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ZER LORTU NAHI DA 
 

HELBURU 
OROKORRAK 

 
Langileek denboraren joanean hizkuntza ez erabiltzeagatik galdu duten maila 
berreskuratzea eta hizkuntza erabiltzeko beldurrak kentzen laguntzea. 
 

HELBURU  
ZEHATZAK 

 

 Laguntza eskaintzea hizkuntza zuzen eta egoki erabiltzeko eguneroko 
jardueran. 

 Langileei euskara eguneroko lanean aplika dezaten baliabideak ematea. 

 Erregistro formala eta informala bereizten eta desberdin erabiltzen ikastea.  

 Jardunean errepikatzen diren akatsak zuzentzea. 

 Lan arloko hiztegia lantzea. 
 

 
PROGRAMA ETA EBALUAZIOA 
 

METODOLOGIA 

 
Teoria eta praktika uztartuko dira ikastaroan nahiz eta alde praktikoak lehentasuna 
izango duen. 
 

PROGRAMA 

 
Gramatika:  
Euskaltzaindiaren arauak. 
Ikasleen ohiko zalantzak eta akats gramatikalak . 

Zuzentasuna (kalko okerrak, deklinabidea…). 
Joskera (gerundioa, pasiboa…). 
Aditza. 
Puntuazioa. 

 
 

INFORMAZIO OROKORRA 
 

EGUNAK 
Otsailak 22-24 

Martxoak 1-3-8-10-15-17-22-24 

 

IKASGELA/ 
TOKIA 

IVAPeko sotoko gelategia 

28. gela 

Donostia-San Sebastián kalea, 1 

Gasteiz 

IRAUPENA 20 ordu 
 

ORDUTEGIA 09:00 - 11:00 

ESKATZEKO 
AZKEN 
EGUNA 

Otsailak 4 
 

ONIRITZI EPEA Otsailak 7 -11 

IKASLE 
KOPURUA 

15 gehienez 

 

NORENTZAT  

EAEko herri-administrazioetako 
langileentzat. Derrigorrezkoa da 
C1 maila egiaztatuta izatea. 

IRAKASLEA LABAYRU 
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Lexikoa 
Hiztegi batua, laneko hiztegia. 
 
Idazmena  
Testu egokiak eta argiak egiteko hainbat baliabide. 
Testu motak: eskutitza, ofizioa, e-maila. 
 
Mintzamena 
Elkarrizketak, narrazioak, azalpenak. 
Ahozko azalpena erraztu eta entzuleen arreta pizteko baliabideak. 

 
Irakurmena eta entzumena 
Lagunarteko solasak, telefonozko elkarrizketak, bat-bateko topaketak berriak, 
kronikak, eta laneko azalpenak. 
 
Ikastaroaren planteamendua C.1 mailako ikuspuntu orokorretik bideratuta badago 
ere, administrazioko jardunarekin zerikusia duten idazkiak, gaiak edota ariketak 
txertatu eta landuko dira. 
 

EBALUAZIOA 

 
Ikastaroan betetako eginkizunak hartuko dira kontuan GAI kalifikazioa lortu 
ahal izateko. 
 

 

IKASTAROAREN 
BALORAZIOA 

 
Ikasleek asebetetze-inkesta beteko dute. 
Irakasleak balorazio-inkesta osatuko du. 
 

 

APROBETXAMENDUA % 80ko bertaratzea eta eskoletan proposatzen diren ariketak egin izana. 

ZIURTAGIRI DIGITALA 

 
Ziurtagiri digitala eskuragarri izango duzu posta elektronikoan jakinarazpena 
jasotzen duzunetik aurrera. IVAPeko izapideak / Ziurtatzeak atalean sartu. 
 

BAJA 

EMATEKO  

EPEMUGA 

Ikastaroa hasi aurreko azken laneguna. 

PREZIOA 

 
186 €  
 
AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako 
sailburuarena, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera 
eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa ezartzen duena. 
EHAA, 2014ko abenduaren 30ekoa, 248. zk. 
 

  
  


