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Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 VITORIA-GASTEIZ
Tef. 945 01 83 85 - Fax 945 01 83 35
I. ERANSKINA
ESKAERA ORRIA

Nik, ____________________________________________________,  ____________________________________________________ ikastetxeko zuzendaria, kodea:  ________, Hezkuntza Sailak martxan jarri dituen ekimenetan parte hartu nahi dugula adierazten dut.
 
Datuak eman soilik ikastetxeak parte hartu nahi duen ekimenetan:

1- Web ataria (Liferay) berria jartzeko eskaera

Arduradun eta partehartzaileen datuak (gehienez bi pertsona):
Izen-abizenak:  
Telefono zenbakia: 
Posta elektronikoa:

Halaber, Sailak helbideak jartzeko ezarri dituen arauekin bat, zuzentzen dudan ikastetxeko URL-a honako hau izan dadila eskatzen dut (ikusi II. ERANSKINA):
www._____________________________.hezkuntza.net

2.- eLearning (Moodle) instantzia berria jartzeko eskaera

Arduradun eta partehartzaileen datuak (gehienez bi pertsona):
Izen-abizenak:  
Telefono zenbakia: 
Posta elektronikoa:

Oharra: Eskaera izapidetzeko, eskaera-orri hau behar bezala bete eta erantsitako fitxategi gisa bidali behar da huisrinf2@euskadi.eus helbidera.

____________________(e)n, 20_____(e)ko ______________aren ____(e)(a)n

Sinadura eta zigilua






Ikastetxearen Zuzendaria
II. ERANSKINA

WEB ATARIA (LIFERAY) BERRIA ESKATZEKO BETEKIZUNAK

Helbideak (URL-ak) behar bezala identifikatzeko, erraz ezagutzeko eta bikoiztasunak saihesteko, honako arau hauek zehaztu dira:

www.[Ikastetxe Mota]Ikastetxearen izen ofiziala[Ikastetxe Mota][-Udalerria].hezkuntza.net

Letra lodiz idatzitako testua nahitaezkoa, aldaezina eta guztiontzat komuna dela adierazten du.
Letra lodiz eta etzanez idatzitako testuak ikastetxe bakoitzaren identifikazioa adierazten du.
Kortxete arteko testua, aukerakoa da eta ikastetxearen irizpidearen araberakoa, honako premisa hauek kontuan hartuta, bikoiztasunak saihesteko: 

[Ikastetxearen Mota]
Izen bera baina mota desberdineko bi ikastetxe badaude (adibidez, CEIP–HLHI bat eta IES-DBH bat), nahitaezkoa izango da ikastetxe mota gehitzea. Hala gertatzen ez bada, ikastetxearen aukera izango da gehitzea ala ez. Nolanahi ere, ikastetxeak aukeratuko du gaztelaniaz, euskaraz edo elebitan jarriko duen. 

[-Udalerria]
Udalerri desberdinetan izen bereko bi ikastetxe edo gehiago badaude, nahitaezkoa izango da udalerria gehitzea. Kasu hori ematen ez bada, ikastetxearen aukera izango da gehitzea ala ez. Nolanahi ere, ikastetxeak aukeratuko du gaztelaniaz, euskaraz edo elebitan jarriko duen.

URL-a aukeratzeko gomendioak: 
Erraz identifikatzeko modukoa eta intuitiboa izan behar du, hau da, irakurtzean zer aipatzen ari den jakin ahal izatea, azkar identifika dadila ikastetxea dela eta zer ikastetxe den.
	Ez da komeni luzeegia izatea. Helbide laburrak errazago tekleatzen dira, eta haietaz gogoratzea ere errazagoa da.


