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GUK GEURE 
 HEZKUNTZA ORAIN! 
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LEGEAREN TESTUINGURAKETA 

 
 
LOMCE ez da ezer isolatua  

Hezkuntza prozesua modu erabakigarrian baldintzatzen duen osotasun sozial baten barruan dago. 

Espainiako gobernuak, testuinguru zentralista batean, hezkuntza erreforma panteatzen du.  

Urte asko jotzen du atzeraka, ez pedagogikoki soilik, baizik eta gizarte mailan ere. Hezkuntza tresna 
ideologiko gisa erabiltzen dute.  

Hezkuntza aldaketa hauekin ikaslea ikas-makina bat izatea lortu nahi dute, besterik ez. Ez dute pertsona 
kritikoak sortzea nahi, ikasten eta pentsatzen ikasten duten pertsonak, komunikatzen, elkar bizitzen eta 
lan egiten ikasten duten pertsonak.  

Edozein pertsonak bere osotasunean gure gizartean mugitzeko eta garatzeko behar dituen gaitasunak 
ematen duen hezkuntzarik ez dute nahi.  

Lege honetan behin da berriz irakurtzen ditugun hitza dira profesionaltasuna, exzelentzia, enplegurako 
prestakuntza,…. 

Nonbait, unibertsitatean ikasle gehiegi daude eta hori ezinezkoa da. Beraz, muga akademikoa eta muga 
ekonomikoa jarri nahi dute (bekak, tasak,…) 

 

 
Legea azken 40 urtetan 

LOMCE legea 7. legea izango da. 

 Espainiar estatuan hezkuntzaren gainean ez da pakturik egin. 

 Hezkuntza baldintzatuta gelditzen da gobernatzen duten alderdi politikoen ideologiaren 
araberako legeen ezarpenarekin. 

 Hezkuntzak behar dituen hezkuntza komunitatearekin eta jendartearen arteko  adostasunetik 
oso urrun. 

 

Askotan, hezkuntzaz hitz egiterakoan Finlandia izaten dugu hizpide, eta alderdi horri begiratuta ere 
badugu handik zer ikasia: hezkuntza legeek 30 urteko bizialdia dute, eta aldatzekotan, parlamentuaren 
bi herenen babesa behar da. 

Espainar estatuak oso garbi dauka hezkuntzak duen balioa jendartean, eta hezkuntza erabiltzen du 
eraiki nahi duen jendartea egituratzeko. 
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Nafarroan eta EAEn erabateko hezkuntza eskuduntzak? 

Estatuak definitzen ditu: 

 Hezkuntza egitura 

 Derrigorrezko hezkuntza etapak  

 Curriculum eta oinarrizko edukiak 

 Titulazioak 

 Parte hartze organoak 

 Sarbidea, sarbiderako gaitegiak,...  

 

Eta ditugun eskumenez garatzen dugun hezkuntzaren bidez oraindik ez gara gai izan ikasle guztiak 
euskalduntzeko, gure curriculum propioa garatzeko,… 

 

Hezkuntzarako bideratzen diren aurrekontuak. 

Espainian zein Nafarroan eta EAEn hezkuntzara bideratzen diren aurrekontuak urrun geratzen dira 
Europan bataz beste inbertitzen diren diru partidetatik. 

 

Legearen abiapuntua 
 

 Hazkunde ekonomiko eta lehiakortasuna bermatzeko, jendartearen ikasketa maila hobetu. 

 Hezkuntza kalitatearen definizioa: “ … la calidad educativa debe medirse en función del “output” 
(resultados de los estudiantes) y no del “input” (inversión, ratios,..)” 

 

Hezkuntzan erabiltzen diren hainbat indikadore: 

PISA-ko emaitzak (2009): 

 

  ELGA EAE Nafarroa Espainia Frantzia 

Irakurketa 493 494 497 481 494 

Mate 496 510 511 483 497 

Zientzia 501 495 509 488 498 

 

ELGA:  ekonomia lankidetza eta garapenerako antolakundea  (OCDE- organismo para la cooperación y el desarrollo 
económico) 
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Eskola uztea: 

Europar Batasunak ezarritako helburua 2010erako, %15a eta 2020rako, %10a da. 
 

 EAE NAFARROA Espainiako estatua 

2008 %14,7 %19 %31,9 

2009 %16 %19,8 %31,2 

2010 %12,6 %16,8 %28,4 

 

 

Unibertsitatean sartzeko hautaproben emaitzak: 

EUSTATen arabera, D ereduak emaitza hobeak. 

Azken hamar urteotan A ereduan ikasitako ikasleen %87k gainditu dute; aldiz, D ereduan ikasitako 
%95ek gainditu dute. 

 

Azken urteotako murrizketek hezkuntza kalitatea jaitsi arazi dute. 

Murrizketek ( ordezkapenak ez betetzea, ikasleak gora eta irakasleak behera, proiektuetarako diru 
gutxiago, formakuntzarako ere, ratioak ere, jubilazioetan atzerapausuak, gaixorik zaudenean ez 
kobratzea,...) kalitateari eragiten diote. 

 
 

ABIAPUNTUA ESPAINIAR ESTATUARENTZAT 
 
HEZKUNTZA SISTEMAREN AHUL GUNEAK ESPAINIAR ESTATUAN 

 Eskola uzte goiztiarraren tasa altua 

 Ikasleen emaitzak (PISA) 

 
HEZKUNTZA SISTEMAREN INDAR GUNEAK ESPAINIAR ESTATUAN 

 Espainian, 3-16 urteko ikasleen %100 eskolaratua. 

 Azken 30 urtetan, DBH.ko 1. zikloko gainditzea tasa %8,9tik %46,6ra pasa da. 

 DBH gainditzen duen emakumezkoen kopurua asko igo da. 
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PLANTEATZEN DITUZTEN HELBURUAK 

 

1. Eskola uzte goiztiarraren tasa murriztu eta D.B.H.a gainditzen duen populazio kopurua handitu: 

Ikasle kopuru handiagoa LHra bideratu / ibilbideak aurreratzea (14-15 urte) / … 

2. Enplegarritasuna sustatu: 

Ikasle gehiago LHra bideratu /irakaskuntza duala lanbide heziketan garatu / kualifikazio 
profesionaleko programak 

3. Lehentasunezko irakasgaietan ezagupen maila hobetu: 

D.B.H.-ko irakasgai instrumentalak indartuz / Batxilergoko modalitateak murriztuz / lehentasunezko 
irakasgaiak identifikatu (PISA-ren arabera, Mate, Zientziak eta Irakurketa). 

4. Etapa bakoitzeko helburuen lorpena zehaztu: 

Ziklo zein etapa bakoitza amaitutakoan helburuen zehaztapena / Ikasleen ahaleginak sustatu, 
emaitza onak saritu. / Etapa bakoitzerako ezagupen maila “egokia”. / Sistemaren gardentasuna 

5. Ikastetxeen autonomia handitzea: 

- Ikastetxeen autonomiak ikasleen emaitzak hobetzeko faktore garrantzitsua. / malgutasuna eta 
ardura gehiago edukien aukeraketan espezializatzerakoan / kontu ematea. 

- Zuzendaria aukeratzeko irizpideak: 5 urteko aintzinakotasuna, proiektu aurkezpena, formazio 
ikasketa bereziak (beste ikastetxe batekoa izan daiteke), bozketa egiteko eskola kontseiluak ez du 
ezer esan behar) 

6. I.K.T.en erabilpena handitzea: 

I.K.T.n inkorporazioa irakaskuntza indibidualizatua garatzeko / laguntzen eta berrindartzeen kosteak 
gutxiagotzeko / tresna osagarri gisa ikasle eta irakasleen formazioan / hezkuntza baliabide 
globaletarako giltza 

7. Atzerritar hezkuntzen irakaskuntzaren hobekuntza: 

- Erkidegoekin batera, atzerritar hizkuntzak ikasteko programak. 

- Ingelera ingeleraz ikasi. 

- Irakaskuntza eleanitza. 
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LOMCE-K NORA GARAMATZA 
 
P.P.k bere ideologiaren araberako hezkuntza ezarri nahi du: 

 Lege dekretuz ikasleria sexuaren arabera bereizten duen hezkuntzari bidea ematen dio. 

 Ikasleen aukera berdintasuna bermatu beharrean ebaluazioak, bereizkeria eta klasismoa 
ahalbideratzen ditu 

 Hezkuntza komunitateari parte hartzeko aukerak murrizten dizkio (eskola kontseilua aholku 
organoa) 

 Curriculuma uniformizazio tresna gisa areagotzen du 

 Hezkuntza sistema enpresen zerbitzura jartzen da 

 Espainar konstituzioaren balioak zabaltzea eta konstituzioaren ikaskuntza proposatzen du 

 Kanpo ebaluazio nazionalak 

 Ebaluazio hauen emaitzak publikoak izango dira eta ikastetxeen sailkapena egiteko erabiliko dira 
ere (emaitza onenak lortzen dutenek sarituko dituzte). 

 Erligioa eskaini egingo dute 

 

ESTATUKO ADMINISTRAZIOAK EDUKIKO DITUEN 
ESKUDUNTZAK 

 
 Ardatzeko irakasgaien edukia eta gutxieneko ordutegia ezartzea 

 Irakasgai espezifikoen ebaluazio estandarrak finkatzea 

 Etapako zein ardatzeko irakasgai espezifikoen helburuen ebaluazio irizpideak ipintzea 

 Irakasgai espezifikoen gehieneko ordutegia jartzea 

 Erkidegoetako administrazioek egin ahalko dutena (besteak beste): 

- Ardatzeko irakasgaiak garatu eta osatu 

- Irakasgai espezifikoen eta espezialitateen edukiak eta ordutegiak ezarri 

- Espezialitate irakasgaien ebaluazio irizpide ta ebaluazio estandarrak ipini 

 HHko 2. zikloan hizkuntza propioa duten erkidegoetan, Espainiar gobernuak oinarrizko 
curriculumaren %65ｪ ezarriko du. Bestetan %55 a (hizkuntza normalizazioaren arabera 
gaztelaniarekiko tratua proportzioan egin behar da eta justua izan behar du; ezin da gaztelania 
baztertu) 

 Lanb. Heziketan ere %55a 
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EUSKARA DELA ETA 
 

ELEANIZTASUNA: 

 Oso diskurtso arriskutsua erabiltzen dute. Beraien ustez, gure ikaslegoak bigarren eta hirugarren 
hizkuntza atzerritarrak beharko ditu Europara lanera joan ahal izateko: 

o Migrazioa beharrezkotzat jotzen dute 
o Hizkuntza atzerritarrak Euskal Herrian ez badira ikasten ezin izango dute lanik egin 

 
Espainia mailan oso maila baxua dute hizkuntzetan, baina Hego Euskal Herrian oso onak 

 

 Lortu behar diren mailak Europak ezartzen dituenak izan behar dira, baina ez dituzten zehazten: 

Maila jarriz gero Hego Euskal Herrian maila hori gaztelanian eta euskaran lortu egin beharko zen eta 
gaur eguneko eredu sistemarekin ez da posible.  
 

 
 
CURRICULUMA: 
 
Kanpoko ebaluaketan, derrigorrez, euskara eta gure literatura beste edozein ikasgai bezala sartu 
beharko dira, BAINA ikasleek exentoak egon daitezke horrela nahi izanez gero. 
 
Gurasoek irakaskuntza hizkuntza hautatzeko eskubidea izango dute, eta publikoan ez badago pribatuan 
izango dute (administrazioak ordainduko luke). 
 
Herri batean aukera hori egongo ez balitz, ikastetxe publikoan bermatuko luke gaztelaniaz ikastearen 
aukera. 
 
Hauxe da legeak dioena: 
 
“Las administraciones educativas podrán establecer sistemas en los que las asignaturas no lingüísticas se 
impartan exclusivamente en la lengua co-oficial siempre que exista oferta alternativa de enseñanza 
sostenida con fondos públicos en que se utilice la lengua castellana como lengua vehicular en una 
proporción razonable.” 
 
LEGE HONEK EZ DU INONGO AUKERARIK EMATEN HEZKUNTZA EREDU BAKARRERAKO HEGO EUSKAL 
HERRIAN.  
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ALDAKETAK ETAPAKA 

 
LEHEN HEZKUNTZA 
 

 Egitura:  

o Bi urteko zikloaren kontzeptua desagertzen da. 

o Bizikidetza ikasgaia kentzen dute eta bertan aipatzen zen hezkidetza ez da inon aipatzen 

 Ebaluazioak:  

o 3. mailan, hizkuntzan eta Maten. Gainditu ezean, indartze mekanismoak edo errepikatzea.  

o mailako KANPOKO ebaluazioa. Ez ba da gainditzen errepikatu egingo da edo DBHrako 
informe bat pasako da 

 
DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA 
 

 Egitura:  

o 2 ziklo izango dira. Lehenengoak 3 maila, komuna ikasle guztientzat, 3.mailan salbu, bi mate 
mota artean hautua egin beharko dutelarik. 

o Bigarren zikloa maila bakarrekoa eta bi modalitate, Batxilergoari edo Lanbide Heziketari 
begira. 

3. mailan, matematika  hautua: aplikatuak edo akademikoak. 

4. mailan ikasgai komunak (G.H., gazte, euskara, mate apli. edo aka.) eta batxilergo edo Lanb. 
Heziketarako begirakoak. 

 Ebaluazioak:  

o Azterketa hautatutako motalitatearen arabera izango da (aplikatua edo akademikoa) 

o Irizpideak eta balorazioa kanpokoa izango da.  

o Balorazioa: %70 ikasturtekoa eta %30 kanpoko ebaluazioa 

o Titulazioa desberdina izango da nondik gatozen arabera 
 

BATXILERGOA 
 

 Egitura:  

o Orain artekoa (3 modalitate): arteak, zientziak eta teknologia , giza eta gizarte zientziak 

o LOMCEkin (4 modalitate): arteak, zientziak, giza zientziak eta gizarte zientziak 

 Ebaluazioak:  

Ebaluazio “nazionala”, kanpoko espezialistak eginda eta baloratuta. Nota orokorraren %40a izango 
da. 
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LANBIDE HEZIKETA 
 

 Egitura:  

o Oinarrizko lanbide heziketa sortuko dute. 

 Sartu ahal izateko ikasleak 15 urte eduki behar ditu eta DBHko lehenengo zikloa 
bigarrenera pasatzeko aukerarik gabe egon behar du.  

 Edo 15 baino gehiago izan eta bigarren zikloa bukatua. 

 

Bestelako LHtako ikasketak beste dekretu batzuetan zehaztuko dira. 

 
SELEKTIBITATEA 
 
Oraingo eredua desagertzen da.  

Unibertsitate bakoitzak erabakiko du zein irizpideak erabiliko dituen: batxilergoko notak, ikasitako 
modalitate eta iaksgaiak, ikasgai zehatz batzuetan lortutako emaitzak, formazio akademiko edo 
profesionala, aurretikan ikasitako goi mailakoak,… 
 
Horretaz gain, unibertsitateak beste prozesu batzuk hauta ditzake: ebaluaketa espezifikoak,… 
 
 

ALDAKETAK IKASGAIAZ 
 

TRONKALAK 
Edukiak, ordutegia (%50a izan behar du) eta ebaluaketa Madrileko gobernuak ezartzen ditu. 

Lehen Hezkuntzan: 

Giza eta gizarte zientziak, gaztelania hizkuntza eta literatura, matematika eta lehenengo hizkuntza 
atzerritarra 

Bigarren Hezkuntzan 

Lehenengo kurtsoan (biologia eta geologia); 2. kurtsoan (Fisika eta kimika) 

Besteak, geografia eta historia, gaztelania hizkuntza  eta literatura, matematika eta 1go hizkuntza 
atzerritarra 

Batxillerra 

 1. mailan: Filosofia, gaztelania hizkuntza eta literatura eta atzerriko hizkuntza (mundu garaikidearen 
historia desagertzen da)  

 2. mailan:  Espainiako historia, gaztelania hizkuntza eta literatura, atzerriko hizkuntza  

Ebaluaketan tronkala guztiak sartzen dira, espezifikoren bat eta , derrigorrez, euskara eta gure 
literatura. 
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ESPEZIFIKOAK 
%65 Madrildik eta %45 Gasteiz eta Nafarroan 

Lehen Hezkuntzan: 

Derrigorrezko espezifikoak:  Soinketa eta erlijioa (edo kultura eta giza baloreak) 

Espezifikoak:  (bat)  arte eta bigarren hizkuntza atzerritarra 

Bigarren Hezkuntzan 

-Derrigorrezko espezifikoak: soinketa / erlijioa (edo balio etikoak) 

- Espezifikoak: (gutxienez bat eta gehienez 3) kultura klasikoa , hezkuntza plastika eta bisuala, 
“iniciación a actividades emprendedoras y empresariales, musika, 2. hizkuntza atzerritarra 

Batxillerra 

Modalitatearen arabera 

 
 

HEZKUNTZA ERREFORMA EZARTZEKO EGUTEGIA 
 

 2013ko irailean ezarpenarekin hasi nahi dute, beraz, tramitazioa nahiko azkar egin nahi dute. 

 2014-2015 ikasturtean, L.H.ko 1.,3. eta 5. mailetan, D.B.H.-ko 1. eta 3. mailetan eta Batxilergoko 1. 
mailan eragina izango du. Ebaluazioek ondorio diagnostikoa izango dute. 

 2015-2016 ikasturtean, L.H.ko 2.,4. eta 6. mailetan, D.B.H.ko 2. eta 4. mailetan eta Batxilergoko 2. 
mailan eragina izango du. Ebaluazioak indarrean izango dira. 

 

 
 


