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Enpresa lanbide-heziketarekin modu proaktiboan lotu 
 
Malta Ganberako ikuspegi ekonomikoa 4 pilareetan oinarritzen da: digitalizazioa, 
gobernantza ona, jasangarritasuna eta, besteak bezain garrantzitsua den Giza kapitala. 
Azken urteetan Maltako Ganberak langileak sustatu eta ahalduntzen dituzten 
proposamenak aurkeztu dituzte. Izan ere, gure iritziaren arabera, enpresa batek 
hazteko aukera dauka baldin eta bere langileek ere egiten badute. MCASTek Maltako 
Ganberari GIVE proiektuarekin bat egitea eskatu zionean, honek aukera moduan ikusi 
zuen, izan ere, Lanbide Heziketan inklusioa sustatzeko aukera ikusi zuen, lan-
indarraren beharrizan modernoak asetzeko.  
 
Julia Aquilinak, Maltako Ganberako Politikak Garatzeko Zuzendariak, hurrengo hau 
esaten du:  “Proiektu hau aukera bikaina da Maltako Ganberak egoera hau aldatzeko. 
Merkataritza-sektorearen ikuspegian oinarritzen diren iradokizunak egingo ditugu eta 
MCASTen eta enpresa-komunitatearen arteko aldea murrizten edota desagertzen 
lagunduko dugu” 
 
Azken hilabeteetan, MCSTen, hainbat ekimen ipini dira martxan Lanbide Heziketa 
Enpresa-Erkidegoarekin lotzeko. Honen adibide bat hurrengoa litzateke: arotzeria eta 
ebanisteria programak sustatzea. Sektore honek eskulan kualifikatuaren eskasia 
masiboari aurre egin behar izan dio eta erakunde biek modu egituratuan lan egitea 
adostu zuten sektoreak  behar duen bultzada emateko eta belaunaldi berriak 
erakartzeko, sektorea gaztetzeko eta  
eta oso lehiakor mantentzen laguntzeko. 
Gainera, datozen urteetan beharezkoak izango diren trebetasunak eztabaidatzeko foro 
bat egin zen. 
 
Foroa, “2030eko aurreikuspena: COVID osteko etapan hezkuntza-gaitasunak 
birplanteatzea” izena duena, hurrengo helburua izan zuen: eztabaida proaktibo bat 
sustatzea etorkizunean garrantzitsuak izango diren konpetentziak aurreikusteko. 
Horrela, industria oparoa bermatzea lortuko genuke kualifikazio handiko langileekin. 
Aquilinia Andereak hurrengo hau esaten du: “hezkuntza eta industria artean ematen 
den aldea murrizteko edota desagertzeko, ikaslearen esperientzia lehenetsi eta 
nabarmendu behar dugu. Horretarako, praktika laboralak sustatu behar dira”. 


