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INGELESEZ IKASTEKO PROGRAMAK (IIP) 

MILA BURU DITUEN MUNSTROA 
 

Ingelesez Ikasteko Programen ezarpenarekin, eta bereziki hauen orokortzearekin, handitzen doan buru 

aniztun munstroa sortu dute eta hezkuntza sistema osoaren kalitatea irents dezake.  

Sarrera  

Joan zen ikasturtean, STEE-EILAS sindikatuak Nafarroako ikastetxeetan IPP programen ezartzearen  inguruko 
txosten bat egin zuen programa hauek martxan dituzten zentru eta ezartzekoak ziren lekuetako irakasleen 
eskutik jasotako informazioarekin. 

Dokumentu honek gero eta polemikoagoa den gai honen informazio berriak uzten dizkigu: 

IPP: neurri populista 

Hezkuntza komunitate guztiak helburu bat partekatzen dugu: atzerriko hizkuntzetan komunikatzeko ikasleen 
konpententziak hobetzea. Gurasoek, beraien seme-alabek ingeles gehiago ikas dezaten nahi dute, baina guk 
ingeles goiztiarra errentagarritasun politikoa bilatzen duen amua besterik ez dela jakinarazi eta kontzientziarazi 
behar ditugu. Argi izan behar dugu ikaskuntza hau ezin dela edozein preziotan aurrera eraman, egiten ari diren 
bezala, eta modu desberdinak daudela helburua lortzeko.  

Ingelesaren indarra aprobetxatuz, PP zein PSOEk ustezko “demokratizazioa” saltzeko erabiltzen dituzte 
orainarte elite programa ziren “programa elebidunak”.   

Estatu espainiarreko erkidego askotan, programa hauek lau haizetara ahalik eta azkarren zabaldu nahian ari 
dira eta Nafarroan, hainbat herritako alkate eta zinegotzik beraien herrietan ezartzeko eskaria egiten dute grina 
elektoralista soila argi utziz. 

British Councilekin elkarlanetik IPPren hedapenera 

Nafarroan ingelesezko erdi-murgiltze programak British Councilen eskutik heldu ziren. Programa hauek 
baldintza batzuk bete behar zituzten; horien artean, irakasle natiboen presentzia.   

 Lehen Hezkuntzako 6 ikastetxetan ezarri ziren:  

3 Iruñea ( C.P.  Azpilagaña, Cp. Cardenal Ilundain,CP. Jose Maria Huarte) 

1 Tudela CP. Elvira España 

1 Villava CP. Lorenzo Goikoa 

1 Añorbe 

Eta Bigarren Hezkuntzako bi zentrotan: 

IES Padre Moret-Irubide   

IES Benjamin de Tudela 

Garai hartan Hezkuntza kontseilari zen Carlos Pérez Nievas, programa hauek orokortzen saiatu zen, baina 
British Councilek ez zion horretarako baimenik eman. Lortu ez zuenez, Hezkuntza Departamentuak, 
experimentu gisa, hasiera baten Britisen antzeko bezala saldu ziren programak ezartzera jo zuen: TIL 
(Hizkuntzen Trataera Bateratua).  

Programa hauek esperimentalak zirenez ez zen hauen ebaluazio zehatzik egin. Hala ere, hurrengo urtean 
programa hauek hedatzera jo zuten. 

Ordutik, TIL delakoak IIP-PAI bihurtu dira (Ingelesez ikasteko programak), eta izen aldaketaz gain, LOMCEren 
aurrerapena ere badakarte, lege horren garapen curricularrean hizkuntzen trataera bateratuaren planteamendua 
desagertu eta hizkuntza bakoitza bereizirik tratatzera pasatzen baitira.  

2014-2015 ikasturterako IIP programa duten ikastetxeak %50a gehituko dira, Nafarroa osoan 60 ikastetxetetatik 
90 ikastetxetara pasatuz: 73 ikastetxe publiko eta 17 kontzertatu.  

Hizkuntza propio gutxituaren garapenari erasoa  

Pertsona askok susmatzen genuen bezala, eta berriki Yolanda Barcinak baieztatu duen bezala, Nafarroan 
atzerriko hizkuntzen ikaskuntza programen zabaltze neurrigabeak estrategia politika bati erantzuten dio,  sona 
haundia lortuaz joan den D ereduaren hedapena geldiaraztea eta era artifizialean hizkuntzen arteko lehia 
sortzea helburu bakarra duena. 
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Inposizioa eta desinformazioa 

Hasiera batean, etorkin kopuru haundia edo jatorri soziokultural baxuko ikasleak zituzten ikastetxe batzuek TIL 
programa ezartzeko eskaria egin zuten, bestelako ikasleria erakarri eta aniztasun honek ikastetxe hauen ghetto 
bihurtzea eragotziko zuelakoaren itxaropenarekin. Denborarekin, programa elebidun hauek ikastetxeotan beste 
arazo berri batzuk sortu dituztela ikusi dugu. 

Hainbat kasutan administrazioak modu onean jaso du herrietako udabaltzako kideren batek edota familiaren ba-
tek egindako eskaera. Honela, programa hauek ikastetxe batean ezartzeko aitzaki ezinhobea izan du, 
gainontzeko hezkuntza komunitatearen iritzia kontuan hartu gabe.   

Beste kasu batzuetan, administrazioaren alde bateko erabakia izan da hauen ezartzea, eskolan aurretik inolako 
informaziorik jaso gabe inposatu direlarik. 

Ikasturte honetan, PAI klaustroaren nahiaren kontra ezartzeko argumentu berria ere ikusi dugu: PAI ezartzen ez 
bada haien seme-alabak ikastetxez aldatzea mehatxatzen duten guraso taldeak.  

Ez dugu ezagutzen kasurik non programa honen ezarpena informazio objetiboa jasoz eta eztabaida sakona egin 
ostean, hezkuntza komunitatearen adostasun osoarekin eman den.  

Administrazioak, informatu duenean, informazio partziala, eta askotan faltsua ere eman du, bakarrik programa-
ren ustezko alde onak aipatuz eta alde txarrak ezkutatuz. 

Huarteko Aurrera D plataformak erakutsi digun bidea nabarmendu nahi dugu; Departamentuak emandako infor-
mazioa adituekin alderatu ostean kontrako erabakia hartu dute eta inposizioa geldiaraztea lortu dute. 

PAI programak dakartzan arazoak 

Iazko txostenean zentroek programa hauek martxan jartzean topatzen dituzten arazoen inguruko hausnarketa 
egiten genuen: 

Irakaslegoa:  

Hizkuntza akreditazioa eta Haur eta Lehen Hezkuntzako habilitazioa duen irakaslegoaren falta  

Lan baldintzen aldaketa 

Koordinazio lanetarako denbora falta 

Aholkularitzaritza eta formakuntza falta 

Nahitaezko lekualdatzeak 

Aurretiko informaziorik eta kontsultarik gabeko inposizioa 

Ikaslegoa: 

¿Zer egin ezaugarri hauek dituzten ikasleekin? 

Programan aurretik eskolarizatuta egon ez den eta berandu hasten den ikaslegoa 

Inplantazio aurreko ikasturtean kurtsoa gainditzea lortzen ez duen ikaslegoa. Ezin izago du errepikatu 

Hezkuntza behar espezifikoak dituen ikaslegoa 

Programazioa eta metodologia: 

Baliabide eskasia 

Kotutoretza lanengatik hainbat jardunaldietarako denbora mugatzen da. 

Irakur-idaztearen ikaskuntza. Lehenengo faseetan kontraesanak sortzen dira; hizkuntza batzuek 
transkripzio fonetiko oso hurbila dute (euskera eta gaztelera) eta ingelera parametro hauetatik erabat 
aldentzen da. 

IIPen ebaluazioa 

Gai hau aipatzen denean, edota hedapenera jo aurretik ebaluatzeko hartu zuten konpromezuaz hitz egiten de-

nean, administrazioak emaitza ezinhobeak berresten dituzten datuak dituela erantzuten digu.  

Non daude ebaluazio horiek? 

Badira haur hezkuntza zikloaren bukaeran atzerriko hizkuntzaren ahozko komunikazioa konparatzen duten datu 
batzuk, suposa dezakegun bezala, erdi-inmertsio programatan aritu direnen aldekoak (noski, hau horrela dela 
esteko ez da ebaluaziorik behar). 
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 Lehen hezkuntzako ebaluazio diagnostikoen emaitzak ere hor ditugu, baina beti ere British ikastetxeei buruz ari 

dira (hauek baliabide gehiagorekin jokatzen dute), eta ez IIP-HTB duten zentruetaz. 

Ezagutza dugun ebaluazio independente eta desinteresatu bakarra Madrideko Carlos III unibertsitateko FEDEA 

Fundazioak egindakoa da eta ondorioak argiak dira: Ingurune irakasgaiaren ikaskuntza ahultzen da, gehienbat 

baliabide gutxiago dituzten familietatik datozen ikasleengan. 

Zer galtzen da IIP programekin 

Denbora, baliabideak, esfortzuak...mugatuak dira. Ikastetxe batean energia guztia programa batean jartzen de-

nean, kasu honetan ingelesezko programak, martxan dauden beste programa batzuetan galtzen edo gutxitzen 

dira; esaterako bizikidetza, berdintasuna, irakurketa, etabar. 

Orain arte administrazioak IIP programak ezartzeko erabilitako irizpideetako bat hasiera batean epe motz-

ertainean jubilazioak aurreikusita zeuden ikastetxeetan jartzea izan bada ere, hauen orokortzeak lekualdatze 

behartuak izatea eta lantaldeak haustea ekarriko du. 

Atzerriko hizkuntzetan murgiltze programak beste herrialde batzuetan 

Europako herrialde gehienetan atzerritar hizkuntza bat edo gehiagoren erabileraren gaitasuna hobea da hemen 

duguna baino eta honengatik haiengandik ikastea zentzuzkoa deritzogu. 

Leku gehienetan lehen atzerritar hizkuntzaren ikasketa 8 urtetan hasten da, nahiz eta joera 6 urtetara aurre-

ratzea den. 

Belgikako zonalde germanofonoan eta estatu espainiarrean soilik hasten da 3 urterekin. Adin hain goiztiarrean 

hastearen onura bakarra ahoskera hobea lortzea da, baina hau irakaslegoa jatorri hartakoa denean baino ez da 

gertatzen. 

Lehen hezkuntzan ikastetxe elebidun oso gutxi daude eta daudenek izaera esperimentala dute. 

Ohikoagoak dira atal elebidunak Bigarren Hezkuntzan. 

Iritzi bateraturik ez badago ere, hizkuntzen irakaskuntza-ikaskuntzan aditu gehienek nerabezaroan kokatzen du-

te atzerriko hizkuntzen ikaskuntza sakonki indartzeko momenturik onena; bai curriculumean bere pisua gehituz 

edota beste gai batzuetan hizkuntza behikular gisa erabiliz. 

Atzerriko hizkuntzetan gaitasuna erdi-murgiltze programekin soilik hobe daiteke 

Beste leku batzuetako esperientzietan oinarritzen bagara, ez da honela. 

Edukien bidezko ikaskuntza atzerriko hizkuntzak ikasteko era bat da, baina ez da bakarra, ezta ere onena egoe-

ra guztietan; ezta adin guztietan ere. 

Guzti hau onar dezakegu? Lehentasunezkoa da? Hau da benetan dugun beharra 

Bigarren hizkuntzaren ikaskuntzan laguntzen duten eragileak: 

Interesa pizten duen hizkuntza input aberats eta anitza. 

Ikasitakoa praktikan jartzea ahalbidetzen duen ingurua. 

Beste metodologia batzuk: 

Curriculumean diren hizkuntza guztien trataera bateratua. 

Errefortzu, taldekatze txiki, bikoizketa eta honelako bitartekoekin bideratutako metodología komunikatiboa. 

Ulermena erraztuko duten materiale originalen erabilera: filmak, bideoak, abestiak, etabar..  

Denbora tarte motzetan ikaskuntza intentsiboa (ez eskolarizazio guztian zehar). 
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