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KONTSULTA PUBLIKOA, EUSKAL AUTONOM IA ERKIDEGOKO 

HEZKUNTZA LEGEAREN AURREPROIEKTUA EGIN AURRETIKOA 

XI. Legegintzaldiko Gobernu Programan (2016-2020), II. Oinarriko 2.2 Ardatzean 

(«Bikaintasunezko hezkuntza, oreka soziala bermatzeko») ezarrita dagoenaren 

arabera, hezkuntza-ituna lortu behar da, hezkuntza-eragile guzt ien arteko gogoeta 

bateratua bilatuz euskal hezkuntza-sistema osatzen duten kontuen inguruan, eta 

guzt ien arteko akordioak eta adostasunak lortze aldera, geure hezkuntza-sistema 

egituratzeko eta indartzeko bet iere. Halaber ezartzen da agintaldi honetan 

Hezkuntzaren Euskal Legearen proiektu berri bat  onartu behar dela, zeina, 

lortutako itunean oinarritua, euskal hezkuntzaren egonkortasuna eta kalitatea 

egituratu eta indartuko bait itu, hurrengo hamarkadetan bikaintasunerantz aurrera 

eginez. 

Euskadiko Hezkunt zaren aldeko Akordioak gogoetarako prozesu zabala eta luzea 

ireki zuen, hezkuntzak euskal gizartean orduan zeuzkan erronkei eta hurrengo 

urteetan edukiko dituenei buruz. Ekimen horrek bidea eman zuen oinarri batzuk 

ezartzeko, zeinen gainean egituratu ahal eta behar den euskal hezkuntza-eredua 

birdef inituko duten arauak bultzatzeko lana. Hain zuzen ere, euskal hezkuntza-

sistemak ezin konta ahala erronkak dauzka aurrean, eta ezin konta ahala aldaketak 

ere, datozen hamarkadetan bizkor gertatuko direnak; hala ere, une honetan bertan, 

ingurunearen aldaketak kontuan hartuta, komenigarria da berehalako neurriei 

ekitea, babestu ahal izateko hezkuntza-eredu inklusibo bat , gero eta nabarmenagoa 

den digitalizazioari egokituko zaion hezkuntza-eredu bat , eta euskara sistemaren 

ardatz hartu behar duen errealitate eleaniztunaren aurrean sent ikorra den 

hezkuntza-eredu bat ; halaber, neurri horien bidez sustatuko da kualif ikazio eta 

lehiakortasun handiko hezkuntza-eredu bat , ekitatea oinarri hartuko duena eta 

bikaintasunerantz aurrera egingo duena. 

Otsailaren 19ko 1/1993 Legea, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa, gaur egun duela 

hogeita bost  urte baino gehiagot ik dago indarrean. Bada, lege horri egokitzea 

behar-beharrezkoa da, are gehiago kontuan hartuta orduz gerozt ik gizartean, 

ekonomian eta pedagogian gertatu diren aldaketa sakonak. Hori dela eta, euskal 

gizarteari eta hezkuntza-komunitateari azaldu behar zaio lege-esparru hori 

eguneratu behar dela, eta horretarako Euskadin unibertsitatez kanpoko hezkuntza 

arautuko duen beste lege bat  onartu behar dela, bazter utzita duela gutxiko, 

ekainaren 28ko 4/2018 Legean, Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari 

buruzkoan landu diren gaiak. 

Euskadiko Eskola Kontseiluak bere garaian txostena egin zuen Hezkuntzaren aldeko 

Akordioari buruz, eta txosten hartan beren-beregi azaldu zenez, objekt iboki 

beharrezkoa da agiri haren oinarrietan bildutako f ilosofia barnean hartuko lukeen 

lege bat  onartzea. Euskadiko Eskola Kontseiluaren gehiengoak Akordio hori babestu 

zuen, eta horretarako, hainbat  ekarpen jaso zuen txosten batean. Azkenik, Gobernu 

Kontseiluak ontzat  eman ondoren, agiri hori Legebiltzarrari igorri zitzaion, eta 

Legebiltzarraren gehiengoak 122 ebazpen onartu zituen, Akordio hori oinarri 

hartuta. 

J0D0Z-T1J5J-WXCP en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T1J5J-WXCP bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
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Horrenbestez, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Legearen aurreproiektua 

egiteko prozedura izapidetzen hasi aurret ik, beharrezkoa da egitea kontsulta 

publikoko izapide hau, gaur egun Gobernu Kontseiluaren 2017ko abenduaren 12ko 

Erabakian jasota dagoena. Erabaki hartan –urriaren 1eko 39/2015 Legearen VI. 

t ituluan ezarrita dagoenaren arabera– xedapen orokorrak egiteko prozedura 

aplikatzeko jarraibideak onartu ziren, eta horren arabera zehaztu zen xedapen 

orokorra sustatu duen organoak egin ahalko zuela aurret iazko kontsultaren 

izapidea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administ razio Publikoaren egoitza 

elekt ronikoko iragarki-taulan iragarkia jarriz. 

Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 12ko Erabaki hura bat  zetorren, hain zuzen ere, 

urriaren 1eko 39/2015 Legearen, Administ razio Publikoen Administ razio Prozedura 

Erkidearenaren 133. art ikuluan jasotzen diren araudi-eskakizunekin. Izan ere, art ikulu 

horrek ezarritakoari jarraikiz, lege-aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta 

publiko bat  bideratuko da administ razio eskudunaren webgunearen bitartez, eta 

jasoko da zer iritzi duten etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuek eta 

antolakunderik ordezkagarrienek puntu hauei buruz: 

a) Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak

b) Ekimena onartzeko premia eta aukera

c) Arauaren xedeak

d) Egon daitezkeen ordezko irtenbide erregulatzaileak eta ez-erregulatzaileak

Bultzatu nahi den legegintzako ekimenaren xedearen garrantzia eta norainokoa 

kontuan hartuta (Euskal Autonomia Erkidegoan hezkuntza arautzeko esparrua), eta 

halaber, izapide hori Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 12ko Erabakian jasota dagoela 

kontuan hartuta, parte hartzeko izapidea egitea beharrezkoa, egokia eta 

komenigarria da, euskal herritarrak nahiz erakunderik esanguratsuenak edo taxutu 

nahi den etorkizuneko lege-esparru horren eraginpean egon daitezkeen ent itateak 

gonbidatzeko, kontsulta hau Eusko Jaurlaritzaren egoitza elekt ronikoko iragarki-

taulan jartzen denet ik hilabeteko epean, gehienez, irizpena eman dezaten, jarraian 

zehaztuko den Eranskinean jasotako informazioari buruz. 

Vitoria-Gasteizen, 2019ko martxoaren 29a

Sin.: Olatz Garamendi Landa

Administ razio eta Zerbitzuen sailburuordea
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ERANSKINA: KONTSULTA PUBLIKOA, EUSKAL AUTONOM IA 

ERKIDEGOKO HEZKUNTZA LEGEAREN AURREPROIEKTUA EGIN 

AURRETIKOA

I. Euskal Autonomia 

Erkidegoko Hezkuntza 

Legearen aurreproiektua 

onartzeko beharrizana eta 

aukera

XI. Legegintzaldiko Gobernu Programan Euskal 

Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Legearen 

Proiektua onartzeko konpromisoa ezartzen da.

Proposatzen den arau-neurriaren beharrizanak eta 

aukerak azalpen objekt iboa dauka: alde batet ik, 

1993az gerozt ik gertatu den testuinguru-aldaketa 

sakona (urte hartan onartu zen otsailaren 19ko 1/1993 

Legea, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa), eta 

bestet ik, lege-esparru hori ingurunean gertatzen ari 

diren eta hezkuntza-sistemari berari zalantzarik gabe 

eragiten dioten erronka eta eraldaketei egokitzeko 

premia. 

Euskal Eskola Publikoari buruzko Legeak ziklo luze bat  

merezimendu handiz bete du eta zeregin 

garrantzitsua izan du emaitzen aldet ik kalitate handia 

izan duen hezkuntza-sistema bat  ezarri eta garatzeko, 

nahiz eta hezkuntza-sistema hori zalantzarik gabe 

alderdi batzuetan hobetu behar den. Gainera, bi 

hamarkadat ik gorako tarte honetan erregelamendu 

bidez garatu da. Baina euskal gizartearen 

inguruabarrak aldakorrak dira, eta horrenbestez, 

halakoak dira hezkuntza-sistemaren beraren 

inguruabarrak ere, eta horren arabera egokitu behar 

da arau-esparru hori. 

Hala ere, Eusko Legebiltzarrak azken urteotan 

hezkuntzaren eremuan garrantzi handiko lege batzuk 

onartu ditu. Hala, lehenengoz urriaren 10eko 1/2013 

Legea, Bizialdi Osoko Ikaskuntzari buruzkoa sortu 

zen. Eta duela gutxiago, ekainaren 28ko 4/2018 Legea, 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketari 

buruzkoa onartu zen. Arau-testu horien bidez ekin 

zitzaion gaur egungo lege-esparrua orduko 

eskakizunei egokitzeko bideari; hala, etengabeko 

hobekuntzaren, berrikuntzaren eta ebaluazioaren 

aldeko apustua egin zen, bai eta parte-hartzea, 

kultura eta jasangarritasuna gehiago bultzatzen 

dituen gizarte bat  sustatzearen aldeko apustua ere, 

horren guzt iaren inguruan daudela teknologia berriak 

eta ezagutzaren gizartea nahiz globalizazioa bera. 

Beraz, azaldu diren arau-aldaketa horiek 

txertatutakoan, beharrezkoa da unibertsitatez 

kanpoko hezkuntzaren arloan indarrean dagoen lege-

esparruaren berrikuntza eta egokitzapena sustatzea, 
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hori garrantzi handiko alderdia baita euskal gizartea 

etorkizunean taxutzeko. 

Euskadiko Hezkunt zaren aldeko Akordioa funtsezko 

agiria da euskal lege-esparruak hezkuntza arloan 

aurrean dauzkan erronka nagusietako batzuk 

ident if ikatzeko; hona hemen erronka horiek: 

Modernizazioa, bizikidetza, hizkuntzak, ebaluazioa 

eta ikastetxeen autonomia. Bost  ardatz horietan 

zedarrituta daude euskal hezkuntza-sistemaren 

eraldaketa sustatu behar duten faktoreetako edo 

aldaketarako palanketako asko, datozen urteetan 

ekin beharko zaizkien erronkak arrazoiz gainditu ahal 

izateko. 

Akordio horietan ezartzen dira euskal hezkuntza-

eredu berriaren printzipio eta erregelak, datozen 

urteetan gizarte digitalizatuaren eta iraultza 

teknologikoaren bidet ik etorriko diren erronkei aurre 

egiteko, eta halaber, jarrera irmoa hartzeko 

hezkuntza inklusiboaren alde, ekitatean eta 

bikaintasunean oinarritutako hezkuntzaren alde, 

euskara ardatz hartuta egoera eleaniztun batean; eta 

horrez gain, apustu irmoa egiteko ikastetxeen 

berrikuntzaren eta autonomiaren alde. 

Hezkuntza-sistemaren aldaketa beharrezkoa da, eta 

aldaketa horren oinarrizko piezak dira, zalantzarik 

gabe, hezkuntzako gobernantza-eredu baten 

birdef inizioa, bilakaera horretan hezkuntza-

komunitate osoak izan behar duen protagonismoa 

eta, bereziki, ikastetxeetan irakasleek eta 

zuzendaritza-funtzioak daukaten berebiziko zeregina.  

Euskadiko Hezkunt zaren aldeko Akordioak dioenez, 

«beharrezkoa da euskal hezkuntza-eredua berriz 

pentsatu eta formulatzea eta testuinguru berrira, 

paradigma berrira egokitzea, euskal gizartea 

etorkizun hurbilean hezkuntza-eremuan ere 

planteatuko diren erronkei aurre egiteko prestatze 

aldera. 

Euskal hezkuntza-sistemaren eredua eraldatzea, 

beraz, egiturazko nahiz existentziazko premia 

objekt ibo bilakatzen da. Abiadura biziko testuinguru 

batean kokatuta egonik, hezkuntza berriro ere 

pentsatu behar da oinarrietat ik, metodologiat ik eta 

edukietat ik, bai eta antolatzeko eta kudeatzeko 

eredut ik ere. Xede horrekin irakasleen irudia 

nabarmendu behar da, beren prof iletan eta rolean 

zehaztuta. Euskara ere ez da ahaztu behar, berezko 

ident itatearen zeinua, eta ikaskuntzaren oinarri izan 
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behar du, hizkuntza-normalizazioari eta gizarte-

kohesioari laguntzeko». 

Beraz, argi dago Euskadiko hezkuntzaren arau-

esparru berria lantzeko proposamen honen aukera. 

Are gehiago, gaur egungo egoera zein den kontuan 

hartuta: iraultza teknologikoaren hasiera (nahitaez 

iraultza horri egokitu beharko zaio euskal hezkuntza-

sistema), eta globalizazio gero eta handiagoa eta 

adin-piramidearen aldaketa esanguratsuak, bai 

biztanleria osoarenak (zahartzea), bai irakasleenak 

beraienak, eta ikasleen artean gero eta handiagoa den 

aniztasuna, datozen urteetan ziurrenik are 

nabarmenagoa izango den joera. Erronka horiek direla 

eta, beharrezkoa da bizikidetza eta tolerantziaren 

balioak indartzea, ekitatearen eta kalitatearen edo 

bikaintasunaren alde egingo duen hezkuntza-sistema 

bat  ezartzea, ahaztu gabe inklusioa eta balio 

demokrat ikoei eta pertsonen funtsezko eskubideei 

zor zaien erabateko errespetua, horiek bait ira 

Europako gizarteen oinarria.  

II. Aurreproiektuaren 

helburuak

Balioetan eta printzipioetan oinarrituko den araudi 

bat  ezartzea, ezertan galarazi gabe aldaketa bizkorrak 

eta etengabeak gertatzen diren garai batean irauteko 

eta egonkorrak izateko bokazioa daukaten erregelak 

txertatzea.

Hezkuntzaren gaineko ikuspegi oso batet ik abiatuta, 

helburua da euskal hezkuntza-sistemaren kalitatean 

aurrera egitea eta, horretarako, ekitatea, gizarte-

kohesioa, balioetan oinarritutako heziketa, 

aniztasunaren eta pentsamendu- nahiz sinesmen-

askatasunaren errespetua, giza eskubideen 

errespetua eta aniztasunaren defentsa sustatzea. 

Bide horretan, kultura zient if ikoa eta humanitateak 

uztartzen dituen hezkuntza-eredu bat  bultzatuko 

dugu, eta eredu horren osagarri, bizialdi osoko 

irakaskuntza. Azken batean, helburua da ikasleek 

errealitatearen gaineko ikuspegi krit ikoa eta 

eraldatzailea izan dezaten lortzea.

Hezkuntza-sistemaren modernizazioan aurrera egitea, 

eta horretarako, gaitasunetan oinarritutako 

irakaskuntza-ikaskuntza eredua eta hezkuntza-

sistemaren digitalizazioa sustatzea eta ikasle eta 

irakasleen gaitasunak indartzea, iraultza 

teknologikoari aurre egiteko. 

Ebaluazioa sustatzea modalitate guzt ietan, 

ebaluazioa honela ulertuta: prestakuntzarako t resna 

bat , ikastetxeen eta ikasleen berrikuntza eta 
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hobekuntza xede dituena, etengabeko 

hobekuntzarako ebaluazio-sistema propioa ezarrita.

Sistema eleaniztun bat  sustatzea, kalitate-proiekzioa 

duena, berdinzalea, inklusiboa eta berritzailea, 

euskara eta euskal kultura ardatz hartzen dituena.

Ikastetxeei autonomia handiagoa ematea euren 

proiektuak gara ditzaten, zuzendaritza-taldeei eta 

talde horien lidergoari pizgarria eta bultzada emanez, 

eta ikastetxe bakoitzaren berezitasunei arreta 

emanez, hezkuntza-komunitatearen parte-hartze 

akt iboagoarekin.

Hezkuntzako gobernantza-egitura eta -eredu bat  

sustatzea, hori beharrezkoa baita hezkuntza-

sistemaren bilakaerari ekiteko, eta bilakaera horretan 

kontuan hartzea hezkuntza-komunitate osoak izan 

behar duen protagonismoa eta, bereziki, 

ikastetxeetan irakasleek eta zuzendaritza-funtzioak 

daukaten berebiziko zeregina.

III.- Ekimenarekin 

konpondu nahi diren 

arazoak

Proposatzen den ekimen arautzaileak, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Legearen 

aurreproiektua prestatzekoak, beraz, honako auzi 

hauei erantzuna ematea helburu du: 

a) 1/1993 Legean, Euskal Eskola Publikoari 

buruzkoan jasotzen den gaur egungo araudia 

aldatu eta eguneratuko duen lege-esparru 

berri bat  taxutzea, 2018an sinatutako 

Hezkuntzaren aldeko Akordioetan azaltzen 

denaren arabera. 

b) Euskal hezkuntza-eredua modernizatzea, 

ezagutzaren gizarteari, iraultza teknologikoari, 

ezinbestekoa den eraldaketa teknologikoari 

eta egiturak eta antolakundea hezkuntzaren 

paradigma berrira egokitzeari dagokionez egin 

beharreko eraldaketekin bat  datorren eredua, 

alegia.

c) Bizikidetzaren aldeko apustua egitea, eskola 

anitzaren oinarria den aldet ik; apustu horrek 

dakar bermerako mekanismoak ezarri beharra 

ikasleak ikastetxeetara sartzeko, eskolatze 

inklusiboagoa eta orekatuagoa ere egitea, 

gizarte kohesionatuagoa lortzeko, bai eta 

bizikidetza posit iboa, hezkidetza eta 

kulturartekotasuna sustatzea ere. 

d) Sistema eleanitz baterako esparru propioa 

taxutzea. Euskara ardatz izango duen sistema 

hori ikastetxearen hizkuntza-proiektuaren eta 
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sistema eleanitz baten aldeko ikuspegi 

metodologiko baten bitartez egituratuko da, 

halaber oinarri hartuta gizartearen ardura 

konpart itua eredu hori behar bezala 

bideratzeko. 

e) Hezkuntza-sistema etengabe hobetzeko 

berezko ebaluazio-esparrua taxutzea, bereziki 

azpimarratuko duena ikasleen gaitasunen 

araberako ebaluazioa, zuzendaritza-

funtzioaren eta irakasleen ebaluazioa, lanbide-

jarduera hobetzera bideraturik eta, azken 

batean, ikastetxeen ebaluazioa, sistema 

autonomoago, ef ikazago eta ef izienteago 

batean aurrera egiteko. 

f) Ikastetxeen autonomia handitzea, beren 

hezkuntza-proiektuak hobeto garatzeko; 

horretarako, kudeaketako erantzukizun-

esparruak taxutzearen edo 

erantzunkidetasunaren kultura sartzearen alde 

egitea, horiek bait ira autonomia horren 

funtsezko zutabeak. Alde horretat ik, 

hezkuntza-komunitate osoari parte 

harraraziko zaio ikastetxearen proiektuan, 

proiektu horren bitartez ikastetxeen 

autonomiaren printzipio hori efekt iboa izan 

dadin.  

IV.- Egon daitezkeen 

ordezko irtenbide 

erregulatzaileak eta ez-

erregulatzaileak

Hasieran ez dago irtenbide ez-erregulatzailerik 

erronkei eta hezkuntza-sistema lehenago azaldu den 

moduan egokitzeko beharrizanari aurre egiteko. 

Hezkuntzaren zerbitzu publikoa nahitaez arautu 

behar da, batez ere hezkuntza funtsezko zutabea 

delako gaur egungo gizarteetan, sistema polit iko 

demokrat ikoetan eta, halaber, herrialde baten 

garapen ekonomikoan. 

Aukera bakarra –azaldu diren arrazoiengat ik egokitzat  

jotzen ez dena– 1/1993 Legearen, Euskal Eskola 

Publikoari buruzkoaren indarraldia mantentzea izango 

litzateke; hala eginez gero, ordea, hain garrantzitsua 

den gai hori etengabe eboluzionatzen ari den 

errealitate sozial eta teknologiko bat i aurre egiteko 

zaharkituta dagoen arau-esparru baten bidez 

arautzen jarraituko litzateke; hortaz, ez da egokitzat  

jotzen araudi hori mantentzea testuinguruaren gaur 

egungo eskakizunei egokitu gabe edo moldatu gabe.
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