
BATXILERGOA
Goi mailako hezkuntzarako bidea

2023-2024ko ikasturtean batxilergoko ikasketak egin ahal izateko, ikasleek izena emateko
eskabide orriak jaso eta aurkeztu behar dituzte ikastetxeetan, datozen egunetan.

Batxilergoko ikasle batzuk, Gasteizko Miguel Unamuno ikastetxean. RAUL BOGAJO / FOKU
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A raban, Biz-
kaian eta
Gipuzkoan
2023-2024ko
ikasturtean
batxilergoko

ikasketak egiteko, aurrematriku-
lazioa egiteko epea martxoaren
27tik apirilaren 21era arte egongo
da zabalik ikastegietan. Epe hori
ikastegi guztietarako da, publi-
koetarako eta itunpekoetarako.
Matrikula ekainaren 19tik uztai-

laren 4ra arte egin ahal izango da,
biak barne.
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 Baionako
Bernat Etxepare lizeoan izena
eman nahi badute, telefonoz jaso

ditzakete argibide guztiak 559-50
70 20 zenbakira deituta, edo
mezu bat bidalita lizeoa@betxe-
pare.eus helbide elektronikora.
Matrikulazioa urte osoan egin
daiteke, baina garrantzitsua da
izena lehenbailehen ematea,
hurrengo ikasturtea antolatzeko
eta irailean zenbat ikasle izango
dituzten zehatz-mehatz jakiteko. 
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 Na-
farroan, Batxilergoa lau modali-
tate hauetan egituratzen da:
Zientziak eta Teknologia, Giza eta
Gizarte Zientziak, Orokorra eta

Arteak. Arteen lerroan, bi adar
nagusi bereizten dira: musikaren
eta arte eszenikoen adarra, eta ar-
te plastikoen adarra.

GOI MAILAKO
IKASKETAK EGITEKO
PRESTAKUNTZA
Batxilergoa, izatez, bi ikasturte-
koa da Araban, Bizkaian, Gipuz-
koan eta Nafarroan, baina lau
ikasturtean ere egin daiteke.
Amaitzean, ikasleak batxiler titu-
lua lortzen du, eta, titulu horren
bidez, unibertsitate mailako ikas-
ketak eta Lanbide Heziketako goi
mailako heziketa ziklo bat egin di-
tzake. Izan ere, batxilergoaren
helburua da ikasleei 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 ar-
loko adar bat, Frantziako hezkun-
tza sistemak finkatutako honako
lau sail hauetan: Letretako saila,
Gizarte eta Ekonomia saila, Zien-
tzia saila eta MKZT teknologia
adarreko Management eta Kude-
aketa Zientziak eta Teknikak sai-
la. 
Batxilergoa gainditu ondoren,

unibertsitate publikoetan zein
pribatuetan ikasketak egin ahal
izateko, ikasleek unibertsitatera
sartzeko hautaprobak egin behar
dituzte. Arabako, Bizkaiko, Gi-
puzkoako eta Nafarroako ikasle-
ek Espainiako Hezkuntza Minis-
terioak finkatutako selektibitatea
deituriko azterketa multzoa egin
behar dute, unibertsitatera sar-
tzeko ebaluazioa. 
Lapurdin, Nafarroa Beherean

eta Zuberoan, batxilergoa amaitu
eta unibertsitatean ikasi ahal iza-

IZENA EMATEKO GARAIA
2023-2024ko ikasturtean batxilergoko ikasketak egin ahal izateko, martxoaren 27an zabalduko
da izena emateko epea Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ikastetxeetan. 

Batxilergoko ikasle batzuk selektibitateadeituriko azterketa egiten, Donostian. JON URBEÅ / FOKU
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teko, Frantziako Hezkuntza Mi-
nisterioak finkatutako baxo az-
terketa egin behar dute. Bernat
Etxepare lizeoko ikasleek frantse-
sez egin behar dute baxoa, nahiz
eta ikasketa prozesu osoa euska-
raz egin. Soilik Historia-Geografia
gaiko azterketak egin ditzakete
euskaraz, baina galderen orria
frantses hutsean ematen diete. 
Ipar Euskal Herriko irakaskun-

tza curriculuma Frantziako Hez-
kuntza Ministerioak finkatutakoa
bada ere, eta horrek Frantziako
unibertsitateetan sartzeko mo-
dua ematen badu ere, ikasle uga-
rik Hego Euskal Herriko uniber-
tsitateetan segitu nahi izaten du
ikasten. Hori dela eta, Bernat

Etxepare lizeoak Hego Euskal He-
rriko unibertsitateetara sartu ahal
izateko gainditu beharreko hau-
taproba prestatzen laguntzen du.
Gaur egun, azterketa hori euska-
raz egin daiteke Hegoaldean, bai-
na Hegoaldeko ikasketa progra-
metan oinarrituz. Bestela, Parisen
ere egin daiteke azterketa hori,
gaztelaniaz, baina Iparraldeko
programen antzekoagoa da Pari-
sen jartzen duten azterketa. 

COVID-19AREN
AURKAKO 
NEURRIRIK GABE
Aurreko ikasturteetan ez bezala,
2022-2023ko ikasturtean COVID-
19aren aurkako neurririk gabe
ekin zaie eskolei Araban, Biz-
kaian, Gipuzkoan, Nafarroan, La-
purdin, Nafarroa Beherean eta
Zuberoan. Horrela, bada, ikastur-
te hasieran pandemiaren egoera
oso bestelakoa izan arren, ikaste-
txeetan aplikatzeko gomendio
orokor batzuk zehaztu dituzte, eta
baliabide gehigarriak mantendu.
Bestalde, 2023-2024ko ikastur-

tetik aurrera, Eusko Jaurlaritzak

Batxilergoko hainbat ikasle selektibitatea egiten, Iruñean. IÑIGO URIZ / FOKU

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hauek:
www.euskadi.eus/eusko-
jaurlaritza/hezkuntza-
saila
www.educacion.navarra.es
www.betxepare.eus
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Martxoaren 27tik
apirilaren 21era eman
daiteke izena Arabako,
Bizkaiko eta Gipuzkoako
ikastegietan
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ez die diru publikorik emango
ikasleak sexuaren arabera bana-
tzen dituzten ikastetxeei, urtarri-
laren 31n jakinarazi zuenez. Ituna
eteteko erabakia hartua du Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak,
eta indarrean sartzeko konpro-

misoa agertu zuen Jokin Bilda-
rratz sailburuak: «Ezin da egon fi-
nantzaketarik ikasleak sexuaren
arabera banatzen dituzten ikaste-
txeentzat».
Nafarroako Gobernuak bide

beretik doan erabaki bat hartu

duela jakinarazi zuen urtarrilaren
30ean. Zehazki, iragarri zuen irai-
letik aurrera ez dituela diru publi-
koarekin finantzatuko batxiler-
goko ikasleak sexuaren arabera
bereizten dituzten ikastetxe pri-
batuak.



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 lortu
hori ezagutarazten duen inolako
diploma edo agiri ofizialik. Hori
dela eta, lizeoak euskararen gai-
tasun azterketa gainditzeko pres-
tatzen 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 laurehun ikaslerentzako
tokia du. Barnetegi bat ere badu,
aste osoan lotan gelditu behar
dutenentzat, eta jantoki bat eta
kiroldegi bat ere bai. 

Espazio falta izan da lizeoa erai-
kitzeko arrazoietako bat, baina
helburu nagusia izan da ikaske-
tak euskaraz egiteko eskaintza
zabalago bat sortzea. Horrela, sail
orokorrez gain, Lanbide Heziketa
ere ematen dute Bernat Etxepare
lizeoan. Horrela, bi arlo profesio-
nal hauetako ikasketak egin dai-
tezke: bata, merkataritzari dago-
kiona (Salmenta Baxo Pro), eta

EUSKARAZKO HEZIKETA
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.

Ikasle batzuk, Bernat Etxepare lizeoaren atarian. GUILLAUME FAUVEAU / IPARLA
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Erdozaintzi Etxart kolegioa arin-
du nahi dute Senperekoarekin:
Zuraide eta Basusarri arteko ikas-
leak hartuko ditu. 150 lehen eta-
pan, baina laster hirurehun ikasle
izatea ere espero dute.
Seaskak, orotara, 4.200 ikasle

baino gehiago hezten ditu 38 ikas-
tegitan —ama eskolak, kolegioak
eta Bernat Etxepare lizeoa—. Irai-
lean, 2022-2023ko ikasturtearen
hasieran, 4.166 ikaslek egin zuten
sartzea, hots, aurreko ikasturtean
baino 102 ikaslek gehiagok. Fite,
4.200 ikasleren heina gaindituko
dutela aurreikusten dute Seaska-
ko arduradunek.

BEHAR BEREZIAK
DITUZTEN HAURRAK
Frantziako Gobernuak ez du bere
gain hartzen Seaskako eskoletan
behar bereziak dituzten haurrak
jangeletan laguntzeko lana, esko-

bestea, hurbileko zerbitzuei eta
laguntzari lotutakoa (Jendearen
Laguntza eta Herri Bizia Baxo
Pro).

AZTERKETAK EUSKARAZ
Azterketak euskaraz pasatzeko
eskubidea aldarrikatuz bukatu
zuen 2021-2022ko ikasturtea, eta
halaxe ekin dio 2022-2023ko
ikasturteari ere Seaskak. Peio Jo-
rajuria Seaskako lehendakariak
murgiltze ereduaren kontrako
neurriak izan zituen gogoan irai-
laren 5ean, Ziburuko Kaskarote-
nea ikastolan (Lapurdi) izandako
agerraldian. «Murgiltzearen
kontrako hodeitzarrak oraingoz
urrundu baditugu ere, azterketen
arloan Frantziako Gobernuaren
azken agintaldian gibelatze onar-
tezinak gertatu dira», gaitzetsi
zuen.
Frantziako Hezkuntza Ministe-

rioko ordezkariak hautetsiez
«trufatu» zirela uste du Seaskak.
«Hitz ederrekin lokartu» zituzte-
la esan zuen Jorajuriak, Baionan
urtarrilaren 25ean egin zuten age-
rraldian. Irailaren 14an egin zuten
bilkura Parisen EEP Euskararen
Erakunde Publikoko ordezkariek
eta Ipar Euskal Herriko parla-
mentariek, azterketak euskaraz
egiteko eskubidea aldarrikatze-
ko, besteak beste. «Pozik» atera
ziren hautetsiak, jaso zuten ha-
rreragatik eta «epe laburrean»
erantzun bat izango zutela esan
zietelako. 
Baina hilabete batzuk pasatu

dira ordutik, eta Parisek «mutu»
segitzen du. «Mespretxu hutsa
da», salatu zuen Jorajuriak. «Az-
terketen gaia ez da sinbolikoa ba-
karrik: haurren eskubidea da,
hizkuntzen eskubidea da; eta es-
kubide horiei ez diete erantzun
nahi Paristik».
Horiek horrela, ondoko astee-

tan berriz ekintzak egiten hasiko
direla esan zuen Jorajuriak. Eta
ekitaldi baten berri ere eman
zuen: udaberrian «mobilizazio
erraldoi bat» antolatuko dutela
iragarri zuen, noiz zehaztu gabe.

Ikasgela batean, Bernat Etxepare lizeoan. BERNAT ETXEPARE LIZEOA
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Informazio gehiago
bildu nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.betxepare.eus
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«Erakusteko ez garela bakarrik
ikasleak, irakasleak eta gurasoak,
baizik, eta herri oso batek babes-
ten duela aldarrikapen hau».

HERRI URRATS
Urteetako ahaleginaren ondotik,
Seaskak aurten bosgarren kole-
gioa izango du —11-14 urteko ikas-
leak aritzen dira kolegioetan—.
Senperen (Lapurdi) egongo da.
Maiatzaren 14an izango da 40.

Herri Urrats jaia Senperen bertan,
eta Seaskak dei egin die euskaltza-
le guztiei bertan parte hartzera jo-
ateko. Aurtengo dirua Seaskaren
bosgarren kolegio hori laguntze-
ko izango da. Obrak hasiak dira,
eta 2023-2024ko ikasturtetik au-
rrera hasiko dira ikasleei harrera
egiten. Seigarreneko eta bosga-
rreneko bina klaserekin abiatuko
dira, eta ondoko urteetan garatuz
joatea da asmoa. Ziburuko Manex

la pribatua dela argudiatuta. Be-
har horiei erantzuteko, gurasoek
osatutako Integrazio Batzordeak
kanpaina bat aurkeztu du mar-
txoaren 1ean, haur horien inklu-
sioa sustatzea helburu. Martxoa-
ren 25ean hasi dute diruztatze
kanpaina, Inklusioak ez du ete-
nik izenburupean. 116.000 euro
lortzea dute xede. 
Kanpainaren izena ez dute no-

lanahi aukeratu: Frantziako Hez-
kuntza Ministerioak behar bere-
ziak dituzten haurren bazkal
denborako laguntzak ez ditu di-
ruztatzen iaztik. Horrek ikastola-
ko «haurrekiko injustizia» sor-
tzen duela eta gurasoen «preka-
ritate egoera areagotzen» duela
salatu du Jorajuriak.
Datorren ikasturteko beharrei

erantzuteko 116.000 euro bildu
behar ditu Integrazio Batzordeak.
«Urtero bezala, hainbat ekitaldi

egingo ditugu gure partaideekin,
Partaide Egunarekin hasita», Ch-
ristelle Minaberri Integrazio Ba-
tzordeko lehendakariaren hitze-
tan. 
Gaur-gaurkoz, 158 haur ditu

Integrazio Batzordeak inklusio
programaren barruan, eta lau
laguntzaile berezitu ditu kontra-
tupean. «Guk lau laguntzaile
berezitu proposatu behar izateak
erran nahi du hainbat haurrek ez
dutela Frantziako Hezkuntza
Ministerioaren erantzun egokirik
jaso», dio Jorajuriak. «Guretako
haur bakar bat ezin da laguntza-
rik gabe utzi». Bigarren ikastur-
tea izango da jangelako arazo hori
dutela. 



E usko Jaurlaritza-
ko Hezkuntza
Sailak abuztuan
jakinarazi zuen
unibertsitatez
kanpoko ikaste-

txeen sarea antolatzeko eta plani-
fikatzeko irizpideak ezartzen
dituen dekretu proiektua, eta
otsailaren 28an onartu du gober-
nu kontseiluan. Jokin Bildarratz
Hezkuntza sailburuak prentsa-
ren aurrean xehatu zuen, bilkura
amaitu berritan.
«Aldaketa nagusia» ratioena

da, Bildarratzen hitzetan. Eskola
publikoetan, gutxieneko ratioak
ez dituzte jaitsi; bai, ordea, ikasge-
lan gehienez egon daitezkeen
ikasleen kopurua. Dekretuan jaso
dutenez, Lehen Hezkuntzan eta
Batxilergoan daude aldaketak:
Lehen Hezkuntzan, 25 ikasletik
23ra jaitsi dituzte ratioak; Batxi-
lergoan, 30etik 27ra.
Itunpeko eskoletan, berriz,

ikasgelak osatzeko gutxieneko
ratioetan daude aldaketak; hau
da, ikasle gutxiago dituzten ikas-
gelak osatu ahalko dituzte: Haur
Hezkuntzan eta Lehen Hezkun-
tzan, gutxienez hamazazpi ikasle
eduki behar izan dituzte gela ba-
koitzean; aurrerantzean, ha-
mahirurekin nahikoa izango du-

te. Gehienezko ratioetan ez da al-
daketarik egongo: Haur Hezkun-
tzako lehen zikloan, hamazortzi;
Haur Hezkuntzako bigarren zi-
kloan, 25; Lehen Hezkuntzan, 25;
Derrigorrezko Bigarren Hezkun-
tzan, 30; eta Batxilergoan, 35.
Aldaketa ez dute egun batetik

bestera egingo. Ikastetxe publiko-
etan, batxilergoan «pixkanaka»
2024-2025eko ikasturtetik, lehe-
nengo mailatik hasita. Itunpeko
eskoletarako eperik ez dute ze-
haztu.

JAIOTZA TASAK 
BEHERA EGIN DU
Unibertsitatez kanpoko hezkun-
tza etapetan, 2022-2023ko ikas-
turtea 261.031 ikaslerekin hasi da
Euskal Autonomia Erkidegoan,
hau da, Haur Hezkuntzatik Batxi-
lergora eta Lanbide Heziketara ar-
teko ikasleak. Kopuru horrek
adierazten du orotako ikasle ko-
purua %0,90 jaitsi dela aurreko
ikasturtearekin alderatuta.
Jaiotza tasak behera egin duela

eta, ikasle kopurua jaisten ari da
oraindik, etapa behereenetan be-
reziki. Haur Hezkuntzan,
%1,21eko beherakada izan da 0-2
urteko etapan, eta %5,51koa 3-5
urtekoan, aurreko ikasturteare-
kin alderatuta. Lehen Hezkun-

IKASLE
GUTXIAGO
IKASGELETAN
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, 2024-
2025eko ikasturtetik aurrera, 30 ikasletik 27ra
jaitsiko da ikasgeletako gehieneko ratioa
ikastetxe publikoetan, eta 35 ikaslekoa izango
da, oraindik ere, itunpeko ikastetxeetan. 

Batxilergoko ikasle batzuk, Bilboko Ibarrekolanda institutuaren atarian. MONIKA DEL VALLE / FOKU
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tzan, %1,98 gutxiago izango dira
ikasturte honetan. Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzan eta Batxi-
lergoan, berriz, kopuru nagusiek
igoerak dituzte.

BALIABIDE
INFORMATIKOAK
Bildarratzek berak 2023-2024ko
ikasturterako matrikulazioan
egongo diren aldaketak ezaguta-
razi zituen abenduaren 19an, eta
esan zuen Hezkuntza Sailak 54,4
milioi euro jarriko dituela Araba-
ko, Bizkaiko eta Gipuzkoako esko-
la publikoak material informati-
koz hornitzeko, horiek instalatze-
ko eta konfiguratzeko. Horrela,
ikasgela digitalak osatzeko beha-
rrezko material informatikoa eta
ekipamendua jarriko da. Adibi-
dez, pantaila interaktiboak, orde-
nagailu eramangarriak eta mahai
gainekoak, gelako web kamerak
eta tableta digitalak.
Digitalizazioan ez dira hutsetik

hasiko. Bildarratzek azaldu zue-
nez, lehendik hartua duten bidea-
ri jarraituko diote. Haren hitze-
tan, lehenik ikastetxe publikoeta-
ko Lehen Hezkuntzako lehenen-
go, bigarren eta hirugarren maile-
tako gela guztiak hartuko dituzte
—1.802 ikasgela—. Eta horretan se-
gitu nahi dute goragoko mailetan
ere: «Ikasgelak digitalizatzeko
prozesua osatzen jarraituko da,
goragoko mailetan: Lehen Hez-
kuntzako gainerako mailetan,
Derrigorrezko Bigarren Hezkun-
tzan eta Batxilergoan». Aben-
duan onartutako esparru akor-
dioak bi urteko indarraldia izango
du, eta beste bi urtez luzatu ahal
izango da. Esparru akordio hone-
tarako jarriko denaren %52 Euro-
pako Next Generation funtsetatik
etorriko da.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza

Sailak 2022-2024ko Aldirako
Euskal Hezkuntza Sistemaren
Eraldaketa Digitalerako Plana
aurkeztu zuen iazko apirilaren
29an, berrikuntza pedagogikoan
«palanka lana» egiteko asmoz.
Proiektua gauzatzeko, 202,6 mi-
lioi euroko inbertsioa egingo du,
eta ikasleen eta irakasleen gaita-
sun digitalak sustatzea izango du
xede. Besteak beste, hezkuntza
teknopedagogikorako jauzia egin
nahi dute proiektuaren bitartez.
Irakasleen gaitasun teknopeda-
gogikoak landuko dira, eta ikasle-
ak digitalki gaituak izatea lortu
nahi dute.
Egitasmoak ikaslea jarriko du

ikaskuntza prozesuaren erdigu-
nean, eta, besteak beste, trebeta-
sun digitalen garapena indartzea
eta hezkuntza sistemaren tekno-
logiak «eraginkortasunez eta
modu optimoan» erabiltzea lortu

Zenbait ikasle, Eskoriatzako Arizmendi ikastolan (Gipuzkoa). JAIZKI FONTANEDA / FOKU

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hauek:
www.irekia.euskadi.eus
www.educacion.navarra.es
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nahi dute. Bildarratzen hitzetan,
ikasleen eta irakasleen gaitasun
digitalak sustatu nahi dira: «Oso
proiektu interesgarria da; ikasle-
ek mende honetako erronkei
arrakastaz aurre egiteko balioko
du».

IKASNOVA IKASGELAK
Maria Txibite Nafarroako lehen-
dakariak urriaren 14an jakinarazi
zuen Nafarroako 29 ikastetxe pu-
blikok ikaskuntza digitalerako
eta interaktiborako Ikasnova
ikasgela bat izango dutela ikas-
turte honetan. Ikasnova ikasge-
lak espazio berritzaileak dira, eta
hauek dira beren ardatz nagu-
siak: malguak dira, teknologia di-
gitala eta pedagogia uztartzen di-
tuzte, eta ikasle guztien ikaskun-
tza aktiboa sustatzen dute.
Besteak beste, egokiak dira ira-
kaskuntza partekatua egiteko,
talde interaktiboen arteko lanki-
detza ahalbidetzeko eta konpe-
tentzien garapenerako. 
Ikasnova ikasgeletan monitore

digital interaktiboak daude, pare-
tetan eta euskarri mugikorretan,
eta baita dokumentuen irakur-
gailuak, bideokonferentziak egi-
teko kamerak eta bideoak edita-
tzeko chroma pantailak ere.



E spainiako Gober-
nuak irakasgaien
diseinu berria
egin du LOMLOE
Hezkuntza Legea
Hobetzeko Lege

Organikoa garatzeko. Hainbat
berrikuntza daude, batez ere ba-
txilergoan eta Derrigorrezko Bi-
garren Hezkuntzan (DBH). Alda-
ketak 2022-2023ko ikasturtetik
aurrera daude indarrean. Espai-
niako Gobernuak dekretu bidez
onartu ditu; beraz, Hego Euskal
Herriko ikastetxeek ere nahitaez
ezarri behar izan dituzte, hau da,
Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako
eta Nafarroako ikastetxeek 
Horrela, batxilergoa lau moda-

litate hauetan egituratzen da:
Zientziak eta Teknologia, Giza eta
Gizarte Zientziak, Orokorra eta
Arteak. Arteen lerroan, bi adar
nagusi bereiz daitezke: musika-
ren eta arte eszenikoen adarra, eta
arte plastikoen adarra.
Ikasgai propioez gain, batxiler-

goko modalitate guztiek ikasgai
komun batzuk dituzte. Lehen
mailan, Soin hezkuntza, Filosofia,
Gaztelania, Euskara, Atzerriko
hizkuntza eta Tutoretza. Bigarren
mailan, berriz, Filosofiaren histo-
ria, Espainiako historia, Gaztela-
nia eta Espainiako literatura, Eus-
kara eta euskal literatura, Atzerri-
ko hizkuntza eta Tutoretza.
Batxilergoak, gainera, aukera-

ko ikasgaien eskaintza zabala du,
besteak beste: Atzerriko bigarren
hizkuntza, Euskal Herriko histo-
ria, Anatomia aplikatua, Argazki-
laritza; Pintura; Laborategiko tek-
nikak, Antropologia soziala;
Atzerriko hizkuntzan ahozko ko-
munikazioa… beste hainbaten ar-
tean. Honela, ikasleei euren inte-
resekin bat datorren ibilbide aka-
demikoa taxutzeko aukera ema-
ten zaie.

CURRICULUM BERRIAK
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
Sailak curriculum berriak atondu
ditu 2022-2023ko ikasturtetik au-
rrera lantzeko. Curriculum ho-
riek Haur Hezkuntzarako, Lehen
Hezkuntzarako, BDHrako eta Ba-
txilergorako dira.
Begoña Pedrosa Eusko Jaurlari-

tzako Hezkuntza sailburuordeak

izango dute, autonomia handia-
goa emanez curriculum aldetik,
baina baita pedagogia eta antola-
kuntza aldetik ere.
Beste ezaugarri garrantzitsu

bat, bereziki DBHrako eta batxi-
lergorako, curriculum berriek
proposatzen duten aukerako
ikasgaien eskaintza zabala da.
Horri esker, ikasleek hobeto au-
keratu ahal izango dute beren
ibilbide akademikoa, beren 
interesekin eta etorkizuneko ibil-
bide akademikoarekin bat dato-
rrena. Hau da, ikasleek beren es-
kola-ibilbidea taxutu ahal izango
dute.
Curriculum berriak, gainera,

tutorearen figurak tradizionalki
izan duen garrantzia berreskura-
tzen du. Hezkuntza Sailaren hez-
kuntza proiektua, neurri handi
batean, ikasleen ongizatea ber-
matzean oinarritzen da, eta hel-
buru hori funtsean tutorearen fi-
gura horren bidez bermatzen da.

IKASLEA ERDIGUNEAN
Curriculum hauen diseinua gida-
tu duten printzipioak azaltzean,
Pedrosak ikaskuntza funtziona-
lean eragiteko nahia azpimarratu
du, «ikaslea erdigunean jarriko
duen hezkuntza eredua».
Horrela, Hezkuntza Sailak pro-

posatzen duen aldaketa hori etor-
kizunera begira aurreikus daite-
keen gizartearen arabera definitu
da. «Aniztunagoa izango da gi-
zartea, globalizatua, eta aldaketa
nabarmenak gertatuko dira bizi-
tzaren arlo guztietan, profesiona-
lak zein pertsonalak. Berez, gerta-
tzen ari dira jadanik. Pandemia
bat, gerra bat… Aldakorra eta eze-
gonkorra izango da, hiperkonek-
tatua… Eta esparru guztiak tekno-
logizatu eta digitalizatuko dira,
horregatik herritar kritikoagoak
eta gizatiarragoak beharko dira.
Konponbideak eraldaketa sozia-
laren ikuspegitik bilatzeko gai
izango diren pertsonak hezi nahi
ditugu, berdintasun eta justizia
sozialean oinarrituta. Jakina, da-
gokien arloetarako behar bezala
prestatuak joango diren pertso-
nak eta, era berean, gure komu-
nitatea berritzeko ekimena eta
begirada etikoa dutenak».
Horiekin batera, «eskola mal-

guagoa» ere badute helburu cu-
rriculum berriek. «Malgua egitu-
retan eta antolaketan, eta ikaste-
ko modu eta interesetara egoki-
tua».

ALDAKETAK BATXILERGOAN 
Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan batxilergoko lau modalitateko bost adar
ematen hasi dira, LOMLOE Hezkuntza Legea Hobetzeko Lege Organikoaren arabera.

Batxilergoko zenbait ikasle, Bilboko ikastetxe batean. ARITZ LOIOLA / FOKU

apirilaren 4an azaldu zuenez,
«curriculum berria urrats kuali-
tatiboa da euskal hezkuntza siste-
man azken urteotan garatzen ari
den konpetentzien araberako
ikaskuntzan». Ikastetxeei dei
egin zaie, pixkana-pixkana, ere-
muetan antolatutako lana ezar
dezaten (ikasgaika edo arloka
ezarri beharrean), bereziki Lehen
Hezkuntzan eta DBHko lehen zi-
kloan. Ikuspegi berri horrek ikas-
turte bakoitzean lantzen diren ar-

loak edo ikasgaiak elkarrekin lo-
tzen ditu. Irakasgaiak batera eta
diziplinartekotasunez lantzea da-
kar, ikuspegi globalarekin, eredu
praktikoago baten eta prestakun-
tza ebaluazio baten alde egiten da.
Horrela, konpetentzien arabe-

rako ikaskuntzari bultzada ema-
ten dion curriculum garapen be-
rri honekin, helburua ikasleen ir-
teera profila bermatzea da. Horre-
tarako, gaitasun sozialak, pertso-
nalak eta akademikoak batuko

dituzte. Irteera profilak berekin
dakar ikasleek eskuratutako ikas-
kuntzak mobilizatzen jakitea, bi-
zitzan zehar izango dituzten
erronka guztiei erantzuteko, bai
esparru pertsonalean, familiarre-
an, sozialean, akademikoan eta
profesionalean.
Helburu horiekin bat etorriz,

Hezkuntza Sailak egiten duen
ikasgaien proposamena orokorra
da, eta aukerako ikasgaiei dago-
kienez, ikastetxeek osatu ahal
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sio bat izango ditu, eta 250 ikasle
hartzeko lekua. Guztira 2.477 me-
tro koadro izango ditu (horietatik
480 gimnasioak hartuko ditu), eta
bi gunetan bereiziko da. 
Gune batek irakaskuntza-era-

bilerako eremuak izango ditu, ha-
la nola ikasgelak, irakasle gelak,
tailerrak, erabilera anitzeko espa-
zioa, Hezkuntza Premia Berezie-
tarako gela... Beste guneak, be-
rriz, gimnasioa, aldagelak eta bil-
tegia izango ditu. Horrez gain,
aterpea eraikiko dute eskola ere-
muko frontoiaren ondoan dau-
den kirol-kantxak estaltzeko.

GIRO EUSKALDUNA 
ETA TALDE TXIKIAK
Zumaia BHI Herri Eskolako ikas-
leak talde txikietan aritzen dira.
Ikasleen heziketa integrala helbu-
ru izanik, ikasketa akademikoaz
gain beste hainbat gizarte balio
sustatzen dituzte: 
• Zumaia BHI Herri Eskolako ikas
komunitatean ikasleen ekimenei
bide emate diete —esaterako,
martxoaren 8ko Emakumeen Na-
zioarteko Egunean ikasleek egin-
dako egitaraua—, eta berdinen ar-
teko tutoretzak eta elkarlanak bi-
deratzen dituzte.
• Ikastetxea Zumaiako hainbat
eragilerekin elkarlanean aritzen
da (Zumaiako Udala, emakume-
en etxea, Darahli elkartea…) eta
ikasleek elkartasunaren, enpatia-
ren, pentsamendu kritikoaren,
talde lanaren eta beste zenbait ba-
lioren arabera dihardute. Berdi-
nen arteko tutoretzak bultzatuz,
elkarrekin eta elkarrengandik
ikasten.
Halaber, aipagarria da Zumaia

BHI Herri Eskolan dagoen giro
euskalduna. Ikasleen euskara
mailarekiko erabateko konpro-
misoa dute ikastetxean, eta eus-
karazko C1 mailarako berariazko
prestakuntza ematen diete batxi-
lergoan. 
Horrekin batera, euskal kultu-

rarekiko ezagutza eta atxikimen-
dua bultzatzeko asmoz, Euskal
Autonomia Erkidegoan egiten di-
ren hainbat lehiaketatan parte
hartzera gonbidatzen dituzte
ikasleak, eta azpimarragarria da
ikasleek lehiaketa horietan lortu
dituzten emaitza ezin hobeak.
Horrela, 2021-2022ko ikasturte-
an, Resurreccion Maria Azkue li-
teratura sariko poesia sailean eta
Urruzuno literatur lehiaketako
prosa eta poesia ataletan lehen sa-
riak eskuratu dituzte Zumaia BHI
Herri Eskolako ikasleek.

ZUMAIA BHI HERRI ESKOLA,
PUBLIKOA ETA EUSKALDUNA 
Zumaia BHI Herri Eskolak batxilergoko eskaintza zabala du. Giza eta Gizarte Zientziak, Zientziak
eta Teknologia, eta Batxilergoko Orokorra modalitateak ematen ditu. Laster, eraikin berriaren
ateak zabalduko ditu. Eraikin berritzailea da, eta hainbat eremutan antolatua egongo da.

Zumaia BHI Herri Eskolako batxilergoko ikasle batzuk. ZUMAIA BHI

Z umaiako (GI-
puzkoa) herri-
gunean kokatu-
ta, eremu eder
eta atsegin bate-
an dago Zumaia

BHI Herri Eskola ikastetxe publi-
koa. Batxilergoan, eskaintza za-
bala du, eta ikasleei prestakuntza
bikaina ematen diete. Bertan, ba-
txilergoko modalitate hauek egin
daitezke: Giza eta Gizarte Zien-
tziak, Zientziak eta Teknologia,
eta Batxilergo Orokorra.
Halaber, ikasgai guztietan, arlo

bakoitzean adituak diren irakas-
leekin, unibertsitaterako sarbide
ebaluaziorako (USE) berariazko
prestakuntza ematen dute. 
Laster, Zumaia BHI Herri Esko-

laren eraikin berria martxan izan-
go da. Eraikin berritzailea da, eta
hainbat eremutan antolatua egon-
go da. Hamar ikasgela eta gimna-
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N a fa r roako
Hezkuntza
D e p a r t a -
m e n t u a k
abenduaren
29an argita-

ratu zuen Irunberrin institutu bat
eraikitzeko proiektuaren lizita-
zioa. Ikastetxe hori 2024-
2025eko ikasturtean zabaltzeko
asmoa du, eta Pirinioetako batxi-
lergoko ikasleentzat izango da.
Proiektuaren arabera, institutu

berria zabaltzeko, Irunberriko
eraikin bat birgaituko da, Egoitza
deitzen dena. Guztira, ia 2.500
metro koadroko azalera du. 
Eraikinaren zaharberritze inte-

grala egingo da, eraikuntza
iraunkorraren irizpideen arabe-
ra, Nafarroako Hezkuntza
Departamentuak azken urteetan
kudeatu dituen eraikitze lanetan
egin ohi den bezala.
Institutu berrian, alde batetik,

batxilergoko Zientziak eta Tek-
nologia eta Giza eta Gizarte Zien-
tziak modalitateetako presta-
kuntza emango da lehen eta
bigarren solairuetan; bestetik,
Lanbide Heziketako ziklo batzuk
ere emango dituzte, eta, horreta-
rako, etxabeak egokituko dituzte.  
Ordainsari profesionalei dago-

kienez, 179.631,03 eurokoa izan-
go da gehienezko aurrekontua.

idatzita dagoenean, Nafarroako
Hezkuntza Departamentua erai-
kina birgaitzeko obrak lizitatu eta
burutzeaz arduratuko da. 
Hezkuntza Departamentuak

denbora darama lanean batxiler-
goko ikasketak Pirinioetan eman
ahal izateko, bertako ikasleen eta
familien eskaerak kontuan iza-
nik. Horrela, Hezkuntza Depar-
tamentuaren asmoa da kalitatez-
ko hezkuntza baliabideak
eskaintzea batxilergoko ikaske-
tak egin nahi dituzten Pirinioeta-
ko ikasleei, ikasketa horiek beren
ingurunean egin ditzaten, beste
eskualde bateko hiri edo herri
batera joan behar izan gabe.
Proiektua burutzearekin bate-

ra, Nafarroako Gobernuak eta EH
Bildu koalizioak 2022rako erdie-
tsi zuten aurrekontu hitzarmena-
ren aldeko urrats bat egingo da,
non aintzat hartzen den Pirinioe-
tan batxilergoa ematen hasteko
egitasmo bat.

CADREITAKO ESKOLA
HANDITUKO DUTE
Halaber, Nafarroako Hezkuntza
Departamentuak abenduaren
26an argitaratu zuen Cadreitako
Teresa Beltran de Lis ikastetxe
publikoa handitzeko proiektua-
ren lizitazioa. Horrela, ikastetxe
horretan toki aldetik dagoen
arazoa konpondu ahal izango 
da.
Ordainsari profesionalei dago-

kienez, 70.000 eurokoa izango da
gehienezko aurrekontua. 45.000
euro izango dira proiektua idaz-
teko, eta 25.000 euro obrak
zuzentzeko. Proiektua idazteko
epea 45 egunekoa izango da,
kontratua sinatzen den hurrengo
egunetik aurrera, proiektuaren
esleipen prozesua amaitu ondo-
ren.
Proiektuak kontuan hartzen

du gaur egungo eraikina molda-
tzea, ohiko lau ikasgela eta beste
hiru handitu eta birgaitzea, eta
bulegoetan, gimnasioan eta libu-
rutegian zaharberritze lanak egi-
tea.

INSTITUTU BERRI BAT IRUNBERRIN
Nafarroako Hezkuntza Departamentuak jakinarazi du Irunberrin institutu bat eraikiko duela, 
2024-2025eko ikasturtean zabaltzeko asmoarekin, Pirinioetako batxilergoko ikasleentzat.

Haur batzuk, Irunberriko kaleen artean. ALBERTO BARANDIARAN

117.522,23 euro izango dira
proiektua idazteko eta 62.108,80
euro obrak zuzentzeko. Proiek-
tua idazteko epea 60 egunekoa
izango da, kontratua sinatzen
den hurrengo egunetik aurrera,
proiektuaren esleipen prozesua
amaitu ondoren. Behin proiektua
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Cadreitako Teresa Beltran de Lis ikastetxe publikoa. TERESA BELTRAN DE LIS

Gizarte Zientziak

.zubirimanteo.comwww
0013 Donostia San Sebastiánel.943 89 92 92TJM Barandiaran 10-12

TRIKULAMAATAURRE   @IESZubiriManteo@ieszubirimanteobhi ieszubirimanteobhi IESzubirimanteoBHI

Giza eta 
eknologia IbilbideaTTeknologia Ibilbidea

Osasun Ibilbidea

okorraOr

Zientziak

Gizarte Zientzietako Ibilbidea
Giza Zientzietako Ibilbidea

ekin er

20  Donostia San Sebastián

ekin er

Batxilergoa

ekin eraikiz

Martxoaren 27tik apirilaren 21ra

Etorkizuna elkarrEtorkizuna elkarrEtorkizuna elkarr



aplikazioak... besteak beste. Pilo-
tatze bat izango da, eta pixkanaka
bere erabilera ezartzen joango
gara ikastetxean, hemen lantzen
ditugun proiektuekin bat egin
dezan».

HIZKUNTZEN
GARRANTZIA 
EGUNGO GIZARTEAN
Ikasleek hainbat proiektu lantzen
dituzte Lizardi ikastetxean. Bes-
teak beste, bizikidetza, hezkide-
tza, Agenda 30, berrikuntza, digi-
talizazioa, kalitatea eta hizkun-
tzak. Horrela, ikasleek frantsesa,
ingelesa eta alemana ikasteko au-
kera dute. «DBHko bigarren
mailatik batxilergoko bigarren
mailara arte, ikasleek ikasgai bat
eleaniztasunean egiteko aukera
dute. Adibidez, DBHko hiruga-
rren mailan Musika ingelesez
hartzeko, DBHko laugarren mai-
lan Teknologia euskaraz edo in-
gelesez, Batxilergoan Fisika edota
Psikologia euskaraz edo ingele-
sez... Horrela, maila guztietan au-
kera bat dute ikasleek, nahi due-
nak hori egiteko».

Halaber, ikasleek hain ibilbide-
an nahi duten arloa aukera deza-
kete. Aukera zabala da. «Alde ba-
tetik, zaletasunak garatzeko taile-
rrak dauzkate, esaterako, dantza
eta musika ikuskizunak, gozogin-
tza, eskalada... Bestetik, ikasgaiak
indartzeko tailerrak daude, eta
hizkuntzen aldetik ere, ahozkota-
suna lantzeko, frantsesa, ingelesa
eta alemana eskaintzen ditugu».
Lizardi institutuak Frantziako

eta Alemaniako zenbait ikaste-
txetako ikasleen arteko trukeak
egiten ditu. «Horrez gain, batxi-
lergoan bidaiei ere garrantzia
ematen diegu, bi urtetik behin
Italiara joaten gara eta Londresera
ere bai. Eskiatzera ere joaten ga-
ra».    
Lizardi ikastetxean izena eman

nahi duten ikasleek martxoaren
27tik apirilaren 21era zabalik
izango dute aurrematrikulazioa
egiteko epea.

ARTEEN PRESTAKUNTZA
LIZARDI INSTITUTUAN 
Zarauzko Lizardi BHI ikastetxean batxilergoko modalitate guztiak egin daitezke. Batxilergo
Artistikoa bere bi modalitateekin eskaintzen duen Urola Kostako ikastetxe bakarra da: Arte
Plastikoak modalitatea eta Musika, Dantza eta Arte eszenikoak modalitatea.

Z arauzko Lizardi
BHI ikastetxeak
(Gipuzkoa) ba-
txilergoko lau
modalitateeta-
ko adar guztiei

buruzko prestakuntza ematen
du: Zientziak eta Teknologia, Giza
eta Gizarte Zientziak, Orokorra
eta Arteak. Arteen modalitateko
bi adarrak egin daitezke, hau da,
arte plastikoak, irudia eta soinua,
eta musika eta arte eszenikoak —
antzerkia eta dantza—.
Arteen modalitatea eskaintzen

duen Urola Kosta osoko ikastetxe
bakarra da. Beraz, eskualde ho-
rretako ikasleek arteen presta-
kuntza egin nahi badute, Lizardi
institutuaren ateak zabalik dituz-
te. «Zientziak eta Teknologia eta
Giza eta Gizarte Zientziak modali-
tateez gain, iaz batxilergo oroko-
rra eta artistikoa ematen hasi gi-
nen, baina arte plastikoen adarra
bakarrik, eta aurten batxilergo ar-
tistiko osoa ematen hasi gara»,
Marina Aranzabal Lizardi BHI
ikastetxeko zuzendariak azpima-
rratu duenez.
Orain arte, profil artistikoa

duten Urola Kostako batxilergo-
ko ikasleek ez dute aukera hori
izan, hau da, arteei buruzko pres-
takuntza egitea haien eskualdean
bertan. «Normalean aurrena
Giza eta Gizarte Zientziak moda-
litateko ikasketak egin izan
dituzte batxilergoan, eta ondoren
arteei buruzko goi mailako ziklo
bat hautatzen zuten, baina orain
Lizardi institutuan arteen presta-
kuntza egiteko aukera dute eta
dantzan, antzerkian eta arteen
gainerako alorretan trebatzeko».

SORMEN GELA
Aurten, Arabako, Bizkaiko eta Gi-
puzkoako ikasleak curriculum
berria lantzen hasi direla eta, Eus-
ko Jaurlaritzako Hezkuntza Sai-
lak sormen gelak zabaldu ditu
hainbat ikastetxetan. Gipuzkoa-
ko bigarren hezkuntzako bitan,
Arrasate BHI eta Lizardi BHI ikas-
tetxeetan, hain zuzen. «Eguno-
tan, sormen gela edo etorkizune-
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ko gela eraikitzeko lanak amai-
tzen ari dira. Martxoaren 24tik au-
rrera, hirugarren ebaluazioan,
Derrigorreko Bigarren Hezkun-
tzako (DBH) lehen mailako ikas-
leak sormen gela horretan jada-
nik hasiko dira curriculum be-
rriaren eremuen lanketan». Sor-
men gelan bi talde batera bilduko

dira, espazio handi batean, eta be-
netako egoeretan oinarritutako
proiektuak aurrera eramango di-
tuzte. «Gero, ikasegoera horren
inguruan landuko dira lehengo
modura elkarrengandik banatuta
zeuden ikasgaietan lantzen ziren
konpetentziak eta oinarrizko ja-
kintzak». 

Gainera, sormen gela baliabide
teknologikoez ederki horniturik
egongo da. «Esaterako, chroma
key alderdia dago, bideoa, tele-
bista eta irratia lantzeko, edo ba-
liabide digitalen artean, beharren
arabera joango dira txertatzen
hiru dimentsiotan lan egiteko
pantaila edo betaurrekoak, AIko

«Aurten batxilergo
artistiko osoa ematen
hasi gara Lizardi BHI
ikastetxean»
«Sormen gelaren edo
etorkizuneko gelaren
erabilera pixkanaka
ezartzen joango gara»
MARINA ARANZABAL
Lizardi BHI ikastetxeko zuzendaria

Lizardi BHI ikastetxea. LIZARDI BHI



G aueko Batxi-
l e r g o a n ,
e s k o l a k
ohiko goize-
ko ordute-
gian izan

ordez, arratsaldean eta gauean
izaten dira. Lanbide batean ari-
tzen diren eta seme-alabak dituz-
ten ikasle helduentzat zaila izaten
baita ikasgelan aritzea goizeko
orduetan, eta, horrela, Gaueko
Batxilergoa ematen duten ikaste-
txeek egoki datorkien ordutegia
eskaintzen diete. 

Beste hainbat erraztasun ere
bai: onlinearitzeko aukera, esate-
rako. Izan ere, Gaueko Batxiler-
goan diharduten irakasleak ohi-
tuta daude zeregin eta ordutegi
desberdinak dituzten ikasleekin
aritzen eta haien egoeretara mol-
datzen.

METODOLOGIA
DESBERDINA
Ohiko batxilergoarekin aldera-
tuta, Gaueko Batxilergoan 
erabiltzen den metodologia des-
berdina da, ikasleei ikasketak
egitea errazteko, Gaueko Batxi-
lergoan aritzen diren ikasleek
lanbidea baitute, etxeko lanak
egin behar baitituzte edo beste
zereginen bat bete behar izaten
baitute. 

Lana txandatan egiten dute-
nak, esaterako, astero ezin dira
iluntzean eskoletara joan, lane-
an ari direlako, baina irakasleek
ikasmateriala ematen diete, 
eta ikasketak egiteko malguta-
suna ematen diete. Izan ere,
ikasleak borondate ona erakus-

ten 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, modali-
tateko sei ikasgai eta aukerako bi
ikasgai.

Gaueko Batxilergoa ikasi ahal
izateko, derrigorrezkoa da 18 urte
izatea eta Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako (DBH) gradudun

titulua edo baliokidea edukitzea.
Gaueko Batxilergoaren bitartez,
ohiko batxilergoko bi ikasturtee-
tako ikasgaiak hiru urtean egite-
ko parada eskaintzen diete ikas-
tetxeek ikasleei. 

Aurrematrikulazioa eta matri-
kulazioa egiteko epeak ohiko

IKASKETAK EGITEKO ERRAZTASUNAK 
Gaueko Batxilergoa ematen duten ikastetxeek ikasketak egiteko erraztasunak eskaintzen dizkiete ikasleei, 
lanbidearekin eta etxeko lanekin uztar dezaten prestakuntza. Eskolak arratsaldean eta gauean izaten dira.

Ikasle batzuk ikasgelan, Erandioko Ategorri ikastetxean (Bizkaia). ATEGORRI INSTITUTUA
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batxilergoko berak izaten dira
normalean, nahiz eta ikastegi
bakoitzak bere berezitasunak
izaten dituen. 

HAINBAT IKASTETXE
Euskal Herriko hainbat ikaste-
txetan egin daiteke Gaueko
Batxilergoa. Irungo (Gipuzkoa)
Pio Baroja institutuan (www.ies-
piobarojabhi.net), esaterako.
Humanitateak, Gizarte Zientziak,
Zientziak eta Teknologia eta
Arteak modalitateetako ikaske-
tak egin daitezke Pio Baroja insti-
tutuan, ohiko batxilergoan.
Gaueko Batxilergoan, berriz,

Pio Baroja institutuak eskaintza
zabala du nola modalitateko ikas-
gaietan hala aukerakoetan, ikas-
leak bide guztiak zabalik izan
ditzan ondoren unibertsitate
ikasketak eta goi mailako zikloak
egiteko. Gaueko Batxilergoan,
eskolak 17:00etatik  21:30era iza-
ten dira.
Institutua 1965eko urrian sortu

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

Gaueko Batxilergoko zenbait ikasle, irakasle batekin, Irungo Pio Baroja institutuan (Gipuzkoa). GARI GARAIALDE / FOKU
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Pio Baroja institutuan ez ezik,
Euskal Herriko beste zenbait
ikastegitan ere egin daiteke
Gaueko Batxilergoa. Besteak
beste, Arabako Federico Baraibar
institutuan (Gasteiz), Bizkaiko
Unamuno institutuan (Bilbo),
Ategorri ikastetxean (Erandio)
eta Kantauri institutuan (Santur-
tzi), Gipuzkoako Usandizaga ins-
titutuan (Donostia), eta Nafarroa-
ko Plaza de la Cruz institutuan
(Iruñea), Navarro Villoslada insti-
tutuan (Iruñea) eta Benjamin de
Tudela institutuan (Tutera).

Ikasleei ikasketak egitea
errazteko metodologia
erabiltzen da 
Gaueko Batxilergoan
Eskolak, ohi bezala
goizeko orduetan izan
ordez, arratsaldean eta
gauean izaten dira
Derrigorrezkoa da 
18 urte izatea eta DBHko
gradudun titulua edo
baliokidea edukitzea



B a t x i l e r g o k o
ikasketak urru-
tiko irakaskun-
tzaren bidez
egin daitezke,
eskoletara joan

behar izan gabe, eta modu horre-
tan batxilergoko titulua eskuratu

goi mailako heziketako zikloak
edo unibertsitate ikasketak egin
ahal izateko.

Urrutiko Batxilergoa egin ahal
izateko, ezinbestekoa da 18 urte
izatea edo ikasturtean bertan
betetzea, eta Derrigorrezko Biga-
rren Hezkuntzako gradudun

titulua edo baliokidea edukitzea.
Beste zenbait baldintza ere bete
behar dira: gaixotasun edo elba-
rritasunen bat izatea, lan jardue-
raren bat bete behar izatea, aldi
berean bestelako ikasketa ofizial
batzuk egin behar izatea, kirol
jarduera bat egitea, espetxeratuta

egotea edo gainditu gabeko ikas-
gaiak edukitzea ikasketak utzi
behar izatearen 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 
ETA BAKARKAKO
TUTORETZAK
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 ikasleen zalantzak argitzen
ditu ikastetxean bertan, ikaslea
ikastetxera joan badaiteke, eta,
ikasleak ikastetxera ezin badu jo-
an, telefonoz, posta arruntez, pos-
ta elektronikoz edo ikastetxe ba-
koitzak ezartzen duen beste edo-
zein sistema erabiliz. 

Azterketak egitera, ikasleak
berak joan beharko du matriku-
latuta dagoen ikastetxera, idatziz
egin beharko baititu ebaluazio
probak. Proba edo azterketa
horietako batera aurkeztu ahal
izateko, ikasleak bere nortasun
agiria, pasaportea edo horien
baliokidea den beste agiriren bat

IKASTEKO MALGUTASUNA
URRUTIKO BATXILERGOAN  
Urrutiko Batxilergoan ez da ezinbestekoa eskoletara joatea. Tutoretza gisako laguntza
eskaintzen zaio ikasleari batxilergoko titulua eskuratzeko.  

Urrutiko Batxilergoan, ikasleak malgutasuna izaten du ikasketak egiteko. RAUL BOGAJO / FOKU
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erakutsi beharko du, nor den fro-
gatzeko. 

Ikasleak maila osoko matrikula
egin dezake, edo irakasgai batzuk
bakarrik hautatu, maila bateko-
ak edo bi mailatakoak ere bai.
Ikasgaiak banan-banan gainditu
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-
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
Ibilbidea eta Gizarte Zientzietako
ibilbidea) eta Arteak.

Ikasgaiak lau multzo hauetan
antolatzen dira: orokorrak —mo-
dalitate guztientzako derrigo-
rrezko ikasgai komunak—, moda-
litateko derrigorrezkoa —modali-
tateko edo ibilbideko nahitaezko
ikasgaia—, modalitateko hautaz-
koak —modalitate bakoitzari da-
gozkion ikasgaiak— eta espezifi-
koak —edozein modalitate izanda
ere modu librean hautatzeko
ikasgaiak—.

Matrikula egiteko, ikasleak 18
urte beteak izan behar ditu urte
naturalean –hau da, ikasturtea
hasten den urtearen abenduaren
31 baino lehen–, eta Derrigorrez-
ko Bigarren Hezkuntzako gradu-
dun titulua, teknikari titulua edo
goi mailako teknikari titulua edu-
ki behar ditu.

Nafarroan, Iruñeko Felix Ura-
bayen institutuan egiten ahal dira
Urrutiko Batxilergoko ikasketak
(iesnapa.educacion.navarra.es),
Zientziak eta Teknologia, eta Giza
eta Gizarte Zientziak modalitate-
etan. Nafarroako Gobernuaren
babesean sortutako ikastegia da,

Urrutiko Batxilergoko ikasleek ez dute epemugarik izaten batxilergoko ikasketak amaitzeko. RAUL BOGAJO / FOKU

Ikasleak maila osoko
matrikula egin dezake,
edo irakasgai batzuk
bakarrik hautatu
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eta doakoa da. Ikasleei presta-
kuntza malgua eskaintzen die
ikasketak egin ditzaten, eta talde-
ko eta bakarkako tutoretzak ere
bai.

Matrikulatu ahal izateko, ikas-
leak 18 urte izan behar ditu, edo

18 urte bete behar ditu matrikula
egiten duen ikasturtean, edo
gutxienez 16 urte izan behar ditu
eta ikasketak egiteko modua
ematen ez dion lan kontratu bat
edo goi mailako kirolaria izan
behar du. 




