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 Deialdi honen xedea da IRALE 2020ko udako ikastaroak eskaintzea eta ikastarook 

egiteko plazak esleitzeko prozedura ezartzea. 

a) Deialdi hau udako ikastaroak egin nahi dituzten unibertsitateaz kanpoko 
irakaskuntza arautuko ikastetxe publiko eta itunpeko ikastetxe pribatuetako 
langileei bideratua dago.  

b) Helburua da oraindik euskaldundu gabe dauden irakasleak euskalduntzea. 

 

1.- Eskainiko diren ikastaroak: 

Udako euskalduntze-ikastaroak: A eta E (eskabide-orrian eta aplikazioan AU eta EU 
izendapenak erabiliko dira, ikasturtean zehar ematen diren A eta E ikastaroetatik 
bereizteko). 

Kontuan hartu behar da 2020ko aurrekontuetan kreditu egokia eta nahikoa egotearen 
mende dagoela irakastorduetatik kanpoko plaza-kopurua. 

Udako ikastaroak egin ahal izateko, Covid-19 pandemiaren ondorioz ezarritako 
edukiera-mugek, distantziak eta gainerako arauek aukera eman beharko dute. Nolanahi 
ere, dagozkion administrazio-egintzak, parte-hartzaileen kopurua, ikastaroak egiteko 
datak eta lekuak kasuan kasuko araudiaren ondoriozko inguruabarretara egokituko dira, 
hautatutako ahalik eta pertsona gehienek ikastaroak egin ahal izateko moduan. 

2.- Ikastaroen parte-hartzaileak: 

Deialdi honetan jasotzen diren baldintzak eta eskakizunak betez gero, orokorrak edo 
ikastaroari berariaz dagozkionak, talde hauen parte diren ikasketari-nahiek eska 
ditzakete ikastaroak: 

a)  Ikastetxe publikoetako irakasle funtzionarioak, finkoak, ez-finkoak eta 
bitartekoak.  

b) Ikastetxe pribatuetako irakasle finkoak eta ez-finkoak. 

c) Ikastetxe publikoetako Hezkuntza Bereziko lan-legepeko hezitzaile finkoak eta 
aldi-batekoak. 

d)  Haurreskolak Partzuergoko irakasleak eta hezitzaile finkoak eta ez-finkoak. 

e)  Ikastetxe pribatuetako hezkuntza bereziko lan-legepeko hezitzaileak eta 0-3 
bitarteko irakasle edo hezitzaileak. 

3.– Parte hartzeko eskakizunak. 

1. Ikastaro horiek egin nahi dituenak, aurreko puntuan adierazitako kolektibokoa 
izateaz gain, gutxienez egun batez lan egindakoa izan behar du 2019-2020 ikasturtean, 
deialdi honetako eskabide-epea ireki baino lehen. Lan hori bat etorri beharko da deialdi 
honetan parte hartzen duen langileen kolektiboari esleitutako lanarekin. 

4.– Ordutegiaren gehieneko ordu-kreditua irakastorduz kanpoko A eta E ikastaroetan. 

a) Ikastetxe publiko eta itunpeko pribatuetako irakasleek eta Hezkuntza Bereziko 
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hezitzaileek 2.550 ordu izango dituzte guztira; haietatik, gehienez, 1.700 ordu HE1 
lortzeko, eta gehienez 1.700 ordu HE2 lortzeko. 

b) Atzeraeraginezko efektua du a) atalean ezarritakoak. 

 

 5.- A eta E ikastaroak HABEk izendatzen dituen ikasketa-elkarteetan emango dira. 

 

6.– Eskabideak aurkeztea. 

1. Baliabide elektronikoen bidez zein aurrez aurre aurkeztu eta izapidetuko dira 
eskabideak. 

2. Eskabideak aurkezteko epea 10 egunekoa izango da, zirkular hau Hezkuntza 
Saileko webgunean argitaratu eta biharamunetik aurrera. Baliabide elektronikoak 
erabiliz gero, helbide honetan aurkeztuko dira: 

WWW.IRAKASLE.EUS>IRAKASLEGUNEA>ADMINISTRAZIO-IZAPIDEAK>IRALE 
IKASTAROAK 2020-2021. 

7.– Plazen behin betiko esleipen-ebazpena. 

1. Hezkuntzako lurralde-ordezkari bakoitzak ebazpena emango du ikastaro 
bakoitzeko plazen behin betiko esleipen-zerrendak ontzat emateko. Zerrendak 
Hezkuntza Sailaren web-orrian argitaratuko dira: (http://www.euskadi.eus/hezkuntza-
euskara/).  

2. Behin betiko ebazpenaren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu 
ahal izango diote Hezkuntzako sailburuordeari, ebazpenok argitaratu eta hilabeteko 
epean. 

8.– HABEk aukeratutako ikasketa-elkarteetan emandako ikastaroetan matrikulatzea. 

1. Matrikula jarraian adierazitakoaren arabera egingo dute ikasketa-elkarte batean 
emango den ikastaroan plaza eskuratu dutenek: 

a)  Hautatutako ikastaroaren arabera, plaza lortu dutenek www.irakasle.eus web-
orrian eskura izango dute ikasketa-elkarteen zerrenda, bertatik aukeratu ahal izateko. 

b)  Plaza esleitu zaienek matrikula-fitxa uztailaren 1etik aurrera izango dute 
eskuragarri. 

c)  Pertsona bakoitzak Hezkuntza Sailak eskuragarri jarritako matrikula-fitxa 
aurkeztuko du aukeratutako ikasketa-elkartean. Onartzen badute, ikasketa-elkarte 
horretan matrikulatua geldituko da. 

d)  Baldin eta plaza lortu duen ikasketarigaiak, Hezkuntzako web orrian zehaztutako 
bidaltze-datatik bost eguneko epean, matrikula-fitxarik eskuragarri ez badu, dagokion 
Hezkuntzako Ordezkaritzako Euskara Atalera jo beharko du. 

9.– A eta E ikastaroak, doakotasun-baldintzak, nahitaezko gutxieneko bertaratzea eta 
gutxieneko hori ez betetzearen ondorioak prezioa ordaintzean. 



 

 

 3 

1. Udako A eta E ikastaroetan, % 80koa da nahitaezko gutxieneko bertaratzea. 

2. Nahitaezko gutxieneko bertaratzea betetzen bada, ikaslearentzat doan izango 
da ikastaroa egitea. 

3. Nahitaezko gutxieneko bertaratzea betetzen ez bada, ikastaroaren kostuaren 
% 50 ordaindu beharko du ikasleak. Ikasleari ordaintzea dagokion partea ikasle horrek 
parte hartzen duen IRALE programako hurrengo A edo E ikastaroan ordaindu beharko 
du. 

10.– Datuak babestea. 

Deialdi honetako parte-hartzaileek baimena ematen dute deialdi hau izapidetzean 
jasotako datu pertsonalak tratatu eta argitaratzeko, Datu Pertsonalak Babesteko eta 
Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoarekin eta Datu 
Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa 
Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearekin bat etorriz. Datuok, bestalde, 
IRALE izeneko 2. fitxategian sartuko dira, diru-laguntzen deialdi hau kudeatzeko eta 
deialdira biltzen direnei deialdiaren garapenaren berri emateko. Hezkuntza Berriztatzeko 
Zuzendaritza da fitxategi horren organo arduraduna. Sarbide-, zuzenketa-, ezabatze- eta 
aurkatze-eskubideak baliatzeko, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzara jo beharko da, 
helbide honetan, hain zuzen: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz. 

Era berean, deialdi honetan parte hartzen duten pertsonek baimena ematen diote 
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzari edozein erakunde publikotan frogatzeko 
aurkeztutako dokumentuak egiazkoak direla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


