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ERREGISTRATU GABEKO ERABILTZAILEAK 

Irakasleguneara sarbidea 

Sarbide esteka: https://irakaslegunea.euskadi.eus/eu/ 

 

Erregistroa 

Erabiltzailea erregistratuta ez badago, hurrengo estekatik sartu behar dute “Izen-ematea”. 

Erregistratuta badago, joan hurrengo atalera. 

 
 

  

Erregistratuta 
ez bazaude 
erregistratu 

beharko duzu

https://irakaslegunea.euskadi.eus/eu/
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Atal honetan identifikazio-datuak eskatzen dira, nortasuna egiaztatzeko. 

 

Eskura izan behar dute NAN (edo AIZ), beharrezko datuak sartzeko eta datuak egiazkoak direla 

egiaztatzeko 

“Jarraitu” sakatuta, pertsonaren datuak agertuko dira: 

 

Helbide elektroniko bat eta mugikor telefono bat gehitu behar dituzu, eta bertan pasahitza eta 

gakoak dituen mezu bat jasoko duzu. “Amaitu” botoian klik egin behar duzu. 
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Pasahitza aldatzea 

Erabiltzaileak jasotako datuak sartu beharko ditu bere espazio pertsonalera sartzeko.  

 

Sistemak emandako pasahitzarekin sartzen den lehen aldia denez, pasahitza aldatu beharko 

duzu. Pasahitz pertsonal batengatik ordeztu.  

 

 

 

Jasotako 
datuekin sarrera 

(SMS edo mail
bidez)
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IRAKASLEGUNEARAKO SARRERA 

Irakaslegunearako sarbidea 

Sartzeko esteka: https://irakaslegunea.euskadi.eus/eu/ 

Erabiltzaileak erabiltzailea eta pasahitza sartu beharko ditu bere espazio pertsonalera sartzeko. 

Erregistratuta ez badago, ikusi aurreko atala. 

 

Identifikatu ondoren, bere eremu pertsonala ikusiko du: 

 

Erabiltzaile eta 
pasahitzarekin 

sarrera

Zerbitzu-eginkizunen
luzapena

Inprimakira 
sartzea

https://irakaslegunea.euskadi.eus/eu/
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IKUSKARITZA INPRIMAKIA 

 

Inprimakia datuak 

 

  

Zerbitzu-eginkizunen luzapena

Zerbitzu-eginkizunen
luzapena: Ikuskaritza

Zerbitzu-eginkizunen
luzapena: Gainerako

luzapenak

Inprimakira 
sartzea

Automatikoki beteko 
dira identifikazio 
datuekin

Derrigorrezko 
datuak
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GAINERA LUZAPENAK: INPRIMAKIA 

 

Inprimakia datuak 

 

 

Zerbitzu-eginkizunen luzapena

Zerbitzu-eginkizunen
luzapena: Ikuskaritza

Zerbitzu-eginkizunen
luzapena: Gainerako

luzapenak

Inprimakira 
sartzea

Automatikoki beteko 
dira identifikazio 
datuekin

Derrigorrezko 
datuak

Bat hautatu behar
duzu
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FROGAGIRIA JASOTZEA 

Eskaera bidalitakoan, egindako bidalketaren frogagiria erakusten da. 

 

 

1. Abizena 2. Abizena, Izena 

Erregistroaren 
informazioa


