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EBAZPENA Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendariarena. Honen bidez, ebatzi egiten da unibertsitateaz 
kanpoko irakastuntzako  itunpeko ikastetxe pribatuekin harreman estatutarioak edo erregelamenduzkoak dituzten 
federazio eta elkarteei egindako deialdia, prestakuntza-jarduerak egin ditzaten 2021-2022 ikasturtean, ikastetxeko 
hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-proiektuei lotuta.

2021eko ekainaren 16ko Aginduaren bidez (ekainaren 28ko EHAA), Hezkuntza Sail honek diru-laguntzen deialdia egin 
zien unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako itunpeko ikastetxe pribatuekin harreman estatutarioak edo 
erregelamenduzkoak dituzten federazio eta elkarteei, prestakuntza-jarduerak egin ditzaten 2021-2022 ikasturtean, 
hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-proiektuei lotuta.

Eskariak aurkezteko epea amaituta, eta aurkeztutako proiektu guztiak aztertu eta ikertuta, deialdiaren Aginduan 
ezarritakoaren arabera, eta Balorazio Batzordeak hala proposatuta, honako hau

EBAZTEN DUT:

Lehena.- Diru-laguntza esleitzea, ebazpen honen I. Eranskinean zehazten den eran.

Bigarrena.- Diruz lagundutako prestakuntza-jardueren zerrenda argitaratzea (II. Eranskina).

Hirugarrena.- Baztertu diren eskarien zerrenda eta baztertuak izateko arrazoiak argitaratzea (III. Eranskina).

Laugarrena.- Federazio edo Elkarte eskatzaileak, Hezkuntza Sailak hala eskatuta, diruz lagundutako ekintzetarako 
administrazio-kudeaketak egiteko behar diren adina datu aurkeztuko ditu, horiek ebaluatu ahal izateko.

Bosgarrena.- Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahalko zaio Hezkuntzako sailburuordeari, 
hilabeteko epean, hura argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Seigarrena.- Ebazpen honek ondoreak izango ditu hura jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, eta EHAAn 
argitaratuko da, orokorrean ezagutu dadin.

Vitoria-Gasteizen, sinatzen den egunean

Amaia Agirre Pinedo.
Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendaria
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I. ERANSKINA
Diru-laguntzen esleipena

Elkarte/Federazio eskatzailea Esleitutako diru-laguntza 2022ko ordainketa 2023ko ordainketa
Kristau Eskola 620.753,26 206.917,75 413.835,51
Euskal Herriko Ikastolak 284.850,00 94.950,00 189.900,00
Ikasgiltza 71.708,53 23.902,84 47.805,69
Eusko Ikastola Batza 322.566,44 107.522,15 215.044,29
AICE/IZEA 32.121,77 10.707,26 21.414,51
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II. ERANSKINA
Diruz lagundutako prestakuntza-jardueren zerrenda

Kristau Eskola

Ordena A modalitateko hizkuntza-proiektuen prestakuntza-jarduera
1 Alfabetización formal
2 Pre-lectura
3 Asesoramiento plan lector
4 Libros digitales de lectura para proyectos
5 Hizkuntza proiektuaren diseinua eta inplantazioa
6 Arloetan hizkuntza lantzeko oinarriak eta metodologia
7 Tertulia dialogikoak
8 Ahozko eta idatzizko testuak ulertzeko eta sortzeko prozedurak: irizpideak, teknikak eta ebaluatzeko tresnak
9 Irakurketa plan erakargarri eta eraginkorren diseinua lehen hezkuntzan

10 Irakurketa plan erakargarri eta eranginkorren diseinua DBH eta batxilergoan
11 Visual thinking-aren erabilera hizkuntzen ikasgelan 
12 Creación de contenidos digitales: herramientas y recursos tecnológicos susceptibles a mejorar los procesos 

educativos y facilitar la creación de material dinámico y atractivo en el aprendizaje de las lenguas
13 Evaluación  y retroalimentación con integración de tecnología en el aprendizaje de las lenguas
14 Por una cultura de evaluación auténtica: en busca de evidencias de aprendizaje realista en el aprendizaje de 

idiomas
15 Aprendizaje por ámbitos: estrategias creativas para diseñar experiencias educativas globalizadas
16 Herramientas digitales para facilitar el aprendizaje y la programación por ámbitos
17 Hizkuntza proiektuan erabakiak hartzeko, hizkuntzen ebaluazioa
18 Comprensión lectora basada en evidencias
19 Pictoescritura
20 Aprendizaje basado en proyectos en la asignatura de lengua extranjera
21 La neurociencia en el proceso de la comprensión lectora
22 LHn proiektu interdiziplinarrak: arloka diseinatzen oinarriak eta hautu metodologikoak 
23 Eremukako proiektu interdisziplinarrak DBHn 
24 Ebaluazioa aldatu ikaskuntzan eragiteko 

Ordena B modalitateko hizkuntza-proiektuen prestakuntza-jarduera
1 My english on-line 
2 Français on-line
3 Progress B2
4 Progress C1
5 Refresh your C2
6 First exam preparation
7 Advanced exam preparation
8 Conversation B2
9 Conversation C1

10 English in the classroom
11 Practising pronunciation
12 Masterclass-preprimary
13 Masterclass-primary
14 Masterclass-secondary
15 The yls course
16 Cambridge assessment englis celta
17 Teacher training: observation and feedback
18 Desayuno internacional
19 Elaboración de proyectos europeos erasums +
20 Acreditación erasms + para centros escolares
21 Estimulación de las funciones ejecutivas y la metacognición en el a
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Euskal Herriko Ikastolak

Ordena A modalitateko hizkuntza-proiektuen prestakuntza-jarduera
1 Hizkuntzaren trataera ingegrala ikastolaratzeko oinarriak
2 Ikastolen hizkuntz proiektuak garatzeko mintegia
3 Eskolaz kanpoko ekintzak ikasleen euskarazko gaitasunaren mesedetan
4 Euskararen erabilera eta kalitatea 
5 Hizkuntzaren trataera integrala ikastolaratzeko mintegia
6 Diziplinaren alfabetizazioan sakontzen
7 Hizkuntzaren trataera integrala bistaratzen
8 Ezagutu EKI: hastapen ikastaroa
9 Ezagutu EKI: sakontze ikastaroa

10 EKI DBH eta ebaluazioa: jarraipena
11 EKI DBH eta ebaluazioa: DBHko ebaluazio arduradunen mintegia
12 EKI LMH eta ebaluazioa: LMH ebaluazio arduradunen jarraipen mintegia
13 EKI LMH eta ebaluazioa: LMH ebaluazio arduradunen sakontze mintegia
14 Ready for a Story mintegia
15 Hocus and lotus: LMH 1erako proposamen didaktiko berria
16 Hocus and lotus: LMH 2erako proposamen didaktiko berria
17 Story Projects mintegia
18 Emozioak landuz, hizkuntza garatu: "Kuku" proposamen didaktikoa
19 Emozioak landuz, hizkuntza garatu: kuku tailerra
20 Ahozkoaren lanketa ikastolaratzen (haur hezkuntzan)
21 KIMU proiektua: LMH 1erako proposamen didaktikoa (Euskara arloa)
22 KIMU proiektua: LMH 1erako proposamen didaktikoa (Matematika arloa)
23 KIMU proiektua: LMH 2rako proposamen didaktikoa (Euskara arloa)
24 KIMU proiektua: LMH 2rako proposamen didaktikoa (Matematika arloa)
25 KIMU proiektua: LMH 3rako proposamen didaktikoa (Euskara arloa)
26 KIMU proiektua: LMH 3rako proposamen didaktikoa (Matematika arloa)
27 KIMU proiektua: LMH 3rako proposamen didaktikoa (Lengua Castellana arloa)
28 Ahozkoaren lanketa lehen mailako hezkuntzan (1-3):  LMHko arduradunen mintegia
29 EKI LH Musika: musika eredu konpetentzialean lantzen (jarraipen mintegia)
30 EKI LH Plastika: plastika eredu konpetentzialean lantzen (jarraipen mintegia)
31 EKI LH Gorputz Hezkuntza: Gorputz Hezkuntza eredu konpetentzialean lantzen (jarraipen mintegia)
32 Hizkuntzaren ikuspegia eguneratzen: diziplinaren alfabetizaziorantz lmhn
33 DUA ikuspegia: ardatz nagusiak
34 EKI musika DBH 3
35 EKI tekno DBH 3
36 EKI français DBH 3
37 EKI arte hezkuntza
38 Batxilergoko proposamen didaktiko berria: erronkak

Ikasgiltza

Ordena A modalitateko hizkuntza-proiektuen prestakuntza-jarduera
1 La evaluación por competencias
2 La Pyctoescritura: nueva metodología para el aprendizaje de las lenguas
3 Taller de Inteligencia Emocional para favorecer la competencia comunicativa
4 Taller cómo ayudar al alumnado a hablar mejor en público
5 Formación a través de buenas prácticas para el fomento de las lenguas
6 Perfeccionamiento metodológico en enseñanza de las lenguas
7 Cómo adaptar formación en Plan Lector a diferentes realidades
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Eusko Ikastola Batza

Ordena A modalitateko hizkuntza-proiektuen prestakuntza-jarduera
1 Hizkuntza proiektua
2 Pentsamenduan oinarritutako ikaskuntzako Coach (aholkulari) formakuntza
3 Técnicas y materiales en torno a la lectura fácil
4 Creación de material adaptado de lectura 
5 Fomentar el gusto por la lectura: grupos de lectura fácil
6 Dinámicas para desarrollar la metodología de proyectos en lengua inglesa
7 Hizkuntzaren inmersioa
8 Hizkuntzen didaktika
9 Irakurtzen ikasi

10 Irakurtzeko ohitura eta irakurzaletasuna
11 Ikasteko irakurri

Ordena B modalitateko hizkuntza-proiektuen prestakuntza-jarduera
12 Curso de preparación para la obtención del B2 de inglés 
13 Curso de preparación para la obtención del C1 de inglés 
14 Curso de preparación para la obtención del C1 de francés 
15 Curso de actualización metodológica en primaria 
16 Curso de actualización metodológica en secundaria 
17 Curso de actualización metodológica en equipos directivos 
18 Advanced english for teachers 
19 Oral english for teachers 
20 Teaching in english
21 Technologies for education in english

Asociación Independiente de Centros Educativos (AICE)

Ordena A modalitateko hizkuntza-proiektuen prestakuntza-jarduera
1 Desarrollo de unidades didácticas basadas en el ITL
2 Euskera oral en educación infantil
3 Expresión oral en primaria
4 Aprendizaje integrado de lenguas en secundaria
5 El plan lector en las diferentes lenguas

Ordena B modalitateko hizkuntza-proiektuen prestakuntza-jarduera
6 La dimensión emocional en el aprendizaje de la lectoescritura
7 Integración de las TIC en lengua inglesa, vasca y francesa
8 Liderar el desarrollo y la implantación de los proyectos lingüísticos de centro
9 Atención personalizada al alumno para la consecución del trilingüísmo


