ERASMUS+ PROGRAMA
2020-2021
IES ZUBIRI MANTEO BHI-K KUDEATUTAKO NAZIOARTEKO MUGIKORTASUNERAKO 2020/21 DEIALDIA.
LANBIDE HEZIKETAKO ERDI ETA GOI MAILAKO IKASLEENTZAT (PRAKTIKETARAKO)

1.- Deialdiaren helburua
Deialdi honen xedea 2020‐2021 ikasturtean Erasmus+ programaren esparruan praktiketarako mugikortasuna
egingo duten IES Zubiri Manteoko ikasleak hautatzea da.

2.-Baldintza orokorrak
Deialdi honetako mugikortasun onuradun izan daitezke Xabier Zubiri-Manteo BHIko ikasleak, baldin eta honako
baldintza hauek betetzen badituzte:
2020-2021 Erasmus+ deialdian, eskabidea egiten duten ikasleek heziketa-ziklo bateko 2. mailan matrikulatuta
egon behar dute, eta ez dute aurreko ikasturtean gainditu gabeko modulurik izan behar.

3.-Hautaketa-irizpideak
IES Zubiri Manteo BHIko nazioartekotze-taldeak deialdi bakoitzerako ezartzen dituen irizpideen arabera
lehenetsiko dira eskabideak. Irizpide horiek, gutxienez, honako puntu hauek hartuko dituzte kontuan:
a) Eskatzailearen 2019-2020 ikasturteko ikasketa-espedientearen batez besteko nota
b) Hizkuntzen ezagutza
c) Jarrera
Dagokion irakasle-taldeak hautagai bakoitzaren alderdi hauek baloratuko ditu: puntualtasuna, erantzukizuna,
ekimena, behatzeko gaitasuna, entzuten jakitea, jarraibideak jarraitzen jakitea, ikaskideekiko harremanetarako
gaitasuna, diskrezioa eta errespetua. Baloratutako ataletako batean 5 puntuko puntuazioa lortzen ez duen
hautagaia prozesutik kanpo geratuko da automatikoki. Jarreraren balorazioa eta lehenengo mailatik gainditu
gabeko modulurik ez izatea erabakigarriak dira hautaketa-prozesuan jarraitu ahal izateko.
c) Merituak
Ikastetxeko proiektuak eta jarduerak antolatzen parte hartzea eta laguntzea baloratuko da, baita beste jarduera
mota batzuetan parte hartzea ere, hala nola boluntariotzan, aisialdiko taldeetan eta hizkuntza-ikastaroetan. Atal
honen barruan, aipamen berezia jasotzen du Buddyren funtzioak garatu izanak (Europako proiektuetan parte
hartzen duten herrialdeetatik datozen ikasleentzako laguntza- eta erreferentzia-pertsona). Lankidetza egin den
proiektuaren edo erakundearen arduradunak emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatuko da.
d) Lehentasuna izango dute aurretik Erasmus+ programaren esparruan ikasketa-ziklo berean mugikortasunekintzetan parte hartu ez dutenek.
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4.-Hizkuntza-probak
Onartutako ziurtagirien arabera (B1, C1, C2) hizkuntza-maila egiaztatu ezin duten eskatzaileen kasuan,
edo modalitate eleaniztunean ikasten ari ez direnen kasuan, frantseseko eta/edo ingeleseko probak
ezarriko dira.

5.-Egonaldiaren iraupena
Egonaldiak 3 hilabeteko iraupena izango du.

6.-Laguntzen banaketa
Bekak laguntza bat dira, lantokiko prestakuntza gure erkidegotik kanpo egiteak dakartzan gastuak ordaintzeko.
Inola ere ez dira ematen gastu guztiak estaltzeko.

7.-Eskabideak aurkezteko modua eta epea
Eskabideak telematikoki bete eta entregatuko dira webgunean argitaratutako formularioaren bidez. Eskabideak
aurkezteko epea 2020ko urriaren 1etik-20ra bitartekoa izango da, biak barne. Eskabideek eskatutako baldintzak
betetzen ez badituzte, zuzenketak egiteko 7 eguneko epea ezarriko da.

9.-Eskabide-orrian erantsi beharreko dokumentazioa
- NAN eskaneatua
- Hizkuntzen titulu ofiziala eskaneatua

9.-Erreklamazioak eta zuzenketak
5 egun naturaleko epea egongo da erreklamazioak ebazteko eta dokumentazioa zuzentzeko. Epe hori igaro eta
eskatutako agiriak jaso ez badira, eskabidean atzera egin duela ulertuko da, aurkeztu ez den dokumentazioari
dagokionez.

10.-Behin-behineko eta behin betiko ebazpena
Moodle plataforman eta Xabier Zubiri Manteo BHIren webgunean argitaratuko dira emandako plazen zerrenda,
itxarote-zerrendan dauden ikasleak eta baztertutako eskabideak.
Nazioartekotze-taldeak hautagaien behin-behineko sailkapena argitaratuko du, egiaztatutako balorazioirizpideen eta merezimenduen arabera.
Ondoren, deialdian eskainitako destinoak esleitzeko egintza baino 5 egun balioduneko epea irekiko da
alegazioak aurkezteko.
Alegazioak aurkezteko epea amaitu eta horiek ebatzi ondoren, hautagaien behin betiko sailkapena argitaratuko
da.
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11.-Onarpena
Emandako plaza onartuz gero, Erasmus+ ikaslearen betebeharrak irakurri eta "onarpena" sinatu beharko du
ikasleak.

12.-Uko egitea
Ikasleak mugikortasunari uko egin diezaioke arrazoi bat nahitaez adieraziz. Penalizatu egingo da onartzen badu
eta ezarritako epean sartzen ez bada.
Ikasle batek bekari uko egiten badio behar bezala justifikatutako arrazoirik gabe, uko egin arte sortutako gastu
guztiak ordaindu beharko ditu.

Informazio gehiago MOODLE-en: ERASMUS+2020-2021
Harremanetarako kontaktua: international@zubirimanteo.com
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