EEKren MEMORIA
2017ko martxoa/2020ko azaroa

AURKIBIDEA
Lehendakariaren sarrera
Osaera

A.- AGINDUZKO JARDUERA
1.- Irizpenak eta txostenak
 49 Hezkuntza Sailaren araudiari buruzko irizpenak
 3 Planei eta programei buruzko txostenak
 bi urteko 2 txosten Euskadiko hezkuntza sistemari buruzkoak
2.- Beste organo eta erakunde batzuetan parte hartzea
 Estatuko Eskola Kontseiluan eta Partaidetza Batzordean parte hartzea
 Beste organo batzuetan parte hartzea
o
o
o
o
o
o

Adikzioen Euskal Batzordea
Bake eta Bizikidetza Planaren Aholku Batzordea
Hezkidetza-batzordea
ISEI-IVEIko Kontseilu Errektorea
Euskadiko Unibertsitate Kontseilua
Gizalegez akordioa

3.- Agerraldiak Eusko Legebiltzarrean





2017ko maiatzaren 3a: lan-planaren aurkezpena
2018ko urriaren 1a: Euskadiko Eskola Hezkuntza 2015-17
2019ko maiatzaren 6a: EEKren funtzionamendua eta kudeaketa
2020ko azaroaren 16a: Euskadiko hezkuntzaren egoerari buruzko
txostena 2017-19
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B.- NORBERAREN EKIMENEKO JARDUERA
1.- Euskadiko Eskola Kontseiluaren bi urteko plana
2.- 1. helburua: ikasleen arrakasta nola areagotu aztertzea
 Hezkuntza frogak
3.- 2. helburua: Euskadiko hezkuntzak une honetan dituen erronka
garrantzitsuenak aztertzea. Ikastetxea





Eskola heterogeneoari buruzko jardunaldia: irabazi-irabazi
Zuzendaritzari eta lidergoari buruzko ikerketa-lana eta argitalpena
Irakasleentzako Lan-eskaintzei buruzko azterlana
Covid 19k sortutako egoeraren aurrean Batzorde Iraunkorraren
adierazpenak.
 Apirilaren 2ko babes-komunikatua.
 2020-2021 Ikasturtearen hasierari buruzko maiatzaren
27ko adierazpena.
 Urriaren 28ko adierazpena: "“Indarra elkartasunean
dago”.

4.- 3. helburua- gizarte-eragile guztien parte-hartzea handitzea.
 "Hezkuntza hobetzea: jakitea, hitz egitea eta partekatzea" proiektu
pilotua.
 Udalek hezkuntza duten zereginari buruzko jardunaldia.
 “Udal-Partaidetzaren proposamena eta prototipoa hezkuntzan”.
 "Berrikuntza sozial disruptiboa, parte hartzen dugu"Udako ikastaroak.
 Ikasleen parte-hartzea sustatzeko proiektua.
 Familien parte-hartzea sustatzea.
 Irakasleen parte-hartzea.

C.- ERANSKINAK: 2017-2020KO IRIZPENAK
______________________________________
Memoria honetako informazio guztia Euskadiko Eskola Kontseiluaren webgunean dago.
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LEHENDAKARIAREN SARRERA

Parte hartzeko organo batek, informatzeko eta aholkatzeko eginkizunen artean, lehenik eta
behin, parte hartzeko eredu bat izan behar du; ondoren, informazioan zorroztasuna eta
askenik, aholkularitzan zentzutasuna eta zuhurtzia izan behar ditu, eta proposamenen
baliozkotasuna, erabilgarritasuna eta egokitasuna baloratu behar ditu beti.
Lan-plana osoko bilkurako kideen parte-hartzearekin egin zen. Horretarako tresna bat
aurkeztu zen, eta % 35ek erantzun zion. Haien ekarpenekin, helburuak landu eta ekintzak
planifikatu ziren. Osoko Bilkurari jakinarazi zitzaion eta Legebiltzarrean aurkeztu zen,
Bilduk eta Elkarrekin Podemosek eskatu ziguten lekura.
Berariazko lan-batzordeak bi urtez behingo txostenak egiteko bildu dira, eta beste batzorde
puntual batzuek osatu dituzte, lan-planaren helburuei heltzeko.
Derrigorrezko zereginetatik eta batzordea osatzen duten pertsonen ahotsetik harago,
Kontseilua

hezkuntza-komunitatearen,

ikasleen,

familien,

irakasleen

eta

udalen

bozgorailu izaten saiatu da, eta hausnarketa eta eztabaida kolektiborako espazioak eta
denborak ahalbidetzen saiatu da.
Kontseiluaren ikusgarritasuna garrantzitsua izan da. 5 aldiz egon gara Legebiltzarrean:
osoko bilkura batean, 5 udalerritako hezkuntza-komunitateak hezkuntza hobeagorako
proposamenak aurkeztu zituen, eta 4 aldiz Hezkuntza Batzordean, betiere kideetako batek
eskatuta.
Komunikabideek komunikatuak, txostenen laburpenak, albisteak eta elkarrizketak
argitaratu dituzte, eta agerian utzi dute.
Batzordeetako eztabaida aberatsak, gaien sakontasuna, pertsona eta esparru hain
desberdinen adostasunetara iristeko gaitasuna izan dira, zalantzarik gabe, legegintzaldi
honetako gauzarik onena.
Eskertzekoa da pertsona askok egindako lana, batez ere Batzorde Iraunkorreko kideek eta
idazkaritza teknikoak egindakoa.
Esan gabe doa zer hobetu beharko lukeen, sektore batzuetan parte-hartze aktiboagoa eta
konprometituagoa izateari erreferentzia egiten diona, eta, batez ere, osaera egokitu beharra,
hezkuntza-komunitatea, bertako profesionalik onenak, Eskola Kontseiluko kideak izan
daitezen eta, horregatik, aintzatetsiak izan daitezen.
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OSAERA

BATZORDE IRAUNKORRA
 Nélida Zaitegi: Ospe Handikoak. Euskadiko Eskola Kontseiluko
lehendakaria.
 Maritere Ojanguren: Ospe Handikoak. Euskadiko Eskola Kontseiluko
lehendakariordea.
 Ainara Ibáñez: Gurasoak Itunpekoa/ FECAPP
 Ana Marta Iriarte: Irakasleak ELA Itunpekoa.
 Jone Unzueta (Mikel Pagola): Toki Administrazioa
Antolamenduaren batzordeburua
 Begoña Pedrosa (Javier Laiseca): Ospe Handikoak.
Programazioaren batzordeburua.
 Iñaki Orbe: HEIZE (Usoa Urbieta): BAIKARA
Giza Baliabideen batzordeburua
 Josean Bueno: Irakasleak STEILAS Publikoa
Hizkuntza Helburuen batzordeBurua
 Xabier Aizpurua: Hezkuntza administrazioa
Finantzaketaren Batzorde Burua
 Ismael Redondo: Irakasleak STEILAS Publikoa
 Eva Blanco: Euskadiko Eskola Kontseiluko idazkari teknikoa
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OSOKO BILKURA SEKTOREKA
Ospe Handikoak
 Nélida Zaitegi
 Maritere Ojanguren
 Begoña Pedrosa
 Javier Laiseca
Irakasleak
 Publikoa
 Begoña Anakabe: ELA
 Ibai Redondo: LAB
 Ismael Redondo. CCOO
 Josean Bueno. STEILAS
 Itunpekoa
 Ana Marta Iriarte: ELA
 Josu Badiola: ELA
Gurasoak
 Publikoa
 Susana Aribayos: BIGE
 Imanol Andetxaga: BAIKARA
 Lurdes Errazti: DENON ESKOLA
 Itunpekoa
 Carmelo Martínez: FEGUIAPA
 Cristina Sanchez: FAPACNE
 Ainara Ibañez: FECAPP
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Toki Administrazioa
 Jone Unzueta: BILBOko Udala
 Aitziber Oliban: ERANDIOko Udala
 Iker Aldazabal: SORALUZEko Udala.
 Iker Jalón: ERANDIOko Udala.
 Samuel Pasandin: OROZKOko Udala.
 Blanca Casado: MAÑUETAko Udala.
Hezkuntza Administrazioa
 Amaia Jauregiberri
 Igone Abio
 Lucia Torrealday
 Xabier Aizpurua
Erakunde Patronalak
 Yoanna Arambalza: CONFEBASK
 Asier Aloria: CONFEBASK
 Carlos Pereda: CONFEBASK

Langileen sindikatuak
 Pablo García de Vicuña: CCOO
 Miren Zubizarreta: ELA
 Axier San Miguel: LAB
Pribatuko titularrak
 Agustín Eizaguirre: KRISTAU ESKOLA
 Mikel Ormazabal: KRISTAU ESKOLA
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Administrazio eta zerbitzuetako langileak
 Roberto Martínez: ELA
 Iker Frade: LAB
Euskal Herriko Unibertsitatea.
 Xabier Etxaniz: UPV/EHU
Euskadiko Gazteriaren Kontseilua
 Maialen Olabe
Irakaskuntzako Kooperatiba.
 Patxi Olabarria: ERKIDE.
Ikastetxe publikoetako zuzendarien elkarteak
 Iñaki Orbe: HEIZE.
Idazkari teknikoa
 Eva Blanco: IDAZKARI TEKNIKOA.
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A.- AGINDUZKO JARDUERA

1. Irizpenak eta txostenak
 Hezkuntza Sailaren araudiari buruzko irizpenak
49 irizpen egin dira aldi horretan. Horiek guztiak Batzorde Iraunkorrean onartu dira.
Eranskinean, aldi horretan emandako irizpenen zerrenda dago, horietako bakoitzerako
estekekin.

 Planei eta programei buruzko txostenak


Kontseiluaren txostena "hezkuntzaren aldeko akordioa"

"Hezkuntzaren aldeko akordioa" informatzeko oinarriak prestatzeko, egun osoko barnejardunaldi bat egin zen Galdakaoko Ostalaritza Eskolan, eta 28 kontseilukidek parte hartu
zuten.. Ondoren, hiru lan-talde bildu ziren testua aztertzeko, apirilaren 11n, batzorde
bakoitzeko koordinatzaileekin batera, eta beste bat apirilaren 25ean eta , askenik, 7an,
zuzenketak berrikusteko.2018ko maiatzaren 9an Osoko Bilkuran onartu zen, aldeko 21
botorekin eta kontrako 9rekin. 4 boto partikular aurkeztu ziren.
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Euskadiko Eskola Kontseiluaren txostena, Herenegun! Unitate didaktikoari
buruzkoa!

Batzorde iraunkorrak onartua 2018ko urriaren 18an.

Maiatzaren 2ko Batzorde Iraunkorrean, Jonan Fernandez berak eskatuta agertu zen, aintzat
hartu ziren proposamenak azaltzeko.

 Euskadiko Hezkuntzari buruzko bi urteko txostenak
 “Euskadiko eskola-hezkuntza 2015-17”.

Ikasturtean 3 batzorde-bilera egin dira txostenaren emaitzak eta batzorde iraunkorrak
aztertzeko.
2018ko ekainaren 26ko osoko bilkuran onartua, aldeko 18 botorekin, aurkako botorik gabe eta
2 abstentziorekin.
Txosten exekutibo bat ere argitaratu da, txostenaren laburpen bat jasotzen duena
 Euskadiko Hezkuntza-sistemaren egoerari buruzko txostena 2017-18 y 2018-19.
Batzordeen bi bilera eta Batzorde Iraunkorreko bost bilera egin dira.
2020ko irailaren 24ko osoko bilkuran onartu zen, aldeko 19 botorekin, aurkako 2 botorekin
eta 3 abstentziorekin. Kristau Eskolak boto partikularra aurkeztu du.
Txosten exekutibo bat egin da, inprentan dagoena eta ikastetxe, guraso-elkarte eta abar
guztietara zabalduko dena.

2.- Beste organo eta erakunde batzuetan parte hartzea

 Estatuko Eskola Kontseiluan eta Partaidetza Batzordean parte hartzea
Lehendakaria Estatuko Eskola Kontseiluaren osoko bilkurako eta Autonomia Erkidegoko
partaidetza batzarraren kide da, erkidegoko eta estatuko presidente guztiek osatzen dutena.
Lehendakariak kontseiluaren osoko bilkuretan parte hartu du, urteko txostenak eta legeaurreproiektuak onartzeko (unibertsitatez kanpoko irakaskuntzaren esparruan irakaskuntzan
eta irakaskuntzan aritzeko baldintzak hobetzeko lege-aurreproiektua).
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Era berean, Partaidetza Batzordearen gutxienez 8 bileratan parte hartu du, eta osoko bilkuran
jorratutako gaiez gain, honako gai hauek nabarmendu behar ditugu:
 Hezkuntza-itunari buruzko txostena
Hezkuntzako ministroak Estatuko Eskola Kontseiluari eskatu zion hezkuntza-itunari
buruzko txostena egin zezala. Horregatik, Partaidetza Batzordea Malagan bildu zen hiru
egunez gai hori jorratzeko, eta hiru lantalde eratu ziren itunaren 15 puntuetatik 10
jorratzeko. Azkenik, txostena ez zen gauzatu, itunaren negoziazioa geldirik geratu baitzen
egoera politikoagatik;
 Lege organikoaren aurreproiektua, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006
Lege Organikoa aldatzen duena.
Kontseiluko lehendakariak, Estatuko Eskola Kontseiluko Osoko Bilkurako kide den aldetik,
zuzenketak aurkezteko aukera du. Hori dela eta, sailburuei aurreproiektua bidali zitzaien eta
jakinarazi zitzaien "Batzorde Iraunkorrak aztertuko dituela eta onartzen direnak Estatuko Eskola
Kontseiluari bidaliko zaizkiola".
Abenduaren 10eko Batzorde Iraunkorrean 40 zuzenketa aurkeztu ziren: Steilasen 36, Bilduk
aurkeztutako bi eta LABek aurkeztutako bi.
Abenduaren 10ean egindako Batzorde Iraunkorrean erabaki zen batzorde horren
adostasunez onartutakoak soilik helaraziko zitzaizkiola Estatuko Eskola Kontseiluari, eta,
azkenean, 15 zuzenketa egin zitzaizkion.
Osoko Bilkurari erantsitako Partaidetza Batzordearen txostenean, zeina adostasunez onartu
behar baita, Batzorde Iraunkorrean onartu ziren zuzenketetako batzuk sartu ziren. Ez ziren
sartu, eta Estatuko EEko presidenteari bidali zizkion, Hezkuntzako estatu-idazkari Alejandro
Tianari zuzenean helaraz zitzaizkion, eta, gainera, azpimarratu zuen adostasunez onartu
zirela.


Lehen eta bigarren hezkuntzako arrakastari buruzko azterketa bat egitea.

Autonomia Erkidegoko Partaidetza Batzordearen azaroaren 13ko bileran, autonomiaerkidego bakoitzean lehen eta bigarren hezkuntzan izandako arrakastari buruzko
dokumentu bat egitea erabaki zen.
Ikerketa osoa laster zabalduko da Estatuko EKren webgunean.
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 Beste órgano eta erakunde batzuetan parte hartzea


Adikzioen Euskal Batzordea

Kontseiluak ordezkari bat du Kontseilu horretan, irakaskuntza publikoko gurasoen
sektorekoa. Une honetan, Ainara Ibañezek ordezkatzen du: FECAPP, eta, ordezkoa, Lurdes
Erraztik (Denon Eskola).


Bake eta Bizikidetza Planaren Aholku Batzordea

Kontseilu horrek Euskadiko Eskola Kontseiluko bi ordezkari ditu: Ismael Redondo eta Nélida
Zaitegi.


Hezkidetza Batzordea, hezkuntza-sistemaren esparruan hezkidetza eta generoindarkeriaren prebentzioa lantzeko plan estrategikorako.

Batzorde horretako kide dira Maialen Olabe eta Nélida Zaitegi.

Bestalde, Euskadiko Eskola Kontseiluko lehendakaria, honako organo hauetako kide da.
Organo horien bileretan erregulartasunez bertaratzen da
 Ebaluazio eta Ikerketarako Euskal Erakundeko Kontseilu Errektorea. ISEI-IVEI.
 Euskadiko Unibertsitate Kontseilua.
 Gainera, Gizalegez Akordioa sinatu dutenen hainbat bileratan izan da.
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3. Agerraldiak Eusko Legebiltzarrean

 2017ko maiatzaren 3an, Euskadiko Eskola Kontseiluko lehendakaria Eusko
Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordearen aurrean agertu zen, EH Bilduk hala
eskatuta, datozen urteetan garatuko dituen ildoak azaltzeko.

 2018ko

urriaren

1ean,

Euskadiko

Eskola

Kontseiluko

presidentea

Eusko

Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordearen aurrean agertu zen, eh Bilduk eta Elkarrekin
Podemosek eskatuta, 2015-17ko Euskadiko Eskola Hezkuntzari buruzko Txostena
aurkezteko.
 2019ko maiatzaren 6an, Euskadiko Eskola Kontseiluko presidentea Eusko
Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordearen aurrean agertu zen, eh Bilduk eskatuta,
Kontseiluaren funtzionamendua eta kudeaketa azal zitzan.

 2020ko azaroaren 16an, Euskadiko Eskola Kontseiluko lehendakaria Eusko
Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordearen aurrean agertuko da, eh Bilduk eskatuta,
2017-19ko Euskadiko hezkuntzaren egoerari buruzko txostenaren ildo nagusiak
azaltzeko, bereziki euskarari dagokionez.
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B.- NORBERAREN EKIMENEKO JARDUERA

1. Euskadiko Eskola Kontseiluaren bi urteko plana

17ko martxoaren 30eko Osoko Bilkuran, EEKen bi urteko plana aurkeztu zen. Plan horren
helburua zen eta izaten jarraitzen du hezkuntzaren inguruko eztabaida sozial serio eta
zorrotza sustatzea. Horretarako, hiru helburu zehaztu ziren:
1.- Ikasleen arrakasta nola areagotu aztertzea.
2.- Euskadiko hezkuntzak une honetan dituen erronka garrantzitsuenak aztertzea:
ikastetxea.
3.- hezkuntza-komunitate osoaren parte-hartzea handitzea.
Batzorde Iraunkorrean (2017-04-27) 1. eta 3. helburuekin hastea eta 2. helburua hurrengo
ikasturterako uztea erabaki zen.
2017/18 ikasturtean, nahitaezko txostenez, "Hezkuntza-akordiorako oinarriak" dokumentuari
buruzko txostenaz eta "Euskadiko hezkuntzaren egoerari buruzko bi urtez behingo txostena" egin eta
onartzeaz gain, 1. eta 3. helburuei dagozkien ekintzak egin dira, eta 2. helburuari buruzkoak
egiteko geratu dira: Euskadiko hezkuntzak une honetan dituen erronka garrantzitsuenak aztertzea:
ikastetxea
2018/19 ikasturte honen hasieran, EEKko kide guztiei kontsulta egin eta 15 kidek egindako
ekarpenen laburpena egin ondoren, lan-plana onartu zen, nahitaezkoa dena alde batera utzita.
Bi batzorde sortu dira, 2019ko abenduaren 10ean bildu eta lan-plana adostu dutenak:
1.- Ikastetxe publikoetako zuzendaritza-batzordea.
2.- Udalek hezkuntzan duten eginkizunari buruzko batzordea.
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2. 1. helburua: ikasleen arrakasta nola areagotu aztertzea
 Hezkuntza frogak
Mª Teresa Ojanguren EEKko lehendakariordea izan da parte hartzeko interesa agertu zuten
EEEko beste pertsona batzuek osatutako batzorde horren arduraduna. UPV/EHUko Kultura
Zientifikoko Katedrarekin lankidetzan, "Hezkuntza frogak" izeneko jardunaldiak antolatzen
parte hartu da, dauden proba zientifikoetan oinarrituta hezkuntzarekin lotutako hainbat gai
jorratzeko helburu nagusiarekin.
Lurralde bakoitzean hiru jardunaldi egin dira, honako eduki honekin:

2018ko otsailaren 2an "Hezkuntza frogak" jardunaldia egin zen Bizkaia Aretoan (UPV-EHU).
Ekitaldi horretan jende asko bildu zen, eta 400 plaza bete ziren. J

Jarraian bideo labur bat ikus dezakezu eta ponentziak
ikusteko linkak.
 “Autismoa eta hezkuntza: arazoak eta jarraibideak
ikasgelan”, José Ramón Alonso
 ”Ebaluazioa eta etxerako lanak: etsai publikoak ala aliatu
leialak?”, Marta Ferrero.
 “Eskolaren eraginkortasuna Euskadiko ikastetxeetan: kasuak
aztergai”, Beronika Azpillaga. Ezin da ikusi arazo teknikoengatik.
 “Esku-hartzea dislexian: ebidentzia zientifikotik hezkuntzajardunbidera” Joana Acha
 “Oroimenaren zeregina irakatsi eta ikasteko prozesuan”,
Joaquín Moris
 “Nola suntsitu hezkuntza-sistema on bat. Suediako
adibidea”, Inger Enkvist
 Mahai-ingurua
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2. jardunaldia Donostian izan zen, 2018ko azaroaren 9an, eta 200 pertsona inguru bertaratu
ziren.
Jarraian hitzaldiak ikusteko estekak dituzu:
 “Eskola-eraginkortasunarenirizpideak eta
erlazionatutako faktoreak”, Luis Lizasoain.
 “Ebidentzian oinarritutakohezkuntza.
erronkak eta hobetzeko
proposamenak”, Marta Ferrero.
 “Funtzio Exekutiboen lehenagerpenak eta
Hezkuntza Ekintza 0-1: gelan:inplikazioak
HaurHezkuntzarako”, Cintia Rodríguez.
 “Irakurketa barneratzekoprozesua
ebidentzia zientifikotik. bide-orri bathezitzaileentzat”, Joana Acha.
 “Akatsa ikaskuntzarako aukeragisa”,Gregorio Luri.

3. jardunaldia azaroaren 18an izan da Gasteizen eta 100 pertsona bertaratu dira, baina 50
pertsona inguru geratu dira itxaron zerrendan. Jardunaldia streaming bidez ere eman zen.

 “Zenbait ikasketa metodoren letra txikia",
Marta Ferrero.
 ”Eskola lidergoa eta ikasleen errendimendu
akademikoa: gaiaren egoera ", María Gil
 “Egungo hezkuntza-berrikuntza ikuspegi
historikotik", Fátima García
 “Ikerketa batek zera dio…", Miguel A. Vadillo
 “Arreta: zer da eta nola hezi”, Charo Rueda
 Mahaingurua
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3. 2. helburua: Euskadiko hezkuntzak une honetan dituen erronka
garrantzitsuenak aztertzea. Ikastetxea
 Eskola heterogeneoari buruzko jardunaldia: irabazi-irabazi.

2018ko maiatzaren 22an, Kontseiluak jardunaldi bat
antolatu zuen artxibo historikoan, gure hezkuntzasistemako ikastetxeetan ikasleen banaketa orekatu eta
kohesionatuari buruz eztabaidatzeko. Gai hori behin eta
berriz errepikatzen da organo horren barruko eztabaidetan.

Aditu bat, Miquel Angel Alegría, Soziologian doktorea. Jaume Bofill Fundazioko hezkuntzapolitikako proiektuen arduradunak gai hauek jorratu zituen:
 Bizikidetza inklusiborantz
 Estatuko eta nazioarteko erreferenteak
 Zentro heterogeneoak eta bikainak
Ondoren, eztabaida bat egin zen eta gure hezkuntza-sistemara egokitutako proposamen
zehatzak planteatu zituzten bertaratuek, ikastetxeen eta lurraldeen errealitatea hurbiletik
ezagututa.
Hemen aurki ditzakezu: Ekarpenak, AMIA eta balorazioa

 Zuzendaritzari eta lidergoari buruzko ikerketa-lana eta argitalpena

2019ko azaroaren 15eko Batzorde Iraunkorrean lan-plana
onartu ondoren, zuzendaritza- eta lidergo-batzordea sortu
zen, eta abenduaren 10ean bildu zen. Begoña Pedrosak eta
Mª Teresa Ojangurenek gidatutako batzordearen
koordinaziotik bilera bat deitu zen 2019ko urtarrilaren
16rako, aditu-talde batekin, eskola-lidergoa lantzeko
beharrari buruz hausnartzeko.
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Horren ondorioz, esparru kontzeptual eguneratua, diagnostiko bat, ekarriko duen azterlan bat
egitea onartu da. Diagnostikoa bi motatakoa izango da: kuantitatiboa (IVEI-ISEIren datuen
bidez egina) eta kualitatiboa, zuzendaritzei hitza emanez, hautatutako zuzendarien talde bati
egindako galdera-sorten eta elkarrizketa sakonen bitartez. Horren guztiaren helburua da
egoera askatzeko neurriak proposatzea eta, alde batetik, zuzendaritza-taldeak bultzatzea eta
ilusionatzea hezkuntzaren arloan kalitate handiko lidergo-lan bat egin dezaten, eta, bestetik,
hezkuntza-administrazioak Euskadiko eskola-zuzendaritzarako esparru propioa zehaztea,
hautaketa, prestakuntza, elkarrizketa, aintzatespena eta ebaluazioa jasoko dituena.

Hemen aurki daiteke Begoña Pedrosak egindako lana “Eskola-zuzendaritza publikoa: esparruak
eta pertzepzioak praktikatik” laster argitaratuko dena eta hezkuntza komunitate osoari
zabalduko zaiona.

 Irakasleentzako lan-eskaintzari buruzko azterlana
• EPEren proposamen adostu bat egitea
Aurtengo lan-eskaintza publikoa arautzen duen aginduari buruzko irizpena egiteko, Batzorde
Iraunkorrean eztabaida handia sortu zen sartzeko prozedurari buruz eta hura hobetzeko
beharrari buruz, hezkuntza-sisteman profesional onenak sartzen direla bermatzeko.
Batzorde Iraunkorrak, bere ekimen gisa, gai horretan sakontzen jarraitzea erabaki zuen, beste
leku batzuetan egindakoa aztertzea eta oinarrizko araudiaren esparrutik atera gabe, beste
aukera batzuk aztertzea. Ekintza hauek egiten dira:
 Proposamen bat bidali da eztabaidari ekiteko.
 Jasotako ekarpenen laburpena egiten da


Batzorde Iraunkorraren bilera, martxoaren 14koa. Oinarrizko araudia eta araudi
propioa aztertzea eta zer egin nahi den planteatzea erabaki da.

 B. Iraunkorra, maiatzaren 2koa. Proposamena aztertu da.
 Batzorde Iraunkorra ekainaren 20an bildu zen Ikuskaritzako beste pertsona
batzuekin eta langileen burutzarekin.
 Urriaren 3an bilera Batzorde Iraunkorreko kideekin Mikel Gorriti Funtzio Publikoko
giza baliabideen arduradunarekin eta Ikuskaritza Zentraleko ordezkari batekin.
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 Covid 19k sortutako egoeraren aurrean Batzorde Iraunkorraren
adierazpenak.
o

Apirilaren 2ko babesteko adierazpena

Euskadiko Eskola Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrak, 2020ko apirilaren 2an egindako
bileran, koronabirusak sortutako konfinamendu-egoera ikusita, hezkuntza-komunitate
osoari laguntzeko komunikatu bat bidali zuen.

o

2020-2021 Ikasturtearen hasierari buruzko maiatzaren 27ko adierazpena

Bizi izandako salbuespen-egoeraren ondoren, hezkuntza-komunitate osoaren ikuspegitik
aztertu behar dela uste da, eta, beraz, Kontseiluko kide guztiei eskatzen zaie hari buruz
duten iritzia eta horren ondorioz sortutako arazoak lantzeko proposamenak bidal ditzatela.
Guztira 15 ekarpen jaso ziren.
Jasotako ekarpenak oinarri hartuta, laburpen bat egin da, eta azken idazketa Batzorde
Iraunkorrak maiatzaren 27an egindako bileran onartu da.
Ekarpenak oso baliotsuak izan dira egungo egoera konplexua eta poliedrikoa ulertzeko eta,
batez ere, euskal gizarte osoari eta hezkuntza-administrazioari komunikatu bat egiteko.

o Urriaren 28ko adierazpena: “Indarra elkartasunean dago”
Ikasturtea hasi eta hilabete baino gehiago igaro ondoren, Euskadiko Eskola Kontseiluaren
Batzorde Iraunkorrak uste du beharrezkoa dela egoeraren balorazioa egitea eta hausnarketa
batzuk egitea. Hori dela eta, honako komunikatu hau argitaratu du:
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4. 3. helburua: gizarte-eragile guztien parte-hartzea handitzea

 "Hezkuntza hobetzea: jakitea, hitz egitea eta partekatzea" proiektu
pilotua.
Helburu horri erantzuteko, "Hezkuntza hobetzea: jakitea,
hitz egitea eta partekatzea" partaidetza-proiektua prestatu
zen. Proiektu horren pilotua hiru udalerritan egin zen:
Arabar Errioxa (Guardia, Bastida eta Oion), Santurtzi eta
Urnieta

2017-18

ikasturtean.

Ekimen

hau

2018ko

urtarrilaren 23an Eusko Legebiltzarrean egindako lan
guztiaren aurkezpenarekin amaitu da.

 Udalek hezkuntza duten zereginari buruzko jardunaldia

Udalen Batzordean, 2018ko abenduaren 10ean bilduta, gai horri buruzko jardunaldi bat
egitea erabaki zen.
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Euskadiko Eskola Kontseiluak, Euskadiko Udalen Elkartearekin batera, EUDELEN egoitzan
antolatutako jardunaldia uztailaren 1ean izan zen, eta ehun bat udal-ordezkari eta hezkuntzakomunitateko kide bertaratu ziren.
Ezagutzak partekatzeko eta ideia eta proposamen berritzaileak emateko helburuarekin,
jardunaldiak "Udalek hezkuntzan duten eginkizuna" aztertu du.
Ezagutzak partekatzeko eta ideia eta proposamen berritzaileak emateko, jardunaldiak "udalek
hezkuntzan duten eginkizuna" aztertu du. Carlos Angulok Gasteizko Udalaren jardunbide
egokiak aurkeztu ditu, hiri hezitzaileen sareko kide gisa, eta Bartzelonako Foru Aldundiko
Jordi Planarenak, "Educació 360" programaren sustatzaile gisa.
Eskola Kontseiluak koordinatutako proiektu pilotuaren emaitzak aurkeztu dira mahaiinguruan, eta bertan parte hartu dute Laura Perez Borinaga Bastidako alkateak, Mikel Pagola
Urnietako alkateak eta Eduardo Terroba Oiongo alkateak.
Parte-hartzaileek ekarpena egin dute jarduera parte-hartzaile baten bidez

 “Udal-Partaidetzaren proposamena eta prototipoa hezkuntzan”

Toki Administrazioko Ordezkarien Batzordeak
Euskadiko Eskola Kontseiluan (EEK) egindako lana
da. Gure autonomia-erkidegoko hainbat udalerritan
egindako pilotajearen eta Eudelekin elkarlanean
antolatutako jardunaldiaren laburpena da.
QR kodeen bidez, pilotajean erabilitako material
guztiak eskura daitezke, udalerrietan ezartzeko
baliagarriak izan daitezkeenak, bai eta jardunaldi
horretako hitzaldiak, aurkezpenak eta abar ere.
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 "Berrikuntza sozial disruptiboa, parte hartzen dugu"Udako ikastaroak

UPV/EHUren Udako Ikastaroen esparruan, EEKak
ikastaroa antolatu du, hezkuntza-komunitatearen partehartzean eta herritarren parte-hartzean azken urteotan
gertatu den narriaduraren kausak detektatzeko.
Horrekin

batera,

parte-hartzeak

berrikuntza

disruptiboan dituen ahalmenak aztertzea, bai eskolan,
bai gizartean. Ikastaro hau irakasleei, familiei, gurasoelkarteei eta udal-politikariei zuzenduta dago, baina
baita publiko orokorrari ere.

Ikastaro hau partaidetza-tailerretan, erakusketetan eta mahai-inguruetan oinarritzen da,
horiei heltzeko erantzun eta proposamen zehatzak aurkitzeko eta parte-hartzea ikastetxeetan
eta udalerrietan berrikuntza disruptiboaren eragile bihurtzeko.

 Ikasleen parte-hartzea sustatzeko proiektua

Kontseiluak ikasturte honetarako duen lan-planaren
helburuetako bat ikasleek Kontseiluan parte har dezaten
sustatzea

da.

Hasteko,

ikasleen

parte-hartzearen

garrantziaz sentsibilizatu behar da, eta haien ahotsa
ikastetxeetan zein EEKan entzun behar dela adierazi
behar da.
Kontseiluak

ez

du

ikasleen

ordezkaritzarik,

eta

hezkuntza hobetzeko, hezkuntza-komunitate osoaren
ahotsa behar dugu, eta bereziki ikasleena.

Hori dela eta, jarduera bat hasi zen hiru ikastetxetako DBHko 4. mailako eta Batxilergoko
ikasleekin, "Aholku-batzorde" gisa eratuak, ikasle guztiei zuzendutako jarduerak diseina
zitzaten, hezkuntza hobetzeko proposamenak egin zitzaten.
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Kontseiluko lehendakaria hiru ikasle-talderekin bildu da, hiru ikastetxetako "aholkubatzordeekin": Bilboko Unamuno BHI, Gasteizko Koldo Mitxelena BHI eta Lauaxeta
Ikastola, proiektua azaltzeko, laguntza eskatzeko eta proposamenak jasotzeko.

UNAMUNO INSTITUTUA

KOLDO MITXELENA BHI

LAUAXETA IKASTOLA

2018/19 ikasturtean, presidentea hainbat aldiz bildu da ikasle-talde horiekin, eta guztien
artean aukeratu dituzte ikasleen parte-hartzea sustatzeko ekintzak.
Ikasleek beren kezkak azaldu dituzte, eta hainbat proposamen egin dituzte. Jarduera horiek
2019ko irailetik aurrera egingo lirateke, eta haiek arduratuko lirateke diseinatzeaz, egiteaz
eta ebaluatzeaz.
Vitoria-Gasteiz

Lan-plan bat egin zen ikastetxe bakoitzean. Plan hori bateratu egin zen, eta lehentasuna
eman zitzaion plan partekatu batera iristeko. Plan horretan, ikastetxe bakoitzak aukeratutako
hiru proposamenetako bat garatzen zuen.
Nahiz eta ezin izan diren Eskola Kontseiluan ofizialki integratu, Batzorde Iraunkorrean
haren ahotsa behin baino gehiagotan entzutea ahalbidetu da.
Hala ere, ikasle gehienak Batxilergoko 2. ikasturte honetan hasteak (eta horrek, adierazi
zutenez, lan akademikoaren karga handia zekarren, eta horrek ez zien aukerarik ematen
proiektu honi behar adina denbora emateko) moteldu egin zuen planifikatutako jarduerak
praktikan jartzeko prozesua, eta, azkenik, COVID-19ren ondorioz konfinamendu-egoera
gelditu egin da.
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 Familien parte-hartzea sustatzea

18/19 ikasturtean, familiek EEKan dituzten ordezkarien bidez, ikastetxeetan parte hartzeko
jardunbide egokiak biltzen saiatu ginen, jardunbide horiek ikusgarri egingo zituen eta
familientzat eta ikastetxeentzat iradokitzaile izango zen jardunaldi bat egiteko. Atzera egin
zen, esperientzia esanguratsurik ez zegoelako.
Bilera batera deitu ziren 2019ko irailaren 23an Kontseiluan zeuden guraso-elkarteetako
ordezkariak, eta honako gai hauek jorratu ziren:
1.- Familiek guraso-elkarteetan duten parte-hartzea aztertzea, kontrastatutako datuetan
oinarrituta
2.- Ikastetxeko eskola-kontseiluetako parte-hartzearen azterketa.
3.- Familiek

ikastetxe

publikoetan

eta

itunpekoetan

parte

hartzea

sustatzeko

proposamenak.
Bileran lurralde bakoitzean sentsibilizazio-jardunaldi bat antolatzea erabaki zen, EEEko kide
diren gurasoen federazioekin lankidetzan.
Jardunaldiak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan egin dira. Saio horietan, adituek egindako
hausnarketen ondoren, bertaratutakoek familien parte-hartzea murrizteko arrazoiei eta horiek
ikastetxeentzat, ikasleentzat eta familientzat dituzten ondorioei erantzun zieten; gainera,
beren seme-alaben ikaskuntza-prozesuan parte hartzeko moduari buruzko proposamenak
egin zituzten.

Otsailaren 8an, “Familien ahotsa hezkuntzan”
jardunaldia egin zen Gasteizko Europa
Biltzar Jauregian.

Hemen topatuko dituzu ekarpenen
laburpena eta saioko bideo batzuk:


HIZLARIAK:



ONDORIOAK:



ONDORIOAK 2:
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Otsailaren 11n "familien ahotsa
hezkuntzan" jardunaldia izan da
Bilboko artxibo historikoan.

Hemen topatuko dituzu ekarpenen laburpena
eta saioko bideo batzuk:
 Ainara Artetxe
 José Luis Pazos
 Jose Luis Pazos.2

Donostiako jardunaldia Hezkuntza, Filosofia
eta Antropologia Fakultatean izan da,

Hemen topatuko dituzu ekarpenen
laburpena.

martxoaren 3an

 Irakasleen parte-hartzea

Kontsulta, eztabaida eta topaketa
lurralde bakoitzeko Haur Hezkuntzako, Lehen
Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako
irakasle-talde banarekin.

Ikuskaritzaren, ikastetxeetako zuzendaritzen eta
Berritzeguneen

iritzia

kontuan

hartuta,

lehendakaria irakasleekin harremanetan jarri
da. Irakasle horiek profesional ontzat jotzen
dira, irakaskuntzan duten konpromisoagatik eta
profesionaltasunagatik, eta berariaz eskatu die
parte hartzeko.
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Lurralde bakoitzean talde bat egin da, lehen eta bigarren hezkuntzako gizon eta emakumeak:
8 Araban, 10 Gipuzkoan eta 15 Bizkaian.
Lehenik eta behin, zer pentsatzen duten jakin nahi genuen, zer pentsatzen duten sustatu, ondo
egiten ari garenari balioa eman, eta hobetu daitekeen horretan aurrera egiteko proposamenak
egin.
Koranabirusak bizi izan duen krisiak hausnarketa aldarazi digu, eta inkesta bizi izandako
egoeran oinarritu da, hiru gogoeta-eremu jorratuz:
1.- Bizitzako esperientziak.
2.- Egiteko dauden erronkak.
3.- Horiei heltzeko proposamen zehatzak.

Jasotako ekarpenen laburpena egin da, eta parte hartu dutenei bidali zaie, ñabardurak egin
ditzaten. Aurrez aurreko bilera bat egin da Gipuzkoan eta beste bat Bizkaian, azken
dokumentua adosteko.

Askenik bi bilera egin dira:

Egindako

-

Ekainaren 24an, Gipuzkoan hautatutako irakasleekin.

-

Ekainaren 3an, Bizkaian hautatutako irakasleekin.

ekarpen

baliotsuak

sintesia

Kontseiuko

web-orrian

eta

jarraian

duzu

, Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian egindako ekarpenen laburpenaren berri eman dugu, bai eta
Euskadiren laburpena jasotzen duen infografia bat ere.
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C.- ERANSKINAK: 2017-2020KO IRIZPENAK
 IRIZPINAK 2017
17/04 irizpena, irakaskuntzan practicuma egiteari buruzko dekretu-proiektuari buruzkoa.
Batzorde Iraunkorra, martxoaren 30ekoa
33/2018 Dekretua, martxoaren 6koa (2018-03-23ko EHAA)
17/05 Irizpena, arte-irakaskuntzak eta irakaskuntza- edo kultura-sektore publikoko beste
lanpostu batean egindako jarduera bateragarriak direla interes publikokotzat deklaratzen
duen dekretu-proiektuari buruzkoa.
Batzorde Iraunkorra, maiatzaren 25ekoa
80/2018 Dekretua, maiatzaren 22koa (2018-05-25eko EHAA)
17/06 irizpena, Lanbide Heziketako heziketa-zikloen ezarpena eta ebaluazioa arautzen duen
Agindua aldatzeko agindu-proiektuari buruzkoa.
Batzorde Iraunkorra, irailaren 14koa
Agindua, 2018ko otsailaren 21ekoa (2018-03-06ko EHAA)
17/07 Irizpena, IKT Heldutasun Eredua onartzen duen Dekretuaren eranskina eguneratzen
duen agindu-proiektuari buruzkoa.
Batzorde Iraunkorra, irailaren 14koa
2017ko urriaren 16ko Agindua (BOPV07-11-17)
17/08 Irizpena, dantzako goi-mailako arte-irakaskuntzak Koreografia eta Interpretazio
espezialitatean ezarri eta EAErako ikasketa-plana ezartzen duen dekretua aldatzeko dekretuproiektuari buruzkoa.
Batzorde Iraunkorra, irailaren 14koa
12/2018 Dekretua, urtarrilaren 30ekoa (2018-02-02ko EHAA)
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17/09 Irizpena, Hezkuntza Saileko ikastetxeetako maisu-maistren LPZak onartzen dituen
dekretu-proiektuari buruzkoa. Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza.
Batzorde Iraunkorra, irailaren 14koa
256/2017 Dekretua, azaroaren 28koa (2017-12-01eko EHAA)
Bigarren Hezkuntzako lanpostuen zerrendak onartzen dituen dekretu-proiektuari buruzko
17/10 irizpena.
Batzorde Iraunkorra, irailaren 14koa.
257/2017 Dekretua, azaroaren 28koa (2017-12-01eko EHAA)
17/11 irizpena, ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxeetan ikasturtea hasitakoan
ikasleak onartzea eta eskolatzea arautzen duen dekretu-proiektuari buruzkoa.
Batzorde Iraunkorra, urriaren 17koa.
1/2018 Dekretua, urtarrilaren 9koa (2018-01-12ko EHAA)
17/12 irizpena, Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuaren antolamenduari,
funtzionamenduari eta autonomiari buruzko dekretu-proiektuari buruzkoa.
Batzorde Iraunkorra, azaroaren 28koa
93/2018 Dekretua, ekainaren 19koa (2018-07-05eko EHAA)
BESTE TXOSTEN BATZUK
Batzorde Iraunkorraren akordioa, ikasleen parte-hartzeari buruzkoa.
Martxoaren 30eko Batzorde Iraunkorrean onartua
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 IRIZPENAK 2018
18/01 Irizpena, EAEko ikastetxeetan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko
irakasle ez diren lan-kontratudun langileen lanpostuen zerrenda onartzen duen 186/2017
dekretua aldatzen duen dekretu proiektuari buruzkoa.
Urtarrilaren 25eko Batzorde Iraunkorra
34/2018 Dekretua, martxoaren 6koa (EHAA 18-03-12)
18/02 Irizpena, EAEko Lanbide Heziketaren eta Bigarren Hezkuntzaren kidegoetan sartzeko
hautatze-prozedurak deitzen dituen agindu proiektuari buruzkoa.
Otsailaren 2ko Batzorde Iraunkorra
Agindua, 2018ko otsailaren 26koa (EHAA 18-02-27)
18/03 Irizpena, EAEko ikastetxeetan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko
irakasle ez diren lan-kontratudun langileen lanpostuen zerrenda onartzen duen 186/2017
dekretua aldatzen duen dekretu proiektuari buruzkoa.
Apirilaren 11ko Batzorde Iraunkorra
61/2018 Dekretua, apirilaren 24koa (EHAA 18-05-02)
18/04 Irizpena, Hizkuntza–normalizazioko Ulibarri Programa unibertsitatez kanpoko
ikastetxeetan arautzea helburu duen Dekretu proiektuari buruzkoa.
Maiatzaren 24ko Batzorde Iraunkorra
84/2019 Dekretua, ekainaren 24koa (EHAA 19-06-21)
18/05 Irizpena, Lanbide-espezializazioko lau programa ezartzen dituen Agindu proiektuari
buruzkoa.
Maiatzaren 24ko Batzorde Iraunkorra
Agindua, urriaren 16koa (EHAA 18-10-30)
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18/06 Irizpena, Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzako Zentroa
(TKNIKA) sortzen eta zentroko lanpostuen zerrenda onartzen duen dekretu proiektuari
buruzkoa.
Ekainaren 6ko Batzorde Iraunkorra
34/2020 Dekretua martxoaren 3koa(EHAA 2020-03-16)
18/07 Irizpena, Hezkuntza Sailaren titulartasuneko beste ikastetxe batzuk eraldatu Lanbide
Heziketako ikastetxe integratuak eratzen dituen dekretu proiektuari buruzkoa.
Ekainaren 26ko Batzorde Iraunkorra
171/2018 Dekretua azaroaren 27koa(EHAA 2018-11-30)
18/08 Irizpena, Lanpostuaren esleipena, hainbat espezialitatean, arautzen duen Agindu
proiektuari buruzkoa.
Irailaren 20ko Batzorde Iraunkorra
Agindua, 2018ko ekainaren 4koa (EHAA 19-06-17)
18/09 Irizpena, Haur eta Lehen Hezkuntzaren
arautzen dituen Dekretu proiektuari buruzkoa.

maisu-maistren lanpostuen zerrendak

Irailaren 20ko Batzorde Iraunkorra
193/2018 Dekretua, abenduaren 26koa (EHAA 2019-01-10)
18/10 Irizpena Bigarren Hezkuntzaren LZk arautzen dituen Dekretu proiektuari buruzkoa.
Irailaren 20ko Batzorde Iraunkorra
20/2019 Dekretua, otsailaren 20koa(EHAA 2019-02-20)

18/11 Irizpena, Araubide bereziko hizkuntza- irakaskuntzak ezartzen dituen, eta curriculuma
ezartzen duen Dekretu proiektuari buruzkoa.
Irailaren 20ko Batzorde Iraunkorra
80/2019 Dekretua, maiatzaren 21ekoa(EHAA 2019-06-26)
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18/12 Irizpena, Lanbide Heziketako ikastetxe integratuak eratzen dituen Dekretu proiektuari
buruzkoa.
Irailaren 20ko Batzorde Iraunkorra
10/2019 Dekretua, urtarrilaren 22koa(EHAA 2019-01-28)
18/13 Irizpena Apirilaren 3ko 47/2012 dekretua aldatzen duen Dekretuari buruzkoa, zeinaren
bidez, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzen dira.
Irailaren 20ko Batzorde Iraunkorra.
28/2019 Dekretua, otsailaren 26koa(EHAA 2019-03-04)

BESTE TXOSTEN BATZUK
Hezkuntzaren aldeko akordioari buruzko txostena.
Maiatzaren 9ko Osoko Bilkura
Herenegun! Unitate didaktikoaren Batzorde Iraunkorraren txostena.
Azaroaren 18ko Batzorde Iraunkorra.
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 IRIZPENAK 2019
19/01 Irizpena, Lanbide-espezializazioko bost programa ezartzen dituen Agindu proiektuari
buruzkoa.
Urtarrilaren 30eko Batzorde Iraunkorra
Agindua, ekainaren 24koa(EHAA 2019-07-05)
19/02 Irizpena, EAEko Maisu-maistren kidegoan sartzeko hautatze-prozedurak deitzen
dituen agindu proiektuari buruzkoa.
Urtarrilaren 30eko Batzorde Iraunkorra
Agindua, martxoaren 1ekoa(EHAA 2019-03-07)
19/03 Irizpena, EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetarako irakasleen ordezka-penak
egiteko ordezkagaien zerrenda kudeatzeko arautegia onartzen duen Agindua bostgarren aldiz
aldatzen duen agindu proiektuari buruzkoa.
Urtarrilaren 30eko Batzorde Iraunkorra
Agindua, otsailaren 20koa(EHAA 2019-02-26)
19/04 Irizpena Irakasgaiak edo irakatsarloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntzagaitasunaren betekizunak ezartzen dituen 73/2012 dekretua aldatzen duen Urtarrilaren 30eko
Batzorde Iraunkorra.
19/05 Irizpena, EAEko ikastetxeetan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko
irakasle ez diren lan-kontratudun langileen lanpostuen zerrenda onartzen duen 186/2017.
Dekretua aldatzen duen dekretu proiektuari buruzkoa.
Martxoaren 14ko Batzorde Iraunkorra
19/06 Irizpena, EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan ikasturte bakoitzeko eskolaegutegia egiteko oinarrizko arautegia zehazten duen Agindua hirugarren aldiz aldatzen duen
agindu proiektuari buruzkoa.
Martxoaren 14ko Batzorde Iraunkorra
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19/07 Irizpena, Dekretu proiektua, zeinaren bidez aldatu egiten baita EAEko unibertsitatez
kanpoko ikastetxe publikoetako ikasleen eskola-garraioari –garraioaren arloan eskumenak
dituen sailak finantzatutakoari– proiektuari buruzkoa.
Maiatzaren 2ko Batzorde Iraunkorra
186/2019 Dekretua, azaroaren 26koa (EHAA2019-12-4)
19/08 Irizpena, Lanbide Heziketako Talentuaren Euskal Institutua (iTlenT) sortu eta hartako
lanpostuen zerrenda onartzen den dekretu proiektuari buruzko irizpena onartzea.
Ekainaren 20ko ko Batzorde Iraunkorra
Tknika arautzen duen martxoaren 3ko 34/2020 Dekretuaren lehen xedapen gehigarria (EHAA, 202003-16)
19/09 Irizpena, Lanbide Heziketako Etorkizuneko Ikaskuntzen Euskal Institutua (IVAF) sortu
eta hartako lanpostuen zerrenda onartzen den Dekretu proiektuari buruzkoa.
Ekainaren 20ko Batzorde Iraunkorra
19/10 Irizpena, EAEko Hezkuntzako Ikuskarien kidegoan sartzeko oposizio-lehiaketa deitzen
duen agindu proiektuari buruzkoa.
Urriaren3ko Batzorde Iraunkorra
Agindua, azaroaren 14koa(EHAA 2019-11-26)
19/11 Irizpena, Haur eta Lehen Hezkuntzaren maisu-maistren lanpostuen zerrendak arautzen
dituen Dekretu proiektuari buruzkoa.
Urriaren 3ko Batzorde Iraunkorra
203/2019 Dekretua abenduaren 17koa (EHHA 2020-01-07)

19/12 Irizpena, Bigarren Hezkuntzaren LZk arautzen dituen Dekretu proiektuari buruzkoa.
Urriaren 3ko Batzorde Iraunkorra
182/2019 Dekretua azaroaren 19koa (EHHA 2019-11-26)

19/13 Irizpena Lanbide Heziketako Euskal Kontseilua arautzen duen duen dekretu proiektuari
buruzkoa.
Abenduaren 12ko Batzorde Iraunkorra.
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19/14 Irizpena -Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailari baimena ematen diona Gasteizko
Udalarekin hitzarmen bat sinatzeko, Jose Uruñuela udal dantza kontserbatorioa integratzeko
Lege-proiektuari buruzkoa.

Abenduaren 12ko Batzorde Iraunkorra
BESTE TXOSTEN BATZUK
Txostena, “Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako legea aldatzeko bigarren aurreproiektuari
buruzkoa.

Urriaren 3ko Batzorde Iraunkorra.
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 IRIZPENAK 2020
20/01 Irizpena, Lanbide Heziketako Lanbide Heziketako Koordinazio Organo Gorena
erregulatzen duen Dekretu buruzkoa.
Urtarrilaren 16ko Batzorde Iraunkorra
20/02 Irizpena, Lanbide-espezializazioko hiru programa ezartzen dituen Agindu proiektuari
buruzko irizpena onartzea

Otsailaren 6ko Batzorde Iraunkorra
Agindua, ekainaren15ekoa(EHAA 2020-07-20)
20/03 Irizpena, EAEko ikastetxeetan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko
irakasle ez diren lan-kontratudun langileen lanpostuen zerrenda onartzen duen 186/2017 dekretua
aldatzen duen dekretu proiektuari buruzkoa.
Otsailaren 6ko Batzorde Iraunkorra
20/04 Irizpena EAEko Bigarren Hezkuntzaren Irakasleen kidegoan sartzeko hautatze
prozedurak deitzen dituen agindu proiektuari buruzkoa
Otsailaren 6ko Batzorde Iraunkorra
20/05 Irizpena, Euskal Autonomia Erkidegoko Inguru-giroarekiko Irakasbideen Hezkuntza
eta Ikerketarako Ikastegietako (Ingurugela) lanpostu-zerrenda onartzen duen otsailaren 13ko
28/2001 Dekretua aldatzeko dekretu proiektuari buruzkoa.
Apirilaren 2ko Batzorde Iraunkorra
20/06 Irizpena, Helduentzako Oinarrizko Hezkuntzako curriculuma zehazten duen eta
Euskal Autonomi Erkidegoan ezartzen duen Dekretu Proiektuari buruzkoa.
Apirilaren 2ko Batzorde Iraunkorra
20/07 Irizpena, Musika-ikasketa profesionalak egiten dituzten ikasleak ebaluatzeko, kurtsoz
igotzeko eta ikasketa horietan jarraitzeko arauak ezartzen dituen eta musika-titulu
profesionala eskuratzeko betekizunak ezartzen dituen Agindu-proiektuari buruzkoa.
Maiatzaren 27ko Batzorde Iraunkorra.
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20/08 Irizpena, Euskaraz egindako ikasketa ofizialak ezagutzen dituen eta ikasketa horiek
euskarazko hizkuntz titulu eta ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesten duen dekretua bigarren
aldiz aldatzeko dekretu proiektuari buruzkoa.
Irailaren 23ko Batzorde Iraunkorra.
20/09 Irizpena, Haur eta Lehen Hezkuntzaren maisu-maistren lanpostuen zerrendak arautzen
dituen Dekretu proiektuari buruzkoa.
Irailaren 23ko Batzorde Iraunkorra.
20/10 Irizpena, Bigarren Hezkuntzaren LZk arautzen dituen Dekretu proiektuari buruzkoa.
Irailaren 23ko Batzorde Iraunkorra.
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