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Unibertsitateko ikasleen erdia baino zerbait gehiago emakumeak dira, Zientzia
eta Teknologian izan ezik
2016/2017 ikasturtean behera egin du unibertsitate mailako matrikulazioak Gipuzkoan (-%1,7; -402
matrikula) eta EAEn (-%0,7; 544 matrikula). Eta, graduko ikasketen matrikulazioaren garrantzia bermatzen
da, matrikulazio guztiaren %91a eta %85a suposatzen dutelarik, hurrenez hurren.
>>Informazio gehiago

EAEko 30 eta 364 urte bitarteko biztanleen %46,1ak goi mailako ikasketak
ditu
EBko 2020 Estrategian jasotako adierazle bat 30 eta 34 urte bitarteko biztanleen gutxienez %40ak goi
mailako ikasketak izan behar dituela jasotzen du. 2017 urtean adierazle honen tasa EB-28rako %39,9an
kokatzen da, balio altuagoekin Lituanian (%58), Irlandan (%53,5), Suedian (%51,3) edo Danimarkan
(%48,8) baina oraindik nahiko baxuak Errumania (%26,3), Italia (%26,9) edo Hungarian (%32,1).
>>Informazio gehiago

Euskal LH eredua: nazioartean erreferentzia den praktika ona
Donostian ekainean egindako “Anticipating the Future” nazioarteko kongresuak 45 herrialdeetako lanbide
heziketako 1.500 aditu bildu zituen. Kongresuan nazioartean erreferentziazko ekimenak diren praktika onak
aurkeztu ziren.
>>Informazio gehiago

Hirikilabs: kultura librea, ikaskuntza eta ezagutza partekatua
Hirikilabs Plaza teknologia edo/eta kultura digitalaren esparruan partekatutako ikaskuntzarako erreminta da.
Teknologiaren erabilera sortzailea, kritikoa eta soziala oinarritutako ikerketa eta ikaskuntzako proiektuak
diseinatzean eta garatzean datza: erabilera eta euskarri berriak, prozesuak erraztu, eskuragarriak bihurtu,
egunerokotasunean erabili daitezkeen teknologiak garatu.
>>Informazio gehiago

Espainiako biztanleria helduaren heren batek dagoeneko goi mailako
ikasketak ditu
Espainian Bigarren mailako Ikasketak (DBH) dituzten pertsona helduen (25-64 urte) ehunekoa %40,9a da,
orain dela hamar urte baina 9 puntu portzentaje baxuagoa dena. Egoera hau goi mailako ikasketetan
erregistratu den hazkundearen ondorio da (%29,3tik %36,4ra).
>>Informazio gehiago

REPLAY-VET: enplegagarritasuna kualifikazioaren eta ikaskuntzaren bitartez
Eskualdeko Lan Merkatuaren Jarraipenenerako Europar Sarearen urteroko bileran (Exeter) Lanbidek
REPLAY-VET proiektuan egindako aurre pausoak aurkeztu ditu.
>>Informazio gehiago

Nola hobetu pertsonen parte hartzea prestakuntzan? Hausnarketara irekita
dauden webminar-en bidez
Bateragarritasun altua dago pertsonen gizarte inklusio eta enplegugarritasunerako erreminta bezala
ikaskuntzak duen garrantziaren inguruan.
>>Informazio gehiago

Beste albisteak...
>>Interesa duten bestelako albisteak
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