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EUSKARAZKO KOMUNIKAZIO-KONPETENTZIAN HOBETZEKOAK 

Izen-deiturak: 
Zer ikasturtetan hasi zinen euskaraz irakasten?__________________ 

Irakaskuntzan azken urteotan egin duzun ibilbidea ezagutzera emateko, bete ezazu taula hau.i 

Zer urtetatik zer urtetara  Herria Ikastetxea Arloa Maila Eredua 

Azken urteetan, zer prestakuntza izan duzu berariaz euskarazko komunikazio-konpetentzian? 

Urtea Ikastaroaren edo mintegiaren izena Antolatzailea edo irakaslea Ordu-kopurua 

Lanean euskaraz ari zarela, zer hutsune edo behar nabaritzen dituzu? Eta, zer helbururekin zatoz 

ikastarora? 

1. Ahozko komunikazioan

2. Idazmenean

3. Irakurmenean

4. Entzumenean

5. Hizkuntzaren zuzentasunean

i Behar beste lerro erantsi tauletan. 
Datuen babesari buruzko informazio oinarrizko
Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Irakasleen formakuntza.
Arduraduna: Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritza, Hezkuntza Saila
Helburua: Irakasleen formakuntzarako aktibitateak. IRALE irakasleak euskaldundu edo alfabetatzeko programa. Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko Irakasleen Etengabeko 
Prestakuntzarako Plana (Prest Gara Plana). Aipatu aktibitateen jarraipena.
Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
Hartzaileak: Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk. Euskaltegiak, boletina, HABE
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua:
    www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/050300-capa2-eu.shtml (leiho berri batean irekitzen da)
Araudia: Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf).
    3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf
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