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Informazio Orokorra: Berariazko Hizkuntza Prestakuntza 

2014ko otsailaren 26an Irungo udal Batzarrak Irungo Udalean Euskararen Erabilera Plana 
aho batez onartu zuen. Plan horren 3.11 puntuan "Berariazko Hizkuntza Prestakuntzaz" hitz 
egiten da. Baina, zer da Berariazko Hizkuntza Prestakuntza? 

Zer da? 

Berariazko hizkuntza prestakuntza administrazioko langileei zuzendutako prestakuntza 
berezitua da, langileek eguneroko lanean dituzten hizkuntza eragozpenak gainditzen 
laguntzeko. Irakaskuntza orokorretik laneko eguneroko errealitatera jauzi egiten laguntzera 
bideratutako formazioa da, beraz. 

Ikastaroen helburua 

Oro har, berariazko hizkuntza ikastaro hauek administrazioan euskararen erabilera sustatzea 
dute helburu: ahozko eta idatzizko erabilera, alegia. Saio praktikoak dira denak, langileek 
eguneroko lanean izan ditzaketen hizkuntza eragozpenak gainditzen laguntzeko 
pentsatutakoak. Kalitatezko hizkera zer den administrazioko idazki eraginkorrak nola idatzi, 
jendaurrean nola hitz egin...  

Ikastaro motak 

Berariazko hizkuntza prestakuntzan aurrez aurreko eta lineako ikastaroak eskaintzen dira. 

Aurrez aurrekoak: Batez ere, IVAPeko egoitzetan eskainiko dira eta Irungo Udalean taldea 
osatuz gero, gure egoitzan eskaintzeko aukera aztertuko du IVAPek. Ikastaroen fitxa 
teknikoan zehaztuta dago nori dagoen zuzendua, zein baldintza bete behar dituen ikasleak 
ikastaroa egin ahal izateko, eta izena emateko beharrezkoa den euskara maila. 

Lineakoak: beste administrazioetako langile publikoei irekita daude. Plaza kopurua mugatua 
da; hori dela eta, izen ematearen hurrenkera data da ikasleak baztertu ala onartzeko 
irizpidea. 

Lineako ikastaro guztiak moodle plataformaren bidez eskaintzen ditu IVAPek, eta adituek 
gidatzen dituzte. Oro har, ikastaro hauek 15 orduko ikastaroen balioa dute, nahiz eta 
hilabetez ikusgai egongo diren eguneko 24 orduetan. Ikasleak epearen barruan bukatu 
beharko du ikastaroa, ez baita epeak luzatzeko aukerarik izango. 

Izen-ematea 

Ikastaroetan plaza kopurua mugatua denez, lehentasuna izango dute Erabilera Planaren 
eraginpean dauden langileek. 

Izena emateko urratsak: 

1) Euskara Arlotik deialdia helaraziko die enplegatu guztiei. 
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2) Interesa duen orok eskari orria bete behar du eta Euskara Arlora helarazi deialdian 
zehaztutako epean (kontu eman lineako ikastaroan interesatuta bazaude ahalik eta 
azkarren igorri behar duzula eskari orria Euskara Arlora). 

3)  IVAPek Euskara Arloko teknikariei jakinarazpena bidaliko digu onartutakoen eta 
baztertutakoen berri emanez eta guztiei helarazi. 

Prezioa 

Ikastaroaren prezioa Euskara Arloak hartuko du bere gain V. Plangintzaldian Erabilera 
Planaren eraginpean dauden langileen kasuan. Beste kasuetan langileak berak pagatu 
beharko du. 

 


