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Lehendakariak Osoko bilkura honetara bertaratzea desenkusatu duten batzordekideak
zerrendatzen ditu. Aldi berean, Nafarroako Eskola Kontseiluko kide berriak aurkezten
ditu: Benoit Julien Charles Rosso jauna, Enpresarien elkarteen ordezkaria, eta Aitor
Lacasta Zuberoa, Hezkuntza Administrazioaren ordezkaria.
1. Aurreko saioaren aktaren berrikuspena eta, badagokio, onespena.

Aurreko saioaren aktari buruz norbaitek zeozer esateko edo objektatzeko
daukan galdetzen du lehendakariak.

Bertaratutakoen baiespenez onesten da.
2. Kontseiluburuaren informazio orokorra.

Lehendakariak hartzen du hitza ondoko gaiak azaltzeko:

- Estatuko Autonomia-erkidegoetako Eskola Kontseiluen Partaidetzarako
Batzarraren bilkura urtarrilaren 18an eta 19an burutu zen Malagan. Deialdiko gaizerrenda hau izan zen: “Hezkuntzaren aldeko itun soziala eta politikoaren azterketa”
eta “Eskola Kontseiluen funtzionamendua hobetzeko proposamenak”.

Lehenengo gaiari dagokionez, ezarritako prozedimenduaren arabera, jarduerari
hasiera emateko autonomia-erkidegoetako Eskola Kontseiluen ordezkariek osatutako
hiru lan-talde sortu behar dira. Nafarroa B taldean egongo da, Aragoi, Balear Uharteak,
Katalunia, Euskadi eta Andaluziarekin batera. Talde bakoitzean koordinatzaile bat
dago eta B taldean Aragoiren ardura izango da. Talde bakoitzak, Diputatuen
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Kongresuko Hezkuntza Azpibatzordean lantzen ari den hezkuntza iturna osatzen duten
15 ataletatik 10 aztertuko ditu.

15 atalak hauek dira:

1. Hezkuntza sistema espainiarra.
2. Hezkuntza sistemaren finantzaketa.
3. Ekitatea eta inklusioa hezkuntzan.

4. Irakasle lanbidea.
5. Hezkuntza sistemaren egitura.
6. Ikastetxe-sareak.
7. Antolakuntza akademikoa. Eskola curriculuma eta metodologia.
8. Hezkuntza sistema eta lurralde-eredua.
9. Ebaluazioa eta kalitatea hezkuntza sisteman.
10. Ikastetxea.
11. Hezkuntza komunitatearen parte-hartze instituzionala eta soziala.
12. Goi mailako Arte Irakaskuntzak.
13. Ikerketa, garapena eta berrikuntza. Hezkuntza metodologiak.
14. Erlijioen irakaskuntza.
15. Lanbide Heziketa.

B taldearen lana, 6tik 15era bitarteko gaiak lantzea da. Aurretik txostenak egin
dituzten erkidegoek beste erkidegoekin partekatuko dituzte; Nafarroaren taldean,
Aragoi eta Balear Uharteak. Erkidego talde bakoitzak gaiak aztertu ondoren, B taldeari
egokitutako gaien txostenaren idazketa egingo da. Txostena bukatzeko data zehatzik
ez da ezarri.

Nora Salbotxek hartzen du hitza. Nafarroako Eskola Kontseiluak zerrendako
zein gai aztertzen hasiko den eta horretarako lan-taldeak antolatuko diren jakin nahi
du.
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Lehendakariak azaltzen du, gai hauek aurretik aztertu dituzten autonomiaerkidegoek bere txostenak partekatuko dituztela beste erkidegoetako ordezkariek
hauek aztertzeko. Ondoren, taldeari esleitutako gaien txostenaren idazketari ekingo
zaio.

Pedro María Bailek adierazten du gaur bertan gurasoen bi konfederazio
nagusiek hezkuntza ituna honek atal berri bat hartzeko eskakizuna aurkeztu dutela:
gurasoen parte-hartzea hezkuntza sisteman.

Camino Buenok adierazten du hezkuntza itun
honen ezinbesteko atal bat Ikastetxeetako zuzendaritza izan beharko zela.

Lehendakariak eskakizunak gogoan hartzen ditu.

Benoit Julien Charles adierazten du zerrendan 14 atal besterik ez direla
agertzen eta ondorioz bat falta dela.

Lehendakariak erantzuten du aktak 15 atalak jasoko dituela.

Jarraian lehendakariak

azaltzen du Nafarroako Hezkuntza Sistemaren

Txostena, ikasturteko oroitidazkia, azken bi monografiak eta azken bi IDEA aldizkariak
jasotzen dituen memoria txartelen banaketa ahal bezain laister egingo dela.

Bestalde, bihar arratsaldean “Berrikuntza proiektuak 2016-2017” argitalpenaren
aurkezpena egingo da.

“Hezkuntza eta espazioa” Jardunaldiei dagokienez, programa kontseilukideei
helaraziko zaie eta jardunaldien programaren azalpen laburra egiten du lehendakariak.
Azkenik, Jardunaldien prestakuntzan parte hartu duten pertsona guztiei eskerrak
ematen dizkie.
3. Eztabaida eta, hala behar bada, Lan Batzordeen proposamena onestea.
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Sistemaren

Txostenaren

idazketaren hobekuntza aztertzeko Batzordeak lanari ekin dio berriro. Batzordearen
lanak Osoko bilkuran aurkeztuko dira 2018ko ekainan.

Bestalde, Araudiaren Batzordearen lanak berriz hasi direla adierazten du.
Nafarroako Eskola Kontseiluaren funtzionamenduaren araudia hobetu eta gaurkotzeko
iaz hasitako lanei jarraipena emanez.

Nora Salbotxek jakin nahi du zein diren Lan
Batzordeetan parte hartzeko irizpideak.

Lehendakariak erantzuten du Lan Batzordeak irekiak direla eta kontseilukide
guztiek parte har dezaketela.

4. Galde-eskeak.

Nekane Orozek hartzen du hitza ez-ohiko Osoko bilkura eskatzeko, ikastetxe berri
baten sorrera onartzeko: “Iparralde” DBHI. Hau dela eta, gai hau otsailean izango den
ez-ohiko Osoko bilkuran aztertzea eskatzen du.

Lehendakariak azaltzen du Osoko bilkura egin aurretik Batzar iraunkorraren
bilera egitea ezinbestekoa dela, ez-ohiko Osoko bilkuraren gai-zerrenda onartzeko.

Camino Buenok proposatzen du Hezkuntza Sistemaren Txostena hobetzeko
lan batzordearen bilera eta ez-ohiko Osoko bilkura egun berean izatea.

Proposamena bertaratutakoen baiespenez onesten da.

Jairo Ciscarek hartzen du hitza. Ikasleen ordezkariekin eta irakaskuntza
publikoko eta itunpeko ordezkariekin lan talde bat osatzeko intentzioa azaltzen du.

Pedro María Bailek itunpekoak ez diren ikastetxe pribatuen parte hartzea ere
eskatzen dio. Azken hauek gutxi izan arren, kontutan har daitezen.
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Jairo Ciscarek erantzuten dio ikastetxe horien parte hartzearekin ados dagoela
eta horrela jakinaraziko duela.
Eta lantzeko gai gehiago egon gabe, lehendakariak Osoko bilkuraren bileran
bertaratutako kideen parte-hartzea eskertzen du, saioari 18:20etan amaiera emanez.
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