
BATXILERGOA
Goi mailako hezkuntzarako bidea

2021-2022ko ikasturtean batxilergoko ikasketak egiteko, ikasleek ikastegietan jaso eta
aurkeztu behar dituzte izena emateko eskabide orriak, datozen egunetan.

Batxilergoko ikasle batzuk, selektibitatea –unibertsitatera sartzeko hautaproba—deituriko azterketa egiten, Donostian, iaz. JON URBE / FOKU
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A
raban, Biz-
kaian eta
Gipuzkoan
2021-2022ko
ikasturtean
Batxilergoko

ikasketak egiteko, aurrematriku-
lazioa egiteko epea apirilaren
12tik 23ra arte egongo da zabalik
ikastegietan, eta online ere eman
daiteke izena egun horietan. Epe
hori ikastegi guztietarako da,
publikoetarako eta itunpekoeta-

rako. Matrikula ekainaren 21etik
uztailaren 6ra arte egin ahal izan-
go da.
Nafarroan, berriz, oraindik ez

dago zehaztuta noiz izango den
aurrematrikulazioa egiteko epea.
Nafarroako Hezkuntza Departa-
mentuak aurrerago jakinaraziko
du izena emateko egunak noiz
izango diren.
Lapurdiko, Nafarroa Behereko

eta Zuberoako ikasleek online
eman dezakete izena Baionako

Bernat Etxepare lizeoan, www.

betxepare.eus webgunearen
bidez, COVID-19ak eragindako
osasun protokoloa dela eta.
«Osasun protokoloa bete, eta
gure artean babestu gaitezen»,
Bernat Etxepare lizeoko ardura-
dunen hitzetan. Matrikulazioa
urte osoan egin daiteke, baina
garrantzitsua da izena lehenbai-
lehen ematea, hurrengo ikastur-
tea antolatzeko eta irailean zen-
bat ikasle izango dituzten

zehatz-mehatz jakiteko. Ate ire-
kiak urtarrilaren 30ean izan ziren
Bernat Etxepare lizeoan.
Batxilergoko edozein modali-

tate egin ahal izateko, ezinbeste-
koa da Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako (DBH) graduatu
titulua edukitzea, edo, bestela,
teknikari titulua, erdi mailako
heziketa ziklo bat burututa. 
Batxilergoan, irakasgai komu-

nak, modalitate bakoitzeko ira-
kasgaiak eta aukerako irakas-

gaiak gainditu behar dira. Ara-
ban, Bizkaian, Gipuzkoan eta
Nafarroan, Batxilergoa hiru
modalitate hauetan egituratzen
da: Zientziak eta Teknologia, Giza
eta Gizarte Zientziak eta Arteak.
Arteen lerroan, bi adar nagusi
bereiz daitezke. Horietako adar
batean, arte plastikoetan, disei-
nua eta irudia ikas daitezke; beste
adarrean, arte eszenikoak, musi-
ka eta dantza. 

GOI MAILAKO
IKASKETAK EGITEKO
PRESTAKUNTZA
Batxilergoa izatez bi ikasturtekoa
da, baina lau ikasturtean ere egin
daiteke. Amaitzean, ikasleak
batxiler titulua lortzen du, eta,
titulu horren bidez, unibertsitate
mailako ikasketak eta Lanbide
Heziketako goi mailako heziketa
ziklo bat egin ditzake. Izan ere,
Batxilergoaren helburua da ikas-
leei prestakuntza eta gaitasuna
ematea goi mailako hezkuntza
egin dezaten. 
Lapurdin, Nafarroa Beherean

eta Zuberoan, berriz, batxilergo-
ko ikasketek hiru ikasturte irau-
ten dute. Batetik, hiru batxilergo
orokor daude, eta, bestetik, batxi-
lergo teknologikoak. Euskarazko
ikasketak Baionako Bernat Etxe-
pare lizeoan soilik egin daitezke. 
Bernat Etxepare lizeoak, orain-

goz, gehienbat batxilergo oroko-
rreko prestakuntza eskaintzen
du, eta batxilergo teknologiko
arloko adar bat, Frantziako hez-
kuntza sistemak finkatutako
honako lau sail hauetan: Letreta-
ko saila, Gizarte eta Ekonomia
saila, Zientzia saila eta MKZT tek-
nologia adarreko Management
eta Kudeaketa Zientziak eta Tek-
nikak saila. 

UNIBERTSITATERAKO
HAUTAPROBAK
Batxilergoa gainditu ondoren,
unibertsitate publikoetan zein
pribatuetan ikasketak egin ahal
izateko, ikasleek unibertsitatera
sartzeko hautaprobak egin behar

IZENA EMATEKO GARAIA
2021-2022ko ikasturtean Batxilergoko ikasketak egin ahal izateko, apirilaren 12an zabalduko da
izena emateko epea Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikastetxeetan. 

Batxilergoko hainbat ikasle selektibitateko azterketa egiten, Gasteizen, iaz. ENDIKA OPORTILLO / FOKU
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dituzte. Arabako, Bizkaiko,

Gipuzkoako eta Nafarroako ikas-

leek Espainiako Hezkuntza

Ministerioak finkatutako selekti-

bitatea deituriko azterketa mul-

tzoa egin behar dute, Unibertsita-

tera Sartzeko Ebaluazioa. 2020ko

ekainean eta uztailean, Hego

Euskal Herriko 15.259 ikaslek

egin zituzten selektibitateko

azterketak. .

Lapurdin, Nafarroa Beherean

eta Zuberoan, Batxilergoa amaitu

eta unibertsitatean ikasi ahal iza-

teko, Frantziako Hezkuntza

Ministerioak finkatutako baxo

azterketa egin behar zuten lehen,

baina iaz ez zuten egin, Frantzia-

ko Hezkuntza Ministerioak bul-

tzatutako baxoaren eta lizeoaren

erreforma dela eta. Izan ere, iaz

arte, ikasleek lizeoko azken urte

bukaeran pasatzen zuten baxoa,

gai nagusi guztiak bi asteko

epean eginez. Erreforma berria-

ren asmoa da baxo garaian ikas-

leek pairatzen duten «presioa

txikitzea»; beraz, azterketak bi

urteko jarraipena kontuan har-

tzen du, garrantzi handiagoa

emanez kontrol jarraituari.

Horrela, lizeoko azken bi urtee-

tan ebaluatuak izango dira ikas-

leak aurrerantzean.

MUSIKARIAK
IKASTETXEETAN
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza

Sailak Musikariak Ikastetxeetan

programa martxan jarri du, De-

rrigorrezko Bigarren Hezkuntza-

ko 3. eta 4. mailetako eta Batxiler-

goko ikasleentzat. Programa ho-

rren bidez, musikariek emanal-

diak egingo dituzte ikastetxeetan;

ikasleekin solasaldiak izango di-

tuzte; euren sortze prozesuaz eta

ibilbideaz jardungo dira, eta hain-

bat kantu joko dizkiete ikasleei.

Martxoan hasi eta ekainera bi-

Selektibitateko azterketa bat, Iruñean, Nafarroako Unibertsitate Publikoan. IÑIGO URIZ / FOKU

bada sortzen, zeri idazten dion,

zer esateko, zein neurritan, zein

egitura darabilen, nola gehitzen

dien musika hitzei, zein musika

tresnarekin… Eta azalpenen arte-

an, musikariak bere kantak joko

dizkie ikasleei, zuzenean, ikaste-

txean bertan.

Gotzon Barandiaran da progra-

maren koordinatzailea.

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hauek:
www.euskadi.eus/eusko-
jaurlaritza/hezkuntza-
saila
www.educacion.navarra.es
www.betxepare.eus

@

Apirilaren 12tik 23ra
eman daiteke izena
Arabako, Bizkaiko eta
Gipuzkoako ikastegietan
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tartean, 92 saio eskainiko dituzte

musikariek ikastetxeetan: 13 saio

Araban, 48 Bizkaian eta 31 Gipuz-

koan. Guztira, musika estilo uga-

ritako 30 musikari ariko dira

ikastetxez ikastetxe, euskal kan-

tariak betiere, ikasleei euren lana

erakusten. Hauek dira musika-

riak: Aguxtin Alkhat, Aneguria,

Birkite Alonso Birkit, Elena Caba-

llero La Basu, Eñaut Elorrieta,

Erik Berganza Abereh, Estitxu Pi-

natxo, Iban Urizar Amorante,

Iker Lauroba, Ines Osinaga, Jon

Basaguren, Jon Gurrutxaga, Jose-

ba Irazoki, Jurgi Ekiza, Keu Agi-

rretxea, Maite Larburu, Maria Ri-

vero, Mikel Inuntziaga Inun, Mi-

kel Markez, Mikel Urdangarin,

Miren Narbaiza, Olatz Salvador,

Pantxix Bidart, Paxkal Irigoyen,

Rafa Rueda, Thierry Biscary, Tris-

ttan Mourguy, Unai Unda Xatiro,

Xabi San Sebastian eta Zuriñe Hi-

dalgo.

Baina hori baino gehiago ere

bada Musikariak Ikastetxeetan

programa, Begoña Pedrosa Hez-

kuntza sailburuordeak martxoa-

ren 22an jakinarazi zuenez. Izan

ere, programa horren bidez, for-

mazioa eta transmisioa sustatu

nahi dute. Sortzaileek, musika-

riak kasu honetan, haien espe-

rientzia eta lana aurkeztuko diete

ikasleei, baina testuinguru baten

barruan: euskal kantagintzaren

barruan kokatuko du bere espe-

rientzia musikariak. Era honetan,

ikasleek, adibide partikular bat

ezagutzeaz aparte, ezagutza glo-

bal bat ere jasoko dute azken ha-

markadetako euskal kantagin-

tzaz. Horrela, ikasleak musika

kultura oso batekiko esperientzia

eta ezagutza jasoko du, modu

atseginean.

90 minutu ingurukoko saioan,

musikariak bere sormen proze-

sua azalduko die ikasleei. Lehen

hitza edo lehen akordea sortzen

duenetik kantuak disko batean

plazaratu arte dagoen sormen

prozesu osoa: hitzetatik hasten



B
aionako Bernat
Etxepare lizeoak
batxilergo oro-
korreko presta-
kuntza eskain-
tzen du, eta

batxilergo teknologikoaren arlo-
ko adar bat, Frantziako hezkun-

tza sistemak finkatutako lau sail
hauetan: Letretako saila, Gizarte
eta Ekonomia saila, Zientzia saila
eta MKZT teknologia adarreko
Management eta Kudeaketa
Zientziak eta Teknikak saila. 
Horrez gain, nahi duten ikasle-

entzat, lizeoak badu mendi kiro-

letan prestatzen dituen sail bat,
eta pilota jorratzen duen beste
sail bat ere bai. Arte ederrak, dan-
tza edo musika goi mailan ikasi
nahi duten ikasleek ere egokitza-
penak izan ditzakete Arte Esko-
lan edo Baionako kontserbatorio-
an jarraitzeko.

Ikasleek ikasketa guztiak eus-
karaz egin arren, ezin dute jaso
hori ezagutarazten duen inolako
diploma edo agiri ofizialik. Hori
dela eta, lizeoak EGA azterketa
gainditzeko prestatzen ditu ikasle
guztiak. 
Ikasketak euskaraz egiten dira,

baina ikasleek azterketa guztiak
frantsesez egin behar izaten
dituzte, Historia-Geografia ira-
kasgaikoak salbu, Frantziako
Hezkuntza Ministerioak hala
aginduta. 
Baionako Bernat Etxepare lizeo

berria 2017ko irailean zabaldu
zen, eta 400 ikaslerentzako tokia
du. Barnetegi bat ere badu, aste
osoan lotan gelditu behar dute-
nentzat, eta jantoki bat eta kirol-
degi bat ere bai. 
Espazio falta izan da lizeo

berria eraikitzeko arrazoietako
bat, baina helburu nagusia izan
da ikasketak euskaraz egiteko
eskaintza zabalago bat sortzea.
Horrela, sail orokorrez gain, Lan-
bide heziketa ere ematen dute
Bernat Etxepare lizeo berrian.
Horrela, bi arlo profesional haue-
tako ikasketak egin daitezke:
bata, merkataritzari dagokiona
(Salmenta Baxo Pro), eta bestea,
hurbileko zerbitzuei eta lagun-
tzari lotutakoa (Jendearen
Laguntza eta Herri Bizia Baxo
Pro).

IKASLE KOPURUA, 
GERO ETA HANDIAGOA
Bernat Etxepare lizeoan bezala,
Seaskako gainerako ikastegietan
izena ematen duten ikasleen
kopurua etengabe hazten ari da
urtez urte, eta nabarmena da ira-
kasle gehiagoren beharra lizeoa-
ren, ikastolen eta kolegioen
beharrizanei egoki erantzuteko.
Seaskako arduradunek hori azal-
du diote sarritan Frantziako Hez-
kuntza Ministerioari. 
Gaur egun, Seaska federazioak

biltzen dituen 37 ikastoletan
4.000 ikasle inguru aritzen dira,
guztira: 32 ama eskoletan eta le-
hen mailako ikastoletan, 4 kole-
gioetan eta Bernat Etxepare lizeo-
an.
Seaskako ikastoletan ikasteko

eskaera gero eta handiagoa da,
Hur Gorostiaga Seaskako zuzen-
dariak azaldu duenez. «Herri ez-
berdinetatik ditugun eskaerak
aztertzen ari gara, baina 40 ikas-
tolaren muga ez dugu urrun iza-
nen. Ez dira buruhausteak falta,
eskaera geroz eta handiagoa bai-
ta, eta gure ahalak, mugatuak.
Baina, nola edo hala, lortzen dugu
nahi duten familia guziak eskola-
tzea, ikastoletan ateak denei ire-
kiak baititugu».
Nahiz eta azken urteotako jaio-

tze tasa jaisten ari den, gero eta
ikasle gehiago aritzen dira Seas-
kako ikastoletan. «2021-2022ko
Pirinio Atlantikoetako Akade-
miako ikuskariak adierazi digu-
nez, heldu diren hiru urteetan
3.000 haur gutiago eskolatuko
direla aurreikusten dute Biarnon

IKASKETAK EUSKARAZ 
BERNAT ETXEPARE LIZEOAN
Baionako Bernat Etxepare lizeoa da Ipar Euskal Herrian irakaskuntza euskaraz ematen duen
lizeo bakarra. Ondorioz, batxilergoko ikasketak euskaraz egin nahi dituzten Lapurdiko, Nafarroa
Behereko eta Zuberoako ikasleek han eman behar dute izena.

Bernat Etxepare lizeoko ikasleak, eskola sartzean, irailaren 1ean. GUILLAUME FAUVEAU / IPARLA
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eta Ipar Euskal Herrian, geroz eta
haur gutiago sortzen baita. Azken
urteetan ezagutu dugun hazkun-
de handia pixka bat motelduko
dela pentsa daiteke, beraz. Hala
ere, ikasle kopurua handituz joa-
nen da: 4.000 ikasletik goiti, bai-
na lehen baino polikiago». 
Demografia jaitsiz ere, Seaska-

ko ikastoletan ikasle kopuruak
gora egiteak adierazten du jen-
dartean geroz eta txertatuago
daudela ikastolak, eta zinezko be-
har bati erantzuten diotela.

Seaskak kolegioetan ditu pre-
miarik handienak —11-14 urteko
ikasleak aritzen dira kolegioe-
tan—. Kanboko (Lapurdi) Xalba-
dor eta Larzabaleko (Nafarroa Be-
herea) Manex Erdozaintzi kole-
gioak handitu ondoren, 2017an
Baionako Estitxu Robles kolegioa
zabaldu zuten, eta urte hasiera
honetan handitze eta berritze la-
netan aritu dira. «Orain, kostal-
deko Piarres Larzabal Ziburun
(Lapurdi) dagoen kolegioa tipi
gelditu zaigu, 330 ikasle baititu.
Gure xedea da bosgarren kolegio
bat irekitzea Lapurdin lehenbai-
lehen. Baina, horretarako, tokia
zehaztu beharko dugu: eraikitze-
ko lurra atzeman eta, bereziki,
sosa atzeman behar dugu».

‘BOGA’ KANPAINA
Horretarako, kanpaina berezi bat
jarri dute martxan, Boga lelope-
an. Maiatzaren 9an izango da He-
rri Urrats jaia Senperen (lapurdi),
eta Seaskaren bosgarren kolegioa
eraikitzeko helburuari erantzu-
nen dio. Koronabirusaren krisiak
dena baldintzatzen duen garaio-
tan, gogoeta luzea izan dute ikas-
tolen festa ospatzeko moduari be-
gira, eta, hainbat aukera aztertu
ondotik, bere horretan atxikitzea
erabaki dute, maiatzeko bigarren
igandean. Oraindik ez dakite zer

Bernat Etxepare lizeo berriak duela lau urte ireki zituen ateak. GUILLAUME FAUVEAU / IPARLA

Bernat Etxepare lizeoak
euskaraz ematen ditu
Batxilergoko eta Lanbide
Heziketako ikasketak
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Informazio gehiago
bildu nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.betxepare.eus

@

forma hartuko duen, baina ze-
haztu dute «inoren osasuna
arriskuan ezarri gabe» eta bai-
mendua izanen denaren neurrian
atxikiko dutela ospakizuna. 
Festak izan ohi duen helburu

ekonomikoa betetzeko, dirua bil-
tzeko kanpaina bat abiatu dute,
Boga lelopean. 300.000 euro
lortu nahi dituzte gutxienez,
baina gehiago lortzeaz ez dira
kexatuko. «Kolegio baten erai-

kuntza milioiak kostatzen da»,
ohartarazi dute Seaskako ardura-
dunek.
Bi eremutan ari dira kolegio be-

rriaren proiektua lantzen: Azkai-
ne eta Senpere (Lapurdi) ingu-
ruan, eta Lapurdi barnealdean,
Hazparneko eskualdean. Herriko
etxeekin eta lur jabeekin elkarriz-
ketak abiatuak dituzte, eta iker-
keta fase tekniko batzuetan sar-
tuak dira pista konkretu batzuk

aztertzeko. Ongi bidean, maia-
tzaren 9an iragarri nahiko lukete
non izanen den kolegio berria.
Hurrengo bost urteetan, kole-

gioetan 300 bat ikasle gehiago
izango dituztela aurreikusten
dute. «Ez dugu tokirik horretara-
ko», adierazi zion Peio Jorajuria
Seaskako lehendakariak BERRIA
egunkariari, urtarrilaren 27an.
«Krisiak badira, pandemia egoe-
ra ez da onena, baina aitzina segi-

tu behar dugu, eta lortuko
dugu».
Izan ere, koronabirusak erabat

baldintzatu du Seaska, eta herri-
tarren laguntza ezinbestekotzat
jo dute Seaskan.



E
spainiako Sena-

tuaren oniritzia

jasota eta Espai-

niako Aldizkari

Ofizialean argita-

ratu ondoren,ur-

tarriletik dago indarrean LOM-

LOE Hezkuntza Legea Hobetzeko

Lege Organikoa Hego Euskal He-

rrian, hau da, Araban, Bizkaian,

Gipuzkoan eta Nafarroan.

Zenbait aldaketa dakartza lege

berriak. Aurretik indarrean zego-

en LOMCE legearen arabera, gaz-

telaniak izan behar zuen irakas-

kuntzarako hizkuntza Espainia-

ko Estatuaren menpeko lurralde

guztietan. Orain, lege berriak in-

dargabetu egin du puntu hori.

Bestalde, LOMLOE legeak dio-

enez, ikasturtea errepikatzea sal-

buespenezkoa izango da, ikasleak

sexuaren arabera bereizten dituz-

ten ikastetxeek ez dute diru pu-

blikorik jasoko, eta itunpeko

ikastegiei ezingo zaie lursail pu-

blikorik utzi. Legeak honela defi-

nitzen du sare publikoa: «Hez-

kuntza publikoa hezkuntza siste-

maren ardatz egituratzailea da».

Halaber, erlijioaren ordez ez da

derrigorrez beste ikasgai bat izan-

go eta ez dute notarako aintzat

hartuko. Halere, legeak jaso du

beste irakasgai bat emateko au-

kera ere: Erlijioen kulturaren ira-

kaskuntza ez-konfesionala.

Horrez gain, 0-3 urteko etapa-

rako leku publiko gehiago jarriko

dituzte, eta hezkuntza bereziko

ikastetxeetatik ohiko ikastetxee-

tara pasatuko dituzte ikasleak ha-

mar urteko epean. Horrela, ha-

mar urte igarotzerako, ikastetxe

arruntek baliabideak eduki be-

harko dituzte ikasle elbarriak ar-

tatzeko. Curriculumari dagokio-

nez, Espainiako Gobernuak ho-

rren erdia zehaztuko du gehienez

ere gaztelaniaz besteko hizkuntza

propioak dituzten erkidegoetan. 

Batxilergoaren eskaintzan ere

badago berritasunik onartutako

legean. Lau batxilergo mota es-

kaintzeko aukera ireki dute: zien-

tzia eta teknologia, giza eta gizarte

zientziak, artea eta orokorra. Az-

ken hori berrikuntza da, eta arlo

zientifikoko eta letretako gaiak

uztartuko ditu.

Legea indarrean sartu eta urte-

betera, Espainiako Gobernuak

proposamen arautzaile bat egin-

go du irakasleen hasierako for-

makuntza eta formakuntza ja-

rraitua arautzeko, baita lanbide-

rako sarrera eta haren garapena

ere.

ANIZTASUNA 
ETA HIZKUNTZAK
Legea ontzat jo du Eusko Jaurlari-

tzako Hezkuntza sailburu Jokin

Bildarratzek, BERRIA egunkariari

azaroaren 21ean esan zionez. Ba-

tetik, aniztasuna eta hizkuntzak

onartzen dituela deritzo. Bestetik,

uste du «oso elementu baikorra»

dela curriculumaren erdia erki-

degoen esku uztea, eta itunpeko

ikastetxeek ez daukatela kezkatu

beharrik ere erantsi zuen: «Gure

ustez, ez dute arazorik izango».

Nafarroako Gobernuko Hez-

kuntzako kontseilari Carlos Gi-

menok otsailaren 11n jakinarazi

zuen, Hezkuntzako Konferentzia

Sektorialean, onarpenari buruz-

ko foru dekretu berria LOMLOE

lege organiko berrira egokituta

dagoela. Horrela, 2021-2022 ikas-

turterako Nafarroako onarpenari

buruzko foru dekretuak onartzen

ditu LOMLOEren irizpide berriak,

eta, haren hitzetan, «berrikuntza

eta hobekuntza nabarmenak ditu

familientzat, legeak ematen di-

gun arau berriaren arabera». Ha-

laber, azaldu zuenez, onarpen be-

rriak hobekuntzak ekarriko ditu

ekitate erraila gutxitzeko eta au-

kera berdintasuna areagotzeko,

eta, bide batez, funts publikoak

dituzten ikastetxeetan ikasleak

banatzea saihestuko da.

LOMLOEk arautzen duen an-

tolamendu akademiko berriari

buruz ere mintzatu zen. Gimeno-

ren esanetan, «aukera handia»

da Nafarroako hezkuntza sistema

hobetzeko eta metodologiak be-

rrikusteko eta curriculumeko

edukiak eguneratzeko.

HEZKUNTZA SISTEMA
PROPIOA
Urtarrilaren 19an, LOMLOE hez-

kuntza lege berria indarrean sartu

zen egunean, Ikastolen Elkarteak

hari buruzko iritzia jakinarazi

zuen : «LOMLOEk ere Espainiako

Estatuaren esku uzten ditu hez-

kuntza sistema bat eratzeko ele-

mentu garrantzitsuenak, eta be-

rriz ere agerian geratu da zer au-

kera urriak eta zer eragozpen di-

tugun kalitatezko hezkuntza sis-

tema propioa, berritzailea eta

bidezkoa eraikitzeko».

Arlo pedagogikoan, «aurrera-

pauso txiki batzuk» ikusten di-

tuzte, LOMCEren «planteamen-

du atzerakoiekin» alderatuta.

Baina, haien irudiko, legeak badi-

tu hainbat alderdi «ilun»; esate-

HEZKUNTZA LEGE BERRIA, INDARREAN
LOMLOE Hezkuntza Legea Hobetzeko Lege Organikoa indarrean dago Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan.  

Ikasle batzuk, irakasle batekin, Burlatako (Nafarroa) Askatasuna ikastetxean. IDOIA ZABALETA / FOKU
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rako, ebaluazioak: «Egungo sis-

tema edukien kalifikazioan zen-

tratzen da, eta ez du aukerarik

ematen ikasleen gaitasunak eba-

luatzeko».

Horrenbestez, ziurtatu dute

LOMLOE ez dela euren eredua:

«LOMLOE ere ez da gure eredua,

ezta azken 35 urteetan hezkuntza

lege organiko ugari aldatu eta

ezarri digun hezkuntza testuin-

gurua ere, lege guztiek mugatu

eta baldintzatu egin baitute eus-

kal herritarrok behar eta nahi du-

gun hezkuntza sistema».

EHIGE Euskal Herriko Ikasleen

Gurasoen Konfederazioko koor-

dinatzaile Lurdes Imazek LOM-

LOEri buruz hauxe esan zion BE-

RRIAri azaroaren 21ean: «Gure

helburua da hezkuntza publikoa

ardatz izango duen hezkuntza sis-

tema propioa eraikitzea hemen.

Bata zein bestea ez dira izan ezta-

baidaren muin Madrilen». Azal-

du zuenez, 2019an aurkeztu zu-

ten zein izan behar diren hezkun-

tza sistema propio horren oina-

rriak agiri batean, eta, hori aintzat

hartuta, «sakonean» aztertuko

dituzte LOMLOE eta Euskal Auto-

nomia Erkidegoan erdietsi nahi

dituzten hezkuntza akordioa eta

legea.

Heize euskal eskola publikoa-

ren zuzendaritza elkarteen fede-

razioko presidente Iñigo Salabe-

rriak BERRIAri azaldu zionez, be-

harrezkoa da jakitea legeak zen-

bat baldintzatuko duen hezkun-

tza arloko eskumenen garapena.

Gero, hiru elementu aintzat hartu

behar direla azpimarratu zuen.

Batetik, curriculumaren «zu-

rruntasuna» dago, Heizerentzat

«marra gorria» dena: «Curricu-

lum zurruntasunaren bidetik jo-

ko balu, ez genuke gure burua hor

ikusiko». Bestalde, segregazioa

aipatu zuen, baita hori baztertze-

ko eskatu ere, eta uste du LOM-

LOEk baliagarria izan behar duela

eskolatze sistema aldatzeko.

Azkenik, Sortzen elkarteak

LOMLOE ez dela nahikoa adierazi

du: «Madrilen egin den lege bat

da, eta ez da gurea». LOMCE ber-

tan behera uztea berri ona izan

arren, LOMLOEk ez dituela beha-

rrak asetzen uste dute. Pedagogi-

koki aurrerapauso bat dela irudi-

tzen zaie, baina oraindik curricu-

lumaren erdia Madrildik zehaztu-

ko dutela salatu dute. Harago joan

nahi dute: «Helburua euskal es-

kola publiko berria eraikitzea

da».

Ikasle batzuk Laudioko (Araba) institutuan, goian, eta Iruñeko Iturrama ikastetxean. IES LAUDIO BHI - IES ITURRAMA BHI

LOMLOE legearekin, 
lau Batxilergo mota
eskaintzeko aukera
izango dute ikastegiek
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A
urreko ikas-
t u r t e a r e n
amaiera beza-
la, ikasturte
hau ere ezohi-
koa da, alda-

patsua, COVID-19a dela kausa.
2020-2021eko ikasturtean, behar
diren prebentzio, higiene eta
segurtasun neurriekin eta proto-
koloekin zabaldu dituzte ikaste-
giak, bakoitzak bere kontingen-
tzia planarekin.
Horrela, ikasleek maskara jan-

tzita egon behar izaten dute ikas-
geletan, segurtasun tartea gorde-
ta, eta leihoek irekita egon behar
dute, gelak behar bezala airezta-
tzeko. Dena den, aurtengo ikas-
turtea zaila  da: ikasgela ugari den-
bora batez itxi egin behar izan di-

tuzte, ikasleren batek positibo
eman duelako, eta ikasleen ba-
kartzeak ere asko izan dira.

ERAKUNDEEN NEURRIAK
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
Sailak kontratazio gehigarriak
egin ditu 2020-2021eko ikasturte-
an, COVID-19aren eraginez. Sare
publikoan, ikastetxeak indartu
egin dira 1.064 irakasle gehiago-
rekin; eta beste 1.150 profesional
gehigarri kontratatu dira janto-
kietarako, sukaldeetarako eta
garbiketarako. 
Horrez gainera, Hezkuntza Sai-

lak 36,6 milioi euroko diru sail bat
ere jarri du itunpeko ikastetxeen-
tzat, pandemia egoeratik eratorri-
tako behar horien finantzaketari
aurre egiteko.

Halaber, Hezkuntza Sailak zu-
zeneko dirulaguntza bat eman dio
Ikerbasque – Zientziarako Euskal
Fundazioari, SARS-CoV-2 birusa
eta COVID-19 gaixotasuna iker-
tzeko zenbait proiektutan lanean
ari diren ikertzaileen kostua fi-
nantzatzeko. Laguntza 500.000
eurokoa da, eta Eusko Jaurlaritza-
ren abenduaren 22ko Gobernu
Kontseiluan onartu zen.
Egoera epidemiologikoak izan-

dako bilakaeraren ondorioz, Eus-
kal Autonomia Erkidegoko era-
kunde zientifikoek eta ikertalde-
ek ahalegin handia egin dute az-
ken hilabeteotan SARS-CoV-2 bi-
rusa eta birus horrek eragindako
COVID-19 gaixotasuna agertzeak
ekarri dituen erronkei aurre egi-
teko.

Horien artean daude BERC zen-
troak (Basque Excellence Rese-
arch Centre), Hezkuntza Sailaren
mende dauden oinarrizko eta bi-
kaintasuneko ikerketa zentroak.
Zentro horiek erakutsi dute egoe-
ra berrira eta egungo beharretara
egokitzeko ahalmen handia dute-
la,eta  gizartearekiko konpromi-
soa, bikaintasuneko ikerketa
zientifikoaren esparrutik. Horie-
tako bakoitzak, bere ikerketa es-
parrutik, hainbat estrategia lan-
tzen dihardu, besteak beste, gai-
xotasunaren diagnostikorako,
tratamendurako eta modelizazio
matematikorako.
Nafarroako Hezkuntza Depar-

tamentuak, berriz, %8,15 igo du
2021eko aurrekontua, 2020ko au-
rrekontuarekin alderatuta, CO-

VID-19ari aurre egiteko preben-
tzio neurriak martxan jartzen ja-
rraitzeko, azpiegitura berriak sor-
tzeko, material informatikoa sen-
dotzeko, langileen ordezkapenak
egiteko eta langile gehiago kon-
tratatzeko.
Besteak beste, Nafarroako Hez-

kuntza Departamentuak guztira
28.000 ekipamendu informatiko
jarri ditu Lehen Hezkuntzako,
Derrigorerzko Bigarren Hezkun-
tzako, Batxilergoko eta Lanbide
Heziketako ikasleen eskura,
martxoaren 1ean jakinarazi due-
nez. 
Lapurdiko, Nafarroa Behereko

eta Zuberoako ikastetxeetan ere
COVID-19ari aurre egiteko neu-
rriak ezarri ditu Frantziako Hez-
kuntza Ministerioak, baina balia-

EZOHIKO EGOERARI AURRE EGITEN
Ezohiko ikasturtea da aurtengoa, COVID-19a dela kausa. Horri aurre egiteko, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak 
eta Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak hainbat egitasmo jarri dituzte martxan.

Ikasle batzuk, eskuak garbitzen, ikasgelara sartu aurretik, Burlatako Askatasuna ikastetxean (Nafarroa). IDOIA ZABALETA / FOKU
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bideak eskas dituztela ohartarazi

zuen Seaska ikastolen federazio-

ak irailean, ikasturtearen hasie-

ran. «Inprobisazioa, arduragabe-

keria eta inposizioa». Horrela

laburbildu zuen Peio Jorajuria

Seaskako lehendakariak Fran-

tziako Hezkuntza Ministerioaren

jokamoldea, irailaren 7an. 

LAN ESKERGA
Jokin Bildarratz Eusko Jaurlari-

tzako Hezkuntza sailburuak le-

hen hiruhilekoaren balorazioa

egin zuen abenduaren 18an, ikas-

turtea COVID-19ak eragindako

pandemiaren testuinguruan eta

horri aurre egiteko prebentzio

neurri guztiekin aurrera egiten ari

dela eta, eta hezkuntza komuni-

tate osoa zoriondu zuen: «Gizarte

osoari eragiten dion egoera zail

honetan, hezkuntza aurrera ate-

ratzen ari da, eragile guztien lana-

ri esker». Ikastetxeetan korona-

birusari aurre egiteko milaka 

lagunen lan eskerga azpimarratu

zuen, eta eskerrak eman zizkien

irakasleei, ikastetxeetako 

zuzendaritza taldeei, Hezkuntza

Saileko ikuskatzaileei, bai eta fa-

miliei ere, inplikazio handia era-

kusteagatik. 

Era berean, Nafarroako Hez-

kuntza Departamentuak eske-

rrak eman dizkie ikastetxeei,

«garai zail honetan egindako lan

bikainagatik», abenduaren 22an

bidali zien idatzian, eta COVID-

19aren aurkako prebentzio proto-

koloaren aplikazioari zorroztasu-

nez eusteko eskatu die. 

COVID-19aren aurkako txerto-

ak jartzen hasi dira herritarrak ja-

danik, eta horrek itxaropena eka-

rri du, egoera normaltze aldera.

Itxaropenez bizi ahalko da aurre-

rantzean, baina erne oraindik,

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritza-

ko bozeramaile eta Kultura 

eta Hizkuntza Politikako sailbu-

ruak abenduaren 30ean esan zue-

nez: «Datozen hilabeteetan itxa-

ropen positiboaz bizi beharko du-

gu, txertoagatik, baina baita arre-

ta handiko jokaleku batean ere». Langile bat, ikasgela bat garbitzen, Donostian. GORKA RUBIO / FOKU
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G
aueko Batxi-
lergoan, es-
kolak ohiko
ordutegian
izan ordez,
goizean ale-

gia, iluntzean eta gauean izaten
dira. Lanbide batean aritzen diren
eta seme-alabak dituzten ikasle
helduentzat zaila izaten baita
ikasgelan aritzea goizeko ordue-
tan, eta, horrela, Gaueko Batxiler-

goa ematen duten ikastetxeek
haientzat egokia den ordutegia
eskaintzen die. Beste hainbat
erraztasun ere bai, online aritzeko
aukera, esaterako. Izan ere, ira-
kasleak ohituta daude zeregin eta
ordutegi desberdinak dituzten
ikasleekin aritzen eta haien egoe-
retara moldatzen.

Horrela, ohiko batxilergoare-
kin alderatuta, Gaueko Batxiler-
goan erabiltzen den metodologia

desberdina da, ikasleei ikasketak
egitea errazteko, Gaueko Batxi-
lergoan aritzen direnek lanbidea
baitute, etxeko lanak egin behar
baitituzte edo beste zeregin bat
bete behar izaten baitute. 

Lana txandatan egiten dute-
nak, esaterako, astero ezin dira
iluntzean eskoletara joan, lanean
ari direlako, baina irakasleek
ikasmateriala ematen diete, eta
ikasketak egiteko malgutasuna

eskaintzen diete. Izan ere, ikasle-
ak borondate ona erakusten
badu, irakasleen laguntza izaten
du. 

Azterketak egiteko modua ere
desberdina da eguneko eta gaue-
ko batxilergoan. Gaueko eskole-
tan, egunekoan baino askoz ere
ikasle gutxiago dagoenez, azter-
ketak maiztasun txikiagoarekin
izaten dira normalean, nahiz eta
ikastetxe batzuetan urte osoan

ere egiten diren, ikasleekin hala
adostuta. 

Gaueko Batxilergoan, ikasgai
bat gaindituz gero, betiko gaindi-
tuta geratzen da. Batxilergo titu-
lua lortzeko, ikasgai hauek gain-
ditu behar dira hiru ikasturtetan:
ikasgai komun guztiak, modalita-
teko sei ikasgai —bost modalitate
berekoak— eta aukerako bi ikas-
gai.

Gaueko Batxilergoa ikasi ahal
izateko, derrigorrezkoa da 18 urte
izatea eta Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako (DBH) gradudun ti-
tulua edo baliokidea edukitzea.
Gaueko Batxilergoaren bitartez,
ohiko batxilergoko bi ikasturtee-
tako ikasgaiak hiru urtean egiteko
parada eskaintzen diete ikaste-
txeek ikasleei. Aurrematrikula-
zioa eta matrikulazioa egiteko
epeak ohiko batxilergoko berak
izaten dira normalean, nahiz eta
ikastegi bakoitzak bere berezita-
sunak izaten dituen. 

Euskal Herriko hainbat ikaste-

IKASTEKO ERRAZTASUNAK
GAUEKO BATXILERGOAN
Gaueko Batxilergoa ematen duten ikastetxeek erraztasunak eskaintzen dizkiete ikasleei,
ikasketak lanbidearekin eta etxeko lanekin uztar ditzaten.

Ikasle batzuk, Erandioko Ategorri ikastetxean eta Irungo Pio Baroja institutuan. ATEGORRI INSTITUTUA - GARI GARAIALDE / FOKU
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gitan egin daiteke Gaueko Batxi-
lergoa. Irungo Pio Baroja institu-
tuan, esaterako. Humanitateak,
Gizarte Zientziak, Zientziak eta
Teknologia eta Arteak modalita-
teetako ikasketak egin daitezke
Pio Baroja institutuan, ohiko Ba-
txilergoan. Gaueko Batxilergo-

an,berriz, eskaintza zabala du no-
la modalitateko ikasgaietan hala
aukerakoetan, ikasleak bide guz-
tiak zabalik izan ditzan ondoren
unibertsitate ikasketak eta goi
mailako zikloak egiteko. 

Institutua 1965eko urrian sortu
zen. Ikastetxe publikoa da, eta
hezkuntza eskaintza A, B eta D
hizkuntza ereduetan egin daite-
ke, batxilergoko modalitate guz-
tietan. 

ZENBAIT IKASTEGI
Pio Baroja institutuan ez ezik,
Euskal Herriko beste zenbait ikas-
tegitan ere egin daiteke Gaueko
Batxilergoa. Besteak beste, Ara-
bako Federico Baraibar institu-
tuan (Gasteiz), Bizkaiko Unamu-
no institutuan (Bilbo), Ategorri
ikastetxean (Erandio) eta Kantau-
ri institutuan (Santurtzi), Gipuz-
koako Usandizaga institutuan
(Donostia), eta Nafarroako Plaza
de la Cruz institutuan (Iruñea),
Navarro Villoslada institutuan
(Iruñea) eta Benjamin de Tudela
institutuan (Tutera).

Gaueko Batxilergoa ikasi ahal izateko, derrigorrezkoa da 18 urte izatea eta DBHko gradudun titulua edo baliokidea edukitzea. GARI GARAIALDE / FOKU

Ikasleei ikasketak egitea
errazteko metodologia
erabiltzen da 
Gaueko Batxilergoan
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B
atxilergoko ikas-

ketak urrutiko

irakaskuntzaren

bidez egin dai-

tezke, eskoletara

joan behar izan

gabe, eta modu horretan Batxiler-

go titulua eskuratu goi mailako

heziketa zikloak edo unibertsitate

ikasketak egin ahal izateko.

Urrutiko Batxilergoa egin ahal

izateko, ezinbestekoa da 18 urte

izatea, edo ikasturtean bertan be-

tetzea, eta Derrigorrezko Bigarren

Hezkuntzako gradudun titulua

edo baliokidea edukitzea. Beste

zenbait baldintza ere bete behar

dira: gaixotasun edo elbarritasu-

nen bat izatea, lan jardueraren bat

bete behar izatea, aldi berean bes-

telako ikasketa ofizialak egin be-

har izatea, kirol jarduera bat egi-

tea, espetxeratuta egotea edo

gainditu gabeko ikasgaiak eduki-

tzea ikasketak utzi behar izatea-

ren ondorioz. 

Baldintza horiek agirien bidez

egiaztatu behar dira matrikula

egiteko garaian. Matrikula egite-

ko epea berezia da, eta hori izena

eman nahi duen ikastetxean jaki-

naraziko diote ikasleari. Dena

den, ikastetxean horretarako

erraztasunak emango dizkiote.

Ikasketak egiteko ere bai: ordute-

gi zabala, malgutasuna, eta talde-

ko edo bakarkako tutoretzen la-

guntza.

Taldeko tutoretzetan, ikastetxe

bakoitzak eskola ordu bat finka-

tuko du astean, ikasgai bakoitze-

ko ikasle talde bakoitzarentzat.

Irakasleak programako gai

bakoitzaren oinarriak azaltzen

dizkie ikasleei, gai horiek ikaste-

ko egin behar dituzten ariketak

eta jarduerak jakinarazten dizkie,

eta zalantzak argitu ere egiten

dizkie. 

Bakarkako tutoretzan, irakas-

leak ikasleek dituzten zalantzak

argitzen ditu ikastetxean bertan,

ikaslea ikastetxera joan badaite-

ke, eta, ikasleak ikastetxera ezin

badu joan, telefonoz, posta arrun-

tez, posta elektronikoz edo ikaste-

txe bakoitzak ezartzen duen beste

edozein sistema erabiliz. 

Azterketak egitera ikasleak

berak joan beharko du matriku-

latuta dagoen ikastetxera, idatziz

egin beharko baititu ebaluazio

probak. Proba edo azterketa

horietako batera aurkezteko,

ikasleak nortasun agiria, pasa-

portea edo horien baliokidea den

beste agiriren bat erakutsi behar-

ko du, nor den frogatzeko. 

IKASKETAK AMAITZEKO
EPEMUGARIK EZ
Ikasleak maila osoko matrikula

egin dezake, edo irakasgai batzuk

bakarrik hauta ditzake, maila

batekoak edo bi mailatakoak ere

bai. Ikasgaiak banan-banan gain-

ditu ditzake, eta ez du gutxieneko

ikasgai kopururik gainditu behar

hurrengo mailara igarotzeko.

Gaindituak dituen ikasgaiak gor-

deko zaizkio, baita beste ikaste-

txe batetik etortzen bada ere. Gai-

PRESTAKUNTZA MALGUA
URRUTIKO BATXILERGOAN  
Urrutiko Batxilergoan ez da ezinbestekoa eskoletara joatea. Tutoretza gisako laguntza
eskaintzen zaio ikasleari Batxilergo titulua eskuratzeko.  

Ikasle batzuk, Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuak Gasteizen duen egoitzan. RAUL BOGAJO / FOKU
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nera, ez du epemugarik izango
batxilergoko ikasketak amaitze-
ko. 

Urrutiko Hezkuntzako Euskal
Institutua (www.ived.eus) da
Euskal Autonomia Erkidegoan
urrutiko hezkuntza ez-unibertsi-
tarioa, Oinarrizko Hezkuntza eta
Batxilergoa eskaintzen dituen
ikastetxe publiko bakarra.

Hiru egoitza ditu: Gasteizen,
Bilbon eta Donostian. Irakaskun-
tza ofiziala ematen du, dohainik,
online, eta aurrez aurreko talde
tutoretzak eskaintzen ditu, baita
aurrez aurreko eta modu telema-
tikoan egiten diren banakako tu-
toretzak ere.

Batxilergoko hiru modalitate
hauek egin daitezke Urrutiko
Hezkuntzako Euskal Institutuan:
Zientziak, Giza eta Gizarte zien-
tziak (bi ibilbide dituena, Giza ibil-
bidea eta Gizarte Zientzietako
ibilbidea) eta Arteak.

Ikasgaiak lau multzo hauetan
antolatzen dira: orokorrak (mo-
dalitate guztientzat komun eta
derrigorrezko ikasgaiak), modali-
tateko derrigorrezkoa (modalita-
teko edo ibilbideko betebeharrez-
ko ikasgaia), modalitateko hau-
tazkoak (modalitate bakoitzari
dagozkion ikasgaiak) eta espezifi-
koak (edozein modalitatea izanda
ere, era librean hautatzeko ikas-
gaiak).

Matrikula egiteko, ikasleak urte
naturalean –hau da, ikasturtea
hasten den urtearen abenduaren
31 baino lehen– 18 urte beteak
izan behar ditu, eta Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako Graduatu
titulua, Teknikari titulua edo Goi
Mailako Teknikari titulua eduki
behar ditu.

Nafarroan, Iruñeko Felix Ura-
bayen institutuan (iesnapa.edu-
cacion.navarra.es) egiten ahal
dira urrutiko Batxilergoko ikas-
ketak, Zientziak eta Teknologia,
eta Giza eta Gizarte Zientziak
modalitateetan. Nafarroako
Gobernuaren babesean sortuta-
ko ikastegia da, eta doakoa da.
Ikasleei prestakuntza malgua
eskaintzen die, ikasketak burutu
ditzaten, eta taldeko eta bakarka-
ko tutoretzak ere bai.

Matrikulatu ahal izateko, ikas-
leak 18 urte izan behar ditu edo 18
urte bete behar ditu matrikula
egiten duen ikasturtean, edo gu-
txienez 16 urte izan behar ditu eta
ikasketak egiteko modua ematen
ez dion lan kontratu bat edo goi
mailako kirolaria izan behar du. 

Urrutiko Batxilergoko ikasleak maila osoko matrikula egin dezake, edo irakasgai batzuk bakarrik hauta ditzake. RAUL BOGAJO / FOKU

Ikasleak taldeko eta
bakarkako tutoretzen
laguntza izaten du
ikasketak egiteko
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N
azio Batuen
Erakundeak
2030erako
G a r a p e n
Jasangarri-
rako Agenda

finkatu du, eta 17 helburu biltzen
ditu pobrezia deuseztatzeko, des-
berdintasunaren eta injustiziaren
kontra borrokatzeko eta klima
aldaketari aurre egiteko. Horrela,

ikastetxeetan lantzen den Eskola
Agenda 2030 hezkuntza progra-
mak, Agenda 21en jarraipen egu-
neratuak, bere helburuak zabal-
du ditu, eta proiektu integrala
bilakatu da, mundu osoan eta
tokian-tokian azkenaldian sortu
diren egoera berrietara egokitze-
ko. 

Garapen iraunkorreko 17 hel-
buruak hauek dira: pobrezia de-

sagertzea; goserik ez izatea; osa-
suna eta ongizatea; kalitate oneko
hezkuntza; genero berdintasuna;
edateko ura eta saneamendua;
energia eskuragarri eta ez kutsa-
tzailea; lan duina eta hazkunde
ekonomikoa; industria, berri-
kuntza eta azpiegitura; desber-
dintasunak murriztea; hiri eta ko-
munitate iraunkorrak; ekoizpen
eta kontsumo arduratsua; klima
babesteko ekintza; uretako bizi-
tza; lehorreko bizitza; bakea, jus-
tizia eta instituzio sendoak; eta
itunak, helburuak lortzeko. Eus-
kal Herrian, helburu horiei beste
bat gehitu zaie: kultur eta hizkun-
tza aniztasuna.

Eskola Agenda 30, aurreko
Eskola Agenda 21 bezala, ikaste-
txearen iraunkortasunerako hez-
kuntza programa ere bada, kude-
aketa arduratsu eta iraunkorra
sustatzen duena, bai ikastetxean
eta bai udalerrian baliabideak,
erabilitako materialak, energia
eta hondakinak modu egokian
baliatzeko.

2020-2021eko ikasturtea Esko-
la Agenda 21 eta Eskola Agenda
2030 programen arteko trantsizio
ikasturtea izango da, eta metodo-
logia berriak eta lan egiteko modu
berriak egokitzea ahalbidetuko
du, hainbeste urtetan hartutako
konpromisoetatik, horiek lortu
ahal izateko ekintzetara pasatze-
ko. 

PARTAIDETZA 
ETA LANKIDETZA
Ikastetxeen, Eusko Jaurlaritzako
bi sailen (Hezkuntza, Unibertsita-
te eta Ikerketa Saila; eta Inguru-
men eta Lurralde Antolamendu
Saila) eta udalen arteko lankide-
tzan eta tokian tokiko komunita-
tearen partaidetzan oinarritzen da
egitasmoa, eta udalerriko garapen
iraunkorrean esku hartu eta la-
guntzen du. Horretarako, hez-
kuntza komunitate osoaren (ikas-
leak, gurasoak, irakasleak, langile
ez-irakasleak) partaidetza bultza-
tzen du.

Ikastetxearen iraunkortasuna

eta kalitatea sustatzen dituen
hezkuntza egitasmo bat da. Ikas-
tetxeak bere udalerriko garapen
iraunkorraren aldeko lanean par-
te hartu eta laguntzen du. 

Ingurumen hezkuntzako pro-
grama bat denez, ingurumen ara-
zoen konponbidean parte hartze-
ko ezagutza, gaitasuna, jarrera,
motibazioa eta konpromisoa ga-
ratzea da helburu nagusia. 

Ikastetxe bakoitzean gai bat
hartzen da ardatz nagusitzat, ga-
rapen iraunkorreko helburueta-
ko bat. Ondoren, gaia landu,
diagnostikoak egin, hainbat ekin-
tza aurrera eraman eta herri mai-
lako proposamenak burutu be-
har dituzte ikasleek, eta udalari
aurkeztuko dizkiote ikasturte
amaieran.

Programa bost fase nagusi
hauen arabera lantzen da: antola-
mendua eta planifikazioa, sentsi-
bilizazioa eta motibazioa, diag-
nostikoa, ekintza plana, eta ko-
munikazioa eta ebaluazioa. 

Antolamenduaren eta planifi-

IRAUNKORTASUNERAKO HEZKUNTZA
Ikastetxeetan lantzen den Eskola Agenda 21 programak bere helburuak zabaldu ditu, eta Eskola Agenda 30 proiektu
integrala bilakatu da. Iraunkortasunaren aldeko hezkuntza sustatzen du.

Batxilergoko ikasle batzuk, Eskolako Agenda 21 programako jarduera batean. BIZKAIKO INGURUGELA
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kazioaren fasean, antolamendua-
ren oinarriak (koordinatzailea,
talde sustatzailea...) eta hasierako
planifikazioa zehazten dira.
Sentsibilizazioaren eta motiba-

zioaren fasea, berriz, behar-beha-
rrezkoa da hezkuntza komunita-
tearen partaidetza lortzeko. Egi-
tasmo berezi baten bidez egitea
komeni da.
Diagnostikoaren faseak ikaste-

txearen hasierako argazkia eduki-

tzeko balio du. Horretarako, pro-

gramaren ardatz nagusiak har-

tzen dira kontuan. Era berean,

udalerriaren egoeraren azterketa

egiteko abagune aproposa izaten

da.

Ekintza planaren fasean, ikas-
tetxea definitzen eta planifika-
tzen da, eta haren inguru hurbila
iraunkorrago egiteko ekintzen
multzoa. Plana garatzeko hobe-
kuntza helburuak eta horiek lor-
tzeko ekintzak zehazten dira.
Gainera, lorpenak neurtzeko
adierazle batzuk azaltzen dira.

Azkenik, komunikazioa eta
ebaluazioa prozesu osoan egiten
direnez, eta izaeraz eta ezaugarriz
ezberdinak direnez, fase berezi
bat osatzen dute.
Ebaluazioa baliagarria da pro-

grama bera aztertzeko, baliozta-

eskola agenda 30 programak, eskola agenda 21 programak bezala, kudeaketa arduratsu eta iraunkorra sustatzen du. BIZKAIKO INGURUGELA

ikastegiek beren
udalerrietako garapen
iraunkorraren aldeko
lanean parte hartzen dute
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tzeko eta hobetzeko. Komeni da
ikasturte osoan egitea, baina
proiektuaren amaiera da abagu-
ne egokia helburuen lorpen
maila ezagutzeko eta ibilbidean
egindakoa balioesteko.
Ebaluazioak hiru une ditu, eta

horietan zeregin jakin batzuk
burutzen dira. Hasierako ebalua-
zioa diagnostikoaren bidez egiten
da. Ekintza planaren ebaluazioa,
hobekuntza helburuei lotuta
dauden adierazleen bidez.
Amaierako ebaluazioa, ikasturte
amaieran aurkezten den memo-
riaren bidez egiten da, eta progra-
maren osotasuna balioztatzen
du, bai ibilbidean egindako lana,
bai erdietsi diren lorpenak.

eskola iraunkorrak
Euskal Autonomia Erkidegoko
derrigorrezko hezkuntzako ikas-
tegi publikoak eta pribatuak ari
dira parte hartzen Eskola Agenda
programan, ikastegi guztien %70
inguru: Arabako, Bizkaiko eta Gi-
puzkoako 400 ikastegi eta
200.000 ikasle baino gehiago. Ba-
txilergoko ikasleak, besteak bes-
te.
Ikastegi horietako %20 inguruk

eskola iraunkor izendapena
dute. Aitorpen hori Eskola Agen-
da 21 programa bost urtean lan-
tzen aritu diren ikastetxeei eman
zaie. Horretarako, ikastetxeek
ebaluazio sistema beren boron-
datez bete eta kanpo ikuskaritza
gainditu behar izan dute.



G
aur egun,
1.300 ikasle-
tik gora ditu
Zurriola ikas-
tolak, Donos-
tiako Gros

auzoko hezkuntza-kooperatibak.
50 urte baino gehiagoko eskar-
mentuarekin, kalitatezko euskal
hezkuntza eskaintzea du helbu-
ru, irakaskuntzarako proiektu
berritzaileak oinarri hartuta. Izan
ere, Zurriolako komunitateak be-
re inguruan eragin nahi du, Do-
nostia eta Euskal Herri hobe bate-
tik mundu hobea eraikitzeko be-
girada eta jarrera arduratsua iza-
nik.
Zurriolako Ikaslearen Irteera

Profilak (ZIIP) Zurriola Ikastolako
ikaslearen ezaugarri-bilduma de-
finitzen du. Horren arabera, on-
doko ezaugarriak dituen ikaslea
heztea du xedetzat: euskalduna
eta euskaltzalea, komunikatzaile
eleaniztuna, bizikidetzaren sus-
tatzailea, autonomoa, kooperati-
boa, ekintzailea, eta baliabide tek-
nologiko eta digitalen erabiltzaile
eraginkor eta arduratsua, besteak
beste. Ikaslearen profila ardatz
hartuta, marko pedagogiko eta
metodologikoa osatu du. 

Haur Hezkuntzako HH2tik
abiatuta Batxilergoa bitarteko
eskaintza integrala egiteaz gain,
kiroletako goi mailako Lanbide
Heziketako ziklo bat ere badu.
Batxilergoa Hurrako eraikinean
dago, Gros auzoan, Uliaren
magalean. Hemen, goi mailako
ikasketak (unibertsitatea, goi
mailako zikloak) egin aurretiko
azken urratsak egiten dituzte

KALITATEZKO HEZKUNTZA
ZURRIOLA IKASTOLAN
50 urte baino gehiagoko ibilbidea du Zurriola ikastolak. Donostiako Gros auzoan dago eta
kalitatezko euskal hezkuntza eskaintzea du helburu.

Zurriola ikastolak irakaskuntza proiektu berritzaileen bidez ematen du kalitatezko hezkuntza. ZURRIOLA IKASTOLA

ikasleek. Bi urte irauten duen
etapa honetan, ikaslea bere etor-
kizun akademikoari begira jar-
tzen da, eta egin nahi dituen ikas-
ketei egokitutako ibilbidea egiten
du, Zientziak, Giza-Gizarte Zien-
tziak edo Arteak modalitatea
aukeratuz. Nabarmentzekoa da
Batxilergoan Arte modalitatea
eskaintzen duen ikastola bakarra
dela. 
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Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.zurriolaikastola.eus

@

tegiarekin elkarlanean HABEko
C1 azterketarako prestakuntza
egiten da.

ELEANITZ PROIEKTUA
Aurretik aipatutako irteera profi-
larekin lotuta, Ikastolen Elkarte-
ko Eleanitz Proiektua garatzen da
Zurriola Ikastolan, ikasleak Euro-
pa eleaniztun eta kulturaniztun
bateko etorkizuneko herritar gisa
hezi eta prestatzeko helburuare-
kin. Praktikan, euskara eta gazte-
laniaz gain, ingelesa eta frantsesa
barne hartzen ditu esparru meto-
dologiko eta curriculum komun
batean.
Zurriola ikastolan, apustua egin

dute Batxilergoko ikasketetan ere
proiektu eleaniztunarekin jarrai-
tu ahal izateko. Maila hauetan, In-
gelesa arloaz gain, ikasleek Filoso-
fia eta Historia ikasgaiak ingelesez
lantzeko aukera izango dute, eta
Frantsesa aukeragai izango dute.
Lehenengo mailan, astean hamar
orduz aritu ahal izango dira ikas-
leak ingelesez eskaintzen diren
ikasgaiak lantzen, hala nola Inge-
lesa, Historia eta Filosofia. Biga-
rren mailan jarraipena emango
zaio ingeleseko ikasgaiari.

JANGELA
Zurriola ikastolan hainbat zerbi-
tzu eskaintzen dira. Beste batzuen
artean jangela aipatu behar da.
Azpimarratzekoa da Zurriolak
bere jangela propioa duela, eta
Zurriola ikastola osatzen duten
hiru eraikinetan kozinatzen dire-
la eguneroko menuak. Jangelan,
gainera, eredu berritzaile bat
txertatzen ari dira, non ikasleen
autonomia, kooperazioa eta ar-
dura bultzatzen diren. 
Gainera, zerbitzuetako langile-

ria gurasoz osatua dago, koopera-
tiba izaerari jarraikiz.

ESKOLAZ KANPOKOAK
Ekintza aukera handia eskaintzen
da Zurriola ikastolan eguerdietan
zein arratsaldeetan, Zurriolak es-
kolaz kanpoko jarduerak emate-
ko aspaldi sortu zituen eskolen bi-
tartez: Musika eta Dantza Eskola,
Antzerki Eskola, Arte Eskola eta
Kirol Eskola.
Zurriola ikastolaren Batxiler-

goko eskaintzari buruzko argibi-
de gehiago nahi izanez gero, atse-
gin handiz ematen dituzte 943-27
25 87 telefono zenbakira deituta
edo mezu bat bidalita idazkari-
tzabh@zurriolaikastola.eushel-
bide elektronikora. 

Modalitate bakoitzean hainbat
ikasgai eskainiko zaizkio ikaslea-
ri, bere ibilbidea garatu dezan. Ba-
karka zein taldeka, ikaslea modu
aktiboan aritzea da helburua. Zu-
rriola ikastolaren xede nagusiak
dira eskola-ibilbide osoan zehar
prozesu autonomoak ugaltzea,
egoera errealekiko erronkak
ebaztea, kolaborazioa eta koope-
razioa sustatzea eta IKTak (infor-
mazioaren eta komunikazioaren
teknologiak) tresna arrunt bila-
katzea. Izan ere, metodologia ak-
tiboak erabilita gazte konpetente,
kooperatibo, sortzaile eta autono-
moak nahi dituzte Zurriola ikas-
tolan.
Ikasleak tutorea izango du bi-

delagun ibilbide honetan, gertu-
ko harremana bultzatuz eta erre-
ferente izanik. Astean zehar ere
ordubeteko tartea izango du tuto-
reak bere taldearekin eta ikaslee-
kin harremana estutzeko. Orien-
tazio zerbitzuko profesionalak ere
ikaslearen ongizate emozionala
eta ibilbide akademiko txukuna
zaintze aldera egiten dute lan.

EUSKARA C1 TITULUA
Batxilergoko lehen mailan eus-
karazko C1 titulua lortu ahal iza-
teko lanketa egiten da ohiko
eskola jardunean, Euskara eta
Literatura arloan. Leizaur euskal-


