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Goi mailako ikasketak dituzten pertsonen %20ak bere lana egiteko
gainkualifikatuak daudela uste dute
Aurkezten den dokumentuak Gipuzkoako pertsona okupatuen inguruko datuak jasotzen ditu: hauen
enpleguaren maila profesionala eta kualifikazioa eta egokitasuna. Testuinguru honetan:
>>Informazio gehiago

Fundaek Gipuzkoan enpresetako prestakuntzan parte hartu duten 65.815
pertsona diruz lagundu ditu
Prestakuntzarako eta Enplegurako Estatuko Fundazioa (Fundae), lan esparruan pertsonen ikaskuntza
sustatzen duten erreminten erakunde kudeatzailea da.
>>Informazio gehiago

Prestakuntza partekatutako balore sozial: prestakuntza duen eta prestatzen
ari den biztanleria
Fundación Ramon Areces-ek egindako “Espainiar hezkuntza sistemari buruzko adierazle komentatuak”
txostenak pertsonek eskuratutako hezkuntzaren eta gaur egun ikasten ari diren pertsonen inguruko
adierazle sorta bat jasotzen du, EAErako ondorengo emaitzekin:
>>Informazio gehiago

WFCP: mundu mailan lanbide heziketaren etorkizuna Donostian definituko da
2020an
Berriki Melbournen Munduko Eskola eta Zentro Politeknikoen Federakundearen (WFCP) Batzarra ospatu da.
Erakundea prestakuntza eta heziketa teknikoa eta profesionala eskaintzen dituzten erakundeak
koordinatzeko munduko sarea da.
>>Informazio gehiago

Donostia WeekINN: ikaskuntza eta berrikuntza sustatzeko eta talentua
erakartzeko astea
Urriak 22tik 26ra doan astean zehar Donostia WeekINN Berrikuntzaren Astearen bosgarren edizioa egingo
da, Donostiako Sustapenak antolatua. Ekitaldiaren helburua da nazioarteko izaera bat ematea hiriaren
ikaskuntza, berrikuntza eta talentua sustatzeko estrategiari, hiriaren aldaketa, hazkunde eta kohesioaren
motor gisa.
>>Informazio gehiago

EVSW: Europak Lanbide-Heziketaren astea ospatzen du
Azaroaren 5etik 9ra, Vienan Lanbide Heziketaren Europar Astea (EVSW) ospatuko da, LHak eskaintzen
dituen aukeren inguruan kontzientziazioa handitzea (bai pertsona eta baita enplegatzaileentzako ere) eta
zenbait gazteek LHa “bigarren aukera” bezala kontsideratzeko duten joerarekin amaitzea du helburu.
>>Informazio gehiago

Finantza Hezkuntzaren Eguna: zer jakin behar dugu?
Urriaren 1ean finantza hezkuntzaren eguna ospatzen da eta erakunde eta enpresa desberdinetatik
pertsonen bizitza osoan zehar maila pertsonal eta profesionalerako honen inguruko ezagutzaren garrantzia
azpimarratzen da. Martxan jarritako ekimenen artean nabarmentzen da:
>>Informazio gehiago

Beste albisteak...
>>Interesa duten bestelako albisteak
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