
 

 

 

 

Nafarroako Eskola Kontseiluak jardunaldi batekin emanen dio hasiera urteari, urtarrilaren 

10ean, aztergai honekin: Nafarroan Hezkuntzaren aldeko Itun Soziala lortzeko prozesua  

Bertan izanen dira, besteak beste, Xavier Bonal i Sarró, UNICEF, Save the Children, Espainiako 

Eskola Kontseiluko presidentea eta Nafarroako hezkuntza-komunitateko ordezkariak 

Nafarroako Eskola Kontseiluak azterketa- eta hausnarketa-jardunaldia antolatu du urtarrilaren 

10erako, Nafarroan Hezkuntzaren aldeko Itun Soziala lortzeko.  

Jardunaldia Iruñeko Medikuen Elkargoko ekitaldi-aretoan eginen da, eta Nafarroako Eskola 

Kontseiluak sustatzen duen Hezkuntzaren aldeko Itun Sozialerako lanen abiapuntua izanen da. 

Aurreikuspenen arabera, prozesu hori urte bereko apirilaren amaieran amaituko da. 

María Chivite Foru Gobernuko presidenteak irekiko ditu lan-saioak, eta Encarna Cuenca Carrión 

Espainiako Eskola Kontseiluko presidenteak parte hartuko du.  

2021eko ekainean Manuel Martín NEK-ko presidenteak iragarri zuen Hezkuntzaren aldeko Itun 

Soziala prestatzeko lanen hasiera, Bizikidetzazko eta berdintasunezko legegintzaldi berritzaile 

eta aurrerakoirako programa-akordioan jasotako konpromisoari erantzunez. Helburua da 

hezkuntzaren aldeko itun sozial eta politikoa bultzatzea, sistemaren lege- eta arau-

egonkortasuna indartzeko eta hezkuntza publikoari lehentasuna emateko. Itun hori hezkuntza-

komunitatearen barruan lortuko da, zuzenean inplikatutako eragile eta pertsonekin lankidetzan; 

azkenean, Nafarroako Foru Parlamentuan aurkeztu eta eztabaidatuko da. 

Nafarroako Eskola Kontseiluak antolatutako jardunaldia hasierako txosten batean eta hiru lan- 

eta eztabaida-mahaitan egituratzen da. Txostengilea Xavier Bonal i Sarró da, Bartzelonako 

Unibertsitate Autonomoko Soziologiako irakaslea eta Amsterdamgo Unibertsitateko Special 

Professor of Education and International Development. Hauxe da txostenaren titulua: “XXI. 

mendeko hezkuntza, hezkuntza-erronka berriak. Bikaintasuna eta ekitatea uztartzea. Hezkuntza 

Ituna”.  

Ondoren, goizeko saioan oraindik, eztabaida-mahai bat eginen da, eta bertan bi hauek parte 

hartuko dute: Nacho Guadix García, UNICEF Espainiako Haurren Hezkuntza eta Eskubide 

Digitalen arduraduna; eta Álvaro Ferrer Blanco, hezkuntza-ekitatean espezialista eta Save the 



Children GKEko Haurtzaroko Politiken Zuzendaritzako hezkuntza-arloko arduraduna. Honako 

honetaz hausnartuko dute biek: “Hezkuntzaren bidez haurtzaroaz gozatzeko eskubidea”.  

Arratsaldeko saioan, hezkuntza itunari buruzko elkarrizketarako eta hausnarketarako beste bi 

mahai eginen dira. Lehenengoak “Hezkuntza itun bat posible egiteko gakoak” du izena, eta 

honako hauek parte hartuko dute: Encarna Cuenca Carrión, Espainiako Eskola Kontseiluko 

presidentea; Jesús Garcés Casas, Aragoiko Eskola Kontseiluko presidentea; eta Manuel Martín 

Iglesias, Nafarroako Eskola Kontseiluko presidentea.  

Azkenik, Nafarroako Eskola Kontseiluko zenbait hezkuntza-eragilek azken mahai batean 

eztabaidatuko dute gai honetaz: “Nafarroako Eskola Kontseiluaren zeregina Hezkuntza Itunaren 

eraikuntzan”. Aurreikusita dago honako hauek parte hartzea: Oihane Jordana (LAB), hezkuntza-

sare publikoko irakasleen ordezkaria; Pilar López (FSIE-SEPNA), itunpeko sareko irakasleen 

ordezkaria; María Rodríguez (Herrikoa), sare publikoko guraso-elkarteen bozeramailea; María 

Teresa Modol (CONCAPA), itunpeko sare pribatuko guraso-elkarteen bozeramailea; Iosu Mena 

(ADI), ikastetxe publikoetako zuzendaritza-taldeen ordezkaria; Jorge Lanchas, ikastetxe 

itunduetako zuzendaritza-taldeen bozeramailea; eta Javier Azanza, ikasleen ordezkaria.  

Jardunaldiko hiru mahaien moderatzailea Koldo Sebastián izanen da, eta Carlos Gimeno 

Hezkuntzako kontseilariak emanen dio amaiera.  

Hezkuntzaren aldeko itun soziala lortuta, sistemari arau-egonkortasuna eman nahi zaio, kalitate-

eredu erabakigarri baterantz aurrera egin ahal izateko. Hezkuntza itunaren helburu nagusia da 

bermatzea hezkuntzarako eskubidea, Konstituzioan eta Estatutuan jasoa, errespetatzen direla 

ekitatearen, kalitatearen eta erantzunkidetasunaren printzipioak, eta hezkuntzako eragileek 

parte hartzen dutela, Nafarroa beti izan dadin komunitate kohesionatua, hala gizarteari nola 

lurraldeari dagokienez. Eta, halaber, estatuko eta nazioarteko erreferente bat, hezkuntzako 

berrikuntzari eta zerbitzu publikoaren ereduari dagokienez. 

Itunarekin lortu nahi da, halaber, hezkuntza-politika eta Nafarroako gobernuek hartzen dituzten 

erabakiak epe luzeko agenda batean kokatzea, ez bakarrik legegintzaldi baten esparruan, eta 

Foru Komunitatearen aurrekontuetan islatzea.  

 

Manuel Martín Iglesias 

Presidente - Lehendakari 

 

 

 


