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ZIOEN AZALPENA 
 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuko 6. artikuluan xedatutakoaren arabera, 
euskara euskal herriaren hizkuntza propioa da, eta ofiziala da Euskadin, 
gaztelania bezala. Halaber, artikulu horrek ezartzen du autonomia-erkidegoko 
erakunde erkideei dagokiela euskararen erabilera bermatzea eta hura ezagut 
dadin ziurtatzeko beharrezkoak diren neurriak eta baliabideak arautzea, betiere 
Euskadiko egoera soziolinguistikoaren aniztasuna kontuan hartuta. Autonomia 
Estatutuko 6. artikulua garatze aldera, Eusko Legebiltzarrak azaroaren 24ko 
10/1982 Legea onartu zuen. Euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko 
legea da, eta haren helburua da euskararen erabilera arautzea eta hizkuntza-
normalizaziorako prozesua ezartzea. Hezkuntzari dagokionez, aipaturiko 
oinarrizko legeak, 5.2.b. artikuluan eta 15. artikuluan, irakaskuntza-sistema 
elebiduna ezartzen du, irakaskuntza hizkuntza bietan jasotzeko eskubidea 
adierazten baitu. Horrez gain, lege horren arabera, Jaurlaritzak eta 
Legebiltzarrak neurriak hartu behar dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko 
hezkuntza-sistema gero eta elebidunagoa izan dadin. Ikasleek derrigorrezko 
ikastaldia bukatzerakoan –betiere, haien aukera-berdintasuna bermatuz– bi 
hizkuntza ofizialak behar bezala erabiltzeko gaitasuna izateko ardura bere gain 
hartuko du Jaurlaritzak, bai eta ikastetxeetan euskara erabiltzen dela 
bermatuko ere. Euskararen erabilera bermatzeko, euskara normaltasunez 
erabiliko da, bai ikastetxeen barne- eta kanpo-jardueretan, bai administrazio-
egintza eta -agirietan.  
 
Lege hori betetzeko, hizkuntza-ereduak arautu ziren, uztailaren 11ko 138/1983 
Dekretuaren bidez; Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza ez-
unibertsitarioan hizkuntza ofizialak erabiltzea araupetzen du dekretu horrek. 
Gero, Hezkuntza Sailaren Sailburuaren 1983ko abuztuaren 1eko agindua 
onetsi zen, uztailaren 11ko 138/1983 Dekretua –arestian aipatua– garatzeko. 
 
Hamar urte geroago, Eusko Legebiltzarrak otsailaren 19ko 1/1993 Legea –
Euskal Eskola Publikoari buruzkoa– eman zuen. Lege hori da hizkuntza 
ofizialek irakaskuntzan duten erregimenaren oinarria, eta euskararen erabilera 
normalizatzeko legean xedatutako parametroei jarraitzen die. Legeak, hain 
zuzen, hezkuntza-maila guztietan irakaskuntza euskaraz eta gaztelaniaz 
jasotzeko eskubidea bermatzen die ikasle guztiei, eta eskola publikoaren 
betebehartzat hartzen du "ikasle guztiek, baldintza beretan, derrigorrezko 
irakaskuntza-aldia bukatzean bi hizkuntza ofizialen ezagupen praktikoa izango 
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dutela bermatzea, horrek euskararen erabilera bultzatuko baitu, eta 
normalkuntzari lagunduko baitio". Halaber, helburu hau zehazten du: "bi 
hizkuntzen ahozko zein idatzizko ulermena eta adierazmena benetakoa izan 
dadin lortzea, hiztunek gutxienez ohiko harremanetako eta erabileretako 
hizkuntza gisa erabili ahal izan ditzaten". 
 
Euskara euskal eskola publikoan jorratzen du Euskal Eskola Publikoari buruzko 
Legearen III. tituluak. Bestalde, honela deskribatzen ditu hizkuntza-ereduak 
hamargarren xedapen gehigarrian: A eredua (curriculuma batik bat gaztelaniaz 
emango da); B eredua (curriculuma euskaraz eta gaztelaniaz emango da) eta D 
eredua (curriculuma euskaraz emango da). Legearen III. titulua erregelamendu 
bidez garatu bitartean, uztailaren 11ko 138/1983 Dekretuan –Euskal Autonomia 
Erkidegoko irakaskuntza ez-unibertsitarioan hizkuntza ofizialen erabilera 
araupetzen duena– agindutakoak indarrean jarraituko duela adierazten du 
legeak. 
 
Bi lege horiek ezartzen dute ikasleek derrigorrezko hezkuntza amaitzean bi 
hizkuntza ofizialak menperatzeko gai izan behar dutela, baina komeni da 
gaitasun horren formulazio operatiboagoa egitea, hezkuntza-sistemaren 
ahaleginak Europako eredu homogeneoen bidez ebaluatu eta egiaztatu 
daitezkeen helburuetara bideratzeko. 
 
. Zalantzarik gabe, euskal eskoletako hizkuntza-sistemak aurrerapen 
garrantzitsuak erdietsi ditu, azken 25 urteetan eskola-sistemak, oro har, eta 
ikastetxe publiko eta pribatuetako irakasleek, batez ere, egin duten ahaleginari 
esker. Hala eta guztiz ere, 80ko hamarkadaren hasieran diseinatutako 
hizkuntza-sistemaren aplikaziori buruz gogoeta egin beharra dago, gizarte- eta 
hizkuntza-integrazio handiagoa helburu duen gizarte askotarikoaren ikuspegia 
oinarri hartuta. Izan ere, hogeita bost urteren ondoren, emaitza ez da guztiz 
pozgarria, eta horrek sistema aldatzeko beharra sortu du. Euskadiko ikasleen 
errendimendu linguistikoa eta akademikoa neurtzeko egin diren azterlan 
teknikoen arabera, egungo hizkuntza-ereduetan oinarritutako sistema ez da 
nahikoa hizkuntzen ofizialtasunak lortu nahi dituen ondorioak bermatzeko, ez 
eta hizkuntzaren eta hezkuntzaren arloko legedian geure herriko berezko 
hizkuntzaren, hots, euskararen ezagutzari buruz ezarritako helburuak betetzeko 
ere. Hezkuntza-sistemak urratsak egiten jarraitu behar du, etorkizuneko 
gizartea askotarikoa, eta, aldi berean, hizkuntzaren aldetik integratuagoa izan 
dadin; bi hitzetan, komunitate elebiduna lortzeko. Ildo horretan, Euskadiko 
Euskal Kontseiluak –irakaskuntza ez unibertsitarioaren programazio orokorrean 
esku hartzen duten gizarte-sektoreek parte hartzeko eta arau-proiektuei buruz 
kontsultatzeko eta aholkatzeko goi-mailako organoa– 2007ko otsailaren 1ean 
hizkuntza-ereduei buruz eman zuen akordioan, honako hau adierazi zuen: 
“euskara irakasteko erabiltzen ez duen edo gutxi erabiltzen duen eredu batek 
ez du balio proposatutako helburuak lortzeko”. 
  
Halaber, orain arte egin diren ebaluazioek agerian utzi dute euskara lantzeari 
eskaintzen zaion denbora edo harremana funtsezko faktorea dela hizkuntza 
hori irakasteko eta ikasteko prozesuan, ezagutzari lotutako emaitzei eragiten 
baitie. EAEko hizkuntza ofizialak lantzeko aukerak oso desberdinak dira. Ikasle 
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askorentzat, eskola da euskara lantzeko toki bakarra. Horregatik, hizkuntza 
horren ezagutza-maila eskolako erabileraren araberakoa izango da. Beste 
horrenbeste gertatzen zaie hirugarren edo laugarren hizkuntza ikasi nahi duten 
ikasleei.  
 
Eusko Legebiltzarrak 2005eko abenduaren 2an eginiko saioan onetsiriko ez-
legeko proposamenean, indarrean dagoen ereduen sistema birformulatzeko 
beharra adierazi zen, hizkuntza ofizialen ezagutza-maila egokia lortzeko, 
Euskararen Erabilera Normalizatzeko Legean zein Euskal Eskola Publikoari 
buruzko Legean adierazitakoari jarraituz. 
 
XXI. mendean, hezkuntza-sistemak baditu hizkuntzari lotutako erronka 
garrantzitsuak. Alde batetik, hizkuntza ofizialak modu egokian ezagutzea 
funtsezko printzipioa da gizarte-komunitate osoaren bizikidetza bermatzeko, 
betiere gizarte- eta hizkuntza-kohesio gero eta handiagoa erdiestea helburu 
izanik; beste aldetik, beharrezkoa da atzerriko hizkuntza bat, gutxienez, nahiko 
ongi ezagutzea, norberaren eta gizartearen aberastasuna bermatzea helburu 
izanik, gizarte-komunitate hori gero eta testuinguru globalizatuago batean eta 
gero eta elkarren mendeago dauden komunitateen artean txertatuta dagoela 
kontuan hartuta. 
 
Beraz, lege honen esparruan, egokia da Edukien eta Hizkuntzen Ikaskuntza 
Integratua adieraztea, tresna horrek aukera ematen baitu hezkuntza-edukiak 
eskuratzeko eta eduki horiek irakasteko erabili den hizkuntzan ikasteko. 
Halaber, Europako Kontseiluak sustaturiko agiri pertsonala da Hizkuntzen 
Portfolio Europarra. Agiri horretan, hizkuntzaren bat ikasi dutenek hizkuntzekin 
eta kulturekin loturiko beren ikaskuntza-esperientziak adieraz ditzakete, bai eta 
esperientzia horiei buruzko gogoetak egin ere. Elementu horiek euskal 
hezkuntza-sisteman probatu dira, arrakasta nabarmenaz. 
 
Gure esperientziatik ateratako ondorioak zein beste herrialde batzuek 
hezkuntza-eleaniztasunean izandako arrakastatik ateratakoak kontuan hartuta, 
eta Europar Batasunak alor horretarako adierazitako erreferentzia-markoa 
onartuta, Euskadin Hizkuntza Ofizialen eta Atzerrikoen Irakaskuntza, 
Ikaskuntza eta Ebaluazioa aldatzeko proposatzen dugun legeak honako oinarri 
hauek ditu:   
 

• Lehenik, hizkuntzen estatusa, ondorioak eragiten baititu hezkuntza-
sisteman. Botere publikoei eskatzen zaie eraginkortasunez bermatzeko 
hizkuntza ofizialetan gaitasuna izatea eta atzerriko hizkuntzen nahikoa 
ezagutza izatea.  Horrek, hain zuzen, berekin dakar gutxieneko gaitasun-
maila altuagoa eskatu behar dela hizkuntza ofizialetan, atzerriko 
hizkuntzetan baino. Hala ere, horrek ez du esan nahi atzerriko 
hizkuntzetako gaitasun-maila hizkuntza ofizialetako gaitasun-mailaren 
parekoa izan ez daitekeenik, irakaskuntza-testuinguruak horretarako 
aukera emanez gero. 

 
• Bigarrenik, hezkuntzarako oinarrizko eskubidea. Horren ondorioz, 

autonomia-erkidegoko eskola-sisteman beranduago hasten diren 
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ikasleek lege honetan xedatutakora egokitu ahal izateko neurriak 
bideratu eta arautu behar ditu legeak, dagokion hizkuntza-errefortzuaren 
bidez.  

 
• Hirugarren oinarria Nazioarteko Zuzenbideko konpromisoek osatzen 

dute; hain zuzen, Europako Hizkuntza Erregional eta Gutxituen Gutuna 
berresteko tresna (2001eko irailaren 15eko BOE). Konpromiso horiek 
direla-eta, Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan, Bigarren Hezkuntzan, 
Heziketa Teknikoan, Lanbide Heziketan eta Helduen Hezkuntza 
Iraunkorrean irakaskuntza euskarazkoa izan dadin eskatzen zaie botere 
publikoei. 

 
Ezinbesteko oinarri horiek abiapuntutzat hartuta, aurrera egin behar da, eta 
esparru bat diseinatu, gaur egungo egoera gainditzen saiatzeko eta euskal 
ikasleek benetan aukera izan dezaten bi hizkuntza ofizialak berdintasunez 
jakiteko eta erabiltzeko. Izan ere, gaur egungo egoeran, euskararen garapena 
defizitarioa da irakaskuntzan, Euskal Autonomia Erkidegoko beste hizkuntza 
ofizialaren aldean. 
 
Lege honetan, funtsezko bi printzipio nagusi erabili dira sistema diseinatzeko: 
lehenik, hizkuntza ofizialen eta atzerrikoen ikaskuntza- eta ezagutza-helburuak 
zehaztu dira, eta, bigarrenik, ikastetxeen hizkuntza-autonomia sendotu, 
helburuok lortzea bermatzeko. 
  
Hizkuntzen oinarrizko ikaskuntza-helburuak eta -gaitasunak zehazteko, euskal 
hezkuntza-sistema Europako estandarretara hurbiltzea proposatzen du legeak, 
eta emaitzak estandar horien arabera neurtzea. Europako Kontseiluak 
hizkuntza-ikaskuntzarako gomendaturiko mailetara egokitzen da legea. 
Halaber, maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak –hezkuntzari buruzkoa– 
arautzen du berdintasun-printzipioa bete behar dela hizkuntza ofizialen 
ezagutza-maila finkatzeko, hizkuntza-ofizialtasun bikoitza dela medio; horiek 
horrela, lege honek zehatz-mehatz ezartzen ditu, 2/2006 Lege Organikoak 
araututakoari jarraituz, euskara eta gaztelania ikasteko bete behar diren 
gutxieneko ikaskuntza-mailak. 
 
Oinarrizko bigarren printzipioa ikastetxeen hizkuntza-autonomia sendotzea da. 
Ikuspegi horri esker lor daiteke hizkuntzen ezagutzarekin lotutako gaitasun 
oinarrizkoak erdiestea, betiere ikasleen hizkuntza-ezaugarrietara eta 
ikastetxearen testuinguru soziolinguistikora egokituz. Bi hizkuntza ofizialetan 
elebidun orekatuak lortzea da oinarrizko helburua, eta horixe hartu behar da 
kontuan komunikazio-hizkuntzen ikaskuntzaren eta erabileraren intentsitatea 
neurtzeko. Agian, araudian zehaztutako helburuak ziurtatzeko, hizkuntza 
bakoitzak erabilera-maila jakin bat izan beharko du testuinguru soziolinguistiko 
bakoitzean edota ikastetxe bakoitzean. Horixe proposatzen du, hain zuzen, lege 
honek. Ikastetxeetako hizkuntza-autonomia ikastetxearen hizkuntza-proiektuan 
adierazten da; tresna horrek arautuko du hizkuntzek zer-nolako erabilera izango 
duten ikastetxearen irakaskuntzan zein irakaskuntzatik kanpoko eremuetan. 
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Europako Hizkuntza Erregionalen edo Gutxituen Gutunean xedatutakoari 
jarraituz, testuinguruak eta gizarteko eragin-trukeek gaztelaniaren erabilera 
bultzatzen dutela aintzat hartuta eta ikusita ebaluazioek frogatua dutela 
ikaskuntza-irakaskuntzako prozesuan euskara erabiltzea funtsezkoa dela, 
ikasleek euskara ahoz eta idatziz behar bezala erabiltzeko gaitasuna eskuratu 
ahal izateko, euskarak elementu integratzailea izan behar du hezkuntza-
sisteman, eta erabilera-hizkuntza eskola-sisteman. Gutxienez curriculum-arlo 
eta -irakasgai ez-linguistikoen %60 euskaraz eman behar da. Ikastetxeek 
autonomia izango dute gainerako arlo edo irakasgaiak zer hizkuntzatan 
emango dituzten erabakitzeko. Malgutasunez bete ahal izango da printzipio 
hori, ikastetxearen udalerriko ezaugarri soziolinguistikoak kontuan hartuta. 
Halaber, gaztelania ikaskuntzako eta irakaskuntzako hizkuntza gisa erabiliko 
da, hizkuntza horren ezagutza egokia bermatzeko. Ikastetxeek beren hizkuntza-
proiektuetan erabakitako lekua izango dute atzerriko hizkuntzek, baina, betiere, 
lehentasuna eman behar zaio hizkuntza ofizialen gaitasun-maila lortzeari. 
 
Hain zuzen, euskal herriaren hizkuntza propioa denez, euskarak irakasteko 
hizkuntza izan behar du euskal hezkuntza-sistemaren barruan, euskararen eta 
gaztelaniaren koofizialtasunari kalterik egin gabe. Ofizialtasun horrek berekin 
dakar bi hizkuntzak hezkuntza-sistemaren bidez ezagutzeko eskubidea eta 
betebeharra. . 

 
1. artikulua.- Xedea 
 
 Lege honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza ez-
unibertsitarioan hizkuntza ofizialen eta atzerriko hizkuntzen irakaskuntza-, 
ikaskuntza- eta ebaluazio-markoa arautzea; batetik, hezkuntza-sistemak 
hezkuntza-maila bakoitzean bermatu behar dituen hizkuntza ofizialen eta 
atzerriko hizkuntzen ezagutza-mailak ezartzeko, eta, bestetik, hizkuntzak 
ikastetxeetan irakasteko hizkuntza gisa erabiltzen direla ziurtatzeko. Ikasleek, 
hezkuntza-mailak gainditu ahala, komunikatzeko gaitasuna eskuratu behar 
dute, hezkuntza-maila bakoitzari dagokion curriculumak xedatutakoa betetzeko. 
 
 
2. artikulua.- Aplikazio-eremua 
 
 1.- Lege honetan xedatutakoa Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatuko 
da, funts publikoak erabilita irakaskuntza ez-unibertsitarioan jarduten duten 
ikastetxe publiko nahiz pribatuetan, honako maila hauetan: 
 

a) Haur Hezkuntza. 
b) Oinarrizko hezkuntza: Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntza. 
c) Batxilergoa. 
d) Erdi-mailako eta goi-mailako lanbide-heziketa. 
e) Arte plastikoen eta diseinuaren lanbide-heziketa, erdi-mailakoa nahiz 

goi-mailakoa. 
f) Kirol-irakaskuntza, erdi-mailakoa nahiz goi-mailakoa. 
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g) Musikaren eta dantzaren lanbide-heziketa, erdi-mailakoa nahiz goi-
mailakoa. 

h) Helduen Hezkuntza. 
 
 2.- Euskal Autonomia Erkidegoan atzerriko hezkuntza-sistema baten 
bidez irakasten duten ikastetxeek euskara eta euskal kultura irakatsi beharko 
dituzte, lege honetako zortzigarren xedapen osagarrian adierazitakoari jarraituz. 
Xedapen horretan, hain zuzen, Estatuan dauden atzerriko ikastetxeetako 
erregimena arautzen duen maiatzaren 28ko 806/1993 Errege Dekretuko 
11. artikuluaren edukia transkribatu da, hitzez hitz.  
 
 
3. artikulua.- Hizkuntza-ofizialtasuna eta hezkuntza 
 
 1.- Euskara, Euskal Herriko hizkuntza propioa denez, hezkuntza-
esparruko hizkuntza propioa da; beraz, ikastetxeetan, euskara erabili behar da 
ohiko adierazpen-hizkuntza gisa, eta lehentasuna eman behar zaio eskolako 
zein eskolaz kanpoko irakaskuntza- eta administrazio-jardueretan. Euskara 
hizkuntza propioa den aldetik, hezkuntza-erakundeek konpromiso berezia hartu 
behar dute, ikasleek euskaraz jakitea bermatzeko eta euskaraz hitz egitea 
sustatzeko. 

 
 2.- Euskara eta gaztelania hizkuntza ofizialak dira hezkuntza-esparruan; 
beraz, ikasle guztiek dute bi hizkuntza horiek ikasteko betebeharra eta 
erabiltzeko eskubidea. Hizkuntzari dagokionez, bi hizkuntza ofizialetako 
edozeinetan eginiko egintza juridikoek balio eta eragingarritasun osoa dute. 
 
 3.- Atzerriko hizkuntzak ikastea eta jakitea funtsezko eskubidea da 
pertsonek gizarte ireki eta globalean jardun dezaten. Atzerriko hizkuntzek, 
halaber, lagundu egiten diete ikasleei, bai pertsona gisa hazten, bai herritar eta 
profesional onak izaten. 
 
 
4. artikulua.- Sisteman berandu hasten diren ikasleak 
 
 Euskal Autonomia Erkidegoko eskola-sisteman dagokion adina baino 
geroago hasten diren ikasleei hizkuntza-laguntza egokia izateko eskubidea 
aitortzen zaie, hezkuntza jasotzeko duten oinarrizko eskubidea bermatze 
aldera. 
 
 
5. artikulua.- Ezagutza-mailak 
 
 1.- Hezkuntza-sistema ez-unibertsitarioko irakaskuntzari eta ikaskuntzari 
dagokionez, ikasleek hizkuntza ofizialetan eskuratutako ahozko nahiz idatzizko 
komunikaziorako gaitasun-mailak egokia izan behar du bizitza heldu normala 
izateko eta, ikasten jarraituz gero, ikasketak arrakastaz jarraitzeko bermea 
izateko.  
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 2.- Indarreko araubideak zehaztutako moduan egiaztatu beharko da 
hizkuntza ofizialen jakintza-maila, Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko, Erdi 
Mailako Lanbide Heziketako, Goi Mailako Lanbide Heziketako edo 2. artikuluko 
1. paragrafoan adierazitako ikasketekin lotutako beste edozein titulu 
eskuratzeko, eta ebaluazioari buruzko araubidean aurreikusitako helburuak 
aplikatuko dira. 
 
 3.- Lege honetan xedatutakoarekin bat, Eusko Jaurlaritzak hezkuntza-
alorreko eskumena duen sailak proposatuta zehaztuko ditu, hezkuntza-aldi 
guztien curriculuma arautzeko araudian, ikasleek aldi horietako bakoitza 
amaitzean euskaran, gaztelanian eta atzerriko hizkuntzetan egiaztatu 
beharreko ezagutza-mailak, eta hurrengo paragrafoetan ezarritako gutxieneko 
ezagutza-mailak bermatuko ditu. Nolanahi ere, aldi bakoitzerako zehazturiko 
ezagutza-mailek berdin-berdinak izan behar dute bi hizkuntza ofizialetarako. 
Maila zehazteko, hizkuntzen Europako erreferentzia-marko bateratua hartuko 
da kontuan. 
 
 4.- Lehen Hezkuntzan, hauek izango dira gutxieneko ezagutza-mailak bi 
hizkuntza ofizialetan eta atzerriko hizkuntzetan: 

a) Bi hizkuntza ofizialak behar bezala ezagutzea eta erabiltzea, eta 
irakurtzeko ohiturak hartzea. 
b) Gutxienez atzerriko hizkuntza batean mezu sinpleak adierazteko eta 
ulertzeko eta eguneroko egoeretan moldatzeko oinarrizko komunikazio-
gaitasuna eskuratzea. 

 
 5.- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, hauek izango dira gutxieneko 
ezagutza-mailak, bi hizkuntza ofizialetan eta atzerriko hizkuntzetan:  

 
a) Bi hizkuntza ofizialetan, testu eta mezu konplexuak ahoz eta idatziz 
behar bezala ulertzea eta adieraztea, eta literatura ezagutzen, irakurtzen 
eta ikasten hastea. 
b) Atzerriko hizkuntza bat edo gehiago egokiro ulertzea eta hitz egitea. 

 
 6.- Batxilergoan, hauek izango dira gutxieneko ezagutza-mailak bi 
hizkuntza ofizialetan eta atzerriko hizkuntzetan: 

 
a) Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak ahoz zein idatziz 
menderatzea. 
b) Atzerriko hizkuntza batean edo gehiagotan erraztasunez eta zuzen 
mintzatzea. 
.   
  

 7.- Lege honetako 2. artikuluko 1. paragrafoko d), e), f) eta g) ataletan 
adierazitako derrigorrezko irakaskuntzaren ondoko irakaskuntzetarako, Eusko 
Jaurlaritzan hezkuntza-alorreko eskumena duen sailak curriculum-
programazioa finkatuko du, bi hizkuntza ofizialen hizkuntza-gaitasunaren mailak 
hobetzen ari direla bermatzeko, bai eta ikasleek hizkuntzen erregistro teknikoa 
eta espezializatua erabiltzen dutela bermatzeko ere, ikasleek lanbidean 
jarduteko behar beste prestakuntza bi hizkuntzetan eskura dezaten helburu. 
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8.- Lege honetako 2. artikuluko 1. paragrafoko h) atalean adierazitako 
irakaskuntzak arautzeko araudiak zehaztuko du hizkuntza ofizialen eta atzerriko 
hizkuntzen zer-nolako ezagutza-maila izan behar den irakaskuntza horietan.   
 
 
6. artikulua.- Irakaskuntza-hizkuntzak erabakitzeko printzipioak 
 
 Irakaskuntzan zein hizkuntza erabiliko diren erabakitzeko, printzipio 
hauei jarraituko zaie: 
 

a) Irakaskuntza-hizkuntzak tresnak izango dira, lege honetan eta legea 
garatzeko araudian xedaturiko hizkuntza-ikaskuntzako eta -
ezagutzako mailak lortzeko. 

b) Malgutasuna. 
c) Progresibitatea. 
d) Ikasleen eskubideen eta betebeharren berdintasuna bermatzea. 
e) Testuingurura eta ikaslearen errealitate soziolinguistikora egokitzea, 

lege honetan ezarritako helburuak lortzea bermatzeko. 
f) Etengabeko ebaluazioa. 
g) Malgutasuna berrikuste-metodoetan. 

 
 
7. artikulua.- Irakaskuntza-hizkuntzak 
 
 1.- Gutxienez curriculum-arlo eta -irakasgai ez-linguistikoen %60 
euskaraz eman behar da. Euskararen erabilera-ehunekoa handiagoa izatea 
ezar daiteke erregelamendu bidez, lege honetako 11. artikuluan adierazitako 
ebaluazioen emaitzen arabera, proposaturiko ezagutza-helburuak betetzen 
direla bermatzeko beharrezkoa izanez gero. 
 
 2.- Aurreko paragrafoan adierazitako irizpideak betetzeko, malgutasunez 
joka daiteke, ikastetxearen udalerriko biztanleen %80 baino gehiago elebiduna 
bada, Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak edo organo 
horren eskumenak bere gain hartzen dituen organoak eginiko mapa 
soziolinguistikoaren arabera. Ikastetxearen ordezkaritza-organo gorenari edo 
ikastetxeko eskola-kontseiluari dagokio hezkuntza-administrazioari proposatzea 
malgutasun-esparru hori, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren arabera.  
 

Artikulu honetako 1. paragrafoan ezarritako irizpidea derrigorrezko 
irakaskuntzaren ondoko irakaskuntzan ere malgutu ahal izango da, 
curriculumean atzerriko hizkuntzen erabilera handitzea helburu. Ikastetxearen 
ordezkaritza-organo gorenari edo ikastetxeko eskola-kontseiluari dagokio 
hezkuntza-administrazioari proposatzea malgutasun-esparru hori eta atzerriko 
hizkuntzen erabilera areagotzea, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren arabera.  

 
Halaber, lege honetako 2. artikuluko 1. paragrafoko e), f), g) eta h) 

ataletan adierazitako ikastetxeek, irakaskuntza horietarako xedaturiko 
erregelamendu- eta curriculum-araudiari jarraituz, malgutasunez joka dezakete 
artikulu honetako lehen paragrafoan adierazitako irizpideak betetzeko orduan. 
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 3.- Ikastetxeek badute autonomia gainerako arlo eta irakasgaiak zer 
hizkuntzatan emango dituzten erabakitzeko, betiere lege honetan zehazturiko 
helburuak eta printzipioak nahiz curriculum-araudian zehazturiko irizpideak 
betetzen badituzte. 
 
 4.- Horrez gain, Euskal Hizkuntza eta Literatura irakasgaia nahitaez 
euskaraz eman behar da, eta Lengua y Literatura castellana irakasgaia 
nahitaez gaztelaniaz. 
 
 
8. artikulua.- Hizkuntza-proiektua 
 
 1.- Lege honen aplikazio-eremuan dauden ikastetxeek hizkuntza-proiektu 
bat egin behar dute, legea betetzeko eta legean adierazitako hizkuntza-
ikaskuntzako helburuak lortzeko ibilbidea planifikatzeko.  
 
 2.- Hizkuntza-proiektuan, ikastetxe bakoitzaren hezkuntza-proiektuan 
adierazitako irizpideak garatu behar dira. Bestalde, hizkuntza-proiektuak lege 
honetan adierazitakora egokitu behar du. Hizkuntza-proiektuen irakaskuntza- 
eta pedagogia-alderdiei, eta batez ere hizkuntzen irakaskuntzarako erabilerari 
buruzko xehetasunak curriculum-proiektuan adierazi behar dira. 
 
 
 
9. artikulua.- Hizkuntza-proiektuaren edukia 
 
 Hizkuntza-proiektuan, hizkuntzen irakaskuntzarekin eta erabilerarekin 
lotutako alderdi guztien plangintza zehaztu behar da, ikastetxeari dagokion 
berezko esparruan. Hizkuntza-proiektuan, legeak eskatutako ezagutza-mailak 
eta hizkuntzak erabiltzeko eskubidea bermatzeko zer neurri hartuko diren 
adierazi behar da. Gutxienez, eduki hauek izan behar ditu proiektuak: 
 

a) Eskola-komunitatearen deskribapen soziolinguistikoa: ikastetxearen 
eragin-eremuko egoera soziolinguistikoa, irakasleen eta irakasle ez diren 
langileen hizkuntza-gaitasunak, etxeko hizkuntza(k) eta ikasleek nahiz 
ikasleen guraso edo legezko tutoreek erabiltzen dituzten hizkuntzak, eta 
ikastetxeak beste ikastetxe batzuekiko zein gizarte- edo ekonomia-
erakundeekiko kanpo-harremanetan erabiltzen d(it)uen hizkuntza(k). 

 
b) Ikastetxea lege honen edukira eta xedeetara egokitzeko helburuak. 

 
c) Hizkuntza bakoitzean emango diren irakaskuntza-orduak, arloak eta 

irakasgaiak, lege honetan nahiz curriculum-araudian zehazturiko 
irakaskuntza- eta ezagutza-helburuak bermatzeko. 

 
d) Irakaskuntza-hizkuntza zein den eta gainerako hizkuntzak zenbat 

erabiltzen diren jarduera osagarrietan eta eskolaz kanpoko jardueretan. 
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e) Euskal hezkuntza-sisteman beranduago hasten diren familia eta 

ikasleentzako harrera-epeari buruzko neurriak eta irizpideak, ikasle 
horiek hizkuntza-ikaskuntzako prozesuan aurrera egiteko, edo, 
beharrezkoa bada, prozesu horri ekiteko. 

 
f) Aldizkako barne-ebaluaziorako azterketa-irizpideak eta ebaluazio-

moduak, ikastetxeak hizkuntza-normalizazioan izan dituen aurrerapenak 
egiaztatzeko. Betiere, lege honetako 11. artikuluak xedatutakoa bete 
beharko da. 

 
g) Kudeaketa-arloan eta barneko zein kanpoko administrazio-arloan 

hizkuntzak erabiltzeko irizpideak. 
 

 
h) Plangintzaren indarraldia, bai eta aldatzeko eta erreformatzeko 

prozedura ere. 
 
 
 
10. artikulua.- Hizkuntza-proiektua egitea eta onartzea 
 
 1.- Ikastetxearen ordezkaritza-organo gorenari dagokio hizkuntza-
proiektua onartzea. Halaber, otsailaren 19ko 1/1993 Legeak –Euskal Eskola 
Publikoari buruzkoa– 50. artikuluan xedatutakoari jarraituz, proiektua 
hezkuntza-administrazioari aurkeztu behar zaio. 
 
 2.- Hezkuntza-proiektuak egiteko eta onartzeko prozedurak arauetan 
xedatutakoari jarraitu beharko dio, eta, nahitaez, Hezkuntza Ikuskaritzak 
egindako txostena aurkeztuko beharko da harekin batera. Proiektuak idazteko, 
ikastetxeek hezkuntzarako laguntza-zerbitzuen aholkularitza izango dute, bai 
eta hezkuntza-alorreko eskumena duen sailaren Euskara Zerbitzuarena eta 
Hizkuntza Ikaskuntzarako Zerbitzu berriarena ere. 
 
11. artikulua.- Aurrerapenen ebaluazioa 
 
 1.- Erregelamendu bidez zehaztuko da aldizkako kanpo-ebaluazioak nola 
eta zer epetan egingo zaizkien ikasleei, ikastetxe publikoak nahiz pribatuak lege 
honetan adierazitako helburuetara eta printzipioetara egokitzen diren ala ez 
neurtzeko. 
 
 2-. Nolanahi ere, hizkuntza ofizialei eta atzerriko hizkuntzei buruzko 
ebaluazioak egingo zaizkie Lehen Hezkuntzako laugarren mailako ikasleei, bai 
eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren eta laugarren mailakoei ere. 
Halaber, ebaluazioaz arduratuko den erakundeak behar adina azterketa 
osagarri egin ditzake, horretarako beharra ikusiz gero. Ikastetxeek ere 
ebaluazioak egin ditzakete, bai eta ikasleek autoebaluazioak ere. Lehen 
Hezkuntzako 4. mailako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailako 
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ikasleen ebaluazioak ikastetxe bakoitzak gaitasunen diagnostikoaren ebaluazio 
orokorra egiteko aurrera eramaten duen prozesuaren barruan txertatuko dira.  
 
 Ebaluazio horiek ez dute eraginik izango ikasleen ikasketa-espedientean, 
baina emaitzak kontuan hartuko dira ikastetxeen hizkuntza-proiektuen 
egokitasuna aztertzeko eta egoki irizten diren aldaketak proposatzeko. Halaber, 
ebaluazio horien arabera, neurri espezifikoak hartzea erabaki daiteke maila 
horiek gainditzen ez dituzten ikasleek beren hizkuntza-gaitasuna indar dezaten, 
ikasleei dagozkien ikaskuntza-aldiak amaitu baino lehen.  Ikaslea adingabea 
bada, familiek edo legezko tutore guztiek eskubidea izango dute dagokien 
ebaluazioen emaitzen berri izateko. Eskubide hori ikasleari dagokio adindua 
denean.   
 
 3.- Ikastetxe bakoitzean erregelamendu bidez ezarriko dira hasierako 
ebaluazioa egiteko modua eta metodoa. Ebaluazio horren helburua hasierako 
diagnostikoa egitea izango da, eta, hura oinarri hartuta, ikastetxearen 
hizkuntza-proiektua egin eta marko berria ezarriko da ikastetxean. Hasierako 
ebaluazioa ikastetxeek berek egingo dute, lege honetan aipatutako 
hezkuntzaren arloko administrazio-zerbitzuen laguntzarekin. 
  
 4.- Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea (ISEI-IVEI) 
arduratuko da hizkuntza ofizialetako elebitasunaren lortze-maila aztertzeko 
aldizkako ebaluazioak egiteaz, bai eta ikastetxeak hizkuntza-proiektuan 
adierazitako atzerri-hizkuntza nagusiko gaitasunak eskuratzeko prozesuan 
izandako aurrerapenak ebaluatzeaz ere.  
 
 5.- Aurreko paragrafoetan adierazitako ebaluazioa egin ondoren legean 
zehazturiko hizkuntza-ikaskuntzako eta -ezagutzako helburuak eta printzipioak 
lortu ez direla hautemanez gero edo ikastetxea lege honetan ezarritako 
printzipioetara egokitzen ez dela ikusiz gero, aurkituriko hutsuneak zuzentzeko 
neurriak adierazi beharko dira ebaluazio-txostenean. Era berean, hala 
badagokio, ikastetxearen hizkuntza-proiektua edo curriculum-proiektua 
aldatzea, hezkuntza- edo hizkuntza-errefortzuko jarduerak egitea edo beste 
neurri batzuk proposatu ahal izango dira. 
 
 
12. artikulua.- Hizkuntza-proiektuaren jarraipen- eta egokitze-prozedura 
 
 1.- Hizkuntza-proiektuak onartu ondoren, Hezkuntza Ikuskaritzak haiei 
buruzko txostenak egingo ditu aldizka, eta haiei buruzko irizpena emango du. 
Helburuak betetzen diren ala ez adieraziko du irizpenak, ikasleen hizkuntza-
errendimenduaren ebaluazioen emaitzei erreparatuta (aurreko artikuluan 
aipatuak). Beharrezkoa bada, aurkituriko gabeziak zuzentzeko neurriak ere 
adieraziko ditu irizpenak. 
 
 2.- Erregelamendu bidez arautuko da ikastetxe publiko eta pribatuetan 
hizkuntza- eta curriculum-proiektuen jarraipena egiteko eta berrikuste-
proposamenak egiteko prozedura. Prozeduran, ikastetxeari entzungo zaiola 
bermatuko da, eta, nahitaez, Hezkuntza Ikuskaritzak egindako txostena jaso 
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beharko da. Halaber, Eusko Jaurlaritzan hezkuntza-alorreko eskumena duen 
sailaren Euskara Zerbitzuaren eta sail horretako Hizkuntza Ikaskuntzarako 
Zerbitzuaren txostenak jaso beharko dira. 

 
3.- Funts publikoen bidez lagundutako ikastetxeren batek etengabe huts 

egingo balu hizkuntza ofizialetan gaitasuna lortzeko lege honetan adierazitako 
helburuak betetzeari dagokionez, ikastetxe horrek eskolaratze-beharrak 
betetzen ez dituela erabaki daiteke. Arazo horren aurrean, beraz, hezkuntza-
administrazioak egoki irizten dituen neurriak hartu eta araudi espezifiko batean 
garatuko ditu. 
 
 4.- Itunpeko ikastetxeek hizkuntza- eta curriculum-proiektuen 
berrikuspenean adierazitako eskakizunak ez betetzeagatik sor daitezkeen 
auziei buruz erabakitzeko, adiskidetze-batzordea eratuko da. 
 
 5.- Hezkuntza-itunaren urratze larritzat hartuko da aurreko paragrafoan 
aipatutako adiskidetze-batzordearen erabakia ez betetzea. Ildo horretatik, bete 
egingo da uztailaren 3ko 8/1985 Lege Organikoaren –Hezkuntzarako 
Eskubidea arautzen duena– 62. artikulua, gerora maiatzaren 3ko 2/2006 Lege 
Organikoaren –Hezkuntzari buruzkoa– Lehen Azken Xedapenak aldatutakoa. 
 
  
13. artikulua.- Irakasleak 
 
 1.- Irakasleek gaitasun nahikoa izan beharko dute beren jardunean 
aritzeko eta eskolak euskaraz nahiz gaztelaniaz emateko eta, hala badagokio, 
eskolak atzerriko hizkuntzan emateko, ikastetxearen hizkuntza-proiektuari 
jarraituz.  
 

 Euskal hezkuntza-administrazioak irakasleei zuzendutako birziklatze-
programak eta hizkuntza hobetzeko programak egokituko ditu, lege honetan 
ezarritako helburuen arabera, hizkuntza ofizialetan behar adinako komunikazio-
gaitasuna eskura dezaten, eta arreta berezia emango die euskarari eta 
atzerriko hizkuntzei.  
 
 2.- Hezkuntza-administrazioak ikastetxe publikoetako irakasleria 
egokituko du, lege honetan ezarritako helburuen arabera. Itunpeko ikastetxeek 
ere irakasleria egokituko dute, lege honetan adierazitako helburuak eta beren 
hizkuntza-proiektuak betetzeko. Ikastetxeek beren hizkuntza-proiektuak 
aldatzen badituzte, hizkuntza-gaitasunaren mailak ere egokitu beharko dituzte, 
lanpostuak hornitzeko eta lanpostu horiek betetzeko. Hizkuntza-akreditazioa 
baduten irakasleak ez izatea ez da inola ere arrazoi izango lege honetako 12. 
artikuluko 1. paragrafoan adierazitakoa ez betetzeko. 
 
 3.- Ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxeetan kontratatutako 
irakasle berriek 13.1. artikuluan adierazitako prestakuntza-maila izan beharko 
dute hala hizkuntza ofizialetan nola atzerriko hizkuntzetan, euskaraz eta 
gaztelaniaz nahiz dagokion atzerriko hizkuntzan irakasteko gaitasuna badutela 
bermatzeko. 
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 4.- Erregelamendu bidez eta lege honen aplikazio-egutegiari jarraituz, 
ikastetxe publikoetako irakasleen eta administrazio- eta zerbitzu-langileen 
hizkuntza-gaitasunaren mailak ezarri eta arautuko dira. Halaber, salbuespen 
gisa eta baldintzak objektiboak izanik, zehaztuko da lanpostu baten titularra zer 
kasutan salbuets daitekeen gaztelanian edo euskaran eskatutako gaitasun-
maila betetzeaz, edo lanpostuaren eta, hala badagokio, ezagutza- edo 
eskakizun-maila berdineko lanpostuen hizkuntza-eskakizuna betetzeaz. Beren 
lanpostuan euskara edo gaztelania irakaskuntza-hizkuntzatzat erabili behar 
badute, irakasleak ezingo dira inola ere salbuetsi euskaran edo gaztelanian 
eskatutako maila edo hizkuntza-eskakizuna betetzeaz.   

  
 

14. artikulua.- Euskara eskola-esparruan 
 
 1.- Eusko Jaurlaritzan hezkuntza-arloko eskumena duen sailak eskola-
esparruan aritzen diren baina irakasle ez diren langileak euskalduntzeko 
baliabideak arautuko ditu, euskara ohiko komunikazio-tresna izan dadin euskal 
eskola publikoko esparru guztietan, bai eskolakoetan, bai eskolaz kanpokoetan. 
 
 2.- Ikastetxe publikoen eta pribatuen zuzendaritza-organoak arduratuko 
dira euskara eskola-, kudeaketa- eta administrazio-esparru guztietan erabiltzen 
dela zaintzeaz; besteak beste, bileretan, ikastetxearen barne- eta kanpo-
dokumentazioan, informazio-karteletan eta iragarki-tauletan. 
 
 3.- Funts publikoen bidez finantzatutako ikastetxeek gutxienez euskaraz 
idatzi beharko dute Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioetara bidalitako 
dokumentazioa. Funts publikoen bidez finantzatutako ikastetxeek euskaraz eta 
gaztelaniaz idatzi beharko dute Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko 
administrazioetara bidalitako dokumentazioa, baldin eta dokumentazioa 
euskara koofiziala den autonomia-erkidego batera bidaltzen ez bada. Kasu 
horretan, gutxienez euskaraz idatziko dute. 
 
 4.- Partikularrekiko harremanetan, funts publikoen bidez finantzatutako 
ikastetxeek haien hizkuntza-eskubideak bermatuko dituzte, eta euskara 
erabiliko dute partikularrek hala erabiliz gero, edo bi hizkuntza ofizialak, eskaera 
gaztelaniaz edo bi hizkuntza ofizialetan eginez gero. 
 
 
XEDAPEN GEHIGARRIAK 
 
 
 Lehenengoa: Legea aplikatzeko egutegia 
 
 1.- Eusko Legebiltzarrak onetsi eta hurrengo ikasturte osoan jarriko da 
indarrean lege hau. Dena den, lau urteko trantsizio-epea egongo da. Trantsizio-
epe horretan, lege honek ezarritako marko berriari borondatez atxiki nahi 
zaizkion ikastetxe guztiek parte hartu ahal izango dute, bai eta hezkuntza-
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administrazioak erabakitako beste ikastetxe batzuek ere, administrazio horrek 
ezarritako irizpideak betez gero.  
 

2.- Trantsizio-epea bukatzean, lege hau Haur Hezkuntzako maila 
guztietan eta Lehen Hezkuntzako lehen mailan aplikatuko da. Hurrengo 
ikasturtean, Lehen Hezkuntzako bigarren mailan aplikatu da, eta hala jarraituko 
da erabat ezarri arte, Batxilergoaren edo Goi Mailako Lanbide Heziketaren 
azkeneko ikasmailan. 2. artikuluko 1. paragrafoko e), f) eta g) ataletan 
adierazitako irakaskuntzei dagokienez, trantsizio-epea amaitu eta lau 
ikasturtera jarriko da legea indarrean. 
 
 3.- Lege hau aplikatzeko egutegiaren arabera, eta legearen 13. 
artikuluan xedatutakoa betetzeko, Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzako 
lehen mailan arituko diren irakasleek artikulu horretan adierazitako gaitasun-
maila badutela egiaztatu beharko dute, ikasturtea hasi baino lehen. Artikulu hori 
erregelamendu bidez garatuko da, legearen 13. artikuluaren 4. paragrafoan 
adierazitako salbuespen-erregimenari kalterik egin gabe. Eskakizun hori 
ikasturtez ikasturte bete beharko da. Hala, bada, hurrengo ikasturtean Lehen 
Hezkuntzako bigarren mailan jardun behar duten irakasleek ere bete beharko 
dute eskakizun hori, eta hala gainerakoetan ere, legea hezkuntza-sistema 
osoan aplikatu arte. 
 4.- Legea onartuz gero, legea onartu aurretiko hizkuntza-ereduen 
sisteman ikasten ari diren ikasleek ikasketak hautaturiko ereduan amaitzeko 
eskubidea izango dute, baldin eta beren ikastetxeko ordezkaritza-organo 
gorenak edo eskola-kontseiluak lege honetan ezarritako markoari lotzea 
erabakitzen ez badu. Markoari lotzea erabakitzen badu, berriz, hasieran 
hautaturiko hizkuntza-ereduan jarraitu nahi duten ikasleek eredu hori 
eskaintzen duen ikastetxe batean ikas dezaten bermatuko da. 
   

Bigarrena: IRALE programa berregokitzea 
 
Lege hau indarrean jartzen denetik sei hilabeteko epean, Eusko 

Jaurlaritzan hezkuntza-arloko eskumena duen sailak lege honen xedeen 
arabera berregokituko du IRALE programa. Berregokitzearen helburuak izango 
dira, batetik, irakasleen irakaste-gaitasuna hobetzea, eta, bestetik, lege honen 
13. artikuluan eskatutako hizkuntza-gaitasuna bermatzea. 

 
Hirugarrena:  Hizkuntzen Ikaskuntzarako Zerbitzua 
 
Eusko Jaurlaritzan hezkuntza-alorreko eskumena duen sailak Hizkuntza 

Ikaskuntzarako Zerbitzua sortuko du. Zerbitzu horrek, Euskara Zerbitzuarekin 
eta Hezkuntza Ikuskaritzarekin lankidetzan arituta, erregelamendu bidez 
ezarriko ditu ikastetxeen hizkuntza-proiektuak egiteko irizpideak, bai eta 
hizkuntza-proiektuen kontrola eta jarraipena egiteko mekanismoak ere. Lege 
hau ahalik eta modu eraginkorrenean aplikatzen dela bermatzeaz arduratuko 
da organo hori. Ikastetxearen hizkuntza-proiektua edo curriculum-proiektua 
aldatzea, hezkuntza- edo hizkuntza-errefortzuko jarduerak egitea edo beste 
neurri batzuk proposatu ahal izango ditu, ikasleek hizkuntza-errendimendua 
neurtzeko egin dituzten ebaluazioen emaitzak kontuan hartuta. 
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Halaber, irakasleen prestakuntza teorikoaren eta praktikoaren alorrean 

jardungo du: didaktikari buruzko aholkularitza-programak eta beste eragile 
batzuekin batera gogoeta- eta azterketa-bideak zabalduko ditu, eta beste 
eragile batzuekin eta unibertsitateekin modu koordinatuan lan egingo du. 

 
Laugarrena: Ikastetxearen hizkuntza-proiektuaren 

koordinatzailearen figura sortzea 
 
 Ikastetxearen hizkuntza-proiektuaren koordinatzailearen ardura izango 

da proiektua idaztea, bai eta haren jarraipena, kontrola eta ebaluazioa egitea 
ere. Ikastetxeko ikasleen hizkuntza-errendimenduaren ebaluazioen emaitzei 
erreparatuta –11. artikuluan aipatuak–, hizkuntza-proiektuaren helburuak 
betetzen direla zainduko du. Hala badagokio, marko berria ezartzean 
aurkituriko gabeziak zuzentzeko behar diren neurriak arautuko ditu. 

 
Eusko Jaurlaritzan hezkuntza-arloko eskumena duen sailak figura hori 

arautuko du, eta lege honetan zehaztutako helburuak lortzeko baliabide 
osagarriak zehaztuko ditu. 

 
 

Bosgarrena: Ikasmaterialak sortzea 
 
Eusko Jaurlaritzan hezkuntza-arloko eskumena duen sailak ikasmaterial 

egokiak sortzea bultzatuko du, lege honetan adierazitako helburuak betetzeko. 
Arreta berezia emango zaio hizkuntza-kalitateari.  
 
 
 
 Seigarrena: Hizkuntzen ezagutza-mailak ziurtatzea eta 
homologatzea 
 

Hizkuntza ofizialetan lortutako ezagutza-maila dagokion ziurtagiri 
ofizialekin homologatu ahal izateko, Eusko Jaurlaritzan hezkuntza-arloko 
eskumena duen sailak zehaztuko du ikasleek zer prozedurari jarraitu beharko 
dioten beren maila ziurtatzeko. Prozedura horren bidez, hezkuntza-aldi bakoitza 
edo lege honetan adierazitako irakaskuntzak amaitzean, irakaskuntza horietan 
lortutako maila Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialetan 
ematen den mailarekin baliozkotu ahal izango dute ikasleek.  
 
  

Zazpigarrena: Atzerriko ikastetxeak 
 
 Atzerriko sistema batean irakasten duten ikastetxeentzat, Eusko 
Jaurlaritzan hezkuntza-arloko eskumena duen sailak zehaztuko du, bere 
eskumenen arabera, Euskal Hizkuntza eta Literaturako curriculuma eta 
irakasgai horri dagokion ordu kopurua. 
 
 Zortzigarrena: Beste erakunde batzuekin lankidetzan jardutea  
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 Hezkuntza-administrazioaren eta tokiko erakundeetan, foru-
administrazioan eta autonomia-erkidegoko administrazioan hizkuntza-
plangintzaz arduratzen diren erakundeen arteko lankidetza-formulak ezarriko 
dira, euskararen erabilera-eremuak zabaltze aldera. 
 
 Bederatzigarrena: Irakasle Eskola eta Fakultateekiko lankidetza 
 
 Hezkuntza-administrazioaren eta Irakasle Eskolen eta Pedagogiako 
Fakultateen arteko lankidetzarako tresnak ezarriko dira, unibertsitateko 
eskaintza eleaniztuna planifikatze aldera eta etorkizuneko irakasleak 
hizkuntzaren eta metodologiaren alorrean gaitze aldera. 
 
  
  
 
 
 Hamargarrena: Egokitzapenak 
 
 
  Eusko Jaurlaritzan hezkuntza-arloko eskumena duen sailak egokituko 
du 2. artikuluko 1. paragrafoko e), f), g) eta h) ataletan adierazitako ikastetxeei 
buruz xedatutakoa, honako atal hauetan: hizkuntza-ezagutzaren eta -
gaitasunaren mailak, irakasteko hizkuntzen erabilera –hizkuntza-aurrerapenari 
buruzko txostenen arabera–, eta irakasleen hizkuntza-gaitasunaren mailen 
aplikazioa.  
 
 
 Hamaikagarrena: Curriculum-egokitzapenak 
 
 Curriculuma egokituko zaie ikasketa ez-unibertsitarioan ikasketak egiten 
ari diren ikasle hauei: ikasketak Euskal Hizkuntza eta Literatura ematen ez 
duen hezkuntza-sisteman hasi dituzten ikasleak, eta beren ohiko bizilekua 
EAEn ez dagoela behar bezala justifikatzen dutenak. 

 
 Ikastetxeak banakako lan-planak ezarriko ditu ikasle horientzat. Planak, 
gehienez, bi eskola-ikasturtekoak izango dira, euskal hezkuntza-sisteman 
sartzen direnetik kontatzen hasita. Plan hori amaituta, curriculumak Euskal 
Hizkuntza eta Literaturarako derrigorrez ezarritako mailetara igaroko dira 
ikasleak. 
 
 
 Hamabigarrena: Otsailaren 19ko 1/1993 Legearen –Euskal Eskola 
Publikoari buruzkoa– artikulu hauen idazketa aldatu da: 
 
 -Hau da 12. artikuluaren idazketa berria: 
 

«12. artikulua.-1. Euskal Eskola Publikoan, hezkuntza-maila guztietan 
irakaskuntza euskaraz eta gaztelaniaz jasotzeko eskubidea bermatuko 
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zaie ikasle guztiei, 00ren 00ko 00/2008 Legean, Euskadin Hizkuntza 
Ofizialak eta Atzerrikoak Irakasteari, Ikasteari eta Ebaluatzeari Buruzko 
Lege Markoan, xedatutakoari jarraituz. Gutxienez curriculum-arlo eta -
irakasgai ez-linguistikoen %60 euskaraz eman behar da. Ikastetxeek 
autonomia izango dute gainerako arlo eta irakasgaietan zer hizkuntza 
erabiliko duten erabakitzeko.  Euskararen gutxieneko erabileraren 
ehunekoa handiagoa izatea ezar daiteke erregelamendu bidez. 
 
 2. Aurrekoari kalterik egin gabe, Euskal Hizkuntza eta Literatura nahitaez 
euskaraz eman behar da, eta Lengua y Literatura castellana irakasgaia 
nahitaez gaztelaniaz. 
 

 
 - Hau da 19. artikuluaren 2. paragrafoaren idazketa berria: 
 

“2. Euskal Autonomia Erkidegoko eskola-sisteman dagokien adina baino 
geroago hasten diren ikasleek eskubidea izango dute hizkuntza-laguntza 
berezia izateko, euskara ez ulertzeak ikasketak normaltasunez egiteko 
zailtasunak eragiten badizkie. Neurri horiek zer kasutan aplikatuko diren 
eta zer eduki izango dituzten zehaztuko da erregelamendu bidez, bai eta 
neurriok abian jartzeko zer prozedura erabiliko den ere”. 

 
 
 - Hau da 19. artikuluaren 5. paragrafoaren idazketa berria: 
 

“5. Euskadiko Eskola Kontseiluak, Euskal Autonomia Erkidegoko 
irakaskuntzaren egoerari buruzko urteroko txostenean, berariazko atal 
batean aztertuko du zer mailatan betetzen den aurreko artikuluan 
arauturiko helburua. Halaber, euskararen benetako ikaskuntza eta 
erabilera sustatzeko behar diren neurriei buruzko gomendioak adieraziko 
dira atal horretan". 

 
 
 - Hau da 22. artikuluaren 1. paragrafoaren idazketa berria:  
 

“1. Euskal Eskola Publikoan, ikastetxe guztiek izango dituzte 00ren 00ko 
xx/2008 Legean, Euskadin Hizkuntza Ofizialak eta Atzerrikoak 
Irakasteari, Ikasteari eta Ebaluatzeari Buruzko Lege Markoan, eta lege 
honetan zehaztutako helburuak lortzeko behar diren giza baliabideak eta 
baliabide materialak”. 

 
 
 - Otsailaren 19ko 1/1993 Legeko –Euskal Eskola Publikoari buruzkoa– 
28. artikuluaren 1. paragrafoa aldatu da, eta paragrafo hau gehitu zaio: “e) 
Ikastetxearen hizkuntza-proiektua” 
 
 
 - Hau da 31. artikuluaren 2. paragrafoaren a) atalaren idazketa berria:  
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«a) Ikastetxearen hezkuntza-proiektua, antolaketa- eta funtzionamendu-
erregelamendua, ikastetxearen hizkuntza-proiektua eta kudeaketa 
onestea; horiek guztiak betetzen direla zaintzea; eta horien guztien 
ebaluazioa egitea, 28.3. artikuluan xedatutakoari jarraituz”. 

 
 
 - Hau da 47. artikuluaren a) atalaren idazketa berria: 
 

«a) Ikasleen beharrei egokitutako irakaskuntza-helburuak eta -edukiak, 
irakaskuntzaren alderdi guztietan, baita hizkuntza-plangintzarekin 
lotutakoetan ere, hizkuntza ofizialen ezagutza bermatzeko helburua 
betetzea lortzeko". 

 
 
 - Hau da 50. artikuluaren 1. paragrafoaren idazketa berria: 

 
“1. Ikastetxeetan egindako proiektu eta egitarauak hezkuntza-
administrazioari aurkeztuko zaizkio, eta hark erabakiko du, Hezkuntzako 
Ikuskaritza Teknikoaren txostena ikusi ondoren, proiektu nahiz 
egitarauetako ezaugarri eta langaiak arauekin bat datozen ala ez. 
Bereziki, proiektu eta egitarauetan zehazturiko curriculum-edukiak 
aztertuko dira, bai eta ikasleen hizkuntza-gaitasunaren maila neurtzeko 
ebaluazioen emaitzak ere”. 

 
 
 - Hau da 52. artikuluaren 1. paragrafoaren idazketa berria: 
 

“Ikastetxeetako ordezkaritza-organo gorenek ikasgela kopurua aldatzea 
eta haren hezkuntza-eskariari egokitzea proposatu ahal izango diote 
Eusko Jaurlaritzan hezkuntza-alorreko eskumena duen sailari”. 

 
 
 - Hau da 66. artikuluaren 2. paragrafoaren idazketa berria: 
 

“2. Ikastetxeek, beren hezkuntza- eta hizkuntza-proiektuekin bat, 
ikastetxeko zenbait lanpostutan aritzeko izan beharreko titulazioari eta 
lanbide-gaitasunei loturiko eskakizunak zehaztu ahal izango dituzte. 
 Hezkuntza-administrazioak araudiz zehaztuko diren bide hauetakoren 
batez erantzun ahal izango dio eskaera horri: 
 a) Ikastetxeko lanpostu-zerrenda modu egokian alda dadin eskatzea. 
Hori izango da hizkuntza-gaitasunari buruzko eskakizunei erantzuteko 
bidea. 
 b) Lanpostuari dagozkion titulazioa eta lanbide-gaitasunari buruzko 
eskakizunetara egokitzea merezimendutzat hartzea lanpostuak 
betetzeko prozeduran. 
 c) Lanpostuan jarduteko betekizunen artean, lanpostuaren titulazioko eta 
lanbide-gaitasunari buruzko eskakizunei dagokien prestakuntza 
ezartzea, hurrengo atalean erabakitakoari jarraituz”. 
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 Hamahirugarrena: Otsailaren 12ko 2/1993 Legearen –Euskal 
Autonomia Elkarteko unibertsitatekoez kanpoko irakaskuntzarako irakasleen 
kidegoei buruzkoa– artikulu hauen idazketa aldatu da: 
 
 - Hau da 49. artikuluaren 3. paragrafoaren idazketa berria: 
 

“3. Irakaskuntza publikoan sartzen direnek euskara nahiz gaztelania 
irakaskuntza-hizkuntzatzat erabiltzeko gaitzen dituen hizkuntza-
eskakizuna betetzen dutela egiaztatu beharko dute". 

 
 
 - Hau da 50. artikuluaren 2. paragrafoaren idazketa berria: 
 

“2. Ikastetxeetan hizkuntza ofizialen eta atzerrikoen irakaskuntza-
erabilera aldatzeak berekin dakar hizkuntza-gaitasunaren maila egokitu 
beharra lanpostuak betetzean eta lanean aritzean”. 

 
 
 - Hau da 51. artikuluaren idazketa berria: 
 

“51. artikulua.- Aurreko atalean jasotako irizpideak betez eta Eusko 
Jaurlaritzan hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren proposamenak 
entzunda, Jaurlaritzaren Kontseiluak erabakiko du zer hizkuntza-
eskakizun dagokion euskal hezkuntza-administrazioko irakasle-lanpostu 
bakoitzari. Horretarako, ikastetxearen hizkuntza-proiektua kontuan 
hartuko da”. 

 
  
ALDI BATERAKO XEDAPENAK: 
 
 
 Lehenengoa.- Hizkuntza-ereduei buruzko araudia aplikatzea 
 
 Lege honek arauturiko sistema erabat ezarri arte, oraindik ezarri gabe 
dagoen ikasmailetan, indarrean jarraituko dute uztailaren 11ko 138/1983 
Dekretuak –Euskal Autonomia Erkidegoko irakaskuntza ez-unibertsitarioan 
hizkuntza ofizialen erabilera araupetzen duena– eta Hezkuntza eta Kultura 
Sailaren 1983ko abuztuaren 1eko Aginduak. 
 
 
 Bigarrena.- Euskararen hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko 
salbuespenak irakasleentzat 
 
 1.- Salbuespen-araubidea arautzeko, lege honetako 13. artikuluaren 3. 
paragrafoan aipaturiko erregelamendua onetsi bitartean, martxoaren 9ko 
47/1993 Dekretuko –irakaspostuetarako hizkuntza-eskakizunak eta 
derrigorrezkotasun-egunak zehazteko irizpideak finkatzen dituena– 12. eta 13. 
artikuluetan xedatutakoa hartuko da kontuan. 
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 2.- Lege honetako 13. artikuluan adierazitakoari kalterik egin gabe, 
salbuespen-erregimena aplikatuko zaie lege hau indarrean jarri aurretik 
indarrean zegoen legediaren arabera euskararen ezagutza egiaztatzetik 
salbuetsitako irakasleei. 
 
 
 
 Hirugarrena.- Egokitzapenak 
 
 Lege honetako 2. artikuluaren 1. paragrafoaren d), e), f), g) eta h) 
ataletan adierazitako ikastetxeak apurka-apurka egokituko dira lege honen 
ondorioetara, legea aplikatzen hasten den ikasturtean legea betetzeko behar 
beste baliabide material eta giza baliabide izan ditzaten. 
 
 
 
XEDAPEN INDARGABETZAILEA 
 
 1.- Honako agindu hauek indargabetuta geratu dira: 
 

- Otsailaren 19ko 1/1993 Legearen –Euskal Eskola Publikoari buruzkoa– 
5. artikuluaren e) paragrafoa: 
 
- Otsailaren 19ko 1/1993 Legearen –Euskal Eskola Publikoari buruzkoa– 
20. artikulua. 
 
-Otsailaren 19ko 1/1993 Legearen –Euskal Eskola Publikoari buruzkoa– 
21. artikulua. 
 
-Otsailaren 19ko 1/1993 Legearen –Euskal Eskola Publikoari buruzkoa– 
52. artikuluaren 3. paragrafoa. 
 
-Otsailaren 19ko 1/1993 Legearen –Euskal Eskola Publikoari buruzkoa– 
hamargarren xedapen gehigarria. 
 
-Otsailaren 19ko 2/1993 Legearen –Euskal Autonomia Elkarteko 
unibertsitatekoez kanpoko irakaskuntzarako irakasleen kidegoei 
buruzkoa– hamabosgarren xedapen gehigarria. 

 
 
 2.- Martxoaren 9ko 47/1993 Dekretuko –irakaspostuetarako hizkuntza-
eskakizunak eta derrigorrezkotasun-egunak zehazteko irizpideak finkatzen 
dituena– 9. eta 10. artikuluak eta lehen azken xedapena indargabetu dira. 
Martxoaren 10eko 42/1998 eta urtarrilaren 18ko 6/2000 dekretuek aldatu zuten 
dekretu hori. 
 
 3.- Lege honetan xedatutakoaren aurka doan alderdi guztietan 
indargabetu da urtarrilaren 18ko 6/2000 Dekretua; hau da, irakaspostuetarako 
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hizkuntza-eskakizunak eta derrigorrezkotasun-datak zehazteko irizpideak 
finkatzen dituen dekretuaren bigarren aldaketakoa. 
 
 4.- Indargabetu egin dira, halaber, maila bereko edo txikiagoko arauak, 
dekretu honetan araututakoaren aurka badoaz. 
 
 
 
 
 
AZKEN XEDAPENAK 
 
 Lehena.- Jaurlaritzak, lege hau indarrean jartzen denetik sei hilabeteko 
epean, irailaren 8ko 293/1987 Dekretua –hezkuntza-itunei buruzko araudia 
onartzen duena– aldatzea onetsiko du, lege honetan xedatutakoetara 
egokitzeko. Besteak beste, hezkuntza-itunaren derrigorrezko edukietan sartuko 
da ikastetxearen titularrak lege hau betetzeko konpromisoa hartzea. 
 
 Bigarrena.- Jaurlaritzak, sei hilabeteko epean eta erregelamendu bidez, 
ikastetxe publikoetako lanpostuen hizkuntza-eskakizunen banaketa eta 
derrigorrezkotasun-datak zehazteko irizpide berriak ezarriko ditu. Halaber, 
lanpostuen zerrendetan esleitutako hizkuntza-eskakizunak eta 
derrigorrezkotasun-datak egokituko ditu, lege honetan xedatutakoa betetzeko. 
 
 Hirugarrena.- Eusko Jaurlaritzak badu baimena lege hau aplikatzeko 
behar diren xedapen guztiak egiteko. 
 
 Laugarrena: Lege hau indarrean jarriko da Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean. 
 
 
 
 
 
 
 
 


