
Ingelesez Ikasteko Programak (PAI) ikasleen emaitza moteldu du atzerriko 
hizkuntzaz emandako irakasgaietan.

Lehen aldiz ikastetxeak programatik atera ahal izanen dira, sarritan nahitaez ezarri zitzaien 
PAI programatik.

Gaur Hezkuntzaren kontseilariak eta Hezkuntzaren zuzendari nagusiak aurkeztu duten txostena 
“PAIko ikasleen gaitasunak eta trebetasunak ebaluatzeko txostena” sakonean aztertzen dugun 
bitartean, eta agerraldian entzundakoa kontuan hartuz, ELAk zera azpimarratu nahi du LHko 6. 
mailan ebaluatu diren ikasleak, Bristish PAIko ikastetxe aitzindari batzuetakoak direla, Nafarroan 
jaiotako ikasleak direla, ez dutela hezkuntzaren beharrizan berezirik, ez dutela izan sarrera 
berantiarra ikastetxean, ez direla egoera ahuleko familietakoak, eta gizarte-indizea ertain/altua 
dutela, eta hala ere Natura Zientzietan lorturiko emaitza haien adinari dagokiona baino ez dutela 
lortu. Ikasle horien profilaren arabera PAIn egon ez balira, sobera gaindituko luketen Natura 
Zientzietako batez besteko maila. Hortik atera daitekeen ondorioa da atarramendu urriagoa atera 
dutela eskolak atzerriko hizkuntzaz jasotzeagatik. Ingelesaren ebaluazioan, saio-kopuru bikoitza 
izan arren, Nafarroako ikasleen batez besteko mailatik apurtxo bat gorakoa lortu dute. Eta batez 
bestekoa ateratzeko, ikasle guztiak hartu behar izan dira kontuan, eta beraz gizarte-maila 
apalagoa da, eta aniztasuna handiagoa.

Guk horrelako zerbait espero genuen, FEDEAk eta Carlos III Unibertsitateak frogatua baitzuten 
Madrilgo programa “elebiduna” kaltegarria izan zela ikasleentzat, batez ere maila sozio-ekonomiko 
urrieneko ikasleentzat. Eta Nafarroa osoko emaitzak ebaluatuko direnean, gaurko laginaren 
emaitza baino anitzez eskasagoa izanen da.

ELA adi egonen da, kontseilariak iragarri duen foru-aginduan ikasleen kalitatezko hezkuntzaren 
eskubidea, lehengo etapan urratua, oraingo honetan ongi bermaturik gera dadin, eta autonomia 
pedagogikoaren eta partehartzearen oinarrizko printzipioak errespeta daitezen. Printzipio horiek 
Espainiako Konstituzioaren 27. artikuluan daude jasota, eta horietan oinarritu du PSOEk bere 
helegitea, Balear Uharteetako PAIri aurka egiteko, Konstituzio Auzitegiaren aitzinean, Maria Chivite 
ren eta 49 senatari gehiagoren sinadurez izenpeturik. Ongi deritzogu zorroztasun pedagogiko 
handiagoa jartzeari aipaturiko programan sartzeko, eta baita programatik atera ahal izateko aukera 
emateari ere. Akordio Programatikoa betetzea galdatuko dugu, hizkuntzen kalitatezko irakaskuntza 
integratuari dagokionez.

ELAk irakasleak bultzatzen ditu, batez ere atzerriko hizkuntzaren irakasleak eta Haur, Lehen eta 
Bigarren Hezkuntzaren espezialistak, zuzenean parte hartzera, gure hezkuntza-sistema gero eta 
arrazoizkoagoa eta zuhurragoa izan dadin, bertako bi hizkuntza dituen eta atzerriko hizkuntzei 
irekia izan nahi duen Europako beste edozein herrialderen hezkuntza-sistemarekin 
homologagarria bihurtu arte. Gure ustez irakasle horiek, adituen laguntzaz, gogoeta bat sustatu 
behar dute, eta hezkuntza-komunitate osoari zabaldu, gauza bakoitza dagokion tokian jartzeko.

Iruña, 2016ko urriaren 25a.


