
EAEko IRAKASLEAK

ORDEZKOEN ZERRENDETAKO HURRENKERA. 
Dagoeneko aplikazioa martxan dago Ordezkagunean (Norberaren profilaren
barnean, “Nire posizioa zerrendetan” atalaren barruan)

GIZA FONDOA. 
2020ko  ekitaldiko  gizarte-funtsa  banatzeari  buruzko  zirkularra.  Eskaerak
egiteko epea: 2021eko irailaren 9tik 29ra arte, biak barne. Argitalpena.

BESTE ERKIDEGOKO ERRESERBA EGIN ZUTEN IRAKASLEAK.
Ikasturte  hasierako  esleipenetan  beste  erkidegoko  erreserba  egin  zuten
irakasleak,  eskatutako  agiriak aurkezteko  epea:  2021eko  irailaren
15era arte  (barne), eta  agiriak  aurkeztu behar  dituzten pertsonen
zerrenda ikusgai.

EPE 2020. BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETA.
Lehiaketa-fasea:  batzorde  barematzaileak  laster  hasiko  dira  argitaratzen
barematu  behar  dituzten  merezimenduen  puntuazioak  (argitalpenak  eta
etengabeko prestakuntza: 1. eranskinaren III.1 eta III.2 azpiatalak)

EPE praktikaldiko funtzionarioak. 
Praktikaldiko  funtzionarioak  izendatzen  dituen  agindua,  Maisu-maistren,
Bigarren  Hezkuntzako  irakasleen  eta  Hezkuntzako  Ikustarien  kidegoan,
Euskal Herriko Agintarien Aldizkarian.

EAEko IRAKASLEAK ETA HEZIKETA BEREZIKO HEZITZAILEAK

PREST_GARA IKASTAROAK ONLINE: Argitalpena.
Izen-ematea: 2021eko irailaren 13tik urriaren 1era arte, biak barne.
Eskaera telematikoki gauzatu Hezigunea (Irakaslegunea orain Hezigunea
da)bidez. Gida eskuragarri.

HAINBAT ZERRENDAK IREKITA JARRAITZEN DUTE. Eskaera: online.
Irakasleak: irekita dauden zerrendak.
Lan-legepeko heziketa bereziko langileria: irekita dauden zerrendak.  

IRALE
1. Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko ikasturteko ikastaroetan (A-E) 

onartutako eskabideen behin betiko zerrenda, irailaren 17an
2. 3000 ikastaroa egin ahal izateko sarrera azterketarako onartuen behin 

betiko zerrendak, irailaren 14an
Langile GUZTIAK irailaren 1ean eskolan behar ditugu!
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https://www.euskadi.eus/langile-ez-irakasle-ordezkapenak-zerrendak-hezkuntza-berezia/web01-a3holaei/eu/
https://www.euskadi.eus/irekita-mantentzen-diren-zerrendak/web01-a3holair/eu/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/langile_d_prest_gara_2021_2022/eu_def/adjuntos/prest_gara_guia_aplicacion_e.pdf
https://hezigunea.euskadi.eus/eu/inicio
https://www.euskadi.eus/langile-irakasle-prest-gara-prestakuntza/web01-a3htreba/eu/
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/09/2104683e.pdf
https://www.euskadi.eus/2020ko-epe-bigarren-hezkuntza-eta-lanbide-heziketa/web01-a2hlang/eu/
https://www.euskadi.eus/2020ko-epe-bigarren-hezkuntza-eta-lanbide-heziketa/web01-a2hlang/eu/
https://www.euskadi.eus/2020ko-epe-bigarren-hezkuntza-eta-lanbide-heziketa/web01-a2hlang/eu/
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/langile_d_adjudicacion_curso/eu_def/adjuntos/2021_2022/cocu_2021_2022_Reserva_otras_comunidades_2021_anexo.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/langile_d_adjudicacion_curso/eu_def/adjuntos/2021_2022/cocu_2021_2022_Reserva_otras_comunidades_2021_anexo.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/langile_d_adjudicacion_curso/eu_def/adjuntos/2021_2022/cocu_2021_2022_Reserva_otras_comunidades_2021_ELEBI.pdf
https://www.euskadi.eus/langile-irakasle-giza-fondoa/web01-a3hklair/eu/
https://ordezkagunea.euskadi.eus/eu/login
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