
 

 

 

HEZKUNTZA SAILA 

Hezkuntza Sailburuordetza 

Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

Viceconsejería de Educación 

Dirección de Innovación Educativa 

IRALE programak 2020-2021 ikasturtean eskainiko dituen irakastorduz kanpoko 
goi-mailako ikastaroak (H eta I ikastaroak). 

Orain arte ez bezala, H eta I ikastaroetan izena emango dutenak ikastetxeak izango 
dira, eta ez norbanakoak. 

1. Ikastaroen hartzaileak: 

- Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza arautuko ikastetxe publikoek eska 
ditzakete ikastaroak; baita Hezkuntza Sailaren gainerako zentroek ere 
(hizkuntza eskolek, berritzeguneek, ingurugelek, ikuskaritzak, ISEI-IVEI 
institutuak…). 

 
- Unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza arautuko itunpeko ikastetxe pribatuak 

eta Hezkuntza Sailarenak ez diren ikastetxe publikoak. 

2. Parte hartzeko baldintzak: 

Irakastorduz kanpoko goi-mailako ikastaroetan parte hartu nahi duten 
ikastetxeek klaustroaren % 60k, gutxienez, ikastaroan parte hartuko duela bermatu 
beharko dute. 

Etapa bat baino gehiago duten ikastetxeen kasuan, ikastetxeak ikastetxe 
osorako edo etapa jakin baterako egin dezake eskabidea. Azken kasu horretan, 
gutxienez etapa horretako irakasleen % 60k parte hartuko duela bermatu beharko du.  

Hauek izango dira etapak: 

 Haur eta Lehen Hezkuntza 

 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 

 Batxilergoa 

 Lanbide Heziketa 

 

3. Ikastaroen eskaintza: 

KODEA IKASTAROA IRAUPENA 

(ORDUTAN) 

TALDEAK NOIZ 

EGITEKO

A 

H1 Hizkuntzaren zuzentasuna eta egokitasuna: 

Euskaltzaindiaren batasun-arauak. 14 

9 2020ko 

iraila - 

abendua 

H2 Idazmena: irakaskuntza-jardunean euskara 

zuzen eta egoki erabiltzea. 20 

9 2020ko 

iraila - 

abendua 

H3 Mintzamena: irakaskuntza-jardunean 

euskara zuzen eta egoki erabiltzea. 20 

9 2020ko 

iraila - 

abendua 



 

 

 

4. Ikastetxeen eskabideak baloratzeko irizpideak: 

IRIZPIDEA PUNTUAK 

D eredukoa izatea 4 

D/B eredukoa izatea 3 

B eredukoa izatea 2 

B/A eredukoa izatea 1 

Parte-hartzaileak: klaustroaren % 80 edo 
gehiago 

4 

Parte-hartzaileak: klaustroaren % 70-% 79,9 3 

Parte-hartzaileak: klaustroaren % 60-% 69,9 2 

Ulibarri Programan egotea 3 

Eleaniztasunerantz programan egotea 2 

EUSLE harrera-programan egotea 2 

H4 Ipuingintza eta Kontalaritza. 

10 

5 2021eko 

urtarrila - 

ekaina 

H5 Euskal kanta eta jolasak. 

10 

7 2021eko 

urtarrila - 

ekaina 

H6 Soziolinguistika: etxe eta eskola bidezko 

hizkuntza-transmisioa. 14 

70 2020ko 

iraila - 

abendua 

H7 Soziolinguistika: Taller d’Espai Lingüístic 

Personal (TELP) 10 

7 2020ko 

iraila - 

abendua 

I1 Ikasleen gaitasun komunikatiboa helburu 

izanik, euskararen irakasbideak hobetzeko 

metodologia-ikastaroa. 

14 

50 2021eko 

urtarrila - 

ekaina 

I2 Hizkuntzen Trataera Integrala 

42 

20 2021eko 

urtarrila - 

ekaina 

I3 Ahozko hizkuntzaren lanketa Hizkuntza 

Normalizazioaren altzotik 25 

6 2021eko 

urtarrila - 

ekaina 

I4 Arloetan (zientzietan, matematiketan...) 

ahozko komunikazioa lantzeko oinarriak. 30 

2 2021eko 

urtarrila - 

ekaina 



 

 

Hamaika esku programan egotea 2 

Irakurketa plana izatea 2 

Urteko planaren helburuetan euskararen 

irakaskuntzarekin lotutako jarduerak 

aurreikustea. 

2 

 

5. Izena emateko epea: 

Ikastetxeek 15 eguneko epea izango dute (irailaren 1etik 15era, biak barne) izena 

emateko, deialdia EHAAn argitaratzen den biharamunetik aurrera. Aurreikusita dago 

deialdia abuztuaren 31n argitaratzea. 

 


