
MAHAI SEKTORIALA

Gaur urteko lehen mahai sektoriala izan dugu, eta Departamentuak honako gai hauen berri eman digu:

- Zerbitzu-eginkizunetarako deialdia ILZ (7 aholkularitza eta 5 zuzendaritza), EIBZ (2 plaza), Kontratu 
eta Programak eta praktiketako eta zerbitzu-eginkizunetako behin-behineko destinoen ebazpena: guztiak 
urtarrilaren amaieran argitaratuko dira. Deialdiak aurreratu egingo dira, aplikazio berri bat sortu baita, baina aurreko 
ikasturtekoen antzekoak izango dira, eremu soziolinguistikorako titulazio berriak sartuz, eta, EIBZren kasuan, 
aldaketaren bat egingo da baremoan. Plaza 5 urtez okupatu ondoren behin betiko destinoa galtzea proposatu da, 
baina gai hori eta beste batzuk modu zehatzean deialdian argitaratuko dira.

- Lanaldi-murrizketa arrazoi pertsonalengatik: murrizketa eskaria plazen aukeraketarako automatikoki 
izapidetuko da, ofizioz, eta ez da eskatu beharko plaza murriztua hartu eta hurrengo 3 egunetan.

- HEOetako LEP: asteazkenean, hilak 13, argitaratuko da deialdia, eta, deialdi guztietan bezala, 20 eguneko epea 
egongo da izena emateko.

- Unibertsitate-titulurik gabeko Lanbide Heziketako irakasle teknikoak, baina MECeko 5. maila eta 

LKKNko 3. maila dutenak (irakasle espezialistak): oraindik ez dago informaziorik LOMLOEren arau-garapenari 

buruz, ez eta Ministerioa prestatzen ari den Lanbide Heziketako Legean autonomiei emango zaizkien irakasleen 

erregulazio-eskumenei buruz ere, Lanbide Heziketako irakasle teknikoak Bigarren Hezkuntzako irakasleen 

kidegoarekin parekatu eta  22 urte igarota 777/1998 Errege Dekretuaren bigarren xedapen iragankorra europatik 

datozen zuzentarauak jarraiki, irakaskuntzan jarduteko Errege Dekretuaren 6. maila eduki behar dela ezartzen duen 

MECeko zuzentaraua kendu ondoren. Horrela, zaila da langile horiek izango duten lan-egoera sakon eta zorrotz 

aztertzea.

Honela, xedapen iragankor horri esker, irakasle horiek lau deialdi zituzten oposizioetara edo bitarteko irakasleen 

zerrendetara aurkezteko, hamar espezialitateren kasua salbuetsiz, horiek ez baitzuten "irakasteko ezagutzarik eta 

trebetasunik". Nafarroan oraindik ez dira lau deialdiak egin hainbat espezialitatetan, ez eta salbuetsietan ere, eta 

irakasle horiek duten ziurgabetasunak urduritasuna eta urduritasuna sortzen ditu.

Horregatik, STEILASetik uste dugu beharrezkoa dela Nafarroako Hezkuntza Departamentuak irakasle teknikoak 

iraungi arte mantentzea, eta irakasle horiek funtzionarioen kidegoan sartu ahal izatea, titulazio-baldintzak betez eta 

aurkezten den espezialitateko prestakuntza zientifikoa eta trebetasun teknikoak dituela ziurtatzen duten proba 

praktikoak eginez.

Era berean, irakasle espezialisten lan-baldintzak zaindu behar ditu Departamentuak, eta Nafarroan irakaskuntza lana 

egiten duten kidego guztietako irakasleekin parekatu behar ditu bai maila ekonomikoan, bai lanaldiari eta ordutegiari 

dagokienez, beste autonomia-erkidego batzuetan gertatzen den bezala, gai horiek irakasleen eskumena baitira, eta 

ez gobernu zentralarena.
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