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Zientzia Astea 2015 

Euskadiko 15 urteko gazteen zientzietarako gaitasuna ELGA/OCDE osatzen 

duten herrialdeen batez bestekoaren gainetik dago  

Azaroaren 4tik 8ra Euskadiko hiriburuetan Zientziaren, Teknologiaren eta 

Berrikuntzaren XV. Astea (Zientzia Astea) ospatuko dela-eta, Gazteen Euskal 

Behatokiak zenbait datu eskaini nahi ditu zientzia eta teknologiaren arloan 

Euskadiko gazteek duten prestakuntzari buruz.  

Hasteko, 15 urteko ikasleek PISA ebaluazioan (hiru urtean behin egiten den 

Ikasleen Nazioarteko Ebaluaziorako Programa) duten zientzietarako gaitasunari 

erreparatzen badiogu, ikusiko dugu 2012an (azken datuak orduko ebaluaziokoak 

baitira) Euskadi ELGA (gaztelaniaz OCDE) osatzen duten herrialdeen batez 

bestekoaren gainetik dagoela: 506 puntu Euskadi eta 501 ELGAko batez bestekoa. 

Euskadiko puntuazioa Espainarenaren gainetik ere badago (496). 

Euskadiko 15 urteko mutilen zientzia-gaitasuna adin horretako neskeena baino 

handixeagoa da (510 eta 501, hurrenez hurren). 

 

http://www.zientzia-astea.org/eu/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/eu/
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Bestetik, Zientzietako, Matematiketako eta Teknologiako goi-mailako graduazioa 

duten 20 eta 29 urte bitarteko biztanleen tasak hartuko ditugu aintzat. Tasa horrek 

zera adierazten du: 20 eta 29 urte bitarteko zenbat gaztek eskuratu duten 

hirugarren mailako titulazioa (honako hauek barne hartzen dituena: unibertsitate-

irakaskuntza —CINE 5A— nahiz goi-mailako heziketa-zikloak, hau da, CINE 5B, 

baita doktoretzak eta masterrak ere, CINE 6) Zientzietan, Matematiketan edo 

Teknologian, adin-talde bereko mila laguneko. 

Tasa hori ‰ 29,4koa izan da 2010ean (eskuragarri daukagun azken datua), eta 

gorakada nabarmena izan du 2000tik aurrera (urte hartan ‰ 20,2koa baitzen). 

Tasa hori askoz handiagoa da mutilen artean nesken artean baino (‰ 41,2 eta ‰ 

17,3, hurrenez hurren), eta Europako (‰ 15,4) eta Espainiako (‰ 13,9) batez 

bestekoak baino askoz ere garaiagoa da Euskadin. 
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Bi adierazle hauek Gazteen Adierazleak 2013 ikerketan kontsulta daitezke, 

“Hezkuntza” atalean, hain zuzen ere.  

Gazteen Euskal Behatokiak gazteriaren egoerari buruz eginiko ikerketa zabal horren 

adierazle bi baino ez dira horiek. Ikerketan 111 adierazle biltzen dira; batzuk 

Behatokiak berak egindako azterlanetatik datoz eta beste batzuk iturri estatistiko 

ofizialetatik. Kasu honetan Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 

Kultura Sailaren Irakas Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundeak (ISEI-IVEI) 

argitaratutakoak dira. 

Guztia batuz gazteen egoerari buruzko panoramika zabala eskaintzen du ikerketa 

honek, eta Euskadiko biztanleria osoarekin alderatzeaz gain, Espainia eta Europar 

Batasuneko gazteen egoerarekin ere konparatzen ditu adierazleak. 

Bertan agertzen den informazioa lau formatu ezberdinetan aurkezten da: 

 Datu base interaktiboa. Grafikoak eta mapa interaktiboak egiteko aukera 

ematen du 111 adierazleen eboluzioa aztertzeko, alderaketak egiteko eta 

aldagai ezberdinen arabera aztertu ahal izateko. 

 Gazteen Adierazleen Panela, ikerketa osatzen duten adierazle guztien 

informazioa biltzen duen laburpen-taula. 

 Adierazleen fitxak, oinarrizko 64 adierazleei buruzko informazioa. 

 Laburpen exekutiboa, aztertutako 111 adierazleen informazioa laburbiltzen 

duen testu laburra. 

Jarrai gaitzazu gizarte sareetan! 

   

 

 

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/eu_10717/adjuntos/Indicadores2013_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/eu_liburuak/adjuntos/datu_basea_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/eu_liburuak/adjuntos/panela_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/eu_liburuak/adjuntos/fitxak_e.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/eu_liburuak/adjuntos/laburpena_e.pdf
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia

