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Lehenengo pausoa plataformaren web-orrira sartzea izango da. Horretarako, interneterako
sarbidea duen gailu baten nabigatzailean https://etorkizuna.gestionetsimulators.com/ idatzi
behar duzu.

Plataformaren hasierako orrian, zereginen eta helburuen berri jasoko duzu.

‘Plataforma honetan, zure nahiekin eta gaitasunekin zerikusia duten galderak erantzuteko
aukera izango duzu. Erantzun horiek kontuan izanda, batxilergo mota desberdinak
zenbateraino egokitzen zaizkizun esango dizu plataformak. Prest?’

Pantaila horretan bertan aurki dezakezun ‘Aurrera’ botoia sakatuz gero, menu orokorrera sartu
eta hamaika kutxatila dituen ibilbide bat ikusiko duzu.

Lehenengo kutxatila argiztatuta eta beste guztiak itzalita egongo dira, beraz, beste aukerarik ez
dagoenez, blokeoa kenduta duen horretan klik egin beharko duzu.

Lehenengoa konpetentziekin zerikusia duen kutxatila horietako bat denez, test motako eta
egia/gezurra motako itemak erantzun behar dituzu denbora tarte jakin batean. Uneoro multzo
hori sortzen duten galdera kopurua eta geratzen zaizun denbora ikusteko aukera izango duzu.

Kutxatila honetan aurkituko dituzun galderak erantzun eta gero (edo denbora bukatu eta gero)
hasierako menu orokorrera bueltatuko zara eta bigarren kutxatila argiztatu dela ikusiko duzu.

Dinamika oso erraza da, kutxatila guztietan aurkituko dituzun galderak erantzun behar dituzu.
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Aurrera egiten duzun heinean, kutxatila mota desberdinak daudela ikusiko duzu;
konpetentziekin zerikusia dutenak, interes eta nahiekin zerikusia dutenak, ikasketaespedientearekin zerikusia duena eta batxilergo modalitate bakoitzarekin lortutako egokitasun
maila, irakasgai eta lanbideekin zerikusia duena.

Konpetentziekin zerikusia duten kutxatilak lehenengoa, bigarrena, laugarrena, bosgarrena,
zazpigarrena eta zortzigarrena dira eta, esan bezala, horietan test motako eta egia/gezurra
motako itemak erantzun behar dituzu.

Hirugarren, seigarren eta bederatzigarren kutxatiletan, aldiz, zure nahiekin zerikusia duten
galderak aurkituko dituzu. Hauetan, hirunaka multzokatuta dauden irudiak ikusiko dituzu.
Lehenik eta behin, zure interes edo nahiekin antz gehien duena aukeratu behar duzu eta,
bigarrenik, antz gutxien duena. Nahi ez zenuen irudia aukeratuz gero, atzera egin dezakezu
berriz ere irudian klik eginda eta hurrengo pantailara igarotzeko, ‘Jarraitu’ botoia sakatu behar
duzu.

Hamargarren kutxatilan, ikasgai desberdinen izenak ikusiko dituzu, eta azken hiruhilekoan edo
azken ikasturtean horietako bakoitzean lortutako nota zein den adierazi behar duzu.
Horretarako, menu zabalgarria ireki eta dagokion kalifikazioa hautatu behar duzu. Ikasgairen
bat landu ez baduzu, ‘Ikasi gabea’ aukeratzeko parada izango duzu.

Bukatzeko, hamaikagarren kutxatilan, emaitzak ikusteko aukera izango duzu. Zure erantzunen
arabera plataformak batxilergo mota desberdinak zenbateraino egokitzen zaizkizun esango dizu
eta, gainera, batxilergo modalitate bakoitzeko bi botoi izango dituzu. Lehenengoan,
‘Irakasgaiak’, batxilergo horren lehenengo eta bigarren mailetan lantzen diren irakasgaiak
zeintzuk diren ikusteko parada izango duzu. Bigarrenean, ‘Lanbideak’, batxilergo modalitate
horrekin harremana duten ogibide batzuk ikusiko dituzu.

Plataformako probak nahi bezain beste aldiz errepikatzeko aukera izango duzu eta probak
berregiterakoan erantzun desberdinak ematen baldin badituzu, emaitzak aldatuko dira.
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