
1 

 

             

 IHEO- IRAUPEN LABURREKO BIDAIA-LAGUNTZAK 

2018 – 2019ko ARAUDIA 

 
1. Deskribapena:  

IHEOak 700 €ko 10 bidaia laguntza ematen ditu ikasleak aurten ikasten ari den hizkuntza mintzatzen 

den herrialdean ikastaroak egiteko. Ikastaroa gutxienez bi astekoa izan eta 2019a bukatu baino lehen 

egin beharko da. Aipatutako laguntzak zozketaren bidez emanen dira.  

 

2. Zenbat 

700 €ko 10 bidaia laguntza. 

 

3. Ikasleria 

Laguntza hauek frantseseko eta italierako A2ko edo maila altuagoko eta aleman eta ingeleseko 

B1eko edo maila altuagoko ikasle ofizialei zuzenduta daude. 

 

4. Bete beharrak:  

• Klasera etortzea: klasera ez etortzeagatik kanporatua izan denak ezin izango du parte hartu. 

• Lehendik IHEOko laguntzarik jaso ez izana.  

• Deialdi honetako hizkuntza beka edo laguntzarik jaso ez izana.  

• Adin txikikoek guraso edo tutore direnen baimena ekarri beharko dute. 

• PORTFOLIOA (gehienez 2 orri): 

1. Curriculuma. Hautagaiaren heziketa ibilbidearen eta lan esperientziaren laburpena. 

2. Bidaia-plana. Egin nahi duen ikastaroaren azalpena (non, formatua…) 

3. Aprobetxamendu-plana. Egonaldiari onura handiena ateratzeko aktibatuko dituen jarduerak 

eta estrategiak.  

4. Helburuak. Atzerrian egindako egonaldiak hautagaiaren prestakuntzan eta lanbide karreran 

izanen dituen eraginen zerrenda.  

 



 

 

 

5. Ordainketa 

1. zatia 

Laguntzaren % 50 hizkuntza ikastaroan matrikulatzean edo jatorrizko faktura aurkezten duenean 

ordainduko zaio. Ikasleak matrikulatutako ikastaroa edo beste antzekoren bat egin ezin badu, 

aurreratutako dirua itzuli beharko du.  

 

2. zatia 

Laguntzaren bigarren zatia eskuratu ahal izateko, hautagaiak 2019 urtea bukatu baino lehen honako 

dokumentazioa aurkeztu beharko du: 

1. Ikastaroa egin duela ziurtatzen duen agiria eta ikastaroa ordaindu duela ziurtatzen duen 

faktura.  

2. Egonaldian izandako esperientziaren laburpen bat eta balorazio pertsonala egin beharko 

da. Artikulua IHEOeko Vox Populi aldizkarian argitara daiteke. Gaztelaniaz edo ikasten ari 

den hizkuntzan izan beharko du eta ikasleak egonaldian egin dituen argazkiak erantsi 

beharko dizkio.  

3. Ikastaroa egin duen tokian grabatutako agur-bideo bat ( minutu batekoa). 

 

Artikulua eta gainontzeko dokumentuak Eskolako Administrazioan eman daitezke edo 

eoip.admin@educacion.navarra.es helbidera bidali. Testuak Word 2003 formatuan eta argazkiak 

banaka eta ahal den kalitate hoberenean jpg fitxategietan bidali beharko dira. Hautagaiek 

aurkeztutako bideoekin muntaia bat eginen da, gainontzeko ikasleek laguntza jaso duten ikasleen 

esperientziaren berri izan dezaten. 

 

6. Adjudikazio ekitaldia 

IHEOeko bidaia laguntza emanen zaien ikasleek esleipen ekitaldira etorri beharko dute. Laguntza 

benetakoa izateko, ezinbestekoa izanen da ekitaldira puntual iristea. 

 

7. Uko egiteak:  

Abuztuaren 1a baino lehen egonaldia egiteko planik egin ez eta 1. zatia ordaindu ahal izateko 

dokumentazioa ekarri ez duen ikasleak bidaia laguntza edukitzeko eskubidea galduko du, eta 

zerrendako hurrengoari emango zaio. Data hori baino lehen bidaia laguntzari uko egiten dionak 

hurrengo ikasturtean eskatu ahal izanen du.  

 

8. Epeak 

• Eskaera egiteko:  Martxoaren 15eko 14:00ak arte, Eskolako Administrazioan. 

• Zozketa: 2019ko martxoaren bukaeran 

• Esleipendunen zerrenda:    2019ko martxoaren bukaeran 

• Esleipen ekitaldia:    2019ko apirilaren 3an  
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9. Bidaia laguntzen kopurua: 

Hizkuntza guztietan eskaera ratioa berdina baldin bada, banaketa ondokoa izango da:  

• Alemanean   2 bidaiarako laguntza 

• Frantsesean   2 bidaiarako laguntza 

• Ingelesean  5 bidaiarako laguntza 

• Italieran  bidaia baterako laguntza 

 

Kasu: Hizkuntza bakoitzeko laguntza kopuru hau gutxi gorabeherakoa da eta beti eskaera kopurura 

egokituko da. Hizkuntza baterako eskaria baxua baldin bada, laguntza kopurua txikiagotuko da eta 

eskari gehiago dituzten hizkuntzetan konpentsatuko da, beti ere hizkuntza guztietan antzeko ratioa 

izateko. 

 

10. Prozedura: 

Eskola Kontseilu barruan sortutako batzordeak, IHEOeko Eskola kontseiluko estamentu bakoitzaren 

ordezkari batez osatuta dagoenak, ondokoa eginen du: 

• Eskaeren koherentzia epaitu 

• Betebeharrak konplitzen direla ziurtatu 

• Zozketa egin 

• Esleipendunen zerrenda atera 

• Esleipen ekitaldian bidaietarako laguntzak eman 



 

 

 

11. Dokumentuak: 

Ikasle bakoitzak ondorengo hau aurkeztu beharko du: 

• Eskabide orria. 

• Portfolioa: (gehienez 2 orri) 

- Curriculuma: Bere prestakuntza eta lan esperientziaren azalpena. 

- Bidaia-plana: Egin behar duen ikastaroaren azalpena. 

- Aprobetxamendu-plana: Egonaldiari onura handiena ateratzeko aktibatuko dituen estrategiak. 

- Helburu profesionalak eta pertsonalak: Bere heziketa planean eta karreran izanen duen eragina. 

• Zinpeko aitorpena, non publikoak zein pribatuak diren nazioko edo nazioarteko Administrazio edo 

Erakundeen laguntza edo bekarik jaso duen ala ez adieraziko duen, baita hizkuntza berean ez 

duela IHEOeko beste laguntzarik jaso ere. 


