
Irakaskuntza
Publikoa

EAE  2017ko ekaina 111. zbk.

Le
ge

 g
or

da
ilu

a 
bi

-2
72

9/
00



Aurkibidea

Horma	 2

Editoriala	 3

Irakasle	funtzionario-ordezkoak
-  Zuzendaritza aukeratzeko 4 

22/2009 dekretuaren aldaketarako 
dekretu proiektuari buruzkoa

-  Kanpo azterketei EZ! 6

-  Hitzaldiak 6

Hezkuntza	Bereziko	Hezitzaileak
-  Gure lan-baldintzak hobetzeko 7 

eskatzen jarraituko dugu

-  Sententziak GURE ALDE 8

-  Gu, hezitzaileok borrokan! 8

Haurreskolak-Partzuergoa
-  Zergatik Haurreskolak 9 

Partzuergoan mobilizazioetara 
jotzeko beharra?

Nafarroa
-Haurtzaindegia vs Haur Eskola 10

Emakumeak
-  Ikasturte bat pedagogia 11 

feminista lantzen!

Lan	osasuna
- Gainzamak zapaltzen 12 

jarraitzen gaitu

Jendarte	mugimenduak
- CETA 13

- Garoña 13

- Foro soziala 13

LGTBI+
-  Mutil bulbadunak eta neska 14 

zakildunak: autobus 
geltokietako kanpaina

Eilastasuna

-  Eilastasunarekin arduratsu! 15

Han-hemenka	 16



Hezkuntza	 publikoan urtez urteko eta etenik 
gabeko murrizketak jasaten egon ostean, egoera 
horri aurre egiteko konfrontazio fase bat ireki behar 
genuela ondorioztatu genuen sindikatuok ikasturte 
hasieran. Ez genuen beste aukerarik ikusten gure lan 
baldintzetan jasandako murrizketa politikak eten eta 
hezkuntza publikoak aspaldian izan duen inbertsio maila 
berreskuratzeko. 2009tik 2017ra %5,46 igo da aurrekontu 
orokorra; hezkuntzakoa %1,16 soilik. Igoera hori, gainera, 
itundutako sarean eta hezkuntza publikoari ez dagozkion 
esparruetan eman da. Hezkuntza Publikoan murrizketak. 
Eusko Jaurlaritzaren bozeramaileak, Erkoreka jaunak, 
hain gogoko dituen datuek egoeraren gordintasuna 
agerian uzten dute. Argi	dago,	beraz,	hezkuntza	ez	dela	
PNVren	 lehentasuna,	 hezkuntza	 publikoa	 behintzat	 ez.	
Nahiago	 dituzte	 elizaren	 adoktrinamendu	 erlijiosorako	
ikastetxeak	 edo	 bestelako	 eskola-enpresa	 ereduak.	
Egoera honi buelta eman nahian, hamaika saiakera eta 
mobilizaio egin ditugu Hezkuntza Sailari elkarlanerako 
eta akordiorako deia luzatuz (gainontzeko sindikatuekin 
mobilizazioak, legebiltzarrean agerraldiak, alderdi 
politiko guztiekin bilerak, iritzi artikuluak...); baina 
alferrik. Aurtengo aurrekontu etan ere sare publikoa eta 
bertako langileok nabarmen atera gara galtzaile.

Egoeraren larritasuna ikusirik, martxoaren 22rako egin 
genuen lehenengo greba deialdia eta bertan konpromi-
su garbia luzatu genion langilegoari: administrazioak 
aurrerapausurik eman ezean gure mobilizazio dinami-
ka indartuko genuke. Maiatzaren 4an irakasleen mahai 
sektoriala deitu zuen administrazioak, eta maiatzaren 
10ean Haurreskolak Partzuergoko mahaia bildu zen. 
Bilera bietan garbi geratu zen zein zen gobernuaren ja-
rrera: Ez dute hezkuntza publikoan inbertsioa areago-
tzeko inongo asmorik.	Heziketa	bereziko	hezitzaile	eta	
sukalde	 eta	 garbiketako	 langileak	 ez	 dituzte	 hezkun-
tzako	 langiletzat	 hartzen	 eta	 ez	 dira	 bildu	 ere.	 Guk, 
gure hitzari eutsi genion eta maiatzak 16 eta 23rako dei-
tuak genituen greba deialdiak bere horretan mantendu 
genituen. Egoera iraultzeko ez digute beste biderik utzi.

Datu zehatzetatik haratago, azken urteetan izan den 
mobilizazio indartsuenen aurrean gaude, zalantzarik 
gabe.	Gobernuaren	erantzuna	iraina	eta	gezurra	izan	dira. 
PNVren ohiko estiloa. Erkoreka, Bildarratz eta EAJko beste 
politikari askok -agintari direnetik, egon al dira sekulan 
eskolaren batean?- ekaitza baretu beharrean, tentsioa 
areagotzea erabaki dute: sindikatuon zilegitasuna ko-
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lokan ipini dute, datuak manipulatu dituzte, gure ahotan 
ipini dituzte guk esan ez ditugunak... baina gure aldarri-
kapenei entzungor egiteko gobernuaren argudioa gezur 
handi batetan egon da oinarrituta: “sindikatuen alda-
rrikapenak bideratzeko neurriak ez daude gure esku”. 
Gezurra. Paradoxikoa da Hezkuntza sailburua, Cristina 
Uriarte, desagertua egon izana azken aste hauetan.

Gure	 aldarrikapen	 guztietan	 eragin	 dezake	 administra-
zioak, neurri handiagoan edo txikiagoan, baina guzti-
etan: eros ahalmena, ratioak, ordezkapenak, erretiroa 
erraztea, basjak zigortzea, egonkortasuna...borondate	
politikoa	behar	da,	eta	PNV	eta	PSEren	lehentasuna	ez	
da	 Hezkuntza	 Publikoa. PSEren jarrera harrigarria da. 
Oposizion zegoenean ozen hitz egiten zuen HEZIBERRI 
eta EAJ-PNVren hezkuntza politikaren kontra, baina jelki-
deen eskutik Jaurlaritzan sartu ondoren, ez du txintik esan 
Uriarteren hezkuntza politikaren aurka. Ontzat ematen al 
du HEZIBERRI eta murrizketak mantentzeko politika?

LOMCEren aplikazioan ere badu zer esan, nahi izanez 
gero, baina kontrako bidea eraman du Uriarteren tal-
deak: zuzendaritza gerentzialen inposaketa, proiektuen 
bidezko finantziaketa, D ereduaren suntsitzea, Hezkun-
tza Troikaren menpeko hezkuntzaren merkatilizazioa 
(FMIk, Banku Mundialak eta Europar Batzordeak disei-
natu dute Europa2020 hezkuntza markoa), ikastetxe 
pribatuen itunen luzatzea, LOMCE berak ezartzen dituen 
erlijio orduak baino gehiago ezartzea, sare pribatuaren 
gainfinantzaketa, aukera berdintasunetik hurruntzea, 
kanpo ebaluazio sistema obsesiboaren inposaketa, fi-
losofia borondatezko bezala uztea, ordezkaritza orga-
no gorenen eskumenak murriztea, “familiek ikastetxea 
aukeratzeko duten eskubidea” sistemaren antolaketa-
rako ardatz gisa ezar tzea, sare itunduaren segregazio 
mekanismoak eskura jartzea hezkuntza sistema klasis-
ta indartzeko... Horretan hari da PNV, hezkuntza publi-
koa hondoratzen, eta, beraz, hezkuntza eredu neolibe-
ral baten paradigma inposatzen.

STEILASek	bere	konpromisua	berrezten	du:	Ez	dugu	
etsiko	 administrazioak	 hezkuntza	 publikoari	 eta	
hezkuntza	publikoko	langileoi	dagokiguna	eman	arte. 
Prest gaude bide horretan beharrezko adostasunak bi-
latu eta gainontzeko eragileekin -ikasle, familia, sindi-
katu eta plataforma herritarrekin- borrokan jarraitzeko, 
ez baitigute beste aukerarik utzi.•
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Hezkuntzako	 langileen mo-
bilizazioak gutxietsiz, gober-
nuaren bozeramale ugari atera 
dira hedabideetan Hezkuntzako 
departamentuaren lan ona go-
raipatuz eta LOMCEren aurka 
tinko ari direla berretsiz.

2017ko otsailaren 21eko ebaz-
penean, arautegi berria onartu bitartean, 

aurten bukatu behar ziren zuzendarien izendapenak 
urte betez luzatzen ditu departamentuak. Tramita-
tzen ari diren araudi berria oinarritzat hartzen duen 
LOMCE baino haratago omen doa. “Omen” idazten 
dugu zeren departamentuak informazioa langileokin 
EZ partekatzeko duen jarrera dela eta, Euskadiko 
Eskola Kontseiluak dekretu proiektuari buruz eman 
duen 17/02 irizpena soilik ezagutzen baitugu.

STEILASek Eskola Kontseiluaren irizpen hau ain-
tzat hartuz, administrazioak garatuko duen dekre-
tuaz zera adierazi nahi du:

•  Administrazioak gauzatuko duen dekretu horrek 
helburu bakarra du: egungo araudia LOMCEra 
egokitzea, besterik ez.

•  Proposatzen den aldaketak, zuzendaritza hau-
ta tzeko batzordean honako eragina izango 
du: Ikastetxeak	 ordezkaritzaren	 %80	 izatetik, 
LOMCE eta indarrean dagoen dekretura (236/ 

Ante el dictamen al proyecto de decreto de modifi-
cación del decreto que regula la selección de la di-
rección de los centros escolares emitida por el Con-
sejo Escolar de Euskadi, STEILAS	manifiesta que,

.  El único objetivo para la nueva normativa es la 
aplicación de la LOMCE.

.    Con la modificación que propone el departa-
mento, la participación de la comunidad esco-
lar en la selección de la dirección pasa a ser de 
un 80% a un 40%, quedando la decisión en ma-
nos de la administración.

.  Ante la mención que se hace sobre la toma de 
decisiones en el ámbito de la gestión del per-

sonal, defenderemos que las condiciones la-
borales del personal de la función pública estén 
basadas en principios de igualdad y no en cri-
terios arbitrarios establecidos por la dirección.

.  No admitiremos un modelo gerencial de di-
rección basado en principios de coste y benefi-
cios como si de una empresa privada se tratara.

Por todo ello, además de denunciar la nueva norma-
tiva que está tramitando el departamento, STEILAS	
utilizará todas las herramientas a su alcance para ha-
cerle frente, ya que consideramos que están en jue-
go la libertad sindical y el derecho a la organización 
y negociación colectiva para la defensa de nuestros 
derechos e intereses.
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irakasle funtzionario-ordezkoak

Zuzendaritza aukeratzeko 22/2009 dekretuaren 
aldaketarako dekretu proiektuari buruzkoa

(LOMCEren ezarpena: Heziberriren hurrengo kapitulua)

2015 Heziberri) egokituz, %40	 izatera	 pasako 
da. Ondorioz, zuzendaritza	 aukeratzeko	 esku-
mena	administrazioaren	esku	geratuko	da, hez-
kuntza komunitatea gutxiengoan eta bigarren 
planoan utziz.

•  Aldi berean, Eskola Kontseiluaren irizpenak, 
236/2015 dekretuaren 32.artikulua (Ikastetxe 
Publikoen Autonomian Sakontzeko Proiektua) 
zehaztasun handiagoz gara dezan eskatzen dio 
administrazioari. Espresuki, langileen	 kudeake-
ta esparruari dagokiona aipatzen da.

•  Funtzio publikoan (irakaskuntza publikoan) 
enpresa pribatuaren koste-etekin eredu geren-
tzialari bide ematen dion zuzendaritza profesio-
nalaren irudia ez dugu inolaz ere onartuko.

•  Langile publikoen lan baldintzak berdintasun, 
meritu eta gaitasun printzipioan oinarritu behar 
dute eta inolaz ere ez zuzendaritza jardunaren 
bitartez finkatu daitezkeen irizpide arbitrarioen 
bitartez.

•  Adierazitako	 arrazoiengatik,	 Hezkuntza	 sai-
lak	garatuko	duen	dekretu	hau	salatzeaz	gain,	
STEILASek	eskura	dituen	tresna	guztiekin	egin	go	
dio	aurre,	izan	ere	askatasun	sindikala,	negozia-
zio	 ko	lektibo	 eskubidea	 eta	 gure	 eskubide	 eta	
interesak	defendatzeko	tresnak	baititugu	jokoan.
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Baldintzak

•		Gutxienez, 5 urteko antzinatasuna izatea irakas-
kun tzako funtzio publikoan karrerako funtzionario 
gisa.

•		Epe horretan, hautagaiak karrerako funtzionario 
gisa zuzenean irakasten egon behar izan du 
zuzendu nahi duen ikastegiak eskaintzen dituen 
irakaskuntzetakoren batean.

•		Zuzendaritza	 eginkizuna	 garatzeari	 buruzko	
prestakuntza	ikastaro	bat	gainditu	izan	akredi-
tatzen	duen	ziurtagiria.

•		Zuzendaritza proiektu bat aurkeztea eranskinean 
adierazitakoak jasotzen duena, gainerako kide 
bakarreko organoak betetzeko pertsonen izenak.

Artículo 134. Requisitos

•		Tener una antigüedad de al menos cinco años 
como funcionario de carrera en la función pública 
docente.

•		Haber impartido, durante un periodo de igual 
duración, docencia directa en alguna de las 
enseñanzas de las que ofrece el centro a que se 
opta, como funcionario o funcionaria.

•		Estar	en	posesión	de	la	certificación	acreditativa	
de	haber	superado	un	curso	de	formación	sobre	el	
desarrollo	de	la	función	directiva.

•		Presentar un proyecto de dirección que incluya, 
entre otros, los objetivos, las líneas de actuación y 
la evaluación del mismo.
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LOMCE 17/02 irizpena

Artículo 136. Nombramiento
Periodo de 4 años.

El nombramiento de los directores podrá renovarse, 
por períodos de igual duración, previa evaluación 
positiva del trabajo desarrollado al final de los mis-
mos. Los criterios y procedimientos de esta evalua-
ción serán públicos y objetivos e incluirán	los	resul-
tados	de	 las	evaluaciones	 individualizadas, a que 
hace referencia el artículo 144, realizadas durante 
su mandato...

Artículo 135. Comisión

•		Representantes de las Administraciones educativa.

•		Representantes del centro, en una proporción de 
entre 30 y 50%. De estos últimos, al menos el 50% 
lo serán del profesorado del centro.

•		*las	 Administraciones	 educativas	 determinarán	
el	 número	 total	 de	 vocales	 de	 las	 comisiones	
y	 la	 proporción	 entre	 los	 representantes	 de	 la	
Administración	y	de	los	centros.

16. artikulua. Izendatzea
Ez ohiko izendapenak 4	urteko	eperako	luzatzen	da.

Baremoa
Sartzen	da	e) ikastetxearen autonomian sakontzea-
ri bu ruzko atala. Aipatu dekretuaren 32. artikuluan 
horrela azaltzen da: “Proposamen horretan jasoko 
dira esparru pedagogikoan eta curriculumean hartu 
beharreko erabaki bereizgarriak, bai eta	 antolake-
tan,	kudeaketa	ekonomikoa	eta	langile-kudeaketan	
hartu	beharrekoak	ere, irakaskun tza-prozesuak eta 
ikasleen emaitzak hobetzeko asmoz”.

5. artikulua. Aukeraketa batzordea

•		Ikuskatzaile bat.

•		Klaustroko kide bat.

•		OMRko ordezkari bat, irakaslea ez dena, baina ez 
da derrigorrez familien ordezkaria izango.

•		Delegatuak izendatutako ikastetxe publikoetako 
bi zuzendari.

•		Hautatu gabeko zuzendariak egon daitezkeen ge-
hienezko aldia 3 urtetik 4 urtera luzatzen da.

Euskadiko Eskola Kontseiluko 
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irakasle funtzionario-ordezkoak

Ikas-irakaskuntza prozesuan zehar ezinbesteko tresna da ebaluazioa. Baina 
ikuspegi pedagogikotik eraginkorra izateko prozesu osoa kontuan hartu behar du. 
Hau da, nondik abiatzen garen, prozesua nola izan den, nora heldu garen eta ibilbi-
dean zehar eragina izan duten alderdiek barneratu behar dituen.

Ezbairik gabe norbanakoaz gain, taldea 
bera kontuan hartu behar du, bai eta 
erabilitako metodologia eta burututako 
proi ektuak ere.

LOMCEk babesten duen hezkuntza eredu neoliberalaren ezarpenak 
beste ebaluaketa mota ekartzen digu, hezkuntza sistemaren beha-
rrei eran tzuna eman beharrean gero eta prekarizazio handiago duen 
lan merkatuari begira dagoena. Honek guztiak, ikastetxetako lan di-
namikak goitik behera baldintzatzen du.

Hezkuntza komunitate osoaren erantzukizuna da hezkuntza sistema 
propio eta justuago baterantz aurrera pausuak ematea. Horregatik, 
STEILASetik, aurten ere, kanpo ebaluazio	sistema maltzur honi boi-
kota egitea eskatzen dugu.

Halaber, dei egiten diogu hezkuntza komunitateari (familia, irakasle 
eta ikasleak) ikastetxeetan kanpoko azterketa eta errabaliden aur-
kako ekimenak bultzatzera eta sustatzera.•

Kanpo	
azterketei	

EZ! La aplicación de un modelo 
educativo neoliberal como 
defiende la LOMCE, trae consigo 
la imposición de un modelo 
de exámenes externos 
y reválidas que no responde 
a las necesidades 
del sistema educativo.

Es responsabilidad de toda 
la comunidad educativa 
dar pasos hacia un sistema 
educativo propio y más justo. 
Por ello, desde STEILAS un 
vez más, pedimos el boicot a 
este sistema de evaluaciones 
externas.

Ekainean esleipenei buruzko hitzaldiak antolatuko ditugu telematikoek 
zein aurrez aurreko esleipenek (presentzialek) zertan dautzan azaltzeko.

Hitzaldiak
Aurreko apirilaren hasieran STEILAS sindikatuak ordezkogaien birbare-
mazioari	buruzko hitzaldiak burutu zituen erkidegoko hiru hiriburuetan. 
Azken urteotan ordezko dexente sartu dira zerrendetan eta prozesua 
azaltzea eta zalantzak argitzea izan da gure helburua.



7

hezkuntza bereziko hezitzaileak

Gure lan-baldintzak hobetzeko 
eskatzen jarraituko dugu

Horretarako ARRAZOIAK baditugu. Besteak beste:

Gure	lana	modu	egokiz	egiteko	behar	diren	
baldintzak	ematen	EZ	direlako

Gure lana moldatu behar dugu lan-baldintzetara edo lan baldintzak 
moldatu behar dira gure lana ondo egin ahal izateko?

Gure	lan	zama	eta	ikasleen	ratioa	handitzeak	lanaren	kalitatea	
okertzen	duelako

Koordinazioa, materialaren prestaketa, ikasle bakoitzak behar duen arreta... horren guztien 
bermea kolokan geratzen da gure lan-baldintzak gero eta gehiago estutzen badizkigute.

Lanagatik	sortutako	gaixotasunak	ez	daudelako	
lan-gaixotasuntzat	onartuak

Eguneko lanaldi luzeek, ikasleak mugitzeko esfortzuek, joan-etorrien 
nekeek, ikasle batzuen agresio fisikoek... gure osasunean daukaten 
eragina nabaria bada ere, arrazoi horiengatik sortutako gaixotasunak 
ez dira lan-gaixotasuntzat hartzen eta, ondorioz, baja hartzerakoan 
soldatatik dirua kentzen digute.

Administrazioak	ezin	digulako	guri	pasatu	hezkuntza	premia	bereziak	dituzten	
ikasleen	heziketaren	ardura	guztia

Ikasleei gizabaliabidea jarri eta gero, hor konpon! Administrazioaren ardura hor bukatzen 
dela ematen du. Langile horrek eguneroko lana modu egokiz egiteko dituen arazoak berdin 
zaizkio... lana aurrera ateratzen badu.

Ikasle guztiek jaso behar duten 
hezkuntza kalitatekoa izateko behar diren 
baldintzak eta baliabideak bermatzeko 

ARDURADUNA da.

Garraioa, 7’5 
ordu jarraian 

ikasleekin, jantokia, 
asteko jolastoki 
guztietan egon 

behar…
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hezkuntza bereziko hezitzaileak

Sententziak	GURE	ALDE

Las sentencias que 
van llegando sobre 
las indemnizaciones 
de final de contrato 
para el personal 
sustituto con contrato 
laboral están siendo 
favorables a STEILAS.

Kalte-ordainei	buruzko	Europako	sententzia	dela	eta,	
langileek	jarritako	erreklamazioen	EPAIAK	aldekoak	dira.

2017ko otsailaren 22an eman 
zen ordezkoen kontratu bukae-
rako kalte-ordainen inguruko 
lehen sententzia. Hezitzaile	
eta	 irakasle	 laboralen sekto-
reko langile askoren errekla-
mazioak bideratzen ari gara 
STEILAS-tik, eta lehenengo 
sententzia horren ostean, beste 
ba tzuk ere atera dira. Guztiak 
gure aldekoak. Hala ere admi-
nistrazioak errekurritzea lortu 
du eta behin betiko sententzien 
zain gaude.

Gu, hezitzaileok borrokan!
Hezitzaileok martxoaren 22, maiatzaren 16 eta 23an 
grebara deituak izan ginen gure lan baldintzak hobe-
tzeko. Hezkuntza komunitatearen barruan egonik, 
eta gure hitzarmena 2003koa eta administrazioaren 
jarrera ikusirik, borroka besterik ez zaigu gelditzen. 
Hezitzaileok ere borrokan gaude, beste kolektiboekin 
elkarlanean.•

Hortaz, gure lan baldintzak hobetu arte

BORROKAN JARRAITUKO DUGU

Oraingoz epaileek argi diote kon-
tratu amaierako ordezkoen kalte- 
ordainak finkoei ematen zaizkie-
nekin parekatu behar direla. Lan 
egindako urteko 20 egunetako 
kalte-ordaina, hain zuzen.

Hortaz, STEILAS-tik Irakasle 
La boral eta Hezitzaileen kalte- 
ordainak erreklamatzen jarrai-
tuko dugu, langile ordezko eta 
finkoen arteko parekotasuna 
bultzatu behar baita.•
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haurreskolak-partzuergoa

Azken	 urteotan ditugun lan baldintzak ikusita, 
Haurreskolak Parzuergoan ere mobilizatzeko arrazoi 
ugari ditugu.

Enpresak mahai negoziatzailean duen jarrera sala-
tzekoa da, ez baitu aurrera pausu nabarmenik ema-
teko borondaterik erakusten. Egin ditugun bileretan 
Enpresak diru kontuak aipatzean bestaldera begira-
tzen du, berarentzat gai hau ukitu ezina baita. Ratioa 
handitzea berdintasun irizpideak ezarriz, koordinazio 
orduak errespetzea, ordezkatuak izan behar diren 
baimenak, eszedentziak eta lizentziak onartzea eta 
lenengo egunetik ordezkatzea, bajan gaudenean ja-
sotzen dugun soldataren ehuneko ehuna kobratzea, 
erretiro partziala erraztea, eta abar luze bat.

Gainera, 2008tik erosmen-ahalmen galera handia pai-
ratu dugu Haurreskolak Partzuergoko langileok, eta, 
2012ko aparteko ordainsariaren erdia zor digute orain-
dik ere eta gai hauek ukitugaitzak dira Enpresarentzat.

Dirua suposatzen ez duenak enpresarekin 2012tik 
negoziatzen edo hobeto arautzen gabiltza. Hona 
hemen hainbat adibide: Atxikipenak (13. artikulua), 
LAL (Leku- aldatze lehiaketa), Pertsonal Kudeake-

Zergatik Haurreskolak Partzuergoan 
mobilizioetara jotzeko beharra?

tako langileen ordutegiak... Esan behar da esparru 
guzti horiek ere arautzeko beharra dugula, baina ez 
gaude ados Enpresak daraman erritmoarekin ez eta 
lehentasunekin ere. Ondo dakigunez enpresak ara-
zoak mahai- gainean izan dituenean edo epaiketa 
baten ondorioz kontrako sententzia bat izan duenean 
erakutsi du negoziatzeko nahia bakarrik.

Apurrak negoziatzeko ere sekulako oztopoak jartzen 
ditu eta, horregatik gabiltza bilera desberdinatara 
joan-etorrian (edozer) zerbait gauzatzeko zailta-
sunarekin. Nolabait, Partzuergoak “erabakitze nahi” 
faltsua erakusten du eta sindikatuak titere moduan 
gabiltza. Bestalde, aipatu behar da azken urte haue-
tan murrizketa ugari jasan ditugula hainbat arlotan, 
Hezkuntzako beste sektoreetan bezala, hau dela eta, 
Patronala eroso dabil egoera honetan, bake soziala 
baitu eta langile guztiok ikusten ditugu mobiliza-
zioetara jotzeko beharra daukagula eta ez gaudela 
edozer, apurrak eta huskeriak negoziatzeko prest.

Guzti honegatik, lan baldintzak hobetzeko eta gure 
eskubideen alde egiteko mobilizatzeko garaia da. 
Gure aldarrikapenak kalean adierazteko unea iritsi 
zaigu. Gu ere publikoa garelako!•

Haurreskolak Partzuergoan

Lan baldintzak hobetu, 
hezkuntza eraiki

Gu ere 
hezkuntzaren 

barne

Ordezkapenak 
lehen 

egunetik

Ratioak 
handitu

Haurreskolak 
doakoak

Bajak osotasunean ordaindu Kudeaketa 
arloan, 
langile 

gehiago

Doakotasuna 
Partzuergoan

Behin Behinekotasuna jaitsiEroste 
ahalmena 

berreskuratu

Erretiroa erraztu

Haurreskolak Partzuergoak 
irá a las movilizaciones

Denunciamos la actitud de 
la empresa porque no expresa 
ninguna voluntad ni siquiera 
a la hora de negociar aquellas 
cuestiones que no implican aumento 
de presupuesto, haciéndonos perder 
la paciencia y el tiempo, sin mencionar 
el apartado económico que es 
absolutamente intocable para la 
empresa.

El Consorcio Haurreskolak 
se encuentra en una situación 
cómoda porque tiene paz social.

Exigimos la mejora de las condiciones 
laborales en general: aumento de 
ratios, sustituciones desde el primer 
día, favorecer la jubilación parcial...

Saldremos a la calle a reivindicar 
nuestros derechos, el Consorcio 
Haurreskolak tambien es pública!
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nafarroa

Kontzeptu honen esanahia ba-
lore ideologiko ezberdinei lotuta 
agertu da historian zehar: lehena 
asisten tziala da eta hezitzailea hu-
rrena.

Adin tarte honetan zainketa hezi-
ketaren oinarria da, indarrean dau-
den Nafarroako talde politikoek as-
paldian norabidea zein izanen zen 
hautatu arren, gobernuak haurtza-
roaren eskubideak bermatzen di-
tuzten erabaki ausartak hartu eta 
praktikara eramateko asmoa adie-
razi zuen.

Komunitate honekiko hartutako 
konpromisoa adierazteko momen-
tua dela uste dugu: 0-3 aren az-
terketa sakona egin ondoren orain 
ausardia politikoa behar da oker 
dagoena zuzentze aldera.

Haurtzaroaren kultura sortzen eta 
hedatzen laguntzen duten erakun-
deak behar ditugu, haurraren irudi 
bati erantzuten diotenak; berezko 
gaitasun eta ahalmenak onartzen 
dizkiotenak.

Haurtzaroaren	 nortasun	 propioa	
errespetatzen	 duen	 hezkuntza	 sis-
tema	 antolatu	 bat	 izateko	 eskubi-
dea	duten	herritarrak	dira	haurrak.

Testuinguru honetan haurtzaroaren 
prozesuan laguntzen duten pro-
fesionalen eskubideak bermatzea 
ezinbestekoa da! 0-6 etapa erres-
petatzeko kudeaketa komuna bide 
bakarra dela uste dugu.

Lan egoera oso ezberdinak elkarbi-
zitzen dute Nafarroan, batzuk oso 

ezegonkorrak dira, haurtzaroaren 
ardura duten heldu hauek bere 
buruarekiko exijentzia handia duten 
pertsonak dira, formakuntza teoriko 
handikoak eta eskarmentu laboral 
handia dutenak.

Haurraren emozioak ulertu eta la-
gundu ahal izateko auto-ezagutza 
prozesu sakon eta aberasgarri ba-
tean murgilduta dauden profesional 
arduratsuak asko.

Langile hauek guztiek boronda-
tezko jarrera eskuzabala dute lan 
amankomunarekiko, beste lan es-
parruetan baino handiagoa kasu 
askotan.

Haurrenganako konfiantza egunero 
lantzen duten pertsonak dira, en-
tzute aktibo etengabekoa dute hau-
rraren indibidualitateari neurtutako 
erantzuna eman ahal izateko eten-
gabeko hausnarketa eginez. Haur 
batek egiten dakiena baloratzen 
ikasi dute, haurraren erritmoa erres-
petatuz epaitzen dituzten etiketak 
erabili gabe.

Beraien eguneroko praktikan ar-
dura profesionala eta pertsonala 
erabat lotuta daude, baina adminis-
trazioak, oraingoz, haurtzaroaren 
eskubideak errespetatzen ez ditu-
enez, lan alor honetan lan egiten 
duten langileen eskubideak ere ez 
ditu bermatzen.

Baieztapen honen erantzuna errea-
litatean aurkitu dezakegu: adminis-
trazio ezberdinen eskuetan dago 
0-3a. Udal eta udalerrietako egoki 
formatu gabeko zinegotzi askoren 
ardurapean uzten da eskolaren an-
tolaketa edo helburuen eta beha-
rrezkoak diren baliabide pertsona-
len erabakiak hartzeko ahalmena 
eta beraien borondate ona zalantzan 
jarri gabe, uste dugu erabaki hauek 
profesionalen esku egon behar du-
tela, haurraren eta pertsonaren oi-
narrizko hezkuntza kolokan abiatuz 
lehendabiziko momentutik eta hau 
onartezina dela iruditzen zaigu.

Gure gizarteak inoiz ez dio haur txi-
kiari dituen konpetentzia guztiak 
onartu, errespetatu, haiengan kon-
fiantza agertu eta ondorioz ez dio 
beharreko baliabideak eskaini.

Modu zientifikoan probatuta dago 
pertsona baten bizitza bere lehenda-
biziko urteetaz baldintzatuta dagoela.

Eskolak gainezka daude plantea-
mendu pedagogikoak aurrera egi-
teko agertzen dituzten erratio zail-
tasunagatik, eskola proiektuaren 
merkantilizazioarekin ere, urtero es-
trategia publizitarioak bilatuz ahalik 
eta “bezero” gehiago erakartzeko, 
eskola bizirik mantentzeko eta bere 
lanpostua beste ikasturte batez lu-
zatu ahal izateko.

Langileek ezin dute gehiago jasan 
irizpide ekonomikoetan bakarrik oi-
narritutako araudi orokor mugiezina.

Haurtzaroa etorkizuna da eta ziklo 
honetan baliabideak inbertitu beha-
rra dago, paradigma maila teorikotik 
maila pragmatikora pasatu beharra 
dagoela eskatzen dugu eta hau poli-
tikoen esku dagoela ukaezina da.

Neurriak hartu behar dira egoera 
jasanezin hau aldatzeko eta pauso 
sendoak eta sakonak eman behar 
dituzte 0-3 zikloa hezitzailea izan 
dadin lortzeko, kudeaketa pedago-
giko eta ekonomiko koherente bat 
aurrera eramateko, 0-3aren erreali-
tatearen kontrola egiteko eta hau-
rren eta bertako langileen eskubi-
deak bermatzeko.•

“Escuela Infantil el campo 
más marginal del sistema 

educativo, un callejón sin salida 
desde el punto de vista político: 
no hay dinero, no hay recursos, 

no hay reconocimiento 
ni prestigio 

de sus profesionales”
(Vicenç Arnaiz Sancho)
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emakumeak

Beste	ikasturte bat Hezkuntza publikako 
berdintasun mahaia elkartu gabe. Azken 5 
urtetan ez gara deituak izan eta berdintasun 
teknikaria nor den eta zertan ari den ez dago 
jakiterik, baina antza egon badago.

Eremu honetan ere Hezkuntza Sailak ez gaitu 
kontuan izaten, naiz eta noizbait gure mate-
riala haien web-ean eskegi. Hala ere aukera 
izan dugun guztietan genero ikuspuntutik 
gure ekarpenak egin ditugu.

Dena den gure lana eta eragiletza beste hain-
bat eremutan errefenteak izan dira:

Magisteritza eskoletan gure unitate didak-
tikoak: “Aske izan nahi dut, ez ausart” eta 
“Gure gorputz anitzetan, gu geu” eta gidak 
aurkeztu ditugu, Berretzigune eta ikastetxe 
batzuetan ere Hezkidetzaren inguruko forma-
zio saioak eman ditugu.

Beste aldetik guk ere formazioa jaso dugu: 
“Indarkeria sexistari aurre egin” Irantzu Va-
relarekin, “Emakumeak eta zientzia” Marta 
Machorekin, “Pedagogia feminista” Mari Luz 
Estebanekin...

Ikasturte	bat	pedagogia	feminista	lantzen!

Seminario eta jardunaldi ezberdinetan ere 
parte hartu dugu: “Indarkeria matxista bir-
pentsatzen: Feminismotik erantzunak mar-
txan” (Emakume Mundu Martxa), “Elikadura 
subirautza” (Etxalde), “Haurrenganako sexu 
abusua” (eragile ezberdinak), “Enredadas 
contra las violencias machistas” (STES-eko 
organización de mujeres, Leonen), “A lxs 
diosxs rezando y el género cuestinando” 
(Munduko medikuak eta Pikara), Topaketa 
Ekosozialistak eta abar luze batean.

ESK sindikatuarekin hainbat hedabidetan 
ematen diren eduki matxistak salatzeko “Isu-
ri matxistei stop” kanpaina bat diseinatu 
dugu eta martxan dago.

Eta beti bezala koordinadora feministek anto-
latzen dituzten mobilizazioetan gure presen-
tzia eta partea hartzea ere bermatu ditugu.

Hurrengo ikasturtean ere gure hezkuntza 
ekarpen feminista burutzeko prest!•



lan osasuna

Badira 5 bat urte kartel hau argitaratu genuela eta, tamalez, 
gaurkotasun osoa dauka gurean. Ikasle, irakasle eta langileok 
gure eguneroko jardunean gainzama hauek eragiten digute:

Gainzamak zapaltzen jarraitzen gaitu

Errrebalidak: 
LOMCE eta 
Heziberrik 
ezartzen duten 
kanpo azterketa 
sistemak zuzenean 
eragiten digu ikasle 
eta irakasleoi. 
Ikasleen etorkizuna 
mugatzen dute eta 
irakasleok hauek 
gainditzeko edukiak 
ematera mugatuko 
dugu ikasturtea.

Lan Osasuna:
Administrazioek 
gai honi ez diote 
inolako garrantzirik 
ematen. Legeak 
agintzen dituen 
bilerak ez dituzte 
betetzen. Arrisku 
psikosozialak, 
istripuak, bajak 
eta beste hainbat 
gairen jarraipena 
egitea ezinezkoa 
zaigu.

Estresa: 
Hau da langileok 
pairatzen dugun 
gaixotasun 
ohikoena. Ez du 
inolako aitortzarik 
legearen aurrean. 
Egunerokoak, 
inguruak eta 
beste hainbat 
faktorek errazten 
dute gugan 
eragitea.

Jubilazioa: 
Azken 
murrizketek 
(Estatutik 
zein Gasteiz 
eta Iruñeko 
gobernuetatik) 
baldintzak 
gogortu 
dituzte 
jubilatzeko.

Hori dela eta, lan zama areagotzen joan ez dadin, 
Administrazioei exijitzen diegu:

•  Ordezkapenak lehenengo egunetik betetzea.

•  Gaixotzeagatik egiten diguten soldataren 
deskontua ez egitea.

•  Ratioak ez igotzea.

•  Erretiro adina ez atzeratzea.

•  Lanpostuak osasun arrazoiengatik egokitzea.

•  Arrisku psikosozialek eta ergonomikoek 
eragindako ondorioak kontingentzia 
profesionaletan barneratzea.

•  Gaixotasun profesionalen azterketa eta 
onarpenean aurrera egitea.

•  Ekintza sindikala eta negoziazio kolektiboa 
indartzea lan osasunaren hobekuntzarako 
tresna gisa.

•  Eredu prebentibo propioa garatzea.

Murrizketak: 
Azken urteetan 
ohiko bihurtu 
diren murrizketek 
gure jardunean 
eragin zuzena 
dute. Bajak 
zigortu, ratioak 
igo, beharrizanak 
gutxitu, 
burokratizazioa 
gehitu,... Gure 
osasunak 
nabaritu du

12
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jendarte mugimenduak

Zer	da	CETA?
Europar Batasuna eta Kanadaren arteko 
merkataritza eta ekonomia ituna (CETA)
siglek ingelesez.

Zeintzuk	dira	itunaren	
ezaugarri	nagusiak?
Europako Batasunak ekonomia handi 
batekin -munduko hamargarrena da Ka-
nada- egin nahi duen lehen merkataritza 
akordioa da. Handinahitsuena ere bada. 
Orain arte merkataritza liberalizatzeko 
itunen asmo nagusia aduanak eta tarifak 
jaistea izan da, baina oraingo honek hel-
buru zabalagoak ditu. Zerbitzu publiko-
etarako sarbidea ireki nahi die bi alde-
etako enpresei, araudiak eta betebeha-
rrak koordina tzeko eta elkarri aitortzeko 
bitartekoak jarriko dira, eta inbertitzai-
leei bermeak handitu nahi zaizkie.

Foro soziala
Foro Sozialak Gernikako bonbardaketaren 80.ur-
teurrena aukeratu zuen apirilaren 29an bizikide
tza eraikitzeko prozesuari buruzko jardunaldia 
antolatzeko.

Bertan, egun, hainbat udalerritan lantzen ari di-
ren bizikidetza esperientzak aztertu eta berauek 
beste udalerritara zabaltzea proposatu zuten 
hara hurbildu zirenek.

Nafarroako legebiltzarrean grabatutako elkar
bizitza eraikitzen dokumentalaren aurkezpena 

egin zuten ondoren eta hor, giza eskubideen 
urraketa ezberdinak pairatutakoen testigantzak 
entzun ahal izan ziren.

Kideek adierazi zutenez, gehiengo zabala dago 
bide sozial bat lantzeko prest eta hori garatzeko 
eragile eta herritarrek bat egin dezakete hiru oi-
narriren inguruan: inolako anbiguotasunik gabe-
ko biolen tzia ezberdinen biktima guztiak erres-
petatu, Euskal Herrian jasandako sufrimendu 
guztiak aitortu eta gertatutako guztiaren gaine-
ko analisi kritikoa egin.

Garoña

Garoña betiko ixteko portabilitate asko behar ditugu!

Segurtasun Nuklearreko Kontseiluak, Garoña zen-
tral nuklearra 2031.urtera arte berriz zabaltzearen 
alde egin du. Alderdiei benetako konpromisoa eta 
inplikazioa eskatu diegu. Iberdrolan baja ematea 
ere aldarrikatuz, enpresa hori delako jabeetako bat.

STEILASek TTIP, CETA eta TiSA-
ren aurkako kanpainan parte har-
tzen du, eta CETA babesten duten 
alderdietako parlamentari guztiei, 
euren postura aldatzeko eskatu 
diegu. Maiatzaren 18an, Kongre-
suan EAJk, PPk, PSOEk, Ciudada-
nosek, PDeCATek eta Coalicion 
Canaria-k alde eman zuten botoa.

Orain lehen baino altuago ezetz, 
erabaki hori gure esku egon be-
har dela esan behar diegu. Horre-
tarako Euskal Herriko Eskubide 
Sozialen Kartak eta TTIP/CETA/
TISA EZ! Kanpainak ekainaren 3an 
burutuko diren mobilizazioetan 
parte hartzeko dei egiten du.

Merkataritza interesek ezin dute 
demokraziaren eta pertsona eta 
planetaren interesen gainetik 
egon. CETA
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Mutil
bulbadunak
eta neska
zakildunak: 
autobus
geltokietako
kanpaina

Badira	 zakila	 duten	 neskak	 eta	 bulba	
duten	mutilak. Lehenengo aldia dugu honelako 
ekimena Euskal Herri mailan. Gutxitan izan ditugu 
horren zuzena eta agerikoa den askatasunaren 
eta aniztasunaren aldeko kanpainak. Estatu 
Batuetan bizi den euskal jatorriko pertsona batek 
eman duen diruari esker burutu da Hego Euskal 
Herriko lau hiriburuetan.

Kanpaina zuzena eta errealitate gordina gainditu 
nahi izan du. Genitalen	 arabera	 egokitzen	 zaigu	
sexua	 eta	 generoa. Eta genitalak agertzeak 
eta lelo zuzena erabiltzeak sektore atzerakoien 
erantzun bortitza eragin du hainbat tokitan. 
Karteletan neska bulbadun eta zakildunak, mutil 
zakildun eta bulbadunak korrika, biluzik, pozik, 
algara betean… agertu izana ez zaie gustatu. Ez 
dute aniztasuna jasaten, eta kontrako kanpainak 
ez ezik, pintadak eta triskantzak ere egin dituzte. 
Zentsura ere izan da Facebook-en.

Gure	erantzuna?	Bat	egitea	honelako	ekimene-
kin,	eta,	zalantzarik	gabe:	horren	lanketa	ikas-
tetxeetan.

Adingabe transexualekin 
berriki egindako ikerketek 
agerian uzten dute haien 
identitatea errespetatu 
eta laguntzen denean, 
bizi-kalitatearen eta 
zoriontasunaren mailaren 
adierazleak adin bereko 
gainontzeko biztanleen 
antzekoak direla. Beraz, 
beraien zoriontasuna gure 
esku ere badago.•

STEILASen Unitate Didaktikoa.

Interesgarria

Loratuz	sarea: transexualitatea ulertzen
eta laguntzen duten ikastetxeen sarea.

Komikia: Laia, ‘zakildun neska bat’, komiki bateko 
protagonista.

TRANSFOBIARI, EZ!

NIZTASUNA I, BAI!
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Mutil
bulbadunak
eta neska
zakildunak: 
autobus
geltokietako
kanpaina

Eilastasuna	fondo solidarioaren 
urteroko asanblada burutu zen 
Gasteizen.

Dakizuenez, duela hamarkadak 
Hegoaldeko eta Iparraldeko zenbait. 
Herritarren artean elkar ezagutzeko 
asmoz, STEILASek hezkuntza 
gara penerako eta elkartasunezko 
fon doa abian jarri zuen.

Garapenerako Hezkuntzan ardu-
ratsu lan eginez ikas-irakas komu-
nitatea jendarte justuago batera 
hurbiltzeko asmoz, 2015-2016 ikas-
turteko proiektuen ebaluazioa egin 
zen, elkar ezagutzearen balioak 
eta erronkak partekatuz. Aurtengo 
ikasturtean ere Eilastasunak he-
rrialde desberdinetako proiektuak 

Desde Eilastasuna 
apoyamos proyectos 
relacionados con la 
educación teniendo en 
cuenta tanto el beneficio 
colectivo como el 
componente de género. 
En un contexto de 
crisis múltiples como 
el actual, más que 
nunca, consideramos 
imprescindible trabajar 
con proyectos que 
ayuden a tejer valores 
solidarios desde la 
práctica educativa y abrir 
caminos a iniciativas del 
profesorado que siente la 
inquietud de mirar al Sur 
de manera más atenta.

bultzatzen ditu, El Salvadoren, 
Guatemalan, Nepalen, Perun, Sa-
haran eta Txilen.

Steilaskideok nahitaezkotzat jo-
tzen dugu gure proiektuek hez-
kuntzarekin lotura izatea, zenbat 
eta heziketa gehiago, orduan eta 
pobrezia gutxiago.

Hezkuntza aldatzen, mundua alda-
tzeko ahalegin handia egiten dugu, 
antolakuntza kolektiboa hauspotuz.

Era askotako krisien testuinguru 
honetan, ezinbestekoa iruditzen 
zaigu eredu kapitalista eta hete-
ropatriarkalari hezkuntzaren bi-
tartez aurre egiten lagundu de-
zaketen proiektu txikiak urtez urte 
ehuntzen aritzea.

Asanbladako partaideok hango 
eta hemengo ikastetxeen arteko 
komunikazioaz mintzatu ginen, 
elkartasuna sustatzeko harrema-
nak joan etorrikoak izan behar 
dutelako. Ildo honetan sakontzea 
izan denez gure nahia, Cristina 
Zamora (Peru) bere herrialdean 
dugun proiektuaz mintzatu zitzai-
gun, balorazioa eta ekarpenak oso 
interesgarriak suertatuz.

Goazen 

 bultzatzera!

¡Sembrando 
el cambio social 
desde la Educación 
para el Desarrollo!

¡Anímate  
y participa!

Eilastasunarekin arduratsu!

eilastasuna

2015-2016 ikasturtean STEILAS 
kideak Saharan ditugun proiek-
tuei bisita egin diete eta bertan 
ikusitakoaren eta bizi izandako 
esperientziaren berri ere eman zi-
guten eta hartu-emanak sustatzen 
jarraituko dugula adierazi genuen.

Aurten proiektu berri bat martxan 
jartzea ahalbidetu genuen, Palpa 
(Nepal) herrialdeko ikastetxe pu-
bliko batean. Hau hegoaldeareki-
ko begirada arretatsua nahi dugun 
hezkuntzako langileontzat beste 
erronka bat da, beti ere hango eta 
hemengo jakintzetatik eta prakti-
ketatik elkar elikatze aldera.•



Araba: Eulogio Serdán 5
01012 Gasteiz
W 945 14 11 04
{ 945 14 43 02
araba@steilas.eus
UPV/EHU Arabako Campusa
Ikasgelategia, 204. Bulegoa
01006 Gasteiz
W 945 01 33 97 (3397)
steilas-araba@ehu.es

Bizkaia: Nikolas Alkorta 3, lonja 13
 Zabalburu
 48003 Bilbo
 W 944 10 02 98 { 944 10 13 60
 bizkaia@steilas.eus
 UPV/EHU Bizkaiko Campusa
 Gizarte Arloko Eraikina
 48940 Leioa
 W 946 01 24 34 – 435 (2435)
 steilas-bizkaia@ehu.eus

Gipuzkoa: Basotxiki 30-34 atz.
 20015 Donostia
 W 943 46 60 00 { 943 45 36 27
 gipuzkoa@steilas.eus
 UPV/EHU Gipuzkoako Campusa
 Ignacio Mª Barriola eraikina
 Elhuyar Plaza 1
 W 943 01 84 36 (8281)
 { 943 01 81 40
 steilas-gipuzkoa@ehu.eus

Nafarroa  Joaquin Beunza, 4-6 behea
 31014 Iruñea
 W 948 21 23 55
 { 948 22 97 90
 nafarroa@steilas.eus

www.steilas.eus

han-hemenkahan-hemenka
Klarionak balak baino 
merkeagoak dira...
Polizia gehiago eskatu beharrean, hezkuntza gehiago eskatu!


