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EUSKALTEGIETAN MATRIKULATUTAKO IKASLE 
KOPURUAK %2,86 EGIN DU GORA 2015-2016 

IKASTURTEAN 

 
HABEK ikasturte honetako berritasun nagusiak aurkeztu ditu 

 
Hizkuntza Politikarako sailburuorde Patxi Baztarrikak eta HABEko zuzendari Joseba 
Erkiziak prentsaurrekoa eskaini dute gaur Donostian. Prentsaurrekoan euskaltegien 
aurtengo matrikulazioaren datuak eskaini eta egiaztatze sisteman eta ikasmaterialetan 
aurten dauden hainbat berritasun ere aurkeztu dira. Aipatzekoa da euskaltegietako 
matrikulazioak (pertsona matrikulatuak gaurko egunez) gora egin duela aurten: 
%2,86 hain zuzen ere. 
 

Berritasunak: 
 
Gaur egun arte, HABEk bi egiaztatze deialdi egiten zituen urtean. Bi deialdi hauek, B1, 
B2, C1 eta C2 mailak egiaztatzeko ziren eta euskaltegietako ikasleentzat mugatuta 
zeuden. Ordea, gaur goizean azaldu bezala, berritasun ugari daude aurtengo 
ikasturtean (2015/2016).  
 

- A1 eta A2 gaitasun mailen egiaztagiriak sortu dira eta ebaluazio jarraituaren 
bitartez emango dira. Bi maila hauek egiaztatzen dituzten ikasleak, gainera, 
diru laguntza indibidualen sisteman sartuko dira gainerako mailetakoekin 
batera. 

 
- Deialdi irekiak B1 eta B2 mailetan: euskaltegietako ikasleentzako ohiko 

deialdiez gain, bi maila hauek deialdi irekiaren bitartez egiaztatu ahal izango 
dira. Hau da, euskaltegietako ikasleek ez direnek ere (edozein herritarrek) 
aurkezteko aukera hau izango dute. Deialdi ireki hauek HABEren urteko 
bigarren deialdiarekin batera egingo dira. Matrikulazioa irailean izango da.   
 

- B1 azterketak euskaltegietan: ikasleek B1 azterketa ikasgelan bertan egin ahal 
izango dute ikasturte honetan. Beste berritasun bat da, maila honetan ikasten 
duten ikasleek, azterketa egiterakoan, mintzamen proba idazmen probaren 
aurretik egingo dutela. 
 

- A2 materialaren aurkezpena: A2 maila egiteko metodo integral bat argitaratu du 
HABEk.   
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Euskaltegietako matrikulazioaren zenbait datu: 

 

Euskaltegietako matrikulazioa 2015-2016 
ikasturtean eta aurrekoarekin konparatuta

Matriculación en los euskaltegis,  
Comparación del curso 2015-2016 con el curso anterior

Ikasturtea
curso

Data
fecha

Ikasleak
alumnos/

as

Bilakaera
evolución

Data
fecha

Ikasleak
alumnos/

as

Bilakaera
evolución

2014-2015 2014/12/31 27.103

+%1,82

2015/03/29 30.545

+%2,86

2015-2016 2015/12/31 27.595 2016/03/29 31.420

 
 

Euskaltegietako ikasleak 2015-2016 ikasturtean , lurraldeka,  
eta aurrekoarekin konparatuta

Nº de alumnos/as  en los euskaltegis,  
Comparación del curso 2015-2016 con el curso anterior por 

territorios

LURRALDEA 
territorio

IKASTURTEA
curso

DATA 
fecha

Ikasleak
alumnos/as

DATA
fecha

Ikasleak
alumnos/as

ARABA 2014-2015 2014/12/31 4.477 2015/03/29 5.038

ARABA 2015-2016 2015/12/31 4.433 2016/03/29 5.082

GIPUZKOA 2014-2015 2014/12/31 8.934 2015/03/29 10.132

GIPUZKOA 2015-2016 2015/12/31 9.164 2016/03/29 10.536

BIZKAIA 2014-2015 2014/12/31 13.742 2015/03/29 15.494

BIZKAIA 2015-2016 2015/12/31 14.052 2016/03/29 15.929
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Euskaltegietako ikasle kopuruaren bilakaera

Evolución del alumnado de los euskaltegis
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Hizkuntza Politikarako sailburuorde Patxi Baztarrikak esan du: “Berri onak ematera 
etorri gara gaur. HABEren zuzendari nagusi Joseba Erkiziak aurkeztu dizkigu helduen 
euskalduntzean eta euskaltegietan datozen hilabeteetan izango ditugun nobedade 
bikainak. Ezer baino lehen, euskaltegiak eta HABE bera eskertu nahi ditut. 
Euskaltegiak eskertu esaten dut, euskaltegien heldutasunari esker, euskaltegien 
kalitateari esker delako posible pausu hauek egitea”. Eta gehitu du: “Aurrera goaz, 
aurrera doa euskal gizartea. Eta horrexegatik nik ere badut berri on bat emateko. Berri 
ona da, gorantz doala euskaltegietako ikasleen kopurua. Erdal elebakartasunaren 
zakua husten jarraitzea da dugun helburua”. 
 
 
 
 

Donostian, 2016ko martxoaren 30ean 


