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NONDIK GATOZ:   Sortzen-Ikasbatuaz-en sorrera eta ibilbidea

Azken hamarkadetan hezkuntzaren egoeraz kezkaturik horri erantzun eta eraldaketa egiteko 
mugimenduak anitzak izan dira. Hor kokatzen da gure elkartearen sorrera. Atzera begirada bat 
emango dugu ulertzeko zein garapen eraman duen gure elkarteak eta nola egokitu den une 
ezberdinetara.

Orain dela bi hamarkada, Hernanin gauzatu egin zen Sortzeneko eraketa kongresuan jende 
ugari bildu zen. Kongresu honetan sare ezberdinetako kideak elkartu ziren, ikastoletako zein 
eskola publikoetako kideak, Euskal Herriak behar zuen hezkuntzaren inguruko hausnarketa 
bideratzeko helburuarekin. Hau da, eremu ezberdinetatik gure herriak behar zuen eskola 
eredua margotu eta eraikitzeko asmoz.

1993 urtean, Euskal Eskola Publikoaren Legearen onarpenarekin batera EAE-n, ikastolen 
publifikaziorako bidea ireki zen horrek suposatzen zuen guztiarekin. Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoako sare publikora bilduriko ikastolek elkarrekin antolatuta jarraitzearen behar larria 
zuten; hasiera batean publifikazio prozesu korapilatsu bati aurre egiteko beharrak baitzeuden. 
“Bizirauteko” sortu zen taldea gorpuztuz eta sendotuz joan zen, 1995. urtean Ikasbatuaz 
Elkartea sortu zen arte. Hortaz, sare publikora bildu ziren ikastolek  Araba-Bizkaia-Gipuzkoa 
mailako erakunde bat, martxan jartzea erabaki zuten Euskal Eskola Publiko Berriaren aldeko 
lanean sare publikoaren barrutik jarduteko asmoz: IKASBATUAZ.

Prozesu honek Sortzen plataformak egitura berria hartzera eraman zuen eta Nafarroako eskola 
publiko euskaldunen elkartea izatera pasa zen. Sortzen Nafarroa, euskara eta euskal kultura 
irakaskuntza arloan, Nafarroa osoan eta Nafarroa osoarentzat zabaltzeko lan ildoari ekin zion. 
Horretarako Hernaniko kongresuan sortutako lanerako gune ideologiko zabala eta irekia 
bereganatu zuen Nafarroarako egin beharreko egokitzapenak Amaiurko Asanbladan zehaztuz. 
Ondorioz, helburu hauetan jende multzo bat, sektore asko eta ezberdinak, eta  batez ere 
Ikastetxeak bildu zituen bere ahaleginean, Euskal Eskola Publiko Berriaren atzetik. 

Ikasbatuazen biltzen ziren kide askok parte hartu zuten Sortzenen sorreran ere eta han finkatu 
ziren helburuak barneratzen zituen elkarte honek . Autonomi Erkidegoan hedapena zuen talde 
horrek, eskola komunitateko partaide guztiak batzen zituen. Bertan irakasle, ikasle, guraso zein 
gainontzeko langileek hartzen zuten parte, irakaskuntza publikoan, sektore guztiak batera 
biltzeak berrikuntza eta lorpen handia suposatu zuelarik.

Nafarroako Sortzen eta Ikasbatuaz, 2000.eko urtarrilaren 22an eginiko batzarrean batu ziren. 
Euskal Herri osorako elkarlanerako gune amankomuna sortzea izan zen helburu. Euskal 
Irakaskuntzaren metaketa eta indartzea Euskal Eskola Publiko Berrirantz eta Hezkuntza Sistema 
Propioa lortzeko elkarlana bultzatzeko. 

Urte hauetan, Sortzen-Ikasbatuazen bildu izan garen Euskal Herriko Ikastola-Eskola Publiko 
Euskaldunetako guraso, ikasle, irakasle eta langile ez-dozenteok, Euskal Eskola Publikoak gure 
Herrian izan behar dituen eta ezinbestekotzat jotzen ditugun ezaugarriak izan ditugu lanaren 
oinarri.



Gure helburu nagusiena zera izan da betidanik: Euskal Eskola Publiko Berriaren aldeko lanean 
jardutea, sare publikoaren barrutik, helburu bera duten ikastetxe, sektore eta erakundeekin 
elkarlanean arituz, Euskal Hezkuntza Sistema gauzatzeko xedearekin.

Euskal Irakaskuntzaren metaketa eta indartzea espero dugu ondorioz, eta horretarako 
zaharkituta dauden pentsamoldeak gainditu. Euskal hezkuntza sistema propioa lortzeko 
elkarlana burutuz Euskal Herri osoko ikastetxe publikoak saretuz Euskal Eskola Publiko
Berrirantz.

Horretarako gure lana eguneratu beharra ikusi eta haunarketa burutu dugu 2012-2013 
ikasturtean zehar. Garai berrien inguruko hezkuntzaren hausnarketa orokor bat. Izan ditugun
hutsuneetaz jabetu eta aurre egiteko aldaketak egin, erabakiak hartu.  Helburuak berrikusi, lan-
ildoak definitu eta hauek aurrera atera ahal izateko funtzionamendua berritu dugu. Euskal 
Eskola Publiko Berria egunez egun eraikitzen joateko hezkuntza komunitatearen indarmetaketa
eta saretzea ahalbideratuko duen elkarte berritua sortuz. Euskal Herriko edozein txokotako
pertsona orori, Hezkuntza Komunitate edo herriri lan egiteko aukera eskainiko dion elkartea. 

Dagoeneko ez gara bi elkarteren gehiketa, zatiketa administratiboak bultzaturik sortutako bi
elkarteren batura soila. Helburua komuna dugu. Elkarteko kide garenok, Euskal Herriko edozein
herri edo txokotakoa izanda ere, helburu bera dugu eta aurrean dugun erronka eta lana ere 
bera dugu: Euskal Hezkuntza Sistema Propioa eraikitzea. Eta horretarako oinarri bera aintzat
hartzen dugu: Oinarrizko Hezkuntza Akordioa. Bertan barnebiltzen dituen hezkuntza
eskubideen alde lan egiteko hautua hartua dugu. Eta eskubide horiek bermatuko dituen euskal
eskolaren alde egingo duen edozein heziune zein hezkuntza komunitateko kide gure kidetzat
hartuko dugu.  Euskal Herri mailako elkartea gara. Euskal Herritik Euskal Herriarentzat lan
egiten dugun elkartea. Duela bi hamarkada Sortzeneko eraketa kongresuan bildu gintuen
arrazoi berdinek biltzen gaituzte. 

Urteetan zehar gure elkarteak testuinguruari egokitu zaio forma ezberdinak hartuz, baina
printzipio eta oinarriak bertan azpimarratutakoak dira. Eremu ezberdinetatik gure herriak behar
zuen eskola eredua margotu eta eraikitzeko asmoz sortu zen eta orain ere ariketa hori egin
dugu. Oinarrizko Herzkuntza Akordioak markatzen dituen eskubide horiemn baitan egin
beharreko lanak adostu ditugu, beti ere Euskal Herriak behar duen hezkuntzaren inguruko
hausnarketa burutuz. Horregatik hasierako izen hori berreskuratzea erabaki dugu kide guztien

artean. SORTZEN ELKARTEA.

Zelako hezkuntza, halako herria

Askotan errepikatu dugun zerbait bada ere, oso presente izan behar dugu Hezkuntza Sistema 
herri baten ezaugarrien erakusgarri dela. Beti hitz egiten dugu hezkuntzaren garrantziaz, baina 
askotan ahaztu egiten zaigu eta eguneroko zurrunbiloan sartu egiten gara hezkuntzak duen 
benetako arazoaren sustraiei so egin gabe. Boterean daudenek, zein egungo hezkuntza eredua 
mantentzea helburu dutenek, eguneroko jardunean oztopoak eta trabak jartzen dituzte 
(hizkuntza ereduak, ratioak, jantokien afera...) horietan tematu eta benetako arazoaren muinari 
heldu ez diezaiogun, hezkuntza sistemaren oinarriei alegia.



Urte asko pasa dira jada agintariek hezkuntza euren nahien araberako jendartea sortzeko 
erabiltzen hasi zirenetik, are gehiago, esan dezakegu hezkuntza bera sistema baten beharrei 
erantzuteko sortu zela. Ildo honetan Espainiar zein Frantziar estatuek ahalegin bereziak egin 
izan dituzte euren hezkuntza sistemen bitartez homogeneizazioa eta kontrola ezartzeko. 
1857Ko Moyano Legea Espainian eta 1833ko Guizot Legea Frantzian dira honen erakusgarri. 
Hauek izan ziren hezkuntza arloan estatuek inposatu zituzten lehen legeak eta alfabetatzeko 
prozesua “estatu hizkuntzetan” gauzatzea zuten helburuetako bat. Lege horiekin hasi eta gaur 
egun arte lege eta dekretu zaparrada zerrenda genezake: LOGSE, LOE, Testu Liburuen dekretua, 
Lanbide Heziketen Legea, Bologna Prozesua, Vascuencearen legea, Ikasleen eskubide eta 
betebeharren dekretua, Espainiak bideratutako azken Hezkuntza Erreforma... Zerrenda 
amaigabea litzateke, helburua ordea bakarra: estatu eredu kapitalista, akritiko eta patriarkala 
denboran mantentzea.

“Zelako hezkuntza, halako herria” esaldiak beraz oso ongi islatzen du estatu ezberdinek 
hezkuntza arloan egiten dituzten mugimenduak. Aldi berean, oso ongi islatzen du Euskal 
Herriak historian zehar egoera ezberdinen aurrean hartutako erabakiak eta erantzunak. Lege 
eta dekretu ezberdinen bidez gure herriko berezko izaera suntsitu eta homogeneizazio 
prozesua burura eramateko apustu sendoa egin izan dutenean, Euskal Herriak tresnak eraiki eta 
gure berezko hizkuntza, kultura eta ohiturak biziraun dezaten alternatibak sortzen jakin izan du. 
Horren erakusgarri dira Ikastolen sorrera, garapena eta hedatzea, Hezkuntza publikoen barruan 
euskal irakaskuntzaren lanketan eta zentroen autonomiaren alde egindako ahaleginak, Sortzen-
Ikasbatuaz elkartea, Ikasle mugimendua, Euskarazko irakaskuntzaren gorakada, Euskal 
Curriculuma sortzeko prozesua, Unibertsitate eremuan, unibertsitate euskaldun eta propioa 
sortzeko saiakera eta urratsak, Aisialdi eremuan gertatutako zabalkundea, Hezkuntza ez 
arautuan, hainbat eragileren bidez gorpuztutako ekimenak, eskola libreen sorrerak hainbat 
herritan…Hamaika egitasmo eta helburu bera: Euskal Herriak behar duen Hezkuntza Sistema 
eraikitzea. 

Hezkuntza eskubide unibertsala da, eta nazioarteko itun ezberdinetan jasotzen den bezala, 
herri bakoitzak bere hezkuntza eredua izateko eskubidea du. Estaturik gabeko herriek ere, 
euren hizkuntza, kultura eta ohiturak belaunaldiz belaunaldi transmititzeko duten eskubidea 
aitortua dago. Estatu boteretsuenek ordea egunez egun eskubide hau zanpatu egiten duten 
euren interesetara egokitzeko eta gure hezkuntza sistema propioa edukitzeko dagokigun 
eskubidea utopia bihurtu nahi dute herritarren sentimenduan. 

Hezkuntza, herri osoaren zeregina da, erantzukizun kolektiboa da, beraz, diseinu, antolaketa, 
planifikazioa, kudeaketa eta garapena botere publikoei eta hezkuntza komunitateari, are eta 
gehiago, hezigunea kokatua dagoen herri edo auzoari dagozkie. Herri edo auzo horren 
betebeharra da hezkuntza egituratzea eta antolatzea. Hezkuntza proiektua ez litzateke soilik 
ikastetxearena izan beharko baizik eta herri osoarena, bertan ikastetxea espazioetako bat 
gehiago besterik ez da eta. 

Hezkuntza bera egungo errealitate sozialen argitan aztertu eta argitu beharra dugu, hori egin 
ezean ezinezkoa baita hezkuntza alternatibak eraikitzea. Eraldaketa prozesuak ez dira modu 
espontaneoan gertatzen. Hausnarketa sakona behar da, kuestionatze pertsonala eta 
kolektiboa. Argi eduki dezagun gure herriak bere Hezkuntza Sistema Propioa edukitzeko 
eskubidea duela eta gu geu izan behar dugula sortu nahi dugun jendarte ereduari erantzungo 
dion sistema eraikiko dugunak. Hezkuntzak jendarte eta mundu ikuskera bat biltzen du bere 
baitan, eta asmo jakin batez eragiten du. Beraz, hezkuntzaren esparruan ere gure burua nonbait 
eta nolabait kokatu beharko dugu.



Ireki dezagun beraz hezkuntza eredu hori ezaugarritzeko ibilbidea, pentsa dezagun zein 
pedagogia eredu behar dugun etorkizuneko hezkuntza sistemak ezarritako jendarte eredua 
asumitzetik haratago hau ulertzeko zein eraldatzeko tresnak berma ditzan. Azken finean, sortu 
dezagun eskola eredu bat zeinetan hezkuntzak jendeari zer pentsatu irakatsi beharrean, 
pentsatzen irakatsi dezan. Pertsona askez osatutako herri askea.

Hezkuntza eta jendarte eredua

XIX. mendeko hezkuntza sistemaren oinarriak erroturik diraute gaur egun ere. Askotan esan ohi 
den bezala gaur egun “XX. mendeko irakasleekin gabiltza, XXI. mendeko ikasleei XIX. mendeko 
hezkuntza-erakundeetan irakasten saiatuz”.Estatuek hezkuntza adoktrinaziorako erabili izan 
dute: estatu hizkuntza inposatzeko, emakume eta gizonezkoen arteko botere harremanak 
tinkotzeko, manipulatutako historia transmititzeko, jendarte eredu injustu  bat mantentzeko... 
eta gaur egun ere horrek bere horretan dirau.

Instituzioek bultzatutako sozializazioak, pertsonak sistema konkretu batean barneratu eta 
egokitzen ditu. hezkuntza sistema ere horietako instituzioetariko bat da. Ezagutza global baten 
atzean, kultura menderatzaile eta nagusi bat ezkutatu eta barnerarazi izan dute. Bakarra eta 
egokiena izango balitz bezala. Eta transmititutakoak egi bakarra izango bailitzan. Instituzioek, 
pertsonak, beraiek nahi bezala eta hauek inkontzienteak direlarik sozializatzen baititu, 
sistemaren beharretara egokituz. Hiritar berrien asimilazioa lortuz. 

Jendarte eredua urtetan zehar aldaketa ezberdinak pairatu ditu. Hezkuntza berak, aldaketak 
jaso baditu ere, oinarri berdinak mantentzen jarraitzen jakin izan dute boterean egon direnak. 
Alderdi ezberdinak boterean izan direnean lege bidez sasi-aldaketak eragin dituzte 
hezkuntzaren antolaketaren baitan baina aurretik aipatu bezala oinarrian helburu berdina egon 
da: estatu eredu bat mantentzea.

Hezkuntza eta jendarte eredua beraz eskutik lotuta doazen bi kontzeptu dira. Jendarte ereduak 
aldaketak jaso dituen heinean hezkuntzak ere aldaketak jaso beharko lituzke, sakoneko 
aldaketak. Gainera aldaketa horiek ezin dira sistema bat mantentzeko beharrezkoa den 
jendarte eredua birproduzitzera bideratu behar baizik eta norbanakoak dituen ideiak eta 
egitasmoak errealitate bihurtu daitezkeela sinistera baizik.

Hezkuntza  kultur transmisiorako tresna izateaz gain, pertsona kritikoagoak izaten, geure 
buruaren jabe izaten lagundu behar gaitu. Hezkuntzak askatzailea izan behar du eta ez 
menperatzailea. Hezkuntza sozialki eraikitako errealitatea izaki, errealitate horietaz jabetzea 
lortu behar da, modu horretan jendartea eraldatzeko gaitasuna izango baitugu. Pertsona aske 
eta autonomoak hezi behar ditugu, ideia faltsu zein komunikazio modu distortsionatuetatik 
emantzipatutako pertsonak.

Hezkuntza, sozializaziorako oinarrizko bitartekoa da beraz, baina jendarte eredua birsortzeko 
baino, eraldakuntzarako bitartekoa izan behar du, hots, pertsonen garapenerako bitarteko 
askatzaile bilakatu behar du, pertsona aske eta integralak heziz. Batetik, ezberdintasun sozialak 
gainditzeko balio izango du, eta bestetik, eskubide eta aukera berdintasuna bermatzeko. 
Jendarte justuago bat lortu nahi badugu, hezkuntzak egungo errealitateari ikuspegi kritiko 
batetik so egin behar dio. Hezkuntzak herritarrei baliabideak eman behar dizkiela aintzat 
hartuta, ez gara soilik egungo errealitatean ahalik eta hobekien moldatzeko beharrezkoak 
izango dituen baliabideak emateaz ari. Aitzitik, hezkuntzaren xedeak haratago joan behar du, 
pertsonari “ez dagoen errealitatea” edo utopia sortzeko beharrezkoak dituen baliabideak 
emanez. Hezkuntza askatzaile batek, ezinbestean, jendartea aldatzeko proposamena dauka 
bere baitan, hezkuntzaren bidez jendarte bidezkoagoa eraiki daitekeenaren uste positiboa.



Egun jendarte eredu kapitalista, patriarkala, indibidualista eta kontsumista batean gaude 
murgildurik. Irudiaren eta boterearen jendartea dugu. Zein da zoriontsuago jendarte honetan? 
Dirua daukana eta polita dena. Zein da “txarra”? Ezberdina dena. Zertarako ikasten dugu? Dirua 
lortu (ahalik eta gehiena) eta posible den luxu gehienekin bizitzeko. Zeintzuk daude boterean? 
Gizonezkoak. Zer da garrantzitsuena bizitza honetan? Ni, ni eta ni. Elkartasuna, aniztasuna, 
elkarlana, berdintasuna edota partehartzea bezalako baloreak gero eta gutxietsiagoak daude.

Eredu honen baitan hezkuntza komunitateko sektore ezberdinak jendarte eredua bere horretan 
mantentzeko moldetan egokitu nahi izan dituzte. Ikasleak, sistemaren biziraupenerako 
pertsona akritiko gisa hezteko apustu sendoa egin dute. Irakasleak, euren jakintza eta 
eraldatzeko eredu izatetik urrundu nahi izan dituzte, inposatutako eta erabat zehaztutako 
curriculumaren transmisore hutsak izatera bideratuz. Gurasoak, hezkuntza komunitateko kide 
aktibo izatetik, ikusle hutsak izatera eraman nahi izan dituzte. Eskolako langileak, hezkuntza 
komunitatetik kanporatuak izatera eraman nahi dituzte. Bakoitzari dagokion rol-a erabat 
zehaztu eta hau horrela izan dadin hezkuntza sistemaren antolaketa zurrun bat da indarrean 
dagoena.

Oso argi eduki behar dugu hezkuntza sistema balore hauek bermatzearen erantzule bat dela 
(beste batzuen artean) eta ondorioz bestelako baloreetan oinarritutako sistema baten bidez 
jendartea eraldatzea posiblea dela. Aurreko lerroetan dena grisez margotu dugun arren, Euskal 
Herrian inposatutako ereduen gainetik asko eta asko dira hezkuntza esperientzia ezberdinak 
abiatu eta kolore anitzez margotu dituzten herritarrak. Hauek oso argi erakutsi digute bestelako 
hezkuntza prozesu batek jendartean sortzen dituen onurak. Gure herrian egondako eraikitzeko 
eta eraldatzeko grina euskarazko irakaskuntza lortzera eraman gaitu, pedagogia eredu 
alternatiboak martxan jartzera, hezkuntza partehartzaileago bat lortzeko bideak abiatzera, gure 
herriaren historia transmititzera, ondare kulturala mantentzera... Azken finean gure herriaren 
beharrei egokitutako hezkuntza sistemaren kimuak zertzelatzera.

Krisia eta “Hezkuntzaren krisia”

Azken garaian krisi ekonomiko edo finantzieroa dugu gai nagusi jendartean. Botere guneek 
euren tresnak erabiliz (komunikabideak…) ahotan jarri diguten gaia hain zuzen ere. Kontzienteki 
erabilitako mezua da ordea, horren atzean gauza asko ezkutatu nahi baitituzte. Krisi 
sistematikoa edo zibilizazio krisi baten aurrean aurkitzen garela ezkutatu nahian dabiltza. Ez 
baita soilik krisi ekonomiko bat. Krisia askotariko da: ekonomikoa, ekologikoa (aldaketa 
klimatikoa…), energetikoa (errekurtsoen agorpena…),  kulturala (kultura-hizkuntzen 
desagerpena), psikologikoa-baloreena (depresioak, indibidualismoa, egozentrismoa, 
desberdintasunen areagotzea…)… Bizimodu era oso baten krisiaz hitz egin behar dugu. 

Egia da, eremu batean ematen den krisiak beste eremuko bat ekarri dezakeela, edo hobe 
esanda, batak bestean eragina duela eta areagotzen duela.  Agian eredu ekonomiko batek 
bultzatu gaitu egoera orokor honetara, noski, baina beti ere subjektu batzuek, lehenetsi 
dituzten balore zehatz batzuen arabera mugituak.  Azkenean, ekonomia gaiak agintzen du 
botereguneetan, edo boteredunek ekonomian agintzen dute.  Ekonomia antolaketa eredu 
batek, neoliberalismo eta kapitalismo globalizatu basatiak bideratu du azken garaiko historia.  
Instant batean gehiago edukitzearen desioa, edo obsesioa  ulertu izan da bizitza kalitatetzat. 
Eta gainera munduko zati txiki batentzako soilik diseinatua. Hazkunde ekonomikoa izan da 
erronka nagusia eta horren inguruan mugitu izan dira asmo eta proiektu guztiak, pertsonak  
ahaztuta. Edo hobe esanda, munduaren parte handiean ahaztuta, eta gutxi batzuengan bakarrik 
pentsatuaz. Gutxi batzuek dena eskuratzeko helburu bakarraz.



Beraz, jendarte egitura oso baten krisia da, eta zehazki, sistema oso baten krisia, bere topea 
aurkitu baitu: eredu neoliberal-kapitalista-patriarkarraren krisia. krisi sistematikoa dugu. Eta 
horrela izendatu behar dugu. Horrela, ondo aztertu ahalko ditugu egoera honetara heltzearen 
zioak. Hortik abiatuta soilik, aldaketa puntualak planteatuz baino, eraldaketa oso baterantz  
pausuak modu kontzientean emanez ekin ahalko diogu bideari.  Errotik aldatuz. Edo aldatuz 
baino, berria eraikiz.

Esaten digute guztiok eman behar dugula zerbait egoera honetatik ateratzeko eta formularik 
egokiena murrizketak gauzatzea dela. Zentzu honetan gobernu eta administrazio ezberdinek 
guraizeak eskutan hartu dituzte eta oinarrizko eskubideak bermatzera bideratuta dauden 
zerbitzu publikoetan sartu dituzte. Nola da posible herritarrengan jarri nahi izatea banketxe eta 
klase politikoak sortu duten krisiaren ardura?

Hezkuntza eredua ere krisian dagoela esan dezakegu. Ez soilik murrizketa ezberdinek kolokan 
jartzen ari dituztelako urte luzez borrokaren bidez lorturiko garaipenak, baizik eta egungo 
hezkuntza eredua ez delako gai bizi dugun abaguneari erantzuteko.

Langabezi tasa itogarriak zein famili askok bizi duten egoera larriek agerian uzten dute sistema 
kapitalistaren krisiaren zama ez dutela aberatsek jasateko asmorik. Krisiaren aitzakiaz baliatuz 
aberatsak aberatsagoak izatea lortu nahi dute baliabide gutxien dituztenen bizi baldintzak 
okertzen diren bitartean. Gainera jendeak egunerokoari aurre egin behar izan horretan 
murgilduta egonik ez du burua bestelako egitasmoetan izango. Nork planteatuko dio bere 
buruari bestelako hezkuntza sistema nahi duela bere seme alabentzat eta horretan lanean jarri, 
hilabete amaierara heltzeko arazo larriak baldin baditu? Boterean daudenek oso argi dute 
sortutako jendarte indibidualista honetan joera orokorra bakoitzak berearengatik soilik 
arduratzea izango dela eta honi elkartasuna eta partehartzearekin egin beharko diogu aurre, 
apurrekin ezin garelako konformatu, gure eskubideak bermatuko dituen hezkuntza sistema oso 
bat baita behar duguna.

Hezkuntza Sistema Propioaren beharra

Eskolak egunerokotasunean administrazio ezberdinek ezartzen dituzten betebeharretan itota 
daude. Dokumentuak gora eta behera, dekretu edo legeei erantzuteko moldaketak egiten, 
murrizketak direla eta irakasleak eta ordutegiak moldatzen... Azken finean, autonomiarik gabe, 
eurek sinisten duten hezkuntza proiektua garatzeko aukerarik gabe. Pedagogia hobekuntzak 
egin edota eskolaren funtzionamendu partehartzaileago bat eraikitzeko denborarik ez. Jendarte 
ereduan bezala, irakasleak modu kolektiboan lan egin beharrean bakoitzak berea egitera 
bultzatzen ditu ezarritako sistemak. Zentzu honetan, eskolak administrazioaren betebeharrak 
kudeatzera bultzatzen dituzte, eskola zein herriko errealitatetik urrunduz.

Egoera berrietara egokitzeko, herri honen Hezkuntza Sistema beraren berdefinizio oso bat 
abian jarri beharra dago. Hezkuntzak, bere herritarren beharretara egokitzearen xede izango 
duen hausnarketa orokor bat. Horretarako, oinarrizko ideia batetik abiatuko beharko ginateke: 
Hezkuntza, sozializazio bitartekoa izateaz gain, eraldaketarako bitarteko bilakatu behar du. 
Hezkuntza pertsonen askapen prozesurako bitarteko bezala kokatuz. 

Hezkuntza egitura administratiboak, aldiz, ez dira ari garai berrietara egokitzen. Euskal Herriak 
ez du hezkuntza sistema propiorik, Herri bezala ez baitu berau arautzeko, antolatzeko eta 
kudeatzeko eskumenik. Ondorioz, bermatzeke daude: ikasle guztien euskalduntzea, Euskal 
Curriculuma, euskal unibertsitatea…



Azken hamarkadetan sistema berri hori eraikitzeko bidean emandako urrats guztiak aintzat 
hartuz, hezkuntza sistema propioa garatu nahi dugu.

Sortzen Elkartean biltzen garen eskola-ikastola publikook Hezkuntza Sistema Propioaren alde, 
berezko hezkuntza eredua garatzeko apustua egiten dugu, denok proiektua komun baten 
inguruan, sare publikotik Euskal Eskolaren gauzatze lanetan erreferente gisa. 

Eta lan hauetarako, Hezkuntza mugimendua, Hezkuntza Sistema Propio baten alde artikulatu 
beharko litzateke. Egunerokoan bide horretan proiektu ezberdinak sortu eta aplikaziora 
eramango dituen eragile eta herritarrez osatutako uholdea. Adibidez, Euskal Curriculuma, 
Euskal Unibertsitatea, Euskararen Kontseiluaren barruan hainbat eragilek adostutako Ikasle 
Euskaldun Eleanitzak Sortzeko proposamena, Oinarrizko Hezkuntza Akordioa… Horretarako 
Hezkuntza Mugimenduaren atomizazioarekin amaitu eta batzen gaituen amets beraren bidean 
pausu bateratuak eman beharko genituzke. Euskal Herrian, hasiera batean amets utopikoak 
ziren hainbat eta hainbat proiektu eraman izan dira horrela aurrera. 



Ikasturte honetan gure elkartea “Haizeberritu!” gogoeta prozesuan murgildu da. Garai berrien 
inguruko hezkuntzaren gogoeta orokor bat. Izan ditugun hutsuneetaz jabetu eta aurre egiteko 
aldaketak egin, erabakiak hartu,…

Egungo garaira egokitzeko beharra ikusten genuen. Helburuak berrikusi, lan-ildoak definitu eta 
hauek aurrera atera ahal izateko funtzionamendua berritzeko beharra zegoen. Euskal Eskola 
Publiko Berria egunez egun eraikitzen joateko hezkuntza komunitatearen indar metaketa eta 
saretzea albideratuko duen elkarte berritua. Euskal Herriko edozein txokotako pertsona 
orori,Hezkuntza Komunitate edo herriri lan egiteko aukera eskainiko dion elkartea.

HAIZEBERRITU! Gogoeta prozesua

Gogoeta pozesua bera hiru bloke nagusietan gauzatu da eta bloke bakoitzak bere eztabaida 
metodologia propioa izan du:

1. Hezkuntza Sistema Propioruntz, Euskal Eskola Publiko Berria
2. Hezigunearen egitura eta antolaketa: parte hartzailea eta autonomian oinarritua
3. Elkartearen antolaketa eta funtzionamendua

Dokumentu hau lehenengo blokean egindako lanaren ondorioz sortutako behin 
betiko testua da.



Eztabaidaren lehenengo bloke honetan gure oinarri ideologikoen inguruko hausnarketan 
suspertu gara. Gure elkarteak oinarri gisa urtetan zehar izan dituen ildoak aztertzea eta 
gaurkotzea izan da helburua. Horrela, gure proiektua eta lan ildoak egoera berrira moldatu eta 
aurrerantzean ibili beharreko bidea zertzelatu dugu. Baita elkarteak zer eskaini behar duen ere 
zehaztu. Euskal Herriko hezkuntza komunitate zabalarengana hurbildu nahi izan dugu hauen 
inplikazio eta parte hartzea  lortu asmoz.

Bi dokumentu izan ditugu oinarri:

LANKETA

 Elkartearen Plan Integrala  (eranskin I)
2004an, elkarteak Plan Integrala definitu zuen. Euskal Herriko Eskola Publikoaren 

ereduaren oinarriak zeintzuk izan zitezkeen zehaztu ziren.  Gure herriak nahi eta behar 
duen eskola publikoaren eredua definitu zen. Helburu komunak zehaztuta, eskola eredu 
berri baten eraikuntzan elkarlanerako bideak zabal zezakeen tresna izan zen.

Eztabaidan eta behin betiko testuaren onarpenean irakasle, guraso eta hainbat eragilek 
hartu zuten parte (EHIGE, LAB, STEE-EILAS, ELA, HIK HASI, IA, EHBE).

 Oinarrizko Hezkuntza Akordioa (eranskin II)

2006 urtean,     OINARRIZKO HEZKUNTZA AKORDIOA adostu genuen hezkuntzako 
hainbat eragilerekin batera Hezkuntza eremuan inoiz lortu izan den kontsentsu handiena 
lortuz, eta hori dugu hain zuzen gure bidean iparrorratz. Bertan euskal herritarren 
hezkuntza eskubideak definitzen dira eta hauen arabera, “euskal publikotasuna”
kontzeptua eraikitzen da. “Publikoa” euskal herritarron hezkuntza eskubideak 
bermatzen dituen eskola izango da eta hauxe izango da hezkuntza komunitateak eta 
botere publikoek diseinatu, antolatu, planifikatu, kudeatu eta garatu beharreko eskola. 
Horrela, bertan agertzen diren eskubideen defentsan urratsak ematen saiatzen gara gure 
lanean. Ondorioz, eskubide hauek bermatzearen saiakeran proiektuak sortzen ditugu, 
batzuetan bakarrik eta beste batzuetan beste hainbat eragilerekin batera. 

Eta horretan zentratu nahi dugu, indar guztiak bide horretan jarri. Eguneroko lana, praktika, bide 
horretan burutu. Gure bide nagusia gaurtik Eskola Publiko Berria herriz herri eta auzoz auzo
praktikan errealitate bilakatzea izango da egunez egun, hezkuntza proiektu txukunak eraikiz eta 
egunero aldaketak bultzatuz. Oinarrizko Hezkuntza Akordioak etorkizuneko Euskal Eskolak 
bermatu beharreko eskubideak barnebiltzen ditu, eta hau egituratuko duen publikotasun 
definizo berria ere definitua du. Gure Plan Integralak barnebiltzen dituen ezaugarriek, Oinarrizko 
Hezkuntza Akordioan barnebiltzen diren eskubideak ditu helburu. 
Beraz, gogoeta honen bidez, gure Plan Integrala berrikusi eta eguneratu nahi izan dugu. 
Oinarrizko Hezkuntzak markatutako eskubide horiek gaurdanik hezigunez hezigune lantzen joan 
ahal izateko. Eta horretarako badira dagoeneko sortuak dauden hainbeste proiektu. 
Beraz hori izan da gure ariketa. Oinarrizko Hezkuntza Akordioak dituen eskubideen baitan, gure 
ildoak berritu eta zehaztu eta hauek garatzeko proiektu ezberdinak ezagutu eta hauek aplikatu 
bidean urratsak nola eman aztertu. 



METODODOGIA:
Oinarrizko Hezkuntza Akordioak barnebiltzen dituen eskubideen arabera, fitxa ezberdinak sortu 
izan ditugu. Fitxa guztiek egitura berdinarekin:

 Gaia
 Oinarrizko Hezkuntza Akordioan eskubide horren definizioa. 
 Eskubide horren baitan, gure elkarteak definituak zituen helburuak. 
 Helburu horiek lortzeko gure Plan Integralean zehaztuak genituen lan ildoen zerrenda. Lan 

ildo hauek lantzeko ditugun zailtasun edota aukerak aztertuko ditugu, AMIA metodologia 
erabiliz:

• A: Ahulgune: Barne faktorea. 
• M: Mehatxu: Kanpo faktorea.
• I: Indargune: Barne faktorea.
• A:  Aukera: Kanpo faktorea. Lan ildo berri baten bat gehitzeko aukera irekia.

 Ildo hauek lantzeko elkarteak dituen edo ezagutzen dituen proiektuak.

EKARPENAK EGITEKO:
• Ekarpenak egin eta bidaltzeko helbide bat zabaldu izan dugu. 



HELBURUAK

ETA

LAN ILDOAK



OINARRIZKO HEZKUNTZA AKORDIOA 

10.- Hau guztia posible izan dadin, euskal herritarrek hezkuntzari buruzko erabakiak 
hartzeko eskubidea dute. Hau da, Europako hezkuntza esparruan, Euskal Herriak 
hezkuntza sistema propioa izateko eta arautzeko eskubidea du.

HELBURUAK

 Euskal Eskola Publiko Berria lortzea.

 Euskal Herri osoan hedatua egongo den Eskola Publiko Euskaldunaren eredua 
defenditzea.

 Irakaskuntzako beste sektore batzuekin batera, Hezkuntza Sistema Propioaren 
aldeko bidea adostea.

LAN-ILDOAK

 Euskal herriko hezkuntza sistemaren oinarria den eskola publikoaren alde diharduten 
Ikastetxe zein eragileen arteko elkarlana sustatu.

 Gure proiektu eta asmoak ezagutarazi.

 Hiru administrazio desberdinen araupean gauden eskola-ikastola publiko 
euskaldunak bildu eta elkarlanerako aukera emango digun egituraketa bat bultzatu 
eta sendotu

 Oinarrizko Hezkuntza Akordioan barnebiltzen diren eskubideak bermatu asmoz 
proiektuak garatu. 

EUSKAL ESKOLA PUBLIKO BERRIA  
HEZKUNTZA SISTEMA PROPIOA



PUBLIKOA: HERRITARRA, KALITATEZKOA ETA DOAKOA

OINARRIZKO HEZKUNTZA AKORDIOA

1.- Euskal Herrian bizi den herritar orok, hots, euskal herritar guztiek, nazioarteko 
oinarrizko eskubideen hitzarmenetan jasotako eskubideetan oinarrituta, Euskal 
Herrian bertan edozein ikasmailatan edota ikas-arlotan ikasteko eskubidea dute, eta 
ez da inor baztertuko arrazoi politiko, ekonomiko, sozial, jatorriarekin edo sexuarekin 
lotutako, ideologiko edo akademikoren bat tarteko edota urritasun fisiko edo 
psikikoren bat izateagatik.

HELBURUAK

 Euskal Eskola Publikoa benetan doakoa izatea

 Barne produktu gordina igotzea hezkuntzari ematen zaion dirulaguntza
aurrekontuetan igotzea

Eskola komunitateak jasan ditzakeen desorekak elkartasunean oinarrituz konpentsatuko 
dituena; era berean, pedagogi berrikuntzan ematen diren urratsak kontuan hartuko 
dituena. 0 urtetik aurrera OSOKI FINANTZATUa.

LAN ILDOAK

 Orokorrean, guztientzat derrigorrezkoa dena (ikasleek beharrrezkoa duten materiala 
barne

 Pedagogia berrikuntzan ematen diren urratsez gain, ikastola-eskola bakoitzeko 
komunitate eskolarrak bere kokapen geografiko edota sozialarengatik jasan 
ditzakeen desoreka linguistiko, sozial, psiko-fisikoak,… konpentsatuko dituena

 Hezkuntza Proiektuaren arabera, pedagogi berrikuntzan ematen diren urratsei 
erantzungo diena

 Hezkuntzan instituzio ezberdinen elkarlana bultzatzea. Udala, Foru aldundia eta 
Hezkuntza saila

 Murrizketen aurrean elkarlana eta batasuna beste eragileekin
 Gai honen inguruan informatu
 Herri baten garapenean hezkuntzaren garrantzia azpimarratzea
 Kontzeptu honen baitan dagoen definizioa edota ezaugarriak ondo zabaldu mezu 

argiagoa emanez



EUSKALDUNA

Euskaraz ikastea eta euskalduntzea ezberditzen dtiugu. Guk euskalduntzea bultzatzea dugu 
helburu.

OINARRIZKO HEZKUNTZA AKORDIOA

2.- Euskal herritar orok eskolaren bidez euskalduntzeko eskubidea du. Euskal Herri osoan, 
edozein hezkuntza eskaintzatan euskaraz ikasteko eskubidea du. Eta hezkuntza 
prozesu osoan, ikasgune guztietan, euskaraz bizitzeko eskubidea du.

HELBURUAK

 Euskal hizkuntza eta kultura sustatzea.

 Euskaraz ikasketak egiteko aukera Euskal Herri osoan berma dadin exijitzea.

 Egungo Euskal Eskola Publikoan dauden zerbitzu guztiak euskalduntzea.

 Herri eta bailara ezberdinetako beharrak kontutan izanik, gurasoen eskariei erantzungo 
dien Haur Eskola Publiko Euskaldun egokiak exijitzea. 

 Euskararen normalkuntzarekin eta euskaraz bizitzeko helburuarekin bat datozen ikastetxe 
eta elkarteekin elkarlana bultzatzea, batik bat eskola publikoaren eremuan.

 Hezkuntzan eragina duten herriko elkarteekin elkarlana bultzatu.

LAN-ILDOAK Eleaniztasuna

 Ikasle euskaldun eleanitzak bermatzen dituen eskola eraiki, hizkuntza bakoitzean lortu 
nahi den maila definituz eta plangintza orokor eta sendoak eginez.

 Eredu eleanitzak aztertu: hizkuntzen trataera zehaztu egoera disglosikoaren
arabera(ingelesaren ezarpen goiztiarrak dituen ondorioak bai hizkuntzen aprendizaietan
baita euskararen erabileran kontuan izanik, apustua definitu)

 Etorkin heldu berriekin lan berezia burutu: informazioa, babesa, aholkularitza...



EUSKALDUNA

LAN-ILDOAK Euskara eta euskal kultura

 Euskal Herri osoan euskararen ofizialtasunaren aldeko lana egin eta berreuskalduntze 
prozesua bultzatuko duen eskola,   normalizazioa bermatuko duten neurriak zehaztu.

 Euskal Herriko auzo eta herrietan euskaraz ikasteko eskubidea defendatu.

 Derrigorrezko hezkuntza bukatzean ikaslearen euskara gaitasuna bermatua izan dadin 
lortu.

 Euskarazko eskaintza erabatekoa ziurtatu, ikasmaila eta jakintzagai guztietan, 0-3 
etapatik hasita unibertsitatea bukatzeraino, epeak eta plan bereziak finkatuz.

 Euskal kulturaren partaide eragilea den eskola sustatu.

LAN-ILDOAK Euskaraz hezi eta bizi

 Eskola-komunitatearen bizitza euskaldundu, barne zein kanpoko harremanetan 
euskararen erabilera ohikoa izan dadin behar diren oinarriak ezarri eta ardurak hartzea  
bultzatu.

 Ikastetxeko langileria osoa euskalduna izan dadin plangintza eta bitarteko egokiak lortu, 
besteak beste, Udaletxeekin eta dagozkien enpresekin hitzarmenak sinatuz (atezainak, 
garbitzaileak, jangeletako langileria, garraioko langileria... ) eta momentu honetan 
lanean ari direnen langile ez euskaldunentzat, dagokion administrazioarekin 
harremanetan,  euskalduntze-planak antolatu.

 Irakasle euskaldun garatuak bermatzeko neurriak jarri.

 Euskarazko hezkuntza gauzatzen duten Ikastetxeak eta Elkarteak indartu, eta haien 
arteko elkarlana sustatu.

 Udalarekin elkarlana bultzatu ekintza guztiak euskaraz egin ahal izateko. 
Euskalduntasunean Udalaren garantiza bultzatu eta azpimarratu nahi dugu. 



EUSKALDUNA

PROIEKTUAK

 Ikasle Euskaldun eleanitzak sortzeko proposamena

 Euskaraz Mintza

 Aixe aisialdia

SORTU BEHARREKO PROIEKTUAK

Gurasoak motibatzeko ikastaroak. "Gurasoak eskolaren norabide berean" moduko 
egitasmoak. Gurasoek beraien seme-alaben euskalduntze prozesuan duten paperaz 
ohartarazi, euskaldunekin transmisioaren gaia landu, eta bestetik guraso erdaldunekin 
jarrerak, motibazioak... Gai hauek gelako bilera zein hitzorduetan integratuta egon 
beharko ziren plangintza ordenatu baten arabera, helburuak finkatuta modu 
mailakatuan, eta epeak ondo zehaztuta.



EUSKAL CURRICULUMA

OINARRIZKO HEZKUNTZA AKORDIOA

3.- Euskal herritar orok Euskal Herriko curriculum propioaren arabera hezteko eskubidea 
du, eta bertako nahiz munduko jendarte zein kultur adierazpideak kontuan hartuko 
dira.

HELBURUAK

 Euskal hizkuntza eta kultura sustatzea.

 Herri honek bere nortasuna berreskuratu eta osatzeko behar dituen oinarri kultural 
guztien taxuketa sendo bat eraikitzeko Euskal Curriculum propioa garatzea eta 
aplikaziora eramatea hezkuntza eragile guztiekin elkarlanean.

 Euskal Herriaren eta bere kutur nortasunaren erroetan oinarritutako Hezkuntza 
Proiektuak sustatzea

 Herrietako Curriculumak sortu eta garatu

 Aurrerakoia – zientifikoa – soziala (aurreko puntua ez dauka zer ikusirik honekin) - Herri 
honetako balore historiko aurrerakoiak

LAN-ILDOAK

 Euskal ikasmaterialen hutsuneak gainditzeko plangintza eraginkorra bultzatu, 
beharrezkoak diren baliabideak jarriz.

 Euskal Curriculumaren prozesua amaitu. Eskoletan Euskal Curriculuma aplikatzeko 
beharra, lan handia egin bada ere, aplikaziorako urratsak adostu beharra.

 Euskal  Curriculuma landu, ikastetxeko hezkuntza egitasmoaren oinarri gisa.

 Herrietako Curriculumak sortu.

PROIEKTUAK

 Euskal Curriculuma

 Herrietako Curriculuma

SORTU BEHARREKO PROIEKTUAK

Hezkuntza proiektuak berritzeko gida praktikoa landu. Unitate didaktikoak.



Hezkidetza oinarri izango duen irakaskuntza integrala. Estereotipo sexualak alde batera 
utzirik ezberdintasun pertsonalak onartzen dituen prozesu hezitzaile kontzientea. 
Pertsonaren garapen integrala lortu nahi du. Parekidetasunaren alde egingo duena.

HELBURUAK

 Pertsona bakoitza Nor izan dadin, bere kabuz jokatzen ikas dezan, pertsona libre, kritiko 
eta autonomoen eredua bultzatzea.

PROIEKTUAK

 Hezkidetza lau haizetara (Euskal Herriko Bilgune Feministaren proiektua)

 Jostailu ez-sexisten tailerra

HEZKIDETZA

OINARRIZKO HEZKUNTZA AKORDIOA:

4.- Euskal herritar orok hezkidetzan oinarrituriko hezkuntza jasotzeko eskubidea du; hots, 
parekidetasuna lortzeko didaktikan oinarrituriko hezkuntza jasotzeko eskubidea.

LAN--ILDOAK

 Hezkidetzan oinarritutako hezkuntza bultzatzea, neska-mutilen arteko ezberdintasunak 
onartuz eta estereotipoak gaindituz.

 Hezkidetzan oinarritutako hezkuntza finkatzea

 Hezkuntza komunitatea hezkidetzan heztea.



Autonomian oinarritutako eskola, hots, hezkuntza proiektuaren zehaztapenean, berau 
burutu eta ebaluatzean, barne antolaketa egokiena bilatuko duena, eta bitarteko zein 
baliabideen kudeaketan proiektuaren helburuak lortzeko erabakiak hartzeko ahalmena
izango duena, autonomiak dituen eta izan behar dituen mugak zehaztuz. 

Ikastetxea da Hezkuntza Sistemaren ardatza eta Hezkuntza Egitasmoa ikastetxearen 
oinarri. Hezkuntza Egitasmoa garatu ahal izateko ikastetxearen autonomia ezinbestekoa 
da. Hauek dira, gure ustetan, autonomia ziurtatzeko oinarriak:

Titularitatea:
Autonomiaren ondorioz titularrari eta ikastetxeari dagozkien eskuduntzak zehaztu eta 
arautu, erabakietan parte hartzeko eskubidearen errekonozimendua ziurtatuz. 

ZENTROEN AUTONOMIA ETA GESTIOA:
DEMOKRATIKO ETA PARTEHARTZAILEA

OINARRIZKO HEZKUNTZA AKORDIOA

5. Euskal herritar orok hezkuntza oinarri demokratikoen arabera antolatzeko eta 
kudeatzeko eskubidea du: eskubide demokratiko guztiak (adieraztekoa, biltzekoa...) 
bermatuz, eskola komunitatearen pluraltasuna kontuan hartuz, antolaketa zein 
kudeaketa demokratiko eta parte-hartzailea gauzatuz, eta eskola komunitatea 
osatzen duten pertsonen eta herritarren hezkuntzaren gaineko erabakiak hartzeko 
eskubidea bermatuz. 

9. Hezigune bakoitzeko hezkuntza komunitateak bere Hezkuntza Proiektua izateko eta 
kalitatez garatzeko eskubidea du.

HELBURUAK

 Irakaskuntzan Euskal esparrua hezkuntza sistema osoa antolatu eta gauza dadin behar 
diren bideak urratzea.

 Hezkuntza komunitatearen parte-hartzea ziurtatzeko eta zentroen benetako autonomia 
gauzatu ahal izateko titulartasun publikoaren edukia berritzea udalaren parte hartze 
zuzena bermatzeko, besteak beste.

 Komunitate eskolarreko estamentu guztietako ordezkarien parte-hartzea ziurtatzea, 
zentroak daraman heziketa proiektuan eragin eta erabakiak hartzeko aukera izan dezan.

 Erabakitzeko ahalmena, kasuan kasu, parte hartzaile guztientzat ziurtatzea.



LAN-ILDOAK  - Titularitatea eta autonomia

 Administrazio publikoa eta Gizarte Eragileak derrigorrezko agenteak izango dira, eurei 
dagozkien eskumenak edukiz eta erabakietan parte hartzeko ahalmena ziurtatuz

 Hezkuntzan zuzenki inplikatutako sektore guztiak Hezkuntza Politikaren partaide izatea.

 Eskola-komunitateko partaideek eurei dagozkien eskumenak edukitzea,  dagozkien 
erabakietan parte hartzeko ahalmena ziurtatuz.

ZENTROEN AUTONOMIA ETA GESTIOA:
DEMOKRATIKO ETA PARTEHARTZAILEA

LAN-ILDOAK  - Partaidetza

 Euskal Eskola Publikoan kudeaketa demokratikoa eta parte-hartzailea izatea, 
parekidetasun printzipioan oinarrituz.

 Eskola-komunitateko estamentu guztiek bere ordezkariak edukitzea, komunikazio eta 
elkarrizketa ahalbidetzeko.

 Eskolako partaide guztiek (guraso, irakasle, ikasle eta ez-dozente ) ikastetxeak daraman 
heziketa-egitasmoan eragin eta erabakietan parte hartzeko aukera izatea, horretarako 
informazioaren ibilbidea erraztuz eta erabakietan adostasuna bilatuz.

 Hezkuntza eragileei irekia egongo dena

 Guraso/irakasleen harremanak landu.

LAN-ILDOAK  - Planifikazioa

 Ikastetxe bakoitzak bere Hezkuntza-Egitasmoa garatu ahal izateko baliabideak izatea, 
ikastetxearen egoeratik abiatuta eta hezkuntza-egitasmoari egokituta zentroaren 
Hezkuntza Proiektua gauzatzeko; pedagogi motak aztertzeko; Hezkuntza Proiektuaren 
arabera, lanpostu guztien perfila eta perfil hori beteko duen pertsona ziurtatzeko; 
Eskolaren antolakuntzan; Ekonomiaren kontrolean eta erabileran; Erakundeekiko 
koordinazioan eta Eskolaren norabidea aztertzen.

 Ikastetxe bakoitzak bere Hezkuntza Egitasmo eta curriculuma betetzeko beharrezko 
dituen neurriak eta baliabideak jarri ahal izatea (bai euskalduntzeari dagokionez eta 
baita curriculumak markatzen duen edozein helbururi dagokionez ere).



LAN-ILDOAK  - Langileria

 Ikastetxearen Hezkuntza-Egitasmoan murgilduta egongo den langileria izatea

 Langileriaren aukeraketan parte hartu ahal izatea (ikastetxearen beharrak, 
perfila,...zehaztuz).

 Plantilen egonkortasuna zehaztu eta ziurtatzea, ez borondateen baitan bakarrik, 
hezkuntza egitasmoari erantzuteko beharrezko diren egonaldi minimoak ere legez 
arautuz baizik;  beti ere langileriaren eskubide laboralak bermatuz

 Ordezkapenen sistema berritzea ( adjudikazio datak, zonaldekako poltsak, ordezko 
“finkoak” ikastetxeetan,...) langileriaren eskubideak urratuko ez dituzten neurriak 
bilatuz.

 Irakaskuntzan lan harremanetarako Euskal esparrua sortzea.

 Euskal Herriko Hezkuntza Sailak lan hitzarmen  propioak bermatzeko ahalmena 
izatea.

 Lan marko berri honetan, Zentroko Hezkuntza Proiektuan beharrezkoak diren langile 
guztien iraunkortasuna edo estabilitatea ziurtatu behar da. Ez borondatearen baitan, 
legez arautua baizik. Izan ere, hori gabe zentroetako Hezkuntza Proiektua gauzatzeko 
autonomia ezinezkoa litzateke.

ZENTROEN AUTONOMIA ETA GESTIOA:
DEMOKRATIKO ETA PARTEHARTZAILEA

LAN-ILDOAK  - Kudeaketa ekonomikoa

 Hezkuntza-Egitasmoaren garapenari  dagozkion baliabide ekonomikoak (langileriari 
dagozkionak kenduta) ikastetxeak berak kudeatzea, beti ere Administrazio zein 
Hezkuntza-Komunitateko kideen kontrolpean.



ANIZTASUNA: INTEGRATZAILEA ETA 
KONPENTSATZAILEA

OINARRIZKO HEZKUNTZA AKORDIOA

8.- Euskal Herriko ikasguneetan sartzen diren etorkin berriei eskubide osoz euren ama 
hizkuntza eta kultura errespetatuko zaizkie. 

HELBURUAK

 Euskal Eskola Publiko laikoa eta anitza garatzea. Ideologia eta pentsakera
desberdineko hiritarrak elkarrekin lanean jarduteko aukera emango duena, 
elkarrenganako errespetuan.

 Adin bateko ikasleen integrazioa (ez dira haurrak) - Heldu berriei babesa-Euskaraz
matrikulatzera ikastera animatu.

LAN-ILDOAK - Anitza

 Neska-mutil bakoitza nor izan dadin, bere kabuz jokatzen ikas dezan, pertsona aske, 
kritiko eta autonomoa izatea bultzatzea, inolako diskriminaziorik gabeko (sexu eta 
honen aukerak, familia ereduak, arraza, itxura fisikoa, maila soziala, ezaugarri
psikikoak,...) harreman markoa sortuz.

 Ideologia eta pentsaera ezberdineko hiritarrak elkarrekin lanean jarduteko aukera 
ematea, elkarrenganako errespetuan, besteei entzunez; pertsona guztien bizimodu, 
sinesmen, iritzi eta ideiak baloratu eta aitortuz; elkarlanerako ohiturak eta jokabideak
landuz; elkarbizitzen eta solidarioak izaten lagunduz, nork bere sentimenduak 
adierazteko giro egokia bultzatuz; eta natura eta kultur ondarearekiko errespetua eta 
estima bultzatu eta zaintzen erakutsiz.

LAN-ILDOAK  - Integratzailea eta konpentsatzailea

 Diskriminazio mota guztiak baztertzea.

 Euskal kulturan integratua egotea, gure gizartearen errealitatean txertatua, eta 
hurbileneko ingurunean eragitea, bertatik jasoz eta emanez, harreman estuan.

 Gure kultura eta tradizioaren balore, sinesmen eta jokaerak ezagutu, kritikoki baloratu, 
gero pertsona bezala norberaren garapena ondoen ziurtatuko dutenak aukeratu ahal 
izateko.

 Eskola-komunitatearen barnean nahiz komunitate horretatik kanpo Elkartasuna 
bultzatzea. 

 Norberaren orijinaltasun eta indibidualtasuna sustatu, auto-ezagutza bultzatuz, 
bakoitza nor izanez, bere buruarekin zuhur jokatuz, aukerak eginez eta erabakiak 
hartuz bizitzeko gai izan dadin.

 Hezkuntza behar berezien aurrean jokaera baikor eta osagarriak bultzatuz bere 
ahalmen guztiak garatzeko bideak eskainiko dituena



OINARRIZKO HEZKUNTZA AKORDIOA

7.- Euskal Herritar orok eskubidea du hezkuntzaren bidez bere ahalmen guztiak garatzeko, pertsona 
kritiko eta aske izateko bidean. 

HELBURUAK

 Pertsona bakoitza Nor izan dadin, bere kabuz jokatzen ikas dezan, pertsona libre, kritiko eta 
autonomoen eredua bultzatzea inguruan eragina izan dezan.

 Irakaskuntzaren kalitatea garatzeko behar diren zerbitzu pedagogikoak lortzea, esperientzi 
trukaketak sustatuz eta behar hainbat eskola zein eskolaz kanpoko jarduerak sortuz eta garatuz. 

PEDAGOGIA BERRITZAILEA /ASKATZAILEA

LAN-ILDOAK

 Hezkuntza eta pedagogi arloan arreta berezia eskaintzea.

 Ikasketa-prozesu eta erritmo ezberdinak bideratu ahal izateko behar diren baliabideak 
eskaintzea.

 Etengabeko formazio-prozesuan oinarritzea

 Euskara zein Euskal Herriko Curriculumari egokitutako ikasmaterialak sortzea. 

 Erronka berriei eta egoera desberdinei aurre egiteko malgutasunez jokatzeko gai izatea.

 Praktika eta Hezkuntza Proiektuak  bat egiten dituen eskola.

 Ikasle bakoitzaren garapenari egokitzen zaiona, pertsona bezala bere osotasunean tratatuz

 Ikasi eta irakasteko motibazioa bultzatzen duena.

 Etengabeko formazioa bilatzen duena irakaslearen perfil berria garatuz (diseinatzailea, 
orientatzailea, ebaluatzailea, motibatzailea).

 Irakasle eta ikaslearen arteko errespetu eta  konfiantza harremana bultzatzen duena. 

 Teknologia berrien erabilera egokian hezten duena. Ikasten ikasteko tresnak erabiliko 
dituena.

 Komunitateko kide guztien parte hartzea bilatuko duen,  Hezkuntza Egitasmoa partekatuko 
duena eta ikasi eta irakasteko motibazioa bilatuko duena.

 Edukiak, prozedurak, balore berritzaileak irakatsiko dituena.

 Errespetuan oinarritutako hezkuntza komunitateko kideen arteko harremanak sustatu. 

PROIEKTUAK

 Ikastaroak

 Gurasoei  begirako ikastaroak



ERANSKINAK



ERANSKINA I

Plan Integrala



PLAN INTEGRALAREN ZERGATIAK:

Munduko globalizazio prozesuaren ondorioz, Europaren berrantolaketaren eraginez eta 
Frantziar eta Espainiar estatuek hartutako hainbat erabaki direla eta, Euskal Herriari eragiten 
dioten aldaketa nabarmenak ematen ari dira; zalantzarik gabe, hezkuntzaren garapena ere 
baldintzatzen duten aldaketak.

Eskola Publikoaren Plan Integrala martxan jartzeko iniziatiba hartu genuenon helburuetako bat 
Euskal Herrian adostu eta Euskal Herrirako baliagarria izango den  eskola publikoaren eredua 
definitu eta martxan jartzea zen. Bistan da egungo egoera soziopolitikoak ez diola proiektuari 
mesederik egiten. Alderantziz, egitasmo hori errealitate bihurtu nahi badugu, egungo mugak 
gainditu behar ditugu, hezkuntza mailan marko berri bat ahalbidetuz; demokrazian oinarritutako 
markoa, non gure hitza entzuna izango den eta erabakiak hartzeko daukagun eskubidea 
errespetatua.  

Edozein herriri bezala, Euskal Herriari ere bere Hezkuntza Sistema diseinatzea, antolatzea eta 
garatzea dagokio. Zalantzarik gabe, Eskola Publikoak Euskal Hezkuntza Sistemaren  ezinbesteko 
zutabea izan behar du. Horretarako,  eta lehen urrats gisa, gure herriak nahi eta behar duen 
eskola publikoaren eredua definitu behar dugu euskal hiritarrok. Lan komun horretan, irakasle, 
guraso, ikasle eta langileria ez-dozentearen arteko elkarlana funtsezkoa da. Behetik gora guk 
geuk adostutako eskola eredua erabakitzeko eskubidea eta ardura dugu. Lan horren hastapena 
izan zen, hain zuzen ere, egindakoaren asmoa: Euskal Herriko Eskola Publikoaren ereduaren 
oinarriak zeintzuk izan zitezkeen aztertzea, alegia. Eredu horren definizioaren eztabaida 
errazteko asmoz sortu zen “Plan Integrala” deitu genion proposamena. Eztabaida prozesuaren 
ondorioak aurkezten dira dokumentu honetan. 

Plan Integralaren proposamena erabat irekia eta dinamikoa izan zen eta haren asmoa, helburu 
komunak zehaztuta, eskola eredu berri baten eraikuntzan elkarlanerako bideak zabal zezakeen 
tresna izatea baino ez zen.

Eztabaidan eta behin betiko testuaren onarpenean parte hartu zutenen artean  irakasle, guraso 
eta hainbat eragile hartu zuten parte (EHIGE, LAB, STEE-EILAS, ELA, HIK HASI, IA, EHBE). 



EUSKAL HERRIKO ESKOLA PUBLIKOA. 
ESKOLA EREDUAREN OINARRIAK.

Euskal Herriko Eskola Publikoaren bidean, eskola publiko euskalduna gauzatu nahi duen eskola;
Euskara eta euskal kultura ardatz dituen eskola; Euskal Herriak bere izaeran eta kultur
nortasunaren erroetan oinarritutako curriculuma garatuko duena. Euskal gizartearen aniztasuna
kontuan hartuta, eta aniztasun horri erantzunez, euskaraz hezi eta bizitzea bilatzen duen eskola,
aldi berean nazioarteko sentimendua eta elkartasuna bultzatuz.

IKASTETXE PUBLIKO BATEK BULTZATU BEHARREKOA

A) Euskal Herriko curriculuma:
a.- Euskal ikasmaterialen hutsuneak gainditzeko plangintza eraginkorra bultzatu,

beharrezkoak diren baliabideak jarriz.
b.-Euskal Herriko Curriculuma landu, ikastetxeko hezkuntza egitasmoaren oinarri gisa.

B) Euskalduntasuna:
b.1.- Euskara eta euskal kultura

- Euskal Herri osoan euskararen ofizialtasunaren aldeko lana egin eta berreuskalduntze
prozesua bultzatuko duen eskola, normalizazioa bermatuko duen neurriak zehaztu.

- Derrigorrezko hezkuntza bultzatuko duen eskola, normalizazioa bermatuko duten
neurriak zehaztu.

- Euskarazko eskaintza erabatekoa ziurtatu, ikasmaila eta jakintzagai guztietan, 0-3 etapatik
hasita unibertsitatea bukatzeraino, epeak eta plan bereziak finkatuz.

- Euskal kulturaren partaide eragilea den eskola.
b.2.- Euskaraz hezi eta bizi

- Eskola-komunitatearen bizitza euskaldundu, barne zein kanpoko harremanetan euskararen
erabilera ohikoa izan dadin behar diren oinarriak ezarriz.

- Ikastetxeko langileria osoa euskalduna izan dadin plangintza eta bitarteko egokiak lortu, 
besteak beste, Udaletxeekin eta dagozkien enpresekin hitzarmenak sinatuz (atezainak, 
garbitzaileak, jangeletako langileria, garraioko langileria... ) eta momentu honetan lanean
ari direnen langile ez euskaldunentzat, dagokion administrazioarekin harremanetan,  
euskalduntze-planak antolatuz.

- Irakasle euskaldun garatuak bermatzeko neurriak jarri. 
- Euskarazko hezkuntza gauzatzen duten Ikastetxeak eta Elkarteak indartu, eta haien arteko

elkarlana sustatu.
b.3.- Eleaniztasuna

Eleaniztasuna bermatzen duen eskola, hizkuntza bakoitzean lortu nahi den maila definituz
eta plangintza orokor eta sendoak eginez.

1.- IKASTETXE PUBLIKO EUSKALDUNA. Eskola Eredu bat da:



2.- AUTONOMOA

Autonomian oinarritutako eskola, hots, hezkuntza proiektuaren zehaztapenean, berau burutu eta 
ebaluatzean, barne antolaketa egokiena bilatuko duena, eta bitarteko zein baliabideen kudeaketan 
proiektuaren helburuak lortzeko erabakiak hartzeko ahalmena izango duena, autonomiak dituen eta 
izan behar dituen mugak zehaztuz. 

AUTONOMOA ETA DEMOKRATIKOKI KUDEATUA:
Ikastetxea da Hezkuntza Sistemaren ardatza eta Hezkuntza Egitasmoa ikastetxearen oinarri. 
Hezkuntza Egitasmoa garatu ahal izateko ikastetxearen autonomia ezinbestekoa da. Hauek dira, 
gure ustetan, autonomia ziurtatzeko oinarriak:

Titularitatea:
Autonomiaren ondorioz titularrari eta ikastetxeari dagozkien eskuduntzak zehaztu eta arautu, 
erabakietan parte hartzeko eskubidearen errekonozimendua ziurtatuz.

A)  Titularitatea eta autonomia:
a. Administrazio publikoa eta Gizarte Eragileak derrigorrezko agenteak izango dira, eurei

dagozkien eskumenak edukiz eta erabakietan parte hartzeko ahalmena ziurtatuz
b. Hezkuntzan zuzenki inplikatutako sektore guztiak Hezkuntza Politikaren partaide izatea.
c. Eskola-komunitateko partaideek eurei dagozkien eskumenak edukitzea,  dagozkien

erabakietan parte hartzeko ahalmena ziurtatuz. 

Partaidetza:
Euskal Eskola Publikoan kudeaketa demokratikoa eta partehartzailea izatea, parekidetasun 
printzipioan oinarrituz.
Eskola-komunitateko estamentu guztiek bere ordezkariak edukitzea, komunikazio eta elkarrizketa 
ahalbidetzeko.
Eskolako partaide guztiek (guraso, irakasle, ikasle eta ez-dozente ) ikastetxeak daraman heziketa-
egitasmoan eragin eta erabakietan parte hartzeko aukera izatea, horretarako informazioaren 
ibilbidea erraztuz eta erabakietan adostasuna bilatuz.
Hezkuntza eragileei irekia egongo dena.

Planifikazioa:
a.Ikastetxe bakoitzak bere Hezkuntza-Egitasmoa garatu ahal izateko baliabideak izatea, 

ikastetxearen egoeratik abiatuta eta hezkuntza-egitasmoari egokituta zentroaren Hezkuntza 
Proiektua gauzatzeko; pedagogi motak aztertzeko; Hezkuntza Proiektuaren arabera, lanpòstu 
guztien perfila eta perfil hori beteko duen pertsona ziurtatzeko; Eskolaren antolakuntzan; 
Ekonomiaren kontrolean eta erabileran; Erakundeekiko koordinazioan eta Eskolaren norabidea 
aztertzen.

(garapenean argitu beharrekoa): Baliabideak ez dira mugagabeak. Lehentasunak finkatzea 
ezinbestekoa da. Nori dagokio lehentasun horiek erabakitzea?

b.Ikastetxe bakoitzak bere Hezkuntza Egitasmo eta curriculuma betetzeko beharrezko dituen 
neurriak eta baliabideak jarri ahal izatea (bai euskalduntzeari dagokionez eta baita curriculumak 
markatzen duen edozein helbururi dagokionez ere).

EUSKAL HERRIKO ESKOLA PUBLIKOA. 
ESKOLA EREDUAREN OINARRIAK.



2.- AUTONOMOA

Langileria:
Ikastetxearen Hezkuntza-Egitasmoan murgilduta egongo den langileria izatea Langileriaren 
aukeraketan parte hartu ahal izatea (ikastetxearen beharrak, perfila,...zehaztuz).
Plantilen egonkortasuna zehaztu eta ziurtatzea, ez borondateen baitan bakarrik, hezkuntza 
egitasmoari erantzuteko beharrezko diren egonaldi minimoak ere legez arautuz baizik;  beti ere 
langileriaren eskubide laboralak bermatuz
Ordezkapenen sistema berritzea ( adjudikazio datak, zonaldekako poltsak, ordezko “finkoak”
ikastetxeetan,...) langileriaren eskubideak urratuko ez dituzten neurriak bilatuz.

Kudeaketa Ekonomikoa:
Hezkuntza-Egitasmoaren garapenari  dagozkion baliabide ekonomikoak (langileriari dagozkionak 
kenduta) ikastetxeak berak kudeatzea, beti ere Administrazio zein Hezkuntza-Komunitateko kideen 
kontrolpean.

3.- LAIKOA, HEZKIDETZAN OINARRITUA, ANITZA, AUKERA BERDINTASUNEAN ETA 
BALIO AURREKOIETAN HEZTEN DUENA, INTEGRATZAILEA ETA PEDAGOGIA 
ZEIN KUDEAKETAN HOBETZEN DOANA

EUSKAL HERRIKO ESKOLA PUBLIKOA. 
ESKOLA EREDUAREN OINARRIAK.

LAIKOTASUNA, HEZKIDETZA, ANIZTASUNA eta pedagogia zein kudeaketa mailako kalitatea 
oinarri dituen eskola. Elkartasuna lantzen duena.

A. Laikoa:
Ideologia eta pentsaera ezberdineko hiritarrak elkarrekin lanean jarduteko aukera ematea, 
elkarrenganako errespetuan, besteei entzunez; pertsona guztien bizimodu, sinesmen, iritzi eta 
ideiak balorau eta aitortuz; elkarlanerako ohiturak eta jokabideak landuz; elkarbizitzen eta 
solidarioak izaten lagunduz, nork bere sentimenduak adierazteko giro egokia bultzatuz; eta 
natura eta kultur ondarearekiko errespetua eta estima bultzatu eta zaintzen erakutsiz. 

B. Hezkidetzailea:
Hezkidetzan oinarritutako hezkuntza bultzatzea, neska-mutilen arteko ezberdintasunak onartuz 
eta estereotipoak gaindituz.

C. Anitza:
Neska-mutil bakoitza nor izan dadin, bere kabuz jokatzen ikas dezan, pertsona aske, kritiko eta 
autonomoa izatea bultzatzea, inolako diskriminaziorik gabeko (sexu, arraza, itxura fisikoa, maila 
soziala, ezaugarri psikikoak,…) harreman markoa sortuz.

D. Pedagogia mailan:
a. Hezkuntza eta pedagogi arloan arreta berezia eskaintzea.
b.  Ikasketa-prozesu eta erritmo ezberdinak bideratu ahal izateko behar diren baliabideak

eskaintzea.
c.  Etengabeko formazio-prozesuan oinarritzea.
d.  Euskara zein Euskal Herriko Curriculumari egokitutako ikasmaterialak sortzea.
e.  Erronka berriei eta egoera desberdinei aurre egiteko malgutasunez jokatzeko gai izatea.
f.  Praktika eta Hezkuntza Proiektuak bat  egiten dituen eskola.



3.- LAIKOA, HEZKIDETZAN OINARRITUA, ANITZA, AUKERA BERDINTASUNEAN ETA 
BALIO AURREKOIETAN HEZTEN DUENA, INTEGRATZAILEA ETA PEDAGOGIA 
ZEIN KUDEAKETAN HOBETZEN DOANA

EUSKAL HERRIKO ESKOLA PUBLIKOA. 
ESKOLA EREDUAREN OINARRIAK.

G. Elkartasuna lantzen duena:
Eskola-komunitatearen barnean nahiz komunitate horretatik kanpo elkartasuna bultzatzen
duena.

E. Integratzailea eta Konpentsatzailea:
a. Diskriminazio mota guztiak baztertzea.
b. Euskal kulturan integratua egotea, gure gizartearen errealitatean txertatua, eta hurbileneko 

ingurunean eragitea, bertatik jasoz eta emanez, harreman estuan.
c. Eskola-komunitatearen barnean nahiz komunitate horretatik kanpo elkartasuna bultzatzea.
d. Norberaren orijinaltasun eta indibidualtasuna sustatu, auto-ezagutza bultzatuz, bakoitza nor 

izanez, bere buruarekin zuhur jokatuz, aukerak eginez eta erabakiak hartuz bizitzeko gai izan 
dadin.

e. Hezkuntza behar berezien aurrean jokaera baikor eta osagarriak bultzatuz bere ahalmen 
guztiak garatzeko bideak eskainiko dituena.

f. Gure kultura eta tradizioaren balore, sinesmen eta jokaerak ezagutu, kritikoki baloratu, gero 
pertsona bezala norberaren garapena ondoen ziurtatuko dutenak aukeratu ahal izateko.

a. Ikasle bakoitzaren garapenari egokitzen zaiona, pertsona bezala bere osotasunean 
tratatuz.

b. Ikasi eta irakasteko motibazioa bultzatzen duena.
c. Etengabeko formazioa bilatzen duena irakaslearen perfil berria garatuz (disenatzailea, 

orientatatzailea, ebaluatzailea, motibatzailea).
d. Irakasle eta ikaslearen arteko errespetu eta konfiantza harremana bultzatzen duena.
e. Teknologia berrien erabilera egokian hezten duena. Ikasten ikasteko tresnak erabiliko 

dituena.
f. Komunikatzeko kide guztien parte hartzea bilatuko duena, Hezkuntza Egitasmoa 

partekatuko duena eta ikasi eta irakasteko motibazioa bilatuko duena.
g. Edukiak, prozedurak, balore berritzaileak irakatsiko dituena.

F. Pedagogiari arreta berezia eskainiko diona:

Aurretik aipatutako hainbat helburu lortzeko, gehien bat langileriari dagozkionak, ezinbestekoa 
dugu lan marko berri bat, behar hauetan oinarrituta:

A. Irakaskuntzan lan harremanetarako euskal esparrua sortzea
B.  Euskal Herriko Hezkuntza Sailek lan hitzarmen propioak bermatzeko ahalmena izatea

Bere osotasunean, garapenean landu beharreko puntua, egungo errealitatetik abiatuta, bide 
egokienak zehaztuz.

4.- Langileriari begira Euskal Herrirako LAN MARKO BERRI ETA PROPIO baten 
alde dagoen eskola



5.- 0 URTETIK HASITA OSOKI FINANTZIATUTAKO ESKOLA

EUSKAL HERRIKO ESKOLA PUBLIKOA. 
ESKOLA EREDUAREN OINARRIAK.

Eskola komunitateak jasan ditzakeen desorekak elkartasunean oinarrituz konpentsatuko dituena; 
era berean, pedagogi berrikuntzan ematen diren urratrsak kontuan hartuko dituena. 

0 URTETIK AURRERA OSOKI FINANTZATUA. 

Ikasleei begira:
Orokorrean, guztientzat derrigorrezkoa dena ( ikasleek beharrezkoa duten material guztia barne ).

Pedagogia berrikuntzan:
Pedagogi berrikuntzan ematen diren urratsez gain, eskola-komunitateak bere kokapen geografiko 

edota sozialarengatik jasan ditzakeen desoreka linguistiko, sozial, psiko-fisikoak,... 
konpentsatuko dituena.

Hezkuntza Egitasmoaren arabera:
Hezkuntza Egitasmoaren arabera, pedagogia beharrei osoki erantzungo diena (errekurtso 

ekonomiko, pertsonalak eta funtzionalak). 

6.- Dagozkien erabakiguneetan ESKOLA KOMUNITATE OSOAREN PARTAIDETZA
bermatzen duen eskola, parekidetasun irizpidean oinarrituta

7.- EUSKAL HERRIKO HEZKUNTZA SISTEMAREN OINARRIA DEN ESKOLA 
PUBLIKOAREN ALDE diharduten ikastetxe zein Eragileen arteko elkarlana 
sustatzen duen eskola

8.- EUSKAL ESKOLAREN ALDE diharduten ikastetxe zein Eragileen arteko elkarlana 
sustatzen duen eskola



ERANSKINA II

Oinarrizko 
Hezkuntza 

Akordioa



Euskal herritar orok hezkuntza oinarri demokratikoen arabera 
antolatzeko eta kudeatzeko eskubidea du: eskubide demokratiko 
guztiak (adieraztekoa, biltzekoa...) bermatuz, eskola 
komunitatearen pluraltasuna kontuan hartuz, antolaketa zein 
kudeaketa demokratiko eta parte-hartzailea gauzatuz, eta eskola 
komunitatea osatzen duten pertsonen eta herritarren 
hezkuntzaren gaineko erabakiak hartzeko eskubidea bermatuz.

5

Euskal herritar orok hezkidetzan oinarrituriko hezkuntza jasotzeko 
eskubidea du; hots, parekidetasuna lortzeko didaktikan 
oinarrituriko hezkuntza jasotzeko eskubidea.

4

Euskal herritar orok Euskal Herriko curriculum propioaren arabera 
hezteko eskubidea du, eta bertako nahiz munduko jendarte zein 
kultur adierazpideak kontuan hartuko dira.

3

Euskal herritar orok eskolaren bidez euskalduntzeko eskubidea du. 
Euskal Herri osoan, edozein hezkuntza eskaintzatan euskaraz 
ikasteko eskubidea du. Eta hezkuntza prozesu osoan, ikasgune
guztietan, euskaraz bizitzeko eskubidea du.

2

Euskal Herrian bizi den herritar orok, hots, euskal herritar guztiek, 
nazioarteko oinarrizko eskubideen hitzarmenetan jasotako 
eskubideetan oinarrituta, Euskal Herrian bertan edozein 
ikasmailatan edota ikas-arlotan ikasteko eskubidea dute, eta ez da 
inor baztertuko arrazoi politiko, ekonomiko, sozial, jatorriarekin 
edo sexuarekin lotutako, ideologiko edo akademikoren bat tarteko
edota urritasun fisiko edo psikikoren bat izateagatik.

1

HEZKUNTZA ESKUBIDEAK



Hau guztia posible izan dadin, euskal herritarrek hezkuntzari 
buruzko erabakiak hartzeko eskubidea dute. Hau da, Europako 
hezkuntza esparruan, Euskal Herriak hezkuntza sistema propioa 
izateko eta arautzeko eskubidea du.

10

Hezigune bakoitzeko hezkuntza komunitateak bere Hezkuntza 
Proiektua izateko eta kalitatez garatzeko eskubidea du.

9

Euskal Herriko ikasguneetan sartzen diren etorkin berriei 
eskubide osoz euren ama hizkuntza eta kultura errespetatuko 
zaizkie.

8

Euskal herritar orok eskubidea du hezkuntzaren bidez bere 
ahalmen guztiak garatzeko, pertsona kritiko eta aske izateko 
bidean.

7

Euskal herritar orok eskubidea du euskara eta jakintza ardatz 
izango dituen Euskal Unibertsitate Sistema, Euskal Herriaren 
beharrak aseko eta bideratuko dituena, izateko.

6

Euskal herritar orok dituen eskubideak hauek izanik, hezkuntza 
sistemak guztientzat izango direla bermatu behar du. Bide horretan, 
«hezkuntza zerbitzu publikoak» horiek ahalbidetzen direla zaindu 
behar du.

HEZKUNTZA ESKUBIDEAK


