
 

 
GIPUZKOAKO BAZKUNDEAK 2021EKO LEHENENGOKO SEIHILEKORAKO 

EGOERARI EGOKITUTAKO PRESTAKUNTZA KATALOGOA AURKEZTU 
DU  

 
 

 2021 urteko lehen seihilekoan 160 ikastaro eskaintzen dira, prestakuntzaren % 20 baino gehiago 

online formatuan.  

 2021eko prestakuntza eskaintza ezin hobeto egokitzen da errealitate berrira eta askotariko 

mintegiak, tailerrak, ikastaroak eta graduondoko programak biltzen ditu online zein aurrez aurre.. 

Online prestakuntza eskaintza zabala garatzea posible izan da Arabako, Kantabriako, Granada, 

Huescako, Nafarroako, Oviedo, Teruel eta Zaragozako Ganberekin egindako aliantzari esker.. 

 Prestakuntza eskaintza langile aktiboez gain zuzenduta dago ERTE egoeran edo langabezian dauden 

pertsonei. 

 

 
Donostia / San Sebastián – urtarrilaren 13a 
 
Beste urte batez, Gipuzkoako Bazkundeak prestakuntza ekintza desberdinak programatu ditu urteko lehen 
seihilekoan, Gipuzkoako enpresetako profesionalak eta zuzendariak trebatzeko helburuarekin, haien lehiakortasuna 
bultzatzeko. 
 
Lehen seihileko honetan aurreikusitako prestakuntza Gipuzkoako enpresen arlo desberdinetako beharrei erantzuteko 
diseinatuta dago. 2021 honetarako iaz, pandemiaren ondorioz, abian jarritako online prestakuntza eskaintza zabaldu 
da. Prestakuntza hori eskaintza presentzial zabal batekin osatzen da, Gipuzkoako Bazkundeko instalazioetan osasun 
segurtasun protokolo zorrotza jarraituz emango dena, saio presentzialetan egokitasun maximoa bermatzeko. 
 
Prestakuntza eskaintzak mintegi, tailer, ikastaro eta graduondoko programa ugari eskaintzen ditu, bai online bai 
presentzialki. Proposatutako edukiak Zuzendaritza Batzordeetako eta Gobernu Kontseiluetako kideentzako tailer 
espezifikoak, Familia Enpresetarako prestakuntza espezializatua, kudeatzaileentzako gaitasunak eta zuzendaritza 
erantzukizuna duten pertsonei buruzkoak dira. Ezagutza arloen arabera, estrategia eta berrikuntzari, nazioarteko 
merkataritzari, merkataritza arloari eta marketinari zuzendutako ikastaroak, fiskalitatea, kudeaketa ekonomiko-
finantzarioa, IKT eta sare sozialak, berdintasun plana eta hizkuntzak, masterreko programak eta masterrak daude. 
Graduondokoa. Laburbilduz, zuzendari eta profesionalen gaitasunak hobetzeko ezagutzak eta tresnak eskaintzen 
dituen prestakuntza eskaintza integrala da. Guztira, 160 ikastaro daude: 
 

• Gehiengoak ikastaro laburrak (2 eta 20 ordu) 
• Horietako 35 (% 21) lineako prestakuntza modalitatean eskaintzen dira 
• 4 master edo graduondoko ikastaro nazioarteko merkataritzan, negozioen kudeaketan (Executive MBA), 
fiskalitatean eta coaching exekutiboan espezializatuta. 
• 12 espezializazio ikastaro, tarteko iraupenarekin (40 eta 120 ordu) 

 
 
 

Nota de Prensa 



Erreferenteak Gipuzkoan. 
 
2020an, zailtasunak zailtasun, 3.940 lagunek parte hartu zuten prestakuntza-ekintzetan, eta horrek Gipuzkoako 
Bazkundea lurraldeko prestakuntza-entitate nagusietako bat bilakatzen du, arautu gabeko prestakuntza-
modalitatearen barruan. Ekintza hauetan honakoak artzen dute parte: enpresak, langileak, lan merkatuan sartzeko 
prozesuan dauden gazteak eta lan merkatuan sartzeko zailtasunak dituzten taldeak. 
 
Lankidetza entitateekin. 
 
Mondragon Unibertsitatea, MBA Exekutiboan, Arabako, Kantabriako, Granada, Huesca, Nafarroa, Oviedo, Teruel eta 
Zaragoza ganberak, lineako prestakuntza eskaintzan, ASLE (Euskadiko Lan Sozietateen eta Enpresa Parte hartzaileen 
Elkartea) eta Foru Aldundia, Gipuzkoa ERTE egoeran dauden langabeentzako eta langabezian dauden pertsonentzako 
prestakuntza eskaintzan, Gipuzkoako Bazkundeak Gipuzkoako edo beste lurralde batzuetako beste entitate batzuekin 
garatzen dituen lankidetzaren adibideak dira eta beren jarduera profesionala Gipuzkoan burutzen duten 
pertsonentzako prestakuntza eskaintza hobetzea helburu dute.  
 
OHARRA:  
 
Esteka honetan klikatuz lehen seihileko honetarako programatutako ikastaro guztien informazio zehatza eskuratu ahal 
izango duzu. 
 

            Para más información: 
Iñaki Ucin 

iucin@camaragipuzkoa.com 
943 000 310 / 688884347 
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