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Hizkuntzen txostena
Oraingoan, gure eskola-sistemako berezko eta atzerriko hizkuntzen irakaskuntzari buruzko txostena 
egin dugu. Euskal Herriko hizkuntza-panorama hemen aztertutakoa baino konplexuagoa eta 
aberatsagoa da. Alde batetik, ez dugu aztertu gure lurraldeko berezko bi hizkuntza erromanikoren 
egoera, gaskoiarena eta nafar-aragoierarena; hizkuntza horiek gaur egun oso hiztun gutxi dauzkate 
gure lurraldean, eta zailtasun handiz diraute bizirik mugakide ditugun lurraldeetan. Alabaina, 
presentzia handia izan dute Euskal Herrian, eta aztarna nabarmena utzi dute gainerako berezko 
hizkuntzetan eta toponimian. Bestetik, Iparraldeko egoeraren analisia oso laburra da, eta ez dugu 
Hegoaldekoa bezainbeste landu, gure sindikatuarentzat zaila baita oraindik jarduera sindikalik 
gauzatzen ez duen gune batean datuak egiaztatzea.

Hezkuntzak aldaketa garaiak bizi ditu. Estruktural bilakatu den krisi ekonomikoaren ondorioz, 
gobernuak erabaki du zerbitzu publikoak berrantolatzea, eta zerbitzu publiko horiek indartu 
beharrean, merkatuen eta banketxe handien beharrak asetzeko bideak ezarri dira. Horrek guztiak 
zuzenean eragiten die ikastetxeei, ez bakarrik baliabideen aldetik, baita hizkuntzen trataerari 
dagokion esparruan ere. Hizkuntzak, lehen, ikaslearen hezkuntza integralaren parte ziren; urte 
gutxiren buruan, ordea, lan mundurako erreminta bilakatu dira: Europar Batzordearen Rethinking 
Education idatzian zera esaten da: Europako Batzordeak estrategia berri bat jarri du martxan, 
hartara, estatu kideak hauspotzeko, neurriak har ditzaten, berehala, eta neurri horien bidez 
bermatu dezaten gazteek lan-merkaturako beharrezko dituzten gaitasun eta eskumenak garatzen 
dituztela (…). Ebaluatzeko metodoak (…) egokitu behar dira, eta bermatu behar da lan-merkatuko 
beharretara ondo egokitzen direla (…). Besteak beste, neurri hauek proposatzen dira: hizkuntzen 
ikaskuntzari buruzko erreferentzia-parametro berri bat sortzea, hezkuntzaren ebaluazioari eta 
garapenari buruzko zuzentarauak… 

Administrazio guztiek bat egin dute estrategia honekin. Egoera berri honek eragin nabarmena izan 
du Euskal Herrian. Ingelesak zentraltasun ikaragarria hartu du hizkuntzen trataeraren inguruko 
planteamendu guztietan, ingelesaren ikaskuntza bermatu eta indartu behar da kosta ala kosta Haur 
Hezkuntzatik hasita.

Euskal Herriaren euskalduntze, berreuskalduntze eta alfabetatze lanean urrats inportanteak egin 
ditugu azken hamarkada hauetan. Ez era homogeneoan, ez lurralde guztietan berdin, eta oraindik 
ere gabezia larri batzuekin. Baina bidea irekita dago eta aurrera goaz. Azken urteotan, ordea, 
aldagai berria sortu da EAEn orokortzen ari zen euskarazko irakaskuntzan eta Nafarroan askoz 
ahulago zegoen prozesuan: ingelesa ezartzen ari dira irakas-hizkuntza moduan (PAI, Hiru Eleko 
Markoa, Heziberri…). Hezkuntza komunitateko kideak kezkatuta daude hizkuntzen trataerarekin, 
eta horri erantzun nahi izan diogu, oinarrizko gaia baita steilasentzat. 

Jarraian garatzen dugun txostenaren helburua da hizkuntzen trataeraren inguruko gogoeta kritiko 
bat egitea, besteak beste ikastetxeetako hizkuntza proiektuetan aintzat hartzeko.  
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1. Egoeraren azterketa

1.1.  Euskal Herriko egoera soziolinguistikoa  
irakaskuntzaren ikuspuntutik 

1.1.1. EAE

011ko erroldako datuen arabera, Euskadiko biztanleria osoaren % 21ek egiten du euskaraz 
familian. Hizkuntza-aniztasun handiaren ondorioz, euskalduntze-indizearen balioa ikaragarri 
aldatzen da eskola-gune batetik bestera.

2011ko inkesta soziolinguistikoaren arabera hauxe da EAEko euskararen ezagutza maila: 

Hizkuntza gaitasuna lurraldearen arabera .EAE 2011

EAE Araba Bizkaia Gipuzkoa

Guztira 1.873.000 % 272.000 % 999.000 % 602.000 %

Elebidunak 600.000 32,0 46.000 16,8 254.000 25,4 300.000 49,8

Elebidun 
hartzaileak 322.000 17,4 46.000 16,8 177.000 17,7 99.000 16,4

Erdaldunak 951.000 50,6 180.000 76,4 568.000 56,9 203.000 33,7

Euskararen erabilera sustatzearen aldeko eta kontrako jarrerak EAEn.

Aldeko jarrera Ez alde ez kontra  Kontrako jarrera

%62,3 %26,1 %11,6

Hezkuntzari dagokionez, garatzen ari diren araudiek, hirugarren hizkuntzaren indartzea bermatzen 
dute-ingelesarena batez ere-, baina ez euskararena.

Lanbide Heziketan izan ezik, esan dezakegu D eredua dela eredurik garrantzitsuena etapa 
guztietan. Ikasleak zenbat eta gazteago, orduan eta indar handiagoa D ereduak. 

A ereduak kontrako ibilbidea egiten du: gaztetxoei dagokienez, garrantzia txikia, baina aurrera 
joan ahala indarra hartzen du. A eredua indartu egiten da goiko ikasmailetan.

2015-2016 ikasturtean, LHn, euskara ikasgaiak 4 ordu galdu zituen gutxieneko ordutegian, 
ingelesaren mesedetan, gutxieneko ordutegian 3 ordu irabazi baitzituen.
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Zaila da jakitea zenbat eskola-ordu ematen ari diren ingelesez beste ikasgaietan euskararen 
kaltetan. Baina esanguratsua dela esan dezakegu.

Maila kuantitatiboan euskarak gora egin badu ere, ebaluazio diagnostikoaren emaitzak 
kezkagarriak dira maila kualitatiboan. Nabarmen jaitsi da euskara gaitasuna sare eta eredu 
guztietako ikasleengan, A eredukoengan izan ezik. Hala ere, azken horiek oso urruti daude lortu 
beharreko gutxieneko euskara mailatik. 

Ereduen araberako matrikulazioaren bilakaera. 

1983 1991 1996 2001 2006 2011 2014

D eredua %14 %22 %32 %43 %50 %58 %62

B eredua %8 %17 %17 %21 %21 %20 %18

A eredua %64 %60 %49 %36 %28 %22 %20

Haurreskolak Partzuergoaren egoera bikaina da. Hizkuntzan murgiltzeko eredu bakarra dago –
ingurune bakoitzera egokitua–, eta balorazioa positiboa da. Haur-eskola pribatuetako errealitatea 
kezkagarria da; izan ere, ez dute hizkuntzen tratamendua arautzen duen araudirik betetzen –
guztiak funts publikoekin laguntzen dira diruz–. Haur-eskola pribatuek, kasu gehienetan, eredu 
hirueleduna eskaintzen dute, erakargarri izateko.

1.1.2. Nafarroa

2011ko inkesta soziolinguistikoaren arabera hauxe da euskararen ezagutza maila Nafarroan: 

Nafarroa Eremu 
euskalduna Eremu mistoa Eremu ez 

euskalduna

Guztira 537.000 50.000 292.000 195.000

Elebidunak 63.000 %11,7 30.000 %28,1 29.000 %9,8 4.000 %2,3

Elebidun 
hartzaileak 40.000 %7,5 6.000 %12,6 28.000 %9,6 6.000 %3,1

Erdaldunak 434.000 %80,8 14.000 %59,3 235.000 %80,6 185.000 %94,6

Euskararen erabilera sustatzearen aldeko jarrera erreparatzen badiogu, hauxe ikusten dugu:

Aldeko jarrera Ez alde ez kontra Kontrako jarrera

%37,77 %27,8 %34,5
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Aldeko jarrera hogei urtetan 16 puntu igo da. Hala ere, eremuaren arabera alde handiak daude. 
Eremu euskaldunean eta mistoan euskararen aldeko jarrerak kontrakoak baino gehiago dira baina 
eremu ez euskaldunean alderantziz gertatzen da.

Irakaskuntzari dagokionez, Nafarroan 4 hizkuntza eredu daude: A, D, B (residuala) eta G 
(gazteleraz soilik). 

Hauek dira eredu bakoitzeko eskolatze datuak Haur eta Lehen Hezkuntzan 2014-15ko ikasturtean:

D 
(+B+PAI D) % A 

(+PAI A) % G % Guztira

Haur eta Lehen 
Hezkuntza 16.598 27,50 12.818 22,41 30.937 49,80 60.353

D ereduko portzentajeak mantentzen dira DBHn eta Batxilergoan baina A eredukoak jaitsi egiten 
dira, izan ere, etapa bakoitzean amaieran G eredura pasatzen baitira ikasle asko. 

Etapa A eredua

Haur Hezkuntzan %22,41

Lehen Hezkuntzan %20,49

Bigarren Hezkuntzan %9,70

Batxilergoan %4,32

Beste hezkuntza-etapa batzuetan, euskarak presentzia are eskasagoa du.

Haur Hezkuntzako lehen zikloan, esaterako, ez dago euskarazko eskaintzarik Nafarroako 
Gobernuaren zentroetan, eta udal-titulartasunekoetan, berriz, erabakia udal bakoitzaren politikaren 
araberakoa da.

Lanbide Heziketan, D ereduak eskaintza kaskarra du: guztizkoaren % 1,5 baino ez da.

Unibertsitateari dagokionez, euskara hutsean Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako 
Irakaskuntza Graduak baino ez dira eskaintzen. Gainerako ikasketetan, euskaraz irakasgai batzuk 
baino ezin dira egin.

Aipagarriena hauxe izango litzateke: 

•  Euskararen aldeko jarrera gora egin arren, D ereduaren eskolatze-tasak ez dira aldatu mende 
hasieratik.

•  Lehen Hezkuntzaren amaieratik aurrera ikasleen % 61 baino gehiagok ez du euskararekiko 
harremanik eskolan.

Une honetan ez da aurreikusten egoera hau aldatzeko proposamenik.
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Izan ere, gobernuaren erabaki pragmatikoak ez du jasotzen euskararen legea aldatzeko 
konpromisoa eta hizkuntza hori lurralde osoan ikasteko derrigortasuna.

1.1.3. Iparraldea 

Seaskak, Iparraldeko ikastolen federazioak, sortu zituen hainbat ikastola euskarazko irakaskuntza 
bultzatzeko. 80 hamarkadatik aurrera, Ikas-Bik elkarteak, hezkuntza publikoko gurasoen 
federazioak, bultzatu du hezkuntza publikoan hezkuntza elebiduna, frantsesa-euskara.

Gaur egun ikastetxe askotan, 102 ikastetxetan hain zuzen ere (ikastetxeen erdia), eskaintzen dira 
lerro elebidunak. 2015-2016 ikasturtean, Haur eta Lehen Hezkuntzan 5.200 ikaslek ikasten zuten 
lerro horietan, eta, Bigarren Hezkuntzan, berriz, 1.000 ikaslek.

2015-16 ikasturtean Lehen Hezkuntzan matrikulazioen % 9 izan zen D ereduan eta % 30 B 
ereduan. Bestalde, matrikulazioa A ereduan nahiko txikia da, hortaz ikasle gehienek, oraindik ere, 
frantses hutsezko ereduan ikasten dute.

1.2. Lege markoa

Nafarroako zein EAEko administrazioek Gutxiengoen Hizkuntzen Europako Karta izenpetu 
arren, konpromisoak berrikusten direnean egiaztatzen da hutsune nabarmenak daudela, gehienbat 
Nafarroan.

1.2.1. EAE

1982an Euskararen Erabilera Normalizatzeko Legea ezarri zen, Euskal Autonomia Erkidegoaren 
elebitasuna arautuz. 

1983an, hiru hizkuntza eredu ezartzen dituen Dekretua argitaratu zen (A, B eta D ereduak hain 
zuzen ere); Dekretu hori indarrean da oraindik. 

Ereduen planteamendua Euskal Eskola Publikoaren bitartez berretsi zen 1993. urtean.

236/2015 Dekretuak, abenduaren 22koak, honela dio bere 10. artikuluko 5. puntuan: Hezkuntza 
eskumenak dituen sailak behar diren neurriak ezarriko ditu ikastetxeetan arloak edo ikasgaiak, 
pixkanaka, atzerriko lehen hizkuntzan irakasten has daitezen.

1.2.2. Nafarroa

Foruaren Hobekuntza 13/1982 lege organikoa. 9. artikuluan esaten da gaztelera dela Nafarroako 
hizkuntza ofiziala eta euskara ere izango dela ofiziala eremu euskaldunetan.



 

6   Hizkuntzen txostena

18/1986 Euskarari buruzko Foru Legeak hiru eremu linguistiko ezartzen ditu. Irakaskuntza 
alorrean, eremu euskaldunerako A, B eta D ereduak baimentzen dira eta, beraz, nahitaezkoa da 
euskararen irakaskuntza; eremu mistorako A, B, D eta G (gaztelera soilik) ereduak baimentzen 
dira, eta, eremu ez-euskaldunerako, A, D eta G ereduak. Eremu euskaldun deiturikoan soilik 
aitortzen da euskararen ofizialtasuna eta derrigorrez ikasten da euskara hezkuntza sisteman. Beste 
bi eremuetan, hautazkoa da euskaraz zein euskara ikastea. 

4/2015 Foru Legeak, 2015eko martxoaren 10ekoak, 18/1986 Euskararen Foru Legea hein batean 
aldatzen du, eta eremu ez euskaldunean D eredua ezartzea onartzen du. 

1.2.3. Iparralde

Euskarak ez du errekonozimendu juridikorik.

1.3. Programa eleanitzak

1.3.1. EAE

Atzerriko hizkuntzen gaitasuna hobetzeko hainbat saiakera egin izan dira. 

Lehenengoa 1996. urtean egin zen, 20 ikastetxetan, 4 urteko geletan hasita (astean bi saio), 
eta 2000. urtean ikastetxe gehienetara orokortu zen, % 80tara edo, eta betiko mantendu. Kasu 
honetan ez zen lagin esanguratsua izan, beraz, jasotako ondorioak ez dira kontuan hartzeko 
modukoak. 

Bigarren saiakera 2010. urtean jarri zen martxan, eta bi fasetan banatutako hezkuntza 
marko hirueledunaren esperimentazio fasea izan zen. Ikastetxeei malgutasuna eman zitzaien 
proposamen zehatzak antolatzeko, betiere administrazioak ezarritako arauei eutsiz: Lehen 
Hezkuntzan bost ordu edo saio hizkuntza bakoitzean, eta DBHn, berriz, sei. Horien barruan 
sartzen ziren hizkuntzari berari irakasgai gisa atxikitako orduak. Gutxieneko ordutegi horretatik 
aurrera, ikastetxearen esku geratu zen programa garatzea. Irakasleek izan beharreko gutxieneko 
gaitasuna B2 zen. Deialdian baliabide nahikoa bermatzen ziren, baina administrazioak ez zuen 
bere hitza bete. Langileen kudeaketa ez da aldatu, ez da baliabide gehiago esleitu eta langileak 
hornitzeko araudiek bere horretan jarraitu dute. Formakuntzan eginiko aurrerapausoak ere oso 
mugatuak izan dira.

1.3.2. Programa eleanitzak Nafarroan

Mende hasieratik, atzerriko hizkuntzaren irakaskuntzak gero eta pisu handiagoa izan du 
curriculumean.
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 2000 arte 2001tik aurrera 

H.H L.H H.H L.H

0 3 saio 3-5 saio 5 saio

2000-2001 ikasturtean, ingelesa eskola-hizkuntza gisa erabiltzen dituzten programak ezartzen 
hasi ziren, British Council erakundearen babespean, Haur Hezkuntzako 1. mailatik hasita, 4 
ikastetxetan. UPNko gobernuak British ikastetxeen kopurua zabaltzen jarraitu nahi zuen, baina 
ezin izan zituztenez baldintzak bete, eskatzen ziren baldintzak aldatu zituzten “Nafarroako erara” 
(jatorrizko irakasleak, materialak...), eta ingelesa ikasteko programak asmatu (hasieran HTB, 
hizkuntzen trataera bateratua, eta gero IIP, ingelesa ikasteko programak).

Hauexek dira, gaur egungo ereduen arabera, hizkuntza bakoitzean ematen diren curriculumaren 
portzentajeak:

D A G

euskara gaztelera ingelesa euskara gaztelera ingelesa gaztelera ingelesa

HH LH HH LH HH LH HH eta LH HH eta LH

%68 %58-65 %14 %14 %18 %21-28 %14 %51 %35 %65 %35

Ikastetxe bakoitzak erabakitzen du arlo bakoitzean erabiltzen den eskola- hizkuntza. 

Ikasle eta ikastetxe kopurua 

IIPak 104 ikastetxetan daude martxan (84 publikoak), gehienetan oraingoz Haur Hezkuntzan 
soilik.

Ingelesa Ikasteko Programak D ereduko lerroak dituzten 8 ikastetxetan daude ezarrita (horietako 
hiru ireki berri dituzte “eremu ez euskaldunean” deiturikoan); gainontzeko ikastetxeak A/G 
eredukoak dira. 

2014-15 ikasturtean IIP programetan Haur Hezkuntzan zegoen haur kopurua hauxe zen: 

Ikasleen kopurua IIP aritzen direnak %

Publiko  12.687  6.802 54

Pribatu 7.306 1.187* 16

Osotara 19.996 7.989 40

* Hauek dira datu ofizialak, hala ere, baimenik izan ez arren, IIPak ikastetxe 
pribatuetan indarrean daude aspalditik.
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Gainera, bi ikastetxe publikotan AIP bat (alemana ikasteko programa) eta FIP bat (frantsesa 
ikasteko programa) ezarri dira, hurrenez hurren.

Haur Hezkuntzako bigarren zikloan eta Lehen Hezkuntzako etapan IIP ezartzearekin bat, Haur 
Hezkuntzako lehen zikloko (0-3) zentro batzuetan ere sartu da ingelesa, “gaztelaniazko programak, 
ingeleseko jarduerekin” eskaintzaren bidez. Gainera, hirueletasun goiztiarreko esperimentuak ere 
egin dira (gaztelania, ingelesa, euskara), eta, horretarako, eskola-jardunaldia hiru zatitan banatu 
da, zati horietako bakoitza hizkuntza batean eta pertsona desberdin batekin emanez.

Bigarren Hezkuntza dela eta, 37 zentrotan ildo elebidunak daude (eleaniztunak). Zentro horietako 
29tan, ingelesa da komunikazio-hizkuntza, eta gainerakoetan (8), berriz, frantsesa.

Guztira, 4.285 ikaslek parte hartzen dute programa horietan. Horietan sartzeko, maila-proba bat 
gainditu behar da. Beraz, ikasleak bereizten dira.

Zentro bakoitzak erabakitzen du zer irakasgaitan erabiliko duen atzerriko hizkuntza, inolako 
plangintza orokorrik gabe.

Programa horiek bat-batean ezarri dira, plangintzarik eta giza baliabide eta baliabide material 
nahikorik gabe.

Programen etorkizuna

Nafarroako Eskola Kontseiluaren irizpen-izapidea gainditu ondoren, laster argitaratuko da 
aurrerantzean atzerriko hizkuntzetako ikaskuntza-programak arautuko dituen foru-aginduaren 
proiektua, eta ez du aldaketa askorik ekarriko aurreko araudiaren aldean.

Programak huts larriak dituela jakinda ere, gaur egungo gobernuak amore eman du antzinako 
araubideak sustatutako presio sozialaren aurrean, eta ez du ausardiarik izan hizkuntzen 
irakaskuntzan noranzkoa aldatzeko, aurrekontu pedagogikoetatik abiatuta.

Ingelesa Ikasteko Programen ezarpenaren ondorioak plantilletan

Lehenengo urtetan IIPak ikastetxe gutxitan ezarri ziren, baina 2012tik aurrera orokortzen hasi 
ziren eta horiek ondorioak ekarri dizkiete langileei, progresiboki. 

Alde batetik, IIPetan aritzeko C1 eskatzen zen eta irakasle finko gutxik zuten maila hori, beraz 
bitarteko irakasleak kontratatu dira eta ezin dira plazak horiek LEP batetara atera, Sarbiderako 
Errege Dekretuak ez baitu ahalbideratzen. Bestetik, behin betiko plazak zituzten irakasle askok 
plaza galdu dute edo galduko dute. Orain arte, haur hezkuntzako hainbat irakasleri eman zaie 
aukera lehen hezkuntzara pasatzeko, beste batzuei lekualdatze lehiaketan parte hartzera behartu 
zaie, baina gero eta plaza gutxiago daude ingeleseko perfilik gabe. 
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Aurreko legealdian ikuskaritzak egindako txostenen araberan, sistemak ezin zion eutsi ingelesez 
ikasteko programen plangintza honi. Hala ere, gobernuek aurrera jarraitu dute.

1.4. Ebaluazioaren emaitzak

1.4.1. EAE

Emaitzak, ISE-IVEIren hitzetan, nahiko onak izan ziren Hezkuntza Marko Hirueleduenan. HMH 
ondorioak. Emaitza horien arabera, orain arte euskaraz jorratu diren ikasgaiak ingelesez lantzeak 
ez dio kalterik egiten euskararen gaitasun mailari.

Kezkagarriak izan dira, aldiz, azken ebaluazio diagnostikoan izandako emaitzak, DBHko 2. mailan 
batez ere. Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian lortutako emaitzak alderatzen 
baldin badira, ikus daiteke jaitsiera nabarmena dagoela ED10ean lortutakoekin (9 puntu) eta 
2011ko eta 2013ko ediziokoekin (7 puntu) alderatuta. Ereduen araber, emaitzarik altuenak D 
geruza publikoak eta itunpeko D geruzak lortu dituzte. Puntuazioetako aldeak adierazgarriak dira 
gainerako geruza publikoekin eta itunpekoekin alderatuta. Jaitsiera nabarmenenak B ereduak izan 
du, bai sare itunduan, bai sare publikoan, hain zuzen ere ingeles orduak areagotu ziren ereduetan. 
Ebaluazio diagnostikoa.

Jakina da: euskarari eta ingelesari zenbat eta ordu gehiago eman, orduan eta emaitza hobeak 
izaten dira (gazteleraz, berriz, ez), beste aldagai asko kontuan izan behar badira ere. HMHan 
bertan jasotzen den gogoeta hau ez dator bat jasotako emaitzekin. Ebaluazio diagnostikoan 
izandako emaitzekin, aldiz, bat letorke. Euskara gaitasunean lortutako mailaren emaitzak ez datoz 
bat HMH eta ebaluazio diagnostikoan. 

1.4.2. Nafarroa

Nafar Gobernuak IIP/ PAI programak ebaluatzeko konpromisoa hartu zuen bere programan eta 
hiru fasetan egin du ebaluazio hori:

• Aurreko gobernuak egindako ebaluazioak eta txostenak aztertu.

•  Ebaluazio soziologikoa: irakasle, zuzendari eta gurasoei galdetegiak pasatu eta talde 
dinamikak egin.

• Ikasleen emaitzen ebaluaketa.

Programen ezarpenean egiaztatu dira beti salatu ditugun gabeziak: oinarri pedagogikorik eza, 
giza baliabide eta baliabide materialik eza, koordinazio falta...

Hala ere A eta G ereduko gehiengo zabal batek, guraso, irakasle eta zuzendariek, programa 
horiekin jarraitzearen alde agertu dira. Aldiz, D ereduko gurasoen zein irakasle gehienak kontra 
daude.
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Ebaluazioaren Hirugarren atalari dagokionez, hauxe da aipagarriena: 

6. mailako ikasleen ingelesa eta arlo zientifikoaren emaitzak neurtu dira 3 PAI eta 6 British 
ikastetxetan eta alderatu dira beste A, G eta D ereduko ikasleen emaitzekin.

Laburtuz, hauek dira ondorioak: programa eleanitzeko ikasleek ingelesa gehiago ikasten dute eta 
arlo zientifikoaren emaitzetan ez dago ezberdintasun esanguratsurik.

Gure ustez, aukeratutako laginak ez du islatzen Nafarroako errealitatea. Programa eleanitzak oso 
ikastetxe gutxitan iritsi dira 6. mailara. Hasieran  PAI edo British programak zituzten ikastetxeek 
baliabide eta laguntza askoz handiagoak izan zituzten. Horrez gain, irakasle gehienek C1 perfila 
zuten eta prestakuntza eta aholkularitza izan zuten. Gainera, ebaluatzeko aukeratutako ikastetxe 
gehienek eta ispilua izan diren kontrol taldeek ere oso ISEC altua dute, Nafarroako batez bestekotik 
urrun. Berez, emaitzen ondorioak ezin dira inolaz ere orokortu gainontzeko ikastetxetara. 

1.5.  Ikasleek dituzten beste jatorrizko hizkuntzak/ Ikasleen 
jatorrizko hizkuntzak

Hizkuntza eta kultura aberastasun gisa ulertzeko, ezin zaio inori eskatu bereari uko egiteko. 
Eskolako hizkuntza jatorrizko hizkuntzari gehitu egiten diogun zerbait izan beharko litzateke, eta 
ez, aukeraketa baztertzaile bat bihurtu.

Horretarako, lehenengo eta behin, ezinbestekoa da ikasleen jatorrizko hizkuntzen datu bilketa 
egitea. Ondoren, faktore hori ardatz gisa ezarri behar da eskolako hizkuntzen plana bideratu ahal 
izateko.

1.5.1. Egoera EAEn

Ez dago datu bilketa sistematizaturik ikasleen jatorrizko hizkuntzari dagokionez. Une honetan, 
datu ofizialak baino ez dauzkagu, estatistikarako baino erabiltzen ez direnak: ikasleen matrikulazio 
berrietan eta ebaluazio diagnostikoan baino ez dira jasotzen.

Ikaslearen jatorrizko hizkuntza eta herrialdearen hizkuntza ofiziala berbera denean (errumaniera, 
txinera...) datu gutxi dugu, baina hizkuntza herrialde horretan gutxitua denean (maputxea, 
guarania...) erabat estaltzen da. 

Planteamendu didaktikorik ez da egiten, ikastetxearen eta irakaslearen sentsibilitate eta 
borondatearen gain uzten da hizkuntzaren trataera. Ikaslearen curriculumean ez da agertzen, 
nahiz eta bere hasierako eskolaratzea hizkuntza horretan izan.

Salbuespen batzuk salbu (portugesa, ikaslea Portugalekoa bada, eta arabiera kasu bakar batzuetan) 
ez dago inolako programarik ama hizkuntzak mantentzeko edota indartzeko. 
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Erabat frogatuta dago ama hizkuntza sendotuz gero beste hizkuntzak ere aiseago garatzen direla 
eta aiseago eraikitzen dela pentsamendua, beraz, ez egite horrek nahiko ondorio latzak dakarzkie 
ikasle horiei. 

1.5.2. Nafarroan

2015-16ko sistemaren txostenean, Nafarroako Kontseiluak adierazi zuen kontuan hartu behar 
zela, orain arte ez baitzen horrelako daturik agertzen. Nahiz eta Nafarroan jatorri ezberdinetako 
etorkinen tasa % 13 baino altuagoa izan, ez dago inolako datu base fidagarririk gai horretaz 
informazioa biltzeko.

1.6. Ikastetxea aukeratzeak dakartzan ondorioak
Itunduko ikastetxeen beharra subsidiaritate printzipioan oinarritzen zen, ez baitzegoen plaza 
publiko nahikorik hezkuntzarako eskubidea bermatzeko. Printzipio hori aldatu da, eztabaidarik 
gabe, eta ikastetxea aukeratzeko eskubidea bihurtu da. Printzipio horretan oinarritzen da eredua 
aukeratzeko eskubidea ere. 

Eskubide hori mugatua da , bakarrik bermatzen zaie baliabide ekonomikoak dituztenei eta hiri 
edo herri handietan bizi direnei. Herri askotan ikasleek aukera bakarra dute: plaza bat dagoen 
ikastetxean, publikoa ala pribatua, eta dagoen eredu edo hizkuntza programa (A, B, D, G, 
programa eleanitzak...).

Aukeratzeko ustezko eskubidearen eragina maltzurra izan da, eta polarizazioa ekarri du: maila 
sozioekonomikoaren araberako eskola gero eta definituagoak ditugu, Nafarroan errealitatea 
konplexuagoa bada ere (zonifikazioagatik eta ingelesaren ezarpenagatik, besteak beste). Aipatu bi 
banaketa horiek (hizkuntza eredua eta eskola pribatu edo publikoa) sortzen dute diskriminazioa, 
biek banaketa soziala eragiten dute. 

Irakaskuntza publikoa eta pribatuen artean alde sozioekonomiko eta kulturalaren arloan 
desberdintasun larria dago, baina gainera, segregazio hau indartuz doa. Gure sistema gero eta 
polarizatuago dago. Ereduen eta sareen banaketak ikasleak eta eskolak sozialki gero eta era 
nabarmenagoan sailkatzen ditu. 

Gainera, EAEn LOMCEk, eta LOMCEri men egiten dion HEZIBERRIk ere, segregazioa sendotzen 
dute, bi faktore hauen ondorioz: alde batetik, LOMCEk hizkuntza eredu berri baterako ateak ixten 
ditu, eta beste aldetik, irakaskuntzaren pribatizazioa are gehiago indartzeko mesedegarri diren 
bideak irekitzen dira. 

Badirudi benetako eskola inklusibo bat garatzea ez dela lehentasun; horrek eskatuko luke, besteak 
beste, hizkuntza ereduak sakonki birplanteatzea (ikasle guztiei euskararen ezagutza nahikoa 
bermatzeko) eta eskola publikoaren aldeko apustu argia egitea (baliabidez eta hezkuntza politikaz).
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2.  Programak eleanitzetarako aldeko  
eta kontrako argudioak

2.1. Atzerriko hizkuntzen irakaskuntza:

2.1.1. Ingelesa, lingua franca

Jakina da ingelesa dela aspaldi honetan nazioarteko hizkuntza, eta gure hezkuntza sistemak 
irakatsi behar duela eta bermatu bere ikaskuntza, edozein dela ikaslearen jatorria eta maila 
sozioekonomikoa, esparru askotan lan tresna komunikatibo interesgarria baita. Hala ere, azken 
urteotan asko handitu da ingelesari emandako saio kopurua eta eskola hizkuntza gisa zabaldu da. 

Alde batetik, interes itzelak daude ingelesaren zabalkundearen atzean. Horra: argitaletxeak, 
ingelesa ezarria dagoen estatuetako unibertsitateak, akademiak, etab. Berez ingelesa oso salgai 
errentagarria da eta maiz nahasten dira, nahita, helburu pedagogikoak eta komertzialak. Bestetik, 
estatu espainiarra aitzindari agertu zaigu ingelesaren irakaskuntza goiztiarraren ezarpenean 
eta ingelesaren bidezko edukien ikaskuntza integratuan, batez ere bertako hizkuntzak zeuden 
tokietan (katalana Balearretan, euskara Nafarroan...), mintzaira horien garapena eta normalizazioa 
oztopatzeko. 

Beraz, kontuz ibil gaitezen ingelesaren ustezko onuren itzalean ezkutatzen diren erasoekin.

2.1.2. Mitoak 

Hizkuntza ikaste-irakaste prozesuan zenbait mito orokortu dira gure gizartean, Luci Nussbaumek 
aipatu bezala geuk antolatu genituen jardunaldietan, edo beste hainbat adituk adierazi bezala. 
Mito horiek nahiko ondorio latzak dakartzate. Laburbilduz, mito hauek daude:

Maila natiboa: oso zabalduta dago ikasi eta irakatsi behar den hizkuntzaren gaitasun maila ama 
hizkuntza eta bakarra dutenen eredua dela. Hizkuntza horretan oinarrizko komunikazioa lortzea 
(ulertu, adierazi) izan beharko luke jomuga derrigorrezko eskolatze garaian. 

Zenbat eta goizago, orduan eta hobeto: Irakaskuntza goiztiarrak, gaur egun ezarrita dagoen 
bezala, abantaila gutxi ematen ditu. Gauza bat da murgiltze programa bat egitea, adibidez, 
euskararen kasuan egin bezala: giro osoa, ordu (ia) guztiak hizkuntza horretan (eta, gainera, oso 
garrantzitsua da erreferentziazko hiztunen hizkuntza kalitatea). Halakorik ez dago ingelesean. 
Beste bidea, hau da, asteko hainbat orduko jarduera, probetxugarriagoa da ikasleek adinean 
aurreratu samar daudenean, Lehen Hezkuntzako ikasmaila aurreratuetan. Ikerketek egiaztatu 
dute atzerriko hizkuntzan ordu kopuru berbera lantzean adin ezberdinetan hizkuntza gaitasun 
gehienetan emaitzak askoz hobeak direla nerabezaroan. Berraztertu beharko litzateke ingelesaren 
orduen benetako emaitza Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzako hasierako ikasmailetan, agian 
ordutegia beranduago indartzeko.  
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Hizkuntzak modu bereizian ikasi behar dira: Hizkuntzak gaika banatzeko joera dago baina 
horrek zerikusi txikia du eguneroko komunikazioarekin, non kode ezberdinak nahasten baitira. 
Eskolan, ikasleek aurrera egin ahala, gero eta normalagoa izan beharko luke hizkuntza ezberdinak 
erabiltzea, alde batetik, eta hizkuntzen ezagutzen arteko planteamendu komunak eta koordinazioa 
garatzea, bestetik.

2.1.3.  Hiru hizkuntzen (gaztelera, euskara eta ingelesa)  
tipologiak dakartzan eragozpenak 

Askotan irakurri izan dugu beste leku batzuetan haurrek hiru hizkuntza era oso natural eta errazean 
barneratzen dituztela. Aztertu beharko genituzke kasuan kasuko ezaugarri eta egoerak horrelako 
baieztapen potoloa hain erraz egin aurretik. Hala ere, askotan gertatzen zaigun bezala, alderatu 
ezin diren aldagaiak konparatzen ditugu, hala nola hizkuntzen tipologia.

Ez da berdina bi edo hiru anai-hizkuntza barneratzea edo errotik erabat desberdinak diren bi 
hizkuntza ikastea. Beraz, gure kasuan, irteera marra beste askorena baino urrutiago dago, 
horregatik da erabat antzua horrelako konparaketetan sartzea.

Euskarak ez du inolako erlaziorik frantsesarekin, gaztelerarekin eta ingelesarekin. Hori dela eta, 
gurean, hizkuntzen trataerak ez luke beste hezkuntza sistemetan erabiltzen dituzten metodologien 
kopia hutsa izan behar.

Bestalde, sarri aipatzen dizkiguten ereduak, Andorra kasu, jendarte eleanitzak dira, turismoa edo 
beste aldagaiak direla eta, ohikoa da leku publikoetan mezuak eta iragarkiak 3-4 hizkuntzatan 
jartzea, horietako hiztun asko daudelako, baina hori hemen ez da gertatzen.

Gurean, murgiltze ereduarekin, badugu bide bat, euskarazko irakaskuntza bideratzeko, eta zabala 
da azken urteotan pilatu dugun ezagutza eta esperientzia, baita ingurune erdaldunetan ekiteko ere.
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3. Proposamenak
3.1. Eskolan hizkuntza bakoitzak zein xleku?

Azken urte hauetan ezarri diren legeen bitartez, eta Europako zuzentarauak jarraituz, 
hezkuntzaren helburuak progresiboki aldatu dira. Ikasleen prestakuntza orokorretik gaitasun 
zehatzetara pasatu gara, jakintzatik konpetentzietara, lankidetzatik lehiara, herritar kritikoak 
prestatzetik lan merkatuak behar duen prekarietatera moldatuko diren ikasle malguak heztera 
igaro gara. Pertsonen heziketa osoa baztertu eta tresna izatera pasa dira ikasleak. OCDEtik 
eta Europar Batzordetik datozen gomendio hauek guztiek eragin zuzena dute hizkuntzen 
trataera ikastetxetan jorratzeko garaian. Atzerriko hizkuntzen ikaskuntza lehenetsi da, ingelesa 
gehienbat, eta berezko hizkuntza gutxituak edo normalizatu gabekoak baztertu egin dira, edo 
bigarren maila batean geratzen ari dira. 

Hezkuntzak, herritarron adostasun zabal batek babestuta, komunitatearen kultura eta hizkuntzaren 
transmisioa zuen helburu, besteak beste, eta xede hori bereziki garrantzitsua da diglosia egoeran 
bizi diren lurraldeetan. Hezkuntza sistemen izaera lehiakorrak eta merkatuen interesek bigarren 
mailan uzten dute hezkuntza sistema batek izan beharko lukeen irizpide nagusietako bat. Gure 
kasuan euskararen irakaskuntza bermatu nahi dugu, eta hortik abiatuta egin nahi dugu aurrera. 
Horregatik badugu zer pentsatua hirugarren hizkuntzaren trataeraren inguruan, are gehiago 
horren irakaskuntza erabili denean euskararen irakaskuntza ahultzeko helburuarekin (Nafarroan 
nabarmen, eta modu ez hain agerikoan EAEn, Celaáren Hiru Eleko Markoarekin). 

Posible al da diglosia egoeran dagoen komunitate batean hirugarren hizkuntzaren, eta aldi berean, 
hizkuntza gutxituaren ikaskuntza bermatzea? Hori da gakoa. Baina galdera horri erantzun aurretik, 
garbi izan beharko genuke zer bilatzen dugun hizkuntzetan. Zertarako behar dugu hizkuntza 
bakoitza? Hego Euskal Herriko hezkuntza sistemak bertako bi hizkuntzen ikaskuntza bermatu 
beharko luke, eta norbanakoaren irizpideen gainetik, administrazioak finkatu beharko lituzke 
gutxieneko lorpen adierazleak, baliabideak eta ebaluazioa sistema komunak. Helburu soziala ere 
bada, herritarron berdintasunarekin zerikusi zuzena duena: guztiok berdintasun egoera hobean 
egongo gara guztiok bi hizkuntza ofizialak ezagutzen baditugu.

Atzerriko hizkuntzaren ikaskuntzak funtzio instrumentala izan beharko luke, eta bertako 
hizkuntzek, euskarak bereziki, eguneroko komunikaziorako, bizitzarako eta kulturaren 
transmisiorako tresna izan beharko luke. Hizkuntzek gizarte zehatz batean duten funtzioak, 
irakaskuntza metodologiak eta ebaluazioak baldintzatu beharko lituzke. Ikasgai bat, besterik 
gabe, euskaraz beharrean atzerriko hizkuntza batean irakasteak ondorioak ditu. Adibidez, Gorputz 
Hezkuntzak zerikusi handia du Euskal Herriko kulturaren transmisioarekin: kale jolasak, horien 
abestiak, herri kirolak... Zentzurik al du ingelesez emateak? Berdina esango genuke, adibidez, 
inguruaren ezagutzarekin. Horregatik, tarteko bideak bilatu behar dira (aurrerago proposamenak). 
Hari horri tiraka, zentzu gehiago izango luke Lanbide Heziketan ingelesa indartzeak, edo 
unibertsitatean, euskara indartzen den neurri berean, ikasleak aukeratutako ikasketei egokitutako 
atzerriko hizkuntzak indartzeko programak ezartzea, esate baterako. Haur Hezkuntza osoa eta 
Lehen Hezkuntzako hasierako mailetan aldiz, bertako bi hizkuntzen ikaskuntza bermatuko duen 
murgiltze programa indartsu bat beharko litzateke. Euskal Herriko zonalde bakoitzean honetan 
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eman beharreko urratsak zehaztu ditugu azken urte hauetan, eta aurrerantzean honetan jarraitu 
beharko da, bereziki Nafarroan, ezarritako mugak eta baldintza estuak gainditzen hasiko bagara. 
Euskal Herriko egoera soziolinguistikoak hain direnez desberdinak, proposatzen dugun hizkuntza-
eredu bakarra ezartzeko erritmoek ere desberdinak izan behar dute.

Euskara, ingelesa eta gaztelera ez dira hizkuntza bakarrak gure ikastetxeetan. este hizkuntza 
askoren presentzia aberastasuna da gure gizarterako, eta ikasle askoren ama hizkuntza ikusezin 
bilakatu beharrean, indartu eta plazaratu egin beharko genuke. Horretarako, beharrezkoa da 
ikastetxeetako hizkuntza proiektuetan, ikastetxean dauden hizkuntza mapa egitea eta, ahal den 
neurrian, horien presentzia bermatzea modu batean edo bestean.

 Frantsesa atzerriko lehen hizkuntza izan da, baina, orain, hautazko irakasgaia da Bigarren 
Hezkuntzan. Komenigarria izango litzateke frantsesaren ezagutza eta erabilera sustatzea, batez 
ere Iparralderekin harremanetan dauden guneetan.

3.2. Hizkuntzak irakasteko metodologia

Modu tradizionalean, hizkuntzak era isolatuan irakatsi dira (eta oraindik ere irakasten dira): 
hasieran ikuspuntu gramatikal huts batetik, gero ikuspuntu komunikatzaileago batetik. Dena den, 
XX. mendearen bigarren erditik aurrera hasi ziren planteatzen bestelako metodologiak, murgiltze 
ereduek lortutako arrakasta ikusi ondoren eta hizkuntzak ez direla esparru itxiak. Ildo horretan 
garatuko ditu steilasek bere proposamenak.

Murgiltze-eredua, Euskal Herriko eta beste lurralde batzuetako esperientzia zabalean ikusi 
denez, diglosia-egoeretan hizkuntza gutxituen ikaskuntza berma dezakeen eredu bakarra da. 
Hori dela eta, gure ustez, benetako eleaniztasuna lortzeko, metodologia horretan oinarritu behar 
dugu, ikasle guztiek euskara ikasten dutela bermatzeko. A eta B ereduek ez dute bete ikasleak 
euskalduntzeko zeukaten helburua. Beraz, berriro diogu hizkuntza-ereduen arabera bereizitako 
hezkuntza-eskaintza ezabatu beharko litzatekeela eta ikasleei eredu eleaniztun bakarra eskaini, 
behintzat Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaitzean euskararen Europako Esparruko B1 maila 
eta atzerriko hizkuntzaren A2 maila bermatuko diena.

Ez dago atzerriko hizkuntzak ikasteko metodologia bakarra, eta dauden guztiak aztertu beharko 
lirateke.

Edukien eta Hizkuntzen Ikaskuntza Integratua (EHII)

Ingelesez CLIL (Content and Language Integrated Learning) eta gazteleraz AICLE (Aprendizaje 
Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras)

Metodologia honetan proposatzen da atzerriko hizkuntzen ikaskuntza arlo baten edo gehiagoren 
bidez. Bakarrik hausten da arloen arteko isolamendua atzerriko hizkuntzari dagokionez, baina ez 
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da bestelako integraziorik ematen. Hau da Nafarroako IIP-PAIn (Ingelesa Ikasteko Programa) edo 
EAEko Hezkuntza Marko Hirueledunean dagoen metodologia. Metodologia horrek kalte egin 
diezaieke atzerriko hizkuntzan irakasten diren arloei, batez ere maila sozioekonomiko baxua duten 
ikasleen kasuan, eskolaz kanpokoetan ingelesa indartzeko eta janzteko aukera gutxiago dutelako 
(eta askotan horrek bermatzen du maila egokia edukitzea erronkari aurre egiteko). Bestalde, 
ingurune soziolinguistiko erdaldunagoetan, euskararen ikaskuntza okerragoa izango da, ikasleak 
denbora gutxiago arituko baitira euskaraz. Kontuan hartu behar dugu hizkuntzari eskainitako 
ordu kopuruak eragin zuzena duela emaitzetan (Ebaluazio Diagnostikoaren emaitzetan argi dago, 
D eta B ereduak erkatuz gero).

Hizkuntzen Trataera Bateratua (HTB)

Hizkuntzen irakaskuntzaren ikuspegi komunikatiboan oinarritzen da: ikuspegi hori zenbait 
hizkuntza elkarrekin irakasten diren testuingurutan aplikatzen da. HTBk proposatzen du eskolako 
hizkuntzen irakasleen lankidetza, hizkuntza horiek partekatzen dituzten osagaietatik abiatuta. 
Irakasleen koordinazioak, bakarkako esku-hartzeen eraginkortasuna sendotzeaz gain, laguntzen 
du ikasleen gaitasun eleaniztuna garatzen. Hizkuntzen artean transferentziak egiteko antolaketa 
didaktiko egokia asmatu behar da: programazioa bateratu behar da hizkuntzetan eta zenbait 
kasutan gainerako arloetan. Besteak beste, horren ondorioz, ez da lan bera errepikatu behar 
hizkuntza guztietan. Hizkuntzen artean erabaki behar da zein hizkuntzan eta noiz lantzen den zein 
testu (ahozkoak zein idatzizkoak) eta nola eta noiz lantzen den testu hori gainerakoetan. 

Metodologia hori garatu da Euskal Herriko zenbait eskoletan, baina Hezkuntza Departamentuek 
askoz ere gehiago bultzatu dute lehen aipatutako EHII, gaur egun indarrean dagoen sisteman 
txertatzea errazagoa delako; eta HTBn aldiz, koordinazio lan handiagoa egin behar da eta denbora 
gehiago eman behar da materialak sortzeko.

XXI. mendean honako hauek proposatu dira:

Translanguaging-a edo transeleka

Dirudienez, Cen Williamsek erabili zuen estreinakoz kontzeptu hau, galesez: trawsieithu. Bertan 
jasotzen da gure geletan hain ongi ezagutzen duguna: erdara batean artikulu bat irakurri edo bideo 
bat ikusi eta gero euskaraz horren inguruko jarduerak garatu, maiz euskarazko nahiko materialik 
ez dugulako. Horrela, ikasleek bi mintzaira horietan duten hizkuntza errepertorioa arin erabiltzen 
dute. Metodologia hori arlo guztietan eta eskolako hizkuntza guztiekin erabil daiteke, ikasleen 
gaitasun eleaniztuna maximizatzeko.

Nolabait ere, hizkuntzen trataera bateratua txertatzen da, baita atzerriko jatorria duten ikasleen 
etxeko hizkuntzena ere, arlo guztietan eta modu dinamikoan. Irakasleak argi du zein material 
landu eta zein produktu ekoiztuko dituen, baina, jardueretan, ikasleek beren baliabide linguistiko 
guztiak erabil ditzakete, beste ikasleen eta irakaslearen laguntzarekin. Irakasleak ez du nahitaez 
irakatsi behar atzerriko hizkuntzan, baina bultza dezake ikasleek duten gaitasun eleaniztunaren 
garapena.
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Arloz gaindiko Proiektuen bidezko Hizkuntza Trataera Bateratua (APHTB)

Gelako proiektu konplexuetan oinarritzen da eta horiek garatzeko arlo didaktiko ezberdinek 
parte hartzen dute. Gelan, batera aritzen dira zenbait arlotako irakasleak, eta hizkuntza 
ezberdinetan mintza daitezke. Proiektu bakoitza bukatzen da komunikazio ekoizpen konplexu 
batekin. Ekoizpen hau produktu partzialez osatua dago eta bakoitza hizkuntza ezberdin batean 
gara daiteke. Irakasleek erabakiko dute zein izango den hizkuntza nagusia (euskara adibidez) 
eta zein produktu partzialena. Aldi berean, hizkuntza lantegiak antolatu behar dira ikasleen 
komunikazio trebetasuna hobetzeko, gai izateko proiektuak aurrera eramateko eta haien gaitasun 
metalinguistikoa zabaltzeko.

Atzerriko hizkuntzen programak ezartzerakoan, metodologia bakarra aukeratu dute: ingelesa (edo 
beste atzerriko hizkuntza) edukien bitartez ikastea, hizkuntza hori arlo bat edo gehiagoko eskola-
hizkuntza bihurtuz.

Zentroen arteko elkarlan eleaniztuna

Helburua da baterako hizkuntza-ereduak eta desberdinak dituzten zentroen arteko elkarlaneko 
proiektuak garatzea, eTwinning plataforma bezalakoak.

Hainbat arlo inplikatuta dauden proiektu bereziak eta eskola-adin guztietako gai zehatzak landu 
daitezke.

Asmoa da ahalik eta baliabide gehiena erabiltzea komunikazioak ezartzeko; prestatutako 
materialak (postaz bidaltzea), web-plataformak, azalpen-bideoak, multimedia-elkarrizketak, 
ikasleen arteko truke fisikoak eta abar.
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Eranskinak EAE

10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen erabilera.

normalizatzeko oinarrizkoa.

Hezkuntza Marko Hirueledunaren esperimentazio prozesua. Dokumentu markoa 2010-2011.

V. Inkesta soziolinguistikoa.

Heziberri 2020 hezkuntza eredu pedagogikoaren markoa.

237/2015 DEKRETUA, abenduaren 22koa, Haur Hezkuntzako curriculuma zehaztu eta Euskal 
Autonomia Erkidegoan ezartzekoa.

236/2015 DEKRETUA, abenduaren 22koa, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta 
Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena.

Ebaluazio Diagnostikoa. 2015. Txosten exekutiboa. DBH 2. 

Hizkuntzak irakatsi eta ikasteko markoa EAEn. Eusko Jaurlaritza. [2008] 

Eranskinak Nafarroa 

Atzerriko hizkuntzen irakaskuntzarako Nafarroako araudia

139/2009 FORU AGINDUA, abuztuaren 18koa, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe 
publikoetan sustatzen dituen programa eleanitzetan ingelesez irakasteko behar diren hizkuntza 
betebeharrak finkatzen dituena.

110 /2011 FORU AGINDUA, uztailaren 12koa, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan 
ingelesez ikasteko programen oinarrizko alderdiak arautzen dituena.

30/2011 FORU AGINDUA, otsailaren 28koa, hizkuntzen jakite maila egiaztatzen duten titulazioak 
eta ziurtagiriak ezartzen dituena, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuak ezartzen 
dituen mailei erreferentzia eginez, Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Departamentuaren 
eskumeneko eremuan.

184/2011 FORU AGINDUA, irailaren 28koa, otsailaren 28ko 30/2011 Foru Agindua aldatzen 
duena. 

97/2012 FORU AGINDUA, irailaren 17koa, uztailaren 12ko 110/2011 Foru Agindua aldatzen 
duena. Agindu horren bidez ikastetxeetan ingelesez ikasteko programen oinarrizko alderdiak 
arautu ziren.
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Irakasleen araudia: 

37/2014 FORU DEKRETUA, apirilaren 30ekoa. Nafarroako Foru Komunitateko 
Administrazioaren unibertsitatez kanpoko irakasle kidegoei dagozkien lanpostuen hornidura.

32/2013 FORU AGINDUA, martxoaren 11koa, irakasleek frogatu ditzaketen berariazko 
eskakizunak zehaztu eta hura egiaztatzeko prozedura ezartzen duena.

Ingelesa ikasteko programen ebaluazioak

Ikerketa soziologikoa IIP-PAI.

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/dispai_2016_04_22.pdf

2015-2016ko IIP-PAI Ebaluazio txostena 

https:////www.educacion.navarra.es/documents/27590/27730/ECD+PAI/d5bc63ed-aed6-4ae0-
8060-53bca6f94e6f
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Berezko hizkuntzen aldeko  
Sitgeseko adierazpena

Sitgeseko bileran egon ginen eta agiri hau sinatzen dugun sindikatuok denbora luzea daramagu 
elkarrekin lanean; hala, konpromisoa hartzen dugu elkarlanean jarraitzeko – gure lan sindikalaren 
adar garrantzitsua den heinean– lurraldeetako berezko hizkuntzak defendatzeko, honako hauek 
kontuan hartuta:

1. Europako hizkuntza aniztasuna, oro har, eta Espainiako eta Frantziako statuetako aniztasuna, 
zehazki, ukatu ezin den errealitate bat da. Nazioartean hainbat hitzarmen daude eskualdeko 
hizkuntzak edo hizkuntza txikiak babesteko; hala ere, hitzarmen horiek sinatzen dituzten 
estatuek, esaterako Espainiak, ez dituzte beti hitzarmenok errespetatzen edo sustatzen, 
batez ere administratiboki bereizita dauden erkidegoetako hizkuntza-batasuna aitortzeko 
orduan, emisioen elkarrekikotasunaz gozatu ahal izateko komunikazio-espazio propioak 
izateko eskubidea errespetatzeko orduan edota haien hizkuntzan hezkuntza-sistemak 
ezartzeko orduan.

2. Hizkuntzak lurralde horietan ofizialak badira ere, hizkuntza gutxitu izaten jarraitzen dute 
eta haien egoera ahula da. Hori ezin zaio soilik hizkuntzen arteko kontaktuari edo arrazoi 
demografikoei atxiki, baizik eta bertako hizkuntzen garapenean eragina duten hizkuntza- 
eta kultura-politika uniformizatzaileen eragina ere bada.

3. Hizkuntza-komunitateen eskubidea eta betebeharra da haien hizkuntzetan hezkuntza-
sistemak antolatzea, bertako errealitatea edo gizartearen beharrak oinarri hartuta.

4. Eskoletan garatu diren hizkuntza-ereduak ez dira berdinak hizkuntzatik hizkuntzara, eta 
hizkuntza beraren barruan ere askotariko ereduak daude, lurraldearen arabera. Eredu 
horiei buruzko hausnarketa edo eguneratze oro haien bizipenetan edo eredu bakoitzak 
lorturiko emaitzetan oinarritu behar da. Eredu eleanitzetan, murgiltze-programak izan dira 
hizkuntza ofizialen hizkuntza-gaitasunean berdintasunik handiena lortu duten programak, 
hau da, programa horien bitartez lortu da gaitasunik handiena norberaren hizkuntzan eta 
gaztelanian. Funtsezkoa da eredu hori bigarren hezkuntzara hedatzea, batez ere lanbide 
heziketara, hor baitago hutsune gehien.

5. Guztiok partekatzen dugu atzerriko hizkuntza bat ikasteko helburua; alabaina, ezin dira 
gizarteak atzerriko hizkuntzak ikasteari buruz dituen itxaropenak manipulatu oraindik 
normalizatu gabe dauden bertako hizkuntzen espazioa murrizteko asmoz.

6. Espainiako gobernuak ahalbidetu duen hitzarmen politikoak hiru eleko eredua sustatuko du 
gaur egun eskura dauden hezkuntza-ereduen alternatiba gisa. Proposamen horren atzean, 
uniformatzeko eta zentralizatzeko asmoa ikusten dugu, betiere galegoa, euskara, katalana, 
aranera, asturiarra eta aragoieraren kaltetan. Ez dugu onartuko eredu hori inposatzea.
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7. Hezkuntzan-eskumena duten gobernuek anbiguotasunez jarduten dute programa 
eleaniztunei buruz hitz egiten dutenean, gizarte batzuetako konplexutasun linguistikoari 
erantzuteko. Eleaniztasun horrek ez die erreferentziarik egiten ikasleen jatorrizko hizkuntzei 
(esate baterako, Katalunian 270 ama hizkuntza baino gehiago daude); horren ordez, beti 
aipatzen da ingelesa, eta gaztelania eskolako hizkuntza gidari gisa kokatu nahi da. Horri, 
“eleaniztasun faltsua” deritzogu.

8. Ezinbestekoa da Estatuko gobernuak Estatuko hizkuntzen biziraupena bermatzea. 
Horretarako, hezkuntza-sistema adostu bat egon beharko da, ekonomia- eta gizarte-eredu 
berriarekin bat datorrena. Hezkuntza-sistema horretako eskolako hizkuntza-ereduan, 
bertako hizkuntzak irakas hizkuntza izango dira, barruko nahiz kanpoko komunikaziorako 
tresnak; gainera, bermatu beharko da bi hizkuntza ofizialak eta atzerriko hizkuntza bat 
menderatzen direla, eskolatik bertatik integrazioaren, aukera-berdintasunaren eta gizarte-
kohesioaren alde lan egin ahal izan dezagun.

Sitgeseko Maricel jauregian, 2017ko urtarrilaren 14an

STEI Intersindikala, steilas,  
STEG, STEPV-I eta USTEC-STEs



 




