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Xede
taldea
zuritzeko
eredua
Xede taldea zuritzeko eredua
8

(Xede bakoitzeko, fitxa bat bete)

Euskaltegiaren datuak:
Izena

IFK

Ikastaro mota (merkatariak, ostalariak, gurasoak,...)

HABEren talde zenbakia

Ikasle kopurua

Ikastaroaren balorazioa
Ikasleak: Ikasle kopurua hasieran eta amaieran (bajak badira, adierazi), ikastaroa uzteko arrazoi nagusiak...

Ebaluazioa. Zein neurritan lortu dira ikastaroaren helburuak?

Zailtasunak. Zein dira ikastaroan zehar izandako zailtasunak?
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11641n I

1. Xede taldea

Euskaltegientzako diru laguntzak - 2018

Ikasleen asetze maila. Nola baloratu dituzte ikasleek ikastaroak?

Hobetzeko proposamenak. Datorren ikasturteari begira, zein proposamen egingo zenukete hobetzeko?

Ikastaroari buruzko balorazio orokorra

2. Gastu eta diru sarreren balantzea

Gastuak (azalpena)

Zenbatekoa

Prezio publikoaren araberako kostua 2018-2019 ikasturterako 6,52 euro / ikasteko/ orduko
Ikastaroaren prezioa: 6,52 euro x 60 ordu x ikasle kopurua (Zenbatekoa atalean seinalatu dagokiona)

Gastuak, guztira

Sarrerak (iturria)

Zenbatekoa

HABEko diru laguntza
Matrikulak: Ikasle kopurua x 60€ (AISA ikastaroen kasuan 25 €)
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Euskaltegientzako diru laguntzak - 2018

Beste:
Sarrerak, guztira
Defizita:

3. Emakume eta gizonen berdintasunaren ikuspuntua proiektuan noraino kontuan hartu den justifikatzea
Proiektuarekin zerikusia duten pertsonen banaketa generoaren arabera:
Emakumezkoak Gizonezkoak

Genero gehiago 1

Guztira

Jardueran onuradun izan diren pertsonak
Jarduerarako kontratatuak izan diren pertsonak
Jardueran parte hartu duten boluntarioak
Ez emakume eta ez gizon bezala identifikatzen diren pertsonak, hau da, transexualak, transgeneroak, intersexualak, queer, eta abar.

Kontuan hartu izan al da proiektuan emakumeek jasaten duten desberdintasun soziala? Horri aurre egiteko
neurririk hartu al da? Baiezkoan, zehaztu zein neurri mota hartu den.
Proiektuaren garapenean
Bai
Ez
Neurriak

Egindako jardueretan

Bai

Ez

Bai

Ez

Neurriak

Ebaluazioan
Neurriak
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Euskaltegientzako diru laguntzak - 2018

4. Beste laguntza eskabideen aitorpena

Jaso edo eskatu al da beste inongo diru laguntzarik?
Ez, ez dugu jaso edo eskatu
C
Bai, diru laguntza jaso dugu
C

Bai erantzutekotan, zehaztu erakundea eta zenbatekoa
Administrazioa edo entitatea

Erakundea

Jasotako zenbatekoa

Diru laguntza jasotzearekin batera hartzen diren konpromisoak
Izen ematearekin batera, Donostiako Udaleko Euskara Zerbitzuak Donostiako euskaltegientzako ematen dituen diru
laguntzak jasotzeko baldintzak irakurri eta onartzen ditudala adierazten dut.

Tokia eta data

Euskaltegiaren zigilua eta arduradunaren sinadura

.............................................................................

.............................................................................
Arduradunaren izena (izen-abizenak eta NAN-AIZ
adieraziz)
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