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HEZKUNTZA, HIZKUNTZA
Hezkuntza Sailburuordetza

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
Viceconsejería de Educación

Dirección de Innovación Educativa

EBAZPENA, 2020ko maiatzaren 28koa, Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez luzatu egiten 

baitira dirulaguntzak gauzatzeko eta justifikatzeko epeak, deialdi honi dagokionez: Deialdia, 

itunpeko sareko ikastetxeei eta Euskal Autonomia Erkidegoan dauden unibertsitatez kanpoko 

ikastetxeekin estatutu- zein erregelamendu-harremanak dituzten elkarte eta federazioei 

dirulaguntzak emateko, 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetan baliabide digitalekin irakasteko eta 

ikasteko «Sare_Hezkuntza Gelan» izeneko berrikuntza-proiektuan parte har dezaten. (L4. 

Ikasmaterialak eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak).

2019ko maiatzaren 17an, Hezkuntzako sailburuaren maiatzaren 8ko Agindua argitaratu zen. Haren 

bidez, dei egiten zitzaien itunpeko sareko ikastetxeei eta Euskal Autonomia Erkidegoan dauden 

unibertsitatez kanpoko ikastetxeekin estatutu- zein erregelamendu-harremanak dituzten elkarteei eta 

federazioei, 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetan baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko 

«Sare_Hezkuntza Gelan» izeneko berrikuntza-proiektuan parte har zezaten. (L4. Ikasmaterialak eta 

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak). 

Agindu honen xedea da dei egitea itunpeko sareko ikastetxeei eta Euskal Autonomia Erkidegoan 

dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeekin estatutu- zein erregelamendu-harremanak dituzten 

elkarteei eta federazioei, parte har dezaten «Sare_Hezkuntza Gelan» izeneko berrikuntza-proiektuan. 

Proiektu horren helburua da sustatzea irakaste-ikaste prozesuan material eta baliabide digitalak 

prestatu, horiek gelan erabili eta hori egin ahal izateko prestakuntza teknologikoa eta pedagogikoa 

erraztea. 

Era berean, agindu horren 15. art ikuluan xedatzen denez, 2020ko uztailaren 1a baino lehen, 

erakunde onuradunek «Just ifikazio-kontua» izeneko agiria aurkeztu beharko dute 

ht tps:/ / www.euskadi.eus/ nire-karpeta webgunean, behar bezala beteta (V. eranskina). «Just ifikazio-

kontua» agiriak jardueraren gastu eta inbertsioen zerrenda sailkatua izango du, eta honako hauek 

zehaztuko dira zerrendan: hartzekodunaren eta dokumentuaren ident ifikazioa, zenbatekoa, jaulkipen-

data eta, ordainduta badago, ordainketa-eguna. 

Bestalde, 2019ko abuztuaren 19an, ikastetxe onuradunak eman ziren ezagutzera, ebazpen honen 

bidez: Ebazpena, 2019ko uztailaren 29koa, Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez aukeratzen 

bait ira EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta 

Batxilergoko itunpeko ikastetxeak, baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko «Sare_Hezkuntza 

Gelan» izeneko berrikuntza-proiektuak gara ditzaten 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetan.

Covid-19ak eragindako pandemia-egoerak eragotzi egin du ikastetxeetan jarduera normaltasunez 

garatzea. 

COVID-19ari aurre egiteko gizarte- eta ekonomia-arloan presako neurri osagarriak onartzen dituen 

martxoaren 31ko 11/ 2020 Errege Lege Dekretuak 54. art ikuluko 1. apartatuan ezartzen duenez, 

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/ 2003 Lege Orokorraren 22.1 art ikuluan aurreikusitako 

dirulaguntzak emateko prozeduren eta laguntza publikoak deitu eta emateko agindu eta ebazpenen 

kasuan, 463/ 2020 Errege Dekretua indarrean jarri zenean eman baziren, aldatu ahal izango dira, bai 

diruz lagundutako jarduera gauzatzeko epeak luzatzeko, bai, hala badagokio, jarduera hori 

just ifikatzeko eta egiaztatzeko epeak luzatzeko, oinarri arautzaileetan adierazi ez bada ere.

J0D0Z-T23VZ-91BR en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T23VZ-91BR bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den



Hori guzt ia dela eta, hainbat  jarduera aurreikusita zituzten eta COVID-19ak eragindako osasun-

alertarekin lotutako ondorioengat ik jarduera horiek diseinatutako epean egin ezin izan dituzten 

ikastetxeentzat , ebazpen honen bidez, luzatu egingo dira 2019ko uztailaren 29ko Ebazpenaren bidez 

aukeratutako proiektuak egiteko eta emandako dirulaguntzak just ifikatzeko epeak. Hori dela eta, 

honako hau

EBAZTEN DUT: 

Lehenengoa.– Azaroaren 6ra arte luzatzea 2019ko uztailaren 29ko Ebazpenak diruz 

lagundutako jarduera egiteko epea (Ebazpena, 2019ko uztailaren 29koa, Hezkuntzako 

sailburuordearena, zeinaren bidez aukeratzen bait ira EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeak, baliabide digitalekin 

irakasteko eta ikasteko «Sare_Hezkuntza Gelan» izeneko berrikuntza-proiektuak gara ditzaten 2019-

2020 eta 2020-2021 ikasturteetan).

Bigarena.– Azaroaren 6ra arte luzatzea «Just ifikazio-kontua» agiria aurkezteko epea. Agiriak 

jardueraren gastu eta inbertsioen zerrenda sailkatua izango du, eta honako hauek zehaztuko dira 

zerrendan: hartzekodunaren eta dokumentuaren ident ifikazioa, zenbatekoa, jaulkipen-data eta, 

ordainduta badago, ordainketa-eguna. 

Hirugarrena.– Jardueraren bat  aurreikusita baina garatu gabe duten ikastetxeek, 2020ko 

uztailaren 1a baino lehen, dokumentu bat  aurkeztu beharko dute, jarduera hori zertan datzan eta 

amaitu ahal izateko zer plangintza izango duen azaltzen duena. 

Laugarrena.– Epeak luzatu badira ere, proiektua amaitu duten erakunde onuradunek 2020ko 

uztailaren 1a baino lehen aurkeztu beharko dute dokumentazioa, deialdian gaitutako mekanismoen 

bitartez.

ERREKURTSOAK

Ebazpen honen kontra, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Hezkuntzako sailburuari, 

hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunet ik hasita.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko maiatzaren 28a

Hezkuntzako sailburuordea
MIREN MAITE ALONSO ARANA
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