
 

 

 

HEZKUNTZA SAILA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

EPE-a GAINDITU DUTENAK ORDEZKAPENEN ZERRENDETAN 

SARTZEKO ESKABIDEA ON-LINE BETETZEKO GIDA. 

 

Hezkuntza Sailak aplikazio bat sortu du, deitutako aukeratze-prozesuetako probak 

gainditu dituzten eta selekzionatuak izan ez diren pertsonek proba horiek gainditu duten 

espezialitatean ordezkapenen zerrendan sartzeko. 

 

Sartzeko, dagokizun zerrendaren aparteko irekieran on-line egin beharko duzu; 

horretarako https://hezigunea.euskadi.eus/eu helbidean sartuko zara. Gune horretan 

izena eman dezakezu EPE2020-a gainditu duzun espezialitatean. 

 

 

 

Pasahitza baduzu, hasi saioa NANa (letraz) eta pasahitza sartuz. 

Pasahitzik ez baduzu, atarian identifikatzeko, jo ezazu “Plataforma ezagutu” (2.1 eta 2.2 

atalak) 

https://hezigunea.euskadi.eus/eu
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Pasahitza gogoratzen ez baduzu, klikatu "Pasahitza ahaztu duzu" botoian. 

Berreskuratzeko zalantzak badauzkazu, jo ezazu “Plataforma ezagutu” (2.3 atala). 

 

Behar bezala identifikatu ondoren, hurrengo pantaila agertuko da, eta «Eremu 

pertsonala» klikatu beharko duzu: 

 

Atal hori zabalduz gero, honako aukera hauek aurkituko dituzu, eta "Izapideak langileen 

sailarekin" klikatu beharko duzu: 
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Hori egitean, eskuinean atal hau agertuko zaizu: 

 

Epigrafe honen azpian ikono hau hautatu beharko duzu: 

 

 

Estekan klikatuz, aplikazioak hurrengo pantaila batera eramango zaitu: 

 

Hemen, on-line eskabidea betetzeaz gain, kontsultatu dezakezu zerrenden irekieraren 

Ebazpena, bai eta “Dokumentazioa entregatzeko betetzeko eredua” lortu ere. 

 

 

*Oharrak: kontutan izan behar duzu eskabidea on-line betetzeaz gain, dokumentazioa aurkeztu beharko 

duzula; irekieraren epean eta Ebazpenean adierazitako tokietan. 

Eskabidea on-line betetzeaz amaitu ondoren, aplikazioak emango dizu zure on-line eskabidearen agiria. 

Aplikazioan berriz sartzen bazara, ezingo duzu egin aldaketarik on-line; dena den, aplikazioak utziko zaitu 

eskabidearen ziurtagiria berriro inprimatzea. 

 

Eskaeran zehar batzuetan eremuak tekleatuz beteko dira, beste batzuetan 

desplegatzen den menuaren bidez, eta beste batzuetan   taulan klik egin beharko da. 

Horrela markatuta geratuko da (desmarkatzen da, taulan berriro klik eginez). 
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Botoiak  “Hurrengoa” botoiak eskabidean aurrera egitea 

ahalbidetuko dizu, berau burutu arte; “Aurrekoa” botoiak atzera egiteko da, zure 

eskabidean nahi dituzun aldaketak egin ditzazun. 

 

ESKAERA 

 

 

“Eskaera” klikatuz , aplikazioak pantaila berri batera eramango zaitu bi urratsetan 

zeintzuk bete beharko dituzun zure eskaera burutzeko 

 

 

Lehen urratsa:  “Identifikazio-datuak” 
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Derrigorrezko identifikazio-datuak, zinpeko aitorpena, zure datu pertsonalak erabiltzeko 

baimena eta sexu-delituen kontsultarentzat baimena (Adingaberaren babesa) bete arte, 

aplikazioak ez dizu utziko hurrengo urratsera pasatzen. 

Datu guztiak bete ondoren “Hurrengoa” botoia sakatu; horrela zure identifikazio-datuak 

gordeko dira eta jarraitu ahal izango duzu. 

 

 

Bigarren urratsa: “Irakasleen zerrendak” 

 

“Irakasleen zerrendak” atalean agertzen da alta emango zaren zerrenda. 

Honako aukerak hauek alda ditzakezu: Hirueletasuna, Lurraldeak eta Lanaldi-motak. 

Egiten baduzu “Gorde” botoia sakatu. 

Ondoren, eskabidea bukatzeko, “Eskabidea amaitu eta agiria sortu” botoia sakatu. 

Agiria lortuko duzu; inprimatu edo/eta gorde dezakezu. 

Eskabidea ixten ez baduzu (“Eskabidea amaitu eta agiria sortu” botoia sakatuz), 

eskabidea ez aurkeztutzat joko da. 
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Agiria inprimatu edo/eta gorde ondoren, dokumentua itxi. Aplikaziotik ateratzeko,  

  atearen ikonoa selekziona ezazu, pantailaren goiko aldearen 

eskuinean. 

Hasierako pantailara ailegatuko zara. 

 

*Oharrak: Eskabidea amaitu eta itxi ondoren, eskabideak aurkezteko epearen barruan 

zure eskabidean aldaketaren bat egin nahi baduzu, aldaketok idatziz aurkeztu beharko 

dituzu, Hezkuntzako Langileak Kudeatzeko zuzendariari zuzenduta. Idatziarekin batera,  

zure eskabidearen gordekinaren kopia ere aurkeztu beharko duzu 

 

DOKUMENTAZIOA AURKEZTEA. 

Gainditu dutenak zerrendetan sartzeko hasierako pantailatik 

 

 

 

“Dokumentazioa entregatzeko betetzeko eredua” lortu dezakezu; hori inprimatu eta bete 

beharko duzu entregatuko duzun dokumentazioarekin batera aurkezteko, Ebazpenean 

adierazitako tokietan. 


