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Aurrekaririk ez duen ikastetxeetako aurrez aurreko 
jardueraren etete honek izan dituen ondorioak datu 
zehatzekin oraindik ere ezagutzen ez ditugun arren, 
esan dezakegu online irakaskuntza izan dela irakasleen 
eta ikasleen arteko gutxieneko lotura babesteko 
aukera bakarra. Esan daiteke, eskolak ixtearekin batera, 

hausnarketa lasaia, eztabaida kritikoa eta proposamen eztabaida ahalbidetzen dituen harreman 
fisikoa eten egin zela eta, etete horren ildotik, hezkuntza prozesua gaitasun jakintzarantz 
bideratu behar izan zen eta pertsonen arteko afektibitate harremanak desagertu ziren. 
Beraz, ondoriozta daiteke aurrez aurreko hezkuntza ezin dela epe luzera ordeztu hezkuntza 
telematikoarekin, azken honek arreta handiagoa jartzen baitu hiperkonexioan, etengabeko 
malgutasunean eta zaratan.

Horrez gain, familiek duten urrutiko irakaskuntzarako prestaketarik eta/edo denborarik eza 
eta teknologietarako edo Internet konexio on baterako sarbide desorekatua ikusita, ikasleen 
zati oso handi baten arrakasta aukerak nabarmen murrizten dira, batez ere sare publikoan, 
hezkuntza laguntza jasotzeko behar espezifikoa duten ikasleen %85 barne dituena.

Jarduera ekonomikoa eta zaintza bateragarri egiteko laguntzak eta politika publikoak sortzeko 
beharra oraindik ere ameskeria da lanpostu gehienetan eta, beraz, lan arloko arrakala eta 
soldata arrakala areagotu egiten dira, batik bat emakumeena, eta horrek kostu ekonomiko 
handia du bai estatuentzat zein pertsonentzat ere.

Horrek guztiak ekar dezake eskola uzteko tasak areagotzeko joera bat, bereziki egoera 
zaurgarriena duten sektoreen artean, beraz, ezinbestekoa da itzulera seguru baterako 
baldintzak sortzea eta hilabete hauek aprobetxatzea ikastetxeen Berrekite Plana definitzeko, 
datorren ikasturtera begira. Plan hori zerikusia duten eragile guztiekin adostu beharko da, eta 
bertan aurreratu beharko da espazioen egokitzapena, osasun bermeak ziurtatuta eta langile 
kopurua areagotuta ikasturte hasieratik. Halaber, baldintza bereziak proposatu beharko dira 
osasun arrazoiak edo familia erantzukizunak direla eta urrutiko lanarekin jarraitu behar duten 
langileentzat.

Helburu hau lortzen bada, pertsonak eta eskola indartuta aterako dira krisi honetatik, baina 
betetzen ez bada, jada Nafarroako ikastetxeetan dagoen desoreka kezkagarria are gehiago 
handituko da.

Ikasgeletara itzultzeak, betiere ikasleei, irakasleei eta irakasleak 
ez diren langileei osasun berme handienak eskainita, autonomia 
erkidegoen aldetiko ahalegin ekonomiko handia eskatzen du, beraz, 
sistema publikoak indartzeko ezohiko mekanismoak abian jarri 
beharko dira.

1.1. Aurrekontuaren estimazioa:

*  Gure inguruko herrialdeetan hezkuntzara bideratzen den BPGd-aren ehunekoa kontuan 
hartuta, uste dugu Nafarroak 600 milioi gehigarri inguru beharko dituela, hasierako 679,8 
milioi euroko aurrekontuaren gainetik, Europako beste herrialde batzuetan ikastetxeak 

0. Ikastetxeen 
berrekiterako esparru 
orokorra.

1. Behar 
ekonomikoak
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berriz irekitzeko ezarritako antzeko baldintzak sortzeko (ikasgela bakoitzeko 15 ikasle eta 2 
irakasle, banaketa egin ahal izateko).

*  Horretarako, zerga eta aurrekontu politika bidezkoa eta progresiboa sortu behar da, uneko 
esparrua gainditzea ahalbidetzen duena, bizitzaren zerbitzura eta ez kapitalaren zerbitzura 
dagoen esparru berri bat sortuta.

*  Horregatik hainbat urte daramatzagu Hezkuntza Publikoa Finantzatzeko Lege bat 
defendatzen, gutxienez ere BPGd-aren %6 hezkuntzarako baliatzea bermatzen duena eta 
hezkuntza gorabehera politikoen edo ekonomikoen mende uzten ez duena.

1.2. Funtsak eskuratzea:

Munduko ekonomiaren aurreko erorialdian argi geratu zen jada estatuak finantzatzeko uneko 
esparruak, Europan nagusi den zor publikoaren jaulkipenean oinarritzen denak, herrialdeen 
arteko desorekak betikotu egiten dituela eta bertan bizi diren pertsonen pobretzea dakarrela, 
ongizate estatua kaltetuta eta krisia amaitu ondoren hainbat hamarkada irauten duten ondorioak 
ekarrita (agerikoa da osasun publikoaren arloko murrizketek pertsonen osasunarentzat eta 
ekonomiarentzat pandemia honetan izan duten eragina).

Horrekin ikasi duguna da gauzak beste era batera egin daitezkeela eta egin behar direla. Hain 
zuzen ere horregatik, STEILASek, munduko ekonomista nagusien diskurtsoarekin bat etorrita, 
honakoa proposatzen du:

Nafarroari dagokionez:

1. Nafarroaren zor ez legitimoa barkatzea (945 milioi euro).

2. Fortuna handien gaineko zergak areagotzea (80 milioi euro).

3.  Aurten 1.512 milioi euroko aurrekontua duten zerga onurak erregulatzea.

4.  Zerga iruzurraren aurkako borrokarako baliabideak abian jartzea, izan ere, NUPen azterlan 
baten arabera, 541 milioi euroko murrizketa dakar diru sarreretan.

5.  Nafarroaren eta Estatuaren arteko hitzarmen ekonomikoaren 54. artikulua aldatzea, 
Nafarroari Estatuko zor publiko osoa bere gain hartzeko beharra ezartzen diona, horrek 
351 miloi euroko ordainketa dakar eta.

6.  Aurrekontu Egonkortasunaren Legea ez onartzea, lege horrek debekatzen baitu 
Estatuak itzuli zituen 2015 eta 2016 ekitaldietan zehar ordaindutako gehiegizko 215 
milioiak gizarte gastuetarako baliatzea.

7.  Banka pribatuari Nafarroak UPNren Gobernuengandik hartutako zor ez legitimoaren 191 
milioiak eskatzea, Kontuen Ganberak hainbat txostenetan berretsitakoaren arabera.

8.  Legeria erreformatzea erantzukizuna enpresa zordunetatik Foru Ogasunera aldatzeko 
kasuen aldaketari dagokienez, hartara horien kobrantza bideragarriago izan dadin. 
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Nafarroako Gobernuak pasa den 2019. urtean argitaratutako zordun berankorren 
zerrendaren arabera, 302 milioi dira.

9. Itzalpeko bidesariak desagerraraztea.

10.  Ikasleak banantzen dituzten zentroei diru laguntzak edo itunak kentzea, edo beste era 
batera finantzatzea (Opus, UN).

11.  Ingurumenarentzat kaltegarriak diren azpiegitura faraoniko eta alferrikakoak geldiaraztea, 
hala nola AHT, beharrezkoak ez direlako, xahubidea direlako eta gure aurrekontuen poltsa 
erkidea husten dutelako.

12.  Errenta altuei, enpresei eta kapitalari emandako eta azken hamarkadetan onartutako 
zerga beherapenak leheneratzea (PFEZ, Sozietateen gaineko Zerga, Ondarearen gaineko 
Zerga, etab.).

13.  Eliza katolikoak dituen pribilegioak desagerraraztea (irakasleen ordainketa, OHZ, 
immatrikulazioak, etab.).

14. Zezenketari ematen zaizkion diru laguntzak azkentzea.

15. Gastu militarrak ordaintzeari uko egitea.

Zenbateko hauek guztiek, osotara, 3.192 milioi euroko poltsa bat osatzen dute, urte honetan 
Nafarroako Hezkuntzarako aurrekontuen 5 bider baino zertxobait gutxiago.

Honela bakarrik bermatu ahalko dugu gizarte babeserako sistema publiko, integral, duin eta 
kalitatekoa, pertsona guztien oinarrizko gizarte eskubideak ziurtatzen dituena, eta honela 
bakarrik lortuko dugu osasunaren eta hezkuntzaren arloetara bideratzen diren baliabide 
ekonomikoak Europako batez besteko mailara eramatea, BPG-aren ehunekoari dagokionez.

Estatuari dagokionez:

*  Estatu Batuetan, I. eta II. Mundu Gerraren ostean ezarri zen Gehiegizko Onuraren 
gaineko Zerga berreskuratzea: pandemian zehar diru sarrera handienak izan dituzten 
enpresek (farmazia industria modernoa, Top Glove, Google, Amazon, Netflix, Zoom Video 
Communications, Alibaba, Teamviewer eta makrosupermerkatuak) otsailaz geroztik izandako 
emaitzak kalkulatzea, urtekotzea, azken 4 edo 5 ekitaldiekin alderatzea eta eskuratutako 
ezohiko emaitza zehaztea haren gainean ehuneko progresibo bat aplikatu ahal izateko.

*  Google Tasa: enpresa teknologiko handiei.

*  Paradisu fiskalen aurkako borroka.

*  Tobin Tasa finantzen sektoreari, deribatuen transakzioak eta bestelako espekulazio eragiketak 
barne hartuta.

*  Gastu militarra gizarte gastuetara bideratzea.
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2.1. Aurretiko proposamenak:

Hezkuntza Sailak fasetan antolatutako Berrekite Plan bat ezarri beharko du, klaustroek eta 
zuzendaritza taldeek euren egoera espezifikora egokituko dutena, eta bertan zehaztuko dira 
2 aldagairen araberako itzulerarako irizpide argiak. Berrekite Plan honek zentro bakoitzeko 
Ordezkaritza Organo Gorenaren onarpena jaso beharko du:

• Zentroen tamaina:

* 50 ikaslera arteko zentroak.

* 100 ikaslera arteko zentroak.

* 400 ikaslera arteko zentroak.

* 400 eta 800 ikasle arteko zentroak.

* 800 eta 1.200 ikasle arteko zentroak.

* 1.200 ikasletik gorako zentroak.

• SARS-CoV-2aren intzidentzia zentroaren Oinarrizko Osasun Eremuan, hainbat faktore 
kontuan hartuta:

* Infektatutako kasuen tasa.

* Biztanleriaren immunitate tasa.

* Eremuaren tamaina eta biztanleria.

* Motordun garraioaren beharra.

Hezkuntza Sailak, Ikuskaritza Zerbitzuarekin lankidetzan, ordutegien kudeaketarako programen 
bidez ezarriko ditu sarrera eta irteerarako ordu tarte mailakatuak, jostaldietarako momentuak 
eta irakasleen eta irakasleak ez diren langileen ordutegiak, osatutako talde bakoitzerako, 
betiere zentro bakoitzaren errealitateren arabera eta malgutasuna emanda.

2.2. Ratioekin eta taldekatzeekin lotutako neurriak:

*  Ikasle guztiei aurrez aurreko harrera ematea, ratioak murriztuta eta ikastetxeen espazioak 
eta ordutegiak zabalduta. Gehienez ere 15 ikasle egongo dira ikasgela bakoitzean, betiere 
horrek ikasleen arteko 2 metroko distantzia mantentzea ahalbidetzen badu.

*  Hezkuntza Laguntza jasotzeko Behar Espezifikoa duten Ikasleen (HLBEI) ehunekoen inpaktua 
murriztea zentro publikoetan, une honetan dauden desorekak krisialdi honetan zehar 
areagotu ez daitezen. Horretarako, %40tik gorako HLBEI maila duten zentroen eskura jarri 
beharko dira irakasleak eta laguntza eta indartzeko langileak, pertsona guztiek arreta zuzena 
jasotzen dutela bermatze aldera. Halaber, %70etik gorako HLBEI maila duten zentroen 
baliabideak nabarmen areagotu beharko dira edo ikasleak bi sareen artean banatu beharko 

2. Ikastetxeen antolamenduarekin 
lotutako neurriak
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dira, portzentajeak ahalik eta gehien orekatzeko helburuarekin. Nafarroan %70etik gorako 
HLBEI maila duten zentro guztiak publikoak dira.

*  Konfinamendu beharra berriz ere egotekotan bakarrik, taldeen lehentasuna ezarri beharko 
da honakoen arabera:

* Aurrez aurre lan egin behar duten familietako ikasleak.

*  Haur hezkuntzako eta lehen hezkuntzako ikasle bereziki zaurgarriak, hezkuntza indartzea 
jasotzeko.

*  Amaierako mailetako ikasleak (DBH 4. mailako ikasleak, Erdi Mailako eta Goi Mailako 
LH 2. urteko ikasleak eta Araubide Orokorreko Irakaskuntzetako azken mailakoak) 
titulazioa eskuratu ahal izateko..

2.3. Zentroetako azpiegiturekin, espazioekin eta inguruneekin 
lotutako neurriak:

Hezkuntza espazioak areagotzeko plana udalerri bakoitzak dituen azpiegituren arabera definitu 
beharko da. Horretarako, hezkuntza Berrekite Planaren talde kudeatzaileek Hezkuntza Saileko 
Azpiegitura Atalarekin eta Udalerrien eta Kontzejuen Federazioarekin edo helburu hauetarako 
sortzen den Udaletako Sailarteko Batzordearekin lankidetzan aritu beharko dute, ikasle ratioak 
murriztea ahalbidetzen duen segurtasun distantzia bermatzeko beharrezkoak diren espazio 
publiko eta pribatuak hezkuntzaren zerbitzura jartzen direla ziurtatzeko.

Udalerri bakoitzeko espazio erabilgarrien arabera, lau aukera posible planteatzen dira:

* Lehen aukera posiblea: udaletxeekin batera, Departamentuarteko Batzorde bat antolatu, 
erabiltzen ez diren eraikin publikoak egokitzeko: gizarte etxeak, adinekoen zentroak, 
hizkuntza eskolak, polikiroldegiak, seminarioak, gazte etxeak, zenbait udalerritan erabiltzen 
ez diren eskola zaharrak, etab.

* Bigarren aukera posiblea: ikasgela berriak sortzeko beharrezko obrak abian jartzea: eraikin 
berriak sortzea edo jada badirenak zabaltzea, edo patio zein berdeguneak klimatologia 
aldekoa denean erabiltzeko egokitzea.

Bi kasuetan ere irtenbide hauek aberastasuna ekarriko diote udalerriari epe laburrera obrak 
burutzeko beharko diren gremioen kontratazioari esker (igeltseroak, iturginak, elektrizitatea, 
arkitektura, ekipamenduak…). Era berean, ratioen murrizketa iraunkorrerako pizgarria izan 
daitezke, pandemia amaitu ondoren, erakunde ofizialek azken aldian gomendatutakoaren 
eta hezkuntza arloko elkarte espezializatuek eskatutakoaren ildotik, besteak beste, gure 
sindikatutik hamarkadetan zehar aldarrikatu dugunarekin bat etorrita.

Halaber, aukera honi onura atera behar diogu Klima Aldaketara Egokitzeko Plan Integral 
baten proposamenak abian jartzeko, ikastetxeen eraikinak klimaren krisira egokitzeko 
xedearekin. Horrez gain, espazioen kalitatea hobetzea eta irakaskuntza erraztea lortuko 
da: isolamendu efizientea, energia autonomia, euri uren bilketa (aljibeak), patioen 
birnaturalizazioa, eskoletako baratzeak, etab.
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Aldi berean, bi aukera hauek ekonomiaren eta hirien deskarbonizazioarekin konpromisoa 
hartzea eta Europako Green Deal itunarekin bat egitea ahalbidetzen dute, ez baitute 
jarraitzen eskualde osoko ikasleak biltzen dituzten makrozentro pribatuen eredua. Aldiz, 
ikasleak auzoan bertan edo herrian bertan eskolatzea sustatzen dute, hartara airearen 
kutsadura eta kutsadura akustikoa nabarmen areagotzen duten eta eskoletako bideetan 
trafiko arriskutsua areagotzen duten eguneroko autobus edo auto partikular bidezko 
exodo masiboak saihestuta. Azkenaldiko hainbat azterlan zientifikoren arabera, lotura bat 
dago errekuntza motorrek eragindako atmosferako kutsaduraren eta SARS-CoV-2aren 
infekzioaren areagotzearen artean, kutsadura horrek osasunerako dakartzan kalte guztiez 
gain.

* Hirugarren aukera posiblea: ikasleak espazioan eta denboran antolatzea etapa bakoitzean. 
Neurri honek aldi baterakoa izan behar du, aurreko biek baino inpaktu ekonomiko txikiagoa 
izan arren, bigarren hezkuntzako ikasleek bestelako eskolaz kanpoko jarduerak burutzea 
zailduko lukeelako eta ardurapeko senideak dituzten irakasleen familia bizitza eta lana 
bateragarri egitea zailduko lukeelako. Antolaketa mota hau kontuan har daiteke dagokien 
departamentuek beren lana  udako hilabeteetan arindu ez badute 20/21 ikasturterako 
beharrezkoak izango diren espazioak egokitzeko.

Helburua izango litzateke goizeko txandak antolatzea haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako 
ikasleentzat eta arratsaldeko txandak, bigarren hezkuntzako ikasleentzat.

Goizeko 
txanda

Haur hezkuntzako 2. zikloko ikasleak eta lehen hezkuntzako 1., 
2. eta 3. mailetako ikasleak euren zentroetan geratuko lirateke, 
lehen hezkuntza 6. mailara arteko ikasgelak okupatuta. 

Lehen hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailetako ikasleak erreferentziako 
bigarren hezkuntzako institutura joango lirateke DBH 1., 2. Eta 
3. mailetako ikasleekin batera, betiere maila hauetako unitateak 
zentroek dituzten espazioetan sartzen badira.

Arratsaldeko 
txanda

DBH 4. mailako eta OLH eta BLHko ikasleek lehen hezkuntzako 
zentroetako espazioak erabil ditzakete, eta batxilergoko eta erdi 
mailako eta goi mailako lanbide heziketako ikasleek bigarren 
hezkuntzako zentroetako espazioak erabil ditzakete. Lantegi 
profesionalen erabilerarako ordutegiak ezarriko lirateke, egunak 
edo urteko momentuak txandakatuta.

* Laugarren aukera posiblea: egoera berrira egokitzeko zailtasunak dituzten inguruetako 
zentro publikoetako ikasleei harrera emateko espazio nahikoa duten itunpeko zentroetan 
esku hartzea burutzea.

2.4. Langileak zentroetara egokitzearekin lotutako neurriak:

*  2 unitateko oinarri HLHIP bakoitzeko gutxienez 4 irakasle gehiago kontratatzea ratioa 15 
ikasleetara jeistea ortzeko: Haur Hezkuntzarako 2 irakasle gehiago ziklo horretan dagoeneko 
laguntza irakasle bat baldin badago, eta 2 Lehen Hezkuntzarako Gorputz Heziketa, Musika, 
Euskera (A eredua) eta Ingelesa (PAI zentroak) irakasle espezialisten jardunaldiak ere kontutan 
hartzen badira, mahai sektoriala aktibatuz irakaslegoaren lan baldintzak negoziatzeko.
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*  Hezkuntza Itunean betetzeko falta diren alde guztiak martxan jarri (zentroen langileen 
jardunaldi partzialak osatu, 57 urte baino gehiagoko irakasleen jardunaldia murriztu beraien 
orduak ordezkatuz, landa ikastetxeen zuzendaritza orduak).

*  Kontratazio zerrendak oposizioetatik bereiztu eta haien irekiera iraunkorra.

*  Irakaslegoaren deskonexio eskubidea legeztatu eta telelana arautu.

*  Gelak banatzeko bolondresak edo praktikaldiko ikasleak ez erabiltzea.

*  Irakasleak ez diren langileen kontratazioa areagotzea espazioen garbiketa mantentzeko 
eta ikastetxeetako sarrera eta irteera seguruak bermatzeko, bai eta osasun arloko eta 
laneko arriskuen prebentzioaren arloko langileen kontratazioa areagotzea ere, epidemiaren 
gorakadak ahalik eta gehien mugatzen dituen osasun arreta ezartzeko.

*  Osasun Jardueren Koordinatzailearen postua sortzea, ikastetxeko segurtasun fisiko eta 
emozionala bermatze aldera burutzen diren jarduerak bere gain hartzeko.

*  2018ko maiatzean sindikatuek eta hezkuntza sailak izenpetutako akordioa garatzea, 
alderdi hauei dagokienez: zuzendaritza taldeak indartzea, informatikari bat izatea ikastetxe 
bakoitzeko eta psikologiaren arloko adituak ekartzea. 

2.5. Egutegiarekin, jardunaldi lektiboarekin eta ordutegiekin 
lotutako neurriak:

*  Ikaslegoarentzako 175 egun lektibo ezartzen dituen araudia betetzea ziurtatu.

*  Ikaslegoarentzako irakaskuntza zuzeneko 25 saioak mantendu, Haur hezkuntza, Lehen 
Hezkuntza eta DBH 3. arte Haur eta Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako eraikinetan 
9etatik ordu 2ak arte ziurtatuz, eta DBH 4. mailako, Batxilergoko, Erdi mailako LH, Goi 
Mailako LH, OLH eta BLHko ikasleak Bigarren Hezkuntzako institutoetan 2:30tik 7:30 arte.

*  Ordutegi desberdinak proposatzea ikasle guztiak sarreraren eta irteeraren momentuan ez 
pilatzeko, betiere zentroaren tamainaren arabera.

*  Jardunaldi jarraituari lehentasuna ematea eta arratsaldeko eskolaz kanpoko jarduerak 
antolatzea laguntza espezifikoa behar duten pertsonentzat.

*  Jantoki lanen ardura duten irakasleen kopurua areagotzea ikasleek jarduera hori ikasgelan 
bertan burutzeko aukera izan dezaten, desplazamendurik eta aglomeraziorik gabe.

*  Sukaldeko langileak areagotzea eta/edo horien ordutegiak zabaltzea, katerinak ordezkatuko 
dituzten eskola sukaldeak berrezartzea aztertuz.

2.6. Osasun arloarekin lotutako neurriak

*  Prebentzioaren arloko langile teknikoak kontratatzea ibilbideak eta espazioen erabilerak in 
situ ezar ditzaten, honako jardunbideen arabera: “Irakasleei zuzendutako prebentzio neurri 
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orokorrak”, “SARS-CoV-2arekin lotutako arrisku biologikorako esposizioaren inguruko 
gutxieneko prebentzio neurriak ikastetxeetako aurrez aurreko lanetan” eta “HBIetako 
irakasleei, Tutoretza Planeko irakasleei, entzumen eta hizkuntza irakasleei eta laguntzarako 
zaintzaileei zuzendutako prebentzio neurriak”.

*  Ikasleen eta hezkuntza langileen segurtasun eta osasun prebentziorako materialak hornitzea 
(maskarak, gel hidroalkoholikoak, erabili eta botatzeko eskuoihalak, termometroak, etab.).

*  Ikastetxeetan osasunaren arloko profesionalak izatea, langileen eta ikasleen baldintzen 
aldian behingo berrikusketa burutzeko. Test serologikoak eta PCR probak burutzea.

*  Garbiketako langileak kontratatzea, ikasleak eta irakasleak ikastetxean egon bitartean 
zentroan egongo direnak, zentroaren tamainaren arabera.

*  0-3 urte bitarteko haur eskoletarako dokumentu espezifikoa sortzea, hezkuntza etapa horren 
ezaugarri espezifikoak direla eta, Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuak bestelako 
dokumentuetan jarraitutako ildo berean.

3.1. Curriculumaren diseinua:

*  Curriculumaren dekretu berri bat prestatzea hezkuntza etapa bakoitzaren irakasgai 
ardatzetarako, edukiak eta gaitasun jakintzak egoera berrira egokituta. Modu horretan, 
pandemia garaiko ikasketa planak homogeneizatzea lortuko da, ez da irakasleengan utziko 
ikasturte honetako ez hurrengoko edukiak indartu, sakondu edo aurreratzeko erabakia eta 
gutxieneko ebaluazio irizpideak ezarriko dira.

*  Ikaskuntzarako Diseinu Unibertsala, irakasleei aholkularitza emanda material eta tresnen 
erabilerarako, hartara hezkuntza behar berezi eta espezifikoak dituzten ikasleen ikaskuntzaren 
printzipio gidaria irisgarritasun unibertsala izan dadin.

*  Lehengo munduaren eta sortzen ari den mundu berriaren arteko trantsiziorako hezkuntza 
eredu bat diseinatzea eta irakasleen eskura jartzea tresna eta teknika pedagogiko berrien 
inguruko beharrezko prestakuntza.

*  Kurrikulumak eremu integratu gisa berregituratzea, eremu bakartu moduan egituratu 
beharrean.

3.2. Hezkuntza berrikuntza:

*  Zentroek duten proiektu pedagogiko eta antolakuntza proiektuekiko autonomia kaltetu 
gabe, Hezkuntza Sailak batzorde bat sortuko du hezkuntza berrikuntzan eta informazioaren 
eta komunikazioaren teknologietan adituak diren pertsonekin eta hezkuntza komunitatearen 

3. Metodologiekin, prozedura pedagogiko aplikatuekin 
eta hezkuntza xedeetarako plataforma digitalekin lotutako 
neurriak.
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ordezkariekin, ikaskuntza eta irakasleen prestakuntzarako eredu berriak ezartzen dituzten 
bide teknologiko berriak proposatzeko helburuarekin, betiere aniztasuna eta ibilbide 
profesionalaren sustapena kontuan hartuta.

*  Hilabete hauetan jada garatuz joan diren berrikuntza proiektuak aztertu beharko dira, 
proposamen horiek guztiak hezkuntza komunitatearen eskura dagoen baliabideen banku 
batean bilduta.

3.3. Hezkuntza teknologiak:

*  Ikasleen, familien eta irakasleen datuen salmenta masiboa burutzen ez duten hezkuntza 
plataforma publikoak. Hezkuntza Sailak prozesu honen buru izan behar du eta, kontratatzeko 
orduan, zergak autonomia erkidegoan ordaintzen dituzten enpresei lehentasuna eman 
behar die.

*  Erabilera libreko edukiei eta baliabideei lehentasuna ematea, kasuaren arabera argitaletxeekin 
kontratuak izenpetuta eduki horiek zentroetan erabili ahal izateko, honela ikasle guztien 
sarbidea bermatuta.

*  Online metodologien inguruko prestakuntza ematea irakasleei eta familiei ikasturte hasieran, 
infekzioaren gorakada posible batean pentsatuta.

*  Ikasturte hasieratik ziurtatzea ikasle guztiek ekipamendu informatiko egokia dutela, bai 
eta Interneteko konexioa eta oinarrizko papergintza materiala ere (boligrafoak, arkatzak, 
koadernoak, etab.).

3.4. Haur hezkuntzako lehen eta bigarren zikloetako berezitasunak:

*  Adin hauetako ikasleen arrisku epidemiologiko errealaren inguruko informazioa eskaini 
behar da, parte hartzen duten eragile guztiak jakinaren gainean eta lasai egon daitezen.

*  Ikasle hauek baldintza onenetan itzul daitezen, ezinbestekoa da Hezkuntza Sailak, Gizarte 
Ongizate Sailak, Osasun Sailak eta ordezkaritza duten sindikatuek osatutako diziplina 
anitzeko prestakuntza duen talde baten lankidetza sustatzea, honakoak zehazteko:

1. Ingurune baldintzak: aire zabaleko espazioak eta etengabeko aireztatzea.

2. Irakasle eta ikasleen babesa.

3.  Ikasleekiko kontaktua: ziklo honetan ildo afektiboa mantentzeko parametro berriak 
diseinatzea.

4. Ratioen eta profesionalen presentzia gela berean jeistea.

5.  Zentroko bizitza berria irudikatzea; pandemiaren ondoriozko zailtasun emozionalak 
(antsietate arazoak, familien mesfidantza).

6.  Eskolara sartzeko baldintzak ezartzea, egoera sozioekonomikoa eta zentroetako 
ratioak kontuan hartuta.
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3.5. Ikasleei laguntza sozio-emozionala emateko neurriak.

*  Tutoretza Planean zehaztea zentroan burutuko diren hezkuntza emozionala eta bizikidetza 
sustatzeko jarduera espezifikoak, ikasleek bizi izan duten egoeraren ondorio kaltegarriak 
arintzeko, ikasleen harrera eta berriz elkar aurkitzea antolatzeko eta etapa osoan zehar 
ikasleei tutoretza eta laguntza emozionala bermatzeko, modu horretan hezkuntza lotura eta 
lotura afektiboa berreskuratuta.

*  Bizikidetza eta Hezkidetza Departamentutik ikasleen osasun sozio-emozionala sustatzen 
duten materialen gordailu bat sortzea tutoretza planetarako, pandemiaren inguruko jarduera 
proposamenak barne hartuta.

*  Hezkuntza Sailetik, eta Osasunbidearekin lankidetzan, zentroetako irakasle eta familiei 
zuzendutako psikologia klinikoko arreta zerbitzu bat sortzea.

*  Koronabirusaren krisiak areagotu duen desberdinkeria faktorea kontuan hartzea, 
ikastetxeetako laguntza langileak areagotzen dituen diagnostiko ardatz berri bat ezarri ahal 
izateko.

*  Lan eta Ekonomia Sailari deialdia egitea enpresek beren langileen eta, ondorioz, gizartearen 
ongizatearekiko konpromisoa har dezaten.

*  Gizarte Zerbitzuen aldetik gizarte hezitzaile eta gizarte integratzaileak kontratatzea familia 
zaurgarrienen beharrei erantzuna emateko, familia hauei bisita eginda eta laguntza lan bat 
abian jarrita. Familia hauen beharrak asebetetzeko beharrezkoak diren neurriak organo 
politikoei jakinarazi beharko zaizkie, inor atzean gera ez dadin.

*  Gaitasun EkoSoziala garatzeko oinarriak ezartzea, honako helburuekin: muga ekologikoak 
ezagutzen dituzten eta horien barruan jarduten duten EKOHERRITARRAK sortzeko; 
herritarren jarduerak ekosistemen funtzionamendura egokitzeko; ERALDAKETA 
pertsonalen eta kolektiboen inguruko hausnarketa sustatzeko; ezaguera zientifikoan 
eta sozietate justu, demokratiko, deskarbonizatu eta jasangarrietarantz aurrerapausoak 
emateko TRESNAK garatzeko; eta ikasleak ahalduntzeko aldaketa ekosozialaren eragile 
gisa, bai ikastetxean zein euren ingurunean ere, hau da, komunitatean, estatuan eta 
mundu osoan (https://www.change.org/Competenciaecosocial).

4. Gizartearen jarduera ekonomikoa itzultzean 
familia eta lana bateragarri egitearekin eta gaitasun 
ekosozialarekin lotutako neurriak.

https://www.change.org/Competenciaecosocial
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