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Gipuzkoako lau pertsona heldutik batek ikasten du
Gipuzkoako pertsona helduek (25 eta 74 urte artean) egindako ikaskuntza-jardueraren inguruko azken
inkestako emaitzek adierazten dute 2018an:
>>Informazio gehiago

Gipuzkoako pertsona helduen heren batek ikaskuntza ez formaleko jarduerak
egiten ditu
Gipuzkoako pertsona helduen (25 eta 74 urte bitartean) %41ak azken hamabi hilabeteetan ikaskuntza
formaleko edo ez-formaleko jardueraren bat egin dute.
>>Informazio gehiago

KZgunean trebatzen diren pertsonen erdia baino gehiago emakumeak dira
2017 urtean zehar KZgunea sareak 45.242 erabiltzaileei eman zien arreta, 2016 urtean zehar baina %15
gehiago (39.373). KZgunea Euskadiko herritarren artean alfabetizazio digitala sustatzeko sortu zen
zentroen euskal sarea da eta guztira 252 zentro dauzka EAEn (%33a Gipuzkoan); eta IKTn Internet
nabigazioa, etab. prestakuntza ikastaroak eskaintzen ditu.
>>Informazio gehiago

Basque Talent Observatory: enplegurako behar diren trebetasunak ezagutu
“Basque Talent Observatory”-a plataforma digitalak euskal lan merkatuan eskatuenak diren prestakuntza
altuko profilei buruzko informazioa eskaintzen du, momentu oro EAEko enpresetan beharrezkoak diren
trebetasun eta gaitasunen analisian oinarrituz.
>>Informazio gehiago

Prestakuntzan parte hartzea hazi da: enpresa gehiagok eskaintzen dute eta
pertsona gehiagok ikasten dute
Enpresan Enplegurako Lanbide Heziketaren azken Inkestaren arabera (2015), enpresen %73,3k
prestakuntza eskaintzen diete euren langileei, 2010ean baino 8,3 puntu gehiago (%65). Enpresei
(gutxienez bost enplegu) egiten den inkesta (bost urtez behin egiten da) honek enpresetan ematen den
langileen prestakuntzaren aldagaiak aztertzen ditu.
>>Informazio gehiago

Cork: pertsona guztiei irekia den ikaskuntzaren jaialdia
Life Long Learning Cork Festival erakunde publiko eta pribatu sorta zabal baten elkarlanetik abiatutako
ekimen bat da, Corkeko herri mailako botereetatik gidatua.
>>Informazio gehiago

Prestakuntza ezinbestekoa da industria digitalean genero-arrakala zuzentzeko
garaian
ELGAk argitaraturiko ikerketak emakumearen egoera aztertzen du aro digitalean: zientzian presentzia,
beraiek ideiatutako patenteak, euren ekintzailetza digital jarduera, etab.
>>Informazio gehiago
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