
LAN PRESTAKUNTZA EUROPAN
ERASMUS+



HELBURUAK

 Gaitasunak hartzen lagundu, norberaren garapena hobetu eta lan 
munduratze aukerak gehitu.

 Atzerriko hizkuntza konpetentziak sustatu.

 Beste herrialde eta kulturen kontzientzia hartzen lagundu.

 Atzerriko ikaste prozesuan lortutako gaitasunen errekonozimendua 
ziurtatu.



ZERTAN DATZA?
 EM eta GMLHentzat: 13 asteko praktikak lantokietan 

 OLH: 4 asteko praktikak lantokietan 

 tutore batekin

 Online hizkuntzako ikastaroa (EM eta GML) – hasierako eta 
azkeneko mailako probak

 Lantokiko Prestakuntza modulua baliozkotzea: lantokiaren 
ziurtagiria

 Nortzuk finantzatzen dituzte?: 

 Europar Batasunak, SEPIE erakundearen bitartez (Servicio Español 
Para la Internacionalización de la Educación)

 Eusko Jaurlaritzak Goi Mailako ikasleentzat



LAGUNTZA EKONOMIKOAK – GOI MAILA

SEPIE-Herrialde bakoitzaren bizi-mailaren arabera

1. taldea: 1200€: Irlanda

2. taldea: 1050€: Italia, Herbehereak, Malta

3. taldea: 900€: Polonia, Txekiar Errepublika.



LAGUNTZA EKONOMIKOAK – GOI MAILA

• 80% abiatu aurretik

• Gainontzeko 20% itzulitakoan, dokumentazioa behar den 

bezala ekarritakoan

• Eusko Jaurlaritzako bekadunak: 100 euro/hilabete

• Eusko Jaurlaritza: 

• kopurua zehaztu gabe

• HETEL-ek 250€ aurreratuko dizkizue atzerrira joan baino lehen

 Gainontzeko dirua bueltan emango zaizue: azaroan? beti ere 
dokumentazio zuzena entregatzen baldin baduzue (hegazkineratze-
txartelak, praktika-ziurtagiria) eta bai kurtsoa zein amaierako
hizkuntza proba betetzen baldin baduzue.



ADIBIDEA

 HERRIALDEA: MALTA

 ERASMUS+ BEKA: 1.050,00€

 Irten aurretik ordainduko da:

(%80): 840,00€

EJ: +/-300,00€

GUZTIRA IRTEN AURRETIK: 1.140,00€

BUELTATZERAKOAN(%20): 210,00€

AZAROAN (2022): +/- 300,00€ (EJ)



LAGUNTZA EKONOMIKOAK – ERDI MAILAKO ETA 
OINARRIZKO IKASLEENTZAT

 Egonaldiko kostuak % 100 estaltzen ditu:

- Bidaia eta Ostatua

- Sakela dirua (garraio lokal eta elikadura)



HAUTATZEKO IRIZPIDEAK

1. Kurtsoko moduloren bat gainditu gabe duten ikasleek ez dute 
diru-laguntza hau eskatzerik.

✓ %50 departamentuko balioztapena:
 Erantzunkizuna eta ardura

 Autonomia eta ekimena

 Errespetua

 Ikasgelara joatea

 Puntualitatea

✓ %40 espediente akademikoa: lehengo mailan egindako eta 
ebaluatutako modulu guztien batez besteko nota.

✓

✓ %10 ingelesez egindako moduluak, edo irakasleak esleitutako 
hizkuntza-maila. 



ZERGATIK ERAMUS+?

Hobetu zure autonomia pertsonala



ZERGATIK ERASMUS+?



ZERGATIK ERASMUS+?

Hobetu atzerriko hizkuntza maila: ingelesa, italiera, 

alemana...



ZERGATIK ERASMUS+?

Handitu lana aurkitzeko aukerak zure kurrikuluma hobetuz

Ezagutu itzazu gainerako kulturak eta lan giroak



ERAGOZPENAK
Ez dago prest edonor:

 Covid-19

 Ohitura eta lan-inguru ezberdinak

 Zenbaitetan, arazoak ez dira berehala
konpontzen

 Hizkuntza

Hautapen irizpideak:Kurtsoko moduloren bat 
gainditzeke, edo lehen ebaluazioan supenditurik, duen 
ikasleriak eztu diru laguntza hau eskatzerik

Malgutasuna-enpatia-
pazientzia- egokitzea



KONPROMEZUAK
 Programa bete

 Arau eta akordioak errespetatu

 Tutoreekin sarri komunikatu

 Dokumentazioa osatu

ZINTZO JOKATU ETA BETEBEHARRAK 
BETE



ZER EGIN BEHAR DUT 
INTERESATZEN BAZAIT?

1. Eskaera letra LARRIZ bete

https://www.hetel.eus/index.php/eu/internation

al/erasmus-mugikortasuna

https://www.hetel.eus/index.php/eu/international/erasmus-mugikortasuna


KONTUAN IZATEKO ZENBAIT DATA

Eskaerak: urriak 29-a arte

Hautatuen argitarapena: azaroak 12

Europass CV+ aurkezpen-gutuna bidaltzea

(azkenengo hau borondatezkoa eta banakoa): 

azaroak 12-24 bitartean



DON’T BE AFRAID, GO ABROAD AND 
LEARN!

www.hetel.org


