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EBAZPENA, 2021eko urriaren 25ekoa, HABEren zuzendari nagusiarena, 2021/2 
jardunbidea emateko dena, 2021/1 jardunbidea aldatuz euskarazko komunikagaitasun-
mailak HABEren deialdietan egiaztatzeko (B1, B2, C1 eta C2) lau trebetasunak (entzumena, 
irakurmena, idazmena eta mintzamena)  neurtzeko erabilitako eta ikasleek egindako 
ebaluazio-jarduerak nola jaso dagokionean. 
 
2015eko uztailaren 22ko, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren Helduen 
Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculuma (HEOC) ezartzen duen Aginduak HABEk, bere 
jarduera osoan eta HABEren Erregistroan inskribatuta dauden euskaltegiek eta euskararen 
autoikaskuntzarako zentroek, helduen euskalduntzegintzaren jardun didaktikoan, bete beharreko 
gidalerroak eta obligaziozko erreferentzia-markoa ematen du. 
 
Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduak, euskarazko 
komunikagaitasun-mailen ebaluazioa eta egiaztatzegintza arautzen ditu eta euskara-ikasle 
helduentzako dirulaguntzen deialdietarako irizpideak finkatu. 
 
Helduentzako euskararen irakaskuntza burutzen duten euskaltegien eta beste zentro 
homologatuen jarduera eta horien finantziazioa uztailaren 22ko 179/2003 Dekretuak arautzen du. 
 
HEOCak ezartzen duen helduei euskara irakasteko egitasmo didaktikoa giza zein diru-baliabidez 
hornitu ahal izateko, HABEren zuzendari nagusiaren 2021eko irailaren 8ko Ebazpenak udalen 
edo udal-erakundeen menpeko euskaltegiei, udal-titularitateko euskaltegi publikoei, 2021-2022 
ikasturtean dirulaguntzak emateko baldintzak ezartzen ditu, eta HABEren zuzendari nagusiaren 
2021eko irailaren 8ko Ebazpenak euskaltegi pribatu eta euskararen autoikaskuntzarako zentro 
homologatuei, 2021-2022 ikasturteko euskara-ikastaroengatik, esleituko zaizkien dirulaguntzak 
arautzen. 
 
Horrenbestez, helduen euskalduntzegintzan 2021-2022 ikasturteari hasiera emateko unean, 
HABEren araudian indarrean jarritakoa egoki, garaiz eta zuzen izapidetzeko jardunbidea eta 
jarraibideak zehazteko 2021/1 Jardunbidea onartu nuen  2021eko irailaren 16ko Ebazpenaren 
bitartez. 
 
Behin ikasturtea hasita, euskarazko komunikagaitasun-mailak HABEren deialdietan egiaztatzeko 
ikaslearen jarduera-datuak jasotzeari buruzko atala gehiago zehazteko beharra ikusi denez,  
 

EBAZTEN DUT 
 

2021/2 Jardunbidea onartzea eta jakinaraztea, aurreko ebazpenaren 3.2.2 l) azpiatalaren lehen 
puntua, euskarazko komunikagaitasun-mailak HABEren deialdietan egiaztatzeko (B1, B2, C1 eta 
C2) lau trebetasunak (entzumena, irakurmena, idazmena eta mintzamena)  neurtzeko erabilitako 
eta ikasleek egindako ebaluazio-jarduerak nola jasoko diren zehazten duena, osorik ordezkatuz, 
Ebazpen honen lehen eranskinean jasotzen den eran. 
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ERANSKINA 
 

2021-2022 IKASTURTERAKO JARDUNBIDEA 
 
3.- HABE-N AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK 
 
3.2.2- Ikaslearen jarduera-datuak 
 
l) Euskarazko komunikagaitasun-mailak HABEren deialdietan egiaztatzeko (B1, B2, C1 eta C2 mailak): 

 
1. Honela jasoko dira ikasteredu guztietan lau trebetasunak (entzumena, irakurmena, idazmena eta 

mintzamena) neurtzeko erabilitako eta ikasleek egindako ebaluazio-jarduerak: 
a) Enuntziatuak: ebaluazio-jardueren enuntziatuak PDF artxibo batean jasoko dira, hurrenkera honetan: a) 

idazmen-jarduera, b) mintzamen-jarduera, c) irakurmen-jarduera eta d) entzumen-jarduera. PDF artxibo 
hori ikastaldeko karpetara igoko da. Nolanahi ere, kasuren batean beste ebaluazio-jardueraren bat erabili 
bada, dagokion ikaslearen karpetan gordeko da enuntziatu berezi hori. Entzumen-jarduera neurtzeko 
erabilitako entzungaia ikastaldeko karpetara igoko da. Kasuren batean beste entzungairen bat erabili 
bada, dagokion ikaslearen karpetan gordeko da entzungai berezi hori. 
Probaren enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren ezaugarriak (testu-generoa eta 
komunikagaitasun-mailari dagokion egoera eta testuingurua), proba gainditzeko lortu beharreko 
puntuazioa, probaren iraupena, idatzi beharreko hitz-kopurua eta ebaluazio-irizpideak.  

b) Ekoizpenak:  
• Idazmen-, irakurmen- eta entzumen-probak: PDF artxibo bakarrean igoko dira hiru proba horiei 

dagozkien ekoizpenak. Ekoizpen guztietan, ikaslearen izen-abizenak agertu behar dira.  
• Mintzamen-proba: ikaslearen izen-abizenak entzun behar dira grabazioaren hasieran. Grabazioan 

ikasle baten baino gehiagoren ekoizpenak jasoko badira, grabazioaren hasieran entzun behar dira 
ikasle horien guztien izen-abizenak. 

c) Enuntziatuak eta ekoizpenak konprimatu gabeko fitxategietan igo behar dira Q87ra. 
 
Ebaluazio-jarduera horiek 5 urteko epean gorde beharko dira. 
 


		2021-10-25T12:31:19+0200
	JOKIN AZKUE ARRASTOA - 15953171A




