
 

2021-2022 STEAM:  
ESKABIDEAK BIDALTZEKO GIDA 

 

Eskabidea bi pausotan egiten da: 

 

1 Proiektuak bidaltzea. 

2 Eskabideak bidaltzea (Ikastetxeagatiko eskaera bakarra) 

 
Eskabidea baliozkoa izan dadila, ikastetxeak proiektuaren datuak (1) bidali 
behar ditu eta eskabidea egin egoitza elektronikoan (2). 
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Proiektua



1. PROIEKTUAK BIDALTZEA 

 

1.1 Proiektu-bidalketarako sarbidea 

 

https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/deialdiak-it 

 

1 Proiektua
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https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/deialdiak-it


Sar daiteke ere: 
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1.2 STEAM, proiektuaren fitxa 

 

 

1.3 Proiektua betetzeko 

Datu orokorrak:  

Betetzea beharrezkoa izango da bakarrik: 

 Ikastetxeko kodea (6 digitu) 

 Zuzendariaren NANa. 

 

 

Proiektuaren datuak 

 Proiektuaren izenburua 

 Aurrekontua guztira 

 Ikasle kopurua (emakumeak eta gizonak) 

 Irakasle kopurua (emakumeak eta gizonak) 

PROIEKTUAK



 

 

Proiektua eta parte-hartzaileak 

Ikastetxeek, nahitaez, honako informazio hau gehitu dute: 

 Proiektuaren edukia jasotzen duen artxiboa, ahal bada PDFn edo  edo Worden. 

 Proiektuan parte hartzen duten irakasleen datuak; NANa, % eta parte-hartze mota( Koordinatzailea 

edo parte-hartzailea)  

 Proiektuan irakasle koordinatzaile bat eta bakarra agertu beharko da. 

 Irakasle bakoitzaren hasierako parte-hartzearen ehunekoa % 100 izango da, eta, amaieran, irakasle 

bakoitzak benetan parte hartu duen ehunekoa adieraziko da justifikazioan. 

Honez gain, eskura izango dute webgune batera lotura egiteko aukera, proiektua deskribatzeko edota 

informazioa gehitzeko. 

+ Parte-hartzaileak gehitu 

x Parte-hartzaileak ezabatu 

 

 

  



1.4 Proiektua bidaltzeko 

Proiektuak bidaltzeko sakatu “Bidali” botoia   

 Proiektua bidali 

Eskabidea bidaltzeko nahitaezko informazioa  honako hau da: 

 Ikastetxearen datuak. 

 Ikastetxeko zuzendariaren datuak. 

 Proiektuaren izenburua. 

 Gutxienez parte-hartzaile bat. 

Gaiontzeko datuak geroago bete daitezke; beti ere, eskabidea egiteko epearen barne. 

Bidali eta gero aplikazioak eskabide-zenbaki bat emango du; honez gain, honako dokumentu hauek 

inprimatzeko aukera emango du:  

 Aurkeztutako eskabidea (PDF) 

 Aurkezpen frogagiria (PDF) 

 

Eskabidea ondo bidali dela ziurtatzeko, joan “Nire proiektuak”  atalera. 

Proiektua aldatu eta berriz bidaltzeko aukera egongo da; beti ere, eskabide-epe barnean. 

 
Egoitza elektronikoan eskaera bete behar du  

 

  



1.5 Proiektua aldatzeko 

Proiektu bat nola aldatu 

“Nire proiektuak” atalera jo. 

 

 

Proiektua aldatzeko honako pasu jarraitu: 

 Aldatu nahi den proiektua aukeratu. 

 Proiektua ireki.  

  “Eskabidea Aldatu” aukera klik egin 

 

 

Proiektuak aldatzeko aukera egongo da, beti ere aurkezpen-epean. 

Proiektuak aldatu ahal izango du “akatsak konpondu” behar direnean ere. 

 

  

PROIEKTUAK

Id Izena Data Egoera Oharrak

854321 STEAM proiektua (2021-2022) 2021/09/01 Eskabidea: epea-zabalik

765810 Curriculuma aberasteko proiektuak (2020-2021) 2020/03/15 Itxita

ESKAERA AKTIBOAK

ESKAEREN HISTORIALA



 

2. ESKABIDEAK (Egoitza elektronikoa) 

 

 

 

A Eskabidea bete eta bidali egoitza elektronikoan, 

B Gorde egiaztagiria, 

 

Horretarako beharrezkoa da ziurtagiri elektronikoa. 

Gogoratu, aurre-eskabidea zein eskabide-orria bete behar dira eginiko eskabidea 
balioztatua izatea. 

 

 

1 Proiektua


