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ENPRESAK ETA LANGILEAK                                                                                          ARLO LABORALA 

 

 

EBAZPENA, 2020ko apirilaren 30ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari 

nagusiarena, Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, Covid-19ak enplegurako lanbide-

heziketaren gaian izan duen eraginari aurre egiteko, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko 

Administrazio Kontseiluak onartu dituen salbuespenezko neurriak argitaratzen dituena. 

 

Erabakiaren xedea da Covid-19ak eragindako osasun-krisiaren ondorioz hartutako 

salbuespenezko neurriak arautzea; izan ere, hainbat komunikazioren bidez malgutu egin dira 

prestakuntza-jardueraren etenaldiak irauten duen bitartean enplegurako lanbide-

prestakuntzako ekintzak gauzatzeko bete behar diren baldintzak. Horrez gain, aurrera egin nahi 

du, arlo akademikoan eta ekonomikoan beste hainbeste neurri ezarriz, prestakuntzari eutsi ahal 

izateko konfinamenduaren irekiera mailakatuaren ondorengo aldian, larrialdiaren krisia arindu 

eta prestakuntza-jarduera erabateko normaltasunera itzuli arte. 

 

Erabaki honetan xedatu dena aplikagarria izango da erabaki honen I. eranskinean jasotzen diren 

deialdietarako, eta eragina izango du hauetan: 

a) Larrialdi-egoeragatik eten eta, beraz, hasita zeuden prestakuntza-ekintza guztiak, kautelazko 

etenaldia amaitzean berriz abiatu direnak, edo abiatzeko daudenak, eta ekintza horiek jasotzen 

dituzten prestakuntza-planak. 

b) 2020an hastekoak ziren prestakuntza-ekintzak, aurreko aurrekontu-ekitaldietan onartutako 

deialdiei dagozkienak, eta horiek jasotzen zituzten prestakuntza-planak. 

c) 2020an hastekoak ziren prestakuntza-ekintzak, Erabaki hau hartu baino lehen onartutako 

deialdiei eta aurtengo aurrekontu-ekitaldiari dagozkienak. 

 

Erabaki honetan ezartzen denaren onuradun izateko, hala enpresek nola prestakuntza-

erakundeek, I. eranskinean aipatutako deialdien baitan esleitutako laguntzen onuradun izan 

behar dute, eta jarduera berriro abiarazteko behar diren baliabide pertsonalak eta materialak 

izan behar dituzte, dirulaguntza emateko eskatu zitzaizkien baldintza berak betez. 
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Modalitate presentzialean ematen diren prestakuntza-ekintza guztiek erabili ahal izango 

dituzte prestakuntza-metodologia alternatiboak, baliabide didaktiko digitalak eta bestelakoak 

konbinatuz, irakaskuntza-ikaskuntza prozesua eta haren ebaluazio telematikoa (on-line edo 

bestelako moduak) hobetzeko, betiere prestakuntzaren hartzaileak diren ikasle-kolektiboen 

konpetentzia eta gaitasunen arabera egokituak. Kasu horretan, prestakuntza-erakundeek edo 

enpresek, bestelako metodologia horiek erabiltzea egoki ikusiz gero, aurkeztu behar dute 

 

  Erantzukizunpeko adierazpena 

  Ezagutzaren transmisioa, aurreikusitako helburu eta edukien garapena eta haien ebaluazioa 

bermatzen dituen txostena 

  Taldeko parte-hartzaileen adostasuna eta bitarteko egokiak izatearen justifikazioa 

EHAAra sarbidea 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/05/2001948e.shtml 
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