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1. Sarrera
Azken berrogeita hamar urteetan hezkuntza asko aldatu da. Aldaketa garrantzitsuak
gertatu dira, besteak beste: normatiboak, hezkuntzaren orokortzea, derrigorrezko
hezkuntza luzatzea, integrazioa, teknologia berriak, gizarte-aldaketak, gaitasunaren
araberako ikaskuntza eta inklusioa. Funtsean, egoera eta premia berriak sortu dira eta,
ondorioz, eskolak etengabe aldatu beharra dauka, gaur egungo gizartearen eskariei
erantzuteko.
Hezkuntzaren Lege Orokorraren bitartez, 1970ean hezkuntza arautua orokortu eta
derrigorrezko hezkuntza 14 urtera arte luzatu zuten.
Hezkuntza Plan Berezian, 1978an, desgaitasunak zituzten ikasleak ikastetxe
arruntetan eskolatzen hasteko premia planteatu zuten.Eskola-integrazioa derrigorrezko
hezkuntzan aplikatzeko prozesua 1985ean jarri zuten martxan, Hezkuntza Bereziaren
Antolamendu Orokorrerako Errege Dekretuaren bidez.
Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrari buruzko 1990eko Legeak
hezkuntza-normalizazioaren printzipioa gehitu zuen. Irakaskuntza-ikaskuntza prozesua,
alegia irakaskuntza-jarduera, berriz aztertu behar izan zuten, ikasle guztien premietara
egokitze aldera.
2006ko Hezkuntzaren Lege Organikoak beste aurrerapauso bat eman zuen eta
agindu zuen hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak zituzten ikasleen arreta integrala
premia antzeman bezain laster hastea eta normalizazioaren eta inklusioaren printzipioen
arabera ematea.
Azken urteetan, araudiaz gain gizartea ere asko aldatu da. 2000. urtearen inguruko
egoera ekonomikoak eta 2008. urtean hasitako krisi ekonomikoak migrazio-prozesuak
eragin zituen eta prozesu horiek ikastetxeak aldatu dituzte: agerian utzi dute pertsona,
kultura, hizkuntza, bizimodu eta hezkuntza ulertzeko modu anitz daudela.
Horrez gain, hezkuntza-arloko nazioarteko hitzarmenek ikuspegi inklusibodun
hezkuntza-proposamenak egiteko konpromisoa mahaigaineratu dute.
Aipaturiko eskakizunetara moldatzeko aldaketa-prozesu horiek direla eta,
ezinbestekoa da plan estrategiko bat egitea. Plan horretan egoeraren diagnostiko egokia
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egin behar da, hezkuntzaren joera eta lortu beharreko helburuak argi eta garbi zehaztu
behar dira eta helburu horiek lortzeko jarduera koordinatuen ildo estrategikoak ezarri
behar dira.
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2. Eskola inklusiborantz
Hezkuntza garapen sozial eta pertsonalaren funtsezko faktore bat da, "bakearen,
askatasunaren eta justiziaren ereduak gauzatzeko (gizakiaren) saioaren behar-beharrezko
aktiboa”, eta giza garapen sakon eta orekatuagoa sustatzeko eta, era horretan, pobrezia,
bazterkeria, ezjakintasuna eta gerrak gutxitzeko daukagun baliabide nagusietako bat
(Delors, J. txostena 1996).
XXI. mendeko gizartearen eta eskolaren erronkei erantzun nahi badiegu, hezkuntza
aldatu beharra daukagu eta, horretarako, ezinbestekoa da metodologiak berritzea,
ahalduntzea sustatzea eta komunitatea pixkanaka integratzea.
Gaur egungo eskolaren premiei egokien erantzuten dien erakunde internazional eta
nazionalen paradigma eskola inklusiboa da. Hezkuntza inklusiboaz hitz egitea ez da
hezkuntzaz soilik hitz egitea, ikasle guztiei kalitatezko hezkuntza eskaintzeaz, zuzentasunaz
eta gizarte-justiziaz hitz egitea ere bada. Hezkuntza gero eta inklusiboagoa izateak
milurtekoko garapen-helburuetako batzuk lortzen laguntzen du: pobrezia errotik kentzea,
lehen hezkuntza unibertsala izatea eta guztientzako hezkuntza (GH) ziurtatzea.
Ikasle guztientzako kalitatezko eta bidezko hezkuntzaren premisak ezartzen dituen
eta testuinguru berean hezkuntza-erantzun baliozko eta dibertsifikatua eskaintzen duen
hezkuntza-sistema eraikitzeko, ezinbestekoa da eskolak erantzun behar dien erronka eta
desafio garrantzitsuak aintzat hartzea. Hezkuntza-erantzun horrek ikasteko oztopoak
antzeman behar ditu, oztopo fisiko, sentsorial, psikiko eta sozialak, ikasleek eskola-garaian
egoki aurrera egitea eragozten baitute.
Gaur egun ez da erraza eskolaren erronkak zehaztea; izan ere, gizartea aldakorra da
eta tresna baliagarri ugari sortzen ditu ezin bizkorrago, baina erantzunak ere bizkor eman
behar dira.
Hezkuntza Departamentuak xedatuko du berariazko hezkuntza arreta behar duten
ikasleek gai izan daitezen ikasle guztientzat oro har ezarritako gaitasunak eta helburuak
iritsi eta norberaren gaitasunak ahalik eta gehien garatzeko, berariazko hezkuntza arreta
horren arrazoia zein ere den: ezgaitasunaren nahiz portaeraren nahasmendu larrien
ondoriozko hezkuntza premia bereziak izatea; adimen gaitasun handiak izatea; hezkuntza
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sistemara berandu sartu izana; norberaren nahiz bere eskola historiaren baldintzak; edo
ikaspeneko berariazko zailtasunak, hala nola arreta faltagatiko nahasmendua eta
hiperaktibitatea, dislexia edo diskalkulia duten ikasleak eta eritasun arraroen ondoriozko
hezkuntza premiak dituzten ikasleak.

2.1. XXI. mendeko eskola
2.1.1. Gaur egungo eskola
Gaur egungo eskolan, irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesuaren ardatza ikaslea da
eta jakintza esperientzien bitartez barneratzea lehenesten da, ikaskuntza esanguratsua
sortzeko modu oso eraginkorra baita. Jakintza hori funtsezkoa da benetako egoerak
simulatzen edo planteatzen dituzten ingurune kontrolatuetan aplikatzeko. Ingurune
horietan, gaitasunak landuz eta jakintzak egoki erabiliz, ikasleak planteatzen dizkieten
eskakizunei erantzuteko gai izango dira. Ikaskuntza esanguratsua izan dadin ez da nahikoa
jakintza sortzea, baita egituratzea, egokitzea, lehenestea, antolatzea eta erabiltzea ere.
Beraz, ikasleak ez dira ikaskuntza-prozesuaren agente pasiboak, ardatzak baizik, eta
funtsezkoa da prozesu horretan pixkanaka modu aktiboan parte hartzea.Era horretan
lantzen da “eskakizun konplexuei egoki erantzuteko eta askotariko lanak modu egokian
egiteko gaitasuna” (DeSeCo, 2003).
Gaur egungo gizarteak pertsona kritiko eta autonomoak behar ditu, bata
bestearekin harremanak dituzten, gizartean parte hartzen duten eta desberdintasunak
errespetatzen dituzten pertsonak, aurrera egiten duen eta etengabe aldatzen den
gizartearen etorkizuneko aldaketei eta eskakizun profesionalei egokitzeko prest dauden
pertsonak.
2.1.2. Eskola teknologikoa
Urteak dira kultura digitala gizartean ezarri zela. Ikastetxeak teknologiak erabiltzen
hasi dira eta dagoeneko eguneroko tresna bihurtu dituzte. Ordenagailua, adibidez, irakasle
eta ikasleentzat funtsezko tresna da. Gainera, Interneti esker edonork eskuratu dezake
informazioa. Halaber, gailu mugikorrak eta ikasgela birtualetako arbel digitalak egunero
erabiltzen dira eskola-dinamikan.
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Era horretako tresna teknologikoek irakaskuntza-prozesuak aberasteko aukera
ugari ematen dituzte eta ikaskuntza-prozesuaren elementu osagarriak dira.
Teknologia sustatzea eta egoki erabiltzea oso baliagarria da. Hori dela eta, gaur
egungo eskolan oso garrantzitsua da hezkuntza-prozesuan teknologia integratzea;kontuan
hartuta, betiere, erabiltze hutsak ez diola balio erantsia gehitzen. Teknologiak gainerako
tresnen modukoa izan behar du, hezkuntza-erantzuna eta ikaskuntza-prozesua hobetzeko
erabil baitaiteke; betiere, kontuan hartu behar da tresna teknologikoak ingurunearen eta
egoeraren arabera erabili behar direla.
2.1.3. Eskola inklusiboa
Eskolak, ikasle guztiei kalitatezko arreta emateko gai izan nahi badu, aldatu egin
behar du. Premisa hau da: aniztasuna hezkuntza-sistema osoa hartzen duen errealitate bat
da, ikasle guztiak dira anitzak, gaitasun, jarrera, interes, ikaskuntza-estilo eta askotariko
gizarte- eta kultura-inguruneetako bizi-ibilbide desberdinak dituztelako. Eskola inklusiboak,
aldaketa hori gauzatzeko, estrategia metodologiko eta antolaketa-prozesu berriak erabili
eta aldaketa normatibo eta sozialak egin behar ditu. Eskola inklusiboa dagokion
ingurunean murgilduta dago eta inguruko agenteekin elkarlanean aritzen da.
Hezkuntza ez da hezkuntza-erakundeen kontua bakarrik: gizartean edonon ikasten
da.Hala ikaskuntza formalean nola ez-formalean familiaren, eskolaren eta komunitatearen
arteko lotura eta elkarlana sustatu behar dira.Hezkuntzan gizarte osoak parte hartzen du
eta ezinbestekoa da komunitateko agenteek elkarrekin lan egitea.
2.1.4. Eskola zuzena
Eskola gizarte-zuzentasunerako tresna bihurtzen da, ikasle bakoitzaren inguruneko
desabantailak arintzen eta "eskola efektua" indartzen duena. Hau da, eskola abiapuntura
moldatzen da, ikasleen premia berezietara. Eta abiapuntu horretatik ikasleak akuilatzen
eta aberasten ditu, ekarpenak eginez, eta erantzun bereiziak eskaintzen dizkie, nork bere
gaitasunak egoki landu ditzan.
Eskola zuzena gai da normalean hezkuntza-zirkuituetatik baztertzen diren biztanlegeruzetara hurbiltzeko, eta ikaskuntza pertsonalizatzen du, hezkuntza-sisteman sartzeko

9

berdintasuna eta aukera-berdintasuna nahasi gabe, eta goi-mailako hezkuntzarako
sarbidea ere errazteko asmoa du.
2.1.5. Eskola autoebaluatzailea
Eskolaren lanerako abiapuntuak lortu beharreko helburuak, landu beharreko
edukiak eta zabaldu beharreko gaitasunak dira.
Horretarako, adierazleak ezartzen ditu, proposatutako helburuak zenbateraino
lortu diren eta aurreikusitako gaitasunak zenbateraino garatu diren ikusteko.
Era horretan, proposatutako helburuak zenbateraino lortu diren ebaluatzen du eta
berrazterketa-mekanismoak sortzen ditu, proposamen metodologikoak, antolaketaestrategiak eta ingurunearekiko elkarlana bideratzeko eta, horrela, etengabe hobetzeko
elementuak sartzeko.
Eskolak prozesuak zehazten ditu, prozesuen adierazleak ezartzen eta ebaluatzen
ditu eta hobekuntza-proposamenak egiten ditu, etengabe hobetzeko asmoarekin.
2.1.6. Eskola berritzailea
Ikasleek irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan modu aktiboan parte har dezaten
ezinbestekoa da irakasleak aurrez zehaztutako jakintzen helarazle direlako ikuspegi
tradizionala gainditzea.
Baina premia horietan oinarrituriko irakaskuntza-prozesua behar bezalakoa izan
dadin, ikasleek ikasten ikasteko gaitasuna landu behar dute hezkuntza-etapa guztietan,
erantzukizuna, inplikazioa, autonomia, autoexijentzia eta ahalegina oinarritzat hartuta.
Premisa horiek landu ahala, irakaskuntzak zuzentzaile izateari utziko dio eta irakasleek
ikasleei ikasten lagunduko diete.
Zuzentzaile izateari uzteaz gain, irakasleek ikasleek landu behar dituzten gaitasun
jakin batzuk sustatu eta irakasleen zereginak berriz aztertu behar dituzte. Paradigma berri
hori continuum baten bi ardatz hauen artean dagoen prozesu bat da: irakaskuntza
zuzentzailea, ikasleek ikaskuntza-prozesuan modu aktibo edo autonomoan parte hartzen
duten heinean; eta irakaskuntza orientatzailea, ikasleek ikaskuntza-prozesuan parte
hartzen duten heinean.
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2.1.7. Eskola profesionalizatua
Unibertsitateetan eta esperientziaren eta jakintzaren beste arlo batzuetan
ikertzaileek egiten dituzten ekarpen teoriko berriei jarraikiz, funtsezkoa da profesionalek
ikasgelako lana aztertzea, ekarpen berrien erabilgarritasuna analizatzea, ikasgelan
aplikatzeko egokitu daitezkeen baloratzea eta egoki iritzitako elementuak pixkanaka
erabiltzen hastea. Irakasleek, era horretan, etengabeko hobekuntza-prozesuak sortzen
dituzte.
Gauzak horrela, irakaskuntza-jardueraren gainean hausnartuz, nork bere corpus
pedagogikoa sortzen du, irakasle bakoitzak bere ibilbide profesionalean jorratuko duen
jardunbidea. Era horretan, irakasleen lana premisa sendoetan oinarritzen da eta, ondorioz,
eguneroko lana koherentea da. Esperientziak konpartituz, esperientzia horiei buruz
hausnartuz, proiektuetan beste irakasle batzuekin esku hartuz eta kalitatezko
prestakuntza-prozesuetan parte hartuz profesionalak gehiago eta hobeto gaitzen dira.
Talde-lanak, profesionalen arteko koordinazioak eta irakaskuntza-taldearen
kohesioak banakako esku-hartzea osatzen eta aberasten du.
2.1.8. Eskola eraldatzailea
Klaustroak hezkuntza-sistemaren aldaketa-agenteak dira. Klaustroetan eztabaidatu,
erabakiak hartu eta elkarrekin lan egin behar da, irakasleen berezitasunak kontuan hartu
behar dira, baina funtsezkoa da lana koordinatzeaeta helburu komunak jartzea.
Metodologiari, ebaluazioari eta curriculumaren antolakuntzari buruzko erabaki guztiak
klaustroan aztertu, baloratu eta onetsi behar dira.
Eskolan kohesioa eta eraginkortasuna bultzatzeko, funtsezkoa da klaustroetan lana
sustatzea, elkarrekin eta beste ikastetxe batzuekin sarean lan egitea, hezkuntzaadministrazioaren babesa eta aholkularitza jasotzea eta ikastetxeko hezkuntzaproiektuaren autonomia sustatzea.
2.1.9. Eskola antolatua
Eskola horietan, profesionalek etengabe ikasten dute eta eguneratzen dute beren
lana eta zuzendaritza-taldeek hezkuntzaren egiturak berritzen eta eraldatzen dituzten
proiektuak zuzentzen dituzte.
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Ikastetxe horietan berrikuntza babesten dute, banakoen ekarpenak baloratzen
dituzte, jardunbide profesionalaz hausnartzen dute, koordinazio eta koherentzia bertikal
eta horizontala ziurtatzen dute, jardunbide egokiak zabaltzen dituzte eta beste ikastetxe
batzuekin elkarlanean aritzea errazten dute.
Era horretan, pixkanaka, askotariko erronka eta eskakizunak betetzeko trebatzen
dira eta, ondorioz, inguruko premietara egokitzeko eta gero eta erantzun hobeak emateko
gai dira.
2.1.10. Eskola berriztatzailea
Eskola aktibo eta dinamikoa da, inguruko premiak ezagutzen ditu, gizartean parte
hartzen du, eraldatu egiten da eta agente guztiek parte hartzea errazten du.
Eskolak, beraz, bere lana aztertu eta aldatu behar du etengabe, gazteak mundu eta
lanbide aldakorretarako prestatzen dituelako; batzuetan, gainera, lanbide horiek berriak
eta oso desberdinak izango dira. Eskolak gaur egungo eta etorkizuneko eskakizun
aldakorrei erantzuteko pertsona eta profesional autonomo eta adituak behar ditu.
Horregatik guztiagatik, aniztasunari erantzuteko ezinbestekoa da hezkuntza
aldatzea, gaur egungo mundu globalizatuan herritar kritiko, solidario eta arduratsuak
trebatzeko eta haien gaitasunak, bereizi ordez, bateratzeko. Eskola inklusiboa izan dadin
hezkuntza-sistemak eraldatu behar dira, ikasle guztien aniztasuna barne har dezaten.
Plan Estrategikoa egin dugu sistemak erronka hauei aurre egin behar diela irizten
diogulako: baliabideen optimizazioa, ikasleen eskolatze desberdina eta eskola-testuinguru
arruntetan hezkuntza-premia bereziak dituen ikasle-kopuruaren igoera. Alde horretatik,
ikasle guztiei hezkuntza-erantzun egokia emateko, antolakuntzaren eta metodologiaren
inguruko proposamenak aztertu eta ezarri behar ditugu.
Gauzak horrela, Plan Estrategiko honetan dibertsitatearen arretarako epe motz eta
ertaineko jarduera-ildo nagusiak bildu ditugu. Planaren abiapuntua egoeraren diagnostikoa
da. Izan ere, diagnostiko horri esker zehaztu ahal izan ditugu helburuak, ildo estrategikoak
eta jardueren tenporalizazioa.
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3. Egoeraren diagnostikoa
Planifikatu nahi den esparruko benetako premiei erantzuten dien plan
estrategiko bat egiteko funtsezko oinarrietako bat egoeraren diagnostiko egokia
egitea da.
Hezkuntzaren esparruko aniztasunaren arretaren diagnostikoa hiru ataletan
banatu dugu. Lehenik, AMIA analisia egin dugu, Nafarroako aniztasunaren arretaren
ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak aztertzeko. Bigarrenik, Nafarroako
aniztasunaren inguruko gai jakin batzuen berri ematen duten adierazleak berriz
aztertu eta sortu ditugu. Eta, azkenik, aniztasunaren inguruko gaiak lantzen dituzten
azken PISA txostenen ekarpenak aztertu ditugu.

3.1. AMIA analisia
3.1.1. AMIAren deskribapena
Diagnostiko

mota

honen

helburua

da

zehaztea,

ahalik

eta

modu

objektiboenean, antolaketa-egitura jakin baten zer bereizgarrirengatik den egitura
hori indartsua eta berezia. AMIA analisia erabiltzen da, batetik, antolaketa -egitura
baten barne-egoeraren indargune eta ahuleziak ebaluatzeko; eta bestetik, kanpo ebaluazioa egiteko, hau da, egitura horrek inguruan zer aukera eta mehatxu dituen
aztertzeko. AMIA siglek horixe esan nahi dute: ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta
aukerak.
AMIA analisiak gai hauek aztertzeko metodologia eskaintzen du:
* Ahuleziak, alegia ahultasuna eragiten duten barne-elementuak.
* Indarrak, hau da, antolaketa-egiturari balio erantsia gehitzen dioten barnebereizgarriak.
* Aukerak, alegia antolaketa-egiturarentzat positiboak eta mesedegarriak diren
inguruneko faktoreak.
* Mehatxuak, hau da, antolaketa-egituraren egonkortasunean eta garapenean
eragin kaltegarriak dituzten inguruneko egoerak. (Ponce H., 2007).
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AMIA oso tresna baliotsua da aldaketa estrategikoak bideratzeko, antolaketa egitura eraginkorragoa edukitzeko eta gaur egungo eskariei hobeto egokitzeko.
Funtsean, egoeraren diagnostikoa egiten eta plan estrategiko egokia ezartzeko
erabakiak hartzen laguntzen du.
Nafarroako aniztasunaren arretaren AMIA analisia bi fasetan egin dugu.Lehen
fasean Nafarroako Eskola Kontseiluko kideek, NHBBZko zuzendariak, hezkuntza ikuskatzaileek eta Antolamenduaren, Orientazioaren eta Aukera Berdintasunaren
Zerbitzuko kideek parte hartu zuten, eta oinarrizko agiri bat egin zuten, Nafarroako
hezkuntza-sistemako aniztasunaren arretaren indar, ahulezia, mehatxu eta aukerak
jasotzeko. Hasierako AMIA horretan bildutako ekarpenak Nafarroako ikastetxeen
lagin adierazgarri bati helarazi zizkieten, agiria baloratu eta ekarpenak egin zitzaten.
Lagin horretan Nafarroako 43 ikastetxe zeuden. Zehazki, ikastetxe horietako
Eskola Kontseiluko kideek eta Orientazio Departamentuetako Hezkuntza Laguntzako
Unitateetako kideek parte hartu zuten.
Prozesu horretan honako hauei eskatu genien parte hartzea: Eskola
Kontseiluko familien ordezkariei, irakasleen ordezkariei, zuzendaritza-taldeko kideei,
udal-ordezkariari eta HLUko edo Orientazio Departamentuko kideei. Horiek guztiek
hasierako AMIA analisia baloratu eta ekarpenak egin zituzten.
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3.1.2. AMIAren emaitza orokorrak
Indarrak
Itema

Puntuazioa

Irakasle-taldeak profesionalak dira eta berritzeko gogoa dute

536

Ikastetxe guztietan daude orientatzaileak

470

Orientatzaileek ikasleentzako hezkuntza-erantzuna egokitzeko profil
tekniko egokia dute

432

Irakasleak hezkuntza aldatzeko engaiatu dira

345

Informazio- eta komunikazio-teknologia berriak erabiltzen dituzte

291

Nafarroako Aniztasunaren Arretarako Plan Estrategiko bat ezarriko
dute

250

Irakasle-taldeak koordinatuta daude eta, ondorioz, proiektuak
koherenteak dira

239

Haur Hezkuntza etapa muinbakar eta malgutzat jotzen dute

235

Aniztasunaren kontzeptu zabalaren onespen sozial eta profesionala
nabarmena da

214

Ahuleziak
Itema

Puntuazioa

Giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak falta dituzte

594

Irakasleak eta orientatzaileak ez dira egonkorrak

429

Koordinazio-orduak falta dituzte

408

Ratio handiak dituzte, batez ere ikastetxe jakin batzuetan

378

Irakasleek eta NHBBZko kideek ez dute lanean egonkortasunik

367

Familien hezkuntza-zereginak ikastetxeei egokitzen dizkiete

334

Ez dakite jokabidearen nahasmendu larrien aurrean zer egin

128

Ez dute lortzen familiekin komunikatzea eta senideek parte hartzea

120

Ez dute aniztasuna hezkuntza-premia bereziez harago doalako
kontzientziarik

65

Pobrezia, immigrazioa… modu asimetrikoan eskolatzen dira

64
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Mehatxuak
Itema

Puntuazioa

Krisi ekonomikoa / Baliabide mugatuak

617

Irakasle asko bitartekoak dira, ordezkapenak ez dituzte beti arin egiten

595

Ratioak neurrigabeak dira

454

Osasun mentaleko arreta-sistema lepo dago

251

Familia batzuek ez dute seme-alaben prestakuntzan ia parte hartzen

203

Egoera sozioekonomiko txarra duten ikasleen ratio handiak dituzten
ikastetxeetan irakasleak, ikasleak eta familiak lepo daude

144

HKKM araudiaren zalantza

127

Kanpo-ebaluazioak curriculum moldagarri bat sortzea eragozten du

114

Aukerak
Itema

Puntuazioa

Irakasleek prestakuntza eta gogo handia dute

589

Gizarteak pertsona guztiak errespetatzeko jarrera du

584

Haur eta gazteen OMZ, eguneko ospitale, oinarrizko gizarte-zerbitzu
eta abarretan profesional adituak daude eta hezkuntzako langileekin
batera lan egiten dute.Sare-lana

389

Ikasgelan beste era batera lan egiteko aukera ematen duten
metodologia berriak erabiltzen dituzte

342

Espezialistek etengabe prestatzeko aukera dute

244

NHBBZ zerbitzu osagarri gisa erabiltzen dute eta taldeak prestatuago
daude

236

Aniztasunaren arretan IKTak erabiltzen dituzte

136

Familia batzuek berrikuntza metodologikoak aplikatzen parte hartzen
dute

120

Bizikidetzarako eta aniztasunaren arretarako zerbitzuak koordinatzea
sustatzen dute

113

Gizarteak hezkuntza-sistemak hezkuntza-aniztasunaren alde lan handia
egin dezakeelako uste osoa du

73
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3.1.3. AMIAren emaitzak eskola-elkarteko agenteen arabera
Atal honetan, AMIA analisiko emaitzak kontsulta egindako kolektiboen
puntuazioen arabera aztertu ditugu. Kolektiboak dira lagineko ikastetxeetako
Eskola

Kontseiluetako

udal-ordezkariak,

zuzendaritza-taldeak,

irakasleak,

Hezkuntza Laguntzako Unitateak (HLU) edo Orientazio Departamentuak eta
familiak. Hauek dira kolektibo horietan puntuazio handiena izan duten bost
itemak:
3.1.3.1. Udal-ordezkariak
INDARRAK
Ikastetxe guztietan daude orientatzaileak

79

Irakasle-taldeak profesionalak dira eta berritzeko gogoa dute

77

Informazio- eta komunikazio-teknologia berriak erabiltzen dituzte

74

Irakasleak aniztasunaren arreta eskola-elkarte osoaren erantzukizuna
denaren jabeago dira

74

Orientatzaileek ikasleentzako hezkuntza-erantzuna egokitzeko profil tekniko
egokia dute

73

AHULEZIAK
Familien hezkuntza-zereginak ikastetxeei egokitzen dizkiete

71

Giza baliabide eta baliabide ekonomiko gutxi dituzte

66

Ez dute aniztasuna hezkuntza-premia bereziez harago doalako kontzientziarik

65

Irakasleak eta orientatzaileak ez dira egonkorrak

65

Pobrezia, immigrazioa… modu asimetrikoan eskolatzen dira

64

AUKERAK
Gizarteak pertsona guztiak errespetatzeko jarrera du

80

Irakasleek prestakuntza eta gogo handia dute

73

Gizarteak hezkuntza-sistemak hezkuntza-aniztasunaren alde lan handia egin
dezakeelako uste osoa du

73

Ikasleen aniztasuna haien gaitasunak hobetzeko aukera ona da

71

Ikasgelan beste era batera lan egiteko aukera ematen duten metodologia
berriak erabiltzen dituzte

71
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MEHATXUAK
Hezkuntzan oinarrizko akordioak falta dira, politizazioaren ondorioz arauak
maiz aldatzen dira

77

Familia batzuek ez dute seme-alaben prestakuntzan ia parte hartzen

74

Irakasle asko bitartekoak dira, ordezkapenak ez dituzte beti bizkor egiten

73

Krisi ekonomikoa / Baliabide mugatuak

67

Ratioak neurrigabeak dira

67

3.1.3.2. Irakasleak
INDARRAK
Aniztasunaren arretarako planak eta urteko zehaztapenak

104

Irakasleak hezkuntza aldatzeko engaiatu dira

98

Informazio- eta komunikazio-teknologia berriak erabiltzen dituzte

98

Irakasle-taldeak profesionalak dira eta berritzeko gogoa dute

96

Aniztasunaren kontzeptu zabalaren onespen sozial eta profesionala
nabarmena da

95

AHULEZIAK
Koordinazio-orduak falta dituzte

125

Giza baliabide eta baliabide ekonomiko gutxi dituzte

118

Irakasleek eta NHBBZko kideek ez dute lanean egonkortasunik

112

Irakasleak eta orientatzaileak ez dira egonkorrak

112

Ratio handiak dituzte, batez ere ikastetxe jakin batzuetan

111

AUKERAK
Irakasleek prestakuntza eta gogo handia dute

118

Espezialistek etengabe prestatzeko aukera dute

114

Bizikidetzarako eta aniztasunaren arretarako zerbitzuak koordinatzea
sustatzen dute

113

Gizarteak pertsona guztiak errespetatzeko jarrera du

107

NHBBZ zerbitzu osagarri gisa erabiltzen dute eta taldeak prestatuago daude

106
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MEHATXUAK
Hezkuntzan oinarrizko akordioak falta dira, politizazioaren ondorioz arauak
maiz aldatzen dira

129

Krisi ekonomikoa / Baliabide mugatuak

124

Irakasle asko bitartekoak dira, ordezkapenak ez dituzte beti bizkor egiten

120

Osasun mentaleko arreta-sistema lepo dago

117

Kanpo-ebaluazioak curriculum moldagarri bat sortzea eragozten du

114

3.1.3.3. Zuzendaritza-taldeak
INDARRAK
Nafarroako Aniztasunaren Arretarako Plan Estrategiko bat hasi dute

130

Ikastetxe guztietan daude orientatzaileak

128

Aniztasunaren arretarako planak eta urteko zehaztapenak

124

Irakasle-taldeak koordinatuta daude eta, ondorioz, proiektuak koherenteak
dira

120

Irakasle-taldeak profesionalak dira eta berritzeko gogoa dute

119

AHULEZIAK
Koordinazio-orduak falta dituzte

145

Familien hezkuntza-zereginak ikastetxeei egokitzen dizkiete

145

Giza baliabide eta baliabide ekonomiko gutxi dituzte

142

Irakasleak eta orientatzaileak ez dira egonkorrak

136

Ratio handiak dituzte, batez ere ikastetxe jakin batzuetan

135

AUKERAK
Irakasleek prestakuntza eta gogo handia dute

143

Haur eta gazteen OMZ, eguneko ospitale, oinarrizko gizarte-zerbitzu eta
abarretan profesional adituak daude eta hezkuntzako langileekin batera lan
egiten dute. Sare-lana

142

Gizarteak pertsona guztiak errespetatzeko jarrera du

142

Ikasgelan beste era batera lan egiteko aukera ematen duten metodologia
berriak erabiltzen dituzte

140

Aniztasunaren arretan IKTak erabiltzen dituzte

136

19

MEHATXUAK
Hezkuntzan oinarrizko akordioak falta dira, politizazioaren ondorioz arauak
maiz aldatzen dira

152

Krisi ekonomikoa / Baliabide mugatuak

147

Ratioak neurrigabeak dira

145

Egoera sozioekonomiko txarra duten ikasleen ratio handiak dituzten
ikastetxeetan irakasleak, ikasleak eta familiak lepo daude

144

Irakasle asko bitartekoak dira, ordezkapenak ez dituzte beti bizkor egiten

143

3.1.3.4. HLU/Orientazio Departamentuko ordezkariak
INDARRAK
Ikastetxe guztietan daude orientatzaileak

131

Orientatzaileek ikasleentzako hezkuntza-erantzuna egokitzeko profil tekniko
egokia dute

121

Nafarroako Aniztasunaren Arretarako Plan Estrategiko bat hasi dute

120

Irakasle-taldeak koordinatuta daude eta, ondorioz, proiektuak koherenteak
dira

119

Haur Hezkuntza etapa muinbakar eta malgutzat jotzen dute

116

Irakasle-taldeak profesionalak dira eta berritzeko gogoa dute

116

AHULEZIAK
Koordinazio-orduak falta dituzte

138

Giza baliabide eta baliabide ekonomiko gutxi dituzte

137

Irakasleek eta NHBBZko kideek ez dute lanean egonkortasunik

135

Ratio handiak dituzte, batez ere ikastetxe jakin batzuetan

132

Ez dakite jokabidearen nahasmendu larrien aurrean zer egin

128

AUKERAK
Espezialistek etengabe prestatzeko aukera dute

130

NHBBZ zerbitzu osagarri gisa erabiltzen dute eta taldeak prestatuago daude

130

Haur eta gazteen OMZ, eguneko ospitale, oinarrizko gizarte-zerbitzu eta
abarretan profesional adituak daude eta hezkuntzako langileekin batera lan
egiten dute. Sare-lana

126

Irakasleek prestakuntza eta gogo handia dute

126
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AUKERAK
Gizarteak pertsona guztiak errespetatzeko jarrera du

125

MEHATXUAK
Hezkuntzan oinarrizko akordioak falta dira, politizazioaren ondorioz arauak
maiz aldatzen dira

150

Krisi ekonomikoa / Baliabide mugatuak

141

Osasun mentaleko arreta-sistema lepo dago

134

Irakasle asko bitartekoak dira, ordezkapenak ez dituzte beti bizkor egiten

131

HKKM araudiaren zalantza

127

3.1.3.5. Familiak
INDARRAK
Ikastetxe guztietan daude orientatzaileak

132

Irakasleak hezkuntza aldatzeko engaiatu dira

128

Irakasle-taldeak profesionalak dira eta berritzeko gogoa dute

128

Orientatzaileek ikasleentzako hezkuntza-erantzuna egokitzeko profil tekniko
egokia dute

119

Informazio- eta komunikazio-teknologia berriak erabiltzen dituzte

119

Aniztasunaren kontzeptu zabalaren onespen sozial eta profesionala
nabarmena da

119

AHULEZIAK
Giza baliabide eta baliabide ekonomiko gutxi dituzte

131

Ez dute lortzen familiekin komunikatzea eta senideek parte hartzea

120

Irakasleek eta NHBBZko kideek ez dute lanean egonkortasunik

120

Familien hezkuntza-zereginak ikastetxeei egokitzen dizkiete

118

Irakasleak eta orientatzaileak ez dira egonkorrak

116
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AUKERAK
Ikasgelan beste era batera lan egiteko aukera ematen duten metodologia
berriak erabiltzen dituzte

131

Gizarteak pertsona guztiak errespetatzeko jarrera du

130

Irakasleek prestakuntza eta gogo handia dute

129

Haur eta gazteen OMZ, eguneko ospitale, oinarrizko gizarte-zerbitzu eta
abarretan profesional adituak daude eta hezkuntzako langileekin batera lan
egiten dute. Sare-lana

121

Familia batzuek berrikuntza metodologikoak aplikatzen parte hartzen dute

120

MEHATXUAK
Krisi ekonomikoa / Baliabide mugatuak

138

Hezkuntzan oinarrizko akordioak falta dira, politizazioaren ondorioz arauak
maiz aldatzen dira

136

Familia batzuek ez dute seme-alaben prestakuntzan parte hartzen

129

Irakasle asko bitartekoak dira, ordezkapenak ez dituzte beti bizkor egiten

128

Ratioak neurrigabeak dira

128

Horiek dira kolektibo bakoitzean puntu gehien jaso dituzten itemak. Orain,
gehien errepikatzen direnak aztertuko ditugu.
INDARRAK
Indarrei dagokienez, lau taldek aipatu dituzten bi item dira nagusi: “Irakasletaldeak profesionalak dira eta berritzeko gogoa dute” eta “Ikastetxe guztietan daude
orientatzaileak”. Beraz, gure hezkuntza-sistemaren indartzat jotzen dituzte, batetik,
irakasle-taldeak profesionalak izatea eta berritzeko gogoa edukitzea; eta bestetik,
ikastetxe guztietan orientatzaileak egotea. Pentsa dezakegu irakasleek proposamen
metodologiko berritzaileak onartzeko eta ezartzeko gogoa izango dutela, adibidez
metodologia inklusiboak. Ondoriozta dezakegu, halaber, ikastetxeetako orientazioa
talde guztiek asko baloratzen dutela; izan ere, item hori zerrendan lehen edo bigarren
lekuan dago.
Orientatzaileen itemak hiru taldek aipatu duten beste batekin du lotura:
“Orientatzaileek ikasleentzako hezkuntza-erantzuna egokitzeko profil tekniko egokia
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dute”. Hiru taldek, beraz, orientatzailearen garrantzia eta profil teknikoa azpimarratu
dituzte. Hiru taldek teknologia berrien erabilera nabarmendu dute. Bistakoa da, beraz,
garrantzia hartzen ari direla eta, indartzat jotzen dituztela ikusita, gure hezkuntzasisteman errealitate bihurtu direla.
Item bat baino gehiago ageri da dagoeneko bi taldetan. Batak irakasleekin du
zerikusia, hezkuntza aldatzeko inplikazioarekin, hain zuzen ere; eta hori bat dator haien
profesionaltasunaz eta berritzeko gogoaz eta aniztasunaren arretarako planez eta
urteroko zehaztapenez esandakoarekin. Azken item hori planak gehien ezagutzen
dituzten bi taldeek asko baloratzen dute, zuzendaritza-taldeek eta irakasleek, hain
zuzen ere. Gainerako taldeek beharbada ez dituzte planak hainbeste ezagutzen. Talde
horiek aniztasunaren arretarako planei garrantzi handia ematen dietela eta indartzat
jotzen dituztela kontuan hartuta, ondoriozta dezakegu haientzat ez direla
ikastetxearen burokrazia-kontu huts, baizik eta ikastetxeentzako garrantzizkoak direla.
Bi

kolektibok,

zehazki

zuzendaritza-taldeek

eta

HLU/Orientazio

Departamentuek, asko baloratu duten beste item bat Nafarroako Aniztasunaren
Arretarako Plan Estrategikoa hastea da. Bi kolektibo horiek plan hori egitea indartzat
jotzeak esan nahi du plana beharrezkoa dela eta ekarpen garrantzitsuak egitea espero
dutela.
Azkenik, bi kolektibo horiek beste item bat ere baloratu dute: “Irakasle-taldeak
koordinatuta daude eta, ondorioz, proiektuak koherenteak dira”. Indarra denez, esan
dezakegu koordinazioa garrantzitsua dela proiektuak koherenteak izan daitezen.
Labur-labur esateko, beraz, taldeek asko baloratzen dute ikastetxeetan
orientatzaileak egotea, orientatzaile horiek profil teknikoa edukitzea, irakasleek
berritzeko gogoa izatea eta teknologia berriak erabiltzea.
AHULEZIAK
Orain txanponaren beste aldea aztertuko dugu: gure hezkuntza-sistemak
aniztasunari arreta emateko dituen ahuleziak.
Giza baliabideen eta baliabide ekonomikoen eskasia bost taldetan ageri da, eta
puntuazio oso handiekin, gainera, zerrendako lehen hiru lekuetan. Eskola-elkartea gai
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horretan bat dator, eta komeni da dibertsitatearen arretarako inbertsio handiagoak
egitea eta inbertsio horiek modu eraginkorragoan erabiltzea. AMIAn adostasun gehien
duen itemetako bat da.
Lau taldek hezkuntzaren plangintzarekin zerikusia duen beste gai bati ere puntu
asko eman dizkiote, irakasleen eta orientatzaileen egonkortasun faltari, hain zuzen ere.
Alde horretatik, item horri puntuazio handia eman ez dion taldeak antzeko beste bati
puntu asko eman dizkio, alegia irakasleen eta NHBBZko kideen laneko egonkortasun
ezari. Nafarroako eskola-elkartea, beraz, gai honetan ere bat dator: irakasleen,
orientatzaileen eta NHBBZko kideen egonkortasun falta. Aurreko itemaren gainean
inbertsioa behar dela esan dugun moduan, beste honetan plangintza eta
normatibizazio egokiak behar direla dirudi, Plan Estrategiko honetako beste atal
batzuetan aintzat hartzea.
Lau gaik hiru taldetan puntu asko jaso dituzte ahulezia gisa. Irakasleen eta
NHBBZko kideen laneko egonkortasun ezari koordinazio-orduen falta gehitu behar
zaio, gai horrek eragina duen hiru taldetan puntu gehien jaso duena baita: irakasleak,
zuzendaritza-taldeak eta HLU/Orientazio Departamentuak. Eta hori oso kontuan
hartzekoa da, talde horiek aurreko atalean koordinazioa indar gisa baloratu baitute.
Gainerako bi itemak familien hezkuntza-zereginak ikastetxeen esku uztea eta ratio
neurrigabeak dira.
Azkenik, beste bi item aipatuko ditugu, puntuazio handia talde batek baino
eman ez dien arren kolektibo batzuen egoeren adierazgarri izan daitezkeelako.
HLU/Orientazio Departamentuei dagokienez, gero eta ohikoagoa den eta Plan
Estrategiko honetan aintzat hartu behar den gertakari bat nabarmenduko dugu:
jokabidearen nahasmendu larrien aurrean nola jokatu ez jakitea. Item hori azaletik
aztertuz gero badirudi arazoa profesionalak trebatuz konpondu daitekeela, baina
sakonago hausnartu eta zer neurri hartu aztertu beharra dago.
Beste itema familien multzoan bigarren lekuan ageri da: familiekin
komunikatzea eta senideek parte hartzea ez lortzea. Familiak kezkatuta daude haien
seme-alaben hezkuntzaz arduratzen diren irakasleekin ez direlako komunikatzen eta ez
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dietelako parte hartzen uzten. Esan bezala, familiak kezkatuta daude eta Plan
Estrategikoan hori kontuan hartu beharra dago.
AUKERAK
Esan bezala, aukerak antolaketa-egiturarentzat positiboak eta mesedegarriak
diren inguruneko faktoreak dira. Alde horretatik, bost taldeek bi gai azpimarratu
dituzte faktore positibo gisa: irakasleek prestakuntza eta gogo handia izatea eta
gizarteak pertsona guztiak errespetatzeko jarrera izatea. Hedabideetako berrien
arabera badirudi jendeak ez diola begirunerik irakasleen lanari. Horregatik, pozgarria
da eskola-elkarteak irakasleengan uste osoa izatea eta gai horrek talde guztietan puntu
asko jasotzea.
Bost taldeak beste gai batean ere nahiko ados daude, gizarteak pertsona
guztiak eta, ondorioz, desberdintasuna errespetatzeko duen jarreran, hain zuen ere.
Aniztasuna tratatzeko oinarrizkoa eta funtsezkoa da besteak aintzat hartzea eta
desberdintasuna errespetatzea. Jarrera irekia izatea ezinbesteko baldintza da
aniztasunaren arretarako planek aurrera egin dezaten, are gehiago plan horiek
estrategikoak badira.
Hiru taldetan bi gaik puntu asko jaso dituzte. Batetik, ikasgelan beste era batera
lan egiteko aukera ematen duten metodologia berriek. Familiek gehien baloratu duten
gaia da, bitxia bada ere. Badirudi beste ikuspegi metodologiko alternatibo batzuekin
lan egin dezaten eskatzen dutela, eta hori aintzat hartu beharko dugu bigarren ildo
estrategikoan.
Eta bestetik, sare-lana eta lan horretan parte hartzen duten profesionalak.
Sarean lan eginez gero, esku hartzen duten profesionalak koordinatu egiten dira eta
ikasleen testuinguruak modu integralean jorratzen dira; era horretan, lana
eraginkorragoa da. Lan egiteko modu hori zuzendaritza-taldeek, orientatzaileek eta
familiek baloratu dute eta, beraz, lana antolatzerakoan ahalbidetu egin beharko dugu.
Bi taldek beste bi gai asko baloratu dituzte. NHBBZri dagokiona bosgarren ildo
estrategikoan jorratuko dugu, eta espezialisten etengabeko prestakuntzari helduko
diogu. HLU/Orientazio Departamentuek gehien baloratu duten itema da, eta irakasleen
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multzoen zerrendan bigarren dago. Hori dela eta, Plan Estrategikoan irakasleak eta
orientatzaileak prestatzeko premia horri nola erantzun hausnartu beharko dugu,
irakasleek prestakuntza eta gogo handia izaten jarrai dezaten.
Aukeren atal honetan kolektibo batek bi item asko baloratu ditu, eta aztertzea
merezi du. Alde batetik, irakasleek bizikidetza aipatu dute: bizikidetzarako eta
aniztasunaren arretarako zerbitzuak koordinatzea haien zerrendan hirugarren dago.
Eta beste alde batetik, familiek partaidetzaren eta berrikuntza metodologikoaren
inguruko interesa agertu dute.
MEHATXUAK
Bost taldeak hiru gaitan daude ados, eta puntuazio handiena duenetik
txikienera aztertuko ditugu.
Lehenak oinarrizko hezkuntza-hitzarmenik ezarekin du zerikusia: politizazioaren
ondorioz arauak maiz aldatzen dira. Esan dezakegu item horrek ezegonkortasun
normatiboarekin duela lotura.
Bigarrena krisi ekonomikoa dela eta baliabide mugatuak izatearekin du
zerikusia. Giltza izan daiteke, hornidura handitzeaz gain, hobeto antolatzea, eta hori
antolakuntzari buruzko hirugarren ildo estrategikoan jorratu daiteke.
Hirugarrena bitarteko irakasleen ingurukoa da: ordezkapenak ez dituzte beti
bizkor egiten. Ahulezietako bat laneko ezegonkortasuna zen, eta horri irakasleen
ordezkapenen arazoa gehitu diote.
Lau taldek irizten diote ratioak neurrigabeak direla.
Bi gaik puntuazio handiak jaso dituzte bi taldetan. Lehena da familia batzuek
seme-alaben prestakuntzan ia ez dutela parte hartzen, eta hori adierazi duen
multzoetako bat familiena da, hain zuzen ere. Bigarrena sakonago aztertu beharra
dago, hezkuntza-sistemaz aparteko zerbitzu bati buruzkoa baita, osasun mentaleko
zentroei buruzkoa, hain zuzen ere. Item horri irakasleek eta HLU/Orientazio
Departamentuek eman dizkiote puntu asko. Dirudienez, horiek antzematen dituzte
gehien ikasleen buru-nahasmenduak, eta dagokion zerbitzuak arreta eta erantzuna
ematea espero dute. Hori gertatzen da, beharbada, diagnostiko psikologikoari balio
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handiegia ematen diotelako eskolako zailtasunak eta jarrera-nahasmenduak argitzen
dituen elementu eta ikastetxeei giza baliabideak egokitzeko irizpide gisa.
Mehatxuen atalean talde batek baloratu dituen eta aztertzea merezi duten
beste bi item daude. Bata da irakasleek kanpoko ebaluazioak curriculum malguago bat
antolatzeko eragozpentzat jotzea. Eta bestea egoera sozioekonomiko txarra duten
ikasleen ratio handiak dituzten ikastetxeetan irakasleak, ikasleak eta familiak lepo
egotea. Bitxia bada ere, zuzendaritza-taldeek irizten diote hori, irakasleek ez.
Labur-labur azaltze aldera, mehatxuak dira ezegonkortasun normatiboa, krisi
ekonomikoaren ondorioz baliabide mugatuak edukitzea, irakasleen bitartekotasuna
eta ordezkapenak eta ratio handiak.

3.2. Adierazleak
Aztertuko ditugun adierazleak askotariko lekuetatik hartu ditugu. Batzuk Eskola
Kontseiluak egiten dituen urteko txostenetakoak dira, beste batzuk Hezkuntza
Ministerioak urtero aztertzen dituen adierazleak eta, azkenik, Antolamenduaren,
Orientazioaren eta Aukera Berdintasunaren Zerbitzuaren ekarpenak ere badaude.
Adierazleak hiru ataletan antolatu ditugu. Lehenbiziko atalean hezkuntzasistemaren egoerari buruzko adierazle orokorrak aztertu ditugu. Bigarrenean
aniztasunari

dagozkion

adierazle

espezifikoak.

ekonomikoekin zerikusia dutenak.
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Eta

hirugarrenean

emaitza

3.2.1. Datu orokorrak
3.2.1.1. Estaldura-tasa
Beheko taulan hezkuntza-etapa

guztietan

matrikulatutako

ikasleen

portzentajearen bilakaera jaso dugu.
1. taula: Nafarroako eskola-matrikularen bilakaera orokorra.
MAILA

2012-13
ikasturtea
(%)

2013-14
ikasturtea
(%)

2014-15
ikasturtea
(%)

2015-16
ikasturtea
(%)

2016-17
ikasturtea
(%)

Haur Hezkuntza

19,53

19,28

18,80

18,42

18,10

Lehen Hezkuntza

38,00

37,66

37,91

37,70

38,21

DBH

24,46

24,49

24,64

24,74

25,24

Batxilergoa

8,14

8,12

8,17

8,27

8,28

Oinarrizko LH

0,35

0,42

0,69

0,78

0,87

Erdi-mailako LH

3,36

3,48

3,50

3,49

3,50

Goi-mailako LH

3,49

3,66

3,55

3,38

3,47

Lantegi Profesionalak

0,51

0,49

0,23

0,11

0,12

HLOko Prestakuntzako
Ikastaroa

0,52

0,57

0,50

0,53

Goi-mailarako sarrera

0,18

Urrutiko Hezkuntza

1,25

1,42

1,58

2,16

1,60

Hezkuntza Berezia

0,39

0,40

0,42

0,43

0,41

Iturria: Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegoa.

Haur Hezkuntzako ikasleen portzentajeak behera egin du pixka bat, beharbada
jaiotza-tasaren bilakaera dela eta. Gainerako etapetan ez dago alde deigarririk, salbu
oinarrizko LHn eta lantegi profesionaletan.
Hurrengo taulan ikastetxeetako matrikulak hezkuntza-etapen eta ikastetxeen
titulartasunaren arabera izan duen bilakaera jaso dugu. Titulartasunak dira publikoak,
itunpekoak eta pribatuak.
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2. taula: Nafarroako eskola-matrikularen bilakaera orokorra, titulartasunaren arabera.
2012-13 ikasturtea 2013-14 ikasturtea
MAILA

Itunp.
%

Publikoa
%

Itunp.
%

Publikoa
%

2014-15 ikasturtea
Itunp.
%

Prib. Publikoa
%
%

2015-16 ikasturtea
Itunp.
%

Prib. Publikoa
%
%

2016-17 ikasturtea
Itunp.
%

Prib. Publikoa
%
%

Haur Hezkuntza

36,67

63,33

36,28

63,72

36,84

63,16

36,76

63,24

37,17

62,83

Lehen Hezkuntza

36,74

63,26

37,12

62,88

37,28

62,72

37,10

62,90

36,77

63,23

DBH

38,08

61,92

38,50

61,50

38,89

61,11

39,11

60,89

39,54

60,46

Batxilergoa

34,89

65,11

34,90

65,10

34,61

65,39

35,15

64,85

36,44

63,56

Oinarrizko LH

35,62

64,38

35,97

64,03

29,81

70,19

33,81

66,19

34,32

65,68

Erdi-mailako LH

23,77

76,23

23,66

76,34

22,26

0,51

77,23

21,92

0,40

77,68

21,86

0,71

77,43

Goi-mailako LH

19,87

80,13

19,20

80,80

19,16

2,06

78,78

20,38

2,26

77,36

20,67

2,85

76,48

Lantegi Profesionalak

32,08

67,92

35,31

64,69

57,09

42,91

94,12

5,88

91,47

8,53

HLOko Prestakuntzako
Ikastaroa

21,92

78,08

24,96

75,04

27,20

72,80

24,78

75,22
29,15

70,85

Goi-mailarako sarrera
Urrutiko Hezkuntza

100,00

100,00

100,00

2,22

97,78
56,68

38,79

64,39

35,88

Hezkuntza Berezia

45,70

54,30

43,90

56,10

44,47

0,00

55,53

43,32

GUZTIRA

35,35

64,65

35,41

64,59

35,59

0,09

64,32

35,52

Iturria: Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegoa.
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0,09

100,00
61,21
0,12

63,99

Ez dago itunpekorik ez den ikastetxe pribaturik. Azken urteetan Lanbide
Heziketako ikastetxe pribatuen kopuruak gora egin du. Haur Hezkuntzatik
Batxilergora arteko ikastetxeen portzentajea ez da asko aldatu: % 35 itunpekoak
dira eta % 65 publikoak. Lanbide Heziketari dagokionez, % 75 publikoak dira eta
% 25 itunpekoak. Batxilergoko itunpeko ikastetxeetako matrikula LHkoa baino
portzentajezko hamar puntu handiagoa da: LHn % 35 eta Batxilergoan % 65, sare
publikoan.
Hurrengo taulan eskola-matrikularen bilakaera hezkuntza-etaparen eta
sexuaren arabera jaso dugu:
3. taula: Nafarroako eskola-matrikularen bilakaera orokorra sexuaren arabera.
2012-13 ikasturtea
ETAPA

2013-14 ikasturtea

2014-15 ikasturtea

2015-16 ikasturtea

2016-17 ikasturtea

Gizonak Emakume Gizona Emakume Gizona Emakume Gizona Emakume Gizonak Emakume
%
ak %
k%
ak %
k%
ak %
k%
ak %
%
ak %

Haur
Hezkuntza

51,50

48,50

51,53

48,47

51,28

48,72

51,46

48,54

51,52

48,48

Lehen
Hezkuntza

51,10

48,90

51,05

48,95

51,27

48,73

51,43

48,57

51,19

48,81

DBH

51,52

48,48

51,45

48,55

51,28

48,72

51,11

48,89

51,11

48,89

Batxilergoa

45,74

54,26

45,91

54,09

46,17

53,83

46,21

53,79

45,26

54,74

Oinarrizko LH

77,26

22,74

76,92

23,08

74,93

25,07

75,33

24,67

73,09

26,91

Erdi-mailako
LH

62,74

37,26

63,70

36,30

62,47

37,53

62,24

37,76

64,39

35,61

Goi-mailako LH

59,41

40,59

59,54

40,46

60,17

39,83

58,95

41,05

59,99

40,01

Lantegi
Profesionalak

76,79

23,21

79,20

20,80

77,73

22,27

86,55

13,45

86,05

13,95

HLOko
Prestakuntzako
Ikastaroa

60,04

39,96

60,76

39,24

57,04

42,96

56,20

43,80

54,27

45,73

Goi-mailarako
sarrera
Urrutiko
Hezkuntza

48,28

51,72

47,85

52,15

45,95

54,05

41,52

58,48

52,13

47,87

Hezkuntza
Berezia

57,49

42,51

56,57

43,43

58,24

41,76

57,11

42,89

57,17

42,83

Iturria: Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegoa.
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Haur Hezkuntzan eta derrigorrezko hezkuntzan sexuen portzentajeak ez
dira aldatu. Derrigorrezko hezkuntzaren ondoko etapan, ordea, aldeak daude.
Batxilergoa gizon baino emakume gehiagok egiten dute; aldea portzentajezko 10
puntu ingurukoa da eta azken bost urteetan ez da aldatu. Oinarrizko Lanbide
Heziketan eta Lantegi Profesionaletan gizon gehiago daude; ikasleen % 20 baino
ez dira emakumezkoak. Lantegi Profesionaletan aldea oso handia da: ikasleen %
86 gizonezkoa da eta % 14 emakumezkoa. Erdi-mailako Lanbide Heziketan
gizonen portzentajea emakumeena baino handiagoa da. Goi-mailakoan ere bai,
baina aldea txikiagoa da. Beraz, Batxilergoan emakume gehiago daude eta
Lanbide Heziketan, berriz, gizon gehiago.

31

Beheko taulan ikasleak hizkuntza-ereduen arabera sailkatu ditugu.
4. taula: Ikasleen bilakaera hizkuntza-ereduen arabera.
ETAPA

G eredua (%)

A eredua (%)

B eredua (%)

D eredua (%)

2013-2014 ikasturtea
Haur Hezkuntza

49,38

22,54

0,27

27,79

Lehen Hezkuntza

51,39

21,20

0,27

27,12

DBH

64,85

10,34

0,16

24,63

Batxilergoa

71,98

4,28

Heziketa Zikloak

98,02

Guztira

59,45

23,73
1,97

15,8

0,20

24,53

2014-2015 ikasturtea
Haur Hezkuntza

49,88

22,42

0,27

27,44

Lehen Hezkuntza

52,10

20,49

0,28

27,13

DBH

64,97

9,86

0,15

25,01

Batxilergoa

72,09

4,09

Heziketa Zikloak

89,94

OLH

23,82
2,20

100

Guztira

59,95

15,3

0,20

24,54

2015-2016 ikasturtea
Haur Hezkuntza

50,37

21,87

0,28

27,48

Lehen Hezkuntza

52,65

20,07

0,31

26,98

DBH

65,47

9,26

0,13

25,14

Batxilergoa

72,30

4,48

Heziketa Zikloak

97,41

OLH

23,22
2,59

100

Guztira

60,89

14,68

0,21

24,22

Iturria: Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegoa.

Azken urteetan hizkuntza-ereduen araberako banaketa ez da asko aldatu.
Ez dago alde handirik. A ereduan, Lehen Hezkuntzatik Bigarren Hezkuntzara
ikasle-kopurua asko gutxitzen da, erdia baino gehiago; eta G ereduan gora egiten
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du. D ereduan matrikulatutako ikasleen kopurua pixkanaka aldatzen da etapetan
aurrera egin ahala: Batxilergoan matrikulatutako ikasleen kopurua Haur
Hezkuntzakoena baino portzentajezko lau puntu txikiagoa da.
3.2.2. Aniztasuna
3.2.2.1. Hezkuntza-premiak
Hurrengo taulan hezkuntza-premiak dituzten ikasleen bilakaera jaso dugu.
5. taula: Hezkuntza-premien errolda.
Aldea
2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
ikasturtea ikasturtea ikasturtea ikasturtea ikasturtea 2012-13 2016-17
Hezkuntza-premiak

7.366

8.990

9.751

10.688

10.366

3.000

HP bereziak

2.802

2.997

3.090

3.203

3.211

409

HP espezifikoak

4.564

5.993

6.661

7.485

7.310

2.746

HP espezifikoak,
berandu
eskolatzeagatik eta
curriculumatzerapenagatik

5.840

6.125

6.037

6.508

6.434

594

HP espezifikoak,
berandu
eskolatzeagatik eta
2 maila edo
gehiagoko
curriculumatzerapenagatik

2.321

2.413

2.337

2.485

2.349
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Iturria: Aniztasunaren Arretaren, Orientazioaren eta Hezkuntza Premia Berezien Atala.

Hezkuntza-premiak dituzten ikasleen kopurua % 28,06 igo da; hezkuntzapremia bereziak dituzten ikasleena % 12,73; eta hezkuntza-premia espezifikoak
dituztenena % 37,56. Berandu eskolatzeagatik eta curriculum-atzerapenagatik
hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen kopuruak % 9,23 egin du gora; eta,
azkenik, berandu eskolatu eta, ondorioz, bi maila edo gehiagoko curriculum atzerapena dutelako hezkuntza-premiak dituzten ikasleen kopurua % 1,19
handitu da.
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Hurrengo taulan

Nafarroako trantsizio-unitateen (TU) eta unitate

horietako ikasleen bilakaera azaldu dugu (Haur Hezkuntzako eta Lehen
Hezkuntzako ikasleak).
6. taula: TUen bilakaera: unitate-kopurua eta ikasle-kopurua.
TU kopurua

Ikasle-kopurua

Publikoa Itunpekoa Publikoa Itunpekoa

TU
kopurua
guztira

TUetako
ikaslekopurua
guztira

2010-2011
ikasturtea

9

8

35

33

17

68

2011-2012
ikasturtea

9

8

39

38

17

77

2012-2013
ikasturtea

8

8

40

45

16

85

2013-2014
ikasturtea

10

11

40

54

21

94

2014-2015
ikasturtea

10

11

40

55

21

95

2015-2016
ikasturtea

11

11

43

53

22

96

Iturria: Aniztasunaren Arretaren, Orientazioaren eta Hezkuntza Premia Berezien Atala.

Azken urteetan trantsizio-unitatetako ikasle-kopuruak gora egin du. Bost
unitate sortu dira eta 28 ikasle eskolatu dira modalitate horretan. Sare publikoan
bi unitate eta zortzi ikasle gehiago daude (azken ratioa: unitateko 3,91 ikasle),
eta itunpeko ikastetxeen sarean hiru unitate eta hogei ikasle gehiago (azken
ratioa: unitateko 4,82 ikasle).
Hurrengo taulan Berariazko Curriculum Unitateetako (BCU) ikasle eta
taldeen bilakaera jaso dugu (Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak).
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7. taula: BCUen bilakaera: unitate-kopurua eta ikasle-kopurua.
BCU kopurua

Ikasle-kopurua

BCUetako
ikaslekopurua
guztira

Publikoa

Itunpekoa

Publikoa

Itunpekoa

BCU
kopurua
guztira

2010-2011
ikasturtea

27

7

142

41

34

183

2011-2012
ikasturtea

27

8

140

52

32

192

2012-2013
ikasturtea

28

9

145

59

37

204

2013-2014
ikasturtea

30

9

158

57

39

215

2014-2015
ikasturtea

30

10

170

61

40

231

2015-2016
ikasturtea

31

10

169

69

41

238

Iturria: Aniztasunaren Arretaren, Orientazioaren eta Hezkuntza Premia Berezien Atala.

BCUetan talde gehiago daude: 2010ean 34 zeuden (27+7) eta 2016an 41
(31+10). Ikasle-kopuruari dagokionez, ikastetxe publikoen sarean lau unitate eta
27 ikasle gehiago daude (unitateko 6,75 ikasle) eta ikastetxe pribatuen sarean
hiru unitate eta 28 ikasle gehiago (unitateko 9,33 ikasle).

3.2.2.2. Atzerriko biztanleak

Hurrengo bi tauletan espainiar nazionalitatea ez duten ikasleen eta familia
jatorriz atzerrikoa duten ikasleen datuak jasoko ditugu (kopuruak eta
portzentajeak), ikastetxe publiko eta pribatuen arabera.
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8. taula: Espainiar nazionalitatea ez duten ikasleak, etaparen arabera.
Ikastetxe publikoak
Ikasturtea
HH

LH

Itunpeko ikastetxeak

DBH, Ikast.
Ikast.
Batx., publ.
HH
publ. %
LH
guztira

LH

DBH,
Batx.
,LH

Itunp.
ikast.
guztira

Itunp. Guztir
a
ikast. %

2010-11
ikasturtea

1.222

3.191 2.212

6.625

84,58 160

486

562

1.208

15,42

7.833

2011-12
ikasturtea

1.227

3.173 2.304

6.704

83,17 184

504

669

1.357

16,83

8.061

2012-13
ikasturtea

1.128

2.864 2.302

6.294

83,06 148

438

698

1.284

16,94

7.578

2013-14
ikasturtea

1.124

2.798 2.363

6.285

83,17 107

457

708

1.272

16,83

7.557

2014-15
ikasturtea

1.035

2.736 2.505

6.276

82,88

78

418

800

1.296

17,12

7.572

2015-16
ikasturtea

971

2.770 2.675

6.416

83,13

45

416

841

1.302

16,87

7.718

2016-17
ikasturtea

770

2.752 2.764

6.286

83,59

38

375

821

1.234

16,41

7.520

Iturria: Aniztasunaren Arretaren, Orientazioaren eta Hezkuntza Premia Berezien Atala.

9. taula: Familia jatorriz atzerrikoa duten ikasleak, etaparen arabera.
Ikastetxe publikoak
Ikasturtea

Itunpeko ikastetxeak

Ikast.
DBH,
publ. Ikast.
Batx.,
HH
guztir publ. %
LH
a

Itunp.
ikast.
guztira

Itunp.
Guztira
ikast. %

HH

LH

2010-11
ikasturtea

2589

4876

3514 10979

84,22 266

662 1129

2057

15,78

13036

2011-12
ikasturtea

2818

5059

3782 11659

83,63 303

665 1314

2282

16,37

13941

2012-13
ikasturtea

2709

4764

3872 11345

83,32 305

612 1354

2271

16,68

13616
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LH

DBH,
Batx.
,LH

2013-14
ikasturtea

2785

4887

4178 11850

83,53 318

690 1328

2336

16,47

14186

2014-15
ikasturtea

2589

5041

4509 12139

83,48 313

691 1399

2403

16,52

14542

2015-16
ikasturtea

2586

5366

4805 12757

83,06 349

765 1487

2601

16,94

15358

2016-17
ikasturtea

2401

5646

4930 12977

83,22 369

815 1432

2616

16,78

15593

Iturria: Aniztasunaren Arretaren, Orientazioaren eta Hezkuntza Premia Berezien Atala.

Bi tauletako portzentajeak oso antzekoak dira. Jatorriz atzerrikoak diren
ikasleen % 83 ikastetxe publikoetan dago matrikulatua eta % 17 itunpeko
ikastetxeetan. Atzerriko ikasleen kopuruak behera egin du, batez ere azken bi
urteetan.

3.2.2.3. Ikastetxeen banaketa ISEK mailaren arabera (2016/2017)

Hurrengo taulan ikastetxe-kopurua ISEKen eta titulartasunaren arabera
sailkatu dugu.
10. taula: Ikastetxeen ISEK titulartasunaren arabera (PISA 2015).
ISEK 1. kuartila ISEK 2. kuartila ISEK 3. kuartila ISEK 4. kuartila
Ikastetxeen
portzentajea

Ikastetxeen
portzentajea

Ikastetxeen
portzentajea

Ikastetxeen
portzentajea

PUBLIKOA

92

71

77

0

ITUNPEKOA

8

29

23

100

Titulartasuna

ISEK adierazle txikienean, ikastetxe gehienak, % 92, publikoak dira; % 8 baino ez
dira itunpekoak. Beste muturrean, ISEK adierazle handiena dutenen multzoan,
ikastetxe guztiak itunpekoak dira.
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3.2.2.4. Ikastetxeen banaketa banakako ISEK mailaren arabera (2016/2017)
Orain hiru aldagai aztertuko ditugu, bi une hauetako banakako ISEK
mailaren arabera: LHko 4. maila eta DBHko 2. maila. Aldagai horiek dira
errepikatze-portzentajea, immigrazio-portzentajea eta titulartasun-portzentajea.
Datuak 2016/2017 ikasturtekoak dira.
11. taula: Errepikatze-portzentajea banakako ISEK mailaren arabera (LH 4).
Banakako ISEK maila
Errepikatzailea

Txikia %

Txikia-Ertaina % Ertaina-Handia % Handia % Guztira %

Ez

65,83

90,01

95,22

98,54

89,33

Bai

34,17

9,99

4,78

1,46

10,67

Iturria: Ebaluazio eta Kalitate Atala. Erroldaren ebaluazio diagnostikoa 2016/2017.

Datuen arabera, ISEK maila txikienean LHko 4. mailara arteko ikasleen % 34
errepikatzaileak dira. Maila handienean, aldiz, % 1,46k baino ez du errepikatu. Beraz,
ISEK indizea, beste behin, LHko 4. mailara arteko errepikatze-portzentajearekin
zerikusia duen faktore bat da.
12. taula: Errepikatze-portzentajea banakako ISEK mailaren arabera (DBH 2).
Banakako ISEK maila
Errepikatzailea

Txikia %

Txikia-Ertaina % Ertaina-Handia % Handia % Guztira %

Ez

49,96

77,99

87,27

95,07

80,27

Bai

50,04

22,01

12,73

4,93

19,73

Iturria: Ebaluazio eta Kalitate Atala. Erroldaren ebaluazio diagnostikoa 2016/2017.

Datuen arabera, ISEK maila txikienean ikasleen erdiak mailaren bat errepikatu
du DBHko 2. mailara heldu aurretik edo maila horretan. Maila handienean, aldiz, % 5ek
baino ez du errepikatu.
LHko 4. mailan portzentajea % 34 da ISEK maila txikienean, eta DBHko 2. mailan
% 50. Lehen bezala, orain ere ikusten da ISEK indizeak DBHko 2. mailara arteko
errepikatze-portzentajearekin zerikusia duela.
ISEK indizearekin zerikusia duen beste aldagai bat immigrazio-portzentajea da;
aurrekoan bezala, LHko 4. mailako eta DBHko 2. mailako datuak aztertu ditugu.
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13. taula: Immigrazio-portzentajea banakako ISEK mailaren arabera (LH 4).
Banakako ISEK maila
Etorkina

Txikia %

Txikia-Ertaina % Ertaina-Handia % Handia % Guztira %

Ez

46,49

77,68

91,53

96,72

80,89

Bai

53,51

22,32

8,47

3,28

19,11

Iturria: Ebaluazio eta Kalitate Atala.Erroldaren ebaluazio diagnostikoa 2016/2017.

Jatorriz atzerrikoak diren LHko 4. mailako ikasleen erdia baino gehiago ISEK
maila txikienean dago eta % 3,28 banakako ISEK maila handienean. Hau da, etorkinak
diren ikasleen erdiak baino gehiagok etorkinak ez direnek baino egoera
sozioekonomiko okerragoa du. Izan ere, etorkinak ez diren ikasleen % 96,72 banakako
ISEK maila handienean dago.
DBHko 2. mailan portzentaje horiek antzekoak dira, hurrengo taulan ikusiko
dugun moduan.
14. taula: Immigrazio-portzentajea banakako ISEK mailaren arabera (DBH 2).
Banakako ISEK maila
Etorkina

Txikia %

Txikia-Ertaina % Ertaina-Handia % Handia % Guztira %

Ez

50,91

80,76

91,02

95,22

82,09

Bai

49,09

19,24

8,98

4,78

17,91

aztertu

ondoren,

Iturria: Ebaluazio eta Kalitate Atala. Erroldaren ebaluazio diagnostikoa 2016/2017.

Orain,

errepikatze-

eta

immigrazio-portzentajeak

titulartasunari helduko diogu.
15. taula: Titulartasun-portzentajea banakako ISEK mailaren arabera (LH 4).
Banakako ISEK maila
Titulartasuna

Txikia %

Txikia-Ertaina % Ertaina-Handia % Handia % Guztira %

Itunpekoa

16,07

27,90

40,11

58,16

37,00

Publikoa

83,93

72,10

59,89

41,84

63,00

Iturria: Ebaluazio eta Kalitate Atala. Erroldaren ebaluazio diagnostikoa 2016/2017.

Ikastetxe publikoen ia % 84 banakako ISEK maila txikienean dago; ikastetxe
pribatuei dagokienez, portzentaje hori % 16 da. ISEK maila handienean, berriz,
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portzentajeak alderantzizkoak dira, aldea hain handia ez bada ere: ikastetxe pribatuen
sarean ikasleen % 58,16 ISEK maila handienean dago; eta portzentaje hori % 42 da
ikastetxe publikoen sarean.
DBHko 2. mailan portzentajeak antzekoak dira, hurrengo taulan ikusiko dugun
moduan. Ondorio gisa esan dezakegu ikastetxe publikoen sarean dagoela ISEK maila
txikiena duten ikasleen portzentaje handiena.
16. taula: Titulartasun-portzentajea banakako ISEK mailaren arabera (DBH 2).
Banakako ISEK
maila
Titulartasun
a

Txikia %

Txikia-Ertaina
%

Ertaina-Handia
%

Handia
%

Guztira
%

Itunpekoa

20,93

29,80

42,67

60,82

40,78

Publikoa

79,07

70,20

57,33

39,18

59,22

Iturria: Ebaluazio eta Kalitate Atala. Erroldaren ebaluazio diagnostikoa 2016/2017.

Banakako ISEK mailarekin zerikusia duten errepikatze-, immigrazio- eta
titulartasun-portzentajeak aztertu ondoren esan dezakegu indize horren mailarik
txikienean errepikatzaileen eta etorkinen portzentajeak handiagoak direla eta era
horretako ikasle gehienak ikastetxe publikoen sarean daudela.
3.2.3. Emaitza akademikoak
3.2.3.1. Emaitza akademikoak sexuaren arabera
Hurrengo taulan Lehen Hezkuntzan maila gainditzen duten ikasleen
portzentajearen

bilakaera

aztertuko

dugu,

sexuaren

arabera

eta

hiru

ikasturtetan.
17. taula: Mailaz igarotzen diren Lehen Hezkuntzako ikasleen portzentajea,
ikasturtearen eta sexuaren arabera.

Etapa

2013-14 ikasturtea (%)
G

E

Guztira

2014-15 ikasturtea (%)
G

E

Guztira

2015-16 ikasturtea (%)
G

E

Guztira

LH 2

93,76

94,07

93,91

91,93

90,4

91,15

95,68

95,81

95,74

LH 4

95,59

94,88

95,22

92,58

91,71

92,13

96,98

97,33

97,16

LH 6

93,01

95,94

96,52

92,35

90,69

91,51

97,65

96,84

97,22

Iturria: Ebaluazio eta Kalitate Atala.
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Lehen Hezkuntzan maila gainditzen duten neska eta mutilen portzentajeak
antzekoak dira. Maila guztietan ikasleen % 90 igarotzen da hurrengo mailara, baina
beheko mailan gainditu ez dutenen portzentajea handiagoa da. Azkeneko mailan,
gainditzen duten ikasleen kopurua, aurrekoaren aldean, portzentajezko bost puntu
handiagoa da.
Hurrengo taulan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako portzentaje hauek jaso
ditugu, sexuaren arabera: batetik, maila gainditzen ez duten ikasleen portzentajea; eta
bestetik, suspentsoekin eta suspentsorik gabe igarotzen diren ikasleen portzentajea.
18. taula: Mailaz igarotzen diren DBHko ikasleen portzentajea, ikasturtearen eta
sexuaren arabera.

Etapa

2013-14 ikasturtea (%) 2014-15 ikasturtea (%) 2015-16 ikasturtea (%)
G

E

74,92

66,36

70,48

77,93

67,19

72,56

75,9

66,21

70,93

16,23

20,63

18,51

14,4

20,96

17,68

15,26

20,01

17,69

Ez dira igaro

7,74

11,92

9,1

7,26

11,43

9,345

7,51

12,27

9,95

0 suspentso

72,56

63,08

67,72

75,63

64,48

70,055

74,75

64,46

69,45

16,95

21,13

19,08

15,18

20,78

17,98

15,41

20,95

18,26

Ez dira igaro

9,36

14,33

11,9

8,34

13,96

11,15

9,47

13,85

11,72

0 suspentso

70,71

60,79

65,69

74,56

63,97

69,265

74,82

66,05

70,42

17,89

22,11

20,38

17,32

22,59

19,955

15,3

20,14

17,73

Ez dira igaro

9,97

15,24

12,64

7,45

12,67

10,06

9,13

13,17

11,16

0 suspentso

74,68

67,07

70,91

77,31

70,66

73,985

77,55

70,81

74,24

12,92

17,34

15,11

13,29

15,48

14,385

13,59

16,07

14,81

11,72

14,67

13,18

8,44

12,99

10,715

8,14

11,78

9,93

0 suspentso
DBH 1 Gainditu gabeekin

DBH 2 Gainditu gabeekin

DBH 3 Gainditu gabeekin

DBH 4 Gainditu gabeekin
Ez dira igaro

Guztira

G

E

Guztira

G

E

Guztira

Iturria: Ebaluazio eta Kalitate Atala.

Maila guztietan, suspentsorik gabe igarotzen diren nesken portzentajea
mutilena baino handiagoa da. DBHko lehen eta bigarren mailan aldea portzentajezko
10 puntukoa da eta DBHko hirugarren eta laugarren mailan portzentajezko 7 puntu
ingurukoa. Gainditu gabeko irakasgaiekin igarotzen diren ikasleei eta igarotzen ez
direnei dagokienez, mutilen portzentajea neskena baino handiagoa da.

41

3.3. PISA txostenak
PISA (Programme for International Student Assessment) nazioarteko azterlan
konparatibo bat da, ikasleek derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean zer
prestakuntza duten ebaluatzea helburu duena. Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako
Antolakundeak (ELGAk) jarri zuen martxan 90eko hamarkadaren amaieran. Asmoa da
herrialdeei informazioa ematea, gero hobekuntza-mekanismoak ezar ditzaten. Hiru
urtean behin egiten da,eta azken bi txostenak 2012an eta 2015ean egin zituzten.
Lagin handia erabiltzen dutenez, hezkuntzarekin zerikusia duten nazioarteko
ikerketetarako eredu bihurtzen ari da.
3.3.1. 2015eko PISA txosteneko emaitzak, maila sozioekonomiko eta kulturalaren
arabera. Zuzentasuna
Aldagai batzuek eragin handia duteeskola-errendimenduan eta, orokorrean,
ikaskuntzan.

Aldagai

horietako

bat

ikasleen

maila

sozioekonomikoa

da.Errendimenduan zer eragin duen aztertzeko, PISAk estatus ekonomiko, sozial eta
kulturalaren indizea (ISEK) sortu du, ikasleek emandako informazio honen arabera:
gurasoen lan-kategoria eta ikasketa-mailak eta etxeko kontsumo-ondasunak.
Ikasle bakoitzak bere ISEK maila du eta ikasle guztien maila oinarritzat hartuta
haien herrialde edo erkidegoko batez besteko balioa kalkulatzen da. Nafarroako ISEK,
beraz, ebaluatutako ikasleen ISEK guztien batezbestekoa da.
Ikasleen ISEK mailaren aldakuntzak hezkuntza-errendimenduan zenbat eta
eragin txikiagoa izan, orduan eta zuzenagotzat jotzen da hezkuntza-sistema.
Indize hau erabili dugu azterlan honetako aurreko atal batzuetan, zehazki atal
honetan: "Ikastetxeen banaketa banakako ISEK mailaren arabera”. Atal horretan
aztertutako datuen arabera, banakako ISEK mailak eragin handia du ikasle
errepikatzaileen, ikasle etorkinen eta ikastetxearen titulartasunaren (publikoa eta
itunpekoa)

portzentajean.

Orain,

ISEK

maila

zientziako

eta

matematikako

errendimenduarekin erlazionatuko dugu.
ISEK indizeak errendimenduan duen eragina honela kuantifikatzen da: ISEKeko
hamarren batek zientzietako puntuazioa 2,7 puntu igotzea dakar Espainian eta
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Nafarroan (ELGAn 3,9 puntu). Beraz, ISEKek eragin positiboa du ikasleen
errendimenduan: ISEK balioa zenbat eta handiagoa izan, emaitzak orduan eta hobeak
dira.
Hurrengo grafikoan ikusten da ISEKek zer eragin duen zientzietako batez
besteko puntuazioan, autonomia-erkidego guztietan (zientzietako puntuazioa zenbat
igotzen den ISEKen hamarren bakoitzeko).

Emaitzak ISEKen eragina alde batera utziz aztertzen baditugu, ikuspegia
zuzenagoa da. Hurrengo grafikoan autonomia-erkidegoetako emaitzak alderatu ditugu,
ISEKen eragina aintzat hartu gabe. Nafarroa 9 puntu igoko litzateke, 521 puntura.
Igoera horrek adierazten du ISEKek emaitzetan eragina duela.
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GRAFIKOA: Autonomia-erkidegoetako zientzietako batez besteko puntuazioak,
ISEK aintzat hartu gabe.

Hurrengo taulan jaso dugu ISEKek zer eragin duen 2012ko PISAko
matematikako batez besteko puntuazioetan eta 2015eko PISAko zientzietako batez
besteko puntuazioetan. Ikusten da bi urteetan eragin positiboa duela errendimenduan,
hau da, ISEKek eragina duela ikasleek lortzen dituzten emaitzetan.

Batez besteko
puntuazioa

Batez besteko
puntuazioa
ISEKen eragina
kenduta

Puntuigoera/ISEK
hamarrena

Matematika PISA
2012

517

521

3,1

Zientziak PISA
2015

512

521

2,7

Hurrengo grafikoan 2015eko PISAko "Zientzietako batez besteko puntuazioa ISEK" erregresio-zuzena irudikatu dugu. Ikusten da ISEKen eta zientzietako batez
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besteko puntuazioen arteko korrelazioa positiboa dela, hau da, ISEKen balioa zenbat
eta handiagoa izan zientzietako emaitzak orduan eta hobeak direla.
Nafarroako zientzietako batez besteko puntuazioak bat datoz ISEKen batez
besteko balioarekin; izan ere, Nafarroako batez besteko puntuazioa erregresiozuzenaren gainetik baina eragin-zerrendaren barruan dago.

PISA txostenen arabera, hezkuntza-sistema kalitatezkoa izatea nahi badugu,
batez besteko puntuazio handiak eta zuzentasun-maila handia konbinatzea lortu behar
dugu, hau da: ISEK faktoreak ikasleen errendimenduan ahalik eta eragin txikiena
izatea.
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3.3.2. PISA txosteneko emaitzak migrazio-estatusaren arabera: bertako ikasleen eta
ikasle etorkinen banaketa
PISA txostenean, etorkinak dira proba egindako herrialdean jaio ez diren eta,
gainera, gurasoetako bat herrialde horretakoa ez duten ikasleak.
Hurrengo tauletan Nafarroan, Espainian eta ELGAn ebaluatutako bertako
ikasleen eta ikasle etorkinen portzentajeak jaso ditugu.
19. taula: Immigrazio-aurrekaria, batezbestekoa eta desbiderapen estandarra
Nafarroan eta Espainian, eta ELGAko batezbestekoa.
Immigrazio-aurrekaria
Bertakoak

Etorkinak

%

ET

%

ET

ELGA 2015

88,0

0,10

12,0

0,10

Espainia 2015

89,0

0,80

11,0

0,80

Nafarroako Foru Erkidegoa 2015

85,8

1,53

14,2

1,53

Nafarroako Foru Erkidegoa 2012

85,4

-

14,6

-

20. taula: Zientzietako batez besteko puntuazioak, migrazio-estatusaren arabera.
PISA 2015

Bertakoak

EtorkinakBertakoak

Etorkinak

Jurisdikzioa

Batez
bestek
o p.

S.E.

Portzent.

S.E.

Batez
bestek
o p.

S.E.

Portzent.

S.E.

Aldea

S.E.

Nafarroa

519,90

(4,241)

86

(1,5)

469,55

(5,247)

14

(1,5)

-50,36

6,746

21. taula: Matematikako batez besteko puntuazioak, migrazio-estatusaren arabera.
PISA 2012

Jurisdikzioa

Nafarroa

Bertakoak
Batez
bestek
o p.

S.E.

Portzent.

529

(3,2)

85

EtorkinakBertakoak

Etorkinak

S.E.

Batez
bestek
o p.

S.E.

Portzent.

S.E.

Aldea

S.E.

(1,5)

456

(5,2)

15

(1,5)

-73

-
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Bertako ikasleen batez besteko puntuazioak etorkinenak baino handiagoak dira:
zientzietan 50 puntu eta matematikan 73 puntu, hain zuzen ere. Hau da, bertakoa edo
etorkina izateak eragina du bi arlo horietako errendimenduan. Alde hori ISEKen
neurtzen diren hezkuntza, gizarte eta kulturaren esparruetako aldagaien ondorioa da.
1999an jaiotako Nafarroako ikasle etorkinen portzentajea % 14 ingurukoa da.

3.4. 2012ko eta 2015eko PISA txostenen beste ekarpen batzuk
Txostenek, datuak eskaintzeaz gain, gure azterlanerako baliagarriak izan
daitezkeen ondorioak ateratzen dituzte. Lehen atalean 2012ko txosteneko gai batzuk
jaso ditugu eta bigarrenean azken txostena, 2015ekoa, aztertuko dugu. Tauletan
agertzen diren emaitzak interpretatzen eta osatzen laguntzen duten ondorioak dira.
3.4.1. 2012ko PISA txostenetik ateratako ondorioak
“Zuzentasunari dagokionez, ikasleen emaitzen arteko aldagarritasunak haien
banako bereizgarriekin du zerikusia, batez ere, eta ez ikastetxeen ezaugarri
instituzionalekin; horrek esan nahi du ikastetxeak homogeneoak direla Espainiako
hezkuntza-sisteman.”
“Ikastetxeen autonomiak, bereziki edukien gaineko erabakiak hartzekoak,
ELGAko

herrialdeetako

batezbestekoa

baino

txikiagoa

izaten

jarraitzen

du

Espainian.Ikasleen % 58 bakarrik joaten da ikastaroen eskaintzan erabakiren bat
hartzeko aukera duten ikastetxeetara; ELGAko herrialdeetan portzentaje hori % 82 da,
batez beste.”
“Etorkin izateak eragin handia du ikasleen emaitzetan.Espainian, 2012ko PISA
txosteneko ikasle etorkinen portzentajea 2003koaren hiru halako da. Bertakoek
etorkinek baino emaitza hobeak dituzte (matematikan 492 eta 439, hurrenez hurren;
aldea, beraz, 53 puntukoa da). Hori, ordea, bertakoak diren ikasleen ingurune sozial,
ekonomiko eta kulturala hobea delako gertatzen da. Hau da, aldea 36 puntura jaitsiko
litzateke ikasleen familien maila sozioekonomiko eta kulturalaren eragina alde batera
utziz gero; alde hori 2003koarekin bat dator.”
“ELGAn eta EBn, ebaluazioa egindako herrialdean jaiotako ikasleek etorkinek
baino 30 puntu inguru gehiago lortzen dituzte.”
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Horiek dira gure Plan Estrategikorako garrantzitsuak izan daitezkeen 2012ko
PISA txosteneko ondorio batzuk.
3.4.2. 2015eko PISA txostenetik ateratako erreferentziak
“Aztertutako herrialde gehienetan eta autonomia-erkidego guztietan, ikastetxe
pribatuetako ikasleen emaitzak ikastetxe publikoetako ikasleenak baino hobeak dira;
alde hori, ordea, ez da beti esanguratsua. Hori gertatzen da, nagusiki, bateko eta
besteko ikasleen jatorri sozioekonomikoa desberdina delako.”
“Aztertutako herrialde gehienetan eta autonomia-erkidego guztietan, ikasle
etorkinek bertakoek baino emaitza okerragoak dituzte, orokorrean. Espainian ikasleak
eskola-ibilbide osoan integratzeko prozesuan aurrera egin duten arren, bide asko dago
oraindik egiteko.”
“Aztertutako herrialdeen batez besteko emaitzak eta indize sozial, ekonomiko
eta kulturala oso lotuta daude, eta autonomia-erkidegoetan lotura hori are handiagoa
da.”
“Emaitzak interpretatzerakoan, beraz, indize sozial, ekonomiko eta kulturalaren
eragina aintzat hartu behar da; izan ere, eragin hori alde batera utziz gero, herrialdeen
emaitzak asko alda daitezke. Espainian, indize horren eragina kenduta, zientzietako
batez besteko puntuazioa 507 puntura igoko litzakete, Frantziako, Txekiar
Errepublikako eta Zeelanda Berriko maila berera, adibidez. Autonomia-erkidegoetako
emaitzak ere aldatu egingo lirateke indize sozial, ekonomiko eta kulturalaren eragina
ez aintzat hartuz gero. Andaluzian eta Murtzian, adibidez, ikasleen zientzietako
emaitzak 24 puntu egingo luke gora; igoera txikiena Madrilen gertatuko litzateke: 3
puntu."
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3.5. Balorazio orokorra
Diagnostiko honetan bildutako informazioa oinarri hartuta ezarri ditugu Plan
Estrategikoaren ildo estrategikoak eta helmena.
Ezer baino lehen, ikastetxe publiko eta pribatuetako ikasleen portzentajea
aztertuko dugu, batetik bestera alde handiak baitaude (batez ere 2015eko PISA
txosteneko ondorioetan antzematen da hori); horrez gain, ratio neurrigabeen inguruko
kezkaz ere hausnartuko dugu. Alde hori argi ikusten da egoera sozioekonomiko txarra
duten ikasleak batik bat ikastetxe publikoetan daudelako. Hezkuntza-administrazioak
lehen ildo estrategikoan sartu beharko luke hori, ikastetxeak modu bidezkoagoan
tratatzeko neurriak hartze aldera. Lehen ildo estrategiko hori zuzentasunari eta
gizarte-kohesioari buruzkoa da. Hezkuntzak ez du berdinzale zorrotz izan behar, era
horretan hasieratik desberdinak diren egoerak luzatu eta, zenbaitetan, sustatu egiten
direlako. Inklusioaren printzipioak ikasleen berezitasun eta desberdintasun horiek
ulertu eta aintzat hartzen ditu, eta aniztasunaren arreta medio ikasleek gaitasun eta
ahalmen guztiak ahal bezainbeste garatzea sustatzen du. Zuzentasuna inklusioaren
printzipioa garatzeko modua da: abiapuntuko desberdintasunak aintzat hartzen ditu
eta parekotasuna eta justizia ditu helburu. Zuzentasunaren ondorioetako bat gizartekohesioa da: gizarte-talde bateko kide guztiek talde horretakoak direlako pertzepzioa
eta sentimendua. Multzo bateko kide sentitzen direnekdiren moduan onartzen
dituztela eta haien erkidego edo gizarte-taldeko parte direla sentitzen dute. Aurkako
kontzeptua gizarte-diskriminazioa da, desberdintasuna oinarri hartuta norbait
baztertzea. Horregatik guztiagatik du garrantzia zuzentasunari eta gizarte-kohesioari
buruzko lehen ildo estrategiko horrek.
Datuak aztertuz gero ikusten da, halaber, irakasleek eta familiek metodologia
berriak erabiltzea eskatzen dutela, teknologia berriak barne. Metodologia aktiboak
erabiltzea nahi dute, ikasleek beren ikaskuntza-prozesuan parte har dezaten eta
protagonista izan daitezen. Irakasleak engaiatuta daude horretarako, ikasgeletan era
horretako metodologiak erabiltzeko gogoa dute. Horretarako, aniztasuna ez dute
irakasle espezialistek bakarrik tratatu behar (Pedagogia Terapeutikoa (PT) eta
Entzumena eta Hizkuntza (EHI)), irakasle guztiek baizik (espezialistak ez direnek ere
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bai). Ez da lan erraza eta, beraz, metodologia aktiboen alderdi positiboak martxan
jartzeko, tresna, estrategia eta prestakuntza egokiak jarri behar dira irakasleen esku.
Metodologia malguak ere badira, ikasleen premietara moldatzen baitira. Plan
Estrategikoak ezin ditu gai metodologiko horiek bazter utzi eta, horregatik, bigarren
ildo estrategikoa gai metodologikoei buruzkoa da.
Eskola-elkartea kezkatuta dago baliabide gutxi dituelako (lehen ildo
estrategikoan jaso dugu hori), irakasleek lan-egonkortasunik ez dutelako eta ez delako
profesionalak koordinatzeko saiorik egiten. Hezkuntza-administrazioak antolaketaren
inguruko gai horiek aintzat hartu behar ditu. Ezinbestekoa da antolamendu-neurriak
berriz aztertzea, hobetu ahal izateko, eta beste neurri batzuk sustatzea, ikuspegi
inklusibotik, ikasle guztiei kalitatezko erantzuna emate aldera. Plan honetako beste
ildo estrategiko bat antolamendu-neurriak hartzea da; eta horrek zuzentasunaren eta
gizarte-kohesioaren inguruko neurriekin eta neurri metodologikoekin zerikusia du.
2012ko PISA txostenak azpimarratzen du ikastetxeen autonomia garatu beharra
dagoela. Horretarako, ikastetxeek beren errealitatea modu objektiboan ezagutzeko eta
dauzkaten baliabideak ahalik eta modu eraginkorrenean erabili ahal izateko tresnak
behar dituzte. Gauzak horrela, beste ildo estrategiko batean, egoeraren diagnostikoa
abiapuntutzat hartuta, irakasleek hausnar egiteko eta aniztasunari ikuspegi inklusibotik
hobeto erantzuteko hobekuntza-proposamenak ezartzeko premia landuko dugu.
Eskola-elkartean arauen inguruko interesa ere badute. Oinarrizko hezkuntzahitzarmenik ezaren inguruko kezkak sakabanatze normatiboa eta segurtasun
juridikorik eza eragin ditu. Gainera, aurreko ildo estrategikoetan planteatutako gai
asko lantzeko, oinarri dituzten arauak aldatu beharra daude. Gauzak horrela, Planaren
helburu bat da hezkuntzari buruzko araudiak berriz aztertzea eta eguneratzea, beste
ildo estrategiko batzuetan proposatzen diren neurriak egonkortze aldera.
Berritu beharreko arauetako bat Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabide
Zentroari (NHBBZ) buruzkoa da. Erakunde nafar horrek hogeita lau urte bete ditu eta
denbora horretan apenas izan du arauzko erregulaziorik. Alde horretatik, eskolaelkarteak eskatu dio erakundean lan egiten duten profesionalek prestakuntza hobea
eta egonkortasuna izan ditzaten. Ezinbestekoa da erakundearen egitura, zereginak eta
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beste gai batzuk berriz aztertzea eta eskola-elkartearen eskariei erantzuteko
eguneratzea, hogeita lau urtean asko aldatu baita. Gauzak horrela, Planaren ildo
estrategiko batean NHBBZ gaur egungo eskarietara moldatzeko premia landuko dugu.
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4. Plan Estrategikoaren helburu orokorrak
1. Nafarroako ikastetxeetan aniztasuna nola lantzen den aztertzea.
2. Aniztasuna ikuspegi inklusibotik lantzeko neurriak hartzea.
3. Arau-, antolamendu- eta metodologia-esparrua berriz aztertzea eta berritzea,
aniztasunaren arretarekin zerikusia duten neurriak egonkortzeko eta eusteko.
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5. Lehenengo ildo estrategikoa. Zuzentasuna eta gizartekohesioa
5.1. Esparru kontzeptuala
Tradizioz, gaitasunekin zerikusia duten desberdintasunak erabili dira gehien
ikasle batzuen eta besteen errendimenduaren arteko aldeak azaltzeko. Maiz adimena
baino ez zen aintzat hartzen alde horiek interpretatzeko. Ordea, askotariko adimenen
teoriak, alegia gaitasun desberdinak daudela aintzat hartzeak, ikuspegi zabal eta
egokiagoa ematen du desberdintasun horiek kontzeptualizatzeko.
Desberdintasun sozial, kultural, familiar eta ekonomikoak eta desberdintasun
horiek eskola-errendimenduan dituzten eraginak nazioarteko ikerketa ugaritan aztertu
dituzte. Eta azken PISA txostenek (Programme for International Student Assessment
2012, 2015) ikerketa-ildo horiek babestu dituzte, adierazi baitute ISEK (indize
sozioekonomiko eta kulturala) dela eskola-errendimenduarekin zerikusi gehien duen
aldagaia. Indize horrek ikasleen ingurune sozial eta familiarrari buruzko informazioa
biltzen du.
Ikasle

guztiek

abiapuntu

berberak

ez

dituztenez,

hezkuntza-politikek

desberdintasunak arintzeko eta hezkuntza-sisteman sartzeko aukera-berdintasuna
sustatzeko ahalegina egin behar dute.
Ikasle guztiei kalitatezko hezkuntza-erantzuna ematea ziurtatzea zuzentasunaz
hitz egitea da; abiapuntu desberdinak ezagutzeaz, premia pertsonal eta sozial
desberdinak

ezagutzeaz

eta

ikasle

bakoitzari

ikuspegi

normalizatzaile

eta

inklusiboarekin dagokion erantzuna emateaz hitz egitea da.
Premisa horietan oinarrituriko hezkuntza-ereduak ahalegindu behar du ikasleek
beren ikaskuntza-prozesuarekin lotura estuak sor ditzaten. Porrota eta eskola uztea
ulertzeko ezinbestekoa da hezkuntza-deslotzea aintzat hartzea, hezkuntza-etapa
guztietan. Funtsezkoa da eskola uztea prebenitzea eta, horretarako, loturak estutzea,
ikasleek beren ikaskuntza-prozesuan engaiatu daitezen eta derrigorrezko etaparen
amaieran eta derrigorrezkoaren ondoko hezkuntzan arrakasta izan dezaten (Tarabini et
al., 2015).
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Ikasle guztiei eskolan arrakasta izateko aukera ziurtatzeko ezinbestekoa da
hezkuntza-sistema osoan esku hartzea: hezkuntzaren kalitatea eta zuzentasuna
gutxitzen duten oztopoak kentzea; eta ez horiek bakarrik, baita hasierako
desberdintasunak areagotzen dituzten, deslotzea bultzatzen duten eta, funtsean,
gizarte-egoera ahuleko taldeetako gazteek eskolan porrot egiteko eta eskola uzteko
arriskua handitzen duten elementuak ere (OCDE, 2012).
Zuzentasunaren eta gizarte-kohesioaren inguruko ildo estrategiko honetan bi
helburu nagusi daude. Bata da ikasleen banaketaren gainean hausnartzea,
hezkuntzaren kalitatea, gizarte-kohesioa eta aukera-berdintasuna ziurtatzeko.
Horretarako, neurri batzuk ezarri dira, funts publikoak jasotzen dituzten ikastetxeetan
hezkuntza-premia espezifikoak dituzten ikasleen presentzia orekatzeko eta era
horretako ikasleen portzentaje handiagoa duten ikastetxeetan diskriminazio positiboa
aplikatzeko.
Eta beste helburua da aniztasunaren arretarako baliabideak (ohikoak eta
ezohikoak) optimizatzea, ikasleen hezkuntza-premiei erantzun inklusiboa emateko.
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5.2. Zuzentasuna eta gizarte-kohesioa
Funts publikoak jasotzen dituzten ikastetxeetan hezkuntza-premia espezifikoak dituzten ikasleen presentzia orekatua izan dadin
bultzatzeko (gaur egun batezbesteko orokorra % 18 da. Ikastetxe publikoetan AG % 32 eta BD % 7; eta itunpekoetan AG % 10 eta BD % 2),
neurri hauek ezarri ditugu: gertutasunaren irizpideari lehentasuna ematea; matrikula arrunta ixteko maximoak Lehen Hezkuntzan 25 eta
Bigarren Hezkuntzan 30 izatea; ikastetxeko ikasleen % 40 baino gehiago gizarte- eta kultura-egoera ahulean badago, ikastetxea hezkuntzaberrikuntzako lehentasunezko ikastetxetzat jotzea eta ezohiko garaian eta gerora sortutako matrikuletan gertuko eragin-eremuko ikasleak
bakarrik matrikulatzea eskatzeko aukera izatea; Haur Hezkuntzako ikastetxeek eta gizarte-zerbitzuek familiei hezkuntza-sistemako
eskaintzaren berri ematea; Lehentasunezko Berrikuntza Ikastetxeei prestigioa ematea (Hezkuntza Departamentuak aholkularitza
eskaintzea, berrikuntza-proiektuak babestea, instalazioetan berrikuntzak egitea, ekipamendua hobetzea); eta zonako eskolatze-batzordeak
suspertzea, ikasleen banaketan erabakiak har ditzaten.

1. HELBURUA: Hezkuntza-kalitatea, gizarte-kohesioa eta aukera-berdintasuna ziurtatzea.
1.1. Funts publikoak dituzten ikastetxeetan hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak dituzten ikasleen presentzia orekatzea, pixkanaka.
JARDUERAK

Ikastetxetik gertu bizitzea matrikulatzeko
lehentasunezko irizpidea izatea.

ARDURADUNA

Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

2017-18
2018-19
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* Eskolatze-irizpideetan ikastetxetik gertu bizitzea
lehentasunezko irizpide gisa jaso dute berariaz.2017-18.
* Gertuko ingurunetik kanpo matrikulatutako ikasleak: < %.
2018-19.
* Gertuko ingurunetik kanpo matrikulatutako ikasleak: < %.
2019-20.

1.1. Funts publikoak dituzten ikastetxeetan hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak dituzten ikasleen presentzia orekatzea, pixkanaka.
JARDUERAK

Funts publikoak dituzten ikastetxeetako
ohiko matrikulazioa ixteko ikasle-kopurua:
Lehen Hezkuntzan 25 ikasle eta Bigarren
Hezkuntzan 30 ikasle.

ARDURADUNA

Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
* Ohiko matrikularako ratio handienaren irizpidea ezarri
dute. 2017-18.
* Ikastetxeen % 100ek ohiko matrikula Lehen Hezkuntzan
2017-18
25 ikasle baino gutxiagorekin eta Bigarren Hezkuntzan 30
2018-19
ikasle baino gutxiagorekin ixten du. 2018-19.
* Ikastetxeen % 100ek ohiko matrikula Lehen Hezkuntzan
25 ikasle baino gutxiagorekin eta Bigarren Hezkuntzan 30
ikasle baino gutxiagorekin ixten du. 2019-20.

Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua

Hezkuntza-premiak dituzten ikasle asko
dituzten ikastetxeen ezaugarriak zehaztea, Antolamenduaren,
irizpide objektiboekin. Lehentasunezko
Orientazioaren eta
Berrikuntza Ikastetxe izango dira.
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua
Ohiko matrikulazio-aldia amaitu ondoren,
Lehentasunezko Berrikuntza Ikastetxeek
gerora sortutako ezohiko matrikulazioaldian eragin-eremu gertukoeneko
ikasleak bakarrik hartzea eskatu ahal
izango dute.

2017-18
2018-19
2019-20

* Ikastetxe bakoitzaren egoera ezagutzeko irizpide
objektiboak zehaztu dituzte. 2017-18 ikasturtea.
* Datuak biltzeko prozedura zehaztu dute. 2018-19
ikasturtea.
* Erroldan aldakuntza handiena izan duten 25
ikastetxeetan datuak biltzeko prozesuaren segimendua
egin eta prozesua aztertu dute. 2019-20.

2018-19
2019-20

* Lehentasunezko Berrikuntza Ikastetxeen % 60k, gerora
sortutako ezohiko matrikulazio-aldian, eragin-eremu
gertukoeneko ikasleak bakarrik hartzen ditu. 2018-19.
* Lehentasunezko Berrikuntza Ikastetxeen % 90ek, gerora
sortutako ezohiko matrikulazio-aldian, eragin-eremu
gertukoeneko ikasleak bakarrik hartzen ditu. 2019-20.

Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua
Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua
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1.1. Funts publikoak dituzten ikastetxeetan hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak dituzten ikasleen presentzia orekatzea, pixkanaka.
JARDUERAK

ARDURADUNA
Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua

Lehentasunezko Berrikuntza Ikastetxe ez
diren ikastetxe publiko eta pribatuetan,
Antolamenduaren,
gerora sortutako matrikulazio-aldian,
Orientazioaren eta
ikasgelako ikasle-kopurua handiena
Aukera
gehienez ehuneko hamar handitu daiteke.
Berdintasunaren
Zerbitzua
Ikastetxeak gidatzea eskolatze-ereduak
zuzenagoak izan daitezen eta HLOHKHLOko 87. artikulua garatzen lagundu
dezaten; artikulu hori ikasleen onespen
orekatuari buruzkoa da.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

2018-19
2019-20

* Gerora sortutako matrikulazio-aldian eskolatutako ikaslekopurua. 2018-19.
* Gerora sortutako matrikulazio-aldian ikasle-kopurua % 10
handitu duen ikastetxe-kopurua. 2018-19.
* Gerora sortutako matrikulazio-aldian ikasle-kopurua % 10
handitu duen ikastetxe-kopurua. 2019-20.

2017-18
2018-19

* Gidatuko dituzten ikastetxeak aukeratu dituzte, eta baita
irizpideak ezarri ere. 2017-18 ikasturtea.
* Aukeratutako ikastetxeen % 80 gidatu dituzte, gutxienez.
2018-19 ikasturtea.
* Aukeratutako ikastetxeen % 100 gidatu dituzte. 2019-20
ikasturtea.
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1.2. Hezkuntza-sisteman sartuko diren familiei eskaintza zein den sakon azaltzea.
JARDUERAK

Familiek eskolatzeari eta seme-alabek
hasiko duten hezkuntza-etapari buruzko
informazio garrantzitsua jasotzen dutela
ziurtatzea.

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua.
0 eta 3 urte arteko
Atala eta Landa
Eskolak.

Antolamenduaren,
Haur-eskoletan zonako hezkuntzaOrientazioaren eta
eskaintzari buruzko publizitatea
Aukera
egitea.Eskaintza zehatza: inguruko
Berdintasunaren
ikastetxe publiko eta itunpekoak,
Zerbitzua.
hizkuntza-ereduak, berariazko baliabideak 0 eta 3 urte arteko
eta abar.
Atala eta Landa
Eskolak.
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ADIERAZLEAK

2017-18
2018-19
2019-20

* Atalak haur-eskolen % 30arekin gutxienez harremana
du. 2017-18.
* Publizitate instituzionala egin dute. 2017-18.
* Atalak haur-eskolen % 40arekin gutxienez harremana
du. 2018-19.
* Zonako LMZetan informazio-saioak antolatu
dituzte.2018-19.
* Publizitate instituzionala egin dute. 2018-19.
* Atalak haur-eskolen % 50arekin gutxienez harremana
du. 2018-19.
* Zonako LMZetan informazio-saio gehiago egin dituzte.
2019-20.
* Publizitate instituzionala egin dute. 2019-20.

2017-18
2018-19
2019-20

* Informazioa eman dute. 2017-18.
* Haur-eskolen % 10 aztertu dute, informazioa egoki
eman dutela ziurtatzeko. 2017-18 ikasturtea.
* Haur-eskolen % 70 aztertu dute gutxienez, informazioa
egoki eman dutela ziurtatzeko. 2018-19 ikasturtea.
* Haur-eskolen % 95 aztertu dute gutxienez, informazioa
egoki eman dutela ziurtatzeko. 2019-20 ikasturtea.

1.2. Hezkuntza-sisteman sartuko diren familiei eskaintza zein den sakon azaltzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA

Gizarte-zerbitzuen sareari eskatzea
zerbitzua erabiltzen duten familiei zer
hezkuntza-eskaintza dagoen azaltzea.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

2017-18
2018-19
2019-20

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Berandu sartzen diren familiei informazioa
Aukera
ematea.
Berdintasunaren
Zerbitzua

2017-18
2018-19
2019-20
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* Gizarte-zerbitzuen sarera hezkuntza-eskaintzari buruzko
informazioa bidali dute. 2017-18.
* Oinarrizko gizarte-zerbitzuen % 10 aztertu dute,
informazioa egoki eman dutela ziurtatzeko. 2017-18
ikasturtea.
* Oinarrizko gizarte-zerbitzuen % 70 aztertu dute
gutxienez, informazioa egoki eman dutela ziurtatzeko.
2018-19 ikasturtea.
* Oinarrizko gizarte-zerbitzuen % 95 aztertu dute
gutxienez, informazioa egoki eman dutela ziurtatzeko.
2019-20 ikasturtea.
* Gizarte Eskubideen Departamentuarekin harremanetan
aritu dira. 2017-18.
* Oinarrizko gizarte-zerbitzuen % 10 aztertu dute. 2017-18
ikasturtea.
* Oinarrizko gizarte-zerbitzuei hezkuntza-eskaintzari
buruzko informazioa eman diete. 2018-19.
* Oinarrizko gizarte-zerbitzuen % 65 aztertu dute
gutxienez. 2018-19 ikasturtea.
* Oinarrizko gizarte-zerbitzuen % 95 aztertu dute
gutxienez. 2019-20 ikasturtea.

1.3. Lehentasunezko Berrikuntza Ikastetxeei prestigioa ematea.Ikastetxe horien kalitatea eta profesionaltasuna agerian jartzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

Lehentasunezko Berrikuntza Ikastetxeetan
kalitatezko hezkuntza-proiektuak sustatzea,
bultzatzea eta babestea, honako hauen
Antolamenduaren,
bitartez: Hezkuntza Departamentuaren
Orientazioaren eta
aholkularitza espezifikoa; prestakuntzaAukera
jardunaldiak; jarduera osagarrietarako
Berdintasunaren
pizgarriak; aniztasunaren arretaren sariak;
Zerbitzua
argitalpenak egunkarietan,
Departamentuaren web-orrian, blogetan…

2018-19
2019-20

* Departamentuak lehentasunezko ikastetxeei babesa
eskaini die. 2018-19.
* Lehentasunezko ikastetxeen % 60k, gutxienez,
berrikuntza-proiektuak martxan jarri du. 2018-19.
* Lehentasunezko ikastetxeen % 90ek, gutxienez,
berrikuntza-proiektuak martxan jarri du. 2019-20.

2017-18
2018-19
2019-20

* Zailtasunezko lanpostuak zehazteko eta eskatzeko
irizpideak ezarri dituzte. 2017-18 ikasturtea.
* Ikasle behartsu gehien dituzten ikastetxeen % 60k,
gutxienez, lanpostu horiek eskatu ditu. 2018-19.
* Ikasle behartsu gehien dituzten ikastetxeen % 90ek,
gutxienez, lanpostu horiek eskatu ditu. 2019-20

Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua
Prestatuen dauden profesionalek ikasle
behartsuen portzentaje handiena duten
ikastetxeetan lan egin dezaten
erraztea.Langileak egonkortzeko,
zailtasunezko lanpostuak aintzat hartzea.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua
Giza Baliabideen
Zerbitzua
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1.3. Lehentasunezko Berrikuntza Ikastetxeei prestigioa ematea.Ikastetxe horien kalitatea eta profesionaltasuna agerian jartzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA
Hezkuntza
Azpiegituren
Zerbitzua.Obren
Atala.

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

Horren ardura duten administrazioek
Lehentasunezko Berrikuntza Ikastetxeen
barruko eta kanpoko itxura hobetzeko
Antolamenduaren,
berritze-lanak egitea: egokitzea,
margotzea, patioak hobetzea, komunak eta Orientazioaren eta
Aukera
bilera-gelak berritzea…
Berdintasunaren
Zerbitzua
Hezkuntza
Azpiegituren
Ikastetxe horietako ekipamendua
Zerbitzua.Obren
hobetzea, haien eskariak aintzat hartuta:
Atala.
lantegiak, informatika-ekipamendua,
berariazko hezkuntza premiei kasu egiteko Antolamenduaren,
material zehatza, altzariak, liburutegia eta Orientazioaren eta
Aukera
abar.
Berdintasunaren
Zerbitzua
Antolamenduaren,
Ikastetxe horiek ezagutzera ematea
Orientazioaren eta
erakusketetan, jende guztiarentzako
jarduera irekietan eta prentsan, familiek
Aukera
proiektuen eta profesionalen kalitatearen
Berdintasunaren
berri izan dezaten (CIVIVOX, liburutegiak
Zerbitzua
etab.)
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2017-18
2018-19
2019-20

* Urteko deialdian ikastetxe horien mesederako diren
irizpideak sartu dituzte. 2017-18.
* Ikastetxeen % 70ek eskatu ditu, gutxienez. 2017-18
ikasturtetik 2019-20 ikasturtera.
* Ikastetxeen % 70ek, gutxienez, berritze-lanak egin ditu.
2017-18 ikasturtetik 2019-20 ikasturtera.
* Berritze-lanak egin ondoren matrikula-kopurua handitu
duen ikastetxe-kopurua. 2017-18 ikasturtetik 2019-20
ikasturtera.

2017-18
2018-19
2019-20

* Urteko deialdian ikastetxe horien mesederako diren
irizpideak sartu dituzte.2017-18.
* Ikastetxeen % 70ek eskatu ditu, gutxienez. 2017-18
ikasturtetik 2019-20 ikasturtera.
* Ikastetxeen % 70ek, gutxienez, ekipamendua hobetu du.
2017-18 ikasturtetik 2019-20 ikasturtera.
* Ekipamendua hobetu ondoren matrikula-kopurua
handitu duen ikastetxe-kopurua. 2017-18 ikasturtetik
2019-20 ikasturtera.

2018-19
2019-20

* Ikastetxeak jende guztiarentzako antolatutako jarduera
irekien kopurua. 2018-19.
* Jardueren % 10, gutxienez. 2018-19.
* Jardueren % 20, gutxienez. 2019-20

1.3. Lehentasunezko Berrikuntza Ikastetxeei prestigioa ematea.Ikastetxe horien kalitatea eta profesionaltasuna agerian jartzea.
JARDUERAK

Zonako haur-eskolekin baterako jarduerak
antolatzea.

ARDURADUNA
TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
* Gauzatutako baterako jarduera-kopurua. 2017-18.
2017-18
Aukera
* Jardueren % 10, gutxienez. 2018-19.
2018-19
Berdintasunaren
* Jardueren % 20, gutxienez. 2019-20
Zerbitzua

1.4. Ikastetxez aldatzeko eskariei dagokienez, ikastetxeei eta familiei aholkularitza eskaintzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA

Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua
Behin eskolatzea hasita, ikastetxez
Antolamenduaren,
aldatzea ohiz kanpoko egoeratzat jotzea. Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

2017-18
2018-19
2019-20
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* Ikastetxe guztiei jakinarazi diete neurria ohiz kanpokoa
dela.2017-18.
* Ikastetxeetako zuzendariei, ikuskatzaileei eta
orientatzaileei jakinarazi diete neurria ohiz kanpokoa dela.
2017-18. 2018-19. 2019-20

1.4. Ikastetxez aldatzeko eskariei dagokienez, ikastetxeei eta familiei aholkularitza eskaintzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA
TENPORALIZAZIOA
Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua.
Eskolatze
Bulegoa
Egoera berezietan ikastetxez aldatzeko
2017-18
baimena emateko irizpide argiak
2018-19
Antolamenduaren,
ezartzea.
2019-20
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua
Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua.
Eskolatze Bulegoa
2017-18
Horrelako egoeretan, familiei orientazioa
2018-19
Antolamenduaren,
eskaintzeko protokoloak ezartzea.
2019-20
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua
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* Ikastetxez aldatzeko baimena emateko irizpideak berriz
aztertu eta zehaztu dituzte, egoera bereziak aintzat
hartuta. 2017-18.
* Ikastetxez aldatzeko eskarien % 95ean, gutxienez,
zehaztutako irizpideak bete dituzte. 2018-19.
* Ikastetxez aldatzeko eskarien % 95ean, gutxienez,
zehaztutako irizpideak bete dituzte. 2019-20.

* Familiei orientazioa eskaintzeko protokoloa zehaztu dute.
2017-18.
* Horrelako egoeren % 70ean, gutxienez, protokoloa bete
dute. 2018-19.
* Horrelako egoeren % 90ean, gutxienez, protokoloa bete
dute. 2019-20

1.5. Zonako eskolatze-batzordeak indartzea, ikasleak birbanatzeko hartzen dituzten erabakiak koherenteak izan daitezen.
JARDUERAK

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA

Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua.
Eskolatze
Bulegoa
Hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak
dituzten ikasleak eskolatzeko irizpideak
Antolamenduaren,
betetzen direla ikuskatzea.
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

Gerora sortutako matrikulak baloratzea
eta egoki banatzea, hau da: ikasleak
gertuko ikastetxeetan matrikulatzea eta
premia espezifikoak dituzten ikasleak
ikastetxe jakin batzuetan ez pilatzea.

2017-18
2018-19

Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua.
Eskolatze Bulegoa

2018-19
2019-20

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua
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* Hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak dituzten
ikasleak eskolatzeko irizpideak zehaztu dituzte. 2017-18.
* Eskolatze-batzordeei irizpideen berri eman diete.
2018-19.
* Hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak dituzten
ikasleen % 90ekin, gutxienez, ezarritako irizpideak bete
dituzte. 2018-19.
* Hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak dituzten
ikasleen % 95ekin, gutxienez, ezarritako irizpideak bete
dituzte. 2019-20.
* Gerora sortutako matrikulak egiteko irizpideak zehaztu
dituzte. 2017-18.
* Gerora sortutako matrikulen % 90ean, gutxienez,
ezarritako irizpideak bete dituzte. 2018-19.
* Gerora sortutako matrikulen % 95ean, gutxienez,
ezarritako irizpideak bete dituzte. 2019-20.

5.3. Baliabideak hobetzea eta optimizatzea
Aniztasunaren arretarako baliabideak (ohikoak eta ezohikoak) optimizatu beharra daude, ikasleen hezkuntza-premiei erantzun
inklusiboa emateko. Giza baliabideak jartze aldera 2016-17 ikasturtean hasitako hobekuntza-prozesuari eutsiko diogu (baliabideak zuzen
banatzeko irizpide argiak ezartzea, Educa errolden segimendua egitea eta ikuskatzea, baliabide egonkorrak jartzea…). Aniztasunaren
arretarako programa berritzaile eta inklusiboak proposatzen dituzten ikastetxeei baliabide espezifikoak emango dizkiegu eta landaeskoletako baliabideak berriz aztertuko ditugu, eskola horien bereizgarriak aintzat hartuta.

2. HELBURUA: Aniztasunaren arretarako giza baliabideak hobetzea
2.1. Aniztasunaren arretarako giza baliabideak zuzen banatzea.
JARDUERAK

Aniztasunaren arretarako giza baliabideak
zuzen birbanatze aldera 2016-17
ikasturtean hasitako hobekuntzaprozesuari eustea.

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

2017-18
2018-19
2019-20
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* Irizpideak ezarri dituzte eta ikastetxeei haien berri eman
diete. 2016-17.
* Aurreikuspena egin dute eta ikastetxeei haren berri eman
diete. 2016-17.
* Egokitutako baliabide-kopurua berraztertzeko
Departamentuak aztertutako eskari-kopurua. 2016-17.
* Jasotako erreklamazio-kopurua: <% 10. 2018-19.
* Jasotako erreklamazio-kopurua: <% 25. 2019-20.

2.1. Aniztasunaren arretarako giza baliabideak zuzen banatzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA

Ikastetxeetan protokoloak ezartzea,
informazioa parametro jakin batzuei
jarraikiz aplikatzen diren irizpideen
arabera biltzeko.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

TENPORALIZAZIOA

ADIERAZLEAK

2017-18
2018-19
2019-20

* Informazioa biltzeko protokoloa ezarri dute. 2017-18.
* Informazioa protokoloan ezarritako parametroen arabera
erregistratu dute. 2018-19.
* Baliabideen portzentajea gehien handitu den 25
ikastetxeetan prozedura eta egoera aztertu eta
segimendua egin dute. 2019-20

EDUCA errolden segimendua eta
ikuskapena egitea, hurrengo ikasturteko
baliabideak antolatzeko oinarri gisa.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

2017-18
2018-19
2019-20

* Ikastetxeen % 10 ausaz aukeratzea eta erroldek
ezarritako irizpideak betetzen dituzten aztertzea. 2017-18.
* Ikastetxeen % 10 ausaz aukeratzea eta erroldek
ezarritako irizpideak betetzen dituzten aztertzea. 2018-19.
* Ikastetxeen % 10 ausaz aukeratzea eta erroldek
ezarritako irizpideak betetzen dituzten aztertzea. 2019-20

Irizpide horiek beti aplikatzea,
aniztasunaren arretarako giza baliabideak
zuzen banatzeko.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

2017-18
2018-19
2019-20

* Ezarritako irizpideak beti bete dituzte. 2018-19 eta
hurrengoak.

66

2.2. Hezkuntzako Ikuskaritza Zerbitzuak langile-taldeak aurreikusteko eta antolatzeko urtero egiten duen prozesuaren barruan, aniztasunaren
arretarako baliabideen horniketa egokitzeko hasitako prozesuari eustea.
JARDUERAK

Antolamendu eta Ikuskaritza Zerbitzuek,
ikasleen premiak aztertu ondoren,
aniztasunaren arretarako giza baliabide
espezifikoak langile-taldeen ohiko
aurreikuspen eta doitzean sartzeko
hasitako prozesua zehazten eta egokitzen
jarraitzea.

Ikastetxeak haien premien arabera
hornitzea baliabidez, eta baliabideak gero
eta egonkorragoak izatea.

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA

2017-18

* Bi Zerbitzuek prozesu bat zehaztu dute. 2017-18.
* Prozesuaren % 90ean jarritako epeak bete dituzte.
2017-18.
* Kasu guztietan (% 100) ikastetxeek informazioa epe
barruan jaso dute. 2017-18.
* Kasu guztietan (% 100) ikastetxeek informazioa epe
barruan jaso dute. 2018-19.
* Kasu guztietan (% 100) ikastetxeek informazioa epe
barruan jaso dute. 2019-20.

2017-18
2018-19
2019-20

* Aniztasunaren arretarako baliabide espezifikoak
ikastetxeen langile-taldeen horniduran sartzeko irizpideak
ezarri dituzte. 2017-18.
* Ezarritako irizpideak kasu guztietan (% 100) bete dituzte.
2018-19.
* Ezarritako irizpideak kasu guztietan (% 100) bete dituzte.
2019-20.

Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua
Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua
Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua
Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua
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2.3. Aniztasunaren arretarako baliabideak optimizatzea.
JARDUERAK

Antolamendu pedagogikoaren bitartez,
ikastetxeek dauzkaten giza baliabideak
nola banatuko dituzten zehaztea.

Ikastetxeko antolamendu pedagogikoa
aniztasunaren arretarako ardatz gisa
hartzea.

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua
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2017-18
2018-19
2019-20

* Aniztasunaren Arretarako Planaren urteko
zehaztapenean antolamendu pedagogikoa zehazteko eta
erregistratzeko irizpideak ezarri dituzte. 2017-18.
* Ikastetxeko antolamendu pedagogikoa zehaztu dute.
2018-19.
* Talde/ikasgela bakoitzeko antolamendu pedagogikoa
zehaztu dute. 2018-19.
* Ikastetxeko antolamendu pedagogikoa zehaztu dute.
2019-20.
* Talde/ikasgela bakoitzeko antolamendu pedagogikoa
zehaztu dute. 2019-20.

2017-18
2018-19

* Koordinazio Pedagogikorako Batzordeak ikastetxearen
antolamendu pedagogikoa onartu du. 2017-18.
* 50 ikastetxe aztertu dituzte. Ikastetxeen % 25ek,
gutxienez, antolamendu pedagogikoan ikuspegi inklusiboko
proposamenak sartu ditu. 2018-19.
* 50 ikastetxe aztertu dituzte. Ikastetxeen % 75ek,
gutxienez, antolamendu pedagogikoan ikuspegi inklusiboko
proposamenak sartu ditu. 2019-20.

2.3. Aniztasunaren arretarako baliabideak optimizatzea.
JARDUERAK

Tutorea ikasleen erreferente gisa eta
aniztasunaren arretarako neurriak
antolatzen dituen irakasle-taldearen
koordinatzaile gisa sustatzea.

ARDURADUNA

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

TENPORALIZAZIOA

2018-19 eta
hurrengoak
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* Tutoreak bere talderako/ikasgelarako ezarritako
hasierako antolamendu pedagogikoa erregistratu du.
2018-19.
* Tutoreak ebaluazio-saioen ondoren antolamendu
pedagogikoan egindako aldaketak sartu ditu. 2018-19.
* Tutoreak taldeko antolamendu pedagogikoaren
balorazioa jasotzen du eta hurrengo ikasturterako
orientazioak ezartzen ditu. 2018-19.
* Tutoreak bere talderako/ikasgelarako ezarritako
hasierako antolamendu pedagogikoa erregistratu du.
2019-20.
* Tutoreak ebaluazio-saioen ondoren antolamendu
pedagogikoan egindako aldaketak sartu ditu. 2019-20.
* Tutoreak taldeko antolamendu pedagogikoaren
balorazioa jasotzen du eta hurrengo ikasturterako
orientazioak ezartzen ditu. 2019-20.

HLUei, KPBei eta Orientazio
Departamentuei hezkuntza-neurriak
ezartzen laguntzea eta prozesu horretan
parte hartzea.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua.

2017-18
2018-19
2019-20

* HLUk edo Orientazio Departamentuak ikastetxeko
antolamendu pedagogikoaren proposamenean parte hartu
du.% 75 aztertu dute, gutxienez. 2017-18.
* HLUk edo Orientazio Departamentuak modu aktiboan lan
egin du tutorearekin eta irakasle-taldeekin, taldeko/
ikasgelako antolamendu pedagogikoa berriz aztertzeko eta
ezartzeko.% 75 aztertu dute, gutxienez. 2017-18.
* HLUk edo Orientazio Departamentuak ikastetxeko
antolamendu pedagogikoaren proposamenean parte hartu
du.% 95 aztertu dute, gutxienez. 2018-19.
* HLUk edo Orientazio Departamentuak modu aktiboan lan
egin du tutorearekin eta irakasle-taldeekin, taldeko/
ikasgelako antolamendu pedagogikoa berriz aztertzeko eta
ezartzeko.% 95 aztertu dute, gutxienez. 2018-19.
* HLUk edo Orientazio Departamentuak ikastetxeko
antolamendu pedagogikoaren proposamenean parte hartu
du.% 95 aztertu dute, gutxienez. 2019-20.
* HLUk edo Orientazio Departamentuak modu aktiboan lan
egin du tutorearekin eta irakasle-taldeekin, taldeko/
ikasgelako antolamendu pedagogikoa berriz aztertzeko eta
ezartzeko.% 95 aztertu dute, gutxienez. 2019-20.

2017-18
2018-19
2019-20

* Irakasle-taldea errazago koordinatzeko tresna
teknologikoak jarri dituzte ikastetxeen eskura. 2017-18.
* Ikastetxeen % 50ek errazago koordinatzeko tresnak ditu.
2018-19.
* Ikastetxeen % 75ek, gutxienez, errazago koordinatzeko
tresnak ditu. 2019-20.

Orientazio
Bulegoa

Prozesu horretan tutoreari eta irakasletaldeari lana errazteko tresna
teknologikoak erabiltzea.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua.
Orientazio
Bulegoa
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2.4. Baliabideak etengabe egokitzea, horretarako jarritako adierazleen arabera.
JARDUERAK
Aniztasunaren arretarako Nafarroako
baliabide eta premiak zehatz-mehatz
aztertzea, gehitu beharreko baliabideak
egoki baloratzeko.

Baliabide-hornidura berraztertzeko
mekanismo bat ezartzea eta,baliabidehorniduraren inguruko adierazleen
arabera, behar denetan baliabideak
gehitzea.

Aniztasunaren arretarako programa
berritzaileak proposatzen dituzten
ikastetxeak baliabidez hornitzea.

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA

Hezkuntza
Departamentua

2017-18

* Giza baliabideen banaketa zehatz-mehatz aztertu
dute.2017ko irail-abendua.
* Zer baliabide gehitu behar diren kuantifikatzen duen
proposamen bat egin dute.2018ko urtarrila.

2017-18
2018-19

* Giza baliabideak banatzeko jarraibideak ezarri dituzte.
2017-18.
* Giza baliabideen hornidura berraztertzeko mekanismoak
ezarri dituzte. 2018-19.
* Giza baliabideen hornidura berraztertzeko mekanismoak
ezarri dituzte. 2019-20.

2017-18
2018-19
2019-20

* Deialdia, proiektu pilotua eta programa-kontratua egin
dituzte. 2017-18.
* Aurreko bi ikasturteetako gidatze-lana finkatzen duen eta
hurrengo deialdietarako oinarriak ezartzen dituen deialdia
ezarri dute. 2018ko otsaila.
* Aniztasunaren arretarako programa berritzaileen deialdia
egin dute. 2018-19 ikasturtea >30 ikastetxe.
* Aniztasunaren arretarako programa berritzaileen deialdia
egin dute. 2019-20 ikasturtea >30 ikastetxe.

Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua
Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua
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2.5. Baliabide-hornidura landa-eskoletara moldatzea, haien bereizgarriak direla eta dituzten premiei erantzuteko.
JARDUERAK

ARDURADUNA

Hornidura berraztertzea, hezkuntzaitunaren arabera.Ikasle-kopuruaren eta
ikastetxeko maila-kopuruaren araberako
egoera gehiago aintzat hartzea.

Hezkuntza
Departamentua

TENPORALIZAZIOA
2017-18
2018-19
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* Hezkuntza-itunean ratioen eta hezkuntza-mailen gainean
erregistratutakoa berraztertu dute. 2017-18.
* Hornidura aldatu duen ikastetxe-kopurua. 2018-19.

6. Bigarren ildo estrategikoa. Autoebaluazioa ikastetxean eta
hobetzeko proposamenak
6.1. Esparru kontzeptuala
Gaur egungo hezkuntza-sisteman aniztasunaren arreta da erronka handietako
bat. Ez da erraza ikasle guztiei kalitatezko hezkuntza-erantzuna ematea. Nazioarteko
askotariko erakundeek eta gai horren inguruko azterlan ugarik diote hezkuntza
inklusiboa dela horretarako aukera edo paradigma egokiena.Ia denek aniztasunaren
arretarako egokitzat jotako paradigma inklusibo horrek, ordea, ikastetxeetan
eraginkorki aplikatu ahal izateko mekanismo, estrategia eta jarduerak behar ditu.
Aniztasunari erantzun inklusiboa ematea prozesu konplexu, luze eta nekeza da.
Prozesu horretan funtsezkoa da lehendabizi ikastetxeek haien jardunbideen gaineko
hausnarketa eta autoebaluazioak egitea, gero jardunbide horietako inklusio-esklusio
prozesuak antzemateko eta pixkanaka hobetzeko proposamenak egiteko, eguneroko
dinamikan hezkuntza inklusiboaren planteamenduak ezartze aldera.
ELGAren aholkuetako bat da eraldaketa-prozesu horretan ikastetxeei ahalik eta
autonomia gehien ematea, emaitzak hobetzeko ezinbesteko mekanismoa delako.
Hezkuntza-ikerketek diote autonomia posible dela, bereziki, hezkuntza-premien
araberako proiektu pedagogiko bat sustatzen duen gidaritza argia bada, gidaritza hori
gauzatzeko baliabideak jartzen badira eta ikastetxeko helburuetan eskola-elkarte
guztia engaiatzen bada. Autonomia ez da hezkuntza-administrazioak ematen duen
zerbait: hezkuntza-politiken premia bat da, sortzen diren beharrei bizkor eta
eraginkorki erantzuteko eta erabaki egokiagoak hartzeko, arauen aplikazioari edo
interpretazioari buruzko jarraibideen zain egon gabe.
Autonomia ez da printzipio operatibo bat, hobekuntza-prozesu zabal baten
esparruan sartu beharra dago, ez baita bere kabuz dagozkion emaitzak lortzeko gai.
Beraz, autonomia ez da xede bat, bitarteko bat baizik: ikastetxeen erantzunak
inguruneko premiei, emaitzak hobetzeko eskakizunei eta gero eta askotarikoagoak
diren ikasleen egokitzapen- eta sozializazio-premiei erantzuteko bitarteko bat.
Ikastetxeek haien indarrak eta inguruko premiak zehazteko gai izan behar dute,
aniztasunaren arretaren arloan hezkuntza-eskaintza eta eskaintza metodologikoa
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hobetzeko erabakiak hartu ahal izateko. Ikastetxeen autonomiak kohesioa,
adostasuna, profesional guztien partaidetza, barne-koherentzia eta baterako
jardunbideak sustatzen ditu.
Ebaluazioa ikastetxeetako jardueren errealitatea eta eraginak hobeto
ezagutzeko funtsezko laguntza eta bitartekoa da. Hemen jaso dugun autoebaluazioereduaren oinarria aniztasunaren arretaren inguruko adierazle jakin batzuen analisia
da, eta helburua hezkuntza-erantzuna baloratzea eta hezkuntza-inklusiboaren
planteamenduekin bat datozen hobekuntza-proposamenak sartzea.
Gauzak horrela, ildo estrategiko honen xedea da ikastetxeen diagnostikoa
egitea eta hobekuntza-proposamenak zehaztea. Horretarako, autoebaluazioaren
helburua izango da ikastetxeetako aniztasunaren arreta berraztertzea eta analizatzea
(2017-18 ikasturteko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan) eta gero, arreta hori
baloratu ondoren, ikastetxe bakoitzaren abiapuntua ezartzea eta, analisi hori
oinarritzat hartuta, ikuspegi inklusibotik hobekuntza-proposamenak eta aldaketak
egitea eta ikastetxearen memorian urtero jasotzea.
Autoebaluazioa egin ondoren urteko planetan helburu errealista eta zehatzak
ezarri behar dira, aurrez ezarritako adierazleen bitartez neurtzeko modukoak. Era
horretan, ikastetxeek urteko planak zenbateraino bete diren ebaluatu ahal izango
dute, plan horiek berraztertu ahal izango dituzte eta, sistematikoki, hobekuntza-plan
bat gauzatzeko konpromisoa hartuko dute, pauso hauek emanez, urtero: aztertzea,
proposatzea eta jardutea. Horrela, ikastetxeetako kultura eta balioak aldatuko dituzten
eta jardunbide inklusiboak garatzea errazten duten pixkanakako aldaketak arduraz
planifikatzeko gai izango gara.
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6.2. Ikastetxeak aniztasunaren arreta aztertzea eta hobetzeko proposamenak egitea
Atal honen xedea da lehendabizi aniztasunaren arretaren ikuspegitik ikastetxeek zer hezkuntza-erantzun ematen duten aztertzea.
Horretarako, Departamentuak arlo horretako hainbat elementu baloratzeko tresna bat eskainiko du eta zuzendaritza-taldeekin informazio-saio
bat egingo du, tresna hori nola erabiltzen den erakusteko. Ikastetxeek parte hartzeko prozedura bat ezarriko du eta analisiaren emaitzak
erregistratuko ditu. Ondoren, talde txikiak antolatuko dira, analisiaren emaitzen inguruko barne-hausnarketa eta -eztabaida egiteko eta taldeek
hobetzeko proposamenak egiteko. Proposamen horiek agiri batean jasoko dira eta, agiri horri oinarri hartuta, AAP eguneratuko da.
1. HELBURUA: Ikastetxeak aniztasunaren arreta aztertzea eta hobetzeko proposamenak egitea.
1.1. Ikastetxea autoebaluatzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua

Ikastetxea autoebaluatzea, aniztasunaren
arreta aintzat hartuta.

* Departamentuak egoera aztertzeko tresna eskaini du.
2017-18 ikasturtea.
Antolamenduaren, 2017-18 ikasturtea * Ikastetxean parte hartzeko prozedura ezarri dute. 201718 ikasturtea. Ikastetxeen % 95.
Orientazioaren eta
* Analisiaren emaitzak agiri batean jaso dituzte. 2017-18
Aukera
ikasturtea. Ikastetxeen % 95.
Berdintasunaren
Zerbitzua
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1.1. Ikastetxea autoebaluatzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
* Ikastetxean autoebaluazio-prozesuaren emaitzen
Hezkuntzako
gainean hausnartzeko prozedura bat ezarri dute.
Ikuskaritza
Ikastetxeen % 95, gutxienez. 2017-18.
Zerbitzua
* Hausnarketa hori oinarri hartuta, taldeek aniztasunaren
Klaustro osoak hausnarketa partizipatiboa
Antolamenduaren, 2017-18 ikasturtea arretarekin zerikusia duten hobekuntza-proposamenak
egitea autoebaluazioaren emaitzen
egin dituzte, ikuspegi inklusibotik. Ikastetxeen % 75,
Orientazioaren eta
gainean.
gutxienez. 2017-18.
Aukera
* Taldeen hobekuntza-proposamenak ikastetxearen
Berdintasunaren
memorian jaso dituzte. Ikastetxeen % 75, gutxienez.
Zerbitzua
2017-18.

1.2. AAPren urteko zehaztapena egokitzea eta ikastetxeko AAP berraztertzea, ikuspegi inklusibotik.
JARDUERAK

Aniztasunaren Arretarako Planaren urteko
zehaztapena lantzea, memorian jasotako
hobekuntza-proposamenak oinarritzat
hartuta.

ARDURADUNA

Ikastetxeko
zuzendaritzataldea / KPB

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
* AAPren urteko zehaztapenean hobekuntzaproposamenak sartu dituzte, ikasleen aniztasunari
ikuspegi inklusibotik erantzuteko. 2018-19 > % 60.
* Urteko zehaztapena berraztertzeko eta baloratzeko
2018-19
adierazleak ezarri dituzte. 2018-19 > % 60.
2019-20
* AAPren urteko zehaztapenean hobekuntzaproposamenak sartu dituzte, ikasleen aniztasunari
ikuspegi inklusibotik erantzuteko. 2019-20 > % 80.
* Urteko zehaztapena berraztertzeko eta baloratzeko
adierazleak ezarri dituzte. 2019-20 > % 80.
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1.2. AAPren urteko zehaztapena egokitzea eta ikastetxeko AAP berraztertzea, ikuspegi inklusibotik.
JARDUERAK
Urteko hobekuntzaproposamenak ezarritako
adierazleen arabera ebaluatzea.

ARDURADUNA
Ikastetxeko
zuzendaritzataldea / KPB

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
2018-19
2019-20

* Urteko hobekuntza-proposamenak ezarritako adierazleen arabera
ebaluatu dituzte. 2018-19 > % 60.
* Urteko hobekuntza-proposamenak ezarritako adierazleen arabera
ebaluatu dituzte. 2019-20 > % 80.

2018-19
2019-20

* Ikastetxean ezarritako hobekuntza-proposamenak zenbateraino
landu dituzten aztertzeko prozedura bat ezarri dute. Ikastetxeen %
75, gutxienez. 2018-19.
* Hausnarketa hori oinarri hartuta, taldeek aniztasunaren
arretarekin zerikusia duten hobekuntza-proposamenak egin dituzte,
ikuspegi inklusibotik. Ikastetxeen % 75, gutxienez. 2018-19.
* Taldeen hobekuntza-proposamenak ikastetxearen memorian jaso
dituzte. Ikastetxeen % 75, gutxienez. 2018-19.
* Ikastetxean ezarritako hobekuntza-proposamenak zenbateraino
landu dituzten aztertzeko prozedura bat ezarri dute. Ikastetxeen %
95, gutxienez. 2019-20.
* Hausnarketa hori oinarri hartuta, taldeek aniztasunaren
arretarekin zerikusia duten hobekuntza-proposamenak egin dituzte,
ikuspegi inklusibotik. Ikastetxeen % 95, gutxienez. 2019-20.
* Taldeen hobekuntza-proposamenak ikastetxearen memorian jaso
dituzte. Ikastetxeen % 95, gutxienez. 2019-20.

2019-20

* Ikastetxeen % 50ek AAP aldatu du. 2019-20.

Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua

Klaustro osoak hausnarketa
partizipatiboa egitea
Antolamenduaren
hobekuntza-proposamenen
, Orientazioaren
ebaluazioaren emaitzen gainean.
eta Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

Ikastetxearen AAPn aniztasunari
ikuspegi inklusibotik emandako
hezkuntza-erantzuna hobetu
duten ekarpenak sartzea.

Ikastetxeko
zuzendaritzataldea / KPB
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6.3. Aldaketa ikastetxeak berak eragin dezan sustatzea, hezkuntza-jarduera guztiak ikuspegi inklusiboarekin
planifikatuz.
Atal honen xedeetako bat zuzendaritza-taldeei ikastetxea dinamizatzen laguntzea da. Horretarako, Departamentuak zonakako lansaioak antolatuko ditu zuzendaritza-taldeentzat, eta talde horien prestakuntzan eskola inklusiboari buruzko modulu bat sartuko du.
Orobat, asmoa da eskola-kultura bateratu bat sortzea, funtsezkoa baita irakasle-taldearen kohesioa sustatzeko. Horretarako, hiru
jarduera proposatu ditugu: ikastetxe guztietan irakasleen lana sustatzeko eragile-talde bat sortzea, aniztasunaren arretaren gainean
hausnartzeko eta erabakiak hartzeko orduan aitzindari izan dadin; hausnartzea, aztertzea eta erabakiak hartzea errazten duten prozedurak
antolatzea; eta ikastetxeetan eskola-elkarte osoarentzako espazioak sortzea, ikastetxe barruan koordinazioa errazteko.
2. HELBURUA: Erantzun inklusiborako aldaketa ikastetxeak berak eragin dezan sustatzea.
2.1. Aldaketa-prozesu horretan zuzendaritza-taldeei laguntzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA

Zuzendaritza-taldeekin lan-saioak
antolatzea, zonaka.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

2018-19
2019-20

* Sortutako lan-talde kopurua. 2018-19.
* Saio bakoitzera bertaratzen diren zuzendaritza-taldeen
portzentajea. 2018-19 > % 70.
* Saio bakoitzera bertaratzen diren zuzendaritza-taldeen
portzentajea. 2019-20 > % 80.

Aldaketa-prozesu horretan
zuzendaritza-taldeei laguntzea.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

2017-18
2018-19
2019-20

* Ikastetxeetan egindako aholkularitza-saioak. 2017-18.
* > aholkularitza-saio kopurua. 2018-19.
* > aholkularitza-saio kopurua. 2019-20.
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2.2. Kohesioa eta eskola-kultura bateratua sortzea bultzatzea.
JARDUERAK

Ikastetxean berrikuntzarako
eragile-talde bat jartzea, 3-5
irakaslez osatua,
aniztasunaren arretaren
inguruan hausnartzeko eta
erabakiak hartzeko orduan
aitzindari izan dadin, KPBaren
menpe.

ARDURADUNA TENPORALIZAZIOA

Ikastetxeko
zuzendaritzataldea

ADIERAZLEAK

* Ikastetxeek 3-5 irakaslez osaturiko eragile-taldea sortu dute.
2018-19 > % 70.
* Eragile-talde horiek aniztasuna ikuspegi inklusibotik lantzeko
aholkularitza eta prestakuntza jaso dute. 2018-19 > % 70.
* Ikastetxe arteko sare nahikoa sortu dira, talde horiek
koordinatzeko eta prestatzeko eta esperientziak partekatzeko
prozesu bat hasteko. 2018-19 > % 70.
* Ikastetxeek 3-5 irakaslez osaturiko eragile-taldea sortu dute.
2019-20 > % 95.
* Eragile-talde horiek aniztasuna ikuspegi inklusibotik lantzeko
aholkularitza eta prestakuntza jaso dute. 2019-20 > % 95.
* Ikastetxe arteko sare nahikoa sortu dira, talde horiek
koordinatzeko eta prestatzeko eta esperientziak partekatzeko
prozesu bat hasteko. 2019-20 > % 95.

2018-19
2019-20
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2.2. Kohesioa eta eskola-kultura bateratua sortzea bultzatzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA TENPORALIZAZIOA

Hausnartzeko, analisiak
egiteko eta erabakiak
elkarrekin hartzeko
prozedurak ezartzea.

Zuzendaritzataldea

2018-19
2019-20

Ikastetxean bertan
elkarrizketan aritzeko eta
iritziak eta esperientziak
partekatzeko espazioak
sortzea.

Zuzendaritzataldea

2018-19
2019-20
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* Informazioa banatzeko tresnak jarri dituzte. 2018-19 ikasturtean
ikastetxeen % 50.
* Ikastetxean elkarrekin hausnartzeko eta aztertzeko mekanismoak
jarri dituzte. Ikastetxeen % 50, gutxienez. 2018-19.
* Ikastetxean erabakiak hartzerakoan parte hartzeko tresnak jarri
dituzte. 2018-19 ikasturtean ikastetxeen % 50.
* Informazioa banatzeko tresnak jarri dituzte. 2019-20 ikasturtean
ikastetxeen % 75.
* Ikastetxean elkarrekin hausnartzeko eta aztertzeko mekanismoak
jarri dituzte. Ikastetxeen % 75, gutxienez. 2019-20.
* Ikastetxean erabakiak hartzerakoan parte hartzeko tresnak jarri
dituzte. 2019-20 ikasturtean ikastetxeen % 75.
* Ikastetxean bertan elkarrizketan aritzeko eta esperientziak
partekatzeko espazioak jarri dituzte. Ikastetxeen % 35, gutxienez.
2018-19.
* Eskola-elkarte osoa elkarrizketan aritzeko eta esperientziak
partekatzeko espazioak jarri dituzte. Ikastetxeen % 35, gutxienez.
2018-19.
* Ikastetxean bertan elkarrizketan aritzeko eta esperientziak
partekatzeko espazioak jarri dituzte. Ikastetxeen % 50, gutxienez.
2019-20.
* Eskola-elkarte osoa elkarrizketan aritzeko eta esperientziak
partekatzeko espazioak jarri dituzte. Ikastetxeen % 50, gutxienez.
2019-20.
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7. Hirugarren ildo estrategikoa. Metodologia
7.1. Esparru kontzeptuala
Hezkuntza-arloko profesional gehienen iritziz, hezkuntza-erantzuna XXI.
mendeko eskolaren eskakizunetara egokitzeko ezinbestekoa da metodologia aldatzea.
Aldaketa metodologiko hori gauzatzea, ordea, oso zaila da, elementu askok esku
hartzen dutelako.
Ikasgelako ikaskuntza-prozesuan ikasle guztiek parte hartzea sustatzeko
estrategia metodologikoak behar dira; ikasle guztien ezaugarri eta premiak hartu behar
dira aintzat, ikasle desberdinek elkarrekin ikas dezaten.
Hezkuntzaren helburua ez da jakintza pilatzeko eta erreproduzitzeko gai diren
pertsona jakintsuak prestatzea, baizik eta pentsatzeko, jakintzak aplikatzeko, elkarrekin
bizitzeko, egoerak konpontzeko, erabakiak hartzeko eta ekintzaile izateko gai diren
pertsonak prestatzea. Helburu hori lortzeko, eskola aktiboak eta dagozkien
metodologiek talde-lana erabiltzen dute eta elkarrekintza, elkarrizketa, ekimena,
ikaskuntza esperientziala eta jakintzen diziplinartekotasuna bultzatzen dituzte.
Arrakasta duten metodologia inklusiboen adibide batzuk dira lankidetzako
ikaskuntza, talde interaktiboak, hizketa-irakurketa, proiektu edo arazoetan oinarrituriko
ikaskuntza (POI) eta kidekoen arteko tutoretza.
Ikaskuntza-inguruneak askotarikoak dira eta gero eta gehiago jabetzen gara
ikaskuntza ez-formalak duen garrantziaz. Familiekin eta erkidegoko gainerako
agenteekin lankidetzan aritzea gero eta garrantzitsuagoa da eta XXI. mendeko eskolan
integratu beharra dago. Alde horretatik, eskola-elkartea kohesionatzeko funtsezkoa da
guztien eskubide eta betebeharrak aintzatesten dituen bizikidetza-esparru bat
ziurtatzea.
Helburu hori lortzeko aurrerapausoak sendoak izan daitezen, berrikuntza
sistemikoak egin behar dira ardatz diren gaietan: curriculuma, curriculumaren
antolaketa, lehentasunen banaketa eta ezarpena; irakasleen prestakuntza (hasierakoa
eta etengabea) eta irakasleek irakaskuntzaren xedeez eta irakasleen eta beste
hezkuntza-agente batzuen (familia eta gizarte-ingurunea, adibidez) zereginez duten
ikusmoldea; izan ere, agente horiek ere hezkuntza-sistemaren parte dira.
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Alde horretatik, ikasleak autonomoak badira eta ikaskuntzarekin engaiatuta eta
motibatuta badaude, irakasleek ikasle-taldea erraz kudeatzen dute. Hori ez da beti
gertatzen, ordea. Hortaz, irakasle-taldearen helburua izango da hezkuntza-etapa
guztietan ikasleak pixkanaka gero eta autonomoagoak izatea.
Ildo estrategiko hau lantzeko helburu bakar bat jarri dugu. Helburu horrek
agerian uzten du hezkuntza inklusiboaren erronkei erantzuteko ikasle guztien eskolaarrakasta sustatzeko aldaketa metodologikoak egin behar direla. Eta giltzak elkarrizketa,
proiektu integratuak, familien partaidetza eta lan-talde interaktiboak dira. Funtsean,
eskola berriaren ardatzak dira eskola-elkarteko harremanen inguruan planteamendu
aberatsak izatea eta ikastetxeak aniztasunaren esparruan aktiboagoak eta harberagoak
izateko moduan antolatzea.

7.2. Hezkuntza inklusiboaren eta ikasle guztien eskola-arrakastaren
erronkei erantzuteko metodologia aldatzea
“Hezigai guztien askotariko premiei ikaskuntzan gehiago parte hartuz
erantzuteko” (UNESCO) ezinbestekoa da ikasle guztien oinarrizko gaitasunen garapena
eta hezkuntza-arrakastarako aukerak ziurtatzea. Horretarako, curriculumeko elementu
guztien gainean berriz hausnartu beharra dago, bereziki irakaskuntza-jardunbideen,
eskola-antolamenduaren eta eskolaren eta erkidegoaren arteko harremanaren
(ikaskuntza formalak eta ez-formalak) gainean.
Gaitasunean oinarrituriko ikaskuntza gauzatzeko ezinbestekoa da metodologia
aldatzea. Horrek esan nahi ikasgelako dinamika aldatu beharra dagoela: irakaslea ez da
informazio-emailea, laguntzailea eta orientatzailea baizik; ikasleek beren gain hartzen
dute ikasteko ardura eta elkarrekin lan egiten dute; eta curriculumaren eta hezkuntzajardunbidearen ikuspegi orokor eta diziplinartekoa ezartzen da.
Ildo

estrategiko

honetako

helburu

bakarra

da

ikastetxean

aldaketa

metodologiko hori sistematikoki gauzatzea. Horretarako, lehenik klaustroan eskolaren
eta curriculumaren antolamenduaz, metodologiaz eta ebaluazioaz hausnartu beharra
dago; eta, gero, partaidetza prozesu baten bitartez, benetan aldatzeko pausoak eman
behar dira, behar den ikastetxe hori sortzeko.
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1. HELBURUA: Hezkuntza inklusiboaren eta ikasle guztien eskola-arrakastaren erronkei erantzuteko metodologia aldatzea.
1.1. Hezkuntzako profesional guztiak prestatzea eta ikastetxeek jardunbide egokiak trukatzea.
JARDUERAK

Gai hauei buruzko prestakuntza
espezifikoa eskaintzea:
- Hezkuntza-inklusioa.
- Metodologia aktiboak.
- Ikasgelaren kudeaketa kooperatiboa.
- Jokabide-arazoak lantzea.
- Berariazko hezkuntza premiak
Hori, honako hauen prestakuntzaplanean: LMZetako eta NHBBZko
aholkulariak, ikuskatzaileak, zuzendariak,
orientatzaileak, irakasleak eta
prestatzaileak.

ARDURADUNA

Ebaluazioaren,
Kalitatearen,
Prestakuntzaren,
Berdintasunaren
eta Bizikidetzaren
Zerbitzua.
Prestakuntza
Atala.

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

2017-18
2018-19
2019-20

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

83

* Talde bakoitzarentzako prestakuntza-jarduerak
diseinatzen eta eskaintzen dituzte. 2017-18.
* Prestakuntza-jarduera horietan aholkulari eta
ikuskatzaileen % 80k parte hartu du. 2017-18.
* Metodologia aktiboan ibilbide handia duten profesionalez
osaturiko prestatzaile-taldea sortu dute, ikastetxeetan
prestakuntzari eusteko. 2017-18.
* Prestatzaile-talde horrentzako prestakuntza espezifikoa
ezarri da. 2017-18.
* Ikastetxe guztietako eragile-taldeentzat prestakuntzajarduerak egin dituzte, zonaka. 2018-19.
* Eragile-taldeek klaustroentzako prestakuntza antolatu eta
martxan jarri dute. 2019-20.

1.1. Hezkuntzako profesional guztiak prestatzea eta ikastetxeek jardunbide egokiak trukatzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
* Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako sareak sortu dituzte
zonaka, ikastetxe guztiak barne hartuta. Zonako sareetara
ikastetxeetako eragile-taldeetako ordezkariak bertaratzen
Antolamenduaren,
dira. Hasierako topaketa egin dute. 2018-19.
Orientazioaren eta
* Aldizkako truke- eta laguntza-bilerak egiten dituzte
Ikastetxeek proiektu inklusiboen inguruko
2017-18
Aukera
(hasierakoa eta hiru hilez behingoak). 2018-19.
berrikuntzarako truke-sareak sortu
2018-19
Berdintasunaren
* Egindako koordinazio-bileren aktak argitaratzen dituzte.
dituzte.
2019-20
Zerbitzua
2018-19.
* Aldizkako truke- eta laguntza-bilerak egiten dituzte
LMZ
(hasierakoa eta hiru hilez behingoak). 2019-20.
* Egindako koordinazio-bileren aktak argitaratzen dituzte.
2019-20.
* Urteko saioak antolatzen dituzte, ekainean.Ikastetxeen %
25ek parte hartu du eta egin ditu ekarpenak. 2017-18.
2017-18
Jardunbide egokien inguruko truke-saioak
LMZ* Urteko saioak antolatzen dituzte, ekainean.Ikastetxeen %
2018-19
antolatzea.
PRESTAKUNTZA
50ek parte hartu du eta egin ditu ekarpenak. 2018-19.
2019-20
* Urteko saioak antolatzen dituzte, ekainean.Ikastetxeen %
75ek parte hartu du eta egin ditu ekarpenak. 2019-20.
Antolamenduaren,
* Ikastetxeen % 30ean, irakasleek jardunbideak partekatzen
Orientazioaren
eta
Ikastetxeen hezkuntza-jardunbide
dituzte ikastetxeko intranetean edo web-orrian. Jardunbide
2017-18
Aukera
eraginkorrak idatziz jasotzeko eta
horietako batzuk baliabideen bankuan jartzen dituzte. 20182018-19
Berdintasunaren
konpartitzeko ohitura sustatzea eta
19.
2019-20
Zerbitzua
saritzea.
*Baliabideen bankuan jasotako ekarpen onenak
aintzatesten dituzte. 2019-20.
LMZ
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1.1. Hezkuntzako profesional guztiak prestatzea eta ikastetxeek jardunbide egokiak trukatzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

LMZ
Ebaluazioaren,
Kalitatearen,
Prestakuntzaren,
Ikaskuntza-oztopoak gainditzen laguntzen Berdintasunaren
duten estrategia metodologiko, material
eta Bizikidetzaren
didaktiko eta jardunbideen inguruko
Zerbitzua.
baliabide eta esperientzien bankua
Prestakuntza Atala
sortzea.
Hezkuntza
Teknologien eta
Informazio
Sistemen
Zerbitzua

2017-18
2018-19
2019-20
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* Baliabideen banku bat duen espazio birtual bat prestatu
dute. 2017-18.
* Ikastetxeek esperientzien berri emateko eta esperientziak
konpartitzeko tresna teknologikoak jarri dituzte. 2017-18.
* Ikastetxeen % 30ek trukeetan parte hartzen du eta
baliabideen bankuan ekarpenak egiten ditu. 2018-19.
* Ikastetxeen % 70ek trukeetan parte hartzen du eta
baliabideen bankuan ekarpenak egiten ditu. 2019-20.
* Antzemandako jardunbide egokien katalogo bat eta
lanerako orientazio eta tresnen gida bat egin dituzte. 201920.

1.2. Curriculumean lehentasunak ezartzea eta, horretarako, ebaluazio-jarduerak berraztertzea,gaitasunak lantzeko eta ikastetxeko ikasleen
ezaugarri eta premietarako egokitzeko.
JARDUERAK

Baldintza hauek betetzen dituen
ebaluazio-eredua ezartzeko aurrera
egitea:
- Irakasle guztiek adostua izatea.
- Gaitasunetara bideratuta egotea.
- Ikastetxeko ikasleen ezaugarri eta
premiei egokitua izatea.
- Ikasteko modu desberdinak aintzat
hartzea eta, beraz, prozesuetan (ere)
arreta jartzea.

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

2018-19
2019-20

* Gaitasunetan oinarrituriko eta ikasleen premietara
egokitutako ebaluazio-eredua sortu duten ikastetxeen
portzentajea. 2018-19.
* GEPen eta gainerako antolaketa-agirietan landutako
ebaluazio-jardunbideak gauzatzen dituzten ikastetxeen
portzentajea. Agiri horiek dira programazioak, urteko plan
orokorra, hobekuntza-plana eta memoria. 2018-19.
* Gaitasunetan oinarrituriko eta ikasleen premietara
egokitutako ebaluazio-eredua sortu duten ikastetxeen
portzentajea. 2019-20.
* GEPen eta gainerako antolaketa-agirietan landutako
ebaluazio-jardunbideak gauzatzen dituzten ikastetxeen
portzentajea. Agiri horiek dira programazioak, urteko plan
orokorra, hobekuntza-plana eta memoria. 2019-20.

2018-19
2019-20

* Ikastetxeen % 50ek curriculuma eguneratzeko batzorde
bat sortu du. 2018-19.
* Ikastetxeen % 90ek batzordea du eta % 30 curriculumproiektua berraztertzen hasi da, inklusioan eta gaitasunetan
oinarrituriko ikuspegitik. 2018-19.

Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua
Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua

KPBak curriculuma errebisatzea
curriculumari irekitasuna eta malgutasuna Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
emateko.
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua
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1.2. Curriculumean lehentasunak ezartzea eta, horretarako, ebaluazio-jarduerak berraztertzea,gaitasunak lantzeko eta ikastetxeko ikasleen
ezaugarri eta premietarako egokitzeko.
JARDUERAK

ARDURADUNA
Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua

Gaitasunetara begirako aholkularitza eta
ebaluazio-tresnak eskaintzea.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

2017-18
2018-19
2019-20

* Batzordeentzako prestakuntza-tresna eta -jarduerak
diseinatzen eta eskaintzen dituzte. 2018-19.
* Zonetan lan-saioak egin dituzte ikastetxeetako
batzordeekin. 2018-19.
* Batzordeentzako prestakuntza-tresna eta -jarduerak
diseinatzen eta eskaintzen dituzte. 2019-20.
* Zonetan lan-saioak egin dituzte ikastetxeetako
batzordeekin. 2019-20.

1.3. Ikaskuntza-prozesua errazten duten estrategia metodologikoak erabiltzea edo orokortzea.
JARDUERAK

Ikasleen lana modu kooperatiboan antolatu,
egituratu eta gauzatzea, ikasgelako
ikaskuntza-jardueretan ikasle guztiek parte
har dezaten (dibertsifikatzea, baztertu
gabe).

ARDURADUNA TENPORALIZAZIOA

Zuzendaritzataldea - LMZ

2018-19
2019-20
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ADIERAZLEAK
* Ikaskuntzaren egituraketa kooperatiboari buruzko
ereduzko materialak antolatu dituzte. 2017-18.
* Hezkuntza-etapa bakoitzeko egituraketa kooperatiboaren
mailen erreferentziak eskaini dituzte. 2018-19.
* Hezkuntza-etapa bakoitzean gauzatu ahal izateko
ereduzko jarduera-multzo bat eskaini dute. 2018-19.
* Hezkuntza-etapa guztietan egituraketa kooperatiboa
lantzeko sekuentzia egin duten ikastetxeen %. 2018-19.

1.3. Ikaskuntza-prozesua errazten duten estrategia metodologikoak erabiltzea edo orokortzea.
JARDUERAK

Ikasleen autonomia sustatzen duten eta
gaitasunak eskuratzeko irakaskuntzaikuspegi orohartzailea (beraz, diziplinartekoa
eta metadiziplinazkoa) aplikatzea errazten
duten metodologia aktiboak ezartzea
eta/edo zabaltzea.

ARDURADUNA TENPORALIZAZIOA

Zuzendaritzataldea - LMZ

2018-19
2019-20

ADIERAZLEAK
* Ikaskuntzako autonomiari buruzko ereduzko materialak
antolatu dituzte. 2017-18.
* Hezkuntza-etapa bakoitzari dagokion autonomia-mailaren
erreferentziak zehaztu dituzte. 2018-19.
* Hezkuntza-etapa bakoitzean gauzatu ahal izateko
ereduzko jarduera-multzo bat eskaini dute. 2018-19.
* Hezkuntza-etapa guztietan ikasleen autonomia lantzeko
sekuentzia egin duten ikastetxeen %. 2018-19.

1.4. Ikasgelaren antolamenduan eta kudeaketan aldaketak sustatzea, elkarlana eta jokabide-arazoak tratatzea bultzatzeko.
JARDUERAK

Taldearen kohesioa eta ikasleen arteko
harreman positibo eta errespetuzkoak
lantzeko jarduerak diseinatzea eta
gauzatzea, hezkuntza-prozesuaren parte
gisa.

ARDURADUNA TENPORALIZAZIOA

Zuzendaritzataldea /
Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua

2018-19
2019-20
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ADIERAZLEAK
* Taldeko/ Ikasgelako harremanak eta barne-kohesioa
baloratzeko tresna bat jarri dute. 2018-19.
* Hezkuntza-etapa bakoitzean ikasgelako giroa modu
sistematikoan lantzeko materialak antolatu dituzte.
2018-19.
* Bizikidetzarako eta elkarlanerako giroa sortzeko eskuhartze plan bat egin dute, taldearen/ ikasgelaren
ezaugarrien arabera. 2019-20.
* Hezkuntza-etapa guztietan taldeko kohesioa lantzeko
sekuentzia egin duten ikastetxeen %. 2019-20.

1.4. Ikasgelaren antolamenduan eta kudeaketan aldaketak sustatzea, elkarlana eta jokabide-arazoak tratatzea bultzatzeko.
JARDUERAK

Ikasleen arteko elkarrekintza
ikaskuntza-iturri gisa baloratzen duten
kidekoen arteko ikaskuntzajardunbideak gauzatzea.

Baterako irakaskuntza sustatzea,
ikasgela kudeatzea errazten duen
tresna eta hezkuntza-erantzuna
hobetzeko baliabide gisa.

Ikasgelaren kudeaketa irakaskuntzatalde osoak elkarrekin landu behar
duen elementu gisa diseinatzea eta
ikasgelan eta ikastetxean jokabidearazoak tratatzeko jarraibide komunak
ezartzea.

ARDURADUNA TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

Zuzendaritzataldea /
Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua

2018-19
2019-20

Zuzendaritzataldea /
Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua

2018-19
2019-20

KPB

2018-19
2019-20
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* Hezkuntza-etapa bakoitzean kidekoen arteko ikaskuntza landu
ahal izateko ereduzko jarduera-multzo bat eskaini dute. 2018-19.
* Ikaskuntza-jardueretan rol jakin batzuekin parte hartzen duten
ikasle aholkularien irudia garatu dute. 2018-19.
* Ikaskuntza-jardueretan rol jakin batzuekin parte hartzen duten
ikasle aholkularien irudia garatu dute. 2019-20.
* Hezkuntza-etapa guztietan kidekoen arteko ikaskuntza lantzeko
sekuentzia egin duten ikastetxeen %. 2019-20
*Irakasle bikoteak koordinatzeko tresna bat jarri dute,
planifikatzea, zereginak banatzea eta ebaluatzea errazten duena.
2018-19.
* Hezkuntza-etapa guztietan modu autonomoan (taldean edo
bakarka) lan egiteko egokiak diren ikasgelako estrategiak zehaztu
dituzte. 2018-19.
* Hezkuntza-etapa guztietan baterako irakaskuntza-saioak sartu
dituzten ikastetxeen %. 2019-20.
* Bizikidetzarako eta elkarlanerako giroa sortzeko esku-hartze plan
bat egin dute, taldearen/ ikasgelaren ezaugarrien arabera.
2017-18.
* Bizikidetza- eta/edo jokabide-arazoen aurrean jarduerak
erregulatzeko protokoloa ezarri dute. 2017-18.
* Protokoloa ikastetxeen % 75ek erabiltzen du, gutxienez. 2018-19.
* Protokoloa ikastetxeen % 95ek erabiltzen du, gutxienez. 2019-20.

1.5. Irakaslana hobetzen laguntzea.
JARDUERAK
Irakasleak koordinatzeko espazio eta
denbora nahikoa dagoela ziurtatzea.
Koordinazio-estrategia eta -tresnen
(taldeko, mailako eta klaustroko
irakaskuntza-taldeak) eraginkortasuna
aztertzea eta hobetzeko neurriak
proposatzea.

Ikasgelan ikaskuntzaren egituraketa
kooperatiboa pixkanaka sartzeko eredu,
baliabide eta jarduerak eskaintzea.

Gaitasunak lantzera bideratutako
ikaskuntza errazten duten estrategia eta
baliabide didaktikoak jartzea irakasleen
eskura: proiektuka lan egitea, erronkak
eta abar.
Ikasleen ingurune eta premietara
egokitutako materialak egitea erraztea.

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

Zuzendaritzataldea /
Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua

2018-19
2019-20

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua
LMZ

2018-19
2019-20

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

2018-19
2019-20

LMZ
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* Irakaskuntza elkarrekin planifikatzea, ikasleen segimendua
egitea eta ebaluatzea errazten duten koordinazio-eredu eta
-tresnak jarri dituzte irakasle-taldeen eskura. 2017-18.
* Irakaskuntza elkarrekin planifikatzea, ikasleen segimendua
egitea eta ebaluatzea errazten duten koordinazio-eredu eta
-tresnak jarri dituzte irakasle-taldeen eskura. 2019-20.
* Irakasleen koordinazioa hobetu dutela adierazi duten
ikastetxeen %. 2019-20
* Ikasgeletako dinamikan sistematikoki jarduera
kooperatiboak sartzen dituzten ikastetxeen %.
2018-19 % 30.
* Ikasgeletako dinamikan sistematikoki jarduera
kooperatiboak sartzen dituzten ikastetxeen %.
2019-20 % 60.
* Estrategia didaktikoak eta materialak bildu dituzte eta
gaitasunak lantzera bideraturiko irakaskuntzarako
baliabideen bankua sortu dute. 2018-19.
* Ikastetxean ikasgelako programazioan eta jardunbideetan
proiektuen arabera lan egiteko proposamenak gauzatu
dituzten irakasleen %. 2019-20.
* Gauzatutako jarduerak partekatu eta esperientziak
baliabideen bankuan jasotzen dituzte. 2019-20

1.6. Hezkuntzan aplikatzeko teknologiak erabiltzea sustatzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA TENPORALIZAZIOA

Ikastetxeko informazioa kudeatzeko,
irakasleak elkarrekin eta eskolaelkartearekin komunikatzeko eta baliabide
eta jarduera akademikoak kudeatzeko IKT
tresna eta prozedurak berraztertzea eta
eguneratzea.

Zuzendaritzataldea /
Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua

2018-19
2019-20

Teknologia berriak ikaskuntza eta
irakaskuntza kudeatzeko eta ikasleek egiten
ikasteko duten gaitasuna handitzeko tresna
erabilgarri gisa ezartzea sustatzea.

Zuzendaritzataldea /
Hezkuntzako
Ikuskaritza
Zerbitzua

2018-19
2019-20
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ADIERAZLEAK
* Elkarri informazioa emateko sareak ebaluatzen/
eguneratzen dituzten ikastetxeen %. 2018-19.
* Ikastetxeko baliabide pedagogikoak biltzen eta egituratzen
dituzten ikastetxeen %. 2018-2019.
* Barne-komunikazioko prozesuak hobetu dituzten
ikastetxeen %. 2019-20.
Ezarpen-faseak. Ikastetxeen % 50ek honako hauek egiten
dituzte:
* Baliabide teknologiko eta pedagogikoak aztertzea eta
aukeratzea. 2018-19.
Baliabide horiek egokitzea, biltzea eta berezko baliabideak
sortzea. 2018-19.
* Ikasleen eta irakasleen arteko elkarlan-jardunbideak:
- Ikasleek lanak egitea eta aurkeztea sustatzea (lan-sortak,
blogak eta abar). 2019-20.
* Ikastetxe barruko eta ikastetxetik kanpoko taldeetan
sozializatzea eta parte hartzea:
* Hezkuntza-sareetan parte hartzea (e-twinning…). 2018-19.
* Ikasleek ikaskuntza-sare pertsonala (ingelesez PLN)
diseinatzea. 2019-20.

1.7. Familiek eta gizarteak ikastetxeetan parte har dezaten sustatzea.
JARDUERAK
ARDURADUNA TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
Aztertzea zenbateraino dagoen ikastetxea prest
familiek eta gizarteak gai hauetan parte hartzeko:
a. Informazioa. Eskola-jarduerei, ikastetxeko
funtzionamenduari eta abarri buruzko informazioa
emateko komunikazio-kanalak eraginkorrak al dira?
b. Aholkularitza. Jasotzen al dute familien iritzia
Zuzendaritza* Ikastetxean parte hartzeko baldintzak diagnostikatu
eskola-bizitzako gai garrantzitsuen gaineko
taldea /
2017-18
dituzten ikastetxeen portzentajea: 2018-19 % 50.
erabakiak hartzerakoan eta ikastetxearen ebaluazio Hezkuntzako
2018-19
* Ikastetxean parte hartzeko baldintzak diagnostikatu
orokorrean?
Ikuskaritza
dituzten ikastetxeen portzentajea: 2019-20 % 90.
c. Erabakiak. Familiek ba al dute ordezkaririk
Zerbitzua
erabakiak hartzeko organoetan?
d. Hezkuntza. Hartzen al dute parte gizarteko
beste agente batzuek hezkuntza-prozesuetan?:
boluntarioak, familia aholkulariak, tailer eta talde
interaktiboak…
* Familien eta gizartearen partaidetza-esparruak
Zuzendaritzahobetzeko ekintzak gauzatzen dituzten ikastetxeen
taldea /
portzentajea: 2019-20 % 50.
Gai horietako bakoitzean hobekuntza2018-19
Hezkuntzako
* Familia aholkulariak izateko, batzordeetan familiek
proposamenak diseinatzea eta gauzatzea.
2019-20
Ikuskaritza
parte hartzeko eta ikasgelan boluntarioek esku
Zerbitzua
hartzeko (talde interaktiboak sortzeko) proposamenak
gauzatzen dituzten ikastetxeen portzentajea. 2019-20.
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8. Laugarren ildo estrategikoa. Antolamendua
8.1. Esparru kontzeptuala
Aniztasunaren arreta gure hezkuntza-sistemaren printzipioetako bat da.
Ikasleak gero eta askotarikoagoak direnez, ikastetxeetan egoera berriak sortzen dira
eta irakasleek erantzun berriak behar dituzte. Alde horretatik, antolamendua
irakaskuntzaren giltzetako bat bihurtu da eskola-elkarte osoan.
Izan ere, irakaskuntza antolatzeko eta hezkuntza-zuzentasuna finkatzeko,
kontuan hartu beharra dago ikasleen gaitasunak, ikasteko erritmo eta estiloak,
motibazioak, interesak, ingurune soziokulturalak eta osasuna askotarikoak direla.
Gauzak horrela, ohiko hezkuntza-erantzunak aniztasunaren arreta egokia izan dadin
ziurtatu behar du.
Ikastetxeek, aniztasuna egoki tratatzeko, kontuan hartu behar dute ikasle
bakoitza ikastetxekoa eta taldekoa dela, bere tutorea eta irakasle-taldea dituela eta,
gainera, aniztasunaren arreta osatzen duten egitura eta profil espezifiko batzuk
daudela. Alde horretatik, irakasle-taldeak ikasleen askotariko premiei erantzuteko
curriculum- eta antolaketa-neurriak lantzeko konpromisoa hartu behar du.
Gauzak

horrela,

antolamenduaren

ildo

estrategikoaren

helburua

da

aniztasunaren arretarako gaur egungo antolamendua berraztertzea, Nafarroako gaur
egungo hezkuntza-sistemako etapa guztietan.
Horrek esan nahi du aniztasunaren arretarako profesionalen profilak eta
antolamendu-egiturak aztertu eta hezkuntza-etapa bakoitzeko premia zehatzetara
egokitu beharra daudela.
Azterketa horren xedea da dauzkagun antolaketa-elementuak (ohikoak eta
espezifikoagoak direnak) optimizatzea eta maila eta etapetan jarduera koherentea eta
jarraitua izan dadin ziurtatzea.
Ikasleen eskola-ibilbide osoan hezkuntza-erantzuna jarraitua eta koherentea
izan dadin, ezinbestekoa da esku hartzen duten profesionalek gauzatu beharreko
prozedura eta jarduerak zehazten dituzten jarduera-protokoloak ezartzea.
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Gaur egungo antolamendua ikuspegi inklusiboarekin aztertuz gero, antolaketaplanteamendu berriak eta aldaketa estrukturalak sortzen dira, hau da, malguagoak eta
ikastetxeen ingurune eta premia zehatzetarako egokiagoak diren antolamendumodalitateak. Helburua da antolamenduaren alderdiak behar bezala egituratzea, ikasle
guztiek parte har dezaten eta arrakasta izan dezaten hezkuntza-erantzunak
proposatzeko.
Ildo estrategiko hori lantzeko bi helburu nagusi jarri ditugu. Bata da hezkuntzaetapa guztietan aniztasunaren arreta ikuspegi inklusibotik aztertzea, etapa bakoitzaren
bereizgarriak eta antolaketa-premiak kontuan hartuta.
Eta bestea da aniztasunaren arretarako egiturak eta profil profesionalak
aztertzea. Horretarako, gaur egungo antolamendu-egiturak eta aniztasunaren
arretarako profil profesionalak zorrotz eta sakon aztertu eta ikuspegi inklusiboarekin
ezar daitezkeen antolaketa-proposamenak aintzat hatu behar dira.
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8.2. Aniztasunaren arretaren antolamendua ikuspegi inklusibotik berraztertzea eta hezkuntza-erantzunaren koherentzia
ziurtatzea, koordinazio horizontal eta bertikalaren bitartez
Zuzentasuna eta aukera-berdintasuna bultzatzen dituzten aniztasunaren arretarako neurri inklusiboak sortzeko, nahitaezkoa da gai
horren inguruko gaur egungo antolamendua berraztertzea eta hezkuntza-erantzunaren koherentzia bertikal eta horizontala ziurtatzen duten
hobekuntzak proposatzea, adibidez: 0 – 3 zikloaren izaera prebentiboa indartzea; aniztasunaren detekzio eta erantzun goiztiarrak bultzatzea
Haur Hezkuntzako etapa osoan; hezkuntza-etapa guztietan koordinazio bertikal, horizontal eta sailartekozko protokoloak ezartzea.

1. HELBURUA: aniztasunaren arretaren antolamendua ikuspegi inklusibotik berraztertzea eta hezkuntza-erantzunaren koherentzia ziurtatzea,
koordinazio horizontal eta bertikalaren bitartez.
1.1. Aniztasunaren arreta ikuspegi inklusiboarekin antolatzea ziurtatzen duten protokoloak ezartzea eta hezkuntza-erantzunaren koherentzia
ziurtatzea, koordinazio horizontal eta bertikalaren bitartez.
JARDUERAK

ARDURADUNA
TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Nafarroako Gobernuko departamentuen
Aukera
artean koordinazio- eta jardueraBerdintasunaren
* Sarean bilerak egin dituzte. 2017-18 ikasturtea.
protokolo bat ezartzea, sare-lanean
Zerbitzua.
* Baterako jardueren protokoloa egin dute. 2017-2018.
2017-18
oinarritua eta hezkuntza-etapa
Aniztasunaren
* Protokoloa ikastetxeen % 90ean aplikatu dute, gutxienez.
bakoitzaren bereizgarriak aintzat hartzen
Arretaren,
2019-20 ikasturtean % 100.
dituena.
Orientazioaren eta
Hezkuntza Premia
Berezien Atala
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1.1. Aniztasunaren arreta ikuspegi inklusiboarekin antolatzea ziurtatzen duten protokoloak ezartzea eta hezkuntza-erantzunaren koherentzia
ziurtatzea, koordinazio horizontal eta bertikalaren bitartez.
JARDUERAK

ARDURADUNA

Hezkuntza-premiak antzemateko
protokoloa eguneratzea eta gaitasunak
garatzeko zailtasun handiak dituzten
ikasleak ahalik eta lasterren
identifikatzea.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua.
Aniztasunaren
Arretaren,
Orientazioaren eta
Hezkuntza Premia
Berezien Atala

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Gaitasunak garatzeko zailtasun bereziak
Berdintasunaren
dituzten ikasleentzako jarduerak
Zerbitzua.
ezartzea. Neurri horiek erregistratzea eta
Aniztasunaren
betetzeko protokoloak ezartzea.
Arretaren,
Orientazioaren eta
Hezkuntza Premia
Berezien Atala

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

2017- 18

* Protokoloa egin dute. 2017-18.
* Hezkuntza-premia espezifikoak antzematea ziurtatzeko
neurriak zehaztu dituzte. 2017-2018.
* Curriculum-desoreka goiztiarretan aplikatzeko neurriak
zehaztu dituzte. 2017-2018.
ze

2018- 19
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* Hezkuntza-premia ziurtatzeko zehaztutako neurrikopurua, bereziki desgaitasunarekin zerikusia ez duten bi
urte baino gehiagoko curriculum-desoreken ingurukoa.
2018-19.
* Antzemandako kasuetan hezkuntza-neurriak ezarri eta
erregistratu dituzte. 2018-19 % 95.
* Talderako/ikasgelarako antolatutako hezkuntza-neurrien
kopurua.

1.1. Aniztasunaren arreta ikuspegi inklusiboarekin antolatzea ziurtatzen duten protokoloak ezartzea eta hezkuntza-erantzunaren koherentzia
ziurtatzea, koordinazio horizontal eta bertikalaren bitartez.
JARDUERAK

ARDURADUNA

Ikastetxeko urteko antolaketa
pedagogikoan (urteko AAPren
zehaztapena) ikastetxean aniztasunaren
arretarako ohiko baliabideak eta
baliabide espezifikoak nola egituratzen
diren jasotzea.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua.
Aniztasunaren
Arretaren,
Orientazioaren eta
Hezkuntza Premia
Berezien Atala

Etapako maila guztietan irakasletaldearen koordinazioa (koordinazio
horizontala) eta taldearentzako eta
banakoentzako hezkuntza-erantzunaren
jarraitutasuna (koordinazio bertikala)
ziurtatzeko jarraibide eta protokoloak
ezartzea.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua.
Aniztasunaren
Arretaren,
Orientazioaren eta
Hezkuntza Premia
Berezien Atala

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
* Hezkuntza-etapa guztietan antolaketa pedagogikoa
egiteko prozedura zehaztu dute. 2017-18.
* Antolaketa pedagogikoa planteamendu inklusiboekin
ezartzeko oinarrizko eta pixkanakako irizpideak zehaztu
dituzte. 2018-19.
* Prozedura hori gauzatzeko tresna teknologikoa jarri dute.
2018-19.
2017-18
* Ikastetxeko antolaketa pedagogikoa oinarrizko eta
pixkanakako irizpideen arabera zehaztu dute. % 95
gutxienez, 2019-20.
* Talderako/ikasgelarako antolatutako hezkuntza-neurrien
kopurua.
* Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleentzako
ezarritako sartzeko egokitzapenen kopurua.

2017-18
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* Etapa bakoitzari egokitutako koordinazio horizontaleko
protokolo bat zehaztu dute. 2017-18.
* Koordinazioa errazten duen tresna teknologiko baten
eredua egin dute. 2018-19.
* Informazioa behetik gora (maila batetik bestera)
emateko protokoloa egin dute. 2017-18 ikasturtea.
* Informazioa ematea errazten duen tresna teknologiko
baten eredua egin dute. 2018-19.

1.1. Aniztasunaren arreta ikuspegi inklusiboarekin antolatzea ziurtatzen duten protokoloak ezartzea eta hezkuntza-erantzunaren koherentzia
ziurtatzea, koordinazio horizontal eta bertikalaren bitartez.
JARDUERAK

Etapa amaitzen denean informazioa
egoki eskualdatzen den aztertzea eta
hurrengo etapan hezkuntza-erantzunari
eusten zaiola ziurtatzeko protokoloa
zehaztea.

ARDURADUNA
TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
* Etapa aldatzen denean informazioa eskualdatzeko
Berdintasunaren
protokoloa zehaztu dute. 2017-18 ikasturtea.
Zerbitzua.
* Hurrengo etapan antolaketa pedagogikoari eusteko
2017- 18
Aniztasunaren
proposamenak bildu dituzte. 2018-19.
Arretaren,
* Antolaketa pedagogikoa ezarri dute, aurreko etapako
Orientazioaren eta
proposamenak aintzat hartuta. 2018-19.
Hezkuntza Premia
Berezien Atala

1.2. 0-3 zikloaren izaera prebentiboa indartzea eta aniztasunaren detekzio eta erantzun goiztiarrak bultzatzea.
JARDUERAK
Aniztasunaren arretarako eredu bat
sortzea, Haur Hezkuntzaren ikuspegi
prebentiboa aintzat hartzen duena eta
premiak antzematea eta hezkuntzaerantzun egoki eta ahalik eta goiztiarrena
eman ahal izatea ziurtatzen duena.

ARDURADUNA
Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua.
0 eta 3 urte arteko
Atala eta Landa
Eskolak.

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

2017 - 18
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* Protokolo orokorra Haur Hezkuntzako etapako
ezaugarrien arabera egokitu dute. 2017-18.
* Protokolo hori garatzeko tresna teknologiko baten
eredua egin dute. 2018-19.
* Haur-eskolen % 95ek protokolo hori martxan jarri du.
2019-20.

1.2. 0-3 zikloaren izaera prebentiboa indartzea eta aniztasunaren detekzio eta erantzun goiztiarrak bultzatzea.
JARDUERAK

HPBak dituzten ikasleei edo gizarteak
baztertzeko arriskua duten familiei haureskoletara sartzeko erraztasunak ematea.

NHBBZren, AGren, haur-eskolen, Haur eta
Lehen Hezkuntzako ikastetxeen eta
Hezkuntza Departamentuaren arteko
elkarlanerako protokoloa berraztertzea,
informazioa eskualdatzeko eta erabakiak
hartzeko prozesua ziurtatzeko eta, era
horretan, hasitako jarduerei eustea
hobetzeko.

ARDURADUNA
Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua.
0 eta 3 urte arteko
Atala eta Landa
Eskolak.
Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua.
Aniztasunaren
Arretaren,
Orientazioaren eta
Hezkuntza Premia
Berezien Atala

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
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2017 - 18

* Tarifen foru-agindua aldatu dute. 2016-17.
* Sartzen den familia-kopurua. 2017-18 ikasturtea.

2017-18

* Protokoloa egin dute. 2017-18 ikasturtea.
* Protokoloa ikastetxeen % 90ean aplikatu dute,
gutxienez. 2018-19 ikasturtea.
* Protokoloa ikastetxe guztietan aplikatu dute. 2019-20
ikasturtea.

1.3. Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzako lehen mailetan izaera prebentiboari eustea eta aniztasunaren detekzio eta erantzun goiztiarrak
bultzatzea
JARDUERAK

Aniztasunaren arretarako eredua
eguneratzea, adin horietan ikuspegi
prebentiboa aintzat hartzen duena eta
premiak antzematea eta hezkuntzaerantzun egoki eta ahalik eta goiztiarrena
eman ahal izatea ziurtatzen duena.

ARDURADUNA

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua.
Aniztasunaren
Arretaren,
Orientazioaren eta
Hezkuntza Premia
Berezien Atala

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
* Protokolo orokorra maila horien ezaugarrien arabera
egokitu dute. 2017-18.
* HPBak dituzten ikasleentzako segimendu espezifikoa
ezarri dute. 2017-18.
* Absentismo-arriskua duten ikasleentzako segimendu
espezifikoa ezarri dute. 2017-18.
* Protokolo hori garatzeko tresna teknologiko baten
eredua egin dute. 2018-19.
* HPBak dituzten ikasleentzako segimendu espezifikoa
ezarri dute. 2018-19.
* Absentismo-arriskua duten ikasleentzako segimendu
espezifikoa ezarri dute. 2018-19.
2017-18
* Desgaitasunarekin zerikusia ez duten curriculumdesoreka goiztiarren arriskua prebenitzeko neurri
espezifikoak ezarri dituzte. 2018-19.
* HPBak dituzten ikasleentzako segimendu espezifikoa
ezarri dute. 2019-20.
* Absentismo-arriskua duten ikasleentzako segimendu
espezifikoa ezarri dute. 2019-20.
* Desgaitasunarekin zerikusia ez duten curriculumdesoreka goiztiarren arriskua prebenitzeko neurri
espezifikoak ezarri dituzte. 2019-20.
* Ikastetxeen % 95ek protokolo hori martxan jarri du.
2019-20.
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1.4. Lehen Hezkuntzako azken mailetan aniztasunaren arretaren antolamendua berraztertzea eta hezkuntza-erantzunaren koherentzia
ziurtatzea, koordinazio horizontal eta bertikalaren bitartez.
JARDUERAK

ARDURADUNA

Aniztasunaren arretarako eredua
eguneratzea, maila horietan gaitasunen
inguruko hezkuntza-erantzuna egokia izan
dadin.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua.
Aniztasunaren
Arretaren,
Orientazioaren eta
Hezkuntza Premia
Berezien Atala

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
* Protokolo orokorra etapako ezaugarrien arabera egokitu
dute. 2017-18.
* Protokolo hori garatzeko tresna teknologiko baten
eredua egin dute. 2018-19.
* Ikastetxeen % 95ek protokolo hori martxan jarri du.
2019-20.
2017-18
* HPBak dituzten ikasleentzako segimendu espezifikoa
ezarri dute. 2017-18, 2018-19 eta 2019-20.
* Absentismo-arriskua duten ikasleentzako segimendu
espezifikoa ezarri dute. 2017-18, 2018-19 eta 2019-20.
* Desgaitasunarekin zerikusia ez duten curriculumdesoreka goiztiarren arriskua prebenitzeko neurri
espezifikoak ezarri dituzte. 2018-19 eta 2019-20.

1.5. DBHn aniztasunaren arretarako antolamendua berraztertzea, hezkuntza-erantzuna koherentea izan dadin eta ikasleak eraginkorki igaro
daitezen maila batetik bestera eta titulatu daitezen.
JARDUERAK

Aniztasunaren Arretarako Planaren
urteko zehaztapenean DBHko lehen
mailarako jarduera espezifikoak
jasotzea.

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
* Protokolo orokorra etapako ezaugarrien arabera egokitu
dute. 2017-18.
Antolamenduaren,
* Protokolo hori garatzeko tresna teknologiko baten eredua
Orientazioaren eta
egin dute. 2018-19.
Aukera
2018-19
* DBHko ikastetxeetan aniztasunaren arretarako orduen
Berdintasunaren
antolamendua berraztertu dute. 2018-2019.
Zerbitzua
* DBHko ikastetxeetan aniztasunaren arretarako orduak
optimizatzeko proposamenak egin dituzte. 2018-2019.
* Ikastetxeen % 95ek protokolo hori martxan jarri du. 2019-20.
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1.5. DBHn aniztasunaren arretarako antolamendua berraztertzea, hezkuntza-erantzuna koherentea izan dadin eta ikasleak eraginkorki igaro
daitezen maila batetik bestera eta titulatu daitezen.
JARDUERAK

ARDURADUNA

Ikasleen hezkuntza-premiei
erantzuteko neurri eta programa
espezifikoak eskuratzeko prozedura
eguneratzea, Hezkuntza
Departamentuaren proposamenak
kontuan hartuta.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

Antolamenduaren,
Ikastetxeak DBHko 4. mailako ikasleek Orientazioaren eta
maila gainditzeko eta titulatzeko
Aukera
neurri eta planekin indartzea.
Berdintasunaren
Zerbitzua

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

2017 - 18

* BCU, IEHP eta UZP eskatzeko prozedura berraztertu dute.
2017-2018.
* Erabakiak hartzeko prozesu horretan familiek parte hartzea
eta informazioa jasotzea ziurtatu dute. 2017-18.
* Programa horietan sartzeko ikastetxez aldatzea
ezinbestekotzat jotzeko irizpideak zehaztu dituzte. 2017-2018.

2017-18
2018-19

* DBHko 4. mailan aniztasunaren arretarako neurriak
indartzeko jarduerak gauzatu dituzte. 2017-18 eta hurrengoak.
* Indarrean dagoen araudia berraztertu dute eta DBHko 4.
mailan titulazioan sartzea errazteko proposamen espezifikoak
egin dituzte. 2017-2018.
* DBHko 4. mailan titulua lortzen duten ikasleen portzentajea
hobetu dute. 2018-2019.
* Titulua lortzen ez duten ikasleen segimendua espezifikoa
egiten dute. 2018-2019.
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1.6. Derrigorrezko hezkuntzaren ondoko irakaskuntzan aniztasunaren arretarako antolamendua indartzea, hezkuntza-erantzuna koherentea
izan dadin eta ikasleak eraginkorki igaro daitezen maila batetik bestera eta titulatu daitezen.
JARDUERAK
HPBak dituzten ikasleak derrigorrezkoaren
ondoko hezkuntzan sartzeko orientazio
espezifikorako protokoloa ezartzea eta goimailako etapen eskaintza eta sarbidea
ziurtatzea, behar izanez gero sartzeko
egokitzapenak ezarriz, Sisteman irautea
bermatzeko moduan.
Ikastetxeak neurri eta plan espezifikoekin
indartzea, oinarrizko LH egiten ari den
ikasleentzako hezkuntza-erantzuna,
segimendua, mailaz igarotzea eta titulatzea
hobetzeko.

Ikasle horiek orientatzea eta segimendua
egitea, erdi-mailako LHko titulazioa lor
dezaten.

ARDURADUNA
Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua
Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua
Lanbide
Heziketako
Zerbitzua
Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

TENPORALIZAZIOA

ADIERAZLEAK

2018-19 ikasturtea

* Protokoloa egin dute. 2018-19 ikasturtea.
* Derrigorrezkoaren ondoko hezkuntzan sartzeko
egokitzapenen portzentajeak gora egin du. 2019-20.

2018-19 ikasturtea
2019-20 ikasturtea

Honako hauek hobetzea:
* OLHko titulua lortzen duten ikasleen portzentajea.
2018-2020.
* Derrigorrezko hezkuntzaren ondoko ikasketak egiten
dituen OLHko ikasleen portzentajea. 2018-2020
ikasturtea.
* Titulua lortzen ez duten ikasleen segimendua egiten
dute (eskola-uzte plana).

2018-19 ikasturtea
2019-20 ikasturtea

* ELHko titulazioa lortzen duten ikasleen portzentajea
berdina edo handiagoa da. 2018-19.
* ELHko titulazioa lortzen duten ikasleen portzentajea
berdina edo handiagoa da. 2019-20.
* ELHko eskaintza handitu da. 2018-2020.
* Titulua lortzen ez duten ikasleen segimendua egiten
dute (eskola-uzte plana). 2018-2020.

Lanbide
Heziketako
Zerbitzua
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1.6. Derrigorrezko hezkuntzaren ondoko irakaskuntzan aniztasunaren arretarako antolamendua indartzea, hezkuntza-erantzuna koherentea
izan dadin eta ikasleak eraginkorki igaro daitezen maila batetik bestera eta titulatu daitezen.
JARDUERAK

ARDURADUNA

Ikasle horiek orientatzea eta segimendua
egitea, Batxilergoko titulua lor dezaten.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Helduen Hezkuntza Iraunkorreko eskaintza
Aukera
indartzea eta dibertsifikatzea, 18 eta 24 urte
Berdintasunaren
arteko tartean Nafarroako Enplegu
Zerbitzua.
Zerbitzuko jarduerekin osatuz.
Nafarroako
Enplegu Zerbitzua

TENPORALIZAZIOA

2018-19 ikasturtea
2019-20 ikasturtea

2019-20 ikasturtea

ADIERAZLEAK
* Batxilergoko titulua lortzen duten ikasleen
portzentajea berdina edo handiagoa da. 2018-19.
* Batxilergoko titulua lortzen duten ikasleen
portzentajea berdina edo handiagoa da. 2019-20.
* Titulua lortzen ez duten ikasleen segimendua egiten
dute (eskola-uzte plana).
* Hezkuntza Iraunkorreko eskaintzari etekina ateratzen
dieten eskola-titulurik gabeko ikasleen portzentajeak
gora egin du. 2019-20 ikasturtea.
* Titulua lortzen ez duten ikasleen segimendua egiten
dute (eskola-uzte plana). 2018-20.

1.7. Hezkuntza Bereziko ikastetxeen berezko hezkuntza-proposamenak ikasleen premiei eta profilari egokitzea, ikuspegi inklusibotik.
JARDUERAK

ARDURADUNA
TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
Antolamenduaren,
* Hezkuntza Bereziko ikastetxeetan ikasgelen
Hezkuntza Bereziko
Orientazioaren eta Aukera
antolamendua eta profilak berraztertu dituzte (2017-2018).
ikastetxeek (HBI) hezkuntza
Berdintasunaren Zerbitzua.
* Eskolatze konbinatuko esperientzia pilotuak gauzatu eta
inklusiboaren esparruan duten
2017-18 ikasturtea
Aniztasunaren Arretaren,
ebaluatu dituzte (2017-2019).
zeregina aintzat hartzea eta
2018-19 ikasturtea
Orientazioaren eta Hezkuntza
* Hezkuntza Bereziko ikastetxeak baliabide-zentro
baliabide-zentro bihurtzeko
Premia Berezien Atala
bihurtzeko antolamendua aldatu eta ezarri dute (2018bidean aurrera egitea.
NHBBZ
2019).
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1.7. Hezkuntza Bereziko ikastetxeen berezko hezkuntza-proposamenak ikasleen premiei eta profilari egokitzea, ikuspegi inklusibotik.
JARDUERAK

Hezkuntza Bereziko
ikastetxeetan eskolatzeko
prozedura arautzea.

ARDURADUNA
TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
Antolamenduaren,
* Hezkuntza Bereziko ikastetxeetarako eskolatze-agiria
Orientazioaren eta Aukera
egin dute. 2019-2020.
Berdintasunaren Zerbitzua.
* Ikasleak Hezkuntza Bereziko ikastetxeetan eskolatu
Aniztasunaren Arretaren,
2019-20 ikasturtea beharra zehazten duten irizpide argi eta gardenak ezarri
Orientazioaren eta Hezkuntza
dituzte.
Premia Berezien Atala
* Familiek erabakiak hartzeko prozesu osoan parte hartzea
NHBBZ
ziurtatzen dute. 2019-2020
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8.3. Aniztasunaren arretarako egiturak eta profil profesionalak berraztertzea

Nafarroan aniztasunaren arretaren antolamendua berraztertzeko, giltza diren bi gai analizatu behar dira. Batetik, ikastetxeetan
aniztasunaren arretarako jartzen diren giza baliabide espezifikoen profila (EHI, PT, laguntzako irakasleak, hezkuntza-laguntzaileak eta
orientatzaileak); eta bestetik, aniztasunaren arretaren oinarri diren egitura eta programak, hala Lehen Hezkuntzan (TU eta Ikasgela
Alternatiboa) nola Bigarren Hezkuntzan (BCU, Ikasgela Alternatiboa, IEHP eta UZP). Horretarako, asmoa da gidatze-esperientziak gauzatzea eta
aztertzea, gero hobekuntza-ildoan martxan jartzeko, eta zonako egitura espezifikoetan eta ikastetxeetako aniztasunaren arretarako neurri
eta/programetan sartzeko ikasleen profila berraztertzea.
2. HELBURUA: aniztasunaren arretarako egiturak eta profil profesionalak berraztertzea.
2.1. Aniztasunaren arretarako profil profesionalak berraztertzea eta zehaztea, planteamendu inklusiboak oinarritzat hartuta.
JARDUERAK

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA

Aniztasunaren arretarako profil
profesionalak berraztertzea eta zehaztea
(EHI, PT, laguntzako irakasleak,
orientatzaileak, fisioterapeutak eta
zaintzaileak, lanbide terapeutak, zeinu
hizkuntzaren interpreteak etab.).

Antolamenduaren,
2017-18 ikasturtea.
Orientazioaren eta
Aniztasunaren
Aukera
arretarako profilak
Berdintasunaren
berraztertzea
Zerbitzua
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ADIERAZLEAK

* Ikastetxeetan gidatze-lana egin dute, profilak berriz
zehazteko. 2017-18.
* Urteko jardueren jarraibideak eta segimendua. 2018-19.
* Profil profesionalak zehaztu dituzte. 2018-19

2.1. Aniztasunaren arretarako profil profesionalak berraztertzea eta zehaztea, planteamendu inklusiboak oinarritzat hartuta.
JARDUERAK

Orientatzaileen profila berraztertzea
eta zehaztea, hezkuntza-etapa
guztietan.

Zaintzaileen profila berraztertzea eta
zehaztea. Autonomia pertsonaleko
programa berriz zehaztea eta
egokitzea.
Fisioterapeuten profila berraztertzea
eta zehaztea. Departamentuen arteko
koordinazioa eta mendetasuna.

Gizarte Eskubideen
Departamentuarekin batera eskola
sustatzailearen irudiaren gidatzelanean parte hartzea.

ARDURADUNA

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua
Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua
Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
* Ikastetxeetan gidatze-lana egin dute, profilak berriz
zehazteko. 2017-18.
2017-18
* Urteko jardueren jarraibideak eta segimendua. 2018-19.
ikasturtea.
* Profil profesionalak zehaztu dituzte. 2018-19.
Aniztasunaren
* Nafarroako Foru Erkidegoan ikastetxeetako hezkuntzaarretarako profilak orientazioa eta orientazio profesionala arautzen dituen
berraztertzea
66/2010 Foru Dekretua berraztertu dute. 2017-2018.
* Berraztertutako Orientazio Dekretuko aldaketak onartzea
proposatu dute. 2018-2019.
2017-18
* Ikastetxeetan gidatze-lana egin dute, profilak berriz
ikasturtea.
zehazteko. 2017-18.
Aniztasunaren
* Urteko jardueren jarraibideak eta segimendua. 2018-19.
arretarako profilak * Autonomia pertsonaleko programa. 2018-19.
berraztertzea
* Profil profesionalak zehaztu dituzte. 2018-19.
2017-18
* Ikastetxeetan gidatze-lana egin dute, profilak berriz
ikasturtea.
zehazteko. 2017-18.
Aniztasunaren
* Urteko jardueren jarraibideak eta segimendua. 2018-19.
arretarako profilak
* Profil profesionalak zehaztu dituzte. 2018-19.
berraztertzea

2017-18
2018-19

Gizarte Eskubideen
Departamentua
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* Martxan jarritako esperientzia pilotuen kopurua.
2017-2018.
* Adierazleak ebaluatu, zehaztu eta egokitu dituzte,
berraztertzeko. 2017-18.
* Hobekuntza-proposamenak. 2018-19.

2.1. Aniztasunaren arretarako profil profesionalak berraztertzea eta zehaztea, planteamendu inklusiboak oinarritzat hartuta.
JARDUERAK

ARDURADUNA

Osasun Departamentuarekin batera
eskola-erizainaren irudiaren gidatzelanean parte hartzea.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

TENPORALIZAZIOA

ADIERAZLEAK

2017-18
2018-19

* Martxan jarritako esperientzia pilotuen kopurua.
2017-18.
* Adierazleak ebaluatu, zehaztu eta egokitu dituzte,
berraztertzeko. 2017-18.
* Hobekuntza-proposamenak. 2018-19.

Profilak berraztertzea
(2017-18)
Jarraibideak argitaratzea
(2018-19)
Prozesuak eta tresnak
ezartzea (2019-20)

* Jarraibideen zirriborroa egin dute. 2017-18.
* Jarduerak, segimendua eta balorazioa martxan jarri
dituzte. 2018-19.
* Adierazleak zehaztu eta egokitu dituzte,
berraztertzeko. 2019-20.

Osasun
Departamentua

Ikastetxeetan aniztasunaren
arretarako baliabide espezifikoak
erabiltzeko jarraibideak ezartzea,
hezkuntza-etapa bakoitzerako.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

2.2. Zonako egitura espezifikoak optimizatzea,alegia Trantsizio Unitatea (TU), Ikasgela Alternatiboa (IA) eta Berariazko Curriculum Unitatea
(BCU), eta, horretarako, planteamendu inklusiboak erabiltzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

Esperientzia pilotuak gauzatzea eta
ebaluatzea, zonako egitura espezifikoen
berrazterketa oinarri hartuta.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
2017-18 ikasturtea
Berdintasunaren
Zerbitzua
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* Martxan jarritako esperientzia pilotuen kopurua.
2017-18.
* Adierazleak zehaztu eta egokitu dituzte, berraztertzeko.
2018-19

2.2. Zonako egitura espezifikoak optimizatzea,alegia Trantsizio Unitatea (TU), Ikasgela Alternatiboa (IA) eta Berariazko Curriculum Unitatea
(BCU), eta, horretarako, planteamendu inklusiboak erabiltzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

Esperientzia pilotuen bitartez lortutako
informazioa aztertzea eta hobekuntzaildoak zehaztea.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
* Zonako egitura espezifikoak berraztertzeko esperientzia
2018-19 ikasturtea
Berdintasunaren
pilotuaren analisi-agiria. 2018-19.
Zerbitzua.
NHBBZ

Zonako egitura espezifikoen
funtzionamendua eta egitura horietara
sartzeko prozedura zehaztea, ezarritako
hobekuntza-ildoak jasota. 2018-19

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
* Zonako egitura espezifikoen funtzionamendua eta
Aukera
2018-19 ikasturtea sartzeko jarraibideak zehaztu dituzte. 2018-19.
Berdintasunaren 2019-20 ikasturtea * Jarraibideak ikastetxeen % 90ek aplikatu ditu, gutxienez.
Zerbitzua.
2019-20 ikasturtea.
NHBBZ

2.3. Ikastetxeko aniztasunaren arretarako neurri eta/edo programa espezifikoak optimizatzea eta, horretarako, planteamendu inklusiboak
erabiltzea (IEHP eta UZP)
JARDUERAK

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

Esperientzia pilotuak gauzatzea eta
ebaluatzea, ikastetxeko aniztasunaren
arretarako neurri eta/edo programa
espezifikoen berrazterketa oinarri hartuta.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
2017-18 ikasturtea
Berdintasunaren
Zerbitzua
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* Martxan jarritako esperientzia pilotuen kopurua.
2017-18.
* Adierazleak zehaztu eta egokitu dituzte, berraztertzeko.
2018-19

2.3. Ikastetxeko aniztasunaren arretarako neurri eta/edo programa espezifikoak optimizatzea eta, horretarako, planteamendu inklusiboak
erabiltzea (IEHP eta UZP)
JARDUERAK
Esperientzia pilotuen bitartez lortutako
informazioa aztertzea eta hobekuntzaildoak zehaztea.

Zonako egitura espezifikoen
funtzionamendua eta egitura horietara
sartzeko prozedura zehaztea, ezarritako
hobekuntza-ildoak jasota. 2018-19

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
* Ikastetxeko aniztasunaren arretarako neurri eta/edo
Aukera
2018-19 ikasturtea programa espezifikoak berraztertzeko esperientzia
Berdintasunaren
pilotuaren analisi-agiria. 2018-19.
Zerbitzua.
NHBBZ
Antolamenduaren,
* Aniztasunaren arretarako neurri eta/edo programa
Orientazioaren eta
espezifikoen funtzionamendua eta horietara sartzeko
Aukera
2018-19 ikasturtea
jarraibideak zehaztu dituzte. 2018-19.
Berdintasunaren 2019-20 ikasturtea
* Jarraibideak ikastetxeen % 90ek aplikatu ditu, gutxienez.
Zerbitzua.
2019-20 ikasturtea.
NHBBZ

2.4. Aniztasunaren arretarako egitura eta programa espezifikoetan antolaketa-planteamenduak sartzea, ikuspegi inklusibotik.
JARDUERAK

ARDURADUNA

Hezkuntza-proiektu inklusibo eta/edo
berritzaileak dituzten ikastetxeetan,
aniztasunaren arretarako egitura
espezifikoetan antolaketa-planteamendu
inklusiboak sartzea.

Aniztasunaren
Arretaren,
Orientazioaren
eta Hezkuntza
Premia Berezien
Atala.
NHBBZ

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

2018-2019
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* Ikastetxeek antolaketa-neurri berritzaile eta/edo
inklusiboak lantzeko egindako proposamen-kopurua.
2018-2019.
* Ikastetxeek egindako proposamenen analisia. 2019-2020.

2.4. Aniztasunaren arretarako egitura eta programa espezifikoetan antolaketa-planteamenduak sartzea, ikuspegi inklusibotik.
JARDUERAK

ARDURADUNA

Hezkuntza-proiektu inklusibo eta/edo
berritzaileak dituzten ikastetxeetan,
aniztasunaren arretarako programa
espezifikoetan antolaketa-planteamendu
inklusiboak sartzea.

Aniztasunaren
Arretaren,
Orientazioaren
eta Hezkuntza
Premia Berezien
Atala.
NHBBZ

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

2018-2019

* Ikastetxeek antolaketa-neurri berritzaile eta/edo
inklusiboak lantzeko egindako proposamen-kopurua.
2018-2019.
* Ikastetxeek egindako proposamenen analisia. 2019-2020

2.5. Ikasleen premiei honako hauek osaturiko lan-sare batekin erantzutea: Osasun Departamentua, Gizarte Zerbitzuak, Adingabeen Arreta
Zerbitzua eta Hezkuntza Departamentua.
JARDUERAK

ARDURADUNA

Familiei, Haurrei eta Nerabeei Laguntzeko
2. Plan Integrala garatzen laguntzea:
- Haurtzaroko prebentzio-planetan
laguntzea.
- Sare-lanerako protokoloak antolatzen
laguntzea, ikastetxeetako profil
profesionalekin.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
2017-2018
ikasturtea
2018-2019
ikasturtea
2019-2020
ikasturtea

111

* Familiei, Haurrei eta Nerabeei Laguntzeko 2. Plan
Integrala. 2016-17.
* Sare-lana gidatzea. 2017-18.
* Sare-lanerako protokoloak. 2018-19.
* Prebentzioko plan bereziak. 2019-20.

2.5. Ikasleen premiei honako hauek osaturiko lan-sare batekin erantzutea: Osasun Departamentua, Gizarte Zerbitzuak, Adingabeen Arreta
Zerbitzua eta Hezkuntza Departamentua.
JARDUERAK

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

Sailarteko lan koordinatua sustatzea
(Osasuna – Hezkuntza – Gizarte
Antolamenduaren,
Eskubideak), hobekuntza-ildoak ezartzeko, Orientazioaren eta
eta aztertzeko, batetik, gaixotasun mental
Aukera
larriekin eta eskolan integratzeko
Berdintasunaren
2017-18 ikasturtea
zailtasunekin zerikusia duten jokabideZerbitzua.
nahasmendu larriak dituzten ikasleei gaur
egun zer erantzun ematen dieten; eta
Sailarteko
bestetik, erantzun horrek ikastetxeetan zer
Batzordea
eragin duen.
Baterako jarduera-irizpideak ezartzea,
ezgaitasunarekin, gaixotasun mental
larriekin eta eskolan integratzeko
zailtasunekin zerikusia duten jokabidenahasmendu larriak dituzten ikasleei arreta
koordinatu eta integrala eman ahal izateko.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

18-19 ikasturtea

Sailarteko
Batzordea
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* Sailarteko Batzordea eratu dute. 2017-2018.
* Egindako koordinazio-akta eta hobekuntzaproposamenak. 2017-2018.
* Osasun Departamentuak, Gizarte Eskubideen
Departamentuak eta Hezkuntza Departamentuak
protokolo bat egin dute elkarrekin, eta protokolo horretan
bideratze-prozesua eta partaideen jarduera-irizpide guztiak
jaso dituzte. 2017-18.

* Hezkuntza-etapa bakoitzean ezarritako neurri
prebentiboen kopurua. 2018-19.
* Arriskuan dauden ikasleentzako ezarritako neurrikopurua. 2018-19.
* Gaixotasun mental larriekin eta eskolan integratzeko
zailtasunekin zerikusia duten jokabide-nahasmendu larriak
dituzten ikasleentzako ezarritako neurri-kopurua. 2018-19

9. Bosgarren ildo estrategikoa. NHBBZ
9.1. Sarrera
Nafarroak hezkuntzako eskumenak bere gain hartu eta hiru urtera sortu zen
Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroa (NHBBZ), “Nafarroan Hezkuntza
Berezia errazago antolatzeko, oinarrizko normalizazio- eta integrazio-printzipioetan
oinarriturik” (76/1993 Foru Dekretua, martxoaren 1ekoa). NHBBZk normalizazioprintzipioari eutsi dio ibilbide guztian, eta printzipio hori “laguntza-jarduera guztietan
osagarritasun- eta subsidiariotasun-irizpideak” aplikatuz gauzatzen da.
2018ko martxoan erakundeak hogeita bost urte beteko ditu. Denbora horretan
inguruko gizarte- eta hezkuntza-errealitatea asko aldatu da, aurreko ildo
estrategikoetan aipatu bezala. Hezkuntzari buruzko estatuko lege-esparrua ere aldatu
da, ikuspegi integratzailearen ordez inklusiboa baitu, eta ikuspegi inklusiboak gizartezuzentasuna eta -kohesioa sustatzen ditu, plan honetako aurreko ildo estrategikoetan
azaldu bezala.
NHBBZren funtzionamendua arautzen duen araudia, ordea, sortu zenetik ia ez
da aldatu. Beraz, NHBBZren inguruko araudia inklusioaren printzipioa aplikatuz
eguneratu beharra dago, ikastetxeei erronka berriei aurre egiten laguntzeko. Ez da
nahikoa hezkuntza-premia berezi edo espezifikoak dituzten ikasleek sisteman ikasle
guztientzat ezarritako helburu orokorrak betetzeko baliabideak jartzea, horrek ikuspegi
integratzailearekin du zerikusia. Ingurua aldatzen saiatu behar dugu, banakoak eta
haien ahalmenak errespetatuta, hezkuntza esku-hartzeak gaitasun pertsonalak hartu
ditzan ardatzat, ez dadin oinarritu diagnostiko edo desgaitasunetan soilik. Hori, esan
bezala, banakoen izaera, aukerak eta banakotasuna errespetatuta, ikuspegi
inklusiboari jarraikiz. Hori erronka berria da hala ikastetxeentzat nola NHBBZrentzat.
NHBBZko araudia eguneratzeko ezinbestekoa da erakundeak sortu zenetik zer
ibilbide izan duen eta gaur egun zer lan egiten duen aztertzea. Eta hausnarketa hori
hartu behar da abiapuntutzat gizartearen gaur egungo eskariei egokitutako erakundeeredu berri bat sortzeko.
Hausnartzeko, erakundea ondoen ezagutzen duten pertsonak aintzat hartzea
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komeni da, han lan egiten duten profesionalak, alegia. Hausnarketa hori NHBBZko
esparru guztietara zabaldu behar da: zuzendaritza-eredua, egitura, zereginak, eskuhartzeko modua eta abar. Eta NHBBZ erregulatzeko arau berria onestea dagokion
Administrazioak erakundeko profesionalek egindako proposamenak entzun behar ditu.
Baina NHBBZ ez da gure ikastetxeetako aniztasunaren arretaren arduradun
bakarra. NHBBZ antolamendu-egitura baten barruan dago, eta egitura horren barruan
daude, halaber, ikastetxeetan ikasleekin zuzenean esku hartzen duten eta
aniztasunaren arretaz arduratzen diren irakasleak, irakasle adituak (Pedagogia
Terapeutikoa eta Entzumena eta Hizkuntza), orientatzaileak, irakasle ez diren langileak
eta abar. Ikastetxeetan sortzen diren egoera batzuk konplexuak dira eta aholkularitza,
espezializazioa eta eguneratzea behar izaten dituzte. Hori NHBBZk eskaintzen du,
eskola-elkartearentzako zerbitzu gisa, lehen paragrafoan aipaturiko osagarritasun- eta
subsidiariotasun-irizpideen arabera. Subsidiario izateak esan nahi du NHBBZk ez
dituela ikastetxeko baliabideak ordezkatuko, baizik eta haiek eskatuz gero esku
hartuko duela. NHBBZk espezializazio- eta eguneratze-lana osatzen du. Orobat,
ikastetxeetako irakasle eta orientatzaileak prestatzeko bitartekoa ere bada. Ildo
estrategiko

honetako

bigarren

helburua

espezializazioa,

eguneratzea

eta

osagarritasuna sustatzea da.
Beraz, ildo estrategiko honetan bi helburu jarri ditugu: batetik NHBBZ,
aniztasunaren

arretarako

hezkuntza-laguntzako

erakunde

espezializatu

gisa,

Nafarroako eskola-elkartearen eta gizartearen eskakizun berrietara egokitzea; eta
bestetik, NHBBZren espezializazioa, eguneratzea eta osagarritasuna sustatzea.
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9.2. NHBBZ arautzen duen gaur egungo araudia eguneratzea

Helburua da araudi berri bat egitea, hezkuntzaren eta inklusioaren inguruko pentsamolde-korronte berrietara moldatzeko, batetik; eta
bestetik, baliabide-zentroko profesionalen barne-egoerak konpontzeko bide emateko.
Araudi berriak oinarrizko gaiak hartu behar ditu kontuan, besteak beste egitura, zuzendaritzaren osaera, langileen profil profesionala,
prestakuntza eta baliabide ekonomikoen kudeaketa.
NHBBZ, aniztasunaren arretarako hezkuntza-laguntzako erakunde espezializatu gisa, Nafarroako eskola-elkartearen eta gizartearen
eskakizun berrietara egokitzea.
1.1. Hasierako diagnostikoa: NHBBZ gaur egungo funtzionamenduaren funtsezko ildo bat oinarritzat hartuta berraztertzeko abiapuntu bat
ezartzea. Baloratzeko gaiak: Indarrak eta ahuleziak, eguneroko errealitatearen analisia, egitura, taldeen jarduera-eremuak, giza baliabideen
kudeaketa, kudeaketa ekonomikoa, zuzendaritza-eredua, profil profesionala eta barne-kudeaketa.
JARDUERAK

Barne-hausnarketa egitea NHBBZ
erakundearen gainean, oro har, eta
erakundearen ahulezia eta indarren
inguruan.

ARDURADUNA

NHBBZko
zuzendaritzataldea

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
* NHBBZko profesionalekin lan-talde bat eratu dute.
* Dokumentazio hau aztertu dute:
- 2016/2017 ikasturteko taldeen memoriak.
- NHBBZren barruko AMIAren emaitzak.
2017ko urria
- 2017ko ekainean orientatzaileei egindako gogobetetzegaldeketako emaitzei buruzko txostena.
* Bileren aktak egiten dituzte.
* Diagnostikoaren txostena egin dute, ahulezia eta indarren
deskribapenarekin.
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1.1. Hasierako diagnostikoa: NHBBZ gaur egungo funtzionamenduaren funtsezko ildo bat oinarritzat hartuta berraztertzeko abiapuntu bat
ezartzea. Baloratzeko gaiak: Indarrak eta ahuleziak, eguneroko errealitatearen analisia, egitura, taldeen jarduera-eremuak, giza baliabideen
kudeaketa, kudeaketa ekonomikoa, zuzendaritza-eredua, profil profesionala eta barne-kudeaketa.
JARDUERAK
NHBBZren zereginen eta egituraren
analisia, indarrean dagoen araudia
eta taldeen eguneroko errealitatea
oinarri hartuta eta ahuleziak eta
indarrak azpimarratuta, gero
Antolamenduaren, Orientazioaren
eta Aukera Berdintasunaren
Zerbitzuari helarazteko.

Aztertzea, batetik, NHBBZko
langileen profil profesionalak,
ordutegia, lan-egutegia, sarrera eta
laneko bajak ordezteko irizpideak;
eta bestetik, erakundearentzako
zuzendaritza-eredu bat, kideen
sarrera, zereginak, egitura eta
ordezpena zehazten dituena.

ARDURADUNA

NHBBZko
zuzendaritzataldea

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
* NHBBZko profesionalekin lan-talde bat eratu dute.
* NHBBZren eta Hezkuntza Departamentuaren egituraren
gainean indarrean dagoen araudia aztertu dute.
* Taldeko bileren aktak egiten dituzte.
2017ko abendua
* NHBBZren zereginen eta egituraren inguruko ahulezia eta
indarrei buruzko txostena egin dute.
* Txostena Antolamenduaren, Orientazioaren eta Aukera
Berdintasunaren Zerbitzuari eman diote.

* Antolamenduaren, Orientazioaren eta Aukera Berdintasunaren
Zerbitzuak, Giza Baliabideen Zerbitzuak eta NHBBZko
zuzendaritza-taldeak lan-talde bat eratu dute.
* NHBBZren eta herri-administrazioaren zerbitzura dauden
langileen gainean indarrean dagoen araudia aztertu dute.
2017ko abendua * Bileren aktak egiten dituzte.
* NHBBZko langileen profil profesionalei, ordutegiei, lanegutegiari, sarrerari eta laneko bajak ordezteko irizpideei
buruzko txosten bat eta erakundearentzako zuzendaritza-eredu
bat egin dituzte; eredu horretan sarrera, egitura, zereginak eta
ordezpenak daude zehaztuta.
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1.1. Hasierako diagnostikoa: NHBBZ gaur egungo funtzionamenduaren funtsezko ildo bat oinarritzat hartuta berraztertzeko abiapuntu bat
ezartzea. Baloratzeko gaiak: Indarrak eta ahuleziak, eguneroko errealitatearen analisia, egitura, taldeen jarduera-eremuak, giza baliabideen
kudeaketa, kudeaketa ekonomikoa, zuzendaritza-eredua, profil profesionala eta barne-kudeaketa.
JARDUERAK

ARDURADUNA

Azken hiru ikasturteetan
aurkeztutako aurrekontuak eta
kudeaketa-gastuak aztertzea eta
ondorioak txosten batean jasotzea,
gero Zerbitzu Buruzagitzari emateko.

NHBBZko
zuzendaritzataldea

Zerbitzuko Buruzagitzak kudeaketa
ekonomikoari buruzko txostena
administrazioan dagokion organoari
bidaltzea, aztertu dezan.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
* Zuzendaritza-taldeak NHBBZko dokumentazio-taldeari txosten
bat eskatuko dio, azken ikasturteko material-eskariaren eta
itxarote-zerrendaren,funts bibliografikoaren eguneratzearen eta
proba psikoteknikoen gainekoa.
* Zuzendaritza-taldeak ikastetxeetan duten fisioterapiamaterialen premiari buruzko txostena eskatuko dio mugimentaldeari.
* Zuzendaritza-taldeak txosten bat eskatuko dio NHBBZko
2017ko abendua
teknologia berrien arduradunari, banakako erabilerako
ekipamendu informatikoei eta ekipamendu horien premiei eta
berriztatzeari buruzkoa.
* Zuzendaritza-taldeak azken hiru urteetako kudeaketa
ekonomikoari buruzko azken txostena egingo du eta eskatutako
gainerako txostenak gehituko dizkio.
* Txostena Antolamenduaren, Orientazioaren eta Aukera
Berdintasunaren Zerbitzuko Zuzendaritzari emango diote.

2018ko urtarrila
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Azken hiru ikasturteetako kudeaketa ekonomikoari buruzko
txostena bidali dute, dagozkion txosten gehigarriekin.

1.1. Hasierako diagnostikoa: NHBBZ gaur egungo funtzionamenduaren funtsezko ildo bat oinarritzat hartuta berraztertzeko abiapuntu bat
ezartzea. Baloratzeko gaiak: Indarrak eta ahuleziak, eguneroko errealitatearen analisia, egitura, taldeen jarduera-eremuak, giza baliabideen
kudeaketa, kudeaketa ekonomikoa, zuzendaritza-eredua, profil profesionala eta barne-kudeaketa.
JARDUERAK
NHBBZko barne-kudeaketako agiriak
eguneratzea, dagoen kalitate-sareari
dagokion Kalitatea Kudeatzeko
Sistemaren (KKS) arabera.

ARDURADUNA

NHBBZko
zuzendaritzataldea

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
* NHBBZko zuzendaritza-taldeak kalitate-arduradun bat izendatu
du.
* Kalitate-arduradunak, NHBBZko zuzendaritza-taldeko
Ikasturte osoa
ordezkariekin batera, kalitate-sareak deitutako saioetan parte
hartzen du.
* Ikasturte bakoitzean kalitatearen kudeaketarekin zerikusia
duen helburu bat jarriko da.

1.2. NHBBZren eredua berriz zehaztea: proposamen tekniko berritzaile eta funtzionalki arin eta malgua egitea, eskola-elkartearen eta gaur
egungo gizartearen premietara egokitua.
JARDUERAK
NHBBZren eredu berri bat sortzea eta Zerbitzuari
proposatzea. Eredu berri horretan zehaztu behar
dira profesionalei dagozkien alderdi estruktural
eta funtzionalak, kudeaketa ekonomikoa, giza
baliabideen kudeaketa, kanpoko agenteekiko
harremana, araudia eta abar; eta lan-taldeen
proposamenak jaso behar dira.

ARDURADUNA TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

NHBBZko
zuzendaritzataldea

2018ko urtarrila
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Antolamenduaren Atalarekin bilerak egin eta lantaldeen ekarpenak jasoko dituzte, gero
Antolamenduaren, Orientazioaren eta Aukera
Berdintasunaren Zerbitzuari NHBBZri buruzko forudekretu baten zirriborroa aurkezteko.

1.3. Irudi publiko berria: NHBBZren irudi berri bat eskaintzea, Nafarroako eskola-elkartearen premiei egokitua.
JARDUERAK

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA

Baliabide-zentroaren izena eta irudi
korporatiboa eguneratzea.

NHBBZko
zuzendaritza-taldea

2018ko urtarrila

Antolamenduaren,
Nafarroako eskola-elkarteko kide guztiei Orientazioaren eta
laguntza-zentro berriaren berri emateko
Aukera
kanpaina bat egitea.
Berdintasunaren
Zerbitzua

2018ko maiatza

ADIERAZLEAK
Zuzendaritza-taldeak lan-taldeek izenaren gainean
egindako proposamenak aztertu ditu.
Proposatutako hiru izen aukeratu eta Zerbitzuari jakinarazi
dizkio, zuzendaritza-taldearekin batera bat aukeratu dezan.
Diseinuarekin eta artearekin zerikusia duten LHko
ikastetxeei logotipo korporatibo berri bat egitea proposatu
diete.NHBBZko profesionalek hiru logotipo aukeratu eta
Zerbitzuari bidali dizkio, bat aukeratu dezan.
Zerbitzuak eskola-elkarteko kideei aurkeztu die.
Departamentuko, NHBBZko eta Eskola Kontseiluko weborrietan, beste web-orri batzuetako estekatan,
liburuxketan, egunkarietan... eman dute erakundearen
berri.

1.4. Elkarlana eta aliantzak: Nafarroako eta foru-erkidegotik kanpoko beste administrazio batzuekin elkarlanean aritzeko ereduak ezartzea.
JARDUERAK
Nafarroako eta Nafarroatik kanpoko beste
herri-administrazio eta erakunde
publikoekin (NUP) lankidetza-hitzarmenak
adostea.

ARDURADUNA
Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

TENPORALIZAZIOA

20018ko azaroa
eta 2019ko azaroa
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ADIERAZLEAK
2018ko azaroa: administrazio eta erakunde publikoekin
sinatutako hitzarmenak berraztertzea eta eguneratzea
proposatzea.
2019ko azaroa: administrazio edo erakunde publiko
batekin (NUP), gutxienez, lankidetza-hitzarmenak
sinatzea.

1.4. Elkarlana eta aliantzak: Nafarroako eta foru-erkidegotik kanpoko beste administrazio batzuekin elkarlanean aritzeko ereduak ezartzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA

Desgaitasunaren arloko irabazi asmorik
gabeko elkarteekin eta fundazioekin
lankidetza-hitzarmenak sinatzea.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

Sailarteko programetako lan-taldeetan
parte hartzea, haietan ezarritako
baldintzekin.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

Antolamenduaren, Orientazioaren eta
Aukera Berdintasunaren Zuzendaritzaren
iritziz NHBBZrekin zerikusia duten
zerbitzuen zuzendaritzarekin koordinaziosistema finko eta egonkor bat ezartzea.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua

TENPORALIZAZIOA

2019ko urtarrila
2020ko urtarrila

ADIERAZLEAK
2019ko urtarrila: irabazi asmorik gabeko elkarteekin eta
fundazioekin sinatutako hitzarmenak berraztertzea eta,
NHBBZren laguntzarekin, eguneratzea proposatzea.
2020ko urtarrila: desgaitasunaren arloko irabazi asmorik
gabeko bi elkarterekin lankidetza-hitzarmenak sinatzea,
NHBBZren laguntzarekin.

Lan-taldeen
egutegiaren
araberakoa

Lan-taldeetako partaidetzaz arduratzeko NHBBZko
profesionalak izendatu dituzte. Profesional horiek eta
zuzendaritza-taldeak hiruhileko bakoitzean bi
informazio- eta koordinazio-bilera egitea erabaki dute.
Esku-hartzeak NHBBZn dagozkien taldeen Urteko Lan
Planetan (ULP) jaso dituzte, eta ondorioak memorian.

2018ko urria

Taldea eratzeko eta bileren eta jorragaien egutegia
zehazteko hasierako bilera egin dute. Bilera horietako
aktak eta ikasturteko edo lanaldiko azken memoria egin
dituzte.
Orientazioko kolektiboarekin urteko koordinaziomemoria egin dute.
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1.4. Elkarlana eta aliantzak: Nafarroako eta foru-erkidegotik kanpoko beste administrazio batzuekin elkarlanean aritzeko ereduak ezartzea.
JARDUERAK

Aniztasunaren Arretarako Atalarekin
batera, ikastetxeek hari egiten dizkioten
eta NHBBZk esku hartzea behar duten
eskariei erantzuteko komunikazio-sistema
arin eta eraginkor bat sortzea.

Hezkuntza Orientazioko Bulegoarekin
(HOB) koordinatzeaz arduratuko den
NHBBZko profesionala izendatzea.

ARDURADUNA
Antolamenduaren,
Orientazioaren eta
Aukera
Berdintasunaren
Zerbitzua.
Aniztasunaren
Arretaren,
Orientazioaren eta
Hezkuntza Premia
Berezien Ataleko
Buruzagitza

NHBBZko
zuzendaritza-taldea

TENPORALIZAZIOA

ADIERAZLEAK

2017ko iraila

Ataleko Buruzagitza eta NHBBZko Zuzendaritza astean
behin biltzen dira, ikastetxeek Atalari egiten dizkioten
eskarien berri emateko; Departamentuan eta NHBBZn
biltzen dira, txandaka. Presako eskariei erantzuteko
posta elektronikoa eta telefonoa erabiltzea adostu dute.

2017ko iraila

Hezkuntza Orientazioko Bulegoari koordinazioaz
NHBBZko zer profesional arduratuko den jakinarazi
diote. HOBrekin bilera egin dute, lan-taldea eratzeko eta
orientatzaile berrien tutorizazioan jorratzeko gaiak eta
jardueren egutegia zehazteko. Koordinazio horretan
proposatutako jarduerak gauzatu dituzte.
Orientatzaileak komunikatzeko plataforman eta
Departamentuaren eta NHBBZren web-orrietan
argitalpen interesgarriak egiten direnean elkarri berri
ematea, argitalpen horiek zabaltzeko.
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1.4. Elkarlana eta aliantzak: Nafarroako eta foru-erkidegotik kanpoko beste administrazio batzuekin elkarlanean aritzeko ereduak ezartzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA

0 eta 3 urte arteko zikloko Bulegoarekin
eta Landa Eskolekin koordinatzeaz
arduratuko den NHBBZko profesionala
izendatzea.

NHBBZko
zuzendaritza-taldea

2017ko iraila

NHBBZko taldeek esku hartzeko irizpideak
aztertzea, NHBBZren zereginak aintzat
hartuta.

NHBBZko
zuzendaritza-taldea

2018ko urria

Orientatzaileei ikasturtean egindako eskuhartzeen berri ematea, azken memoria
medio.

NHBBZko
zuzendaritza-taldea

2017ko urria
2018ko urria
2019ko urria
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ADIERAZLEAK
0 eta 3 urte arteko zikloko Bulegoari koordinazioaz
NHBBZko zer profesional arduratuko den jakinarazi
diote. Bulegoarekin bilera egin dute, lan-taldea eratzeko
eta jorratzeko gaiak eta jardueren egutegia zehazteko.
Koordinazio horretan proposatutako jarduerak gauzatu
dituzte. Departamentuaren eta NHBBZren web-orrietan
argitalpen interesgarriak egiten direnean edo
prestakuntza-jarduerak argitaratzen direnean, elkarri
berri ematea, argitalpen horiek zabaltzeko.
Taldeen eta koordinatzaileen bileren egutegia zehaztu
dute, esku hartzeko irizpideak aztertzeko, NHBBZren
zereginak aintzat hartuta. Irizpide horiek agiri batean
jaso dituzte. Agiri horren berri eman dute NHBBZren eta
Orientazio Bulegoaren web-orrietan eta orientatzaileen
hileko koordinazio-bileran.
Aurreko ikasturteko esku-hartze eskarien estatistikei
buruzko agiri bat egin dute. Agiri hori NHBBZren weborrian jarri dute. Orientatzaileen urriko koordinaziobileretan agiri horretan jasotako datuen berri eman
dute.

9.3. NHBBZren espezializazioa, eguneratzea eta osagarritasuna sustatzea

NHBBZk osagarritasun- eta subsidiariotasun-printzipioen arabera egiten du lan eta orientatzaileen sareko eta Hezkuntza
Departamentuko eskariei erantzuten die. Irakasleei prestakuntza eskaintzen die, zentroko liburutegiko materialak maileguan uzten ditu eta
kanpora begira dago web-orriaren eta beste erakunde eta administrazio batzuekin egiten duen elkarlanaren bitartez. NHBBZ eskola-elkartean
eredu izan dadin, nahitaezkoa da egiten duen lan guztiaren berri ematea eta, horretarako, orientatzaileen plataforma, Hezkuntza
Departamentua eta web-orria erabiltzea eta guztientzako interesgarriak izan daitezkeen agiri eta materialak argitaratzea.

2.1. Ikastetxeetako orientatzaileei Aniztasunaren Arretarako Planak inklusioaren printzipioan oinarrituta eta eredu esku-hartzaileenak alde
batera utzita egiten laguntzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
* Web-orrian dauden taldeen material eta agiriak ikuspegi
inklusiboarekin berraztertu dituzte.
Aholku emateko materiala sortzea eta
NHBBZko
* Behar denetan, agiri berriak egin dituzte.
NHBBZren web-orrian eta orientaziotaldeen
2019ko urria
* Material eta agiri horien berri eman dute NHBBZren eskuplataforman argitaratzea.
koordinatzaileak
hartzeetan eta web-orrian eta orientatzaileen komunikazioplataforman.
Hezkuntza-aniztasuna babesteko taldearekin koordinazioHezkuntzaNHBBZk dauzkan datuekin metodologia
bilera bat egin dute, dauzkaten datuak oinarri hartuta
aniztasuna
inklusiboak lantzeko ikerketak egitea eta
2019ko urtarrila ikerketa-ildoak eta ikerketa horiek gauzatzeko egutegia
babesteko
argitaratzea, haien berri emateko.
zehazteko.
taldea

123

2.2. Langileen eta erabiltzaileen emaitzak aztertzea: NHBBZk eskola-elkarteari eskaintzen dion arretaren kalitateaz zer iritzi duten jakitea.
JARDUERAK

NHBBZko esku-hartzeetan lan egiten duten
profesionalen gogobetetze-maila aztertzea.

ARDURADUNA TENPORALIZAZIOA
NHBBZko
zuzendaritzataldea

ADIERAZLEAK

2018ko maiatza

Arduradun bat izendatu dute NHBBZko profesionalen
gogobetetze-maila aztertzeko. Helburuak dira 2018ko
maiatzean profesionalen % 60 oso gustura egotea, 2019ko
maiatzean % 70 oso gustura egotea eta 2020ko maiatzean %
80 oso gustura egotea.

Orientatzaileek NHBBZko profesionalen
esku-hartzeekin zer gogobetetze-maila
duten aztertzea.

NHBBZko
zuzendaritzataldea

2018ko ekaina

Arduradun bat izendatu dute orientatzaileek NHBBZko
profesionalen esku-hartzeekin zer gogobetetze-maila
dutenaztertzeko. Helburuak dira 2018ko maiatzean
orientatzaileen % 60 oso gustura egotea, 2019ko maiatzean
% 70 oso gustura egotea eta 2020ko maiatzean % 80 oso
gustura egotea.

Jasotako
erantzunak
aztertzea
eta
baloratzea, balorazio txarrena izan duten
alderdiak hobetzeko planak proposatze
aldera.

NHBBZko
zuzendaritzataldea

2018ko ekaina

2018, 2019 eta 2020ko ekaineko galdeketetan jasotako
erantzunak oinarri hartuta hobekuntza-plan bat egin dute.
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2.3. Departamentuari irakasle guztientzako (tutoreak, espezialistak, orientatzaileak) prestakuntza-eskaintza bat egitea, ikasgelan ikasle guztien
aniztasunari nola erantzun erakusteko.
JARDUERAK

ARDURADUNA TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
HezkuntzaIkastetxeek metodologia inklusiboetan
2018ko martxoa
aniztasuna
Metodologia inklusiboko jardunbide egokien berri emateko
oinarrituta egiten dituzten jardunbide
2019ko martxoa
babesteko
prestakuntza-jarduerak antolatu dituzte.
egokien berri emateko jarduerak antolatzea.
2020ko martxoa
taldea
Orientazio-sarearentzako eta
NHBBZko
2018ko maiatza Esku-hartze eskariak zergatik egiten dituzten aztertu dute
irakasleentzako prestakuntza-proposamenak
taldeen
2019ko maiatza taldeka eta, informazio horrekin, prestakuntza-jarduerak
egitea.
koordinatzaileak 2020ko maiatza proposatu dituzte.
Bertaratzeko jardueren bidez ez ezik,
Prestakuntza Atalarekin bilera egin dute, prestakuntza2018ko maiatza
teknologia berriei esker online eta aurrez
Prestakuntza
jarduerak desberdin gauzatzeko proposamen teknologikoak
2019ko maiatza
grabatu ondoren gauzatu daitezkeen
Atala
aztertzeko. Prestakuntza-jarduera desberdinak egin dituzte,
2020ko maiatza
prestakuntza-proposamenak egitea.
teknologia berriekin.

2.4. Berezko prestakuntza-plan bat diseinatzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
NHBBZko
2017ko urria
NHBBZko profesionalek zer prestakuntzaKoordinatzaileek bilera egin dute, NHBBZko profesionalek
taldeen
2018ko urria
premia dituzten antzematea.
zer prestakuntza-premia dituzten zehazteko.
koordinatzaileak
2019ko urria
NHBBZren urteko prestakuntza-plan bat
egitea.

NHBBZko
zuzendaritzataldea

2017ko azaroa
2018ko azaroa
2019ko azaroa
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NHBBZko profesionalen prestakuntza-premien araberako
prestakuntza-plan bat egin dute, aurrekontu, egutegi,
antolamendu eta guzti.

10. Seigarren ildo estrategikoa. Araudia
10.1. Esparru kontzeptuala
Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren
arabera, Nafarroak hezkuntzaren gaineko eskumenak bere gain hartzeko aukera du.
Hala, estatuko oinarrizko hezkuntza-erregulazioa eta haren eskumen
esklusiboak errespetatuz, Nafarroak gai horren inguruko eskumena bere gain hartu
zuen. Hori Estatuko Administrazioak Nafarroako Foru Erkidegoari unibertsitatez
kanpoko irakaskuntzako zeregin eta zerbitzuak eskualdatzeko abuztuaren 31ko
1070/1990 Errege Dekretuko Eranskinaren II. puntuko i. atalean jasoa geratu zen.
Ordudanik, estatuak ezartzen duen oinarrizko araudi-esparrua maiz aldatu da.
Nafarroak unibertsitatez kanpoko irakaskuntza-araudian eskumena izan duen
azken hogeita sei urteetan, hezkuntzaren arauketan eragin handia izan duten lau lege
organiko sortu dituzte. Hori dela eta, Nafarroako hezkuntza-administrazioak bertako
araudia egokitzen eta aldatzen joan behar izan du, erkidegoan lege organikoak
garatzeko.
Aldi horretan, halaber, desgaitasunaren gaineko ikuspegia aldatu egin da
nazioartean: lehen politikak integrazioaren aldekoak ziren eta orain desgaitasuna
inklusioaren ikuspegitik lantzeko joera dago.
Nafarroak testuinguru horretan landu du hezkuntza arautzeko duen eskumena.
Lege organikoak maiz aldatu dira eta, aldaketa horietara egokitzeko premia dela eta,
aniztasunaren arretarako araudian dispertsioa da nagusi eta arau batzuk zaharkituta
daude. Gainera, egoera horrek hezkuntzaren alorrean lan egiten duten profesionalei
eta haien familiei ziurtasun juridikorik eza eragin die.
Plan Estrategiko honen asmoa da aniztasunaren arretarako Nafarroako
errealitatea zein den aztertzea. Horretarako, ezinbestean, aniztasunaren arretari
buruzko araudia ere aztertu eta inklusioaren printzipioa gure hezkuntza-sisteman
lantzeko egin beharreko aldaketak jaso behar dira.
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Gauzak horrela, ildo estrategiko honek bi helburu ditu. Batetik, Nafarroako
administrazio- eta hezkuntza-araudia berraztertzea. Eta bestetik, araudia sortzea eta
aldatzea, Aniztasunaren Arretarako Plan Estrategikoaren ildoak optimizatzeko.
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10.2. Nafarroako administrazio- eta hezkuntza-araudia berraztertzea
Aniztasunaren arretari buruzko administrazio- eta hezkuntza-araudia berraztertu nahi dugu hezkuntza-araudiek zenbaterainoko
dispertsioa eragin duten zehazteko. Asmoak dira, beraz, araudia doitzea, xedapenak interpretatzerakoan anbiguetaterik eta nahasterik egon
ez dadin, batetik;eta bestetik, eskola-elkarteko sektoreei (irakasleak, espezialistak, familiak) aniztasuna egoki tratatzeko egiten diren aginduak
aplikatzerakoan behar duten segurtasun juridikoa ematea.
1. HELBURUA: Nafarroako administrazio- eta hezkuntza-araudia berraztertzea.
JARDUERAK

ARDURADUNA
TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK
Antolamenduaren,
Antolamenduaren, Orientazioaren eta
Orientazioaren eta
* Aniztasunaren arretari buruzko araudia aztertu ondoren,
Aukera Berdintasunaren Zerbitzuarekin eta
Aukera
2017-18
txostena egin dute. 2017ko abendua.
beste zerbitzu batzuekin lan-saioak egitea.
Berdintasunaren
Zerbitzua
Antolamenduare
n, Orientazioaren
Aniztasunaren arretarako araudian AMIA
* Aniztasunaren arretari buruzko AMIA diagnostikoaren
eta Aukera
2017-18
elementuak zehaztea.
txostena egin dute. 2018ko martxoa.
Berdintasunaren
Zerbitzua
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10.3. Araudia sortzea eta aldatzea, Aniztasunaren Arretarako Plan Estrategikoaren ildoak optimizatzeko
Azken urteetan, aniztasunaren arretarako ikuspegiak integraziotik inklusiorako bidea egin du, eta dagokion araudia sakon aztertu
beharra dago. Hori dela eta, Aniztasunaren Arretarako Plan Estrategiko honetako jarduera-ildoen asmoa inklusioa sustatzea da, zuzentasuna
eta aukera-berdintasuna ziurtatzen dituelako.
Gauzak horrela, ezinbestean, behar adina xedapen sortu eta daudenak aldatu beharra daude, Plan Estrategikoko ildo horiek
aplikatzeko premiak beteko dituen corpus juridikoa eratzeko.
2. HELBURUA: Araudia sortzea eta aldatzea, Aniztasunaren Arretarako Plan Estrategikoaren ildoak optimizatzeko.
JARDUERAK

ARDURADUNA

TENPORALIZAZIOA ADIERAZLEAK

Premia normatiboak antzematea.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta Aukera
Berdintasunaren Zerbitzua

2017-18

* Premia normatiboak zehazteko bileren aktak.

Xedapen normatiboen zirriborroak
egitea.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta Aukera
Berdintasunaren Zerbitzua

2017-18
2018-19

* Zirriborroen testuak.

Egindako zirriborroen gaineko
kontsulta egitea, barruan zein
kanpoan.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta Aukera
Berdintasunaren Zerbitzua

2019ko lehen
seihilekoa

Egindako xedapenak argitaratzea.

Antolamenduaren,
Orientazioaren eta Aukera
Berdintasunaren Zerbitzua

2019ko bigarren
seihilekoa
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* Jasotako ekarpenen txostena; txostenak zer ekarpen
onetsi eta zer ekarpen baztertu diren zehaztu behar du.

* Argitaratutako araudiaren testua.

11. Plan Estrategikoaren faseak
11.1. I. fasea: Diagnostikoa
Hasteko, Nafarroako aniztasunaren arretaren egoeraren diagnostikoa egin dugu.
Horretarako hiru elementu erabili ditugu:


AMIA. Analisi mota horren bitartez zehazten da, ahalik eta modu

objektiboenean, antolamendu-egitura baten zer bereizgarrirengatik den egitura
hori indartsua eta berezia. AMIA analisia erabiltzen da, batetik, antolaketa-egitura
baten barne-egoeraren indar eta ahuleziak ebaluatzeko; eta bestetik, kanpoebaluazioa egiteko, hau da, egitura horrek inguruan zer aukera eta mehatxu dituen
aztertzeko.
AMIA analisia bi fasetan egin dugu. Lehen fasean Nafarroako Eskola Kontseiluko
kideek, hezkuntza-ikuskatzaileek, NHBBZko zuzendariak eta Antolamenduaren,
Orientazioaren eta Aukera Berdintasunaren Zerbitzuko kideek parte hartu zuten.
Bigarren fasean, Nafarroako 43 ikastetxek ekarpenak egin zituzten, hasierako
AMIA analisia osatzeko. Fase horretan parte hartu zuten Eskola Kontseiluko
familien ordezkariek, irakasleen ordezkariek, zuzendaritza-taldeko kideek, udalordezkariak eta HLUko edo Orientazio Departamentuko kideek.


Adierazleak. Aniztasunaren arreta hobeto ezagutzen laguntzen duten eta

erabakiak hartzeko orientatzeko balio duten elementuak dira. Beraz, adierazleen
helburua da Nafarroako aniztasunaren egoerari buruzko informazio garrantzitsua
ematea.
Hiru

adierazle-multzo

ditugu:

informazio

orokorra

biltzekoak,

aniztasunarekin zerikusia duen informazioa ematen dutenak eta emaitza
akademikoekin zerikusia dutenak.
Adierazle bakoitzaren ekarpenak baloratu ditugu eta jasotako informazio
guztia aintzat hartuta balorazio orokorra egin dugu.
 PISA txostenak. Nazioarteko balorazioak errendimendu akademikoarekin
zerikusia duen informazio asko ematen duten tresnak dira. Zehazki, errendimendu
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akademikoari buruzko lau aldagai hartzen dituzte kontuan: ISEK, ikasle etorkinak,
errendimendu akademikoaren sexuaren araberako aldeak eta mailaren bat
errepikatu duten ikasleen errendimendua.
Iraupena:
AMIA analisia egiteko, 2016ko irailetik 2017ko urtarrilera. Adierazleek eta PISA
txostenak ematen duten informazioa 2017ko maiatzeraino luzatu dugu, datuak
eguneratze aldera.

11.2. II. fasea: Zirriborroa egitea
Lau eragile-talde tekniko sortu ditugu, Plan Estrategikoan jasotako bost ildo
estrategikoen inguruko zirriborroa egin dezaten. Kasu bakoitzean erreferentzia-esparru
bat zehaztu eta, ildo estrategiko bakoitzaren diagnostikoa aintzat hartuta, helburu,
jarduera eta adierazleak zehaztuko ditugu.
Zirriborroa ildo estrategiko bakoitzerako eratutako talde tekniko handi batzuek
ikuskatu dute. Talde horietan 40 profesionalek parte hartuko dute, zehazki honako hauen
ordezkariek: ikastetxeko zuzendariak, NHBBZko zuzendari eta zuzendari ohiak,
ikuskatzaileak, orientatzaileak, irakasleak, NUPeko irakasleak eta Nafarroako CERMIko
kideak. Talde horietako partaideek banako ekarpenak egingo dituzte, eta gero bildu egingo
dira, ikuskatuko dituzten ildo estrategikoen araberako taldetan multzokatuta.
Iraupena:
Eragile-talde teknikoak 2017ko urtarrila amaieran hasiko dira lanean eta
zirriborroak 2017ko maiatzerako prestatuko dituzte. Ekainean, eragile-talde handiek
ekarpenak egingo dituzte, eta ekarpen horiek gero Planean sartuko dira.

11.3. III. fasea: Plana aurkeztea, gizarteratzea eta ekarpenak biltzea
Fase honetan Plana aurkeztu eta gizarteratuko dugu eta ekarpenak bilduko ditugu.
Era horretan, kolektiboek, elkarteek, hezkuntza-agenteek eta, orokorrean, herritarrek
Plana aztertu eta ekarpenak egin ahal izango dituzte, nahi izanez gero.
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Hainbat aurkezpen egingo ditugu, Planaren berri emateko eta, batez ere, eskolaelkarteko kideak eta, orokorrean, gizartea jabearazteko aniztasuna guztientzako kalitateparametroekin eta inklusioaren ikuspegitik jorratzeko premiaz.
Gero ekarpenak bilduko ditugu, eragile-talde teknikoek zirriborroan sar ditzaten.
Orduan zehaztuko da, batetik, tenporalizazioa; eta bestetik, Planean jasotako jarduerez
nor arduratuko den. Ondoren, talde tekniko handiek Plana berriz aztertuko dute,
partaidetza-prozesu horretan sartutako ekarpenak barne.
Iraupena:
2017ko irailetik azarora.

11.4. IV. fasea: Proposamenen garapena, ikasturtez ikasturte.
Garatu beharreko jardueren plangintza bat eginen da, ikasturtez ikasturte.

11.5. V. fasea: Jarraipen batzordea
Jarraipen Batzorde bat sortuko da eta hark hartuko du arta, jarraipen eta ebaluazio
mekanismoei jarraikiz, edozein eragiketa-erabaki hartzen laguntzeko, kudeaketa
hobetzeko, ondorengo parte-hartze prozesuak errazteko, aurreikusitako jardueren
betetzea mailakatzeko eta plangintza berrorientatzeko, eta bai Planak oro har daraman
martxaren gainean ere.

11.6. VI. fasea: Plan Estrategikoa berraztertzea
2019-20 ikasturtearen amaieran Plan Estrategikoa berraztertuko dugu. Komeni da
garai horretan hurrengo lau ikasturteetarako helburu eta jarduerak zehazten dituen Plan
Estrategiko baten proposamena mahairatzea.
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