
  



 

 
 

  

Zer da Ikanos 

Ikanos gaitasun digitalak zer diren eta nola eskura daitezkeen ezagutarazteko, 

partekatzeko eta zeregin horretan laguntzeko proiektu bat da. 

Ikanosek gizartearen garapena sustatzea du xede, honako puntu hauetan: Lehiakorra, 

parte-hartze maila handikoa eta erantzunkidea, zerbitzu digital aurreratuen eta eragin 

handikoen erabiltzailea eta IKTen palanka berritzailearen bitartez pertsonen bizi-kalitatea 

areagotzea eta ongizate kolektiboa hobetzea. 

Zer lortu nahi du 

Ikanos Eusko Jaurlaritzaren proiektu bat da. 2015 Agenda Digitalaren (AD@15) esparruan 

garatu da, IKANOS gaitasun digitalen gaineko Europako esparrua ezagutarazteko eta 

Euskadin ezarpena bultzatzeko proiektua da, baita ikasbide berriak eta ziurtatze-sistemak 

ere zabalduko dituena. 

Gaitasun digitala: gako-gaitasun bat 

Europako Batzordeak zortzi gako-gaitasun ezarri ditu herritar modernoaren curriculumean 

eta horien artean daude gaitasun digitalak. 

Gako-gaitasunak zera dira, pertsona guztien errealizazio eta garapen pertsonalerako 

beharrezkoak direnak, baita herritar aktibo izateko, gizarteratzeko eta enplegurako ere. 

Argibide gehiago: ikanos.blog.euskadi.net  

 



 

 
 

   
Ikanosen helburuak  hauek dira: gaitasun digitalen kontzeptua hobeto uler dadin lortzea, 

alfabetatze digitala sustatzea, aldaketak ahalbidetzea honako hauen gaitasunei 

dagokienez: prestakuntza-sistemak, gaitasun-profilak, así como Enplegu eta lanbide-

orientazioko zerbitzuak. 

Ikanos proiektuaren zabalkunde eta ezarpena lau eremu nagusitan antolatu da; eremu 

horiek elkar eragiten dute eta egitura sendoa osatzen dute. 

• e-SKILLS: Ikerkuntza eta ezagutza 

• Learning: Gaitasunak eskuratzea 

• License: Ebaluazioa, akreditazioa eta egiaztapena 

• Spread: Hedapena gizartean 



 

 
 

  

 

Gaitasun digitalen gaineko Europako esparrua  

Europako gaitasun digitalen esparruak gaitasun digitalaren funtsezko osagaiak 

identifikatzen ditu digitalki lehiakor izateko beharrezkoak diren ezagutza, trebetasun eta 

jarrerei dagokienez. 

Esparrua, DIGCOMP proiektuan oinarrituta dagoena, 5 dimentsioko eredua da. Gaitasun-

eremuak 5 ardatz nagusiren inguruan egituratzen dira eta definitutako 21 gaitasunak 

horien inguruan egituratzen dira. 

DIGCOMP proiektua 

Proiektuak gaitasun digitalaren funtsezko osagaiak Europa osorako identifikatu eta 

baliozkotzea du xede, baita dagozkien deskriptoreak garatzea ere.  

Europan Gaitasun Digitala hobeto garatzea eta ulertzea da DIGCOMPen helburu 

nagusia. 

Europako Batzordearen Joint Research Centre zentroko Institute for Prospective 

Technological Studies – IPTS institutuak garatu du, Europako herrialde guztietako ikerketa-

arloko institutu eta unibertsitateetako 90 adituren laguntzarekin. 

Argibide gehiago: ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6359 

 



 

 
 

  

 

Oinarrizko gaitasuna ziurtatzeko sistema 

IT Txartela Eusko Jaurlaritzak sustatutako zerbitzu publikoa da, hiritarren eta funtzionarien 

gaitasun digitala ziurtatzen dueña, helburu bikoitza duelarik:  

1. Herritarrak motibatzea Informazioaren Gizartearen arloko gaiak ikas ditzaten, 

beren ezagutza egiaztatuko dUen ziurtagiri baten truke. 

2. Erakundeko pertsonek nahiz etorkizunean hartzea aurreikusitakoek IKTetan 

duten gaitasuna objetiboki ebaluatzeko aukera ematen die tresna honek enpresei 

eta administrazioei. 

10 urteetan zehar, IT Txartela zerbitzuak 90.000 pertsonak egindako 510.000 azterketa 

baino gehiago kudeatu ditu, 275  zentro homologatuetan 260.000 ziurtagiri lortu direlarik. 

IT Txartela eragile-sare oso batek eratzen du: SPRI - Eusko Jaurlaritzako Enpresa 

Garapenerako Euskal Agentzia, Tecnalia Research & Innovation, KZgunea zentruen euskal 

sare publikoa, baita Euskal Autonomi Erkidegoan zehar dauden hainbat ikastetxe ere.  

IT Txartelaren hurbileko helburua profil profesionalen gaikuntzaruntz jotzea da, gaitasun 

digitalak neurtzeko zerbitzu baten bitartez, ezarritako Europako esparruan oinarrituta. 

Argibide gehiago: www.it-txartela.net 

 



 

 
 

  

Zer da AD@15 

Euskadiko 2015 Agenda Digitala, AD@15 deritzona, Euskadin Informazioaren Gizartea 

sustatzea eta sendotzea helburu duen Euskal Administrazioaren plana da, Euskadiren 

etorkizuna arlo honetan eraiki ahal izateko. 

Zer lortu nahi du 

Plan honek euskal gizartea erreferentziazko eredua izatea du helburu: Alde bateik, IKTetan 

oinarritutako zerbitzuek herritarren bizi-kalitatea nabarmen hobetzea eta, bestetik,  

Administrazio Publikoa, enpresa eta giza-erakundeen eraginkortasuna eta lehiakortasuna 

areagotzea. 

Zer eskaintzen du 

Agenda digitala tresna egokia da Eusko Jaurlaritzako sail guztien neurri-sorta zabal 

baterako estrategia- eta aurrekontu-esparrua ahalbidetzeko, Euskadin Informazioaren eta 

Ezagutzaren Gizartearen garapena sustatzeko helburuz. 

Argibide gehiago: innova.euskadi.net 

 



 

 
 

  

 

Euskadi Agenda Digitala 2015en ezarpena eta hedapena zenbait ekimen garrantzitsuren 

garapenaren bitartez gauzatzen da, Informazioaren Gizartearen hainbat arlotan 

bultzatzaile ere badirenak. 



 

 
 

 

Euskadik gaitasun digitaletan aditua eta parte-hartze maila handiko gizartea izatea du 

xede, baita pertsonen bizi-kalitatea areagotzea eta ongizate kolektiboa hobetzea, IKTen 

palanka berritzailearen bitartez. Lanpostu digitaletarako gaitasuna eta prestakuntza 

hobetzea funtsezkoa da helburu hori erdiesteko. 

Eusko Jaurlaritzaren gidaripean eta enplegu digitalerako Europako Koalizio Handiaren 

eskutik, Basque EIT Coalition  deritzonak batera lan egiteko konpromisoa hartu du 

Europako Batzordearen aurrean gaitasun digitala ebaluatzeko, ziurtatzeko eta 

aintzatesteko euskal ebaluazio-eredua osatzeko, bai halaber Euskadin gaitasun 

digitalerako koalizioaren ideia garatzeko ere. Bi konpromisook Ikanos proiektuaren bidez 

kudeatzen dira. 

Main partners 

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasun Saila (erkide burua), 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila, eta Enplegu eta 

Gizarte Politikak Saila 

Elektronika eta Informazioaren Teknologietako euskal elkartea 

Research & Innovation Foundation 

Ohter partners 

Euskal Enplegu Zerbitzua 

Eusko Jaurlaritzako Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia 

Nazioarteko bikaintasun Campusa 

Lanbide heziketarako berrikuntza zentroa 

Argibide gehiago: ec.europa.eu/digital-agenda/node/67120  

 

 


