
Aurrez aurreko irakaskuntza: bideragarria eta ezinbestekoa

1. Gaur egungo egoera, ikastetxeak hiru hilabetez itxita egon ondoren.

Online irakaskuntza izan arren irakasleen eta ikasleen arteko gutxieneko lotura babesteko aukera bakarra,
aurrez  aurreko  hezkuntza  ezin  da  epe  luzera  ordezkatu  irakaskuntza  telematikoarekin.  Hor  oso
garrantzitsuak  dira  teknologiarako sarbide  ezberdinak,  interneteko konexioan dagoen desoreka,  familiek
duten urrutiko irakaskuntzarako prestakuntzarik eta/edo denborarik eza, eta ikasleen arteko harremanen
galera. Gainera, lan eta soldata arrakalak areagotzen dira, bereziki emakumezkoenak. Horri guztiari gehitu
behar zaio aldi honetan ordezkapenak izugarri jaitsi direla. 

Beraz,  areagotu  egin  daiteke  egoera  zaurgarrienean  dauden  sektoreen  eskola  uztearen  tasak;  Hortaz,
funtsezkoa da aurrez aurreko hezkuntza bermatzea,  ratioak jaitsiz,  irakasle  kopuruak handituz  eta toki
alternatibo iraunkorrak bilatuz.

Nafarroak 600 milioi euro gehiago behar ditu, 679,8 milioi euroko hasierako aurrekontutik gora, Europako
beste herrialde batzuetako baldintzekin ikastetxeak berriro zabaltzeko. Horretarako, zerga eta aurrekontu
politika zuzena eta aurrerakoia sortu behar da, egungo egoera gainditzeko, bizitzaren eta ez kapitalaren
zerbitzura jarriko den beste egitura berri baten mesedetan. Gure proposamenarekin 3.192 milioi euro bil
litezke, Nafarroako Hezkuntzarako aurtengo aurrekontua bider bost.

2. Ikastetxeak zabaltzeko espazioen antolamendua.Departamentuak zabaltzeko esparru plan
bat  ezarri  behar  du,  ikastetxe  bakoitzaren  testuinguruari  egokituta.  STEILASek  honako  aukera  hauek
proposatzen ditu:

-  Lehen  aukera: erabiltzen  ez  diren  eraikin  publikoak  egokitzeko:  gizarte  etxeak,  helduen
ikastetxeak, hizkuntza eskolak, kiroldegiak, apaizgaitegiak, gazteriaren etxeak, herrietan erabiltzen ez diren
eskola zaharrak, etab.

- Bigarren  aukera: ikasgela  berriak  sortzeko  beharrezko  lanak  abian  jartzea:  eraikin  berriak
jasotzea edo daudenak zabaltzea, edo patio zein berdeguneak eguraldi onarekin erabiltzeko egokitzea.

Bi  kasuotan  ere  irtenbide  hauek aberastasuna ekarriko  diote  udalerriari  epe  laburrean,  obrak  burutzeko
beharko diren gremioen kontratazioari esker. Era berean, ratioen murrizketa iraunkorrerako pizgarria izan
daitezke, pandemia amaitu ondoren.

-  Hirugarren aukera:  ikasleak espazioan eta denboran antolatzea etapa bakoitzean.  Neurri honek
aldi baterakoa izan behar du, zailduko lituzkeelako ikasleek eskolaz kanpoko jarduerak burutzea eta bizitza
eta  lana  bateragarri  egitea. Haur  eta  Lehen  Hezkuntzako  ikasleentzat  (Haur  Hezkuntzako  eta  Lehen
Hezkuntzako 3. mailara arteko ikasleentzat haur eta Lehen Hezkuntzako eraikinetan, eta Lehen Hezkuntzako
4.  mailatik  DBHko  3.  mailara  artekoentzat,  Bigarren  Hezkuntzako  eraikinetan)  eta  DBHko  4.  mailako,
Batxilergoko eta Heziketa Zikloetako ikasleentzat arratsaldeko txandak antolatzea da helburua.

-  Laugarren  aukera: egoera  berriari  egokitzeko  zailtasunak  dituzten  inguruetako  ikastetxe
publikoetako  ikasleei  harrera  emateko  toki  nahikoa  duten  itunpeko  ikastetxetan  esku  hartzea
burutzea.
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3. Bestelako neurriak

-  Hezkuntza  Itunean  betetzeko  falta  diren  neurri  guztiak  abian  jarri  (zentroetako  langileen  jardunaldi
partzialak osatu, 57 urte baino goragoko irakasleen jardunaldia murriztu beraien orduak ordezkatuz, eskola
txikien zuzendaritza orduak).

- Kontratazio zerrendak oposizioetatik bereiztea, eta beti irekita egotea.

- Irakasleen deskonexio eskubidea legeztatzea eta telelana arautzea.

- Jantokirako eta arratsaldeko eskolaz kanpoko jardueretarako ordutegia luzatzean, lehentasuna izanen dute
egoera zaurgarrian dauden edo jantokiko beka duten ikasleek edo kontziliazio premiak dituzten familiek.

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

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

-  Jantokiko  lanen  ardura  duten  irakasleen  kopurua  areagotzea  ikasleek  jarduera  hori  ikasgelan  bertan
burutzeko aukera izan dezaten, joan-etorririk eta pilaketarik gabe.

-  Sukaldeko langile  gehiago  izatea  eta/edo horien  ordutegiak  zabaltzea,  katerinak  ordezkatuko  dituzten
eskola sukaldeak berrezartzea aztertuz.

-  Berariazko dokumentu bat sortzea 0-3ko haur eskoletarako,  hezkuntza ziklo honen ezaugarri  bereziak
direla eta, Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuak dokumentuak sortu dituen ildo beretik.

- 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.

- Curriculumak eremu integratu gisa berregituratzea, eremu bakartu moduan egituratu beharrean.

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

-  Tutoretza  Planean  zehaztea  zentroan  burutuko  diren  hezkuntza  emozionala  eta  bizikidetza  sustatzeko
jarduera berariazkoak, 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.

-  Lan  eta  Ekonomia  Departamentuari  dei  egitea  enpresek  beren  langileen  eta,  ondorioz,  gizartearen
ongizatearekiko konpromisoa har dezaten.

- Gizarte Zerbitzuen aldetik gizarte hezitzaile eta integratzaileak kontratatzea familia zaurgarrienen beharrei
erantzuteko.

-  Gaitasun  ekosoziala  garatzeko  oinarriak  ezartzea,  honako  helburuekin:  muga  ekologikoak  ezagutzen
dituzten eta horien barrenean diharduten duten ekoherritarrak sortzeko.
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