
HAURRESKOLAK PARTZUERGOKO 
MEREZIMENDU-LEHIAKETAK.

OPENET PLATAFORMA NOLA ERABILI?



Erabiltzaile berria sortu. 

Plataforma erabili ahal izateko erabiltzailea sortu behar da. 
Baieztapena jarritako emailean jasoko duzu. 
Bertan jasotzen duzun lotura sakatu behar duzu eta datuak baieztatuko dira. 

 Identifikatu: 
  NANa eta pasahitza plataforman sartzeko erabiliko ditugu. 



Sarrera: 
Plataforma ezagutu.

Informazio orokorra: plaza kopurua + deialdiak 
Ohiko galderak: galdera errepikatuenak.

Epearen barruan dauden deialdiak:
Deialdi bakoitzaren zehaztapenak ikusteko aukera
dago, bai hezitzaileen merezimendu-
lehiaketarenak, baita kudeaketa langileen
prozesuak ere. 

Izapidetzen ari diren deialdiak:

Amaituta dauden deialdiak:

Hautagaiaren eremua: datuak, liburutegia,
eskariak...
Merezimenduen liburutegia: merezimenduak
alegatzeko eta gordetzeko atala.

 
 
 



LIBURUTEGIA

MEREZIMENDUEN LIBURUTEGIA
 

Hautagai bakoitzak bere merezimenduak
alegatzeko atala. (Idatzi)

Liburutegia prest utzi daiteke gero, eskaria
egiteko orduan, hortik beharrezkoak diren
merezimenduak txertatzeko. 

Gehitu, aldatu eta ezabatu egin daizteke. 
 
 
 
 
 
 
 



MERITUAK ALEGATU 

Deskribapena: titulazioaren izena.
Erakundea: tituloa ematen duen
erakundearen izena; EHU adibidez.
Lorpen data: noiz jaso da. 
Oharrak: bete argibiderik eman behar
izanez gero.

Titulazioak

 

Lanpostua: Haur hezitzailea.
Administrazioa: Haurreskolak Partzuergoa.
Urteak/Hilabeteak/Egunak:  batazbesteko kalkulua egin
behar da. Lan bizitza lagungarria izango da.
Deskribapena: Haurreskoletako lan esperientzia ofizioz
barematuko dela aipatu. 

Esperientzia espezifikoa (Haurreskolak
Partzuergoa)

 
 
 



MERITUAK ALEGATU 

Lanpostua: kontratuan agertzen dena.Haur hezitzailea,
adibidez.
Gaia/mota: Administrazio publikoa/enpresa.
Erakundea: Haurreskolak Partzuergoa, enpresaren izena...
Noiztik/ Noiz arte: lan bizitzan argertzen direnak.
Lanaldiaren ehunekoa: gauzatutako jardunaren portzentaia.
Kotizazioa taldea:  EZ da beharrezkoa betetzea. Lan
kontratuan agertzen dena. 
Oharrak: argibide gehiago. 

Esperientzia orokorra

 
 
 
 
 
 
 



MERITUAK ALEGATU 

Maila: Euskara tituloaren maila jakiteko Eusko
Jaurlaritzaren baliokidetza taula begiratu
(hurrengo diapositiba).
Erakundea: nork ematen duen titulua.
Lorpen data: noiz lortu den.
Oharrak: argibide  gehiago, adibidez, Euskara
Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan
dagoela.

Euskara

 

Izena:  ikastaroaren izena (ziurtagirian jartzen
duena).
Gaia: lanpostuko eginkizunekin lotutakoa
(hezitzaileak).
Orduak guztira:  zenbat ordu.
Erakundea: nork emanda.
Hasiera data/Amaiera data.
Urtea: noiz jaso den.
Oharrak: argibide gehiago sartzeko.

Ikastaroak

 



MERITUAK ALEGATU 

Deskribapena: zerrendetan nago eta EPEa
gaindituta.
Oharrak: argibide gehiago.

Zerrendetan egotea/EPE gainditzea

 

Maila:  titulo bakoitzaren maila (A1, A2,...)
Erakundea: euskara tituloa ematen duena.
Lorpen data:  noiz lortu da.
Oharrak: Argibideak emateko.

Hizkuntzak (Kudeaketa Langileen deialdietan
soilik)

 
 
 
 
 





Eskaria nola egin?

Eskaria aukera sakatzean,
OPENET aplikatiboan dauden
deialdi guztietan eskaria egiteko
aukera zabaltzen da.

Behin eskaria aukeratuta,
eskaria botoiari eman beharko
diogu. 

Eskaria irekita geratzen da
ordaindu arte eta moldaketa
egiteko aukera dago. 
Egoera horretan aldatu eskaria
botoia agertzen da. 

 
 
 
 
 
 



Eskaria nola egin?

Pertsonal datuak: zure datu
pertsonalak bete behar dira: nan,
izena, abizenak...

Harremanetarako: Helbidea.

Datuak: Euskara perfila jarri
behar da (baliokidetza taula
kontuan hartu). 

Betebeharrak: aukeratzeko
dauden lauki guztiak sakatu
behar dira.

 
 
 
 
 
 



Eskaria nola egin?

Gehitu: eskarian bertan.
Gehitu liburutegitik: liburutegian prest
daudenak. 
Aldatu: igotako merezimendua aldatu.
Ezabatu: igotako merezimedua
ezabatzeko. 

Merezimenduak: eskarian bertan gehitu
daitezke edo liburutegitik hartu.
 

NAN: NANaren kopia igo beharko da. 
Bi dokumentu ezberdin prestatu behar dira,
aurreko partea eta atzekoa, eta banan
banan igo behar dira. 

Lege informazioa: adingabekoen babesa.
Baimena eman behar da BAI sakatuta.

 
 
 
 
 



Online aukeratuta, ordainketa segurua egiteko plataforma irekiko da.
Offline: ziurtagiri bat aterako da eta horrekin zuren banku edo kutxara gerturatu behar zara ordainketa egiteko. EZ
da ezer bidali behar. 

Izen ematea: otsailak 1etik otsailak 28a arte , arratsaldeko 16:00ak arte. 
Marratxo gorria dituzten atalak DERRIGORREZKOAK dira eta bai hala bai bete behar dira. 
Plataforman utzik dauden atalak prozesuan zehar edukiz beteko dira.

Eskariaren atal guztiak beteta eta gordeta izatean, GORDE ETA BUKATU botoiari sakatu eta eskaria egiten amaituko
duzu. 
Tasen ordainketa egiteko bidea irekiko da

Jakin beharrekoak: 

Eskaria nola egin?




