URRIA KONBINATUA 18
AEKn lan egin nahi?
AEK-k euskara irakasle izateko oinarrizko ikastaroa antolatu du urritik abendura. Matrikulazioa zabalik
dugu!
Ikastaroaren ezaugarriak:
 Formatua konbinatua: aurrez aurreko 5 eskola eta online jarduerak.
 Non: Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñea.
 Ikastaroaren hasiera eta amaiera data: urriaren 26tik abenduaren 21era.
 5 aurrez aurreko-saio aukeratutako hiriburuan.
 Datak: urriak 26, 31, azaroak 9, 16 eta 30.
 Aurrez aurreko eskolen ordutegia: 09:00etatik 13:30era.
 On-line lana: bataz besteko 2,5 ordu egunean.
 Online lana ondorengo helbidean: www.egela.aek.eus
 Prezioa: 450 euro.
 Informazioa eta izen-ematea: e-idazkaritza@aek.eus
 Ikastaroaren programa.
 Matrikulazio epea: urriaren 18ra arte.
Ikastaroaren matrikula:
◦ Ikastaroetako partaideak AEKren beharren arabera onartuko dira.
◦ Ikastaroan onartua izateko, matrikula kudeatzailearen onarpena jaso behar da emailez.
◦ Lehentasuna izango dute gurekin lan egin nahi duten pertsonek, eta lan egiteko
homologagarriak direnak: diplomatua, lizentziatua edo unibertsitateko gradua, eta EGA
izatea (edo baliokidea).
◦ Onarpena jasotakoan ordainketa egin behar da eta matrikulazio prozesua amaitu.
◦ Ordainagiria edo transferentziaren agiriaren kopia bidali behar da e-idazkaritza@aek.eus
helbidera.
◦ Ordainketa bidaltzen ez bada, ez da matrikula aintzat hartuko eta onartuko.
........................................................................................................................................................
URTARRILA ONLINE 2019.
Euskara irakasle izateko ikastaroaren informazioa. Dena online izango da. EUSKARA irakasle izateko
ikastaroa AEK-k euskara irakasle izateko oinarrizko ikastaroa antolatu du. Ikastaroa, 2019ko
urtarriletik maiatzera. Matrikulazioa zabalik!
Ikastaroaren ezaugarriak:
 Formatua: dena online.
 Ikastaroaren hasiera eta amaiera data: urtarrilaren 14tik maiatzaren 31ra.
 On-line lana: bataz besteko 1 ordu eguneko.
 Online lana ondorengo helbidean: http://www.egela.aek.eus
 Prezioa: 450 €





Ikastaroaren programa.
Informazioa eta izen-ematea: e-idazkaritza@aek.eus
Matrikulazio epea: abenduaren 15era arte.

Ikastaroaren matrikula:

Ikastaroetako partaideak AEKren beharren arabera onartuko dira.
Ikastaroan onartua izateko, matrikula kudeatzailearen onarpena jaso behar da emailez.
Lehentasuna izango dute gurekin lan egin nahi duten pertsonek, eta lan egiteko
homologagarriak direnak: diplomatua, lizentziatua edo unibertsitateko gradua, eta EGA izatea
(edo baliokidea)
 Onarpena jasotakoan ordainketa egin behar da eta matrikulazio prozesua amaitu.
 Ordainagiria edo transferentziaren agiriaren kopia bidali behar da e-dazkaritza@aek.eus
helbidera.
 Ordainketa bidaltzen ez bada, ez da matrikula aintzat hartuko eta onartuko.




........................................................................................................................................................
MAIATZA KONBINATUA 2019
AEK-k euskara irakasle izateko oinarrizko ikastaroa antolatu du. Ikastaroa, 2019ko maiatzetik
ekainera. Matrikulazioa zabalik!
Ikastaroaren ezaugarriak:
 Formatua:


konbinatua; online eta aurrez aurre.

 Ikastaroaren hasiera eta amaiera data: maiatzaren 3tik ekainaren 21era.
 Aurrez aurreko 5 saio hiriburuetan: Iruñea, Donostia, Gasteiz eta Bilbon.
 Aurrez aurrekoen ordutegia: 09:00etatik 13:30era.
 Aurrez aurrekoen datak: maiatzak 3, 10, 17, 24 eta ekainaren 7a.
 On-line lana: bataz besteko 2,5 ordu eguneko.
 Online lana ondorengo helbidean: http://www.egela.aek.eus
 Prezioa: 450 €euro.
 Ikastaroaren programa.
 Informazioa eta izen-ematea: e-idazkaritza@aek.eus
Ikastaroaren matrikula:
 Ikastaroetako partaideak AEKren beharren arabera onartuko dira.
 Ikastaroan onartua izateko, matrikula kudeatzailearen onarpena jaso behar da emailez.

 Onarpena jasotakoan ordainketa egin behar da eta

matrikulazio prozesua amaitu.
 Ordainagiria edo transferentziaren agiriaren kopia bidali behar da e-idazkaritza@aek.eus

helbidera.
 Ordainketa bidaltzen ez bada, ez da matrikula aintzat hartuko eta onartuko.
.............................................................................................................................................................
IRAILA KONBINATUA 2019

AEK-k euskara irakasle izateko ikastaroa antolatu du. Ikastaroa, 2019ko irailetik urrira izango da.
Matrikulazioa zabalik!
Ikastaroaren konbinatuaren ezaugarriak:
 Formatua konbinatua: aurrez aurreko 5 eskola eta on-line jarduerak.
 Non: Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñea.
 Ikastaroaren hasiera eta amaiera data: irailaren 6tik urriaren 25era.
 Aurrez aurreko eskolen ordutegia: 09:00etatik 13:30era.
 Eskolen datak 5 izango dira: irailaren 6, 13, 20 eta 27an eta urriaren 11an.
 On-line lana: bataz besteko 2,5 ordu eguneko.
 Online lana ondorengo helbidean: http://www.egela.aek.eus
 Prezioa: 450 €euro.
 Ikastaroaren programa.
 Informazioa eta izen-ematea ekainaren 2rra arte: e-idazkaritza@aek.eus
Ikastaroan matrikula:
 Ikastaroetako partaideak AEKren beharren arabera onartuko dira.
 Ikastaroan onartua izateko, matrikula kudeatzailearen onarpena jaso behar da emailez.
 Lehentasuna izango dute gurekin lan egin nahi duten pertsonek, eta lan egiteko

homologagarriak direnak: diplomatua, lizentziatua edo unibertsitateko gradua eta EGA izatea
(edo baliokidea).
 Onarpena jasotakoan ordainketa egin behar da eta matrikulazio prozesua amaitu.
 Ordainagiria edo transferentziaren agiriaren kopia bidali behar da e-idazkaritza@aek.eus

helbidera.
 Ordainketa bidaltzen ez bada, ez da matrikula aintzat hartuko eta onartuko.

