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Heziketa plataformak lan giroa erraztekosorturikoak dira. Sistema honen bitartez,erabiltzaile baten edo zenbaiten artekoelkarreragina erraztea lortzen dute helburupedagogikoak dituzten hainbat erremintaerabiliz, ikasle eta irakasle artean.
Kasu gehienetan, ohiko hezkuntzaprozesuaren ordezkari gisa funtzionatzen du.Gainera, zalantzak argitzeko, zuzeneanikasleekin harremanetan jartzeko aukeradago.
Arlo pedagogikoari dagokionez, plataformahauek hainbat abantaila dituzte, kasugehienetan, ohiko hezkuntzaren osagarritzatedo ordezkaritzat funtzionatzen dute. Izan ere,hainbat unibertsitate ezagunek dagoenekohorrelako erremintak erabiltzen dituzte (EHU,UNED, Universidad Complutense de Madrid,Harvard University)
Helbide interesgarriak:

 https://moodle.org
 https://www.coursera.org
 www.mooc.es

Ukaezina da Internet ezinbesteko erreminta
bihurtu dela prestakuntzarako, formalerako zein
informalerako.

Gaur egun, hezkuntza plataformek distantziaz
egiten diren ikaskuntzarako aurrerapena
suposatzen dute, baita kultura aniztasunen
zabalpenerako ere.

Ezagunenak hauexek dira: Moodle, MOOC eta
Coursera. Horiek gure hezkuntzarako beharrak
betetzen saiatzen dira doako baliabideak izanik;
bide batez, gure curriculuma hobetuz eta gure
jakinnahia asetuz.
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LEIOA PERCO proiektuaren barneangure hiriguneko merkataritza sustatzekoplana diseinatu nahi dugu gure kaleakdinamizatuz eta aktibatuz. Baita, gurekomertzioen egoera hobetu ere.Horretarako, ez dugu bakarrikmerkatarien iritziak behar, baita pertsonaororenak ere, leioaztarrenak edo ez,Leioan bizi, lan egin edota udalerriangure bizitza egiten dugunon iritziak.

Arrazoi horrengatik, inkesta txiki bat (5minututakoa) uzten dizuegu zuek gurekaleei eta gure salerosketei buruzdaukazuen iritzia azalerazi diezazutenguk baloratu dezagun.

Halere, jarraian link bat atxikitzendizuegu,eta bete dezazuen eskatzendizuegu, parte hartzeko beste bi moduaurkezten dizkizuegu:

 Inkesta izenik gabekoa izanda ere,interesgarria gertatuz gero,harremanetarako modu bat uztekoaukera daukazue. Modu horretan, zuenparte hartzea kontuan izango duguhausnarketa talderako. Eztabaidarenbidez, gure hiriko kaleetako bizitzan etakomertzioetan eragina izan dezaketenalderdi desberdinetan sakonduko dugu.
 Era berean, Behargintza@leioa.netgure posta elektronikoaren bitartez, gaihoni buruzko iritzi guztiak aztertukoditugu.
Aldez aurretik, zuen parte hartzea eskertzendizuegu. ESKERRIK ASKO.
Kontsumitzaileentzako inkesta
Dendarientzako inkesta

Zure iritzia interesatzen zaigu: Hirigunekomerkataritzarenegoera

http://www.leioako-behargintza.net
mailto: behargintza@leioa.net
https://docs.google.com/forms/d/1O1U8HKIBiZGJL4oFKY-M2cg6-sNygbpiDTPMmHEyq-U/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1HOGYgxXgnmOCHwlFT0eimYmjLEN64odFFQJZmgvUFgo/viewform
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QR Kodeak

Eta ez ahaztu, aurkezterako orduan,
kontuan hartu behar diren alderdi batzuk:
irakurterrazak diren, daukaten posizioa
egokia den, weba mugikor gailuei egokituta
dagoen edo eduki esklusiboa eskaintzen
duen edo web orokorren baterako URL
esteka den.

Berauek irakurtzea oso erreza da mugikor
gehienetarako doako QR aplikazio asko
existitzen direlako, esaterako, Bidi edo
Offline Qr Kodeak. Gure terminalerako
egokiena dena bakarrik aurkitu behar da eta
aurkitzen ari garen QR kodeek gordetzen
dutenaz jabetzen hasi.

QRk ingelesez Quick Response esan nahidu, hau da, erantzun arina. QR KODEez hitzegiten dugunean, dimentsio biko puntuetakomatrizean informazioa gordetzeaz hitzegiten dugu. Bertan, ertzetan dauden hirukarratuek irakurleari kodearen posizioadetektatzen uzten diote, eta horrela,abiadura handiz aipatutako edukira sartzen.

Hasieran, QR kode hauek automozioindustrian erabili ziren, baina telefonomugikorren bidez irakurri ahal izatekosoftwareak sortu zirenetik, beren erabilerakikaragarri gehitu dira. Gaur egun,erakusleihoetan, korporazio idazpaperetan,marketin kanpainetan, dokumentazio etabideo aurkezpenetan, curriculumetan, etaabarretan aurki ditzakegu: Bizitzaksalbatzeko balio duten QR kodeak

QR kode bat sortzeko aukera haueskaintzen duten web orri batzuetarasartzea besterik ez da egin behar etaargibideei jarraitzea.
Probatzera animatzen bazarete, hemen web
pare bat ematen dizkizuegu zuen kode
propioa sortu ahal izateko:
www.grcode.es eta
www.codigosgr.com

www.grcode.es
http://www.leioako-behargintza.net
http://www.euskadinnova.net/eu/gizarte-berrikuntza/albisteak/bizitzak-salbatzeko-balio-duten-kodeak/10529.aspx
http://www.euskadinnova.net/eu/gizarte-berrikuntza/albisteak/bizitzak-salbatzeko-balio-duten-kodeak/10529.aspx
www.codigos-gr.com
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ENPLEGURAKO FUNTSEZKO ESKUMENAK (4/4)

3. ETENGABEKO PRESTAKUNTZA
Zer da?
Bizitza osoan zehar ikasteko gaitasuna da,etengabeko prestakuntza baloratuzsatisfazio profesionala , lansustapena etagizarteonarpena iturritzat hartuta.
Adibideak:
 Ezagutzen ikasi
 Egiten ikasi
 Elkarrekin bizi izaten ikasi
 Izaten ikasi
Zertarako balio dit?
 Etengabeko berrikuntzari, aldaketei,ekonomiaren globalizazioaren eraginei aurreegiteko.
 Malgutasuna, balioaniztasuna, funtzioaniztasuna behar duten zeregin berrietarakoadaptazioa
 Lana mantentzea errazten dulehiakortasuna hobetzearen bidez
 Sustapena ahalbideratzen du gaitasunberrien eskuraketaren bidez.

4. EKIMENA ETA BERRIKUNTZA
Zer da?
Sormenez zeregin berriak hastekogaitasuna da, prozesuak, produktuak edozerbitzuak hobetzeko aldaketak erabiliz.
Adibideak:
 Antolamenduan partehartzea, ideiaberriak, jariotasuna eta ideiasorkuntzaproposatuz
 Ekintzailementalitatea, arriskuarenzentzua, arazoen konponketan gaitasunanalitikoa
 Hobetzeko aukerak etengabe bilatzekoproaktibitatea

Zertarako balio dit?
 Denbora, material eta kostuetan aurrezkiaadierazten duten aldaketak sartzeko
 Aholkularitza eta informazio iturrienbilaketa eta garapena
 Monotonian eta errutinan erortzeasaihesteko, zeregina aberastuz, etaondorioz, motibazio pertsonala

http://www.leioako-behargintza.net
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La 2 telebista kateko “Aquí hay trabajo”saioan, duela gutxi, Europassi buruzkoerreportajea eman zuten. Hemen duzue zatihorren bideoa: Europass bideoa
EUROPASS bost agiriz osatutako txostenpertsonala eta koordinatua da. Herritarrek,nahi izanez gero, erabili ahal izango dutemodu garbi eta errazean aurkeztu etakomunikatzeko euren gaitasun, titulazio etaziurtagiriak, Europa osoan lortutakoak(Europar Batasuna, Merkataritza AskerakoEsparru Ekonomikoa, Europako EspazioEkonomikoa eta hautagai diren herrialdeak),lan bilaketarako edo prestakuntza edohezkuntza programa batean izena ematekobaldin bada. Europass txostena Europasszentro nazionalak izeneko sareanoinarritzen da.
Europass, Europako Legebiltzarraren etaKontseiluaren 2004ko abenduaren 15eko2241/2004/CE Erabakiarekin sortu zen.Erabaki hori kualifikazio eta gaitasunengardentasunerako komunitate markobakarrari buruzkoa zen.

Europassen helburuak:
• Europako herritarrei laguntzea eurenkualifikazio eta gaitasun profesionalakmodu eraginkorrean komunikatzen.
• Ikasle, boluntario, irakasle eta langileenleku aldatze profesionala erraztea Europaosotik.
• Komunitate marko bakarra ezartzeakualifikazio eta gaitasunen gardentasunasustatzeko.
• Hezkuntza, prestakuntza eta lanmunduaren arteko lotura sendotzea.
• Enpleguemaileei erraztasunak emankualifikazioak ulertzeko, baita besteherrialde batzuetatik lan bila datozenherritarrek lortutako gaitasunak ulertzekoere.
• Orientatzaileei laguntzea prestakuntzaaukera eta ikasketaibilbideei buruzkoaholkularitza egokia eman dezaten.
Informazio gehiago:Cedefop (Lanbide Heziketa GaratzekoZentroa)
Kontaktua:FATIMASADIA KHOKHAR DÍAZ(Europass arduraduna)sadia.khokhar@oapee.es

ZER DA “Europass” HORI? :

http://www.leioako-behargintza.net
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/MiscDocs/EuropassDecision.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Information+and++Support/National+Europass+Centres.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Information+and++Support/National+Europass+Centres.csp
http://europass.cedefop.europa.eu/
mailto: sadia.khokhar@oapee.es
http://www.oapee.es/dctm/weboapee/iniciativas/europass/europasstv.wmv?documentId=0901e72b81448253
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HILABETEKO AGENDA

Irailan gure prestakuntza eskaintza berria aterako dugu:
Aukera galduko duzu?

http://www.leioako-behargintza.net


Kontratatzeko konpromisoa biltzen duten Prestakuntzaekintzak egiteko laguntzak, lehentasunezEuskal Autonomia Erkidegoko langabeentzat.

Energiaren arloko inbertsioei laguntzak emateko programak.

"Mikroenpresa, enpresa txiki eta ertainetan ondorengotza" Programa.

Enpresa txiki eta ertainei, banako enpresarioei eta profesional autonomoei finantzalaguntza ematekoPrograma.

Ekintzailetzako eta Gizarteberrikuntzako Programa.

Enpresak sortzea eta autoenplegua sustatzea: Lana sortzeko neurri berezia.

Langabezian eta bazterkeriaarriskuan dauden pertsonen artean Autoenplegua eta enpresaksortzea sustatzeko dirulaguntzak.

Praktikaldiko kontratazioaren bidez enplegagarritasuna sustatzeko dirulaguntzak.

LALF eta EETIFIL 2013 finantzalaguntzeko Plana

DIRULAGUNTZAK

www.leioakobehargintza.net

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/05/1302536e.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/05/1302544e.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301958e.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301626e.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/06/20130617a115.pdf#page=12
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/06/20130613a113.pdf#page=178
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130408a066.pdf#page=3
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130321a057.pdf#page=31
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130308a048.pdf#page=35
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BERRIAK
Sostengarritasuna eta berrikuntza batzean datza EESren etorkizuna.

Eusko Jaurlaritzak eta forualdundiek Ekintzailetzako EAEko Sistema garatzeko akordioa adostu dute.

SPRIk siderurgia arloko Turkiako bi talde handi erakarri ditu, euskal ETEei sektore horretako negozioaukeren berri emateko eta beren interesa pizteko.

Barakaldo, Araba eta Ermuko YUZZ gazteek Silicon Valleyra bidaiatuko dute.

Enpresak etengabeko trebakuntza gehitzen ari dira krisia gainditzeko

LeioakoBehargintza

@LeioaBG

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.facebook.com/pages/Leioako-Behargintza/114220018661075?fref=ts
https://twitter.com/LeioaBG
http://www.euskadinnova.net/eu/gizarte-berrikuntza/albisteak/sostengarritasuna-berrikuntza-batzean-datza-eesren-etorkizuna/10594.aspx
http://www.irekia.euskadi.net/eu/news/15274-gobierno-vasco-las-diputaciones-forales-acuerdan-desarrollar-sistema-vasco-emprendizaje
http://www.spri.es/aNS/web/eu/berriak/index.jsp?nId=464
http://www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/albisteak/barakaldo-araba-ermuko-yuzz-gazteek-silicon-valleyra-bidaiatuko-dute/10584.aspx
http://www.euskadinnova.net/eu/enpresa-eraldaketa/albisteak/enpresak-etengabeko-trebakuntza-gehitzen-dira-krisia-gainditzeko/10611.aspx



