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• Apala, baina aurreko urtearekiko hazkundea izan da sare publikoan. 
Ikasleriaren %50,9 hartzen du sare publikoak.  

• D ereduak gorako joeran jarraitzen du hiru Lurralde Historikoetan eta ziklo 
guztietan, Lanbide Heziketa barne.  

• 3.393 ikasle berri ditu ikasturteak, 364.090 guztira euskal hezkuntza sisteman 
• Liburuen mailegutza sistemak 81.682 ikasle ditu partaide. 
• Gela bakoitzeko ikasle ratioak eta irakasleen eskola orduak mantendu egiten 

dira  
 
Cristina Uriarte Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuak gaur eman dio 
hasiera 2013-2014 ikasturteari, Gasteizko Haur eta Lehen Hezkuntzako Umandi 
Ikastolara egin duen bisitarekin. Ikasturte berria ziklo guztietan izena emana duten 
364.090 ikaslerentzat hasi da,  iazko ikasturtean baino %0,94 gehiago (3.393 
ikasle gehiago). Hala ere, ikasle kopuruan jaitsierak ere antzeman dira: %2,24ko 
jaitsiera Haur Hezkuntzako 0-2 urte tartean, eta %0,32 gutxiago 3-5 urte tartean, 
azken urtean izan den jaiotzen beherakadak eraginda ziurrenik. 
  
Hizkuntza ereduei begira jarrita berriz, D ereduak gorako joerari eusten dio, 
aurreko urteetan ere gertatu den bezala. D ereduaren igoera hau hiru Lurralde 
Historikoetan gertatzen da, eta hezkuntza ziklo guztietan, baita Lanbide Heziketan 
ere, baina portzentajerik altuenak txikienen artean ikus daitezke, Haur eta Lehen 
Hezkuntzan. Bestalde, hezkuntza-sareen araberako banaketan, sare publiko 
(%50,9) eta pribatuaren (%49,1) arteko orekak jarraitzen du hezkuntza sistemaren 
ezaugarri izaten. Hala ere aurten, sare publikoak igoera apal bat izan du, aurreko 
ikasturtearekin alderatuta. 
 
Lanbide Heziketako Zikloak benetako tresna eraginkor bihurtu dira lan merkaturako 
irteera bilatzen duten ikasleentzat, edo euren ibilbide profesionalean bide berriak 
urratu nahi dituztenentzat. Hala erakusten du Lanbide Heziketan izan den matrikula 
eskaeren kopuruak. %4,56 egin du gora. Orotara, 37.259 ikaslek ikasiko dute 
Euskadiko Lanbide Heziketak 23 familia profesionaletan  eskaintzen dituen 107 
zikloetatik bat. 
 
Orain arte aipatutako datuekin bat, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailak 
irakasleen eta giza baliabideen aldeko apustua egiten du. Horregatik, ikasturte 
honetan aurrekoan baino 110 irakasle gehiago izango dira ikastetxe publikoetan. 
Gela bakoitzeko ikasle ratioa berriz, ez da aldatu, eta berdin mantenduko da 
ikasturte honetan, gehitu gabe. Irakasleen eskola orduekin ere horixe gertatzen da. 
Ez dute gora egin.  
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Lehen Hezkuntzako ikasleak eta DBHko lehen eta bigarren urtekoak, aurten berriro 
ere, Liburuen Mailegutza Programaren onuradun izango dira. Aurten 81.682 ikasle 
sartu dira programa horretan. Eta horien artean, gainera, Lehen Hezkuntzako 3. eta 
4. mailetako 21.149 ikaslek liburu berriekin hasiko dituzte eskolak. Eusko  
Jaurlaritzak liburuak erosi ditu maila horietarako 2,8 milioi euro ordainduta. 
Ikasmaterial hori erosteko ahalegin ekonomiko handia egin da benetan, izan ere, 
jakina denez, aurrekontu luzatua du Gobernuak, eta iaz ez zegoen maila horietarako 
liburu berriak erosteko aurreikuspenik aurrekontuan. Orotara, Liburuen 
Mailegutzarako Programak 5,6 milioi pasatxoko aurrekontua du ikasturte honetarako. 
 
Era berean, Beharrizan Bereziak dituzten Ikasleei ere erantzun egokia ematen 
jarraitzen du Sailak. Ikasturte honetan ez dira ukitu helburu hori duten diru-
partidak, ez eta giza baliabideak ere. Eskola inklusiboaren aldeko ahalegin horren 
emaitza da, minusbaliotasunen bat izan eta unibertsitate ikasketak egitera iristen 
diren ikasleen kopurua: 2009an 39 ziren berariazko hezkuntza premia bereziak 
zituzten ikasleak UPV/EHUn. Iaz aldiz, kopuru hori 19ra iritsi zen. Bilakaera 
arrakastatsu hau, giza baliabideen alde eta baliabide tekniko eta materialen alde 
eginiko apustuari zor zaio, eta nola ez, gai honetan gero eta arduratsuago jokatzen 
duten irakasleen ekinari ere bai. 
 
Baina ikasturte berriak hizkuntza-errokak ere badakartza. Horietan lehena, euskal 
gizartea elebitasun errealerako bidean jartzean datza. Hezkuntza sistemak 
bermatu behar du, ikasleak bi hizkuntza ofizialak erabilera-maila egoki batekin 
menperatu behar dituela derrigorrezko hezkuntza amaitzean. Era berean, eta 
elebitasun errealetik abiatuta, hurrengo  erronkak hirugarren eta laugarren hizkuntzei 
begira jartzen gaitu. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailak zeregin horretan 
buru-belarri hasi nahi du, era ordenatuan, ikasleek derrigorrezko hezkuntza 
amaitzean zein maila izan behar duten zehaztuz, eta irakasleen formakuntza 
sendotuz.     
 
Hauspoa proiektu pilotua 
Baina ikasturtea Euskadin Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 13 ikastetxerentzat 
berrikuntza garrantzitsu batekin hasiko da: Hauspoa proiektu pilotua. (5 ikastetxe 
Araban, 7 Bizkaian eta 1 Gipuzkoan). Ikastetxeei barne antolaketan autonomia 
handiagoa emateko helburuz jaio den proiektu pilotua hasia da abian jartzen. 
Ikastetxeek eskola-denbora banatzeko eredu berriak martxan ipini eta ebaluatzeko 
aukera izango dute, edo autonomia handiagoa izanda kalitatean hobera egitekoa, 
edo eskolaz kanpoko ekintzetan ikasleen ahalik eta parte hartze handiena 
bultzatzekoa. Baina azken helburua zein den ahaztu gabe: ikasleen 
errendimenduan hobera egitea.  
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Hezkuntza sisteman hezkidetza landu eta genero indarkeriari aurrea hartzeko 
Plan Estrategikoa –ekainean aurkeztu zen zirriborroa- aurki iritsiko da ikasgeletara.  
Ikasturte honetan 50 ikastetxe publikorentzat deialdia luzatuko da, hezkidetza 
eta genero indarkeriari aurrea hartzeko ikuspegitik euren proiektuak landu 
ditzaten. Deialdi horrekin batera, hala eskatzen duten ikastetxeei, gai horren 
sentsibilizatzeko eta prestakuntza hartzeko ikastaroak ere eskainiko zaizkie. Irailean 
zehar Planak hezkuntza eta berdintasun arloetako eragile gehiagoren ekarpenak eta 
iradokizunak jasotzen jarraituko du. Herritarrek ere euren ekarpenak egin ahal izango 
dituzte www.irekia.euskadi.net webgunean. Guztiekin, Plan Estrategikoa urriaren 
amaieran aurkeztuko da, Emakundek antolatzen duen Berdintasun Foroaren baitan. 
 
 
Era berean, bakeari eta elkarbizitzari hezkuntzatik egin beharreko ekarpena 
adosten eta garatzen jarraituko du eskola publikoak, Bake eta Bizikidetza Planaren 
ildotik. Egungo egoeran, lehentasunezkoa da elkarbizitzarako heziketaren eta giza 
eskubideen aldeko apustua egitea. Saila hasia da Bakea eta Bizikidetzarako 
Idazkaritzarekin elkarlanean, giza eskubideen eta bakearen aldeko hezkuntza 
formala nahiz ez formala indartzeko helburuz, biktimekiko elkartasuna lantzeko eta 
gatazken konponbide baketsuan aurrera egiteko.   
 
 
  
 

Gasteizen, 2013ko irailaren 6an 
 


