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EBAZPENA, 2022KO MAIATZAREN 16(E)KOA, HEZKUNTZA SAILEKO LANGILEAK KUDEATZEKO 
ZUZENDARIARENA. HONEN BIDEZ, 2022-2023 IKASTURTERAKO (2023-2024KO IKASTURTERA LUZATU 
DAITEKEENA) BERRITZEGUNE NAGUSIAN DIGITALIZAZIOAN ETA BERRIKUNTZA TEKNO-PEDAGOGIAN 
KOLABORATZAILE IZATEKO HAINBAT LANPOSTU —ZERBITZU-EGINKIZUNEN EDO, HALA BEHAR BALITZ, 
BEHIN-BEHINEKO ESLEIPENEKO ERREGIMENEAN— BETETZEKO DEIALDIA EGITEN DA. 
 
Deialdi honen xedea da Berritzegune Nagusian hainbat lanpostu betetzea 2022-2023 ikasturtean, 
Hezkuntza Sailburuordetzak hala eskatuta. Lanpostu horiek 2023/2024 ikasturtean luzatu ahal izango 
dira, Hezkuntza sailburuordeak eskatuta. 
Aldi baterako Programa hau finantzatzeko gastua Konferentzia Sektorialaren 2021eko Akordioko 
baliabide ekonomikoen kontura izango da. Horren bidez, lurralde-banaketaren proposamena eta 
hezkuntza-gaitasun digitala hobetzeko #DigCompEdu programarako autonomia-erkidegoek 
kudeatutako kredituak banatzeko irizpideak onartzen dira. Programa hau luzatuko da 2022, 2023 eta 
2024 aurrekontu-ekitaldietan (2024ko ekainaren 30era arte egindako gastuak), Hezkuntza 
Ministerioaren Hezkuntza Konferentziaren Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismoaren (MRR) 19. 
osagaiaren (“Gaitasun digitalen plan nazionala”) esparruan. 
Lanpostuak betetzeko aparteko eratzat taxutu da zerbitzu-eginkizuna. Honako hauetan arautzen da: 
azaroaren 7ko 16/1997 Legeak aldatutako 6/1989 Legearen 54. artikuluan (6/1989 Legea, uztailaren 
6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa) eta uztailaren 6ko 185/2010 Dekretuko 12. artikuluan 
(185/2010 Dekretua, uztailaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakasleen 
lan-baldintzak onartzen dituen hitzarmena onartzen duena). Figura hori funtzionarioei izango zaie 
aplikagarria. 
Lan-kontratudun langileei dagokienez, 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak (urriaren 30ekoa, 
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena) 83. artikuluan 
ezartzen duenez, lan-kontratudun langileak lekuz mugitu eta lanpostuak betetzerakoan, aplikatzekoak 
diren hitzarmen kolektiboetan ezarritakoa izango da oinarri, eta, horrelakorik ezean, karrerako 
funtzionarioak lekuz mugitzeko eta lanpostuak betetzeko sistema hartuko da aintzakotzat. 
Horregatik, egokitzat jotzen da lan-kontratudun langileek lanpostuak betetzeko deialdi honetan parte 
hartu ahal izatea behin-behineko esleipenaren figuraz, zeina zerbitzu-eginkizunen sistemaren antzekoa 
baita. 
Horiek horrela, eta aintzat hartuta Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen 
otsailaren 23ko 71/2021 Dekretuaren 10. artikuluan ezarritakoa, hau 
 

EBAZTEN DUT 
 

Lehenengoa. – Deialdiaren xedea. 
Deialdi honen xedea da I. eranskinean zerrendatzen diren lanpostuak betetzea 2022-2023 ikasturterako. 
Lanpostu horiek 2023/2024 ikasturtean luzatu ahal izango dira, Hezkuntza sailburuordeak eskatuta. 
Funtzionarioei dagokienez, lanpostuak zerbitzu-eginkizunen bidez beteko dira. 
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Lan-kontratudun langileei dagokienez, lanpostuak behin-behineko esleipenaren bidez beteko dira. 
 
Bigarrena. - Laguntzaileen eginkizunak eta profila 
1. Laguntzaileek bete beharreko eginkizunak Berritzeguneen egitura, antolaketa eta funtzionamendua 
arautzen dituen otsailaren 7ko 40/2009 Dekretuak 5. artikuluan ezarritakoak dira. 
Urteko jarduera-planak garatzean osagarritasuna eta koordinazioa lortzeko, laguntzaileek beren 
eginkizunak unibertsitatez kanpoko edozein hezkuntza-etapatako irakasleak eta Hezkuntza 
Sailburuordetzak zehazten dituen alderdiak aintzat hartuta betetzeko aukera izan behar dute. 
2. Profilari dagokionez, izangaiek honako gaitasun hauek izan behar dituzte: 
a) Unibertsitatez kanpoko hezkuntza-sistema, laguntza-zerbitzuak eta Hezkuntza Sailaren egitura 
ezagutzea, bai eta horien arau-esparruak ere. 
b) Beren lan-esparruko metodologia eta didaktika espezifikoaren ezagutza aditua. 
c) Plangintzarako eta dinamizaziorako gaitasuna; izan ere, hezkuntza-prozesuan parte hartzen duten 
eragile guztien partaidetza ahalbidetzen duten tresnak baitira. 
Talde-lanean jarduteko gaitasuna. 
e) Irakasleak beren hezkuntza-jardunari buruzko ikerketa egitera motibatzeko gaitasuna. 
f) Ezagutza eraikitzeko gaitasuna, negoziazioaren eta laguntzaren bidez, hezkuntza-jardunari buruzko 
hausnarketatik abiatuta; eta ezagutza hori irakasleei helarazteko gaitasuna. 
g) Beren eginkizunak modalitate presentzialean, erdipresentzialean edo urrutikoan garatzeko 
trebetasuna, honako hauetan zuzenean parte hartuta: ikastaro presentzialak, erdipresentzialak eta 
sarekoak, materialak prestatzea eta hitzaldiak ematea eta tutorizazioa. 
h) Proiektuen buru izateko gaitasuna, metodologia arinak aplikatuz, lantaldeko kideak koordinatuz eta 
gidatuz helburuei eta zaintza- eta ikerketa-jarduerei dagokienez, eta, batez ere, erakundeen, bazkideen 
eta inplikatutako bestelako eragileen arteko harremanen koordinazioaren buru izatea. 
i) Hainbat erakunderen eta ikastetxeen arteko lankidetza bultzatzeko gaitasuna, ezagutzaren trukea 
sustatuz. 
j) Plangintza estrategikoak eta urteko planak egiteko gaitasuna. 
k) Bere eginkizunak gauzatzean, leku batetik bestera joateko prestasuna. 
Laguntzailearen profilaren definizioak ez du esan nahi aholkularitza-lanak haren jakintza-eremuan edo 
sartzen den etapan soilik gauzatu beharko dituenik. 
3. Era berean, I. eranskinean jasotzen dira eskaintzen den lanpostu bakoitzeko gaitasun espezifikoak eta 
teknikoak. 
 
Hirugarrena. - Eskakizunak. 

a) Eskatutako lanpostuaren arabera dagokion Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez 
kanpoko irakaskuntza-kidegoko karrerako funtzionario izatea, ebazpen honen I. eranskinean 
jasotakoarekin bat. 

b) Halaber, bitarteko funtzionarioek ere parte hartu ahal izango dute, baina karrerako 
funtzionarioek izango dute lehentasuna. 

c) Maila horietan lan-kontratu iraunkorra duten irakasleek ere parte hartu ahal izango dute. 
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d) Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publiko batean zerbitzu aktiboan egotea edo lanpostua 
gordetzea dakarten administrazio-egoeretako batean (eginkizun-gabetzea izan ezik) egotea 
eskaera egiten den egunean. 

e) Era berean, zerbitzu berezietan edo borondatezko eszedentzian daudenek ere parte hartu ahal 
izango dute, deialdi honen bidez jarduneko zerbitzura itzulita, betiere horietan gutxieneko epea 
bete badute. 

f) Ebazpen hau argitaratu den egunera bitartean, deialdi honetan deitutakoez bestelako lanpostu 
baterako izendatua ez izana zerbitzu-eginkizunean edo behinen-behineko esleipenaz, 
2022-2023 ikasturterako. 

g) Ebazpen honen I. eranskinean ezarritako gainerako betekizun espezifikoak. 
 

Laugarrena. – Kanpoan uzteak eta uko egiteak. 
Zerbitzu-eginkizuna edo behin-behineko esleipena esleitu ondoren, oro har, ezingo zaio hari uko egin, 
deialdi honen xede den ikasturtea amaitu arte. 
 
Bosgarrena. – Eskabideak formalizatzea eta aurkezteko epea. 
 
1. Eskabideak formalizatzea: 
izangaiek HEZIGUNE atariaren bidez aurkeztu beharko dute eskabidea (https://hezigunea.euskadi.eus) 
banner honen bidez: “Zerbitzu-eginkizunak: NEXT GENERATION”. Aldez aurretik eskatzaileak 
identifikatu egin beharko du bere burua (NAN/AIZ + pasahitza, edo XLNets erabiltzailea halakorik edukiz 
gero). 
 
2. Epea: 
Eskabideak aurkezteko epea 2022ko maiatzaren 17(e)(a)n hasiko da eta maiatzaren 23(e)(a)n amaituko 
da, biak barne. 
 
Seigarrena. – Eskabidearekin batera nahitaez aurkeztu beharreko dokumentazioa. 
Eskabidearen eredu ofizialarekin batera honako hauek aurkeztu behar dira: 

1. I. eranskinean eskatzen diren betekizun espezifikoak: horien egiaztagiriak 
2. Adierazitako merezimenduak: egiaztagiri ofizialak. Ez dira baloratuko eskabidearekin batera 

adierazi ez diren merezimenduak, ezta eskabidean jaso arren behar bezala egiaztatu ez direnak 
ere. Administrazioan behar bezala egiaztatuta dauden merezimenduak adierazi egin beharko 
dira, eta gainerakoak dagozkien agirien bidez egiaztatuko dira. 
 

Zazpigarrena. – Merezimenduen balorazioa. 
Eskatzaileen merezimenduak deialdi honetako II. eranskinean argitaratutako baremoaren arabera 
puntuatuko dira. Ebazpen honen argitaratze-datara arte hobetutako merezimenduak baino ez dira 
aintzat hartuko, betiere behar bezala egiaztatuta badaude. 
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Prozesutik kanpo geratuko dira memoriaren defentsari eman dakiokeen puntuazioaren % 50 gutxienez 
lortu ez dutenak. 
Puntuazioaren guztizkoan berdinketarik gertatuz gero, honela ebatziko da: baremoaren atal bakoitzeko 
puntuazio altuenari begiratuz eta atalek baremoan duten hurrenkera kontuan hartuz. 
 
Zortzigarrena. – Balorazio-prozesuaren faseak: 

1. Egiaztatzea izangaiek betetzen dituztela haiek bete nahi dituzten lanpostuetan eskatzen diren 
betekizunak. Egiaztatze hori Hezkuntza Sailaren Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzan egingo da. 

2. I. eranskinean jasotako gaitasun tekniko eta espezifikoei buruzko memoriaren ahozko 
defentsaren balorazioa. Eskatutako lanpostu bakoitzerako memoriaren ahozko defentsa 
garatzeko, III. eranskinean jasotako jarraibideei jarraitu beharko zaie.  
Memoriaren ahozko defentsa baloratzeko, batzorde bat edo gehiago eratuko dira, aurkezten 
diren izangaien kopuruaren arabera. Balorazio-batzorde teknikoa edo -batzordeak 
berrikuntzaren arloko hiru lurralde-arduradunek edo haiek eskuordetzen dituztenek osatuko 
dituzte. 
Balorazio-batzorde teknikoak edo -batzordeek, beharrezkotzat joz gero, aholkulari tekniko 
adituen laguntza jasoko dute defentsak baloratzeko. Aholkulariok beren espezialitate teknikoak 
lantzera mugatuko dira, eta arlo horiei dagokienean soilik lan egingo dute balorazio-
batzordearekin. 

3. Merezimenduen balorazioa: balorazio hori Hezkuntza Saileko honako zerbitzu hauetan egingo 
da: Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritza, Hezkuntza Aniztasunerako eta 
Gizarteratzeko Zuzendaritza eta Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza. 
Jarraian, fase bakoitzeko balorazioak balorazio-batzorde orokorrari helaraziko zaizkio. 
 

Bederatzigarrena. – Balorazio-batzorde orokorra: 
Deialdian eskatzen diren betekizunak betetzen dituzten eta garaiz eta forman aurkeztu diren eskabideak 
balorazio-batzorde teknikoak baloratuko ditu, bai eta zazpigarren puntuan aipatutako zerbitzuek ere, 
bakoitzak dagokion atalean. 
Zortzigarren puntuan aipatutako balorazio-batzorde teknikoaz gain, balorazio-batzorde orokorra 
osatuko da ebazpen-proposamena egin dezan. Honako hauek osatuko dute batzorde hori: 
 
Batzordeburua: 

• Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren zuzendaria edo hark eskuordetzen duen pertsona. 
 

Batzordekideak: 
• Berritzegune Nagusiko zuzendaria edo eskuordetzen duen pertsona. 
• Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritzako teknikari bat. 
• Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzako teknikari bat, hitzarekin baina botorik gabe. 
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Era berean, balorazio-batzorde orokorrean egon ahal izango da sektorean behar besteko ordezkaritza 
duen sindikatu bakoitzeko ordezkari bana, hitzarekin baina botorik gabe. 
 
Hamargarrena. – Behin-behineko ebazpena: 
Balorazio-prozesua amaitu ondoren, balorazio-batzorde orokorreko batzordeburuak deialdi honen 
ebazpen-proposamena helaraziko dio Langileak Kudeatzeko zuzendariari, deialdiaren behin-behineko 
ebazpena eman dezan. Ebazpen horretan, onartutakoak, baztertutakoak eta izangai bakoitzari 
emandako puntuazioa agertuko dira. 
Behin-behineko ebazpena eta zerrendak departamentu honetako helbide honetan argitaratuko dira, 
interesdunek jakin dezaten: https://hezigunea.euskadi.eus. 
Ebazpena argitaratu ondoren, erreklamazioak aurkezteko hiru egun balioduneko epea zabalduko da. 
 
Hamaikagarrena. – Behin betiko ebazpena. 
Erreklamaziorik ez badago edo egon daitezkeenak aztertu ondoren, Langileak Kudeatzeko zuzendariak 
behin betiko ebazpena argitaratuko du. Ebazpen horrek izangai bakoitzari emandako azken balorazioa, 
hautatutakoen behin betiko zerrenda, baztertutakoena eta hutsik gera daitezkeen lanpostuen zerrenda 
bilduko ditu. Deitutako lanpostuak ezingo dira hustzat jo eta bete gabe utzi izangaiek lanposturako 
betekizun guztiak betetzen badituzte, balorazio-baremoan eskatutako gutxieneko puntuazioa barne. 
Behin betiko ebazpena eta zerrendak departamentu honetako helbide honetan argitaratuko dira, 
interesdunek jakin dezaten: https://hezigunea.euskadi.eus 
Behin betiko ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Administrazio eta 
Zerbitzuen sailburuordeari, hilabeteko epean ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen 
hasita. 
 
Hamabigarrena. – Ordezkapenen zerrenda. 

1. Gutxieneko puntuazioa gainditu baina hautatuak izan ez diren pertsonek poltsa bat osatuko 
dute lanpostu bakoitzean, merezimenduen baremazioan lortutako puntuazioaren arabera. 
Deialdi honi buruzko ebazpena eman ondoren sor litezkeen lanpostu hutsak betetzeko izango 
da poltsa hori. 

2. Aldi baterako beharrak estaltzeko ordezkapenei dagokienez, 2012ko abuztuaren 27ko 
Aginduak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarenak, Euskal Autonomia 
Erkidegoko unibertsitatez kanpoko herri-ikastetxeetan egon daitezkeen aldi baterako irakasleen 
beharrak estaltzeko izangaien zerrenda kudeatzeko araudia onartzen duenak, 19. artikuluan 
ezarritakoari jarraituko zaio. 
 

Hamahirugarrena. – Izendapena eta luzapenak. 
1. Hautatutako izangaiak 2022-2023 ikasturtea amaitu bitartean izendatuko dira dagokien 

lanpostuan, baldin eta titularra berriz lanean hasten ez bada edo hurrengo ataletan jasotako 
inguruabarretakoren bat gertatzen ez bada. Kasu horretan zerbitzu-eginkizuna baliogabetu 
egingo da: 
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a) Zerbitzu-eginkizunak emateko, ezinbestekoa izango da eskubide hobea duten langileek 
lanpostuak arauz ez betetzea. 

b) Zerbitzu-eginkizunen esleipena edo behin-behineko esleipenak jaso dituztenek galdu 
egingo dituzte horiek, praktiketako funtzionario izendatzen badituzte eta ezin badituzte 
horiek garatu deialdi honen arabera esleitutako lanpostuan. 

2. Hautatutako pertsona zerbitzu aktiboa ez den bestelako administrazio-egoeran badago, 
zerbitzu-eginkizunerako izendapena edo behin-behineko esleipena lanean berriz hastearen 
mende egongo da; pertsonak berehala hasi beharko du lanean, eta aldi berean emango zaio 
zerbitzu-eginkizuna edo behin-behineko esleipena. Berehala hasten ez bada, bere eskubidea 
galduko du eta puntuazio handiena duen hurrengo pertsona hautatuko da. 

3. Praktiketako funtzionarioek, berriz, zerbitzu-eginkizun bat eman dakien, 2022-2023 ikasturtean 
karrerako funtzionario izan beharko dute.  

4. Lan-kontratudun langileen kasuan, lanpostu horiek behin-behineko esleipenaz beteko dira, 
2022-2023 ikasturtea amaitu arte. Hala ere, a) eta b) apartatuetan adierazitako irizpideak 
aplikatu ahalko zaizkie. 

5. Era berean, bitarteko langileei edo ordezkapenetarako izangaien zerrendetan inskribatuta 
daudelarik hautatuak gertatzen diren langileei 2022-2023 ikasturtea amaitu arte emango zaie 
lanpostua. Hala ere, a) eta b) apartatuetan adierazitako irizpideak aplikatu ahalko zaizkie. 

6. Epe hori igarotakoan, Hezkuntza Administrazioak egindako balorazioa positiboa bada, Langileak 
Kudeatzeko zuzendariak izendapena hurrengo ikasturteetan luzatu ahalko du, horretarako 
ezartzen den prozeduraren arabera, betiere lanpostuak ez badira betetzen a) eta b) 
apartatuetan adierazitakoarekin bat etorriz. 
 

Hamalaugarrena. – Ordainsariak. 
Hautatutako pertsonek zerbitzu-eginkizunean edo behin-behineko esleipenean betetzen duten 
lanpostuari dagokion ordainsaria jasoko dute. 
 
Hamabosgarrena. – Lan-baldintzak: 
Hautatutako langileek destinoko ikastetxean ezarritako ordutegia eta egutegia bete beharko dute. 
Langile horiei Hezkuntza Saileko irakasleen lan-baldintzei buruz indarrean dagoen araudia aplikatuko 
zaie. 
Hautatutakoek ezin izango dute parte hartu ordu-liberazioa behar duten euskalduntzeko ikastaro 
luzeetan. Halaber, ezin izango dute ordu-liberazioa behar duten bestelako ikastaroetan parte hartu 
dagokion sailburuordetzaren berariazko baimenik gabe. 
 
Hamaseigarrena. – Datu pertsonalak babestea. 
Datu pertsonalak tratatu eta izen honetako tratamenduari dagokion jardueran sartuko dira.  

• Langileen kudeaketa. 
• Arduraduna: Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendaritza. 
• Helburua: Irakasleen eta irakasle ez diren langileak kudeatzea. 
• Legitimazioa: 
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- Tratamendua beharrezkoa da interesduna parte den kontratu bat gauzatzeko edo 
interesdunaren eskariz kontratuaren aurreko neurriak aplikatzeko. 

- Tratamendua beharrezkoa da interes publikoaren izenean edo tratamenduaren 
arduradunari esleitutako botere publikoen izenean burututako eginkizun bat betetzeko. 

- 2/1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko 
irakaskuntzako irakasleen kidegoei buruzkoa. 

- 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 
Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena. 

• Hartzaileak: 
- Estatuko Administrazioko beste organo batzuk 
- Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk. 
• Eskubideak: Eskubidea duzu datuak irispidean izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko, 

bai eta informazio gehigarrian adierazitako beste eskubide batzuk ere. 
• Informazio gehigarria: Gure webgunean kontsulta daiteke datuen babesari buruzko 

informazio gehigarri eta zehatz guztia: 
www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/048100-
capa2-es.shtml 

• Araudia: 
- Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES) 
- 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide 

Digitalak Bermatzekoa (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673) 
 

Hamazazpigarrena. – Ordezko araudi aplikagarria. 
Prozedurari dagokionez agindu honetan arautu gabeko kasuetan, Herri Administrazioen Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak ezarritakoa aplikatuko da. 
 

ERREKURTSOAK 
 

Prozeduraren ebazpenak ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko 
errekurtsoa aurkez dakioke Zerbitzu Administrazioko sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluaren eta hurrengoen arabera. 
 

Vitoria-Gasteiz, 2022ko maiatzaren 16(e)(a)n 
 
 
 

Blanca Guerrero Ocejo 
LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIA 
DIRECTORA DE GESTIÓN DE PERSONAL  
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I. ERANSKINA 
LANPOSTUAK, BETEKIZUN ETA GAITASUN ESPEZIFIKOAK, TEKNIKOAK ETA JARRERAZKOAK 

 
LAGUNTZAILEAK DIGITALIZAZIOAN ETA BERRIKUNTZA TEKNO-PEDAGOGIAN  
 

- 9 lanpostu Bilboko egoitzan. 
- 5 lanpostu Lasarte-Oriako egoitzan. 
- 2 lanpostu Vitoria-Gasteizko egoitzan. 

 
Betekizun espezifikoak: 

 Euskara: 2. HE (betea) 
 Titulazioa: Irakaskuntzarako gaitzen duen titulazioa. 
 Funts publikoekin sostengatutako unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan irakasle gisa gutxienez 

lau urteko esperientzia izatea. 
 A1 azpitaldea eta A2 azpitaldea  

 
Gaitasun espezifikoak/teknikoak: 

a) Hezkuntza Sailari digitalizazio-estrategia sustatzen laguntzea. 
b) Irakasleen eta hezkuntza-komunitatearen gaitasun tekniko-pedagogikoak hobetzeko 

irakaskuntzarako gaikuntza-planak diseinatu, ezarri eta ebaluatzea, eta Irakaskuntzarako Gaitasun 
Digitalaren Esparruaren arabera egiaztatzea. 

c) Ikasleen profil digitala garatzea eta gaitasun digitalen aplikazioan sakontzea, ezagutza hobeki 
eskuratzeko motor gisa. 

d) Ikastetxeetan berrikuntza teknopedagogikoko proiektuak eta ikastetxeko proiektu digitala 
ezartzeko aholkuak ematea, koordinatzea eta ebaluatzea. 

e) Irekitako hezkuntza-material eta -baliabideak (REA) euskaraz egin daitezen sustatzea, ikaskuntzaren 
diseinu unibertsalean oinarrituta eta eduki digitalaren erabileraren sustapena ikasgelan. 

f) Hezkuntza-teknologien erabilera zabaltzeko material digitala eta ikus-entzunezkoa diseinatzea eta 
ezartzea. 

g) Ikastetxeko heldutasun digitaleko eredu berri bat diseinatu, ebaluatu eta laguntzea. 
h) Ingurune birtual malguak sustatzea, ikuspegi inklusiboa eta zeharkakoa bermatuz. 
i) Digitalizazioari dagokionez, 2021-2022 ikasturteko Ebazpenean ezarritako helburuak betetzeko 

plana diseinatzea, 2022-2023 ikasturtean gauzatzeko. 
j) Funtsezko ezagutza ikastetxeen egitura osora zabaltzeko beharrezko prozedurak ezartzea, eta 

sareko lana indartzea, bai barnekoa bai kanpokoa.   
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II. ERANSKINA 
BAREMATZEKO IRIZPIDEAK 

 
1. Esperientzia: 6 puntu gehienez 

a) Lan-esperientzia izatea Hezkuntza Saileko irakaskuntzari laguntzeko zerbitzuetan (Berritzegune, 
Ingurugela, ISEI-IVEI...): 2 puntu gehienez. 
0,10 puntu lan egindako hilabete bakoitzeko. 

b) Esperientzia izatea ikastetxeetako zuzendaritza-taldeetan. 2 puntu gehienez 
EAEko, Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioko, beste autonomia-erkidego batzuetako 
edo Europar Batasuneko estatu kideen hezkuntza-sareko unibertsitatez kanpoko ikastetxe 
publikoetan, irakaskuntza arautuan, lan egindako hilabete bakoitzeko: 0,10 puntu. 
Administrazio-baimena duten unibertsitatez kanpoko ikastetxe pribatuetan eta a) atalean 
aipatutakoak ez diren erakundeen mendeko ikastetxe publikoetan, irakaskuntza arautuan, lan 
egindako hilabete bakoitzeko: 0,033 puntu. 

c) Hezkuntza saileko irakaskuntza-arlokoak ez diren eta eskatzen den lanpostuarekin zerikusia 
duten lanpostuetan esperientzia izatea. 1 puntu gehienez. (Lan egindako hilabete bakoitzeko 
0,10 puntu). 

d) Eskatutako lanpostuaren esparruarekin zerikusia duten proiektuak dinamizatzen eta 
koordinatzen esperientzia izatea: 1 puntu gehienez. (Lan egindako hilabete bakoitzeko 0,05 
puntu). 
 

2. Jasotako prestakuntza: 1 puntu gehienez. 
Kontuan hartuko dira 10 ordu baino gehiagoko ziurtagiri ofizialak eta Hezkuntza Sailak homologatuak, 
baldin eta zerikusia badute lanposturako eskatzen diren gaitasun espezifiko eta teknikoekin. Ziurtagiriek 
berariaz erakutsi behar dute ordu-kopurua, edo baliokidetasunen ebazpenean aipatuta egon behar du. 
 

- 10-30 ordu bitarteko prestakuntza-jarduera bakoitzeko: 0,20 puntu. 
- 31-50 ordu bitarteko prestakuntza-jarduera bakoitzeko: 0,40 puntu. 
- 51 ordu baino gehiagoko prestakuntza-jarduera bakoitzeko: 0,60 puntu 

 
3. Hizkuntzak: 1 puntu gehienez. 
Atzerriko edo Estatuko beste hizkuntza ofizial batzuen ezagutza-maila egiaztatua baloratuko da: 

- B2 (0,5 puntu),  
- C1 (0,75 puntu), 
- C2 (1 puntu). 

Honako titulu edo ziurtagiri hauetako baten kopiaren bidez egiaztatuko da: 
a) Euskal Autonomia Erkidegoko eta beste autonomia-erkidego batzuetako hizkuntza-eskola 

ofizialek emandako tituluak edo ziurtagiriak. 
b) Maiatzaren 15eko 73/2012 Dekretuaren eranskinean agertzen diren tituluak edo ziurtagiriak 

(2012ko maiatzaren 29ko EHAA). 
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4. Txostenengatik eta ikastaroak emateagatik: 1 puntu gehienez. 
Kontuan hartuko dira ziurtagiri ofizialak eta Hezkuntza Sailak homologatuak, baldin eta zerikusia badute 
lanposturako eskatzen diren gaitasun espezifiko eta teknikoekin. Hala badagokio, ziurtagiriek berariaz 
erakutsi behar dute emandako ordu-kopurua. 

- Egiaztatutako 10 orduko: 0,20 puntu. 
- Txosten bakoitzeko: 0,20 puntu. 

 
5. Argitalpenak: 1 puntu gehienez. 
Lanposturako eskatzen diren gaitasun espezifiko eta teknikoekin zerikusia duen argitalpen bakoitzeko. 

- Egindako txosten bakoitzeko, 0,5 puntu. 
- Egilekidea edo egile-talde bateko kidea bada, 0,25 puntu. 

Ez dira baloratuko azaroaren 2ko 2984/1972 Dekretuan (abenduaren 12ko 2063/2008 Errege Dekretuak 
aldatua) ezarritakoari eutsiz ISBN edo, hala balegokio, ISSN edo ISMN ematera behartuta dauden 
argitalpenak baina halakorik azaltzen ez dutenak; era berean, ez dira baloratuko egilea eta 
argitaratzailea pertsona bera diren argitalpenak. 
 
6. Memoriaren ahozko defentsa: 8 puntu gehienez. 
Izangaiek eskatutako lanpostuko gaitasun espezifiko eta teknikoei buruzko memoria defendatu beharko 
dute ahoz. 
Memoriaren ahozko defentsan gutxienez 4 puntu lortzen ez dutenak prozesutik kanpo geratuko dira. 
III. eranskinean ezartzen dira memoriaren ahozko defentsarako jarraibideak. 
Memoriaren ahozko defentsan aintzat hartuko diren irizpideak: 

a. Izaera berritzailea: Memoriak ez ditu jasoko soilik datuak edo besteen iritziak, balio erantsia 
eman beharko dio berrikuntzaren esparruari, hau da, dokumentazioaren eta hausnarketa 
pertsonalaren emaitza izango da. 

b. Lanpostuko gaitasun espezifiko eta teknikoen defentsako edukiaren egokitzapena eta garapen 
orokorra: Ezagutza eguneratu eta zorrotza, garapenean heldutasuna erakutsiz. Azaldutako 
kontzeptuak zehatzak eta egokiak izatea. Tesi eta argudioetan sakontzea. Kontzeptuzko akatsik 
ez egitea. Adibideak eskaintzea, lanketa pertsonala. Datuak esanguratsuak, zehatzak eta 
adierazgarriak izatea. Beste eremu batzuetako edukiekiko lotura.  

c. Helburu eta jarduketa-ildo nagusiak argi eta garbi identifikatzea: Proposatutako helburu 
bakoitzaren azalpen argi, labur eta zehatza, eta lehentasuna ematea helburu horiek gauzatzeko 
sekuentziari, erabili beharreko metodologiari eta lan-planari. 

d. Ondorioak: Memoriaren ekarpenak modu labur eta ordenatuan azaltzeko gaitasuna: 
e. Aipamen bibliografikoa: Gaiarekin zerikusia duten planteamendu edo iritziak aipatzea, iturri 

eguneratuak eta erreferentzia bibliografiko egokiak eta eguneratuak ezagutzen dituela 
erakutsiz. 

f. Daukan denborara doitzeko gaitasuna: Azaldu beharrekoa ezarritako denbora gainditu gabe 
laburbiltzeko gaitasuna. 

g. Erraztasuna azalpenean: Ahoz azaltzeko gaitasuna, idatzizko materialekiko gehiegizko 
menpekotasunik gabe eta diskurtso arin baten bidez. 
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h. Koherentzia azalpenean: Modu ordenatuan azaltzea sarrera, aurrekariak eta lanpostuaren 
eremuko esperientzia, helburuak eta jarduketa-ildo nagusiak, lanpostuko gaitasun espezifiko 
eta teknikoen garapena, metodologiak eta lan-plana, ondorioak... Alderdi bakoitzari, 
garrantziaren arabera, denbora egokia eskaintzea. 

i. Material osagarrien kalitatea: Aurkezpena hobetuko duten baliabide digitalak erabiltzea. 
j. Hizkuntzaren erabilera: Lana defendatzeko erabiltzen den hizkuntza zuzentasunez eta 

arintasunez erabiltzen da, bai sintaxiari, lexikoari dagokionez, bai, oro har, aukeratutako 
hizkuntza-erregistroari dagokienez. Erregistroak egokia izan behar du komunikazio mota 
horretarako. 

k. Hitzik gabe komunikatzeko trebetasuna: Ahozko komunikaziorako teknikak eraginkortasunez 
erabiltzea eta entzuleen arreta mantentzeko gaitasuna: entzuleei begiratzen die, bolumen 
egokia erabiltzen du, tonua modulatzen du, ahozko mezua keinuen bidez indartzen du, 
diskurtsoan ez du erabiltzen hitz betegarririk... 

l. Ebaluatzaileek egindako galderei edo adierazitako eragozpenei erantzuteko gaitasuna: Jasotako 
iruzkin eta oharrekiko interesa erakustea, eta egiten diren galderei eta adierazitako eragozpenei 
trebetasunez eta zuzen erantzuteko gaitasuna. 

 
7. Antzinatasuna irakasle gisa: 2 puntu gehienez. 

a) EAEko, Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioko, beste autonomia-erkidego batzuetako 
edo Europar Batasuneko estatu kideen hezkuntza-sareko unibertsitatez kanpoko ikastetxe 
publikoetan, irakaskuntza arautuan, lan egindako hilabete bakoitzeko: 0,10 puntu. 
Antzinatasuna izendapen edo kontratuaren eta kargu-uztearen kopiaren edo zerbitzu-orriaren 
bidez egiaztatuko da. Europar Batasuneko estatu kideen ikastetxe publikoetan emandako 
zerbitzuak frogatzeko beharrezkoa izango da, gainera, ikastetxea publikoa dela eta emandako 
irakasgaiak arautuak direla ziurtatuko duen hezkuntza-administrazioaren dokumentu bat –
zinpeko itzulpenaz– aurkeztea. 

b) Administrazioaren baimena duten unibertsitatez kanpoko ikastetxe pribatuetan eta aurreko a) 
puntuan adierazitakoez bestelako erakundeen mendeko ikastetxe publikoetan, irakaskuntza 
arautuan, lan egindako hilabete bakoitzeko: 0,033 puntu. 
Antzinatasuna zentroaren zuzendaritzak emandako ziurtagiri baten bidez egiaztatuko da, non 
zerbitzuen iraupena jasoko den, eta ikuskaritzaren oniritziaz, edo, bestela, kontratuaren 
kopiaren bidez eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak emandako ziurtagiriaren bidez, 
non zentroaren izena eta altako aldiak agertuko diren. 

 
GUZTIRA: 20 puntu 
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III. ERANSKINA 
GAITASUN ESPEZIFIKO/TEKNIKOEN MEMORIA AHOZ DEFENDATZEKO JARRAIBIDEAK 

 
1. Ahozko defentsa egiten hasi aurretik, izangaiak erabiliko duen euskarri digitalaren kopia bat emango 
dio balorazio-batzorde teknikoari. 
 
2. Hautagaiek eskatutako lanpostuko gaitasun espezifiko eta teknikoei buruzko memoria defendatu 
beharko dute ahoz, honako egitura honi jarraikiz: 

  Sarrera 
 Lanpostuaren esparruko aurrekariak eta esperientzia 
 Helburuak eta jarduketa-ildo nagusiak 
 Hautagaiak egokitzat jotzen dituen gaitasun espezifikoak eta teknikoak garatzea. 
 Metodologia eta lan-plana 
 Ondorioak 
 Erreferentzia teorikoak eta bibliografikoak 
 

Ez da beharrezkoa izango memorian ahozko defentsan gaitasun espezifiko eta tekniko guztiak garatzea; 
hau da, hautagaiak bere memoriaren defentsa gaitasun espezifiko eta tekniko bat edo batzuk garatzera 
bideratu ahal izango du. 
 
3. Azalpenak 15 minutuko iraupena izango du gehienera. Bukatutakoan, balorazio-batzordeak galderak egin 
edo jarduerak eskatu ahal izango dizkio izangaiari, azalpenaren edukiarekin lotuta; debate horrek ez du 
hamar minutu baino gehiago iraungo. 

4. Defentsa euskaraz egingo da. 

5. Hautagaiak euskarri digital bat erabili beharko du memoria defendatzeko. Horretarako, ordenagailu 
bat, proiektagailu bat eta Interneterako konexioa izango ditu. Bere aldetik, hautagaiak egokitzat jotzen 
duen material osagarria erabili ahalko du. 

 
 
 
 
 


