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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro homologatuen dirulaguntzak 

 

2.- Araua 

EBAZPENA, 2018ko abuztuaren 29koa, HABEren zuzendariarena, euskaltegi pribatu eta euskararen 

autoikaskuntzarako zentro homologatuei, 2018-2019 ikasturteko euskara-ikastaroengatik, esleituko 

zaizkien diru-laguntzak arautzen dituena. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

http://www.habe.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/09/1804482e.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-

bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2019002250&BOPV_HIDE_CALENDAR=true 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

 Ebazpen honen helburua da euskaltegi pribatuei eta autoikaskuntzarako zentro homologatuei 2018-

2019 ikasturteko (2018ko urria eta 2019ko iraila bitarteko) euskara-ikastaroengatik esleituko zaizkien 

diru-laguntzen baldintzak arautzea. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Magnitudea Lortutakoa 

Euskaltegi pribatu homologatuak 56 

Autoikaskuntzarako zentro homologatuak 6 

Ikasle eskolaratuak 25.577 

Langile kopurua 1.309 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea Aurreikuspena  Emaitza                                                     

Euskaltegi pribatu homologatuak                                              56                                   56 

Autoikaskuntzarako zentro homologatuak 6 6 

Ikasle eskolaratuak 25.000 25.577 

Langile kopurua 1.200 1.309 

 

  

http://www.habe.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/09/1804482e.pdf
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Udal euskaltegien dirulaguntzak 

 

2.- Araua 

EBAZPENA, 2018ko abuztuaren 29koa, HABEren zuzendari nagusiarena, udalen edo udal erakundeen 

menpeko euskaltegiei, udal titularitateko euskaltegi publikoei, 2018/2019 ikasturteko diru-laguntzak 

emateko baldintzak ezartzen dituena. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

EBAZPENA, 2018ko abuztuaren 29koa. (EHAA- 2018ko irailak 11, 175 zk.) 

(https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/09/1804481e.pdf)  

 
EBAZPENA, 2019ko maiatzaren 2koa, HABEko zuzendariarena, udalen edo udal erakundeen menpeko 

euskaltegiei, udal titularitateko euskaltegi publikoei, 2018-2019 ikasturtean euskara-ikastaroengatik 

esleitutako dirulaguntzak argitara ematen dituena. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902220a.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

 Ebazpen honen helburua da udal euskaltegiei 2018-2019 ikasturteko euskara-ikastaroengatik esleituko 

zaizkien diru-laguntzen baldintzak arautzea.  

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Magnitudea Lortutakoa 

Udal euskaltegi publikoak 39 

Ikasle eskolaratuak 8.839 

Langile kopurua 308 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea Aurreikusitakoa Lortutakoa 

Udal euskaltegi publikoak 39 39 

Ikasle eskolaratuak 9.800 8.839 

Langile kopurua 350 308 

 

  

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/09/1804481e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902220a.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Ikasleen dirulaguntzak 

 

2.- Araua 

EBAZPENA, 2018ko abuztuaren 28koa, HABEren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez arautzen 

baitira 2017-2018 ikasturtean HABEren euskara-mailak edo baliokideak gainditu dituzten ikasleei diru-

laguntzak emateko prozedura eta baldintzak, eta dagokion deialdia egiten baita. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

EHAA- 2018ko irailak 11, 175 zk. https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/09/1804480e.pdf)  

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Helburua da euskaltegi publiko eta pribatu homologatuetako eta euskararen autoikaskuntzarako zentro 

homologatuetako ikasleei emateko diru-laguntzen baldintzak arautu eta aitortzeko prozedura onartzea, 

helduentzako euskararen irakaskuntza burutzen duten euskaltegien eta beste zentro homologatu 

batzuen jarduera eta horien finantzazioa Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren aldetik 

arautzen duen uztailaren 22ko 179/2003 Dekretuaren 17. artikuluak ezarritakoa garatuz. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Jasotako eskariak: 5.870 

Onartutakoak: 5.472 

Baztertuak: 398 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Jasotako eskariak 6.000    5.870 

 

  

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/09/1804480e.pdf
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Euskalduntzearen metodologigintzan ikertzaileak gaitzea 

 

2.- Araua 

EBAZPENA, 2017ko abenduaren 27koa, HABEko zuzendariarena, helduen euskalduntzearen alorreko 

metodologiagintzan ikertzaileak gaitzeko bi beka emateko deia egiten duena. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/12/1706270e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/07/1803447e.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/03/1801117e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Beka-hartzaileek helduen euskalduntzearen didaktika aplikatuaren metodologiagintzaren atal jakinetako 

ikerketetan aditu gisa gaitzeko aukera izango dute. Gaikuntza-bekon helburuak honako hauek dira: 

a) Currikulumgintzan aditu gisa Prestakuntza osagarria lortzea. 

b) Ebaluazio zein egiaztatzegintzan aditu gisa Prestakuntza osagarria lortzea 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean  

14 eskaera egon ziren eta hautapen-prozesua amaituta baremoen araberako bi puntuaziorik onenak  

aukeratuta, hautagai horietako batek uko egin zion beka hartzeari lanean hasia baitzen, halatsu gertatu 

zen hurrengo puntuazioarekin. Segidakoak hartu zuen eta horrenbestez, deialdiko bi bekak esleitu ziren. 

 
Bi beka hauen eragina Didaktikaren bi arlo nagusi hauetan islatu da:  

• Euskalduntzearen baitako euskaltegian euskaltegiko curriculumetan, xede-ikasleriaren nolakoari 

bereziki erreparatuz. 

• Egiaztatzegintzaren alorrean, teknologia berriak baliatuta, ordenagailuak lagundutako 

egiaztatzegintza inplementazioari begira. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea             Aurreikuspena     Emaitza                                   

Bekadunen kopurua                                                        2                                           2 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/12/1706270e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/07/1803447e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/03/1801117e.pdf
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