
 

 

  

 Bi printzipiok gidatu behar dute Nafarroako Gobernuaren erregelamendu-ahala: arauen 

kalitatea eta erregulazio ona. Horiei dagokienez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari 

eta foru-sektore publikoari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 133 artikuluak 

xedatzen duenez, kontsulta publiko bat sustatuko da erregelamendu proiektu bat egin aurretik, 

Nafarroako Gobernu Irekiaren Atariaren bidez, non jasoko baita zer iritzi duten etorkizuneko 

arauaren eraginpean gerta litezkeen subjektuek eta ordezkaritza handieneko erakundeek, honako 

hauei buruz: 

 

a) Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak. 

b) Araua onestea beharrezkoa eta egokia den. 

c) Arauaren helburuak. 

d) Aukeran dauden beste alternatiba batzuk (arauemaileak eta arauemaile ez direnak). 

 

 Ildo beretik doa Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 

urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133.1 artikulua. 

 

XEDEA edo DESKRIBAPENA:  

Aldez aurreko kontsulta honen xedea da Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitateaz 

kanpoko irakaskuntzen hezkuntza-ebaluazioaren esparru orokorra arautzen duen foru dekreturako  

proiektuaren eraginpean gerta litezkeen herritarren eta ordezkaritza handiena duten erakundeen 

iritzia jasotzea. 

 
a) Ekimenaren bidez konpondu nahi diren arazoak  

2/2006 Lege Organikoak hezkuntza-administrazioen esku uzten du irakaskuntza- eta 

ikaskuntza-prozesuak eta ikasleen emaitzak, irakaskuntza-funtzioa, zuzendaritza-funtzioa 

eta ikastetxeen funtzionamendua ebaluatzea, besteak beste.  

Arau-ekimen honen bidez, aipatutako lege-agindua bete nahi da, eta unibertsitateaz 

kanpoko irakaskuntzen esparruan, ikastetxeak, zuzendaritzaren eginkizuna, irakaslana eta 

ikasleek eskuratutako eskumenak ebaluatzeko esparru integratua garatu. 

Aldez aurreko kontsulta publikoa, NAFARROAKO FORU KOMUNITATEAN UNIBERTSITATEAZ 

KANPOKO IRAKASKUNTZEN HEZKUNTZA-EBALUAZIOAREN ESPARRU OROKORRA ARAUTZEN 

DUEN FORU AGINDURAKO PROIEKTUA PRESTATZEKO 

 



b) Araua onestea beharrezkoa eta egokia den. 

Gaur egun, ez dago hezkuntza-ebaluaziorako plangintza orokorrik, eta, beraz, 

beharrezkotzat jotzen da ebaluazioa arautuko duen arau berri bat egitea, honako helburu 

hauek lortzeko: Nafarroan garatzen diren ebaluazioen koherentzia hobetzea; hezkuntzaren 

kalitatea, ekitatea, inklusioa eta bikaintasuna hobetzen laguntzea; hezkuntza-helburuen 

betetze-mailari buruzko informazioa ematea eta hezkuntza-erabakiak bideratzea; 

gardentasuna eta eraginkortasuna areagotzea; hezkuntzan ikaskuntza-kultura bat sartzea 

antolaketarekin lotuta, eta, horretarako, lankidetza eta elkarrekiko ikaskuntza sustatzea. 

c) Arauaren helburuak. 

Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzen hezkuntza-

ebaluaziorako esparru orokor bat ezartzea, informazioa modu fidagarrian, baliozkoan eta 

koherentean biltzeko eta aztertzeko aukera emanen duena, ikasleen hezkuntza-premiei eta 

hezkuntza-komunitatearen eta, oro har, gizartearen eskaerei hobeki erantzuteko erabakiak 

hartzen laguntzeko.    

d) Aukeran dauden beste alternatiba batzuk (arauemaileak eta arauemaile ez direnak).  

- Esparru orokorra osatzen duten ebaluazio-eremuak zehaztea: hezkuntza-sistemaren 

ebaluazioa; ikastetxeen ebaluazioa; zuzendaritzaren ebaluazioa; irakasleen 

ebaluazioa. 

- Ebaluazio horien ebaluazio-prozedurak, balorazio-metrikak eta -eskalak eta ikuspegia 

ezartzea.  

- Prozeduretatik ondorioztatutako ebaluazio txostenak, aurreikusten diren 

erantzukizunak eremu bakoitzaren autoebaluazioa prestatzea.  

- Arduradunek hobekuntza plan bat egitea, dagokion eremuko diagnostikoari 

erantzuteko. 
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