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Historikoki, LABek Heziketa Be-

rezian izan duen borroka nagu-

sia hezitzaileon lanaren aitortza  

izan da. Lehenengo indarra 

izateak ematen digun zilegita-

suna eta ardurari eutsiz, azken 

lau urtetan ere, bide horretan 

urrats berriak ematen aitzinda-

riak izan gara.  2018an sinatu 

genuen akordioari esker, ate 

berriak zeharkatzeko aukera 

izan dugu eta ondorioz, ondo-

rengo lorpenak izan ditugu:

>  Pasa den ikasturtean lan-hitzarmen berriaren 
negoziaketa irekitzea lortu genuen. Lan-hitzar-
menaren negoziaketan aurrerapauso nabarme-
nak eman genituen, besteak beste:

• Funtzioen azterketa. Langile kolektibo ba-
koitzak (hezkuntza laguntzako espezialistak, 
okupazio terapeutak, transkribatzaileak, gizar-
te langileak eta zeinu-hizkuntza interpreteak) 
gaur egun egiten ditugun benetako funtzioei 
egokituta 

• Urteko zein eguneko lan-orduen murrizketa.

• Koordinazioa, material prestaketarako eta 
eskolan burutzen diren hainbat bileretan parte 
hartzeko ordu gehiago izatea astean zehar.

• Gure jarduna ikasleen autonomia programen 
arabera egokitzea. Programa horiek etengabe 
baloratu behar direlarik.

Gerora, etenda geratu da legez etorri den LEP 
prozesuen negoziazioa dela eta. Deialdia argi-
taratu ondoren, lan-hitzarmenaren negoziazioa 
berrekitea eskatu dugu.



> Hezkuntza Sailak konpromisoa hartu zuen ur-
tero errepikatzen diren lanpostuak, lanpostu-
-zerrendetan sartzeko. Bide horretatik, 2022ko 
maiatzaren 30eko mahai negoziatzailean, lan-
postu-zerrendan 487 lanpostu berri sartzea 
lortu zen.

Horietatik 450 lanpostu hezkuntza laguntzako 
espezialisten kategoriari dagozkio, 5 fisiote-
rapeuten kategoriari, 5 okupazio terapeutei, 
3 transkribatzaile eta materialaren egokitzai-
leei eta 15 zeinu-hizkuntzako interpreteen ka-
tegoriari. 

Bide hau egitea ezinbestekoa da lanpostu 
guztiak Lanpostu Eskaintza Publikoetan ate-
ratzeko.

> LEP deialdira 520 lanpostu ateratzea lortu 
dugu, lanpostu guztiak merezimendu-lehia-
ketaren bidez eskaintzea bermatuz. Gainera, 
Gizarte Langileen lanpostuak ere egonkortzea 
lortu dugu, desagertzeko arriskua ekidinez.

Hauek dira merezimendu-lehiaketa bidez 
egonkortuko diren lanpostu zehatzak:  

- Hezkuntza laguntzako espezialista: 476

- Transkribatzailea eta Materialaren egoki-
tzailea: 4 

- Zeinu-hizkuntzako Interpretea: 14 

- Fisioterapeuta: 13 

- Okupazio-terapeuta: 10 

- Gizarte langilea: 3 

Prozesuaren izen-emate epea ahalik eta azka-
rren argitaratzea, lanpostuen zerrenda nego-
ziatzea eta finkoen lekualdatze-lehiaketa gau-
zatzea eskatu dugu.

> COVID19ak sortutako egoeraren aurrean, 
hezitzaileak babesteko neurri espezifikoak lor-
tu genituen, baita irakasleei ezarri zitzaizkien 
beste neurri batzuk ere, itxialdian ordezkoen 
kontratuak ahalik eta gehien blindatuz eta ka-
leratzeak salatuz.    

> 60 urtetik gorako irakasle funtzionarioek di-
tuzten murrizketak hezitzaileoi ere aplikatzea 
lortu dugu.     



Zurekin bagarelako, borrokak merezi du!

> Ordezkagunea indarrean jartzeko akor-
dioa sinatu genuen, ordezkapenen bana-
keta justuagoa egitea ahalbidetuz eta gure 
kolektiboari egokitutako moldaketak lortuz. 
Ordezkoek uko egiteko arrazoiak gehitzea 
lortu dugu, baita esleipenetan parte hartu 
ahal izateko ordezkapenei uko egin ahal iza-
tea ere.

> Iruzurrean zeuden COS kontratuak epai-
tegietara eraman ditugu eta langile hauen 
lan-egoera egonkortzea lortu dugu. 

Bide berean, lekualdatzean bakantea galdu 
zuten langileentzako kalte-ordainak lortzeko 
epaitegietara jo, eta kalte-ordaina jasotzea 
lortu dugu. 

Finkotasunaren demandak ere bidean ditu-
gu. 2021ko abenduan, ebazpen judizial batek 
atea ireki zuen hiru urte baino gehiagoz ba-
kantea betetzen zeuden langileek, LEP pro-
zesu bat gaindituta izanez gero, finkotasuna 
lortu zezaten.   

> Hezitzaileon ordutegiak DAEan sartze lortu 
dugu.   

> Hezitzaileak erabat euskalduntzeko borro-
kak aktibatu ditugu, besteak beste, hezitzai-
leontzako Iralea negoziatuz.

Honi guztiari Nafarroa Garaian lortutakoa 
gehitu behar diogu. LABen ekimenari esker, 
Heziketa Bereziko hezitzaileek hezitzaile izae-
raren aitortza lortu dugu.

Hauek eta beste hainbeste lorpen, zure-
kin batera egin ditugun mobilizazioen eta 
hausnarketa prozesuen bitartez lortu ditugu! 
Besteak beste, ikasturte hasiera kaotikoa sa-
latzeko elkarretaratzeak, LEP deialdia nego-
ziatzeko mobilizazioak, EAEko Hezkuntza Le-
gearen harira egindako greba-egunak, etab. 

Kontsulta eta zalantzetarako zugandik hurbil 
egon gara, eta erabakiak hartzeko hainbat 
batzar eta foro egin ditugu. Argi dugulako 
sindikatua guztion artean egiten dugula. 



EAEko Hezkuntza Legearen baitan hezitzaileon 
aitortzan aurrerapausoak emateko honakoak es-
katu ditugu:

> Heziketa Bereziko hezitzaileok gure jardunari era-
giten dioten eskolako erabakiguneetan berdin-
tasun-irizpideen arabera parte hartzea; besteak 
beste, klaustro, ziklo-bilera eta maila-bileretan.

> Lanpostu eta langileen kontsolidaziorako klausu-
la: langileen lanpostu-zerrenda ezingo da gutxitu 
lege hau indarrean dagoen bitartean.

> Eskoletan, hezitzaileen kopurua eta lan-orduen 
banaketa erabakitzeko prozedurak berritzea, hauek 
eraginkorrak izan daitezen.

> 2004ko lan-hitzarmena negoziatzea eta berri-
tzea hurrengoak bermatuz:   

• Lan osasuneko neurriak: batetik, lan-arrisku eta 
arrisku psikosozialen ebaluazioa jasoz, eta, beste-
tik, lan egokitzapenen protokoloak negoziatuz.

• Langileen etengabeko laneko prestakuntza 

eta euskalduntzea bermatzea, hezkidetzan, in-

klusioan, digitalizazioan eta berrikuntza pedago-

gikoetan barne. 

• Hezitzaile guztion asteko lanaldia 30 ordukoa 

izatea: 25 ordu arreta zuzenerako eta 5 ordu koor-

dinazio eta material prestaketarako.

• Partzialitatearekin bukatzea, lanaldiak osatuz 

eta lanpostuen bateragarritasuna negoziatuz. 

• Plantilak gazteberritzeko neurriak.

• Soldaten eguneraketa eta soldata-arrakalare-

kin bukatzea.

• Hezitzaileen lanaren aitortza.

• Heziketa Bereziko langile kolektibo bakoitza-

ren funtzioen eguneratzea.

Eta hurrengo lau urteetan zer?
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Hurbila Bereziak

Ekinak Ekosozialistak

Zintzoak aRrakalaren kontrakoak

Independentistak fEministak

Klase sindikatua eZkertiarrak

Euskaldunak Inklusiboak

Tinkoak Ausartak

Antiarrazistak



Sostengua 

Babesa 

Elkartasuna

Bultzada

Indarra 
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Bizitzaren gares-
titzearen aurrean 
instituzioek neurri 
partzial eta ez-nahikoak 
besterik ez dituzte ezar-
tzen. Soldaten eta pen-
tsioen kontrako erasoa da.

Bestalde, KPIaren araberako 
soldata-igoera bermatzeak 
lehentasunezkoa izan beharko 
luke. Administrazioak mahai oro-
korraren bitartez KPI azpiko igoerak 
ezarri dizkigu langile publikoei. LAB 
sindikatua-ren ustez, KPIaren araberako 
gutxieneko igoera da; horri uko egitea 
soldaten kontrako erasotzat jo beharra 
dago. Kontratazioari dagokionez, pasa den 
urteko lan-erreforma leuntzeko  saiakera 
egiten ari da eta lizentzia eta baimenak nego-
ziatzeko tarte txikia uzten digute.

Txanda-kontratuaren akordioa ez dugu sina-
tzen, soilik langile finkoei eragiten dielako. Pen-
tsioei dagokionez, hala Espainiako nola Frantziako 
Gobernuek murrizketa berriak aurreikusten dituztela 
salatzen du LAB sindikatuak. Pentsio-sistema publikoa-
ren ahultzea ekarriko luketen erreforma aukerak zabalik 
daude Madril zein Parisen.

LABetik argi dugu sektore publikoak dituen gabeziei aurre 
egiteko Euskal Herrian lege propioak eta erabateko eskume-
nak gureganatu behar ditugula. 

Blokeo horren aurrean greba eta mobilizazioen aldeko apustua 
berresten dugu LABen. Soldata eta lan-baldintza duinak dira on-
dasunaren banaketa orekatuago baterako hanka, zerga politika-rekin 
batera. Borroka sindikalaren bidez, kontrabotere sindikalismoa garatuz, 
enpleguaren, zaintza lanen eta ondasunaren banaketa (Banaketa Hiru-
koitza) agendaren erdigunean kokatzera doa LAB.
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Tlf 648735679
666772025

heziketabereiaaraba@lab.eus

Tlf 666778152 / 666771867   
heziketaberezia@lab.eus   

heziketabereziabizkaia@lab.eus

Tlf 666775703
heziketabereziagipuzkoa@lab.eus 

FB: Lab HeziketaBerezia

irakaskuntza.lab.eus/heziketa-berezia/

irakaskuntza.lab.eus
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