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Gipuzkoako bost pertsonatik batek (etengabeko) ikaskuntzako jarduerak
egiten ditu, EB-28ko bikoitza
Etengabeko ikaskuntza neurtzea pertsona helduen zein ehunekoak egiten dituen ikaskuntzako jarduerak,
formala zein ez formala, neurtzea da. Eta, honen barruan, etengabeko parte hartzea inkesta egin aurreko
lau asteetan egindako ikaskuntzako jarduerei dagokio.
>>Informazio gehiago

Gipuzkoako herritarren erdiak bere enpresak prestakuntza eskaintzen duela
esan du eta hamarretik hiruk, parte hartu dute
Lana, familia eta norberaren bizitza bateratzeari buruzko inkestak (Eustat) pertsonen prestakuntza,
ikaskuntza eta enpleguaren inguruko atal bat jasotzen du.
>>Informazio gehiago

Matxoak 8: Gipuzkoako emakumeak ikasten dute
Matxoak 8 generoaren arabera pertsonen egoera desberdinaren aurrean aldarrikapenerako egun
garrantzitsua da.
>>Informazio gehiago

Talentia, gaitasun pertsonalak eta profesionalak garatzeko programa
Gipuzkoa Talenten markoan, Gipuzkoako Foru Aldundiak, lurraldean dauden lau unibertsitateekin batera,
Talentia proiektua aurkeztu du, Gipuzkoako unibertsitateko ikasleak prestatu ahal izango dira lanbidemerkatuan sartzeko, eta lan-merkatuarekin koherenteak izango diren helburu pertsonalak eta profesionalak
bat egiteko.
>>Informazio gehiago

Unibertsitateko prestakuntza duala: Gipuzkoako enpresetan (ere) ikasi
Euskal unibertsitateak prestakuntza dualeko eskaintza handitu dute eta EAZ gradua barneratu dute.
EHU/UPVk eta MUk lankidetza hitzarmenak sinatu dituzte Adegirekin prestakuntza honetarako 2017-2018
ikasturtetik aurrera eta Gipuzkoako campusean aurrera eramateko.
>>Informazio gehiago

Euskal talde bat FIRST LEGO League-n Europako finalean
Pasa den asteburuan FIRST LEGO LEAGUEaren (FLL) estatuko finala ospatu zen Logroñon (Errioxa), non
Estatu osoko 55 ekipok parte hartu duten lehiketa euren robot eta proiektu zientifikoekin FLLren Europa eta
AEBtako nazioarteko lehiaketetan leku bat irabazteko intentzioekin.
>>Informazio gehiago

Ikasten duen gizarte baten izaten aurrera pausoa eman: irakasten duten
pertsonak baloratuz hasi
ELGAk irakasleen lanbideak duen balorazioaren eta erronka berriei aurre egiteko baliabideen inguruko
txostena argitaratu du.
>>Informazio gehiago

Startup-ak eta arrisku kapitalaren inbertsioa, herrialdeen arteko konparaketa
ELGAk ikerketa konparatu bat argitaratu du non “startup”-en jarduera berritzailearen eta arrisku kapitalaren
(AK) inbertsioaren arteko erlazioa aztertzen den zenbait herrialdeetan. Nazioarte mailan lehen aldia da
horrelako ikerketa bat egiten dena bi aldagaiok uztartuz.
>>Informazio gehiago

Beste albisteak...
>>Interesa duten bestelako albisteak
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