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IERCOLES, 13 DE ABRIL DE 2016 

 
LAN-JARDUNALDIA (WORLD CAFÉ) 

2020ko EUSKAL ENPLEGU ESTRATEGIA GAUZATZEKO 
 

 

10:15 Partaideen akreditazioa eta harrera. 

10:30 Aurkezpena: Lan-jardunaldia (world café), 2020ko Euskal Enplegu Estrategia 
gauzatzeko. 

 Ángel Toña, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua. 

10:45 Enplegu-prospektiba 2020ko Europan eta Euskadin 

 

Ignacio González-Vázquez, Europako Kontseiluko 
Enpleguaren, Gizarte Gaien, Gaitasunen eta 
Mugikortasunaren arloko Zuzendaritza Nagusiaren policy 
officer-a. 

Hitzaldia: 2020ko Europako Enplegu Estrategia eta 
prestakuntza berrien aurreikuspena. 

 

Juan José Goñi, Aldaketaren, Berrikuntza Sozialaren eta 
Pertsonen arloko aholkulari espezialista.  EHUko 
graduondoko ikasketetako irakaslea. APTES Gizarte 
Teknologia Sustatzeko Elkarteko idazkaria eta Novia Salcedo 
Fundazioko Ícaro think tank-eko kidea. 

Hitzaldia: Gizarte digitala eta laugarren iraultza 
sozioekonomikoa. Lan- eta enplegu-aukerak eta ondorioak 
geoekonomia-, antolakuntza- eta gizarte-mailan. 

12:00 Atsedena (kafea) 

12:15 WORLD CAFÉ 

12:15-13:30: Lan-mahaiak 

13:30-14:00: Mahaien ondorioen aurkezpena 

14:00 Itxiera 

 José Andrés Blasco, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Lan sailburuordea. 
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LAN-MAHAIETAN JORRATZEKO GAIAK 
 

1. mahaia:  
Erronka: AKTIBAZIOA 
 
Batetik, gaur egungo jarduera-tasa txikia 
handitzea eta, bestetik, enpresen eskaerei 
erantzuteko biztanleria aktibo nahikoa edo 
gure ongizate-estatuari eusteko biztanleria 
okupatu nahikoa ez izatearen arriskua 
arintzea. 
 
− Kontziliazioa eta jarduera 

− Zentraltasuna enpleguan 

− Hezkuntzatik enplegurako trantsizioa 

− Erretiratzeko adin eraginkorra eta 
enplegutik erretirorako trantsizioa 

− Talentuari eustea eta itzultzea 

− Talentua erakartzea 

− … 

2. mahaia:  
Erronka: KUALIFIKAZIOA ETA GAITASUNAK 
 
Ekoizpen-sarearen benetako beharrei 
egokitutako gaitasunak lortzea, aintzat 
hartuta ezagutza teknikoak, gaitasun sozialak, 
hizkuntzak… 
− Hezkuntza-sistema 

− Enplegurako prestakuntza-sistema 

− Etengabeko ikaskuntza 

− Zeharkako gaitasunak eta sormen-
gaitasunak 

− Gaitasun digitalak 

− Atzerriko hizkuntzen gaitasunak 

− Prestakuntza duala 

− Esperientzia-programak 

− … 

3. mahaia:  
Erronka: AUKERAK SORTZEA 
 
Aukerak sortzea ekonomiaren garapenean 
oinarrituta, eta gure ekonomiak enplegua 
sortzeko duen ahalmena erabat baliatzea. 
 
− Aukera-sektoreak 

− Tokiko enplegu-sorguneak 

− Autoenplegua eta enpresak sortzea 

− Berrikuntza soziala eta ekonomia soziala 

− Enplegu publikoa 

− Administrazio-sinplifikazioa 

− Kontratatzeko pizgarri ekonomikoak 

− … 

4. mahaia:  
Erronka: AUKERA-BERDINTASUNA 
 
Lan-merkatu inklusiboa lortzea, berau 
osatzen duten talde eta kolektibo guztiei 
bidezko aukerak emango dizkiena.. 
 
− Genero- eta enplegu-berdintasuna 

− Gazte-enplegua 

− Desgaitasuna eta enplegua 

− Iraupen luzeko langabezia 

− … 
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5. mahaia:  
Erronka: KALITATEZKO ENPLEGUA 
 
Kalitate handiagoko enplegua emango duen 
lan-merkatua lortzea.. 
 
− Kontzertazioa eta akordioa 

− Lan-harremanen esparru propio eta 
egonkorra 

− Lan-iruzurraren kontrako borroka 

− Pertsonen kudeaketa aurreratua 

− Enpresaren gizarte-erantzukizuna eta 
enplegua 

− Lan-segurtasuna eta -osasuna 

− … 

6. mahaia:  
Erronka: BALIOZKO ZERBITZUAK EMANGO 
DITUEN DITUEN EUSKAL ENPLEGU SISTEMA 
ERAGINKORRA 
 
Euskal Enplegu Sistema hobetzea, enpleguan 
eragina duten politika guztiak bere barruan 
har ditzan eta pertsonen zein enpresen 
beharretara bideratuago dauden zerbitzuak 
eman ditzan. 
 
− Hezkuntzarekin eta ekonomia-

sustapenarekin lotutako enplegu-politikak 
txertatzea 

− “Berme sozialaren” sistema, enplegu-
politika aktiboetarako funtsezko euskarri 
gisa 

− Lan-merkatuaren behatokiak 

− Laguntza pertsonalizatua 

− Enpresentzako zerbitzuak 

− Sareko elkarlana eta lana 

− Partaidetza  

− Ebaluazioa 

− Gardentasuna 

− … 

 
 
 
 

 
 
 


