


2    OSASUNA POLITIKA GUZTIETAN. BATZORDE TEKNIKOA. Txosten sektoriala 2018     

Hezkuntza

CURRICULUM ESPARRUA

2017. urteko txostenean aipatzen zena, hau da, Curriculum Dekretuek ohitura 
osasungarriei buruzko helburuak eta edukiak jasotzen dituztela eta horiek 
zeharkako oinarrizko konpetentzietan eta konpetentzia diziplinarretan (zientzietako 
eta hezkuntza fisikoko arloetan/gaietan) lantzen direla gogoratu behar da. 

Era berean, azpimarratu behar da ikastetxe bakoitzak, bere autonomia 
pedagogikoaren esparruan, ohitura osasungarrien inguruko programak ezartzen 
dituela bere tutoretza-ekintza planetan, eta tartean, Udalen bitartez jasotzen 
dituzten era askotako eskaintzak. 

2018ko ikasturtean zehar, hain zuen ere, ondorengo ekintzak nabarmen daitezke:

• Prestakuntza Ekintza Globalaren1 barruan, zientziarako konpetentziaren 
prestakuntza-moduluak curriculumaren elementu ezberdinak garatzen ditu 
eta, horien artean, ohitura osasungarriei buruzko gaiak (Natura Zientzien 
Curriculuma Lehen Hezkuntzan, “Gizakia eta osasuna” blokea eta DBHko 3. 
mailako Biologia eta Geologiako Curriculumean, “Pertsonak eta osasuna” 
izeneko blokea), eta baita ohitura osasungarriak (higienea, jokabideak…) 
eguneroko bizimodura transferitzea ahalbidetuko duten arazo-egoerak 
eta bizimodu osasungarria bereganatu eta sortzeko bestelako egoerak 
burutzea ere.

1 Zer da? 

Hezkuntza Sailaren proposamen hau, Oinarrizko Hezkuntzako mailak (Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza) ematen 
dituzten ikastetxe publiko guztiei zuzenduta dago.

Helburua:

2017-2018, 2018-2019 eta 2019-2020 ikasturteetan garatuko den Prestakuntza Ekimen Globalaren helburua ikasleen gaitasunen garapen-
maila eta, ondorioz, emaitzak, hobetzea da, bai eta ikastetxe guztietan konpetentzien garapenean eta ebaluazioan oinarritutako irakaste- 
eta ikaste-prozesuak gauzatzeko beharrezkoak diren eskola-giroa eta baldintzak bermatzea ere.

Hori guztia zenbait jarduera-eremu landuz egingo da, erantzuna emateko sistemari buruzko txosten orokorretan (PISA, diagnostiko-
ebaluazioak), eskola-emaitzetan, Hezkuntza Sistema Hobetzeko Planean eta ikastetxe bakoitzaren testuinguruan hautemandako premiei.
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• Osasunari buruzko proiektuak garatzen dituzten material didaktikoen sustapena, 
http://heziberri.berritzegunenagusia.eus/desarrollando-competencias/ 
barruan eta zehazki honetan: https://sites.google.com/berritzegunenagusia.
eus/konpetentzia-zientifikoa/material-didaktikoa/3-maila3%C2%BA-curso-
biologia-eta-geologia?authuser=0

• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako “Higienea eta Osasuna eguneroko 
bizitzan” unitate didaktikoa prestatzea, honetan: https://drive.google.com/
file/d/0B0cg1wiUsUOfZVVWNmxtT2ZuYnc/view 

•   Higienearen eta antibiotikoen erabilera kontrolatua sustatzeko e-Bug europar 
proiektuaren weba euskaratzea. Lehen Hezkuntzako irakasle eta ikasleei 
zuzendua: http://www.e-bug.eu/ 

• e-Bug Proiektuaren aurkezpen- eta prestakuntza-saioa Gasteizko 
Berritzegunean eta Bilboa-Abandoko Berritzegunean.

Jarduera fisikoaren sustapena dela-eta, ikasgaia irakasteko saioak egiazko 
denborazkoak izan daitezen, Hezkuntzako Sailburuordearen Lehen eta Bigarren 
Hezkuntzako ikastetxe publikoen 2018-2019 ikasturteko antolaketari buruzko 
Ebazpenean honako hau dioen erreferentzia jaso da: “236/2015 Dekretuak bere 
I. eranskinean ezartzen du Gorputz Hezkuntzaren asteko gutxieneko ordutegia 
gutxienez 45 minutu iraungo duten bi saio izango direla. Gomendagarria da 
ordutegi horretan ez sartzea higiene-ohituretarako edota lekualdatzeetarako 
behar den denbora”.

Berritzegune Nagusian Gorputz Hezkuntzako aholkulariaren irudiari eutsi zaio, 
eta horren funtzioak, besteak beste, Gorputz Hezkuntzako irakasleen etengabeko 
prestakuntza dinamizatzea eta gainerako Berritzeguneekin koordinatzea da:

• Jardunaldia: “Marko juridikoa gorputz hezkuntzan”.

• Mintegia: Pierre Parlebas. Konpetentzia motorra.

• Ikastaroa: GORPUTZ ADIERAZPENA ETA TALDE DANTZAK. Arte-adierazpenezko 
jarduera fisikoak Eskolako Gorputz Hezkuntzan.

• Ikastaroa: ERRITMOA ETA KOREOGRAFIA ERRAZAK GORPUTZ HEZKUNTZAN.

• http://www.gorputzheziketa.hezkuntza.net/eu/baliabideak, Gorputz 
Hezkuntzari lotutako baliabide ezberdinak argitara emateko.

Eskolaz kanpoko jardueren esparruan ere badago jarduera fisikoaren eta kirolaren 
sustapena helburu ez lehiakorrarekin. Hauspoa Programan, zeinetan bigarren 
hezkuntzako 62 ikastetxek jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak eskaini 
eta antolatzen dituzten, ikastetxe gehienek jarduera fisikoak eta kirol-jarduerak 
eskaintzen dituzte eta horien artean honako hauek: 
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• Gorputz hezkuntza, jarduera fisiko kooperatiboak.

• Gorputz-adierazpena, Breakdance, dantza modernoak, funky, erlaxazioa.

• Tailerrak: antzerkia, bizikleta, babes pertsonala, parkour, xakea, piragua...

Aurreko txostenean adierazten zen bezala, esparru honetan ACEX Programarekin 
(Jarduera osagarri eta eskolaz kanpokoen programa) egindako lana nabarmentzen 
da, bai eta IGEek (Ikasleen Guraso Elkarteek) antolatutako eskolaz kanpoko ekintzak 
(multikirola, joko kooperatiboa, psikomotrizitatea, saskibaloia, futbola, patinajea, esku 
pilota, gimnasia erritmikoa…) ere. Horretarako urteroko diru-laguntza deialdia dute. 

LANKIDETZA GAITUZ SPORT PROGRAMAREKIN

Erakunde2 honekiko lankidetzari eusten zaio Kirolene ikastetxeko (Kirol Irakas-
kuntzen Ikastetxe Publikoa) irakasle bat jardunaldiaren zati batez liberatuz, 
berritzeguneekin batera eta Berritzegune Nagusiarekin eta bertako aniztasuneko eta 
Gorputz Hezkuntzako arduradunekin koordinatuta, ikastetxeetan kirolari lotutako 
prestakuntza-jarduerak aipatu helburuekin bultza ditzaten. Zentzu honetan, hiru 
aholkularitza- eta sustapen-ataza egiten dira edozein ezgaitasun duten ikasleen 
parte-hartzea ikastetxeetan proposatzen diren jardueretan errazteko (prestakuntza 
Berritzeguneetan, esku-hartzeak eta ikasleen berariazko jarraipena). 

EAE-KO HEZKUNTZA-SISTEMARAKO II. HEZKIDETZA-PLANA, BER-
DINTASUNAREN ETA TRATU ONAREN BIDEAN (2019-2023)

2018. urtean zehar plan berri honen diseinuaren inguruan lan egin da. EAE-ko 
hezkuntza-sistemarako II. Hezkidetza-plana, berdintasunaren eta tratu onaren 
bidean (2019-2023) prestatzeko, talde eragilea eratu da; taldean Hezkuntza Sailean 
hezkidetzaren eremuan prestakuntza eta esperientzia dituzten langile teknikoek 
parte hartu dute, alegia, Hezkuntza Ikuskaritzako, ISEI-IVEIko, Berritzegune 
Nagusiko, zonako Berritzeguneetako eta Hezkuntza Ikuskaritzako langileek, ISEI-
IVEIkoek, Berritzegune Nagusikoek, zonako Berritzeguneetakoek, Hezkuntza 
Berriztatzeko Zuzendaritzako zerbitzu zentraletakoek eta Hezkuntza Saileko 
berdintasun-teknikariak.

2 Gaituz Sport, Gorputz Hezkuntzaren arloan hezkuntza-behar bereziei alternatibak bideratzen dizkien eta aniztasunari kiroletik ekiten dion 
Programa da.

Honako helburu hauek ditu: 

- Eskola-ingurunea sentikortzea, kirolaren bitartez aniztasunaren inguruko balio positiboak zabalduz, aniztasunarekiko gizarte tolerante 
eta sentiberago bat lortzeko.

- Gorputz Hezkuntza eta Jarduera Fisikoaren arloan estrategia integratzaile eta normalizatzaileen inguruan prestatzea eta ikastetxean 
ezgaitasuna duten pertsona-taldean kirol-jarduera sustatzea.
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Bigarren fasean, zirriborroa eragileei banatu zaie, hura aztertzeko eta ekarpenak 
batzeko (Emakunde - Emakumearen Euskal Erakundea, Familia Politikako eta 
Aniztasuneko Zuzendaritza eta Berritzeguneetako hezkidetzako aholkularitzak), 
eta lantaldea eratu da, proposamen berriak aztertu eta sartzeko eta hasierako 
zirriborroan aldaketak eta egokitzapenak egiteko.

Bi talde horien lanetik abiatuta, bigarren zirriborroa prestatu da, eta hura eragileei, 
unibertsitate-eremuko erakundeei eta hezkidetzako adituei bidali zaie, azter dezaten. 
Azkenik, dokumentua jendaurrean jarri da, Irekia - Gardentasunaren eta Herritarren 
Partaidetzaren Atariaren bitartez, herritarrek eta elkarteek beren ekarpenak egin 
ahal izateko.

Plan hau epe laburreko eta ertaineko helburuak zehazten dituen gida-dokumentua 
da; hala ere, dokumentu bizia eta irekia da, segimenduaren eta ebaluazioaren 
esparruan behar eta interes berriei erantzuteko aldaketak eta egokitzapenak 
sartzeko.

EAE-ko hezkuntza-sistemarako II. Hezkidetza-plana, berdintasunaren eta tratu 
onaren bidean (2019-2023) plan honen bidez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak 
euskal hezkuntza-sistemari eta, zehatzago esateko, Haur Hezkuntzako, Lehen 
Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako etapei aurretik aipatutako 
hezkidetza-eskolan urratsak ematen jarraitzeko aukera eskaintzen die.

Bertan, berdintasunaren bidean aurrera egiteko beharrezko urratsen kontzeptu-
gakoak aurkituko dituzte, baina, halaber, hori errealitate egiteko behar diren material 
eta tresnak eskainiko dira.

Planak hiru helburu estrategiko ditu:

• Hezkuntza Saila eta hezkuntza-sistema hornitzea hezkidetza-eskola eredua era 
koordinatuan eta integralean sustatuko duten egituraz eta pertsonez.

• Bultzada ematea ikastetxeek genero-ikuspegia beren kulturan, politiketan eta 
jardunbideetan txertatzeari.

• Emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean prebentzioa, detekzio goiztiarra 
eta erantzun eraginkorra lortzeko mekanismoak martxan jartzea. Helburu 
horiek berriak eta lortzen errazak ez badira ere, berdintasunerantz abiatzeko 
nahitaezkoa da egitura, material eta gidak dituzten irakasleak izatea, norabide 
horretan urratsak emateko modu bakarra baita.

Plan osoa hezkidetzaren zenbait zutabetan oinarritzen da, eta EAEko ikastetxe guztietako 
ikasgeletan benetako praktika elikatuko dute. Hauek dira hezkidetzaren zutabeak:

1. Pentsamendu kritikoa sexismoaren aurrean.

2. Hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista.

3. Emakumeen jakituriaren integrazioa eta haien ekarpen sozial eta historikoa.
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Ikastetxe 
publikoak

50 57 48 0 28 27 210

Ikastetxe pribatu/
hitzartuak

0 35 15 19 0 15 84

GUZTIRA 50 92 63 19 28 42 294

DEIALDIA 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 GUZTIRA

4. Gatazken eraldaketa baketsua, hezkidetzako elkarbizitzarako proiektuen 
bidez.

5. Autonomia pertsonala eta independentzia ekonomikoa.

6. Espazioak ikastetxean eta eskolaz kanpoko jarduerak eta jarduera osagarriak.

7. Berdintasunezko hezkuntza afektibo eta sexuala.

8. Emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta indarkeria kasuetan 
esku-hartzea.

Plana Euskalduna Jauregian martxoaren 6 eta 7an izan ziren ondorengo 
jardunaldietan aurkeztu zaio publikoari: ESKOLA ABIAN: INKLUSIOAREN ETA 
BERDINTASUNAREN BIDEAN.

2018. urtean emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzio, atzemate goiztiar, 
ekimen eta jarraipenari buruzko II. Plan hau garatzeaz gain, ondorengo ekintzak 
gauzatu dira:

• Hezkuntza-esparruan, indarkeriaren, eta bereziki genero-indarkeriaren 
eta berdinen arteko indarkeriaren aurkako prebentzio- eta sentikortze-
programak berariaz garatzen dira. Honen helburua da ikastetxeek ekimen 
global eta estrategikoa egin dezatela hezkidetza, berdintasun eta genero-
indarkeriaren alorrean. Horretarako, hezkidetza eta genero-indarkeriaren 
prebentzioari ekin ahal izateko jarduketa-proiektuak egiteko deialdia 
egin zaie ikastetxe publiko eta hitzartuei, 2018-19, 2019-20 eta 2020-2021 
ikasturteetarako. 18-19 ikasturterako 42 ikastetxe publikok eta hitzartuk 
ekin diote hezkidetzaren inguruko lanari.

• Hezkuntzako sailburuordearen ikasturte hasierako ebazpenean ezartzen da 
ikastetxe guztietan berdintasun eta hezkidetzako ordezkaria izendatu beharko 
dela ikastetxe bakoitzeko Ordezkaritza Organo Gorenean. Ikastetxeen 
%90ean badago izendatuta hezkidetza-arduraduna eta %75ean berdintasun-
ordezkaria izendatu dute Ordezkaritza Organo Gorenean.
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• Zonako Berritzeguneen arabera, zonako mintegietan parte hartzen duten ia 
zentro guztietan jarri dira abian berdintasuneko edo hezkidetzako batzorde 
mistoak, edo bizikidetzaren behatokiak genero-ikuspegiarekin.

• Zonako Berritzegune bakoitzean hezkidetzako arduradun bana dago. 
Berritzegune Nagusian bi arduradun daude.

• Prestakuntzan eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentro (Berritzegu-
ne) guztietan zonako mintegiak antolatu eta burutu dira (guztira 18). 

• Irakasleei zuzendutako hezkidetza, aniztasun afektibo eta sexual eta genero-
indarkeriari buruzko sentikortze- eta prestakuntza-modulu bat (10 ordu) 
diseinatu eta eman da.

• Hezkuntza Sailak irakasleentzat eskaintzen duen etengabeko prestakuntza-
eskaintzan genero-ikuspegia izaten da kontuan ezarritako baremoekin. 

• Egindako prestakuntza-jarduerak: Prest_Gara bitartez 12 ikastaro; bi programa 
Emakunde (Nahiko eta Beldur Barik) bidez. 

• Zonako Berritzeguneekin mintegi bat egin da. 

• Ikastetxe guztiei zuzendutako Bizikidetzarako Gidan (web orrian dago 
eskuragarri), genero-ikuspegia kontuan izan da.

INGURUGELA3 

Agenda 21 Programaren4 garapenean lehentasunezko gai bat garatzen dute 
ikastetxeek urtero eta, ondoren, hartutako konpromiso eta neurriekin jarraitzen 
dute. Landutako gaien artean honako hauek daude:

• Elikadura osasungarria eta jasangarria: 71 ikastetxe. 

• Kontsumo arduratsua: 65 ikastetxe.

• Mugikortasuna: 30 ikastetxe.

• Klima-aldaketa eta osasuna: 54 ikastetxe.

• Zarata: 8 ikastetxe.

3 Ingurugelek irakasleei eta ikastetxeei laguntzeko ekipamendu publikoen sarea osatzen dute, eta unibertsitatez kanpoko 
hezkuntza-sisteman ingurumen-hezkuntzako planak eta programak koordinatzen dituzte.

4 2003. urtean Agenda 21 Programa abiatu zen. Erroturik dago eta erreferente da Hezkuntzan ingurumen-hezkuntzaren ikuspegi integral 
batetik lantzen duen jasangarritasunerako. Gainera, hezkuntza-komunitate osoa barne hartzen du eta Tokiko Agenda 21-ekin koordinatuta 
dago. Ikastetxeek beren udalari aurkezten dizkiote Agenda 21E proiektuaren emaitzak eta beren eskaerak aurkezten dizkiete udalerriko 
ikastetxe guztiak deitutako jardunaldi batean. Ikastetxeek ikasle bat izaten dute ordezkari eta horrek azaldu eta galdatzen dizkio Udalari 
egindako azterketaren ondoriozko eskaerak. 
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Bestalde, ikastetxe gehienetan (%80ean gutxi gorabehera), elikadura-ohituren 
inguruan lan egin da: gosari osasungarria, frutaren egunak, barazki eta lekale 
gehiago, abere-proteina gutxiago, etab. Ikastetxeen %49,8an eskola-baratzea dago 
(mota ezberdinak).

Ikasleen prestakuntza dela-eta, Ingurugelek 31 ikastaro antolatu dituzte ikastetxeetan 
(79 ordu, 489 irakasle) eta 9 zonako ikastaro (19 ordu, 46 irakasle). Hona hemen 
adibide batzuk:

• ELIKADURAREN ERAGINAK INGURUMENEAN ETA PROPOSAMENAK IKASTETXEETAN.

• HITZALDIA: ELIKADURA ETA HONDAKIN ORGANIKOAK ARABAR ERRIOXAN. 
PRESTAKUNTZA IKASTETXEAN.

• ELIKADURAREN ERAGINAK INGURUMENEAN ETA PROPOSAMENAK 
IKASTETXEETAN. 

• TAILERRA: ELIKADURA ARDURATSUA. PRESTAKUNTZA PRESENTACIÓN DE MARÍA 
IKASTETXEAN.

• ESKOLA-BARATZE EKOLOGIKOAREN ERABILERA DIDAKTIKOA. PRESTAKUNTZA 
IKASTETXEAN.

• ESKOLA BARATZEARI BURUZKO MINTEGIA.

• TAILERRA: ELIKADURA ARDURATSUA. PRESTAKUNTZA IKASTETXEAN.

• KONTSUMO ARDURATSU ETA EROSKETA BERDEARI BURUZKO TAILERRA. 
PRESTAKUNTZA IKASTETXEAN.

• ELIKADURA ZIRKULARRA.

• BARATZE EKOLOGIKOAREN ERABILERA DIDAKTIKOA.

• EKOIZPEN ETA KONTSUMO JASANGARRIAK.

• KONTSUMO JASANGARRIA ETA ESKOLAKO AGENDA 21.

Gaur egun, derrigorrezko hezkuntzako ikastetxeen %63 Agenda 21 Programa 
garatzen ari dira (http://www.euskadi.eus/informacion/agenda-21-escolar-educar-
para-la-sostenibilidad/web01-a2inghez/es/). Programa honek hainbat aipamen eta 
aitorpen jaso ditu (UNESCO, Nazio Batzuen Hamarkadako praktika egokia garapen 
jasangarriaren inguruko Hezkuntzarako…).


