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PNV-k diseinatutako Hezkuntza 
Proiektua da.

Aitzakia moduan LOMCE ez aplikatzeko sortu 
dutela diote.
Helburuak eta prozedurak aztertuz LOMCEren 
kopia dela ikusiko dugu…
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• Lehen Fasea: Marko pedagogikoa (2014ko udazkenean onartuta)

• Bigarren fasea: Curriculum  Dekretuak (bigarren zirriborroa 
aurkeztu dute eta asmoa ekainean onartzea).

• Hirugarren fasea: Euskal Hezkuntza Legea (oraindik ziriborroa ez 
dute zabaldu).
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1. Eusko Jaurlaritzak (PNV) abiatu eta lehenengo zirriborroak aurkeztu ditu.

2. Parte hartu dute ere hainbat ikastetxe pribatuen patronalek:
• Kristau Eskolak
• Ikastolen elkartea
• BEI: Elizbarrutiko ikastetxeak
• EIB (PNVko ikastolak)
• Erkide Irakaskuntza (kooperatibak)
• Ikasgiltza (gurasoen kooperatibak)
• AICE/IZEA (Ikastexe laikoak)

1.  Zuzendarien elkarteak: SAREAN et BIHE

2. EHIGE: gurasoen elkartea

1. Langileek eta haien ordezkariek.

2. Ikasleek eta ordezkariek.

3. Alderdi politikoak (PNV izan ezik), gizarte mugimenduek, eta 
abar. 5
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•Euskal Eskola Publikoaren legetik Euskal Hezkuntza Lege 
berriara pasako gara “publiko” hitza desagertuz.

•Sare publikoa eta pribatua maila “berean” eskainiko dira.

•Ikastetxeen arteko lehia bultzatzen da “hobekuntza” 
helburuarekin (bikaintasuna edo “excelencia”).

•Sare publikoan “Rendición de cuentas” eskatu diezaiokete 
klaustroari.

•Enpresa pribatua  ikastetxe publikoetan sar daiteke 
(ESKOLA Ekiten)
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•Autonomia proiektua zuzendarien esku, klaustroa eta eskola 
kontseiluaren ahalmenak baztertuz.

•Zuzendaritzak, besteak beste, giza baliabideak kudeatzeko 
autonomia. Hau da, irakasleak eta bestelako langileak 
aukeratzea.

•Hainbat erabaki zuzendariek hartu ahal izango dute inori 
kontsultatu gabe. 

•Zuzendarien kidegoa sortzeko ahalegina, zuzendariak 
hezkuntza eragiletzat jotzen ditu langileengandik bereiztuz…
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•Ikastetxeek aurkezten dituzten proiektuen arabera 
Adminiztrazioak emango dizkie baliabideak.

•Euskal Hezkuntzaren Legeak, EAEko ikastetxe publiko 
eta pribatuekin, bakoitzaren ezaugarriak galdu gabe, 
sistema bateratua sortuko du, finantziaketa ereduak 
parekatuz.

•Gardentasunerako biderik ez da proposatzen sare 
pribatuan.

•Ikasleen emaitza akademikoen araberako finantziaketa 
eskola publikoetan.
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•LOMCEn ezartzen diren ebaluazioak eta 
proba berberak ezarriko dira. Estatu mailako 
ebaluazioetan parte hartuko da

• Eskolek lortutako emaitzen informazioa   
publikoa izango da.

•DBH-n eta Batxillergoan, tituluak lortzeko 
errebalidak gainditu behar dira.
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•Proposatzen den ikastetxeen AUTONOMIA 
PROIEKTUEK ateak zabalduko dituzte maila 
desberdinetako ereduak ezartzeko.

•Hezkuntza lorpen adierazleak, eskola bakoitzak 
bere errealitatera egokituko ditu. Lorpen adierazle 
komunak bertan behera geratzen dira,  segregazio 
bideak indartuz.

•Hiru eleko markoa ezartzen da: Ikastetxeek 
zenbat ordu emango diren hizkuntza bakoitzean 
erabakiko dute. 
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• Merkatua asetzeko konpetentziak lehenesten dira. Eta ez hiritar 
kritikoak heztekoak.

• Ekintzailetasunak garrantzia handia du.

• Elizari (eta beste erlijioei) babesa ematen jarraitzen dio.

• Lege propioa eraiki ordez,  LOMCEren kopia hutsa egin dute.

• Barruko kudeaketa demokratikoaren kontrako neurriak 
ezartzen dira. Eskolan eredu gerentziala ezartzen da.

• Ez du euskalduntzea bermatzen eta ereduak mantentzen dira.

• Adoktrinamendua babesten du: Familiek onartu beharko dute 
“ikastetxearen hezkuntza printzipioak”.
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Hurrengo diapositibetan agertzen diren ordutegiak daude 
HEZIBERRIren bigarren ziriborroan. Aldi berean, ikastxeetara bidali 
dituzte  hurrengo ikasturtean indarrean jartzeko.
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ETA HEZIBERRI AURREAN ZER EGIN?

1.Kudeaketa demokratiko eta parte-hartzailea 
bermatu ikastetxeetan.

• Kide guztien erabakitze ahalmena 
bermatu: Klaustroa eta Eskola Kontseilua

• Ikastetxeetan batzarrak bultzatu.
1.Euskara ardatza izango den murgiltze eredua 
bermatu

• Euskera eremua guztietan hizkuntza-
ardatza izateko konpromisoa

IKASTETXE PUBLIKOA
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3. Ikuspegi merkantilista eta erlijioa eskolatik at 
utzi

4. Berdintasuna ,hezkidetza eta eskola 
inklusiboaren alde borrokatu.

• Familiekin landu beraien seme-alaben 
banaketa goiztiarra ez baimentzea.

IKASTETXE PUBLIKOA
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5. Baldintza berdinak ikastetxe guztientzat 
aldarrikatu

• Udaletxeei eta administrazioari exijitu 
lur publikoaren kudeaketa duina

• Sexuz segregatzen dituzten ikastetxeei 
kontzertua kendu. 

• Ikastetxe pribatuei lur publikorik ez 
ematea.

5. Ikastetxeko hezkuntza proiektuak defendatu
6. Hezkuntza komunitatean formakuntza eta 

eztabaida 

IKASTETXE PUBLIKOA



22


	Diapositiba 1
	Diapositiba 2
	Diapositiba 3
	Diapositiba 4
	Diapositiba 5
	Diapositiba 6
	Diapositiba 7
	Diapositiba 8
	Diapositiba 9
	Diapositiba 10
	Diapositiba 11
	Diapositiba 12
	Diapositiba 13
	Diapositiba 14
	Diapositiba 15
	Diapositiba 16
	Diapositiba 17
	Diapositiba 18
	Diapositiba 19
	Diapositiba 20
	Diapositiba 21
	Diapositiba 22

