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SARRERA 

Laguntza Zerbitzuak hurrengo ikasturteetarako lan-ildoak eta eginkizunak ezartzerakoan  
erabili beharreko erreferentzi txostena da eskuartean daukagun dokumentu hau. 

Lehenengo, bigarren eta hirugarren ataletan 2016-2020 epealdiari begirako Laguntza 
Zerbitzuetako lan-ildoak zehazten dira, laugarrenean, berriz, 2016-2017 ikasturteari begirako 
eginkizunak.  

Lan-ildo eta eginkizunak zehaztean, honakoak hartu ditugu aintzakotzat, besteren 
artean: 

▪ Heziberri 2020 Planaren 1. Proiektua den Hezkuntza-eredu Pedagogikoaren 
Markoa. 

▪ Heziberri 2020 Planaren 2. Proiektua: 236/2015 eta 237/2015 dekretuak 
Oinarrizko Hezkuntza arautzen duena lehena eta Haur eta Lehen Hezkuntza 
arautzen duena bigarrena. 

▪ EAEko Hezkuntza-sistema hobetzeko  Planak ezarritako hobekuntza arloak. 

▪ Hezkuntza-sistemak orain arte egindako ibilbidea jasotzen duen Prest_Gara 
irakasleen prestakuntza Plana. 

▪ XXI. mendeko erronkak, gizartearen premiak eta ikastetxeei jartzen zaizkien 
betebeharrak. 

▪ Hezkuntzari lotutako ikerketetatik eratorritako jakintzak eta ondorioak. 

▪ Laguntza Zerbitzuetako lan-talde ezberdinetatik jasotako iradokizun eta propo-
samenak. 

▪ Laguntza Zerbitzuetako langile guztiok jarraitu behar dugun xede etikoa: 
ikaslearen gizarteratze arrakastatsua  bilatu behar dugu, euren ahalmen eta  
ekarpen handienak gara ditzaten. 

Hezkuntza-eredu Pedagogikoaren Markoan eta  Prest_Gara planean jasotzen denaren 
haritik, jakin dakigu,  euskal eskolak bide oparoa egin duela azken hiru hamarkadetan, bai 
alderdi kuantitatiboan zein kualitatiboan ere. Izan ere, horixe bera aitortu diote bertako eta 
nazioarteko adituek.  

Edonola ere, hezkuntza-komunitateko era askotako eragile askok egungo gizartearen 
premiak, XXI. mendeko erronkak eta ikastetxeei jartzen zaizkien betebeharren arteko 
koherentzia eskatzen digute.  

Azken hamarkadetan gero eta sarriagotan entzuten dugu, bai bertako adituen esanetan, 
baita Europako Komisioen txostenetan ere, ikasleengan oinarritutako hezkuntza-sistema behar 
dugula; aukera-berdintasuna eskainiko duena, ikasle ororen garapen pertsonala eta 
profesionala lortuko duena, bizitza osorako kalitatezko prestakuntza eskainiko diona eta 
ikasleriari era aktiboan integratzen lagunduko diona. 

Hezkuntza sailburuordearen 2016-17 ikasturtea antolatzeko moduari buruzko 
ebazpenak aipatzen duen bezala, hezkuntzak aintzat hartu behar ditu pertsonen arteko 
ezberdintasuna. Pertsona bakoitza, ikasle bakoitza, bakarra da bere indargune eta bere 
ahuleziekin, bere gaitasun eta bere ezintasunekin. Pertsona, ikasle, bakoitzaren berezitasunak 
eta idiosinkrasia antzeman eta onartzen direnean, ezberdintasunak ekiditen ditugu eta 
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esklusio gabeko irakaskuntza baten oinarriak eraikitzen ditugu. Errespetu hori ulertu behar 
dugu gizakion eskubidea dela, balio erantsi bat dela. 

Beraz, etikaren ikuspegitik, pertsonaren duintasunaren baloreak aurreikusi behar ditugu 
kanpoan utzitakoak barne hartuz eta gure ikasleen babesa eta zainketa bultzatuz eta 
bideratuz. Aniztasun horri guztiari arretaz erantzutea erronka handia da, eta erronka horri 
eustea denon ardura da: irakasleena, familiena, testuinguruena, administrazioena eta 
arduradun politikoena. Etikaren galbaheak erabaki zuzenenak hartzera lagunduko digu, 
gizakiaren berezko duintasuna babesteko eta defendatzeko. Esan beharra dago, eskola 
inklusiboan ez dagoela espazio neutralik, aukeratzera behartzen gaituen bidea dela hau, 
eskubide kontua dela, alegia.  

Gizaki guztiok anitzak garela eta aniztasun horrek agerpen mota desberdinak dituela 
onartzean, badakigu heziketa pertsonalizatua bilatu behar dugula, pertsonengan oinarritzen 
den hezkuntza, bakoitzaren indarguneetatik abiatzen dena, gure ikasle guztiek benetako 
aukera-berdintasuna izan dezaten, gure ikasle guztiek gaitasun akademikoak lor ditzaten, eta 
bizitzako proiektuak edota ametsak bete ditzaten. 

Hori bezain egia da, heziketa ez dela hezkuntza-sisteman bakarrik garatzen. Ondorioz, 
eskola ikasleen heziketa-integralaren bila badabil, ikasleek testuinguru formaletan, ez 
formaletan eta informaletan ikas dezaketena ere aintzat hartu behar du. Alegia, hezkuntza-
komunitate osoak eskueran jartzen dizkion aukera guzti-guztiak aprobetxatu behar dituela 
ahalik eta oinarrizko konpetentzietan maila egokiena lor dezan.  

Heziberri 2020 Planeko Hezkuntza-eredu Pedagogikoaren Markoak, eta 236/2015 eta 
237/2015 curriculum dekretuek, Hezkuntza-Sistemarako Laguntza Zerbitzuei zuzendutako gida 
izan behar dute.     
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HEZKUNTZA EREDU PEDAGOGIKOAREN MARKOA 

2020REN 1. PROIEKTUAK EZARRITAKO 

LEHENTASUNEZKO LAN ILDOAK 

Dokumentu honetan garatuko dira honako behin betiko lan-ildoak Heziberri 2020 
Planaren bi proiektuetan: bai hezkuntza-eredu pedagogikoaren markoan, eta bai 
curriculumaren 236/2015 eta 237/2015 curriculumaren dekretuetan. 

 

HEZKUNTZA EREDU PEDAGOGIKOAREN MARKOA:  

1.1. HEZKUNTZA-KOMUNITATEAREN PRESTAKUNTZA 

 

Eskoletako irakasleen kopuruak gora egiten du, hartako kide direnek taldean lan 
egiten, beren bizipenak konpartitzen eta ezagutza sortzen ikasten duten neurrian. 
Hala, bada, prestakuntza‐ildo berriak urratzea ez ezik, esku‐hartze pedagogikoko modu 
berriak sortu beharra ere badakar ikastetxe bateko maila guztietako irakasleek 
elkarrekin lanean arituz ikasten aritzeak. Irakasle bakoitzaren eta instituzioaren 
beraren gaitasun potentziala elikatzen du delako prestakuntza horrek, eta berrikuntzak 
urratsak egitera eramaten, ideiak sortzeko gaitasunaren eta zenbait proiektu 
berritzaile abiaraztearen bitartez. 

• Etengabeko prestakuntzak ez ditu azken xedetzat irakasle eta eskoletako langileak 
hartzen, ikasleak baizik, eta, alde horretatik, irakasleek konpromisoz eta arduraz 
jokatu behar dute, delako prestakuntza hori praktikan jarri eta aurretiaz ezarritako 
helburuak ikasturtez ikasturte betetzeko. 

• Ikastetxeetan berrikuntza‐proiektuak martxan jartzen direla bermatu behar du 
prestakuntzak. Prestakuntzarekin batera, ezinbestez jarri behar dira abian 
berrikuntza‐prozesuak; alegia, ikastetxe bateko esparru guztiei eragingo dieten 
aldaketa‐planak: curriculumeko alderdiei, metodologiari, antolaerari, etxekoekin, 
zenbait entitaterekin nahiz komunitateko instituzioekin elkarlanean jarduteari, 
ikasgelan lan egiteko moduari... 

• Alderdi indibidualenetan oinarritutako prestakuntza‐eredua baztertu egin behar 
da, eta, horren ordez, eskoletan ardaztutako prestakuntza‐ereduak bultzatu, lekuan 
lekuko ikastetxeetako premietara egokitutako proiektuen bitartez, eta, horretan, 
lekuan lekuko proiektu eta planak hartu behar dira kontuan: hobekuntza‐planak, 
esku‐hartze globaleko proiektuak, hezkidetza‐proiektuak...; eta 
hezkuntza‐komunitateek bizi dituzten errealitate askotarikoak ere kontuan hartu 
behar dira: ikastetxeko hezkuntza‐komunitateko kideentzako 
prestakuntza‐proiektuak, esaterako. Horregatik, mundu osoko adituek proposatzen 
dutenez, ikastetxean "Ikaskuntzarako Komunitate Profesional" bat sortu behar da, 
irakasleek ezaguerak eta esperientziak konpartitu ditzaten, ikasleen ikaskuntza 
hobetzea helburu hartuta. 
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• Dena dela, prestakuntza indibidualak beharrezko izaten jarraitzen du, geure 
hezkuntza‐eredu pedagogikoaren esparruko eskakizun berriei erantzuteko batez 
ere, hura gabe ezin gerta baitaiteke inolako mentalitate‐ eta sinesmenaldaketarik. 
Ezinbestekoa da, hala ere, prestakuntza hori lekuan lekuko ikastetxeak daudeneko 
testuinguruan kokatzea. 

• Azkenik, beharrezkoa da prestakuntza‐prozesuaren baitan beronen garrantzia 
bera ere ebaluatzea, eta, horretarako, sakon aztertzea prozesu horrek zer eragin 
dituen bai ikasgelan, bai, oro har, ikastetxeko eguneroko bizitzan 
(curriculumesparruan, antolaeran, metodologian, ebaluazioetan, etxekoekin eta 
gizarteko nahiz komunitateko entitateekin elkarlanean jardutean...). 
Prestakuntza‐proiektu guztietan beren garrantzi eta eraginei buruzko informazioa 
eman behar denez gero, nahitaezkoa izango da zenbait adierazlez baliatzea, 
proiektuon ondorioak sistematizatzeko eta objektibatzeko. 

Prestakuntza‐modalitateei dagokienez, begi‐bistakoa da modalitateok inguruabar eta 
kasuen araberakoak izango direla. Alde horretatik, kontuan hartu behar da 
prestakuntza‐saioak non egingo diren (herrian, eskualdean, atzerrian); zer iraupen 
izango duten (hitzaldi, jardunaldi, ikastaro, gaikuntza‐saio, master edo beste zer 
modutan); zer eduki landuko dituzten (premia errealenetatik abiatuko diren, ikuskera 
proaktiboz eginak dauden, etorkizuna kontuan hartzen duten...); zer modalitate izango 
duten (Internet bidez, bertara joanez, pertsonala, taldekakoa...). 

Azken urteotan badirudi joera mintegi‐ eta talde‐izaerako prestakuntza‐saioak 
eskatzekoa izan dela, eta prestakuntza indibiduala, berriz, bazter samartuta gelditu 
dela. Izan ere, bai eskolarteko bai eskola barruko mintegiek itzeleko garrantzia dute, 
haietan bikain uztartzen baitira esperientzia‐truke, praktikei buruzko azterketa eta 
prestakuntza espezifikoarekin lotutako gainerako alderdi guztiak. 

Ikastetxe‐sareetan parte hartzea ere aparteko modalitatea dugu irakasleek beren 
etengabeko prestakuntzan aurrera egin dezaten, elkarri zenbait prozesu 
interesgarriren berri emateko aukera ematen baitute, praktika onenei buruzko 
informazioa konpartitzeko parada emateaz batera. Sarean lan egiten dutelarik, 
ikastetxeek atzean uzten dituzte garai bateko egitura hierarkizatzaile, zurrun eta 
isolatuak, eta lidergoa nahiz ikaskuntza ulertzeko modu berriak errazten. Sarean 
ikastea oinarri duten prozesuetan, parte‐hartzaileek beren burua autorregulatu 
dezakete, elkarrekin ekin diezaiokete unean uneko erronkei aurre egiteko proposamen 
eta konponbideak bilatzeari. Ikasteko modu hori estu‐estu lotuta dago lankidetzarekin, 
maila bereko pertsonen arteko interakzioarekin, talde‐lanarekin eta konpromiso 
konpartituekin; hala, kasu gehien‐gehienetan, gure praktikek hobera egiten dute, 
sarean ikasten badihardugu. 

Gogoan hartu behar da, halaber, zeinen aukera paregabea ematen diguten IKTek 
irakasleen etengabeko prestakuntzan urratsak egiteko: lankidetza, geure praktikei 
buruzko gogoeta eta hezkuntza‐berrikuntza sustatzen dute formatu guztiz berriok. 

Irakasleen prestakuntzari eta eguneratzeari dagokienez, prestakuntza 
teorikopraktikoko modalitatea balio handikotzat jotzen denez gero, halakoak 
antolatzen dituzte bai ikastetxeetan, bai prestakuntza‐zentroetan, hezkuntza‐arloko 
aditu eta eragileak laguntzaile hartuta. 
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Prestakuntza‐arloko eragileekin talde‐lanean eta elkarlanean aritzea guztiz 
beharrezkoa da, etengabeko prestakuntzarekin lotutako proposamenek arrakasta 
izango badute. Alde horretatik, prestakuntza‐planak diseinatu, antolatu eta 
ebaluatzeko, komenientzia handikoa litzateke Hezkuntza Administrazioak eta 
Irakasleentzako Prestakuntza Eskolek elkarrekin lan egitea, lekuan lekuko ikastetxeekin 
lankidetzan. Lekuan lekuko testuinguruek ere aukera itzelak ematen dituzte ikasten 
jarraitzeko, gizarte‐esparruko lanbide guztien arteko harreman eta lokarriak estutzen 
eta bultzatzen dituztenez gero. Zentzu horretan, irakaskuntza formalaren eta 
ezformalaren arteko lokarriak estutzen ditu komunitateak, eta Tonuccik hiri hezitzaile 
esaten zion horretara eramaten duen bidea urratzen. Hala, ikasle guztiek behar bezala 
aurrera egingo badute. 

 

Prestakuntza‐arloko eragileak eta prestatzaileak direla eta, prestakuntzak norberaren 
kontzientzian aurrera egin beharra dakar, ikasitakoak kolokan jarri beharra, erantzun 
teoriko eta praktikoak bilatu beharra, eta, batez ere, problema pertsonalei eta 
profesionalei aurre egiteko modu berriak barneratu beharra. Horregatik, hain zuzen, 
hezkuntza‐sisteman inplikatuta dauden gizon‐emakume guztien ardura da 
prestakuntza. Horrez gain, elkarrekin lan egin beharra ere badakar prestakuntzak, 
garrantzi handikoa baita hartan diharduten eragileen arteko lankidetza eta 
kooperazioa. Beste alde batetik, ezin ahantz daiteke sistema hobetzea duela helburu 
prestakuntzak; ikasleen irteera‐profilean definitutako oinarrizko konpetentziak 
lorraraztea, batik bat. Eta, amaitzeko, garbi esan dezagun prestakuntza faktore 
erabakigarria dela, kalitatea eta bikaintasuna oinarri dituen gure euskal hezkuntza- 
sistemak arrakasta lortzeko. 

Etengabeko prestakuntza indartzeko proposamenen abiapuntu izango diren aldaketa 
sakonenak, noski, ikastetxeetan egin behar dira. Erantzukizun hori gogoan harturik, 
beraz, eskolek autonomia nahikoa izan behar dute beren premien eta prospektiben 
arabera prestakuntza‐plan propioak sortzeko. Hezkuntza Administrazioak eta beste 
zenbait hezkuntza‐eragilek ikastetxe eta zentro guztientzat ezarritako prestakuntza 
ildo estrategikoei erantzun behar diete, jakina, lekuan lekuko prestakuntza‐plan horiek. 
Eta, jakina, prestakuntza‐arloko eragileen artean, Administrazioari ere garrantzi handia 
aitortu behar zaio. Hezkuntza‐administrazioari dagokio, baliabideen bitartez ekarpenak 
egiten dituen neurrian, administrazioak berak (Laguntza Zerbitzu) nahiz beren zentro 
elkartuei (prestakuntza‐zentro “profesionalak”, hala nola unibertsitateak eta 
goimailako prestakuntza‐zentroak) zerbitzuak eskaintzen dizkieten beste hezkuntza 
eragile batzuek gidatutako babes‐zerbitzuen prestakuntza‐eskaera eta ‐eskaintzaren 
planifikazioa koordinatzea. Eta eskoletan, unibertsitateetan eta prestakuntza 
zentroetan egiten den lanaren jarraipena egitea ere badagokio, jakina. Erantzukizun 
horiek betetzeko, Administrazioak ezinbestez erlazionatu behar du eskolekin eta 
goimailako prestakuntza‐zentroekin, haien errealitatera egokitu eta oinarri zientifiko 
kontrastatuak dituen prestakuntza sustatzeko. Baina, horrez gain, barne‐egitura malgu, 
garden eta zabal bat ere garatu behar du, prestakuntza‐lanetan arduraz jokatuko badu. 
Hala, bada, prestakuntzari dagokionez, eskoletako berrikuntza‐proiektuak sustatzeko 
erabili behar ditu Administrazioak eskura dituen baliabide (pertsonal, estruktural, 
material eta ekonomiko) guzti‐guztiak. 
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Testuinguru horretan, komeni da, lehenik eta behin, irakasleen prestakuntza hizpide 
hartzea, beharrezkoa baita haien baliabide pertsonal eta profesionalak aitortzea, 
batetik, eta haien lana eta ikasleen ikaskuntza erraztuko dituzten erantzunik egokienak 
bilatzea, bestetik. Ikaskuntza‐ eta irakaskuntza‐prozesuei buruz gogoeta egitea eta 
hobetzea, horixe hartu beharko litzateke lehentasuntzat prestakuntzan. Gogoeta‐ eta 
hobekuntza‐saiakera horrek pertsonala eta komunitarioa izan behar du aldi berean, 
denok konpartitzeko moduko kultura pedagogikoa lortzea baita helburua. Dena dela, 
ezinbestekoa da, halaber, beste eragile batzuen alde apustu egitea, haiek ere parte 
hartzen baitute ikasleen hezkuntzan; aipa ditzagun eragile horietako batzuk: 
administrazioko eta zerbitzuetako langileak, begiraleak, boluntarioak, adituak, 
laguntzaileak... Eragile horiek guztiek ondo jakin behar dute hezkuntza‐sistemaren 
barruan zer funtzio dagokien, irakasleekin batera modu koherentean lan egingo 
badute. 

Familia (gurasoak nahiz tutoreak) helburu duen prestakuntza, horra hor lehenetsi 
beharko genukeen estrategia‐ildoetako bat. Bide bera urratzeko indarrak batu nahi 
badira, beharrezkoa da prestakuntza‐plan koherente bat egitea, ikasleen irteera 
profilean aurreikusitako oinarrizko konpetentziak lortzen direla bermatzeko eta 
ikasleek ikastetxea kudeatzeko lanetan parte hartzen dutela ziurtatzeko. Beraz, 
Heziberri 2020. Hezkuntza eredu pedagogikoaren esparrua ikastetxeetako Hezkuntza 
Proiektuan bertan ere argi eta garbi adierazi behar da familiek eskolarekin batera 
elkarlanean jardun behar dutela. 

Unibertsitateak eta goi‐mailako prestakuntza‐zentroak, gainera, prestakuntza‐arloko 
ezinbesteko eragileak dira, eta halaxe aitortu behar zaie. Bien ala bien erantzukizuna 
bikoitza da: batetik, egungo eta etorkizuneko profesionalak hezi eta gaitu behar 
dituztelako; eta, bestetik, berriz, kalitatezko hezkuntza‐sistema berritzaile bat 
eraikitzen lagunduko duten ezagutza‐faktoreak etengabe bilatu, esperimentatu eta 
eraikitzeko ardura duelako. Bi lanoi ekiteko, beharrezkoa da unibertsitate eta 
prestakuntza‐zentroek zabal, malgu eta sormenez jokatzea, gurean eta nazioartean 
prestakuntzari buruz egon litezkeen beste erreferentzia eta ikuspegi batzuk ere 
onartzeko, eta, horiek abiapuntutzat hartuta, hezkuntzari eta hezkuntza‐sistemaren 
antolaerari buruzko proposamen zientifikoak egitea. Beste alde batetik, ikuskera 
horrek bertako eskolak ere kontuan hartu behar ditu, eskola baita hezkuntzan zein 
gizartean aldaketak ekarriko dituen eragile nagusia. 

 

Etengabe hobetzearen aldeko prestakuntza eta ikerkuntzaz ari garela, ziur asko, hauxe 
da etengabe hobetzeko aukera gehien ematen duen esparrua. 
Hezkuntza‐administrazioak eta unibertsitateak urrats ugari egin dituzte, inolako 
zalantzarik gabe, baina modu paraleloan eta elkarren berri jakin gabe. Alde batetik, 
Administrazioak bere egituretatik abiaturik erantzun die zenbait premiari. Beste alde 
batetik, berriz, egia da historikoki Irakasleentzako Prestakuntza Eskolek zailtasun 
handiak izan dituztela ikerketa‐ildo garrantzitsuak garatzeko, haietan Diplomatura 
mailako ikasketak baino ez baitira eskaini orain arte. Hori dela eta, egia da azken 
urteotan sekulako aldaketa izan dela Irakasleentzako Prestakuntza Zentroetan. Baina, 
hala eta guztiz ere, oraindik bide luzea dugu aurretik, administrazioaren, ikastetxeen 
eta unibertsitatearen arteko elkarlana hobetu eta aurrera begira erabakiak zorrotz eta 
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kritikoki hartzeko. Horren aldeko apustua ezinbestekoa da, kalitatezko hezkuntza 
sistema bat lortuko badugu.  

Baina hezkuntzaren alorreko ikerkuntzaren auziari, noski, beste ikuspegi batetik heldu 
behar zaio: prestakuntzarenetik, alegia. Hezkuntza‐alorreko masterren eskaintza 
nabarmen hobetu daiteke, hezkuntza‐sistemaren premietara albait gehien egokitu 
dadin. Beren bizimoduan eta ikastetxean bertan modu autonomo eta zuhurrean 
jokatuko duten profesionalen profilean sakontzeko, beren lana etengabe aztertu, 
berraztertu eta, hala dagokionean, beste bide bat urratzeko gai izango diren irakasleak 
hezteko, sarean eta taldean lan egiten, eta ikaskuntzaren nahiz gizarte‐eraldaketaren 
alde jokatzen dakiten eragile dinamikoak sortzeko, laburbilduz, hasierako nahiz 
etengabeko prestakuntza makulutzat harturik maisu‐maistra eta irakasle‐ikertzaile 
izango direnen profila sendotzeko, horretarako behar‐beharrezkoa da irakasleei "plus" 
bat ematea, eta hori master baten eta praktika oinarri duten hezkuntza‐arloko 
ikerketen bitartez baino ezin lor daiteke. 

Ez da ahaztu behar ikerketek hezkuntza‐zentroak izan behar dituztela helburu, baina 
ikerketak egiteko ekimenak beste nonbaitetik etor daitezkeela, ez bakarrik 
Administraziotik eta Unibertsitateetatik. Hezkuntza‐zentroek berek ere jardun 
dezakete ikerketan, bai eta haiek laguntzea xedetzat duten babes‐zerbitzuek eta 
hezkuntza‐zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresek ere, horietan beharrezkoa baita 
ikerketa, beren hezkuntza‐eskaintza etengabe berritzen eta hobetzen jarraitzeko. 

 

1.2. HEZKUNTZA INKLUSIBOA ETA ANIZTASUNAREN ARRETA 

Gizarteak eta derrigorrezko hezkuntzak (gizarteko parte, hori ere), biek ala biek 
aniztasunari aurre egiteko duten moduetako baten berri ematen duen kontzeptua, 
horixe dugu inklusioa; praktikan, zera esan nahi du: orain arte hezkuntza‐komunitateak 
ikaslerian baino ardaztuak ez zituen konponbide pedagogikoak eskola‐testuinguru 
arruntera eraman behar dituela. 

Eskola inklusiboaren kontzeptua alderdi anitzeko deskribapen batetik abiatzen da, 
ezinezkoa baita, sintesi moduko bat egin nahirik ere, kontzeptu horri ertz bakar batetik 
heltzea; aitzitik, irazki moduko bat da, hezkuntza‐eredu berri baten oinarri: denentzako 
eskola, ahalik eta garapen pertsonal handiena lortzeko. Eta, bistan denez, gero eta 
elementu gehiago jardun aldi berean elkarrekin lanean, orduan eta solidoagoa izango 
da eskola inklusiboa. Egitasmo mardulagoa izango da, bai, baldin eta hezkuntza 
komunitate osoak hartzen badu parte hari buruzko gogoetan eta denen artean 
aztertzen badituzte eskola‐komunitatean bertan egindako urratsak.  

Hezkuntza‐inklusioarekin guztiz konprometituta dauden zenbait egilek (Ainscow, Booth 
eta Dyson, 2006; Echeita eta Duk, 2008) postulatutako definizioaz baliatuko gara 
eskola inklusiboa zer den azaltzeko: haur eta gazte guztiak hezkuntzara irits daitezen 
bermeak ematen dituena da eskola inklusiboa; baina, edonola ere, ahotan darabilgun 
hezkuntza hori ez da edonolakoa, kalitatezko hezkuntza‐sistema bat baizik, denei 
aukera‐berdintasuna, justizia eta ekitatea bermatzen diena.  

Dena dela, ez da aski hezkuntza‐eremuan inklusioa martxan jartzea, beharrezkoa baita 
denentzako gizarte‐sare erkideak eraikitzea ere, denak elkarrekin bizi daitezen, denek 
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ikas dezaten elkarrekin, denei baliagarri gerta dakien; denei, bai, baina batez ere ikasle 
zaurgarrienei. 

Izan ere, eskola inklusiboak ikasle guzti‐guztiei eskaini behar dizkie hezkuntzan aurrera 
egiteko aukera berberak, bai eta ikasketetan eta beren bizitzan ezinbesteko gerta 
lekiekeen edonolako laguntza ere (curriculumean, beren bizitzan, laguntza 
materiala...), nor bere autonomia garatzeko gai izan dadin. Testuinguru bat eraikitzea, 
horixe da kontua, bai eta hura pertsonen bizimodura egokitzea ere, neska‐mutilen 
artean egon litezkeen desberdintasunei aurre egin eta talde nahiz pertsona 
zaurgarrienentzat lagungarri izan litezkeen babes eta laguntza espezifikoak 
bermatzeko. 
Eskola inklusiboak gizarte‐gune demokratiko eta parte‐hartzaileak eraiki behar ditu, 
sozialki aberastuak, ikaskuntza erraztu eta elkarrekin bizitzearen, ikastearen, 
komunikatzearen, elkarrekin harremanak izan, elkarrekin jardun eta gainerako 
gizartetaldeetako kideengana hurbiltzearen garrantzia azpimarratuko dutenak. Ikasle 
bakoitza ikasgela heterogeneo batean egongo da, ikastaldeak ere heterogeneoak 
izango dira, baina ikasgela heterogeneo horretan lana antolatu eta planifikatzeko 
ardura irakasletalde batek izango du. Gune horretan, garrantzi eta eraginkortasun 
handiko hainbat praktika eta estrategia jarriko dira abian, konpetentziak lantzea eta 
garatzea ardatz hartuta: ikastalde kooperatiboak, ikasgelako irakaskuntza partekatua, 
lankidetza, ikastalde interaktiboak, berdinen arteko tutoretzak, solasaldi dialogikoak 
eta proiektukako lanak, besteak beste. Estrategia horiek zenbat eta lehenago jarri 
abian, jakina, emaitza hobeak emango dituzte. Lekuan lekuko eta unean uneko 
zaurgarritasuna zenbat eta handiagoa izan, gainera, begi‐bistakoa da are 
beharrezkoagoa izango dela eskura ditugun baliabide eta babes guztiak 
eraginkortasunez erabiltzea, arazoei irmotasunez erantzuteko. Etxekoekin elkarlanean 
jardutea eta, beraz, eskola‐ingurunea eta familia‐ingurunea elkarrengandik ahalik 
hurbilen egon daitezen saiatzea metodo bikaina da, inondik ere, eskola inklusiboan 
ager litezkeen zailtasunei aurre egiteko; baina are bikainagoa da, zalantzarik gabe, 
ikasleen ikaskuntza erraztu eta hobetzeko baliabide gisa. Horretarako, guztiz 
erabakigarria da familiek ahal beste informazio izan eta erabakitasunez parte hartzea 
beren seme‐alaben derrigorrezko ikastaldian, hau da, Haur Hezkuntzarekin hasi eta 
neska‐mutilek 18 urte bete bitartean irauten duen horretan, adin horretako herritarrek 
ez bailiokete utzi behar beren prestakuntzari. Erabat logikoa denez, ezinbesteko 
gertatuko zaigu, hezkuntzari buruzko itxaropenok hedatuko baditugu, zenbait ibilbide 
eraikitzea; ibilbide malgu eta askotarikoak, bai, baina egiaztapena lortu eta bizi osoan 
ikasten jarraitzeko beharrezkoak diren gutxieneko konpetentziak lortzera eramango 
gaituztenak. 
 

Euskal hezkuntza‐sistemako haur guztientzat derrigorrezko hezkuntza bermatuta, 
beraz, hamaika baliabide jarriko dira abian, eta zenbait gune sortuko, eta hainbat 
neurri eta erabaki ere hartuko dira, kalitatez eta ekitatez erantzuteko ikasle guzti 
guztien hezkuntza‐premiei. Hala, izan ere, ikasleen irteera‐profilean aurreikusten ziren 
oinarrizko konpetentziak lortzea helburu hartuta, neska‐mutil guztiek ahalik gehien 
garatu ahal izango dituzte beren gaitasun pertsonalak. Ikuspegi honetan, estrategia 
metodologikoek garrantzi handia hartzen dute, maila bereko pertsonen arteko 
interakzioa ahalbidetzen baitute kalitatezko ikaskuntza‐pizgarri ugari ematen dituzten 
testuinguru normalizatuetan, eta, horrez gain, baita tutoretzen eta aholkularitza‐ nahiz 
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orientabide‐zerbitzuen bitartez ikasleei arreta pertsonalizatua izateko aukera ematen 
dietelako ere. 

Hezkuntza‐jarduera orotan, aniztasunari aurre egiteko bi modu hartu behar dira 
aintzakotzat: erantzun positiboa, batetik, gizaki guztiok garen bezalakoak izateko 
dugun eskubidearekin lotua; eta negatiboa, bestetik, bazterketa‐ eta 
desberdintasunegoera ugariren kausa dena. Bi horietan, jakina, baliotsua aniztasun 
positiboa da, gizaki izateko aukeren ispilu izateaz batera aberastu ere egiten 
gaituelako. Gizarte‐talde guztiak izaten dira anitzak, eta horrek ikasteko eta hobetzeko 
aukera ematen digu. 

Hezkuntza inklusiboan dihardutenek aurrean izaten dituzte beti ikasgeletako 
aniztasun‐adierazpen ugarienak, baina modu bereizian betiere, aniztasunaren bi 
ifrentzuetako zein nagusitzen den. Izan ere, ikastetxeetakoa ez da gizartean bertan 
nagusi den aniztasunaren erreprodukzio bat baizik, eta, beraz, hari buruz ikastetxean 
entzuten diren iritzi eta usteek ere gizartea bera izan ohi dute eredutzat: 

• Kultura‐aniztasuna. Gizon‐emakume guztiok gara kultura berezi bateko kide, 
denok gara kulturalki desberdin, baina, hala eta guztiz ere, gaur egun oraindik 
mespretxuz begiratzen diegu geureaz bestelako kulturei, eta hori, jakina, guztiz 
baztertu beharrekoa da. 

• Gaitasun‐aniztasuna. Edozein pertsonak izan dezake testuinguru jakin batean zer 
edo zer egiteko gaitasuna; beste testuinguru batean, ordea, baliteke halako 
gaitasunik ez izatea. Eskola inklusiboak aberastu egin behar ditu bere proposamen, 
estrategia eta testuinguruak, edozein motatako neska‐mutilak, gaitasun 
handienekoetatik hasi eta zailtasunak izan ohi dituztenetaraino, gai izan daitezen 
beren burua ahalik gehien garatzeko, eta ikasle guztiak irits daitezen beren 
gaitasunak maila gorenean garatzera. Horri dagokionez, garbi dago zein 

den hezkuntza‐sistemaren desafioa: ekitatearen kontra ahalik gutxien jardunez, 
ahalik eta bikaintasun‐maila handiena erdiestea. 

• Sexu‐joeren aniztasuna. Nork bere sexualitatea sentitzeari dagokionez, norberak 
nahi bezalako sexu‐harremanak izateari dagokionez, pertsonok orientabide 
desberdinak ditugu, jakina. Historikoki, baina, mota horretako aniztasunari bizkarra 
emanda bizi izan gara, eta, horren ondorioz, zenbait ikaslek aparte sentitu dute 
beren burua. 

• Genero‐aniztasuna. Gizarte‐konstruktu bat da generoa, ikasle guztien oraina eta 
geroa baldintzatzen dituzten desberdintasun bidegabe askoren berri ematen 
diguna. 

• Baliabide sozio‐ekonomikoen aniztasuna. Gizarte‐ eta ekonomia‐maila apaleko 
haur eta gazteek oso kontuan hartzeko moduko arrisku‐talde bat osatzen dute. 
Hezkuntza‐sistemara iristeko desabantaila handiak izaten dituzte, eta 
desabantailok, gainera, are handiagoak izan litezke eskolak ezer egingo ez balu dela 
hezkuntza‐sistemara iristeko, dela eskolako bizimoduan parte hartzeko, dela lorpen 
akademikoak erdiesteko ahaleginean ikasle horiek porrot egin ez dezaten. Egoera 
hori guztiz bidegabea denez, beharrezkoa da eskolan behintzat konponbideren bat 
aurkitzea. 
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Desberdintasun‐ edo bazterketa‐egoeraren baten ispilu direnean, aniztasun horietako 
zenbatek eragiten dien, horiexek izango dira, hain zuzen, kolektibo mehatxatuenak, 
eta, beraz, hezkuntza inklusiboak haiei eskaini beharko die arreta gehien. 

Izan ere, aipatutako aniztasun‐mota horiek guztiak ardatz nagusi baten inguruan zertu 
behar dira: justiziarenean, alegia. Herritarren artean islatzen den aniztasun horrekin 
tentuz jokatu behar da, eta horixe da, hain juxtu, hezkuntza‐sistemen erronka 
handienetako bat. Eta, horretan, jakina, denek hartu behar dute parte: irakasleek, 
haiena baita aldaketa hau abian jartzeko ardura profesionala, baina baita, haiekin 
batera, familiek, gizarte‐inguruneak eta hezkuntza‐administrazioak ere. Irakasleek, 
ikasleek, familiek eta/edo haien ordezkari legalek, gizarte‐eragileek, den‐denek hartzen 
dute parte eskola inklusiboan, denen artean osatzen dute komunitateari zentzua 
ematen dion sarea, eta denen artean eraikitzen dituzte nork bere burua gizarte eta 
ikastetxe bereko kide sentitzeko moduko guneak. Izan ere, ikastetxea bera ere 
komunitate bihurtu behar da: esperientzia abegikor, aberats eta askotarikoak bizi 
izateko moduko testuinguru antolatua, alegia, pertsona oro den horretantxe onartu 
eta tratatuko duena, eta ikasle guztiei eskola‐jardueretan parte hartzeko aukera 
emango diena. Horretarako, ikastetxeko hezkuntza‐komunitateak bi baldintza bete 
behar ditu: 

• Beharrezkoa da ikastetxeetan irakasle‐talde egonkor eta malgu bat izatea, 
elkarrekin batera modu estrategikoan zenbait proiektu egin eta 
hezkuntzakomunitatea eratzeko, hainbat maila kontuan hartuta: ikasgela, zikloa, 
etapa, ikastetxea, komunitatea, ikasle gehienen parte‐hartze demokratikoa 
erraztea... 

• Hala, bada, eskolan ikasle guztiek arrakasta lortuko badute, beharrezko gertatuko 
zaigu, oinarri‐oinarrizko funts modura, eskola‐komunitate abegikor, kolaboratzaile 
eta gogo‐pizgarri bat eraikitzea, pertsona orori bere gaitasun eta potentzialtasunak 
aitor dakizkion. 

Laburbilduz, hezkuntza inklusiboak hauxe esan nahi du: ikasle guztientzat kalitatezko 
hezkuntza bidezko eta justiziazko bat lortzearen aldeko jokabide eta konpromisoa 
hartzea. Haur eta gazte guztiekin du zerikusia. Haien parte‐hartze errealean ardazten 
da, bai eta balioztatutako emaitzen araberako lorpenetan ere, eta bazterketa‐egoera 
orori egiten dio aurre, sekula amaitutzat jo ezin daitekeen prozesu bat izateaz batera.  

 

Ikastetxean eta ikasgelan inklusioa abian jartzeko orientabide metodologikoak Praktika 
inklusiboen garapena bi alderditan ardazten da: batetik, ikaskuntzairakaskuntza 
prozesuan; eta, bestetik, ikastetxeak eta, oro har, komunitate osoak eskura dituen 
baliabide guztien antolaeran eta planifikazioan. Ikasgelan lanean jarduten duten 
profesional guztien arteko hausnarketaren fruitua dugu praktika inklusiboa. 

Ikaskuntzari buruzko gaur egungo ikerketa eta teorien arabera, pertsonek elkarrekin 
aritzean eta jardutean ikasten dute, orduantxe gertatzen da ikaskuntza deritzogun 
hori, zenbait testuingurutan ikasitakoen artean jarraitutasun halako bat dagoenean. 
Teoria horiek berek diotenez, maila bereko pertsonek aktiboki jokatzen omen dute 
ikaskuntzan, bitartekari‐lanak eginez, eta, alde horretatik, funts‐funtsezkoak dira ikasle 
guztien inklusioa lortzeko. Ikerketa horietan azpimarratzen denez, gainera, ikasgeletan 
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erabiltzen den metodologia eta irakasleek jokatzen duten rola ere giltzarri ditugu, 
ikasle guztiek arrakasta lor dezaten. 

Testuinguru horretan, bada, irakasleek normaltasunez heldu behar liokete ikasleen 
heterogeneotasunaren auziari, ikastaldearen ezaugarrietako bat besterik ez baita hori; 
dena dela, auzi garrantzitsua da, inondik ere, behar‐beharrezkoa baita ikasleek beren 
artean harreman onak izan eta parte‐hartzea maila bereko pertsonen artekoa izateko.  

Hezkuntza‐plangintzak egitean, ikasleengandik gertueneko testuinguruak aintzat har 
daitezela proposatuko da; eta, jakina, ikasleengandik gertueneko testuingurua ikasgela 
bera da, hantxe aritzen baitira ikasleak ikasten eta elkarrekin parte hartzen. Eguneroko 
ikasgela horixe da, hain zuzen, inklusioa lortzeko lekurik aproposena. Horretarako, 
beharrezkoa da zenbait ikasleren premiak asetzeko baliabide eta babes espezifiko 
nahiz osagarriak ondo antolatzea, lankidetza eta elkarlana printzipio nagusitzat 
hartuta. Ikastalde barruko bizimoduarekin bat datozen ikasgelarako programazioei 
dagokienez, garrantzi handikoa da ikerketen bermea jasoa duten estrategia eta 
metodologiei jarraitzea, eta parte‐hartzea oinarri duten ildoak bultzatzea: maila 
bereko pertsonen arteko laguntza, irakasle guztien arteko elkarlana, ikastalde 
interaktiboak, lankidetza‐ikaskuntza, solasaldi dialogikoak, tutoretza pertsonalizatuak, 
irakaskuntza dibertsifikatua, ikaskuntza pertsonalizatua...  

Ikastetxeak inklusiozko ingurune izatera iritsiko badira, beharrezkoa da alderdi hauek 
asetzea: 

• Pertsona guztiek ikasteko aukera izan dezatela babesteko, aintzat hartu behar da 
ikasleen arteko aniztasuna, eta aberastasun modura ulertu. Horretarako, ikasgelan 
egunero egiten diren lanetan, zenbait jarduera proposatu eta jatorri desberdineko 
ikasleak elkarrekin lanean jarri behar dira, haietako bakoitza bere ikaskuntzaren eta 
besteenaren arduradun bihur dadin, eta denen artean, elkar zaintzean eta 
errespetatzean oinarriturik, harreman positiboak egin ditzaten. 

• Ikastetxeko kideen (ikasle, irakasle nahiz familia) arteko sinergiak aprobetxatu 
behar dira, bai eta ikastetxeen eta prestakuntza‐ nahiz koordinazio‐zentroen 
(Berritzeguneak...) artekoak ere, ikaskuntza‐testuinguru guztiak elkarren osagarri 
izan daitezen eta haien guztien arteko koherentzia ziurta dadin. 

• Hezkuntza Proiektu bat ere behar da, ikastetxeko kultura‐, politika‐ eta praxia 
alderdi guztiei behar bezala heldu eta ikasleen arteko aniztasunari erantzun egokia 
emateko. 

• Ikasle guztien ikaskuntza eta parte‐hartzea sustatu behar da; zaurgarrienena, batik 
bat, haiek baitute baztertuak izateko arrisku handiena, dela desgaitasunen bat 
dutelako, dela beste edozein arrazoi (sexua, erlijio, kultura, etnia...) dela tarteko. 

• Ibilbide eta curriculum pertsonalak malgutu egin behar dira, eta zenbait 
ikaskuntza‐testuinguru ahalbidetu, baita ez‐formalak ere, ikasle guztiak jabetu 
daitezen oinarrizko konpetentzia eta akreditazioez. 

 

• Ikasle guztiak hezkuntza‐sistemara iritsi, hartan parte hartu eta ikasten jarduteko 
egon litezkeen hesiak birrintzeko konpromisoa hartu behar da, eta ahaleginak ere 
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egin behar dira ikastetxeak aniztasunari aurre egiteko izan litzakeen mugak 
gainditzeko. 

• Ikasgelarako proposamenak ere eraiki behar dira, curriculuma eta konpetentzien 
ikaskuntza taldeko ikasle guztien premia‐aukeretara egokitzeko. 

• Babesak ikasgela barruan denenak diren gune eta txokoetan antolatu behar dira, 
norberaren eta talde osoaren premiei erantzuteko. 

• Konpetentzien eta prozeduren araberako ikaskuntzan, etengabe berrikusi behar 
dira gune, epe, baliabide, irakasleen lan eta beste zenbait alderdiri buruzko 
ikuskerak, irakaskuntza‐ikaskuntza prozesua malgutuz eta bizitzarako ikaskuntzak 
funtzionalago bihurtuz. 

• Ikastaldeko kideen, irakasleen eta beste heldu batzuen arteko elkarlana ardatz 
duten proiektuak –proposamen zabal eta malguak– landu behar dira. 

• Ikasleen arteko elkarlana eta ikasle bakoitzaren autonomia errazteko moduan 
antolatu behar da ikasgela. 

• Eskolaz kanpoko jarduera osagarri inklusiboak proposatu behar dira, era askotako 
jarduerak, ikasle guztien interesa harrapatuko dutenak. Ondo ezagutu eta 
aprobetxatu behar dira gertueneko baliabideak (herrikoak, auzokoak...), 
neska‐mutilek ikasitakoak indartu eta bermatu ditzaten, bai eta informazioaren eta 
komunikazioaren teknologiak ere. 

• Teknologia‐baliabideak eraginkortasunez erabili behar dira. Ikasle guztiek erabil 
ditzakete teknologiok ikasgelan, baina, horrez gain, behar‐beharrezkoa da 
irakaskuntza‐metodologiak berak aldatzea, eta IKTak metodologia horietan 
oinarrituta erabiltzea. 

• Azkenik, ikasleak eta ikasle guztien garapena hartu behar dira ardaztzat eskura 
ditugun babes guztiok koordinatu eta abian jartzeko. Gehienbat testuinguru 
konpartituetan, ikastaldean bertan, aplikatzekoak dira babesok. Eta ikasle guztien 
premiei erantzungo bazaie, gainera, babes horiek abian jartzean ezinbestekoa 
izango da irakasleen arteko koordinazioa eta profesionalen arteko elkarlana. Gaur 
egun bakarka nahiz taldean nola jokatzen dugun berraztertzera behartzen gaitu 
horrek, bai eta gogoeta egitera ere, gure praktikak inklusiboak ote diren edo, 
aitzitik, ikasleentzat ikasten eta parte hartzen jarraitzeko oztopo ote zaien ikusteko. 

 

1.3. ELEBITASUNA HEZKUNTZA ELEANITZ BATEN BAITAN 

 

Kontuan izan behar da XXI. mendeko euskal gizartea eleaniztuna dela eta, beraz, 
eskolak nahitaez lortu behar ditu herritar eleaniztunak. Horregatik, mundu gero eta 
elkarlotuago honetan –non hainbesteko garrantzia duten jakintzaren gizarteak, 
informazio‐ eta komunikazio‐teknologiek eta pertsonen mugikortasunak–, hizkuntza 
ofizialez gain jakin behar dira, ezinbestean, hizkuntza global esaten zaienetako bat edo 
batzuk, eta era horretan bultzatu pertsonek elkar ezagutzea, ideiak trukatzea eta 
kulturek elkar ulertzea. 
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Erregio edo Gutxiengoen Hizkuntzen Europako Kartaren (1992) arabera, kontuan 
hartuz ingurunearen baldintzek eta gizarte‐harremanek gaztelania erabiltzera 
bultzatzen dutela, eta –ebaluazioek erakutsi dutenez– irakatsi eta ikasteko prozesuan 
euskara erabiltzea funtsezkoa dela ahoz eta idatziz behar bezala komunikatzeko gai 
izateko, sistema eleaniztun honek euskara izango du ardatz, era horretan gainditu ahal 
izateko bi hizkuntza ofizialen arteko desoreka –gaur egun euskararen aurkakoa–, eta bi 
hizkuntzen berdintasun soziala eta ikasleen aukera‐berdintasuna sustatzeko. 
Horregatik, euskara ohituraz eta modu normalizatuan erabiltzen dela bermatuko da, 
barruko nahiz kanpoko jardueretan eta, oro har, eskolako ekintzetan. 

Irteera‐profilean, ikasleak bizitzako eremu guztietan, euskaraz eta gaztelaniaz ahoz 
nahiz idatziz, modu egoki eta eraginkorrean komunikatzea nahi da. Halaber, gutxienez 
atzerriko lehen hizkuntza batean egoki komunikatzea, egoera eta eremu pertsonal, 
sozial eta akademikoetan. Era berean, ikasleak bere burua eta bere inguruko mundua 
hobeto ezagutzen lagunduko dion literatura heziketa izatea nahi da. 

Euskal eskolak elebitasuna bermatzeko duen erronkaz gain, badu beste helburu bat 
ere: pertsona eleaniztunak lortzea, gutxienez atzerriko hizkuntza bat behar adina 
dakitenak. Ikuspuntu eleaniztunean, pertsona baten esperientzia hedatu ahala 
hizkuntza baten kultur inguruneetara –familiaren hizkuntza, gizarte osoarena, beste 
herri batzuetako hizkuntzak...–, pertsonak ez ditu hizkuntza eta kultura horiek 
gordetzen buruko konpartimentu bereizitan; aldiz, bere komunikaziorako konpetentzia 
osatzen dute hizkuntza‐jakintza eta ‐esperientzia guztiek, eta hizkuntzak elkarrekin 
harremanetan daude. Ikuspuntu horrek erabat aldatzen du hizkuntza baten 
irakaskuntza. Kontua ez da bi edo hiru hizkuntza eskuratzea, zein bere aldetik. Aldiz, 
hizkuntza‐gaitasun guztiak biltzen dituen hizkuntza‐bilduma bat garatu nahi da.  

Ikastetxe bakoitzak, hizkuntzen irakaskuntzarekin eta erabilerarekin lotutako alderdi 
guztiak ondo planifikatzeko, Ikastetxeko Hizkuntza Proiektua egin behar du. 
Ikaskuntza‐prozesu osoan hizkuntzak irakastearekin eta erabiltzearekin lotutako 
irizpideak garatu behar ditu Proiektu horrek, bai eta Hezkuntza Proiektuan jaso ere, eta 
bestalde, Curriculum Proiektuan hizkuntzen trataera ere zehaztu behar du. Halaber, 
ikastetxeko dokumentu guztiek hartu beharko dituzte oinarri Proiektuan jasotako 
erabakiak. 

 

Ikasleek irteera‐profileko eleaniztasun‐maila lortzeko helburuak hizkuntza‐irakasleak 
behartzen ditu hizkuntzak modu integratuak tratatzera, irakatsi eta ikastearen 
helburuaz gogoeta egitera eta, ondorioz, edukiak nahiz metodologia egokitzera.  

Hizkuntzak modu integratuan irakastea hainbat ebidentziaren emaitza da: 

• Ikasle elebidunak edo eleaniztunak etengabe eskura ditu hainbat hizkuntza eta 
haietan ikasitakoa, hornidura kognitibo eta emozional moduan. 

• Hizkuntza‐ikasketak hizkuntza batzuetatik besteetara transferitzen dira. 

• Hiztunek parte hartzen duten inguruneetan hainbat hizkuntza egotea aldi berean. 

Ebidentzia horien ondorioz, hizkuntzen curriculum integratua egin behar da eta, 
horretarako, hizkuntza bakoitzarentzat hautatu behar dira egoera‐familia 
esanguratsuak, bizitzaren eremu guztiekin lotuak, kontuan hartuz hizkuntza 
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bakoitzaren estatusa, testuinguruaren errealitate soziolinguistikoa eta hizkuntza 
bakoitzarentzat irteera‐profil orokorrean definitutako lorpen‐maila. Hizkuntza 
bakoitzak berezkoa duena landu behar da, eta denen artean partekatua dutena, 
ikasleak egoki eta eraginkor erabili ahal izan dezan egoera bakoitzak eskatzen duen 
hizkuntza. 

Baina hizkuntza‐irakasleak ez dira euskara ardatz hartuta eleaniztasuna garatzen 
konprometitutako bakarrak, eta eskola osoa dago inplikatua hizkuntzen trataera 
integralean. Hizkuntza‐gaiak ematen ez dituzten irakasleen ardura ere bada 
hizkuntzakonpetentzia garatzen laguntzea, ikasleak arlo bakoitzeko egoerak egoki eta 
eraginkor ebatzi ahal izan ditzan. Arlo horietako oinarrizko konpetentziak lortzeko, 
ikasleak edukiekin batera ikasi behar ditu arloak berezko dituen esamoldeak, eta modu 
integratuan erabili behar ditu bakoitzeko egoerak/problemak ebazteko. Edukia eta 
hizkuntza integratzeko planteamenduak hizkuntza‐konpetentzia garatzea dakar. 

Bi hizkuntza ofizialetan eta gutxienez atzerriko hizkuntza batean konpetentzia lortzeko 
bidean, hizkuntzen curriculum integratu baten bidez eta curriculum‐arlo guztietan, 
printzipio hauek onartu behar dira: 

• Hizkuntzen irakaskuntza inklusioan oinarritu behar da, hau da, ikasleen jatorrizko 
hizkuntza edozein izanik ere, denek beren konpetentzia eleaniztuna osoki garatzeko 
bidea eman behar du. 

• Hizkuntzen irakaskuntza erabileran oinarritu behar da, hau da, hizkuntzak 
erabilera sozialean eta akademikoan ikasten dira, eta komunikazioaren behar 
pragmatikoak dira kodea menderatzeko bidea jartzen dutenak. 

• Hizkuntzen irakaskuntza ikuspuntu komunikatiboan oinarritu behar da, hau da, 
ikasgelak komunikazio‐gune pribilegiatu bihurtu behar dira, ikasleek modu 
eraginkorrean parte hartu ahal izan dezaten denetariko komunikazio jardueratan.  

 

• Hizkuntzen irakaskuntza hizkuntzekiko eta hiztunekiko jarrera positiboak 
garatzean oinarritu behar da, kontuan hartuz hizkuntzek zenbateko garrantzia 
duten harreman sozialetan eta gizabanakoen garapen emozionalean. 

• Eskolan, curriculum‐arloak irakatsi eta ikasteko prozesuak dira hizkuntza 
erabiltzeko eremurik eta egoerarik ohikoenak eta naturalenak; beraz, hizkuntza eta 
edukia integratzea komeni da. 

Printzipio horiek beharrezkoa egiten dute komunikazio‐proiektu esanguratsuen bidez 
irakastea, testua delarik oinarrizko komunikazio‐unitatea; ikaskuntza sekuentzia 
didaktikotan egituratzea, komunikazio‐lan zehatz bat lortzera bideraturik, eta 
prozedurazko edukiak lehenestea, "egiten jakitea", eta ez adierazpenezko jakintza 
hutsa. 
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1.4. MATERIAL DIDAKTIKOEN SORTZE- ETA KUDEATZE-LANA, ETA 

HEZKUNTZA ETA IKASKUNTZA ARLOETAN INFORMAZIOAREN ETA 

KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIEN INTEGRAZIOA 

 

Material didaktikoek bat etorri behar dute hezkuntza‐eredu pedagogikoarekin. 

Material didaktikoek zer balio duten jakiteko, komeni da zenbait alderdiri 
erreparatzea: lortu nahi diren helburuei, horretarako beharrezkoak diren edukiei, 
irakaskuntza‐ikaskuntza bideratzeko egokiena den metodologiari, eta helburu, eduki 
eta metodologia horrekiko koherentzia handiena duen ikasleak ebaluatzeko 
planteamenduari, zehatz esatera. 

Zentzu horretan, hemen proposatzen den hezkuntza‐eredu pedagogikoaren arabera 
baliagarri izan daitezen, honako ezaugarri hauek, behinik behin, izan behar dituzte 
material didaktikoek: 

• Ikasleen irteera‐profilean definitutako oinarrizko konpetentziak lortzearen alde 
egitea. 

• Adierazpenezko, jarrerazko eta prozedurazko edukiak hautatzea, garrantzi 
soziokultural, zientifiko, funtzional eta pedagogikoko irizpideak kontuan hartuta, 
baina aldi berean ulerturik edukiok ikaslearen esku jarritako baliabideak baino ez 
direla, eta egoera‐familia bati aurre egiteko gai dela erakusteko balio diotela. 

• Euskal curriculum espezifikoari eta gainerako esparru guztiei dagozkien 
adierazpenezko edukiak uztartzea, eta, horretan, neurritasunari eta ikuspegiari 
dagokienez, orekaz jokatzea. 

 

• Zehar‐prozedurak eta prozedura diziplinarrak sistematikoki nahiz esplizituki 
irakasteko irizpideak ematea. 

• Hizkuntzei buruzko planteamendu integratu eta integral bat egitea. 

• Zenbait orientabide proposatzea, eta autoebaluazioa, ebaluazio diagnostikoa eta 
ebaluazio hezigarria lantzeko proposamenak egitea, bai eta ikasitakoak 
indartzekoak eta aniztasunaren trataera sakontzekoak ere. 

• Ebaluazio egiaztatzaile edo batutzailea lantzeko proposamenak egitea, bi 
ebaluazio‐xede hauek barnean harturik: a) Konpetentziekin nahiz oinarrizkotzat 
jotzen diren beste eduki batzuekin lotutako egoera‐familiak konpontzeko ikasleek 
beharrezkoak dituzten adierazpenezko, jarrerazko zein prozedurazko baliabide eta 
edukien ebaluazioa; b) Integraziozko egoerak/problemak konpontzeko 
beharrezkoak diren edukiak mobilizatu eta transferitzeko premiazkoak diren 
konpetentzien ebaluazioa. 

• Baliabide digital eta mediatikoak normaltasunez uztartzea diziplina‐arlo guztietan, 
bai eta beste baliabide batzuekin batera ikasten jarraitzeko aukera ematen duten 
jarduera guztietan ere. 
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Azken puntu honek arreta berezia behar du erreferentzi oinarrizko hezkuntza amaitzen 
duen ikasleak konpetentzia digitala eta mediatikoa eduki behar du, hau da, egungo 
herritarrek eskatzen duten alfabetizazio edo trebakuntza funtzional osoa. Hori ez da 
ebaluatzen baliabide horiek zenbat eta zenbateko maiztasunez erabiltzen diren 
neurtuta, baizik eta bizitzaren eremu eta egoeretan egoki, ganoraz eta arduraz 
aplikatzen diren ikusita. Hori agerian geratzen da bai zeregin bat diseinatzean eta 
planifikatzean –informazioa biltzea, balioestea eta antolatzea, jakintza bihurtzeko– bai 
ekoizpen digital multimediak sortzean (banaka edo taldeka). Horrek guztiak ezin du 
ahaztu emaitzak komunikatzea eta partekatzea, sare sozialetan eta digitaletan parte 
aktiboa hartuz, hala baitagokio biztanleria digital konektatu bati, erkidegoan ikasi eta 
hazten denari. Oinarrizko Hezkuntza amaitzean, ikasle guztiek eduki behar dute PLE 
delakoa (Norberaren Ikaskuntza Ingurunea), hau da, norberak erabiltzen dugun tresna, 
zerbitzu eta konexioen multzoa, konpetentzia berriak eskuratzearekin lotutako 
helburuak lortzeko eta bizian zehar ikasteko. 

Multimedia‐konpetentzia hori eskuratu ahal izateko (euskarri analogikoetan eta 
digitaletan) beharrezkoa da baliabide digitalak (metodologikoak, instrumentalak,...) 
normalizaturik egotea irakatsi eta ikasteko prozesuetan eta egoeretan, diziplina‐arlo 
guzti‐guztietan. Helburua da IKTak ikasgelen egunerokoan infiltratzea eta beren aukera 
berritzaileak txertatzea, hala nola gertatzen den egungo gizartean, non egunetik 
egunera zabalduago dauden. 

 

IKTak integratu eta curriculumean sartzeko, eta konpetentzia digitala curriculumean 
garatzeko, hiru ikuspuntu osagarri erabili eta mailaka ezarriko dira: konpetentzia 
digitala, jakintza‐arlo gisa (IKTez ikastea); konpetentzia digitala, curriculum‐arloetako 
eduki didaktiko multimediekin jarduteko (IKTetatik ikastea); konpetentzia digitala, 
ikaskuntzarako eta jakintza eraikitzeko tresna gisa (IKTekin ikastea). 

Konpetentzien araberako hezkuntzan, konpetente izateko, adierazpenezko, 
prozedurazko eta jarrerazko edukiak jakin behar dira: 

• IKTak oso lagungarriak izan daitezke bitarteko tresna gisa, ikasleek adierazpenezko 
edukiak ikas ditzaten eta irakasleek hobeto irakats dezaten. IKTak erabiltzeak 
indartu egiten du irakatsi eta ikasteko prozesuko inputaren kalitatea, modu 
integratuan erabili baitaitezke baliabide multimediak. 

• IKTak oso lagungarriak izan daitezke ikaskuntza‐prozesuak hobetzeko, zeharkako 
eta diziplina baitako prozeduren tresna bitartekari moduan. IKTek ekarpen handia 
egin dezakete zehar‐prozedura asko ikasteko, adibidez ikasten ikastea, 
komunikatzen ikastea, elkarrekin bizitzen ikastea eta ekiten ikastea. Frogatuta dago 
IKTen ekarpena diziplina baitako prozedura guztiak ikasteko ere, batik bat 
algoritmikoak. IKTak, gainera, baliabide apartak dira aniztasuna aintzat hartuta 
ikasleei hezkuntza pertsonalizatua eskaintzeko. 

• IKTak oso lagungarriak izan daitezke modu ordenatuan eta berreskuragarrian 
biltegiratu eta aurkezteko irakatsi eta ikasteko prozesuaren edukia, prozesuak eta 
produktuak. 

• IKTak lagungarriak izan daitezke ohitura eta jarrera batzuk garatzeko ere: prozesu 
kognitiboak (arreta, jakin‐mina, interesa, motibazioa...) eta, batik bat, prozesu 
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metakognitiboak (kontzientzia hartzea eta autorregulazioa); komunikazio‐prozesuak 
(entzute aktiboa, errespetua...); lankidetzarako ohiturak eta jarrerak, sareko 
elkarlana, etab. Alde horretatik, gizakia errespetatzea eta erabiltzaileen eskubide 
nahiz betebeharrak aintzat hartzea oinarri duten printzipio etikoekin bat datozen 
ohituretan eta jarreretan heztea ezinbestekoa da, besteekin batera bizitzeko eta 
digitalki komunikatzeko. 

Laburtuz, gure eredu honek hiru berritasun pedagogiko ditu: a) Aro digitaleko 
ikaskuntzak eta irakaskuntzak problema eta proiektu errealak aurkezten dituzte, eta 
ikasleak laneko planak antolatu eta beharrezko lanak egin behar ditu, ados jarri eta 
haiei behar bezala erantzuteko; b) banakako ikaskuntzaz haratago, egungo paradigmak 
elkarlanean ikasarazten du, bai ikasgelan bai Internetez; c) azkenik, ikasgela ireki eta 
zabaldu horretan, irakaslearen lana gehiago da jarduerak antolatzea eta ikuskatzea, 
informazioaren igorle huts izan gabe. 

 

1.5. EBALUAZIOA ETA IKERKETA 

 

Euskal hezkuntza‐sistemak bere ebaluazio‐ eta ikerkuntza‐eredua eraikitzen jarraitu 
behar du, bi esparru horiek gure premietara egokitzeko. Gure hezkuntza‐sistemak 
behar dituen ebaluazio‐ eta ikerkuntza‐ereduak garatuko baditugu, gainera, 
ezinbestekoa da aldian behin kalitatezko probak egitea, maila desberdineko 
kalitate‐adierazleak erabiltzea eta azterketa kualitatiboak egitea. Hau da, 
ebaluazioarekin batera, euskal hezkuntza‐sistemak datuetan oinarritutako 
ikerkuntza‐prozesuak bultzatu behar ditu, gure hezkuntza‐ sistemaren alderdi eta 
ezaugarri nagusiak zein diren jakiteko, ebaluazio‐prozesuak ez baitira aski horretarako. 

Euskal hezkuntza‐sistemari dagokionez, etorkizunean lehentasun hauek hartuko dira 
kontuan: 

• Oinarrizko konpetentziak (zeharkakoak nahiz diziplinarrak) ebaluatzeko 
prozedurak eta baliabideak sortzea. Konpetentzietan oinarritutako hezkuntzaren 
paradigma berri hau bideragarria izateko, beharrezkoa izango da hark oinarri duen 
planteamendu pedagogikoarekin bat datozen ebaluazio‐prozedura eta ‐baliabideak 
sortzea eta erabiltzea. 

• Euskal hezkuntza‐sistema osatzen duten ikastetxe, zerbitzu, programa eta 
jardueretan ebaluazioa eta autoebaluazioa sustatzea. Etengabe hobera egiteko 
tresna den aldetik, ebaluazioa gure lan‐prozesuen ikur bihurtu beharko genuke, 
gure hezkuntza‐sistemako esparru guztietan. ikastetxeen kalitatea hobetzea eta 
gure ikasleak heztea, horra hor, inolako zalantzarik gabe, gure ahalegin guztien 
ardatza. Dena dela, hezkuntza‐sistemako zati bat ez ezik, hezkuntzan tartean diren 
eragile guzti‐guztiak ebaluatu behar dira: lehenbizi, Hezkuntza Administrazioa bera, 
eta, gero, programa estrategiko eta zerbitzuak. Hala, bada, hezkuntza‐sistema osoa 
bihurtzen da ebaluaziogai. Halaxe gertatu da 2009., 2010., 2011., 2012. eta 2013. 
urteetako Lehen Hezkuntzako laugarren mailako eta DBHko bigarreneko 
ebaluazioekin. Ebaluazio horiekin jarraitzeari esker, bi etapatan ikasleek zer 
errendimendu izan duten ikertzen jarraitzeko aukera izango dugu, bai eta emaitzak 
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zehaztu, ebaluazioa optimizatu eta horri guztiari buruzko azterketa eta gogoeta bati 
ekitekoa ere. 

• Hobekuntza‐proposamenen lehenespena. Kanpo‐ebaluazioetan lortutako 
emaitzen ondorioz, ikastetxeek zenbait hobekuntza‐proposamen hautatu eta 
lehenetsi ahal izango dituzte, ikasleek lortutako emaitzak hobetzea helburu hartuta. 
Hobekuntzaproposamen horiek, jakina, ikastetxeko hainbat esparruri eragingo 
diete; hauei, batik bat: 

 Curriculum‐ eta metodologia‐esparruei: irakaskuntza‐ikaskuntza 
prozesuari, irakasleek ikasgelan egiten duten lanari, baliabide eta material 
didaktiko eta teknikoei, eta ebaluazio‐irizpide eta ‐baliabideei, zehatz 
esatera. 

 Antolaera‐ eta funtzionamendu‐esparruei. Esparruok estu lotuta daude 
irakasleen arteko koordinazioarekin, ikastaldeen antolaerarekin, 
ordutegiekin eta funtzionamendu‐arauekin. 

 Esparru komunitarioari, hau da, ikastetxeko bizikidetza‐ eta 
harremangiroari, bai eta ikastetxearen, ingurunearen eta familien arteko 
harremanei ere. 

 Garapen profesionalari eta prestakuntza‐esparruari. Irakasleen 
prestakuntza eta premia profesionalak dira esparruon ardatzak. 

  Ikerkuntza‐esparruko praktika onei. 

• Euskal hezkuntza‐sistemako ebaluazio‐ eta ikerkuntza‐adierazleak, ‐irizpideak eta‐ 
metodoak homologatzea erkidego‐, estatu‐ eta mundu‐mailako antzeko beste 
Heziberri 2020. Hezkuntza eredu pedagogikoaren esparrua organismo batzuek 
erabiltzen dituztenekin. Gorago esan dugunez, euskal hezkuntza sistema ez dago 
isolatuta. Gainerako sistemen antzera, gureak ere ezaugarri, premia, lehentasun eta 
helburu propioak ditu, baina egia da orobat gertuko nahiz urrutiko 
hezkuntza‐sistemek dituzten antzeko arazo, erronka, prozesu eta itxaropenak 
dituela gure sistemak. Testuinguru horretan, beharrezkoa da gure ebaluazio‐ eta 
ikerkuntza‐prozesuak esparru horietan punta‐puntakoak diren ildo nagusietara 
egokitzea, lan‐prozesu eta metodoak (PISA, esaterako) homologatzea, lan‐ildo eta 
baliabideak konpartitzea, eta esparru horietako zenbait erakunde, organismo eta 
lantalderekin elkarlanean aritzeko modua aurkitzea. 

• Euskal hezkuntza‐sistemak berezkoak dituen xedeei buruzko ebaluazio eta 
ikerkuntza propioak diseinatzea eta inplementatzea. Denengandik ikasi beharra 
dago, jakina. Dena dela, kontuan hartuta gure sistemak zenbait hezkuntza 
berezitasun eta ezaugarri sozial eta ekonomiko bereziak dituela, beharrezkoa da 
alderdi espezifiko horiek ebaluatzeko eta ikertzeko prozesu espezifikoei ekitea, hala 
nola elebiduntasuna eta eleaniztasuna bultzatzeko prozesuei (kontuan harturik, 
betiere, curriculumean aipatzen diren hizkuntzen egoera zein den), edo 
bizikidetzarekin eta bakearekin lotutako programa estrategikoei. Laburbilduz, 
ezinbestekoa da bi esparru horiek gure hezkuntza‐sistemaren xedeetara modu 
koherentean egokitzea, ebaluazio‐ eta ikerkuntza‐politikak ez daitezen garatu 
sistema osoa oinarritzen duten politika orokorretatik aparte. Helburu horretara 
iristeko, etengabe ebaluatu behar dira dagoeneko martxan diren zenbait eredu: 
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hezkuntza‐marko hirueleduna nahiz euskarazko hizkuntza‐komunikaziorako 
konpetentzia, esate baterako. Beharrezkoa da, halaber, etorkizunean abiaraziko 
diren programa berriak ebaluatzea, hemen adierazitako xedeak beteko badira. 

• Indarrean diren araudiekin bat etorriz, estatu‐mailako ebaluazioetan parte 
hartzea, eta, horretan, euskal hezkuntza‐sistemaren xedeak lortzeko premiazkoak 
diren egokitzapenak egitea. Euskadi legez dago behartuta indarrean diren lege eta 
dekretuek ezarritako ebaluazio‐prozesuetan parte hartzera; izan ere, halaxe 
behartzen gaituzte derrigorrezko eta hautazko etapa amaierako titulazioei buruzko 
estatu‐mailako eskumenek. Aldi berean, baina, gure hezkuntza‐sistemak eginahal 
guztiak egin behar ditu eskumen horiek berrikusi eta egokitzeko, proposamen 
horietako zenbaitek gure hezkuntza‐sistemaren zenbait alderdi eta ezaugarriri, hala 
nola konpetentzien araberako ikuspegiari, inklusioari nahiz eleaniztasunari, kalterik 
egin ez diezaien. 

• Ikastetxeek eta hezkuntza‐zerbitzuek ebaluazio‐ eta ikerkuntza‐ eta 
ebaluaziodinamiketan parte har dezaten sustatzea. Ebaluazioek hobekuntzak 
ekarriko badituzte, eta, horren ondorioz, unean uneko premietara egokitutako 
erabakiak hartu ahal izango baditugu, oinarri‐oinarrizkoa da ikastetxe eta 
hezkuntza‐sistemek ebaluazio‐prozesuko faseetan guztietan parte hartzea, dela 
prozesua diseinatu, prestatu eta aplikatzea eginkizuntzat duen fasean, dela 
azterketa‐prozesuan, dela, batez ere, hobekuntza‐proposamenak egin behar izaten 
diren uneetan; izan ere, hartutako erabakietan konpromisoz jokatzea beharrezkoa 
denez gero, ikastetxeak berak erabaki beharko du, eskura duen informazioaz 
baliatuta, zertan komeni den hobekuntzak egitea. Alde horretatik, beraz, 
beharrezkoa da parte hartzeko formula eta bide egoki eta zuzenenak bilatzea. 

• Hezkuntza‐adierazleen euskal sistema hobetzea. Mundu‐mailan, 
hezkuntzasistemak alderatzeko funtsezko erreferenteak bihurtu dira 
hezkuntza‐adierazleak. Horietako asko, gainera, Europako hezkuntza‐sistemen 
xedetzat har daitezke: 2020rako Xedeak izenekoa, adibidez. Egitasmo horrek ardatz 
hauek ditu: ikasketak uzten dituzten ikasleak, haur‐hezkuntza, bigarren hezkuntzako 
ikasleen errendimendua (ELGAk egiten duen PISA azterketaren bitartez), 
goi‐mailako titulua duten ikasleak, bizitza osoko ikasketak. 2001. urteaz geroztik, 
martxan da hezkuntza‐adierazleen euskal sistema. Estatuko nahiz Europako 
hezkuntzaadierazleen sistemekin bat badator ere, beharrezkoa da gure sistema are 
gehiago sendotzea eta hobetzea, etengabe eguneratuz doala bermatzeko, eta 
informazio mota hori duten beste zenbait organismo eta zerbitzurekin (EUSTAT, 
hezkuntzaarloko estatistika, Saileko zerbitzuak) elkarlanean jarduteko. 

 

1.6. HERRI IKASTETXEEN AUTONOMIAN SAKONTZEA 

Hezkuntza hobetzeko alderdi nagusietako bat dugu ikastetxeen autonomia 
garatzearena, ezinbesteko baldintza baita hori ikasleen hezkuntza‐premiei eta herritar 
guztion nahi eta eskariei erantzutea oinarri dituen ezein proiektu gauzatzeko. 

Gai bagara ulertzeko hezkuntza‐komunitatearen itxaropen eta lorpenen arteko 
egokitzapena dela hezkuntza‐kalitatea bermatzeko adierazle adierazgarrienetako bat, 
erraz ohartuko gara ezinbestekoa dela haren premietara makurtutako produktu bat 
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eskaintzea ikastetxeei, eta, horretan, gainera, lekuan lekuko errealitatea onartu behar 
dela. Ikastetxe bakoitzak, beraz, bere Hezkuntza Proiektua definitu eta gai izan behar 
du hura garatzeko eta ebaluatzeko, familien iritzia aintzat hartuz.  

Dena dela, testuinguruko ezaugarriekin bat etorriz Hezkuntza Proiektu bat sortu eta 
martxan jartzeko autonomia nahikoa izateaz batera, beharrezkoa da orobat 
ikastetxeak hezkuntza‐sistema baten barruan integratzea. Ikastetxe bakoitzak 
autonomiaz jokatu behar du, bai, baina, aldi berean, kontuan hartu behar da ikastetxe 
guztiek elkarrekin egin behar dutela lan eta denek konpartitu behar dituztela 
hezkuntza‐sistemak denentzat ezarritako helburu eta xedeak. Hezkuntza 
Administrazioak jarduera garatzeko eta adierazitako helburua lortzeko beharrezkoak 
dituzten baliabideak eta bitartekoak eman behar dizkiete ikastetxeei. Ikastetxeek, 
berriz, zehaztasunez eta eraginkortasunez erabili behar dituzte, haien eginkizuna ahalik 
eta hobekien betetzeko. Araudiak bi alderdi horiek bateratu behar ditu; ildo horretan, 
guztiek errespetatu beharreko arau komunak eta ikastetxeei eman beharreko 
autonomia ezarri behar ditu. 

Ikastetxeak autonomiaz jokatzen hasiko badira, ezinbestekoa da kultura‐aldaketa 
sakon‐sakon bati ekitea, eta, horretan, ikastetxe publiko, pribatu nahiz kontzertatuek 
berek ez ezik, Hezkuntza Administrazio osoak hartu behar du parte. Batez ere ikastetxe 
eta lurralde bakoitzaren aniztasuna aintzat hartzea, horra hor zer lan dagokion 
administrazioari, aipaturiko aldaketa hori gauzatu eta Erkidego osoko ikasleek 
bikaintasuna erdietsiko badute. Eta ikastetxeei, jakina, orain arte Administrazioak 
ezarri eta araututakoak baino erantzukizun gehiago hartu beharra ekarriko die 
autonomiak. Aurrera begira ikastetxeen autonomiak gora egingo duenez gero, bertako 
zuzendaritza‐taldeen babesa ere beharrezkoa izango da, noski, proiektu honek 
proposatzen dituen aldaketei lidergoz hel diezaieten. Eskola publikoari dagokionez, 
ikastetxeen autonomia bermatzeko eta haietan hobekuntza‐plan eraginkorrak martxan 
jartzeko, Administrazioak arau‐esparru bat garatzearen aldeko konpromisoa 
hartubehar du. Epe luzean berrikuntza‐proiektuak garatzeko aukera eman behar dute 
arauesparruhoriek, bai eta haien kudeaketa ikastetxeko Hezkuntza Proiektuarekin 
konprometituta dauden irakasleen esku uztekoa ere. Gainera, ikastetxeetako 
zuzendaritza‐taldeei prestakuntza hobea ere eskaini behar diete, diru‐kontuetan eta 
langileen kudeaketan hobekuntzak egin ditzaten. 

Ikastetxe bakoitzak zer autonomia‐maila edo erabakiak hartzeko zer gaitasun duen 
jakiteko, alderdi hauek hartu behar dira kontuan: 

• Autonomia juridikoa: Edozein pertsonak askatasun osoz sor eta zuzen dezake 
ikastetxe pribatu bat. Horretan, muga bakarra baimen administratiboa da. Baimen 
hori lortzeko, beharrezkoa da ikastetxeek izaera orokorreko zenbait baldintza 
betetzea. 

• Autonomia pedagogikoa: Ikastetxeek beren kasa Hezkuntza Proiektu propioa 
onartzen eta gauzatzen dutenean lortzen dute autonomia. Alde horretatik, bertan 
ohikoak diren jardueren bitartez lor dezakete autonomia pedagogikoa ikastetxeek; 
hau da, beren curriculum‐proiektuetan curriculum‐edukien egokitzapena, beren 
irakaskuntza‐jardueren planifikazioa, eta beren jarduera eta prestakuntza‐plan 
osagarrien zerrendapena behar bezala zehaztuta. 
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• Antolaeraren gaineko autonomia: Ikastetxeak autonomoak izango dira baldin eta 
gai badira beren xedeak lortzeko egoki eta eraginkor irizten dituzten organo, 
mekanismo eta funtzionamendu‐arauak sortzeko. Ikastetxeek antolaeraren aldetik 
autonomiaz jokatzeko, beharrezkoa da hezkuntza‐komunitate osoak hartan parte 
hartzea, eta, aldi berean, ikastetxe bakoitza gai izatea bere proiektuak nola antolatu 
eta gauzatu erabakitzeko, batez ere zenbait alderdiri dagokienez: ikasleak taldetan 
antolatzeko modua, ikastetxean bertan diseinatutako bizikidetza‐panak praktikan 
jartzeko modua... Elementu horiek guztiak ikastetxeko antolaera‐ eta 
funtzionamendu‐erregelamenduan edo barneerregimeneko araudian txertatu 
behar dira. Era berean, ikastetxeek nahikoa autonomia izan behar dute beren 
Hezkuntza Proiektuarekin bat etorrita beren espazio fisikoa, hornidurak eta 
ekipamendua diseinatzeko. 

• Ekonomia‐kudeaketaren gaineko autonomia: Ikastetxeek autonomiaz jokatuko 
badute, ezinbestekoa da premiazko zaizkien baliabide ekonomiko eta materialak 
lortzeko gai izatea, bai eta baliabide horiek beren hezkuntza‐xedeak lortzeko 
lehentasunekin bat etorriz kudeatzeko gaitasuna izatea ere. Ikastetxe jakin batek 
zer proiektu aurkezten dizkion, Administrazioak baliabide gehiago ere eman 
diezazkioke, noski. Hala, ikastetxeek beren autonomia zabaltzeko aukera izango 
dute; baina, hala eta guztiz ere, beharrezkoa da aurrekontuetan garbi bereiztea 
funtzionamendu arrunteko gastuak, batetik, eta proiektu berriak garatzeko 
beharrezkoak diren diru‐baliabideak, bestetik. Era berean, baliabide horiek 
zalutasunez erabiltzeko aukera eman behar die ikastetxeei ekonomia kudeaketari 
buruzko araudiak, bai eta Zuzendaritza‐proiektuarekin lotutako aurrekontu globala 
kudeatzekoa ere. Laburbilduz, behar‐beharrezkoa da, ikastetxe guztiek behar beste 
baliabide dituztela bermatu ondoren, diru‐laguntza bereziak emateko aukera 
aztertzea, begi‐bistakoa baita ikastetxeen artean desberdintasunak daudela, 
haietako bakoitzean diseinatutako proiektuei dagokienez, batik bat. 
Hezkuntza‐gabezia handieneko ikasleak dituzten ikastetxeen premiei, gainera, are 
irmoago erantzun behar zaie, beren zeregina behar bezala bete dezaten; hala, 
beharrezkoa da mota horretako ikastetxeei gainerakoei baino baliabide gehiago 
ematea. 

• Langileen kudeaketaren gaineko autonomia: Ikastetxe batek autonomiaz 
jokatuko du baldin eta bere Hezkuntza Proiektua gauzatzeko beharrezko irizten 
dituen giza baliabideak baditu eta horiek modurik egokienean antolatzeko gai bada. 
Ikastetxe publikoen kasuan, gainera, aipatutako horri beste konpetentzia bat gehitu 
behar zaio: ikastetxeko zenbait lanpostutan jarduteko beharrezkoak diren gaikuntza 
profesionalak lortzeko ezinbesteko baldintzak formulatzekoa, bertako 
hezkuntza‐proiektuekiko koherentzia gordez. 
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2.1. HEZKUNTZA KOMUNITATEAREN PRESTAKUNTZA 

29. artikuluko 5. atala.- 

Familiek parte har dezaten eta elkarlana egon dadin ikastetxeen eta familien artean, ikaste-

txeek eta guraso-elkarteek prestakuntza-jarduerak antolatu ahal izango dituzte gurasoentzat 

eta legezko tutoreentzat, betiere inklusioaren eta hezkidetzaren ikuspegitik. 

 

30. artikulua.– Langileen prestakuntza eta ebaluazioa.  

1.– Ikasleek irteera-profilean ezarritako konpetentziak eskura ditzaten ahalbidetzeko beharrez-

koa den profil konpetentziala erdiesten laguntzea da irakasleen prestakuntzaren helburua.  

2.– Euskal hezkuntza-sistemako irakasleek konpetentzien profil egokia eduki behar dute, ezin 

hobeto ekin ahal izateko beren egitekoei:  

a) Ikasleek pentsatzen eta ikasten ikasteko, komunikatzen ikasteko, besteekin bizitzen ikas-

teko, izaten ikasteko eta egiten nahiz ekiten ikasteko prozedurak irakastea.  

b) Gelako ikaskuntza-egoeren proposamenak egitea, aplikatzea eta ebaluatzea, oinarri hauek 

hartuta: irakaskuntzako edukiak, ikasleen ezaugarriak eta oinarrizko konpetentziak, 

zeharkakoak zein diziplinazkoak.  

c) Ikaskuntza- eta irakaskuntza-prozesuak ikertzea, berriztatzea, garatzea eta ebaluatzea, 

gogoeta eginez haien eta irakasle-taldeen praktikari buruz eta prestakuntza-sareei buruz.  

d) Ikaslearengan ikasteko grina piztea, eta, familiarekin elkarlanean, haren bizitza-proiektuaren 

eraikuntzan orientazioa ematea.  

e) Proposamen didaktikoak ikasle bakoitzaren premietara egokitzea eta doitzea. 

f) Beste irakasleekin eta hezkuntza-eragileekin elkarlanean jardutea, eta ikastetxearen kudea-

ketan eta etengabeko hobekuntzan parte hartzea.  

g) Jarduerak gure erkidegoko hizkuntza ofizialetan gauzatzea, eta, hala badagokio, atzerriko 

hizkuntzaren batean.  

h) Informazio eta Komunikazio Teknologiak erabiltzea eta curriculumean txertatzea.  

i) Lanbideari buruz, eta eragile berritzaile den aldetik garatutako gizarte-konpromisoari 

dagokionez, ikuspegi etikoa garatzea.  

j) Arazoak eta gatazkak konpontzea.  

k) Norberaren prestakuntza jarraitua planifikatzea, norberaren lanari buruzko gogoeta eginez.  

 

2.2. HEZKUNTZA INKLUSIBOA ETA ANIZTASUNAREN ARRETA 

17. artikulua.– Hezkidetza-helburuak arloetan eta ikasgaietan txertatzea.  

1.– Hezkuntza-eskumenak dituen sailak hezkidetza-proiektuak egitea eta hezkuntza-proiektu 

eta curriculumetan hezkidetzako helburu hauek sar daitezen sustatuko du:  
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a) Emakumeei eta gizonei esleitutako portaera-eredu soziokulturaletan oinarrituta eraiki diren 

sexuaren araberako aurreiritziak, estereotipoak eta rolak ezabatzea, sexu bateko zein besteko 

ikasleei beren buruak erabat garatzeko aukerak eskaintze aldera.  

b) Emakumeen jakintza eta gizadiaren garapenari egin dioten ekarpen soziala eta historikoa 

txertatzea, irakatsitako edukiak berrikusiz eta zuzenduz, hala dagokionean.  

c) Beharrezko jakintzak gehitzea, etxeko lanak eta pertsonen zaintza dela eta, neskek nahiz 

mutilek gaur egun dauzkaten eta etorkizunean izan ditzaketen beharrizanen eta 

erantzukizunen ardura har dezaten.  

d) Ikasleak trebatzea, aukera akademikoak egiten dituztenean ez ditzaten aintzat hartu gene-

roan oinarritutako baldintzapenak.  

e) Emakumeenganako indarkeriaren prebentzioa; horretarako, gatazkak konpontzeko indarke-

riarik gabeko metodoak ikasiko dira, bai eta aniztasunean eta emakumeen eta gizonen 

eskubide- eta aukera-berdintasunean oinarritutako bizikidetza-ereduak ere.  

2.– Era berean, ikastetxeek Oinarrizko Hezkuntzaren maila guztietako tutoretzan sartuko dute 

indarkeriazko jokaeren prebentzioa eta eguneroko bizitzari buruzko eduki zehatzak, eta bertan 

txertatuko dira gai hauek: etxea, pertsonen zainketa, harreman pertsonalen funtzionamendua, 

gatazkak konpontzeko indarkeriarik gabeko metodoak, eta sexuen berdintasuna eta aniztasuna 

errespetatzen duten bizikidetza-ereduak. 

 

37. artikulua.– Aniztasunari erantzuteko neurriak.  

1.– Hezkuntzako esku-hartzeak ikasleen aniztasuna aitortu eta errespetatu behar du. Halaber, 

ikasle guztien oinarrizko konpetentzien garapen gorena lortzera bideratutako arreta 

espezializatua bermatu behar du.  

2.– Aniztasunari erantzuteko neurriek ikaslearen hezkuntza-premiak asetzea izan behar dute 

xede, ingurune normalizatu eta inklusiboan. Neurriek, halaber, ikasleen ikasteko interesak, 

motibazioak eta konpetentziak hartu behar dituzte kontuan, eta, edonola ere, Haur 

Hezkuntzako ikasleen irteera-profilerako ezarrita dagoen konpetentzia-maila lortzeko bideak 

aurreikusi behar dituzte.  

3.– Berariazko hezkuntza-laguntza behar duten ikasleak garaiz hautemateko mekanismoak 

ezarri behar dira ikastetxeetan, honako ikasle hauek banakako hezkuntza-arreta behar baitute, 

ondorengo baldintza hauetakoren batengatik:  

– Desgaitasunen bat edo jokabide-nahaste larriak dituztenek. 

– Ikasteko zailtasunak dituztenek.  

– Gaitasun intelektual handiak dituztenek.  

– Hezkuntza-sisteman berandu sartu direnek.  

– Egoera pertsonal edo eskolaldi bereziak izan dituztenek.  

– Desberdintasun sozialak pairatzen dituenek.  

– Arreta-faltagatik eta hiperaktibitateagatik desoreka dutenek.  
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Ikasleen beharrizanak hauteman ondoren, curriculum- eta antolaketa-neurri egokiak hartuko 

dira, ikasle guztien aurrerabide egokia bermatzeko.  

4.– Aniztasuna tratatzeko neurrien artean, honako hauek ezarri ahal dira Oinarrizko Hezkun-

tzako bi etapetan: dagozkien espezialitateko irakasleak eta profesional kkualifikatuak ezartzea, 

ikasgelan bi irakasle batera aritzea, tutoretza pertsonalizatua, ikasgelako harremanak 

aberasteko metodologia-aldaketak, taldeak bikoiztea, eskola-orduez kanpoko laguntzak, 

banakako lan-planak, curriculuma aberastea, aldatzea edo hedatzea, derrigorrezko eskolatzea 

beranduago edo lehenago hastea, edota eskolatze-aldia malgutzea.  

Gainera, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, honako hauek ere aintzat hartu ahal dira: ikas-

gaiak esparruka antolatzea, ikasgaiak eta ibilbideak eskaintzea, ikaskuntza eta errendimendua 

hobetzeko programak, eskola osagarriko programak, eta berariazko hezkuntza-beharrak 

dituzten ikasleentzako bestelako erantzun espezializatuak.  

5.– Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei dagokienez, curriculumaren ebaluazio-irizpi-

deetatik eta edukietatik aldentzen diren egokitzapenak ezar daitezke. Egokitzapen horien 

helburua izango da oinarrizko konpetentziak ahalik eta gehien garatzea, eta ikaslearen laneko 

plan pertsonalizatuan jasoko dira. Egokitzapen horietan finkatutako ebaluazio-irizpideen 

araberakoa izango dira ebaluazioa eta maila-igoera.  

6.– Gaitasun intelektual handiko ikasleen eskolatzea malgua izan daiteke, beren ikaskuntza-

erritmora egokitzeko. Hala, lehenago sar daitezke etapan, edo haren iraupena laburtu, baldin 

eta hori bada ikaslearen oreka pertsonala eta gizarteratzea garatzeko egokiena. Ikasle horiekin 

esku hartzeko proposamenak plan pertsonalizatu batean jasoko dira, normalizazio- eta 

inklusio-irizpideak betez eta ikaslearen arreta integrala bermatuz.  

 

38. artikulua.– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako aukeramena eta indargarriak.  

1.– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculumak aukeramena eta indargarriak eskaintzen 

dizkie ikasleei, helburu hauekin: etapa hori hasten den unetik aurrera ikasleen interesei eta 

premiei erantzutea, ikaskuntza indartzea ikasleak premia handiena duen gaietan, orientazio 

akademikoa eta bizitza aktiborako trantsizioa erraztea, eta oinarrizko konpetentziak garatzen 

laguntzea.  

2.– Aukeramenari dagokionez, ikastetxeak eskaini ahal izango ditu ikasleek lehenago eman 

gabeko ikasgaiak eta indartzeko ikasgaiak, ikastetxeak proposatu eta Hezkuntza 

Administrazioak baimendu dituenak, Dekretu honen 15.9 artikuluan ezarritako prozedurari 

jarraituz.  

3.– Laugarren mailan murriztu egin daiteke ikastetxeak finkatutako ikasgaien aukeramena, bal-

din eta ikasle gutxiegi badaude ikasgai horietako batean, aurrez ezarritako irizpide objektiboen 

arabera. 

4.– Ikastetxeek informazioa eta orientabidea emango diete ikasleei, egindako aukeraketa 

baliagarria izan dadin oinarrizko ikasketak finkatzeko eta gerorako heziketa-aukerak edo lane-

ratze-aukerak errazteko.  
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39. artikulua.– Esku-hartze globaleko proiektuak eta berariazko indargarriak.  

1.– Esku-hartze globaleko proiektuen helburua da egoera sozial, ekonomiko edo kultural oke-

rragoan dauden ikasleen emaitzen prebentzioa eta hobekuntza, besteen aldean desabantailan 

dauden eta konpetentzietan Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeen batez besteko emaitzen 

azpitik dauden ikasleentzat zuzentasunaren eta kalitatearen printzipioak bete daitezen.  

Ikastetxeek baliabideak izango dituzte eta neurriak hartuko dituzte barruko eta kanpoko eba-

luazioetan agertutako diferentziak murrizteko. Kontuan izango dituzte ikerketen eta ekimen 

arrakastatsuen arabera emaitzak hobetzeko onenak diren datuak ere.  

2.– Berariazko indartze-programak hezkuntza-premia bereziak dituzten Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako lehen eta bigarren ikasturteko ikasleentzat dira, ahulezia-egoeran dagoen gizarte- 

edo kultura-ingurune batean daudelako, edo eskolara egokitzeko arazo larrien ondorioz 

porrota jasateko arriskuan daudelako.  

3.– Hezkuntza-eskumenak dituen sailak finkatuko ditu, berariazko deialdien bidez, proiektu eta 

programa horiek aurrera eramateko baldintzak.  

 

40. artikulua.– Ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programak, curriculum-aniztasunaren 

bidez.  

1.– Curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programak gau-

zatu ahal dira Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. mailatik aurrera. Berariazko metodologia 

bat erabiliko da, irakaskuntza- eta ikaskuntza-jarduerak antolatuz. Horrela, ikasleak laugarren 

mailara ohiko bidetik iritsi eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatua eskuratu ahal 

izango dute.  

2.– Programa horiek batez ere izango dira ikasteko edo eskolara egokitzeko zailtasun nabariak 

dituzten ikasleentzat, ikasketa- edo ahalegin-faltagatik ez denean, eta Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako graduatua lortzeko moduan daudenean.  

Taldeko irakasleek ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko curriculum-aniztasuneko 

programa bat proposatu ahal diete gurasoei edo legezko tutoreei, edozein etapatan gutxienez 

ikasturte bat errepikatu duten ikasleentzat, eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren 

ikasturtea eginda hirugarren ikasturtera pasatzeko moduan ez dauden edo, hirugarren 

ikasturtea amaituta laugarrenera pasatzeko moduan ez dauden ikasleentzat. Lehen kasuan, 

programa hirugarren eta laugarren ikasturteetan gauzatuko da eta, bigarren kasuan, laugarren 

ikasturtean bakarrik.  

Curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa bati eki-

teko, ezinbestekoa da ikaslearen ebaluazio akademikoa eta psikopedagogikoa, ikasleak eta 

haien gurasoak edo legezko tutoreak entzun ondoren.  

3.– Programak modu integratuan edo esparruka antolatuko dira:  

a) Modu integratuan antolatuz gero, ikasleek talde arruntetan emango dituzte hirugarren eta 

laugarren mailako ikasgai guztiak, banakako lan-proposamen baten barruan.  

b) Esparruka antolatuz gero, gutxienez berariazko bi esparru hauek finkatuko dira:  
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– Hizkuntza- eta gizarte-esparrua (gutxienez, Euskara eta Literatura, Gaztelania eta Literatura, 

Atzerriko Lehen Hizkuntza eta Geografia eta Historia). 

– Zientzia- eta matematika-esparrua (gutxienez, Matematika, Biologia eta Geologia, Fisika eta 

Kimika, eta Teknologia).  

Berariazko taldeak sortuko dira programa horietan dauden ikasleentzat, eta erreferentziazko 

talde bat izango dute beste ikasgaiak emateko.  

4.– Programa bakoitzak zehatz azaldu behar ditu metodologia, edukien eta ikasgaien 

antolaketa, eta etapako helburuak eta konpetentziak eskuratzeko jarduera praktikoak, ikasleek 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatua lortu ahal izan dezaten.  

Gainera, tutoretza-lana sendotuko da hezkuntza-baliabide gisa, ikasleen zailtasunak eta hez-

kuntza-premiak konpontzeko.  

5.– Ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa bat egiten duten ikasleen ebaluazioak 

mugarri ditu Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako konpetentziak eta helburuak, ebaluazio-

irizpideak eta, halakorik balego, banakako planeko adierazleak.  

6.– Curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa bat 

egiten duten ikasleen ebaluazioak mugarri ditu Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleen 

irteera-profila, ebaluazio-irizpideak eta banakako planeko adierazleak.  

7.– Hezkuntza-eskumenak dituen sailak finkatuko ditu, berariazko deialdien bidez, proiektu 

horiek aurrera eramateko baldintzak.  

 

41. artikulua.– Eskolatze Osagarriko Programak.  

1.– Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-erantzuna eskola 

muinbakar eta integratzailearen esparruan antolatzen duen ekainaren 23ko 118/1998 

Dekretuan ezarritakoaren arabera, Eskolatze Osagarriko Programak Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako eta programaren hasierako urteko abenduaren 31n gehienez 15 urte dituzten 

ikasleentzat dira. Programa horien hartzaileak heziketa-prozesuan berariazko laguntza behar 

duten ikasleak dira. Izan ere, ikasle horien laguntza-premiak ezaugarri pertsonal larrietan edo 

eskola-historialean oinarritzen dira. Dena den, ikasleok programan sartu aurretik, agortuta 

egon behar dute Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzak aniztasunari arreta emateko aurreikusita 

dituen neurri guztiak.  

2.– Ikasle horiek heziketa-prozesuarekiko, ikaskideekiko, irakasleekiko eta gizartearekiko 

jarrera baikorrak edukitzea bilatzen da, hartara arlo pertsonalean eta sozialean aurrera egin 

dezaten eta, programa amaitu ondoren, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako helburuak 

lortzeko prozesuari berrekin diezaioten.  

3.– Eskolatze Osagarriko Programak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ematen duten eta funts 

publikoak jasotzen dituzten ikastetxeetan egingo dira edo, bestela, gizarte-heziketako 

erakundeetan (hitzarmen edo itun bat izenpetu badute hezkuntza-eskumenak dituen 

sailarekin, berariazko deialdien bidez).  

 

42. artikulua.– Gela egonkorrak.  
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1.– Gela egonkorrak ezohiko berariazko baliabide bat dira hezkuntza-premia berezi iraunkorrak 

dituzten ikasleentzat (larritasun handia, muga funtzional larriak eta babes-premia orokorrak 

dituztenentzat, eta berariazko curriculuma eta banakako arreta behar dutenentzat).  

2.– Gela egonkorrak 16 urte arteko ikasleentzat izango dira. 2.– Ikasle bakoitzak Banakako Lan 

Plan bat izango du, eta Gela Egonkorreko berariazko programazioa izango da haren 

erreferentzia. 

 

43. artikulua.– Helduarora igarotzeko programak.  

1.– Helduarora igarotzeko programak prestakuntza-eskaintza berezi bat dira, desgaitasun larri-

ren baten ondorioz hezkuntza-premia bereziak dituzten eta derrigorrezko eskolatzealdia 

amaitu ondoren Oinarrizko Lanbide Heziketara sartzen ez diren ikasleak bizimodu aktiborako 

prestatzeko Gehienez lau ikasturtez hartuko dira ikasleak, orokorrean 20 urte bete arte. 

Salbuespenez, ikasle horien eskolaldia 21 urtera arte luza daiteke, betiere, ikaslearen jarrerei 

eta interesei erreparatuta, ebaluazio-taldeak uste badu ikaslearen autonomia handitzeko 

modua izan daitekeela.  

2.– Programa horiek Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan eta Hezkuntza Bereziko ikastetxeetan 

emango dira, Ikastetxeko Curriculum Proiektuan txertatutako programazio berezi bat izango 

dute, eta ikasle bakoitzak Banakako Lan Plan bat izango du, erreferentzia gisa ikasgelako 

berariazko programazioa hartuko duena.  

3.– Helduarora igarotzeko programak bi motatakoak izango dira:  

a) Zereginen Ikaskuntzarako Programak, desgaitasun intelektual neurrizko edo larriren bat 

duten eta konpetentzia profesionalik lortu ez baina trebetasun profesionalen bat lor dezaketen 

ikasleentzat berariaz prestatutakoak.  

b) Autonomia Pertsonal eta Sozialerako Programak, desgaitasun larriren bat duten eta 

horregatik konpetentzia edo trebetasun profesionalik lortu ezin duten ikasleentzat bereriaz 

prestatutakoak.  

44. artikulua.– Hezkuntza-sisteman berandu sartutako ikasleak.  

1.– Hezkuntza-eskumenak dituen sailak irizpideak sustatuko ditu hezkuntza-sisteman berandu 

sartutako ikasleak modu inklusiboan eskolatzeko. Hezkuntza-sisteman berandu sartzen den 

ikaslea eskolatzeko orduan, ikastetxeek kontuan izango dute ikaslearen adina, historia 

akademikoa, jakintzak eta bestelako ezaugarriak, ahalik eta modurik positiboenean, oinarrizko 

konpetentziak eskura ditzan derrigorrezko eskolatzea amaitzean.  

2.– Berandu eskolatutako ikasle batek gabezia handiak baldin baditu ikastetxeko eskolatze-

hizkuntzan, berariazko arreta emango zaio, berariazko programen bidez. Talde arruntean 

eskolatzearekin batera emango da arreta hori.  

3.– Konpetentzien mailan bi urte edo gehiagoko desfasea dakarten ikasleak adinez dagokiena 

baino maila bat beherago eskolatu daitezke, baldin eta etapa amaitu ahal badute oro har 

ezarritako adin-mugen barruan. Indartze-neurriak hartuko dira ikasle  
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2.3. ELEBITASUNA HEZKUNTZA ELEANITZ BATEN BAITAN 

10. artikulua.– Elebitasuna eta eleaniztasuna.  

1.– Hezkuntza-eskumenak dituen sailak elebitasuna bultzatuko du hezkuntza eleaniztun baten 

barruan, hizkuntza-ereduak hobetzen eta garatzen lagunduz. Horretarako, lehentasunezko 

tratua bermatuko du euskararentzat, bi hizkuntza ofizialen erabilera sozial desorekatua 

konpentsatzeko,  

ikasleek Oinarrizko Hezkuntza amaitzean komunikazio-konpetentzia praktikoa eta eraginkorra 

izan dezaten euskaraz nahiz gaztelaniaz, eta atzerriko lehen hizkuntzan ere nahikoa. Hori 

guztia, atzerriko bigarren hizkuntza batean oinarrizko ezagutzak lortzea baztertu gabe, 

hizkuntza-proiektuan hala jasoa duten ikastetxeetan.  

Edonola ere, bi hizkuntza ofizialen hizkuntz eta literatur komunikaziorako konpetentziaren 

erreferentzia-maila ikasle guztientzat berdina delarik, ikasleen eta haien ingurunearen 

baldintza soziolinguistikoak ere hartuko ditu aintzat, eta, horrenbestez, ikastetxeek baldintza 

horietara egokituko dituzte beren Hizkuntza Proiektua eta Curriculum Proiektua, eta eragile 

aktiboak izango dira hizkuntza normaltzeko prozesuan.  

2.– Bi hizkuntza ofizialen erabileran oreka eta berdintasuna bilatzea da hezkuntza-sistemaren 

xedeetako bat, eta euskarak gizarte-erabilera desorekatua eta ahula duenez gaztelaniaren 

aldean, euskara hezkuntza-komunitatearen jarduera guztietan adierazpide normala izan dadin 

bultzatu eta bermatu behar du hezkuntza-eskumenak dituen sailak.  

3.– Ikastetxeek euskara eta gaztelania landuko dituzte Oinarrizko Hezkuntzan, ikasleek esku-

ratu ahal izan ditzaten bi hizkuntza horiek ulertzeko eta ahoz eta idatziz adierazteko 

trebetasunak, eta biak hala biak erabil daitezen eremu pertsonalean, sozialean eta 

akademikoan.  

4.– Elebitasunetik abiatuz ikasleak eleaniztunak izateko bidean aurrera egiteko, atzerriko hiz-

kuntzen ikaskuntza eta erabilera sendotzeko neurriak hartuko dituzte ikastetxeek, eta, 

pixkanaka, beren hizkuntza-proiektu eta curriculum-proiektuen barruan arlo edo ikasgai 

ezberdinetako curriculum-edukiak atzerriko hizkuntzan irakasten hasi ahal izango dira, betiere, 

Dekretu honetako 11. artikuluan ezarritako printzipioekin bat.  

5.– Hezkuntza-eskumenak dituen sailak behar diren neurriak ezarriko ditu ikastetxeetan arloak 

edo ikasgaiak, pixkanaka, atzerriko lehen hizkuntzak irakasten has daitezen, dekretu honen 

bosgarren xedapen gehigarrian aurreikusitako hezkuntza-sistema hobetzeko planari jarraituz.  

 

11. artikulua.– Hizkuntzen trataera integratua eta integrala.  

1.– Hezkuntza-eskumenak dituen sailak hizkuntzen trataera integratua eta integrala sustatuko 

du. Horrek arreta berezia ematen dio ikasketak hainbat hizkuntzatan emateari, komunikatzeko 

konpetentzia eleaniztun bat lortzeko asmoz. Hizkuntza bakoitzak berezkoa duena lantzea eta 

denek berdina dutena partekatzea da, betiere, ikasleak modu egokian eta eraginkorrean 

erabiltzen duelarik egoera bakoitzak eskatzen duen hizkuntza.  

Hizkuntzen trataera integralean, irakasle guztiek –hizkuntzetakoek direnek nahiz ez direnek– 

elkarrekin aritu behar dute komunikaziorako konpetentzia garatzen. Horretarako lagungarriak 
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dira arlo edo ikasgai bakoitzeko jakintzen adierazpide bereziak eta hizkuntza bakoitzeko egoera 

eta esperientzia guztiak.  

2.– Bi hizkuntza ofizialetan eta gutxienez atzerriko batean konpetentzia eleaniztuna lortzeko –

hizkuntzen curriculum integratu eta integral baten bidez–, honako printzipio hauek beteko 

dira:  

a) Hizkuntzak irakasteak inklusioa izan behar du oinarrian; hau da, ikasle guztiek izan behar 

dute gai, ama-hizkuntza edozein dutela ere, eleaniztasunerako konpetentzia bere osotasunean 

garatzeko.  

b) Hizkuntzak irakasteak erabilera izan behar du oinarrian, hizkuntzak erabilera sozial eta 

akademikoaren bidez ikasten baitira eta komunikatzeko beharrizan pragmatikoek bideratzen 

eta errazten baitute kodeaz jabetzea. Printzipio horren ildoan, hizkuntza eta edukiak 

integratzea da zentzuzkoena.  

c) Hizkuntzak irakasteak komunikazioa izan behar du oinarrian; hau da, hizkuntza bakoitzeko 

egoera pertsonal, sozial eta akademiko adierazgarriak hautatu behar dira, eta ikasgela komu-

nikazio-gune pribilegiatu bihurtu, ikasleek denetariko komunikazio-jardueretan parte hartzeko, 

eraginkortasunez.  

d) Hizkuntzak irakasteak hizkuntzekiko eta hiztunekiko jarrera ona garatzea izan behar du 

oinarrian, kontuan hartuz hizkuntzak zein garrantzitsuak diren gizarteko harremanetan eta 

gizabanakoen garapen emozionalean.  

24. artikulua.– Ikastetxeko Hizkuntza Proiektua.  

1.– Dekretu honen ondorioetarako, hizkuntzen irakaskuntzarekin eta erabilerarekin lotutako 

alderdi guztien plangintza da Ikastetxeko Hizkuntza Proiektua, eta ikastetxe bakoitzak egin 

beharko du, bere hezkuntza-esparruan aplikatzeko. Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuan jasotako 

ikaskuntza-prozesuan hizkuntzak nola irakatsiko eta erabiliko diren finkatuko du Ikastetxeko 

Hizkuntza Proiektuak, eta zehaztuko du zer-nolako trataera izango duten hizkuntzek 

Ikastetxeko Curriculum Proiektuan. Agiri horretan jasotako erabakiek zuzeneko eragina izango 

dute ikastetxeko agiri hauetan: Antolakuntza eta Jarduera Arautegian edo Barne Arautegian, 

ikastetxeko urteko plangintzan, barruko eta kanpoko harremanak arautuko dituzten 

printzipioetan eta abar, haien bidez gauzatuko baitira Ikastetxeko Hizkuntza Proiektuko 

printzipioak.  

2.– Ikastetxe bakoitzak egin beharreko egokitzapenak egingo ditu hizkuntza-gaitasun 

bakoitzean irteera-profilak lortzeko, ikasle guztientzako irteera-profil erkidea kontuan hartuta, 

eta hezkuntza-etaparen arabera, hizkuntza-ereduaren arabera eta ikasleen eta haien 

hezkuntza-ingurunearen ezaugarri soziolinguistikoen arabera, ezarritako konpetentzia-mailak 

lortu ahal izateko. Gainera, hizkuntzen trataera integratuaren inguruko alderdi 

metodologikoak, prestakuntzakoak eta antolaketakoak ezarriko ditu, dekretu honen 11. 

artikuluko xedapenei jarraituz.  

3.– Ikastetxeko Hizkuntza Proiektuan sartzen dira: ikastetxeak eleaniztasunaren arloan egin-

dako ibilbidearen diagnostikoa, ikasleen hizkuntzarako konpetentzia hobetzeko epe ertain eta 

luzeko helburuak, proiektua garatzeko plangintza, irakasleak prestatzeko aurreikusitako 
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ekintzak, proiektuak etapen artean duen jarraitutasuna, ebaluazio-irizpideak eta espero diren 

emaitzak.  

4.– Ikasgai bat edo batzuk atzerriko hizkuntzaren batean ematea erabakitzen duten 

ikastetxeek aipatu behar dute beren Hizkuntza Proiektuaren planifikazioan zer ikasgai emango 

diren atzerriko lehen hizkuntzan maila bakoitzean, bai eta giza baliabideen eta baliabide 

materialen eta funtzionalen aurreikuspena ere. Kasu honetan, Ikastetxeko Hizkuntza 

Proiektuan agertuko da zenbat ordu ematen diren atzerriko hizkuntza eta atzerriko hizkuntzaz, 

euskarazko, gaztelaniazko eta atzerriko lehen hizkuntzazko konpetentzia bermatuz. 

Horretarako, organo eskudunak aldatu egingo ditu ikastetxe publikoetako lanpostu-zerrendak, 

atzerriko hizkuntzen berariazko konpetentziarako baldintzak bete daitezen.  

5.– Curriculumaren arloren bat edo ikasgairen bat atzerriko hizkuntzan ematen duten 

ikastetxeek ikasleak onartzeko irizpide orokorrak aplikatuko dituzte, eta ezingo dute hizkuntza-

betekizunik galdatu onartzeko irizpide gisa.  

6.– Ikastetxe publikoetako Ordezkaritza Organo Gorenari eta itunpeko ikastetxe pribatuetako 

Eskola Kontseiluari dagokio Hizkuntza Proiektua onartzea.  

 

2.4. MATERIAL DIDAKTIKOEN SORTZE- ETA KUDEATZE-LANA, ETA 

HEZKUNTZA ETA IKASKUNTZA ARLOETAN INFORMAZIOAREN ETA 

KOMUNIKAZIOAREN TEKNOLOGIEN INTEGRAZIOA. 

26. artikulua.– Curriculuma garatzeko material didaktikoak eta baliabideak.  

1.– Ikasleei eta irakasleei irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuen plangintza, garapena eta 

ebaluazioa egiten laguntzeko mota guztietako materialak dira.  

Ikasleek eta irakasleek eskura dituzten tresnak dira, eta modu malguan erabili behar dira, ingu-

runeko baldintzetara eta ikasleen ezaugarrietara egokituz.  

2.– Material didaktikoek bat etorri behar dute dekretu honetan proposatutako hezkuntza-

eredu pedagogikoarekin. Hezkuntza-eskumenak dituen sailak ikastetxeak orientatuko ditu 

material didaktikoek bete behar dituzten oinarrizko ezaugarriei buruz, koherenteak izan 

daitezen dekretu honetan definitutako hezkuntza-eredu pedagogikoarekin.  

Material didaktikoak editatzeko eta aukeratzeko ez da behar hezkuntza-eskumenak dituen sai-

laren baimenik. Nolanahi ere, zorroztasun zientifikoa eta hizkuntza egokitu egingo zaizkio 

ikasleen adinari eta dekretu honetan araututako curriculumari. Lege-ordenamenduko 

printzipioak, balioak, askatasunak eta betebeharrak ere agertu eta sustatu behar dira, eta 

diseinu unibertsalaren eta irisgarritasunaren ezaugarriak bete.  

3.– Ikastetxeek autonomia dute Oinarrizko Hezkuntzako curriculumaren garapenerako 

materialak eta baliabideak sortzeko eta hautatzeko, arautegiari jarraituz. Dena dela, irisgarriak 

izan behar dute, bai desgaitasun fisiko, sentsorial edo intelektualen bat duten ikasleentzat, bai 

ikasteko beste zailtasun batzuk dituztenentzat.  
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4.– Ikasgai bakoitzaren curriculuma garatzeko materialak eta baliabideak askotarikoak izan dai-

tezke, tradizionalak ez ezik euskarri askotarikoak ere bai, ikasleen artean denetariko eta jatorri 

askotako iturrien bilaketa kritikoa sustatzeko.  

5.– Euskal Autonomia Erkidegoan erabiltzen diren material didaktikoetan, hezkidetza-

helburuak azalduko dira. Bestalde, hizkuntza ez da modu sexistan erabili behar, eta irudietan 

emakumeen eta gizonen presentzia orekatua eta estereotipatu gabekoa bermatu behar da. 

Dena dela, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak 

debekatu egiten du pertsonek sexu batekoa edo bestekoa izateagatik duintasun gehiago edo 

gutxiago dutela edo sexu-objektu soilak direla adierazten duten testu-liburuak edo material 

didaktikoak zabaltzea eta erabiltzea, bai eta emakumeenganako indarkeria justifikatu, horri 

garrantzia kendu edo horretara bultzatzen dutenak ere. Era berean, aniztasun familiarra eta 

afektibo-sexuala agertu behar da curriculum-materialetan, gainerako errealitate kulturalak, 

etnikoak...  

6.– Materialen eta baliabideen irizpide pedagogikoak ezartzea dagokio koordinazio-organoari 

itunpeko ikastetxe pribatuetan, eta koordinazio-batzorde pedagogikoari ikastetxe publikoetan. 

7.– Hezkuntza-eskumenak dituen sailak plataforma digitalak eskainiko dizkio hezkuntza-komu-

nitate osoari, jabetza intelektualaren arautegia betez. Plataforma horietako materialak eta 

baliabideak honako irizpide hauen arabera hautatuko dira: kalitate metodologikoa, estandar 

irekiak, eta hedatu, egokitu, berrerabili eta birbanatu ahal diren iturriak eskura jartzea.  

8.– Hezkuntza Ikuskaritzari dagokio ikastetxeek beren pedagogia-autonomia erabiliz curricu-

luma garatzeko aukeratutako materialak ikuskatzea, ikaskuntzako eta irakaskuntzako elementu 

guztiak ikuskatzeko ohiko prozesuaren baitan  

 

2.5. EBALUAZIOA ETA IKERKETA  

54. artikulua.– Diagnostiko-ebaluazioak.  

1.– Diagnostiko-ebaluazioak hezkuntza-eskumenak dituen sailaren eta ikastetxeen eran-

tzukizun partekatua dira, eta hobetzeko aukera gisa eta ikastetxeentzako eta, oro har, euskal 

hezkuntza-sistema osoarentzako erronka gisa hartu behar dira.  

Diagnostiko-ebaluazioa osatzen duten proben helburua izango da ikasleek oinarrizko 

konpetentzietan zer maila lortu duten egiaztatzea. Lortutako konpetentzia-mailan faktore 

indibidualak eta faktore sozioekonomiko, kultural eta linguistikoak hartuko dira kontuan.  

Kanpoko nahiz barruko ebaluazioa baliagarriak izango dira oinarrizko zehar-konpetentziak eta 

diziplinen barrukoak ebaluatzeko, bai eta ondorioak ateratzeko ere, hezkuntza-sistema 

hobetzeari begira.  

Diagnostiko-ebaluazioak osatzen dituzten probak Euskal Autonomia Erkidegoan funts 

publikoak jasotzen dituzten ikastetxe guztiek egingo dituzte.  

2.– Hezkuntza-eskumenak dituen sailak ebaluazio-diagnostiko bat egingo du, Lehen Hezkun-

tzako hirugarren eta seigarren maila amaitzean. Ebaluazio horiek ez dute eragin akademikorik 

izango; ikastetxeentzat lagungarria eta orientagarria izango da; familientzat eta hezkuntza-

komunitate osoarentzat, informatiboa.  
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3.– Lehen Hezkuntzako hirugarren mailako ebaluazioa barrurako izango da, eta ikastetxeek 

berek egingo dute, hezkuntza-eskumenak dituen sailak ikastetxeen esku jartzen dituen irizpide 

eta ereduak kontuan izanda. Ebaluazio horren bidez, egiaztatuko da, gutxienez, zenbateraino 

menderatzen dituzten konpetentziak, hizkuntza-komunikazioan eta literaturan (euskara, 

gaztelania eta ingelesean) matematikan eta zientzia arloan. Emaitzak banakako txostenetan 

aurkeztuko zaizkie familiei. Hezkuntza-eskumenak dituen sailak ebaluazio hori osatzeko kanpo-

ebaluazio bat egin ahal izango du, sistemaren lagin gisa (hezkuntza-ereduak, ikastetxeen 

titulartasuna, adierale sozioekonomikoak eta kulturalak ebaluatzeko).  

4.– Hirugarren mailako ebaluazioa txarra balitz, irakasleek ohiko edo ezohiko neurririk ego-

kienak hartu behar dituzte. Zailtasunak gainditzeko indartze-planak eta banakoen edo 

taldearen emaitzak hobetzeko planak izango dira, familien laguntzarekin eta hezkuntza-

babeseko baliabideen bitartez. Lehen Hezkuntzako hirugarren mailako diagnostiko-

ebaluazioaren ondorio gisa ezartzen diren indartzeko eta hobetzeko planak laugarren mailan 

zehar egingo dira.  

5.– Lehen Hezkuntzako seigarren mailako ebaluazioa kanpo-ebaluazioa izango da, eta siste-

mari, ikastetxeari, taldeari eta ikasleei buruzko informazioa emango du, gutxienez hizkuntza- 

eta literatura-komunikaziorako oinarrizko konpetentziak (euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez), 

matematikakoak eta zientzia arlokoak neurtuko dituena. Ahozko adierazpenaren ebaluazioa 

ere sartuko da informazio horren barruan.  

6.– Txosten batean agertuko da ikasle bakoitzaren Lehen Hezkuntzaren amaierako emaitza, 

gurasoei edo legezko tutoreei emango zaie, eta orientagarria izango da ikasleek Lehen Hezkun-

tzako seigarren maila egin duten ikastetxeentzat eta hurrengo maila egiten duten 

ikastetxeentzat.  

7.– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako diagnostiko-ebaluazioak zehazten diren oinarrizko 

konpetentzietan sistemak, ikastetxeak, taldeak eta ikasleak lortutakoari buruzko informazioa 

bilduko du. Ebaluazio horren emaitza lortutako emaitza guztiak jasoko dituen txosten batean 

jasoko da.  

8.– Ikastetxeek eta Hezkuntza Administrazioak aintzat hartuko dute ebaluazio horietako 

informazioa, besteak beste, ikasleen arreta hobetzeko neurriak eta programak antolatzeko, eta 

oinarrizko konpetentziak menderatzen direla bermatzeko. Halaber, emaitza horiek, 

irakaskuntza-prozesuaren eta irakasle-lanaren ebaluazioarekin batera, aukera emango dute 

aurreko ikasturteetako esku-hartzeak aztertzeko, baloratzeko eta, hala komeni bada, 

birbideratzeko.  

9.– Hezkuntza-eskumenak dituen sailak indartze- eta hobetze-planak ezarri ahal ditu finkatu-

tako balioetara heltzen ez diren ikastetxe publikoetan.  

10.– Ebaluazioen emaitza orokorrak jakitera emango dira ikastetxeak sailkatzeko identifikazio-

daturik eta datu pertsonalik eman gabe, kontuan hartu ondoren ikastetxeen faktore 

sozioekonomikoak eta soziokulturalak.  

11.– Datu pertsonalen babesari buruzko legeak errespetatuz erabiliko da era horretan 

lortutako informazioa. Taldeen, arloen eta ikastetxeen estatistikak egiteko eta aurreko 

lerrokadan adierazitako helburuetarako erabiliko da informazioa, hezkuntza-eskumenak dituen 
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sailak ezarritakoaren arabera. Ebaluazio horiek ezin dira erabili ikastetxeen sailkapenak 

egiteko.  

12.– Hezkuntza-eskumenak dituen sailak arautuko du diagnostiko-ebaluazioak antolatzeko 

prozedura. Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Euskal Erakundeak – ereduak eta laguntzak 

eskainiko dizkie ikastetxeei, den-denek modu egokian egin ahal izan ditzaten ebaluazioak.  

13.– Neurririk egokienak ezarriko dira, ebaluazio horiek laguntza berezia behar duten ikasleen 

premietara egokitu daitezen.  

55. artikulua.– Ebaluazio-prozesua ikuskatzea.  

1.– Hezkuntzako Ikuskaritzaren ardura da ebaluazio-prozesuaren nondik norakoak ikuskatzea 

hala ikasleei nola irakaskuntzari dagokienez. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 

apirilaren 12ko 7/2007 Legean ezarritakoaren arabera, emaitzak hobetzen laguntzeko neurrien 

gainean aholkuak emateko balio behar du ikastetxe publikoetako irakasleen lana ebaluatzeak.  

2.– Ikuskariak, ikastetxeak bisitatzean eta banakako ebaluazioen emaitzak ezagututa, zuzenda-

ritza-taldearekin bilduko dira emaitzak aztertzeko eta baloratzeko.  

56. artikulua.– Sistema ebaluatzea eta esku-hartzeko proposamenak aurkeztea ikastetxeetan 

hobekuntzak egiteko.  

1.– Hezkuntza-sistema ebaluatzea ezinbestekoa da, emaitzak sendotzeko eta hezkuntza-

erronka berriak ezartzeko hobekuntza-neurriak ezarri aurretik.  

2.– Hezkuntza-sistema ebaluatuz lortzen da:  

a) Gardentasuna eta parte-hartze demokratikoa hezkuntzaren kudeaketan.  

b) Hezkuntza-sistemari buruzko erabakiak hartzeko datuak eskuratzea.  

c) Hezkuntza-sistema propioari buruzko eta beste hezkuntza-sistema batzuei buruzko informa-

zioa eskuratzea, emaitzak hobetzeko.  

3.– Kanpoko nahiz barruko ebaluazioen emaitzak ikusita, ikastetxeek esku hartzeko eta 

hobetzeko proposamenak hautatu eta, besteak beste, ikasleen emaitzak hobetzeko ekintzak 

lehenetsiko dituzte. Hobetzeko ekintzak edo esku hartzeko proposamen horiek kontuan 

hartuko dituzte hezkuntza-ikerketetan detektatutako jardunbide egokiak, eta harremana 

izango dute ikastetxeko bizitzaren arlo desberdinekin, batez ondoren azaltzen direnekin:  

a) Curriculuma eta metodologia (irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesua, ikasgelako irakasle-

lana, baliabide didaktikoak eta teknikoak, eta ebaluazio-tresnak eta -irizpideak).  

b) Antolaketa eta funtzionamendua (irakasleen koordinazioa, taldekatzeak, ordutegiak eta 

funtzionamendu-arauak).  

c) Komunitatea (ikastetxeko harremanak eta bizikidetza, eta inguruarekiko nahiz familiekiko 

harremanak).  

d) Garapen profesionala edo prestakuntza (irakasleen prestakuntza- eta lanbide-premiak).  

57. artikulua.– Hezkuntza-ebaluazioaren eta -ikerkuntzaren lehentasun estrategikoak.  

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemak gizarte-, ekonomia- eta hezkuntza-ezau-

garri bereziak dituenez, ezinbestekoa da berariazko ebaluazio- eta ikerkuntza-prozesu batzuk 
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bultzatzea; esaterako, prozesu elebidunen eta eleaniztunen azterketa, kontuan hartuz 

curriculumeko hizkuntza bakoitzaren egoera, edo bakearekin eta bizikidetzarekin zerikusia 

duten programa estrategikoen sustapena.  

2.– Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemak honako lehentasun hauek ditu hez-

kuntza-sistemaren eta -ikerkuntzaren esparruan:  

a) Konpetentzien araberako curriculuma garatzeko onenak diren lan-metodologiak ikertzea.  

b) Oinarrizko konpetentzia guztiak ebaluatzeko prozedurak eta tresnak osatzea, hala zeharka-

koak nola diziplinen barrukoak.  

c) Oro har, ebaluazioaren kultura eta autoebaluazioa sustatzea hezkuntza-sistemako ikastetxe, 

zerbitzu, programa eta jardueretan. 

d) Hobetzeko proposamenak lehenestea.  

e) Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistemaren ebaluazio- eta ikerkuntza-adierazleak, -

irizpideak eta -metodoak homologatzea erkidegoko, estatuko eta atzerriko erakundeek 

erabiltzen dituztenekin.  

f) Ebaluazio eta ikerkuntza propioak diseinatzea eta gauzatzea, Euskal Autonomia Erkidegoko 

hezkuntza-sistemaren helburu bereizgarrien arabera.  

g) Estatuko ebaluazioetan parte-hartzea, arautegiaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko 

hezkuntza-sistemaren helburuekin bat datozen egokitzapenak eginda.  

h) Hezkuntza-sistema hobetzeko ebaluazioari eta ikerkuntzari laguntzen dioten bideak jartzea, 

elkarlana sustatuz ikastetxeen, Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Euskal Erakundearen eta 

unibertsitateko hezkuntza-departamentuen artean.  

i) Hezkuntza-adierazleen sistema hobetzea, batez ere, 2020rako helburu europarrei dagokie-

nez (eskola uztea, haur-hezkuntza, ELGAren PISA proben bidez neurtutako Bigarren 

Hezkuntzako errendimendua, goi-mailako tituludunak edo bizitza osoko prestakuntza).  

2.6. HERRI IKASTETXEEN AUTONOMIAN SAKONTZEA  

32. artikulua.– Autonomian Sakontzeko Proiektua.  

1.– Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuan xedatutakoa errespetatu eta hezkuntza berriztatzeko 

proposamen bat egiten duten ikastetxe publikoei aplikatzen zaie Autonomian Sakontzeko 

Proiektua. Proposamen horretan jasoko dira esparru pedagogikoan eta curriculumean hartu 

beharreko erabaki bereizgarriak, bai eta antolaketan, kudeaketa ekonomikoan eta langile-

kudeaketan hartu beharrekoak ere, irakaskuntza-prozesuak eta ikasleen emaitzak hobetzeko 

asmoz.  

Gainera, Autonomian Sakontzeko Proiektuak, orobat, kontuan hartuko ditu curriculumaren 

kudeaketa –ikaslearen egiazko premietara egokitu dadin–, antolaketa-moduak eta bizikidetza-

arauak, eskola-egutegia zabaltzea edo ikasgaien ordutegia aldatzea.  

2.– Hezkuntza-eskumenak dituen sailak ikastetxeen autonomia indartu eta sustatuko du, 

ikastetxearen baliabide ekonomikoak eta materialak eta giza baliabideak Autonomia 

Proiektura egokitu daitezen.  
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3.– Ikastetxeen kalitatea sustatze aldera, Hezkuntza-eskumenak dituen sailak baliaibde gehiago 

izendatu ahal izango ditu ikastetxe publiko batzuentzat, baldin eta burutu behar dituzten 

proiektuen eta eskolatutako ikasleen baldintzen arabera egoki baderitzo. Baliabideen 

izendapen hori emateko baldintza izango da kontuak ematea eta baliabideak behar bezala 

erabili direla justifikatzea.  

33. artikulua.– Ikastetxe publikoen autonomian sakontzeko proiektuak lantzeko eta baimen-

tzeko prozedura.  

1.– Autonomian sakontzeko proiektu bat ezarri nahi duten ikastetxeek baimena eskatu behar 

dute, hezkuntza-eskumenak dituen sailak ezarritako prozeduraren arabera.  

2.– Ikastetxeko zuzendaritzak Autonomian Sakontzeko Proiektua egingo du, irakasle-klaustroa-

ren proposamena kontuan hartuta.  

3.– Autonomian Sakontzeko Proiektua baimentzeko eskaera egiteko Ordezkaritza Organo 

Gorenaren onarpena behar da, eta bertan aipatuko dira, gutxienez, Autonomia Proiektuaren 

helburuak eta xedea, bai eta curriculum-proposamena eta ikastetxearen antolaketa-

proposamena ere (hau da, ordutegi orokorra eta eskola-ordutegia, Autonomia Proiektua zer 

kurtsotan ezarri nahi den eta horren arrazoiak, eta horretarako eskatutako baliabideak).  

4.– Hezkuntza-eskumenak dituen sailari dagokio autonomian sakontzeko proiektuak baimen-

tzea, eta haiek sustatzea, halakoak garatzen dituzten ikastetxeentzako laguntza-plan baten 

bidez. Aurkezten diren proiektuak baimendu aurretik, langileen kudeaketen gaineko 

eskumenak dituen organoak eta baliabide ekonomikoen kudeaketan eta kontratazioan 

eskumenak dituen organoak proiektuei buruzko txosten loteslea egingo dute.  

34. artikulua.– Ikastetxe publikoen autonomian sakontzeko proiektuak ebaluatzea eta haien 

kontu ematea.  

1.– Hezkuntza-eskumenak dituen sailak ezarriko ditu autonomian sakontzeko proiektu bat 

abian jarri duten ikastetxe publikoek beren emaitzen kontu emateko adierazleak. Horretarako, 

aintzat hartuko da, besteak beste, ikasleen ikaskuntza-prozesua, batik bat banakako eta 

amaierako ebaluazioetan lortutako emaitza akademikoak eta hezkuntza-komunitatearen 

parte-hartzea eta asebetetze-maila. 

2.– Autonomia Proiektuaren barruko ebaluazioa eta ondorengo kontu-ematea egiteaz irakasle-

klaustroa arduratuko da, zuzendaritza-taldearen koordinazioaren pean. Ikastetxearen urteko 

memorian jasoko dira ondorioak, eta aurreikusita egongo da ondorio horiek nola helarazi 

hezkuntza-komunitateari.  

3.– Autonomian Sakontzeko Proiektuaren kanpo-ebaluazioa Hezkuntza Ikuskaritzaren ardura 

izango da. Proiektuaren helburuen lorpen-maila zehazteko beharrezkotzat jotako jarduerak 

sartuko dira hor, hezkuntza-eskumenak dituen sailak proiektuaren jarraipena bermatzeko 

behar diren erabakiak hartu ahal izan ditzan.  
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3. EAEko HEZKUNTZA SISTEMAREN 

HOBEKUNTZA PLANEAN EZARRITAKO 

HOBEKUNTZA ARLOAK, 236/2015 dekretuko 

Bosgarren Xedapen Gehigarria 
 

 

 
Hezkuntza-eskumenak dituen sailak, kontuan hartuz dekretu honetako hezkuntza-eredu peda-

gogikoa eta barruko eta kanpoko ebaluazioen emaitzak, hezkuntza-sistema hobetzeko beste 

plan bat aurkeztuko du, eta bertan jasoko ditu euskal hezkuntza-sistema osoa zuzentasunaren 

eta kalitatearen aldetik bikaintasunerantz joateko neurri guztiak.  

Plan horretan sartuko dira Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak dekretu honetan 

hartutako konpromisoak. Konpetentzien araberako eredua aplikatuz Oinarrizko Hezkuntzaren 

helburuak lortzeko estrategiek garrantzi berezia izango dute Plan horretan. Batik bat, neurri 

hauek nabarmenduko dira: irakasleen hasierako eta etengabeko prestakuntzarekin lotutakoak; 

elebitasuna hezkuntza eleaniztun baten barruan sendotzeko neurriak, ikastetxe guztietan 

atzerriko lehen hizkuntza komunikazio-hizkuntza gisa eskaintzea orokortu arte; hezkuntza 

inklusiboa eta aniztasunari eman beharreko arreta bultzatzeko neurriak; ikastetxeen 

autonomia sustatzeko neurriak eta ikastetxeak euren kontuak aurkeztera akuilatzeko neurriak; 

material didaktikoak egin eta erabiltzeko neurriak; Informazio eta Komunikazio Teknologiak 

irakaskuntza-eta ikaskuntza-prozesuetan sartzeko neurriak; eta ikasleak, irakasleak eta 

hezkuntza-sistema ikertzeko eta ebaluatzeko neurriak. Irakasleei, ikastetxeei eta familiei beren 

erantzukizunak betetzen laguntzeko neurriak ere hartuko dira. 

 

 

Hurren datozen atalak dokumentu hauetatik zuzenean hartutakoak dira: LERROKA 
azalduarekin bat, nondik hartu izan diren ere azaltzen da kasuan kasuko. Hala ere, testu osoak 
irakurtzeko estekak honakoak dira: EAEko Hezkuntza-sistema Hobetzeko Plana eta 236/2015 
Dekretua, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta Euskal 
Autonomia Erkidegoan ezartzen duena. 

 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43573/eu/contenidos/informacion/heziberri_2020/eu_dokument/adjuntos/Hobetzeko_Plana_2016_martxo_e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/01/1600141e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/01/1600141e.pdf
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3.1. Hezkuntza-komunitatearen prestakuntza (L1) Hobekuntza Planeko 21. orrialdetik 23.era. 

Puntu hau eskola-komunitatea osotzen duten orok euren zer-esana eta erantzukizuna ahal den ondoen  bete dezaten, prestakuntzarako aukerez ari da. 

 

HOBETZEKO ARLOAK LORPEN ADIERAZLEAK 2016-2017 

 Irakasle izatekoa denari, bere profilaren 
arabera zein konpetentzi eskatu behar izango 
zaizkion hobeto zehaztea eta definitzea 

 Berdinek eta ikastetxeak bultzatutako 

ikaskuntza-aukeren eskaintza handitzea, eta 
norberaren eta besteen praktikak hobetzeko 
ekimenak bultzatzea ikasleen irteera-profila 
lortzeko.  

 Hezkuntza-praktika eta -esperientzia 
arrakastatsuen zabalkundea, hezkuntza-
komunitate osoak ikasi ahal izateko.  

 Ikasleen irteera-profila eta irakasleen 
konpetentzia-profila kontuan izatea 
irakasleentzako eta zuzendaritza-taldeentzako 
prestakuntza-jardueren antolaketa eta diseinuan, 
ikaskuntzek ikasgeletan eta ikastetxeetan 
inpaktua izan dezaten lortzeko.  

 Zuzendaritza-funtzioen irudia hobetzea, 
zuzendaritza-taldeetan lidergoa bultzatzea, 
egonkortasuna sustatzea eta ikastetxeen eta 
pertsona-taldeen kudeaketa eta antolaketari 
buruzko alderdietan prestakuntza areagotzea.  

 (Hezkuntza zentroetan, Berritzeguneetan, deialdi bidez Sailak eskainitako prestakuntzatan) 
eginiko ekintzen %50etan jaso izan den iritzia honakoa da: ekintza hauen bidez irakasleriak bere 
konpetentzi-propilean adierazia dagoen konpetentzi zehatzen bat gauzatzen duela, eta honakoa 
eginaz, ikasleriak bere irteera-propilaren baitan datorren beste konpetentzietako bat lortzen 
duela. 

 Egin izan diren preskuntza ekintzen antolakuntzan, harreta berezia jarri izan da hizkuntzen 
tratamendu integral eta integratuetan, bai eta kalitatezko euskararen erabileraren bultzatzean 
ere.  

 Prestakuntza ekintzen %50ak, irakasleen edota ikasleen konpetentzien gainean sortu nahi den 
eraginaren arabera sailkatu dira. 

 Ikastetxeetako prestakuntza proiektuek ikasgelan duen eraginaren gainean, eta antolakuntza  
bateratuaren irakasleen asebetetze mailaren, bai eta taldekako prestakuntzarako erabilitako 
denboraren gaineko jarraipenak ere egin dira. 

 (Zentroetan zuzendaritza-taldeetan diharduten kideen artean eta irakasleak prestatzeko goi-
mailako irakaskuntza zentroetan irakasten duten irakasleen artean) zein konpetentzi-profil behar 
den zentro bateko zuzendaritzako taldekide izateko zehaztasunak zabaldu da jada. 

 Hezkuntza Ikuskaritzak eginiko jarraipenetik lortutako datuen arabera, lehen diagnosi bat egin da 
ikastetxeetako zuzendaritzetako taldekideen profilaren egokitasunaren gainean. Gainera, 
zuzendaritza-taldekideei enkesta bat egin zaie euren funtzioa betetzeko behar den konpetentzi-
profilaren egokitasunaz. Prestakuntzarako lehentasunak ezartzeko barrutia zehazteko egiten da 
honako guztia.  



 46 

 Familiei eta hezkuntza-komunitatearen 
gainerakoari parte hartzeko, lankidetzarako eta 
prestakuntzarako aukera gehiago eskaintzea.  

 

 Laguntza Zerbitzuek eta interesatuak dauden zentruek, “praktika onak” zer eta zeintzuk diren 
ezagutzera eman ahal izan dute Sailak ezarri duen plataforma barruan. 

 Sailak ezarri duen plataforman, ikastetxeetako irakasleek beti ere ikasleen ireteera-profilaren 
konpetentzi zehatzen gainean (bai zeharkakoen edota berezien gainean ere) zein eragin lortu 
nahi den  begi bistan  dutela, elkarbanatu ahal izan dituzte euren eskarmentua, metodologiak, 
unitate didaktikoak, e.a.  

 Aginduaren arabera, irakasle izateko direnen irakas-funtzioen jarduerekin zerikusia duten 
harreta, koordinazio, jarraipen eta datu bilketa sistema bat sortu da. 

 Familikoek, bai eta hezkuntza-komunitateko beste guztiok ere,  prestakuntze ekintzetan parte 
har dezaten, hainbat deialditan egin eta bultzatu dira aldaketak (proiektuetan, prestakuntzarako 
diru-laguntzetan, AMPA-IGEetan). 

 Ikastetxeek proposatutako famili-bilerak eta parte-hartzeak bultzatzeko ekintzak zeintzuk diren, 
eta bestetik nola identifikatu eta zein modutan ematen diren ezagutzera jakiteko, egin da 
ikerketa bat.Irakasleen eta hezkuntza-komunitatekoen prestakuntzan lanean diharduten 
Laguntza Zerbitzuetako %30ek bete dute jada euren plangintzetan (helburu zein ekintzetan) 
familikoekin eta beste hezkuntza-eragileekin ikastetxeko prozesu eta jardueretan  elkarlana 
bultzatzearen helburua. 
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3.2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunaren arreta (L2) Hobekuntza Planeko 31. orrialdetik 35.era. 

Lerro estrategiko honek bermatzen du  ikasle guztiek kalitatezko hezkuntzarako sarbide berbera izango dutela, Gainera hezkuntza inklusiboa, bere 
baitan aniztasuneren adierazpen guztiak biltzen dituena dela argi eduki behar dugu  



HOBETZEKO ARLOAK LORPEN ADIERAZLEAK 2016-2017 

 Aniztasuna balio bat bezala kontuan 
hartu eta tratatzea.  

 Diagnostiko Ebaluazioan 

ebaluatutako konpetentzien emaitzak 

hobetzea, gizarte-testuinguru behartsuei 

lotuta dauden ikasleei dagokienez.  

 Errepikapenen indizea minimizatzea.  

 Hezkuntza-praktika inklusiboak 

sustatzea.  

 Irakasle guztiek hezkuntza-laguntzan 

parte har dezaten bultzatzea.  

Tutoretza bultzatzea eta tutoretza 

indibidualizatua indartzea

Balio erantsi handiagoa duten 

metodologiak indartzea.  

 

Bestalde, ezinbestekoa da sarbidea eta 

benetako parte-hartzea hobetzea, zenbait 

neurri indartuta honako hauek lortzeko: 

  

 Absentismoaren indizea 50era etorri da, eta ikasle errepikatzaileen ehunekoa %15era. 

 Europar Batasunaren esanetara, ikasketak goiz uztearen arazoari aurre egiteko plana gauzatu da. 

 Ikasturtearen antolamendurako ebazpenetan ager dadin, ikasleekin zerikusia duten arauen 
berrazterketa hasia dugu (matrikulazioa, ebaluazioa, aniztasunaren harreta eta erantzuna, 
eskubideak eta betebeharrak, e.a.) 

 Sare_Hezkuntza plataforma barruko komunitateari irekita dagoen eta praktika inklusiboentzat 
irisgarria den gune baten diseinua egiten hasi gara. 

 Jolastokien erabilera inklusiboaren kriterioari jarraituz, ikastetxeen %20ak euren Urteko Planetan 
hainbat ekintzen proposamen sartu dituzte jada. 

 Diseinu Orokorretik abiatuta, ikasleri osoaren ikasketaren hobekuntzarako irisgarritasunera 
begirako jokabideen katalogoa osatu da. 

 Ikastetxeek generoari, jatorriari, kulturari, etniari, sexu-orientabideari, gaitasunari, aniztasun 
funtzionalari, eta abarri lotutako harrera, igarotze eta ez-diskriminatze protokoloa gauzatzeko 
orientabideak proposatu dira. 

 ISEK txikiko ikastetxe eta familiak identifikatu dira. 

 Ikaslearen irteera-profileko konpetentziak lortze aldera, egoera bakoitzaren indar eta ahuleziak 
bildu eta zehaztu dira. 

 Haur Hezkuntzan Garapenaren Ohiko Zaintzarako (4 eta 5 urtekoentzat) prestakuntza 
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Absentismoa desagerraraztea.  

Lehen etapatik bigarrenerako iragaiteak 

uzten ditu ikasle kalteberenak hezkuntza-

sistema arruntenetik baztertua izateko 

arriskuan.  

Detekzio eta erantzun goiztiarra 

Hezkuntza Laguntzako Premia Espezifikoei 

dagokienez.  



prozesuetako parte-hartzea %90koa izan da. 

 Testuinguruaren araberako esku-hartzerako 4 adibide egin dira 

 Haur-Hezkuntza mailako (4 eta 5 urteko) ikasleen artean edo garapen arazoak edo garapen 
aurreratua dutela susmatu izan direnean, %90etan detekzio goiztiarra hobetu da. 

 Lehen Hezkuntzako (1., 2. eta 3.) HPBen zaintzaren, garapenaren eta detekzioaren jarraipenerako 
prozesua gauzatu da 

 Ikastetxeek euren aniztasunarenganako erantzuna prestatzeko orientabideen Gida aurkeztu da 
(AEP eta urteko zehaztapena). 

 Ikastetxeen %20ak familiakoekin bat eta haientzat eginiko prestakuntza ekintzak egin dituzte. 

 Hezkuntza, Hizkuntza Polika eta Kultura Saileko hainbat zerbitzuk, Euskal Erkidego Autonomoan 
Sailarekin elkarlanean ibili izan diren taldeen, zerbitzuen eta elkarteen katalogoak partekatu ditu. 

 Hainbat sareren proiektuak Hezkuntza Inklusiboaren pritzipioetan oinarritzen direla, eta hezkuntza 
mota hori bultzatzeko egiten diren ekintzak ere bultzatzen dituela egiaztatu da.
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3.3. Elebitasuna Hezkuntza eleanitz baten baitan (L3) Hobekuntza Planeko 41. orrialdetik 45. era. 

Hirugarren lerroan argi eduki behar dena da, gurean, euskara ardatz duen eta eleaniztuna helburu duen Hizkuntza Proiektu Eleanitza, alde batetik, eta 
bestetik hizkuntzen arteko bizikidetzea bultzatuko duen proiektua lortze aldera, honakoak direla hobetu behar diren alorrak: 


 

HOBETZEKO ARLOAK LORPEN ADIERAZLEAK 2016-2017 



Ikasleen hizkuntza-konpetentzia hobetzea euskaran eta ingelesean  

B ereduaren eskaintza Batxilergoko etapara hedatzea eta bertan D 

ereduaren eskaintza sustatzea.  

A ereduan euskararen irakaskuntza areagotzea.  

Ingelesezko irakaskuntza areagotzea eta zabaltzea.  

Atzerriko bigarren hizkuntzaren ikaskuntza areagotzea Derrigorrezko 

Bigarren Hezkuntzan.  

Euskararen erabilera handiagoa ahalbidetu eta erraztea, barruko nahiz 

kanpioo jardueretan eta eskolako jardunetan oro har.  

Ingelesa eta ingelesez irakasteko konpetentzia duten irakasleen 

kopurua handitzea, eta euskara eta euskaraz irakasten duten irakasleen 

hizkuntza-eguneratzea bultzatzea.  

Irakasleek hizkuntzen didaktikan duten konpetentzia hobetzea, eta 

hizkuntzak irakasten dituzten irakasleek koordinatuta lan egiteko 

antolaketa-bideak ezartzea, hizkuntzen tratamendu integratuaren ikuspegia 

aplikatuz.  

Hizkuntzakoak ez diren arlo eta ikasgaietako irakasleek arlo eta gai 

horren erabilera espezifikoei dagokien hizkuntza-kounikaziorako 

konpetentzia modu integral eta sistematizatuan lantzeko beharrezko 

prestakuntza eskaintzea.  

IUPn hobekuntza proposamenen ildo nagusiak islatu dira.( Ebaluazio 

Diagnostikoan ikasleen euskara, gaztelania eta ingeles 

konpetentzietako emaitzak aztertu dituzte eta Hobetzeko planean zein 

Hizkuntza proiektuan kontuan izan dituzte. Plan horietan, irakasleen 

prestakuntza beharrizanak jaso dira, bai hizkuntza-gaitasunari 

dagozkionak (euskara, ingelesa,…), bai hizkuntzen didaktikari 

dagozionak) 

Ikastetxeko Hizkuntza Proiektuan txertatzen dira Ulibarri programako 

eskolako kideen eremuko ekintzak eta Ulibarri programan ez 

dabiltzan ikastetxeak programara erakarri dira. 

EAEko ikastetxeen %50ak arlo edo ikasgai bat ingelesez irakasten 

du. 

Ikastetxeei ingelesez irakatsi dezaketen irakasle-plazak LZan 

ezartzeko aukera zabaldu zaie. 

 

EAEko ikastetxeen % 60ko irakasleek hizkuntza trataera integratua 

eta integralari buruzko prestakuntza jaso dute. 

 

Derrigorrezko Oinarrizko Curriculumean hizkuntza-bizikidetza 

txertatu da. 
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Euskal hizkuntza eta literaturako irakasleek, baita hizkuntzakoak ez 

diren arlo eta gaietako irakasleek ere, euskal kultura espezifikoari lotutako 

edukiak barnean hartzeko beharrezko prestakuntza eskaintzea.  

Ikastetxe guztiek Hizkuntza Proiektua landu eta dinamizatuko dutela 

ziurtatzea, eta proiektu horretan:  

o Hizkuntzen ikaskuntzarekin, erabilerarein eta haieikiko 

jarrerarekin lotutako alderdi guztien plangintza progresiboa gauzatu 

behar da, testuinguru soziolinguistikoaren, irakasleen lan-egoeraren 

eta ikasleen premien arabera, hori guztia ikasleen irteera-profilean 

aurreikusitako hizkuntza-konpetentziak lortzera bideratuz.  

o Hizkuntzak eta hizkuntza horietan ikasteko ordutegia modulatu 

behar da, bi hizkuntza ofizialetan eta gutxienez ingelesean 

aurreikusitako hizkuntza-helburuak lortzeko behar den denboraren 

irizpidea kontuaqn izanik.  

o Ingelesez irakatsi behar duten plazen eskakizunak planifikatuko 

dira.  

 

 

Lan Talde bat eratu da. Curriculuma prestatu eta jarduerak itxuratzen 

joateko, ikastetxe batzuetan proposamenak martxan jartzen hasi dira 

(mikro-pilotajea). Zabalkunde eta prestakuntza-planak diseinatu dira. 

EAEko ikastetxeen %50ek hizkuntza proiektu eleanitzean aritu dira 

eta plan estrategikoa prestatu dute. 
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3.4. Material didaktikoen sortze- eta kudeatze-lana, eta Hezkuntza eta ikaskuntza arloetan Informazioaren eta 

Komunikazioaren Teknologien integrazioa. (L4) Hobekuntza Planeko 48. orrialdetik 52.era. 

Metodologia eta informazioaren eta komunikazioaren teknologia mundua arin aldetzen ari diren neurrian, gizartea ere aldatzen ari da. Hezkuntzak 
horretara murgilduarazi nahi bagaitu, jakintzaren transmisio- eta memorizazio-eredu batetik beste eredu batera bilakatu behar du, non irakasleak gida 
bihurtzen dira, ikaskuntza-egoeren bidez konpetentziak garatzen laguntzeko. 

Gauzak honela, ikasmaterialek honako ezaugarri hauek bete behar dituzte hezkuntza-eredu pedagogikoarekin koherenteak izan daitezen: 


  HOBETZEKO ARLOAK LORPEN ADIERAZLEAK 2016-2017 

Ikasleen irteera-profilean definitutako oinarrizko 

konpetentziak lortzearen alde egitea.  

Adierazpenezko, jarrerazko eta prozedurazko 

edukiak hautatzea, garrantzi soziokultural, zientifiko, 

funtzional eta pedagogikoko irizpideak kontuan hartuta, 

baina aldi berean ulerturik edukiok ikaslearen esku 

jarritako baliabideak baino ez direla, eta egoera-familia 

bati aurre egiteko gai dela erakusteko balio diotela.  

Euskal curriculum espezifikoari eta gainerako 

esparru guztiei dagozkien adierazpenezko edukiak 

uztartzea, eta, horretan, neurritasunari eta ikuspegiari 

dagokienez, orekaz jokatzea.  

Zehar-prozedurak eta prozedura diziplinarrak 

sistematikoki nahiz esplizituki irakasteko irizpideak 

ematea.  

Hizkuntzei buruzko planteamendu integratu eta 

integral bat egitea curriculum-materialetan.  

- PrestGarako ikastaroak eta prestakuntza-mintegiak antolatu dira ikas-baliabideak 
Heziberriren planteamenduen arabera sortzeko eta erabiltzeko.  
 
-Zonaldeko BG Mintegietan zabaldu  eta prestakuntza saioetan erabiliak izan dira Unitate 
Didaktikoen ereduak edo adibideak. 
 
-Sare Hezkuntza Gelan (SHG) ikastetxe publikoek ikasmaterialen 1/3a digitalean erabiltzen 
dituzte. 1  
 
-Euskarazko ikasmaterialgintza sustatzeko EIMA deialdietarako diru baliabideak % 10an gehitu 

dira, eta sorkuntzazko materialen eta material digital irekien (HBI) produkzioa areagotu da. 

-R400 ikastaroa egin duten irakasleen kopurua igo egin da eta, ondorioz, %10ean gehitu da 
IRALEren  euskarazko materialen sorkuntza.  
 
-Lanekik Lanbide Heziketarako sortutako materialen egokitzapena egin du IRALEk. 
 

                                                           
1
 Ebazpena, 2016ko apirilaren 4koa (PDF). Horren bidez, dei egiten zaie EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta 

Batxilergoko  ikastetxe publikoei parte har dezaten baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko SARE_HEZKUNTZA GELAN proiektuan (Argitaratze-data: 2016-04-04) 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dig2/eu_5614/adjuntos/sare_hezkuntza_gelan/2016-2017/sare_hezkuntza_gelan_convocatoria_e.pdf
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Baliabide digital eta mediatikoak normaltasunez 

uztartzea diziplina-arlo guztietan, baita beste baliabide 

batzuekin batera ikasten jarraitzeko aukera ematen duten 

jarduera guztietan ere.  

Zenbait orientabide proposatzea, eta autoebaluazioa, 

ebaluazio diagnostikoa eta ebaluazio hezigarria lantzeko 

proposamenak egitea, baita ikasitakoak indartzekoak eta 

aniztasunaren trataera sakontzekoak ere.  

Ebaluazio egiaztatzaile edo batutzailea lantzeko 

proposamenak egitea, bi ebaluazio-xede hauek barnean 

harturik:  

a) Konpetentziekin nahiz oinarrizkotzat jotzen 

diren beste eduki batzuekin lotutako egoera-

familiak ebazteko ikasleek beharrezkoak dituzten 

adierazpenezko, jarrerazko zein prozedurazko 

baliabide eta edukien ebaluazioa;  

b) Integraziozko egoerak/arazoak ebazteko 

beharrezkoak diren edukiak mobilizatu eta 

transferitzeko premiazkoak diren konpetentzien 

ebaluazioa.  

Etorkizunari begira hezkuntza marko pedagogiko honek 

markatzen digun ildo horretatik egingo dugu lan, bai 

Sare_Hezkuntza gela proiektuen garapenean, baita 

ikasleentzako ikasmaterialen programaren31 

zabalkundean ere. 

-Sare_Hezkuntza ataria martxan jarri da, askotariko materialekin, euskarazko materialak 
azpimarratuz, ondoren ikastetxeetan erabiltzeko. 

-Sare_Hezkuntza Gelan (SHG) proiektuetarako diru-laguntzen Agindua eta Ebazpena 
argitaratu  Ikastetxeen  %50 entzat 

-SHG ikastetxeetako ikasleek gailu digitalak eskuratzeko laguntzen Agindua argitaratu da eta 
ikasturte honetan “eskola materialen” bekadun izan direnek 200 € jaso dute. 
 
-IKT Heldutasun Teknologikoko Ereduan: Lehen, Derrigorrezko Bigarren eta Batxilergo herri 
eta itunpeko  ikastetxeen % 60ak IKT Heldutasunaren Maila Ertaina  lortu du. 
 
 Irakasleen prestakuntzarako platafoma birtuala osatu  da, (SH atarian txertaturik) askotariko 
baliabide zein ikastaroak eskainiz. 
 
- DINATIC - IKT dinamizatzailearen profila zehaztu da, aldi berean, eginkizun hori betetzeko 
formazioa ere diseinatuta dago.  
 
-SHG 105 ikastetxeetan  kanpoko zein barruko konektibitatea hobetzeko neurriak gauzatu 
dira. 

-EAEko beste eragileekin batera  (Osasun arloa, zientzia arloa. Kultura ondarea…)  zabaldu 
dituzten eskolarteko lankidetza proiektuak SHz atariaren bitartez bultzatu dira eta 
prestakuntza  eman da proiektu horiei buruz,  bereziki,  SHgela ikastetxeei. 
 
-eTwinning lankidetza proiektuen prestakuntza  zabaldu da, bereziki  SHgela ikastetxeei. 

 

 



 53 

3.5. Ebaluazioa eta Ikerketa. (L5) Hobekuntza Planeko 55. orrialdetik 62.era. 

Hezkuntza-sistema hobetzeko eta bertan lortzen diren emaitzek duten eragina neurtzeko elementu baliagarria da ebaluazioa edota haiei buruzko ikerketa 
aurrera aterako duena behintzat. Ebaluazioak elementu asko hartu behar izaten ditu kontuan, eta guzti horiek ebaluatu,noski: ikasleak, irakasleak, familiak, 
curriculuma, metodologia, baliabideak, ikastetxea, hezkuntza-sistema, testuingurua eta hezkuntza-eskaerak, eta abar. Ebaluazioa horren emaitzak ikusita, 
ondoren hezkuntza-sistemaren hobekuntza eta berrikuntza zilegi da. Beraz, hona hemen proposatzen diren hobetzeko arloak: 
 

HOBETZEKO ARLOAK LORPEN ADIERAZLEAK 2016-2017 

Ebaluazioa eta ikerketa alderdi 
esanguratsuetara orokortzea ildo 
estrategiko guztietan.  

Ikerketa-plan bat ezartzea 
unibertsitateekin, eta zehazki EAEko 
Hezkuntza Fakultateekin.  

Ikerketen ondorioen eta ebaluazioen 
emaitzen gaineko hezkuntza-berrikuntzak 
babestea.  

Guneen eta denboraren 
berrantolaketari buruzko ikerketa eta 
esperimentazioa egitea, konpetentzien 
hezkuntzaren planteamenduarekin bat 
etorriz.  



Hezkuntza Ikuskaritzak eta Berritzeguneek programazio didaktikoaren gida zabaltzen dute EAEko ikastetxe 
guztietara. 
 

Hezkuntza Ikuskaritzak eta Berritzeguneek programazioen jarraipena egin ahal izateko euren esku-hartzea 
koordinatzen dute. 
 

Hezkuntza Ikuskaritzak dokumentazio akademikoa behar bezala nola bete aholkatzen eta kontrolatzen du, batez ere 
konpetentzi guztien ebaluazio txosnaren ereduarekin ari direnean.  
 

Konpetentzi profila oinarri hartuta, prozeduraren puntu hauek eguneratu dira: 

a) Irakaskuntzarako gaitasuna. 

b) Zerbitzu-eginkizunak. 

c) Irakasle diren funtzionarien praktiketako epea. 
 

Aipatu prozeduretan, irakasleriaren ebaluazio pilotua egin da. 
 

Osatutako lantaldeak irakaslearen ibilbide profesionala ezartzeko proposamen normatiboa definitzen du. 
 

Laguntza Zerbitzuetako lanpostuen konpetentzi profesionala, Ikuskaritzako langileena eta ISEI-IVEIkoena, ezartzeko 
proposamen normatiboa definitzen du. Era berean euren zerbitzu-gutunak ere nolakoa behar duen definitzen da.  
 

Hezkuntza Ikuskaritza (Erasmus Taldea eta ikuitutako azpiprozesuetako tadeak) zuzendaritza taldeko eta 
irakasleraren funtzioen ebaluaziorako europar gidak bukatuko dituzte, bai eta irakasleriaren autoiebaluaziorako 
modulua ere. 



54 

3.6. Herri Ikastetxeen autonomian sakontzea. (L6) Hobekuntza Planeko 64. orrialdetik 66.era. 

Hemen aurkezten den ildo estrategikoaren helburua ikastetxe publikoen autonomian sakontzeko plangintza egitea betzeko arloak dira. Arlo horiek 
hobetzeko honako alorrak  ikusten dira: 

HOBETZEKO ARLOAK LORPEN ADIERAZLEAK 2016-2017 
Ikastetxeek autonomia pedagogiko baterantz egin behar dute aurrera,
irakasleek ikaskuntza kokatuta dauden testuinguru espezifikora egokitu ahal 
izateko, ikastetxearen errealitatea kontuan izanik.  

Ikastetxeek malgutasuna izan behar dute, ikasleetara gero eta gehiago
egokitutako programak garatzeko. 

Berrikuntza bultzatu behar da, ikasleen ikaskuntza hobetzeari buruzko
aukera berriak ezartzeko eta ikasleen kanpo- zein barne-ebaluazioetatik zein 
irakasleen autoebaluazioetatik lortutako datuetan oinarrituta haiek 
praktikan jartzeko.  

Langile- eta baliabide-kudeaketaren autonomiarantz aurrera egitea
beharrezkotzat jotzen da, administrazio- eta finantza-deszentralizazioa eta 
baliabideen esleipenean eredu-aldaketa bat bultzatzeko.  

Ikastetxeei egiten zaien baliabide-esleipena haien proiektuen
araberakoa izatea sustatu behar da, eskola inklusiboarekin konpromiso argia 
eta definitua hartuz, premia gehienak dituzten ikastetxeetara 
baldintzatutako baliabide osagarriak sartuz, lortu nahi diren helburuen eta 
emaitzen arabera.  

Ikastetxe publikoetan profilen definizioan eta irakasle-lanpostuen
hautespenean parte-hartzea areagotzeko ahalegina egin behar da. 

Zuzendaritza egonkor bat duten, eta bertako zuzendariek euren karguetako 
berriztapena eskatu duten aukeratutako ikastetxek hartu dute parte  deitutako 
deialdi piloto batean

Gida euskarri bat argitaratu da. 

Zabalkunde eta prestakuntza plan bat deseinatu da. 

Zuzendari berriak izendatzeko Agindu berria argitaratu da. 



 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LAGUNTZA ZERBITZUEN AHOLKULARITZEN 

DEDIKAZIOA ETA PRESTAKUNTZA EKINTZEN 

PLANTEAMENDUA 
 

 

 

 



 56 



 57 

4.1 LAGUNTZA ZERBITZUETAKO KIDEEN DEDIKAZIOA ETA 

PRESTAKUNTZA EKINTZEN PLANTEAMENDUA 

30. artikuluko 10.-atala: 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak hezkuntza-berrikuntza arloan sustatzen dituen 

lehentasun-ildoak garatzen lagunduko dute Berritzeguneetako aholkulariek, eta horretarako 

kontuan izango dute ikastetxe bakoitzeko hezkuntza-komunitateak zehazki zer behar dituen. 

Horiek horrela, hezkuntza-berrikuntza bultzatuko dute, ikastetxeei irakaskuntza-ikaskuntzako 

metodologia berriei buruzko aholkuak emanez; irakasleen prestakuntzan haiekin batera lan 

eginez, eta ikastetxeetan arrakasta izan duten pedagogiako esperientzien trukea eta ezarpena 

erraztuz. Gainera, modu aktiboan hartuko dute parte ikastetxeetako hobekuntza-planak eta 

ikasleentzako indartze-plana indibidualak egiten eta garatzen. 

30. artikuluko 4. ataletik 9.era: 

4.– Hezkuntza-eskumenak dituen sailaren prestakuntza-ekintzek honako ezaugarri hauek 

izango dituzte:  

a) Ikastetxea izatea prestakuntza-plangintzaren ardatza.  

b) Hezkuntza-jarduerari eta irakasle-lanari buruzko azterketa eta gogoeta azpimarratzea.  

c) Profesionalei prestakuntza ematea, hezkidetza, aniztasun afektibo-sexuala, eta hezkuntza-

babes bereziak behar dituzten kolektiboentzako arreta egokia sustatzeko hezkuntza inklusiboa 

garatzeko.  

d) Erantzukizun soziala duten profesionalak trebatzea, kritikoak baina proaktiboak eta sortzai-

leak aldaketen aurrean.  

e) Konpetentzien araberako ikuspuntua eta planteamendu orokorrak eta diziplinen artekoak 

sustatzea.  

f) Bikaintasuna sustatzea, hezkuntza berriztatzeko proiektuen bidez.  

g) Euskara eguneratzeko lana eta atzerriko hizkuntzako prestakuntza sustatzea.  

h) Irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuetan prestakuntza sustatzea, baliabide digitalen bidez.  

i) Zientziaren, didaktikaren eta hezkuntza-antolaketaren arloko eguneratzea.  

j) Trebetasun sozialei, arlo emozionalari eta, oro har, irakasle-lanari behar besteko arreta 

eskaintzea.  

k) Langileen arteko lankidetza bultzatzea (berdinen arteko prestakuntza, sareak sortzea).  

5.– Prestakuntzak lagungarria izan behar du ikastetxeetan berrikuntza-proiektuak abiarazteko. 

Ikastetxe berritzaileek erreferente izan behar dute irakasleen hasierako eta etengabeko 

prestakuntza-prozesuetan.  

6.– Ikastetxeek, beren instalazioetan prestakuntza emateaz gain, jakintza partekatzeko ikas-

tetxe-sareetan parte hartu ahal dute. Ikaskuntza-mota hori loturik dago elkarlanarekin, 

berdinen arteko harremanarekin, talde-lanarekin eta konpromiso partekatuarekin; betiere, 

irakaskuntza hobetzea helburu hartuta. 
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7.– Prestakuntzaren ingurune komunitarioa lagungarria izango da irakaskuntza formala eta ez-

formala lotzeko. Horrela, komunitate hezitzaileranzko bidea urratzen da, hezkuntzako eta 

komunitateko eragile guztiak inplikatuta, eta, betiere, ikasle guztien oinarrizko konpetentziak 

hobetze aldera.  

8.– Prestakuntza-prozesuak kontuan hartu behar du zer eragin duen ikasgelan edo ikastetxeko 

egunerokoan (curriculumean, antolakuntzan, metodologian, ebaluazioan, eskolako giroan eta 

familiekiko eta erakunde sozialekiko eta komunitarioekiko harremanean). Prestakuntza-

proiektu guztiek adierazi behar dute haien inpaktua, eragin hori sistematizatzen eta objektiboa 

egiten duten adierazleak baliatuta  

9.– Hezkuntza-eskumenak dituen sailak koordinatuko du, alde batetik, prestakuntza-eskaera 

guztien plangintza, eta bestetik, Administrazioaren beraren eta bestelako hezkuntza-eragileen 

prestakuntza-eskaintza, batik bat irakasleei eta familiei zuzendutako hezkidetzari buruzkoa. 

 

4.2. LAGUNTZA ZERBITZUAREN URTEKO JARDUERA PLANA (UJP).  

Ikasturte baterako lanaren plangintza egiteko oinarrizko tresna da. Funtsezko elementua 
da eta Laguntza Zerbitzuaren jardunaren gidari izango da. UJPa egiteko, kontuan izan behar 
dugu Laguntza Zerbitzuak zer diren; hain zuzen ere, hezkuntza-arloko Laguntza Zerbitzuak, 
eskualdekoak eta/edo lurralde artekoak, hezkuntza berritu eta hobetzeko. Laguntza Zerbitzuen 
eginkizunetako bat eskualdeko ikastetxe eta irakasleei aholkularitza eskaintzea da, alderdi 
didaktiko orokorrei dagokienez eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak sustatutako 
jarduera-eremuei dagokienez. 

Zuzendaritza bakoitzak, Batzorde Pedagogikoaren bitartez, UJPa lantzeko prozesua 
diseinatuko du, Laguntza Zerbitzuko kide guztien partaidetza bermatuta eta proposatzen diren 
helburuak betetzen guzti-guztien inplikazioa lortuta. 

Behin urteko jarduera plana idatzita, hezkuntza-komunitatearen eskura egongo da. Hau 
dela eta, Laguntza Zerbitzu bakoitzak dituen web-orriak erabiltzeko aholkua ematen da. 

UJPan, besteak beste, honako alderdi hauek bilduko dira: 

1. Sarrera. Atal honetan, besteak beste, honako alderdi hauek aipatu behar dira: 

 Aurreko ikasturteko memorian jasotako proposamenak. 

 Eskualdeko ikastetxeen eskaerak eta prestakuntza-premiak. 

 Laguntza Zerbitzuko Hezkuntza Proiektuan edo Proiektu Estrategikoan 2014-2017 
epealdirako ezarritako helburu, estrategia eta adierazleak. 

2. Helburu orokorrak, ekintzak, arduradunak, denborizazioa eta ebaluaketarako 
adierazleak 

 Helburu orokorrak norabideek aurkeztuko dute, hau da, azken helburua zein den 
zehazten dute. Helburuok ezartzerakoan, oinarrizko bi galdera hauei erantzungo zaie: 
zer egin eta zertarako . 

 Helburua garatzeko martxan jarriko diren jarduera guztien multzoek osatzen dituzte 
ekintza guztiak. Ekintza hauekin zer egin eta zertarako galderei erantzuten ari gara 
beraz. Ekintzok diseinatzerakoan, kontuan hartuko dira helburuak lortzeko 
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probabilitateak, beroiek lortzeko aukerak bai eta bideragarritasuna ere (baliabideen 
eskuragarritasuna hain zuzen).  

 Ebaluazioaren adierazleak egiazta daitezkeen aldaketen edota emaitzen neurriak 
besterik ez dira, hau da, ezarritako helburuen garapena adierazten dute. Adierazleen 
ezartze egokirako, honako ezaugarri hauek bete behar izango dituzte: 

 Erabilgarriak izan: erabakiak hartzeko plataformatzat 
balio behar izango dute. 

 Errazak izan: Adierazlea berehala kalkulatzen da, 
matematika eragiketa gutxirekin, eta erabiltzaileak ulertu 
eta erabiliko dituen modura. 

 Zehatzak izan: Adierazlearen zehaztasunak berorren 
erabilgarritasuna nabarmentzen du. 

 Neurgarriak izan: Zenbaki eta neurketa unitate batekin 
adieraz daitezkeenak izan behar dute. Gainera, adierazle 
horien garapena egiazta dadin, alderagarriak izan behar 
dute. 

 Esanguratsuak izan: Neurtu nahi dena zintzo islatzen 
dutenak izan behar dute. 

 Bereziak izan: Euren arteko erlaziorik gabekoak izan behar 
dute. 

 Positiboak izan: Gertatu beharreko emaitzen 
deskribapenak indartu egin behar du jasotzailea. Ez hori 
bakarrik, honako deskribapenak gehiago berotuko du 
hartzailea gertatu behar ez diren emaitzen adierazpenak 
baino. 

 Emaitzen lorpenetara bideratuak izan: Helburuak, eta 
euren adierazleak, lorgarriak diren helburuetara 
bideratuak behar dute izan, ez helburuak lortzeko 
pausuetara. 

 Adierazleen zenbateko mugatua: Adierazle gehiegi 
izateak, esfortzuen sakabanatzera eta emaitza 
nahasietara eraman dakiguke. 

 Fidagarriak izan: Adierazleen neurketaren fidagarritasuna 
aldizka ikertua izan behar da. 

3. Laguntza Zerbitzuaren funtzionamendua hobetzeko plana. Funtzionamenduari eta, 
bereziki, ikastetxeetako esku-hartzeari dagokienez, aurreko ikasturteko memorian hobetu 
beharreko alderditzat identifikatu zirenak jaso beharko ditu. Alderdi horiek ardatz izanik, 
plana lantzeko garaian nahiz jarraipena eta ebaluazioa egiteko garaian ekipo osoa 
inplikatuko duen plan bat diseinatzea da kontua.  

Hobekuntza planaren gainontzeko egitura urteko planaren antzekoa izango da: helburu 
orokorrak, ekintzak, arduradunak, denborizazioa eta ebaluaketarako adierazleak. 

Hobekuntza-planaren jarraipena, emaitzak eta ateratako ondorioak ikasturteko Memorian 
bilduko dira. 

4. Antolamendu-alderdiak  

 Egutegia eta ordutegia.  

 Ikastetxeen banaketa aholkularitzen artean. 

 Batzordeak eta lan-taldeak. 
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5. Prestakuntzako jarduera-programa. Ikasturte osoan Laguntza Zerbitzuak egingo dituen 
mintegiak, ikastaroak (eskualdean eta ikastetxean), jardunaldiak eta abar aipatuko dira. 

 Barne-prestakuntza. Laguntza Zerbitzuko kideentzako prestakuntza-jardueren 
plangintza bilduko du, betiere lehentasunezko jarduera-eremuetan bertan sortutako 
premiei erantzuteko edo taldearen beraren premia espezifikoei erantzuteko. Laguntza 
Zerbitzui eskatzen diegu barne-prestakuntzarako egiten duen ekintza orori lotuta 
eskualdeari begirako esku-hartzeak zehaztea. Bestela esanda, barne-prestakuntzaren 
xedea eskualdeko hezkuntza-komunitatea izatea.  

 Kanpora begirako prestakuntza. Prestakuntza honek erreferentzia egiten dio Laguntza 
Zerbitzuek bai eskualdean eta bai ikastetxeetan egingo dituzten mintegi, ikastaro, 
jardunaldi, etabarrei. 

6. Laguntza Zerbitzuetako langileen taldeko lan-plana.  

 Taldeko lan-plana. 

 Langile bakoitzak bere bakarkako lan-plana egingo du, zein dagokion Laguntza 
Zerbitzuko Zuzendaritzaren esku geldituko den eta ez den zertan  Urteko Jarduera 
Planera erantsi behar.    

Urteko Plana egindakoan, alderdi adierazgarrienen laburpen bat bidaliko da eskualdeko 
ikastetxeetara, informazioa ematearren, eta, hartara, Laguntza Zerbitzuak eskualdeko 
eskaera eta premiei emandako erantzuna behar bezala ezagutu, erabili eta balioetsi ahal 
izango dute. 

Laguntza Zerbitzu bakoitzak ezartzen dituen tarteko balioespenak alde batera utzi gabe, 
uztaileko lehen astean Batzorde Pedagogikoak behin betiko emaitzak aztertuko ditu eta Urteko 
Memorian bilduko ditu. Memoria horretan, zuzendaritzak, batzorde pedagogikoak, barneko 
lan-talde eta batzordeek, aholkularitzek eta abar egoki iritzitako balioespen orokorrez gain, 
ikastetxeek Laguntza Zerbitzuak bertan buruturiko esku-hartze orokorrari buruz egin dituzten 
balioespenak ere jasoko dira.  

Uztailaren 15erako, Laguntza Zerbitzuko Zuzendaritzak Urteko Jarduera Plana bidaliko 
du Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzara eta dagokion Lurraldeetarako Burutzara, Klaustroak 
onartu ostean. Jakina da ez dela behin-betiko lan plana izango, alde batetik, zuzendaritzak 
berak atal batzuk gehiago zehaztu beharko dituelako eta, bestetik, plana bera zonaldeko 
beharrizanen arabera moldatzen joango delako. 

 

4.3. LAGUNTZA ZERBITZUEN ARTEKO KOORDINAZIO IRIZPIDEAK.  

Laguntza Zerbitzuen arteko lankidetza eta koordinazioa hobetzeko, gutxienez, hiru koordinazio 

bilera ezarriko dira urtero, edo lurralde mailan edo lurraldearteko mailan. 

1. Irailean urteko jarduera planak elkarrekin partekatzeko eta ikasturtean elkarrekin 

garatuko diren esku-hartze bateratuak ezartzeko. 

2. Urtarrilean planaren beteze mailaren jarraipena egiteko. 

3. Ekainean elkarren artean ebaluazio bateratua ziurtatzeko, hobetzeko proposamenak eta 

azken memoria egiteko. 

Berritzegune Nagusiko aholkularitzek dute, alde batetik, Hezkuntza Berriztatzeko 

Zuzendaritzaren lehentasunezko arloak garatzeko planak egiteko ardura, eta bestetik, esaniko 
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arlo horiei edota dagokien jardunbideei lotutako programa eta ekitaldiak antolatzeko ardura. 

Zonaldeko edota Lurraldeetako Laguntza Zerbitzuei dagokie, aldiz, proposamen hauek 

testuinguruan jartzea eta bultzatzea. 

Jokabide marko honetan, Berritzegune Nagusiko aholkularitzek, zonaldeko edota lurraldeko 

zerbitzuetako kideekin batera, koordinazio eta prestakuntza sareak ezarri ahal izango dituzte 

programen inplementaziorako orientabideak emateko, planteamendu teorikoak partekatzeko 

eta egiaztatzeko, ekitaldiak planifikatzeko eta aholku esku-hartzeak koordinatzeko. Irizpide 

orokorra honakoa da: foro hauetan proposatzen eta aurkezten diren proposamen eta 

orientabideek Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritzaren oniritzia dute. 

Berritzegune Nagusiko proposamenak zonaldeko edota lurraldeetako Laguntza Zerbitzuetako 

zuzendaritzetara igorriko dira 2016ko ekainerako, azken hauek, zentroetatik heldutako 

eskaerei modu eraginkorragoan erantzuteko tresna gisa balio ote duten iker dezaten. Helburua 

laguntza zerbitzu bakoitzak proposamen horiek euren urteko planetan islada ditzatela da.  

Zonaldeko edota lurraldeko Laguntza Zerbitzuetako zuzendaritzek, egoki deritzoten 

aholkularitzei ezarri ahal izango diete zenbait gairen erreferentzia edota Berritzegune 

Nagusiarekiko koordinazio lehentasunak. Berritzegune Nagusiak koordinazio bilera bat 

antolatzen duenean, zonaldeko edota lurraldeko Laguntza Zerbitzuetako agertzen diren 

lankideak bitartekariak besterik ez direla kontuan hartu behar da. Kasu horietan langile horiek 

beranduago zonaldeko edota lurraldeko laguntza zerbitzuetako gainontzeko kideei jasotako 

informazioa edota prestakuntza bideratuko diete. Prozedurazko zereginak (egutegiak, 

deialdiak, aktak, e.a.) zuzendaritzen bidez kudeatuko dira ekimen guztien arteko koherentzia 

lortze aldera. 

Gerta daiteke zonaldeko edota lurraldeko Laguntza Zerbitzuetako batean edo zonaldeko 

ikastetxe batean Berritzegune Nagusiko aholkularien baten laguntza eskatu behar izatea, bai 

aholkularitza lanetarako edota prestakuntza saioren baterako. Kasu horietan, eskabidea 

ekitaldia gertatuko den arteko zuzendaritzen bidez bideratuko da. 

Berritzegune Nagusiko zonaldeko ikastetxeren batean ofiziozko parte-hartzea: hezkuntza-sare 

baten koordinazioak ezarritako eginkizunaren ondorena izan daiteke (Ikas-komunitateak, 

Kalitatea Hezkuntzan, …); edota zenbait deialdiren jarraipenek hala xedaturik zerhaztutakoak 

izateagatik (Partekatuz Ikasi,  Hezkidetza, SareHezkuntza…).  

Berritzegune Nagusiko aholkularitzak zonaldeko ikastetxeetan gertatzen diren guztietan, 

funtsezkoa da ikastetxeak erreferentzi duen Berritzeguneko aholkularitzekin koordinatzea. 

Berritzegune Nagusitik edota zonalde/lurraldeko laguntza zerbitzutik desadostasuna gertatuz 

gero, gatazka hori bi zuzendaritzen artean ebatsiko da. 

 

Vitoria-Gasteiz, 2016ko ekainaren 20a 
 

Begoña Garamendi Ibarra 
Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaria 


