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Herritarren garapen pertsonala eta profesionala eta lehiakortasuna hezkuntza mailaren
araberakoa da neurri handi batean. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzak kalitateko hezkuntzasistemaren alde lan egiten du, integratu eta plurala, eraginkorra, hizkuntza aniztuna eta berritzailea
izan dadin, XXI. mendeko erronkei berme guztiekin aurrera egiteko gai izan dadin.
Hori lortzeko, hezkuntza-sistemaren etengabeko hobekuntza-politikaren bidez, beharrezkoa da
ikasleen eskumen mailak ebaluatzea, baita hezkuntza-prozesua osatzen duten elementu guztiena
ere, ezin baita kalitateko hezkuntza-sistemarik eraiki haren ebaluazioa egin gabe.
Horrekin lotuta, euskal hezkuntza-sistema hobetzeko erronka garrantzitsuenetako bat, orain
arte garatutako ildoari jarraituz, Heziberri 2020 Planaren heziketa pedagogikoaren ereduarekin
koherentea izango den ikasleen ebaluaziorako sistema propioa bultzatzea izango da.
Ebaluazio Diagnostikoa gakoa izan da eta da EAEn ebaluazioaren kultura pixkanaka ezartzeko
prozesuan. Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Euskal Institutuak (ISEI-IVEI), Hezkuntza
Ikuskaritzak eta irakasleei laguntzeko zerbitzuek (Berritzeguneek) batera garatutako ebaluazio
honi esker, ikasleen konpetentzia mailak, ikastetxeen egoera eta hezkuntza-sistemaren egoera
orokorra zein den jakin dezakegu. Hala, Administraziorako nahiz ikastetxeetarako ere funtsezko
elementu bihurtu da. Ebaluazio Diagnostikoak informazio zabala eta zehatza eskaintzen du eta
hori, alde batetik, Administrazioarentzat oinarri izango da hezkuntza-politikak bideratzeko eta
jarduketa-programak eta –estrategiak abian jartzeko eta berrikusteko. Eta beste alde batetik,
ikastetxeentzat ere oinarri izango da ikaskuntza-irakaskuntza prozesuen berrikusketa kritikoa
egiteko eta hobekuntza-planak egiteko.
Txosten hau argitaratuta, ebaluazioan parte hartu zuten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
326 zentroetara bidalitako Txostenekin eta familiei entregatutako banakako 18.000 txosten
ingururekin batera, ikastetxearen hobekuntza-planak berrikusteko eta berregiteko fasea hasi da,
horixe baita ebaluazio-prozesu honen guztiaren azken helburua.

Cristina Uriarte
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburua
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Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan diagnosi-ebaluazioko prozesua arautzen duen
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 2008ko abenduaren 2ko AGINDUAk
zehazten ditu Ebaluazio Diagnostikoko proben zergatia, aplikazio-esparrua, helburua zein
edukia, hala nola, ebaluazioaren prozesua bera, bai proben aplikazioari dagokionean, zein
diagnosi-ebaluaziorako batzordeen funtzionamenduari dagokionean ere, eta era berean
arautzen ditu proben emaitzen eskuragarritasuna, erabilera eta tratamendua, zein proba horien
hobekuntzarako prozesua eta ebaluazioaren ondorengo jarduerak.
Agindu hori betetzeari dagokionez, orduan Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila
deitutakoak, 2008-09 ikasturtean hasi zuen Ebaluazio Diagnostiko (ED) honen lehen aplikazioa.
Ordura arte EDren bost edizio egin ziren guztira. Saileko hiru zerbitzuk batera egindako
ebaluazioa da: Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundeak (ISEI-IVEI), Hezkuntza
Ikuskaritzak eta irakasleei laguntza emateko zerbitzuak (Berritzeguneak) elkarrekin garatutakoa.
Ebaluazio Diagnostikoak oinarrizko gaitasunak neurtzen ditu. Hori dela eta, gure ikastetxe
bakoitzean egindako curriculum-garapen zehatzetik bereizita dago. Ez dago kontzeptuaren
onarpen unibertsalik; hala ere, konpetentzia garrantzitsutzat, beharrezkotzat edo oinarrizkotzat
hartu ohi dira edonorentzat eta gizartearentzat beharrezkoak eta onak direnak; beharrezko
konpetentzia horiek "gizarteko kide aktibo gisa bizitza egokia eduki ahal izateko banako guztien
beharrezko ezagutzen, trebezien eta jarreren multzo" gisa ulertzeko adostasun komuna dago.
Ikuspegi honetatik, alor edo jarduera batean trebea izateak alor horrekin lotutako egoera
eta arazo jakin batzuei aurre egin ahal izateko ezagutza garrantzitsuak aktibatzeko eta
erabiltzeko gai izatea esan nahi du. Hau da, ezagutzez gain, hauek egiteko gaitasuna duela esan
nahi du: eskuratutako ikaskuntzak modu fidagarrian aukeratzeko eta aplikatzeko, egoera
zehatzetan erabiltzeko eta bere esperientzia pertsonaletik eta hezkuntza-esperientziatik hurbil
dauden egoeretan eta testuinguruan arazoak konpontzeko.
2009an hasi zenetik, Ebaluazio Diagnostikoaren erakundea bi arlotan dago egituratuta:
batetik, alderdi finkoa. Bertan, izaera instrumentalena duten hiru konpetentzien –Euskarazko
eta gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia eta Matematikarako konpetentziaebaluazioa edizio guztietan egiten da, betiere, egoera ahalik eta zehatzen eta ondoren
neurtzeko. Bestetik, alderdi aldakorragoa. Bertan, indarrean den araudian zehaztutako
gainerako konpetentziak ebaluatzen dira jarraian.

1.1. 2015EKO EBALUAZIOAREN EZAUGARRIAK.
2015eko Ebaluazio Diagnostikoaren ereduak hasierako ereduko (ED09) oinarrizko
ezaugarri garrantzitsuak eta ED13an ezarri ziren zenbait aldaketa ditu, eta gainera, aldaketa
berriak txertatzen ditu.
Ebaluazio Diagnostikoaren testuinguru orokorrak ezaugarri garrantzitsu hauek ezarri zituen:
zentsuaren araberakoa da; izan ere, Lehen Hezkuntzako 4. mailako (LH) eta Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako (DBH) 2. mailako ikasle guztiek hartzen dute parte; kanpokoa da (barneizaerarekin ebaluatu diren hizkuntza-konpetentzietako zenbait dimentsio izan ezik);
estandarizatua da, eta prestakuntza- eta orientazio-izaera du ikastetxeetarako, eta informazioizaera familientzat.
Orain arte egin diren Ebaluazio Diagnostikoko bost edizioetan, oinarrizko hiru konpetentzia
ebaluatu dira modu finkoan (Euskarazko eta Gaztelaniazko hizkuntza-komunikazioa eta
Matematikarako konpetentzia); gainerako konpetentziak txandaka ebaluatu dira.
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Jarraian ageri den taulan ikus dezakegu zer konpetentzia ebaluatu diren edizio bakoitzean,
baita probak zer formatutan aplikatu diren ere (papera edo ordenagailua).

OINARRIZKO KONPETENTZIAK

ED09

ED10

ED11

ED13

ED15

Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia.

KANPO EBALUAZIOA

Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia.
Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia.
Matematikarako konpetentzia.
Zientzia-,
teknologiakonpetentzia.

eta

osasun-kulturarako

Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia.
Ikasten ikasteko konpetentzia.

BARNE
EBALUAZIOA

Informazioaren trataera eta konpetentzia digitala.

Pilotua

Euskarazko, Gaztelaniazko eta Ingeleseko idazmena*

Euskarazko, Gaztelaniazko eta Ingeleseko mintzamena*

* Ikastetxe guztiek egin zituzten ISEI-IVEIk egindako probak eta ordezkagarria den lagin bat
kanpotik zuzendu zen.

1.1.1. Aplikazio-prozesua.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Ebaluazio Diagnostikoa 2015eko martxoaren 9 eta 20
artean egin zen. Probako itemak konpetentzia bakoitzeko aditu taldeak egin zituen, eta ISEIIVEIko teknikariek koordinatu zituzten. Ikasleen proben aplikazio-lanak ikastetxetik kanpoko
langileek egin zituzten eta haien kalitate-kontrolaren ardura Hezkuntzako Ikuskaritzarena eta
ISEI-IVEIrena izan zen. ED13an egin zen moduan, proba guztiak ordenagailuan egin ziren.
Ikastetxeetan, ebaluazioen antolaketa honela gauzatu zen:
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DBHko 2. maila

Jarraib.

Proba

Guztira

DBHko 2. maila

Jarraib.

Proba

Guztira

Gaztelaniazko
hizkuntzakomunikazioa

5’

55’

60’

Euskarazko
hizkuntzakomunikazioa

5’

55’

60’

5’

Atseden laburra

60’

Ingelesezko
hizkuntzakomunikaziorako
konpetentzia

20’

Atseden luzea eta
jolas-ordua

50’

Galdetegia

Atseden laburra
Matematikarako
konpetentzia

5’

55’

Atseden luzea eta
jolas-ordua
Zientzia-, teknologiaeta osasunkulturarako
konpetentzia.
Guztira

5’

45’
3h 15’

5’
5’

55’

60’

20’

5’

Guztira

40’

45’

3h 10’

ED13an ez bezala, orduan ED13an, Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzia,
eta Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia batera ebaluatu baitziren, edizio honetan,
Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzia modu independentean ebaluatu da,
lehen aldiz ebaluatu zenean (ED09) egin zen moduan. Hori dela eta, ED13ko konpetentzia
honen emaitzak, ED09an eta ED15ean lortutakoekin alderatzeko garaian, zuhurtzia pixka
batekin aztertzea komeni da.
Errendimendu-probez gain, ikasleek hiru galdetegi mota bete zituzten galdera komunekin
eta galdera zehatzekin. Galdetegi horien bidez lortutako informaziotik abiatuta, eta emaitzekin
korrelazioak ezartzeko helburuarekin, txosten honetarako hainbat aldagai aukeratu dira eta
eragin handia izan dute hauek: ikaslearen sexua, jaiotza-urtearen arabera eskolatuta dagoen
ikasturtearen adin-egokitasun egoera, probako hizkuntzaren eta familiako hizkuntzaren eragina
linguistikoak ez diren konpetentzien emaitzetan, 3 urte baino lehenagoko familia-hizkuntza
Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, ISEKen bilakaera geruzetan, eta banakako
ISEKen eta ikastetxearen eragina konpetentzia guztietan.

1.2. EBALUATUTAKO POPULAZIOAREN DESKRIBAPENA.
Zentsuko ebaluazioa zenez, 2015eko proban, aurreko edizioetan bezala, diru publikoarekin
mantendutako ikastetxeetan (publiko zein itunpeko) eskolatutako Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako 2. mailako ikasle guztiek parte hartu zuten. Honelakoa izan da EDko bost
edizioetan ebaluatutako populazioa:
DBHko 2. maila
ED09

ED10

ED11

ED13

ED15

Ikastetxe kop.

335

333

330

324

326

Talde kop.

839

858

870

905

931

Ikasle kop.

17.550

18.021

18.279

19.241

20.221
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Ikus daitekeen moduan, 2015eko edizioa da, 2013ko edizioarekin batera, edizio guztien
artetik ikasle kopuru handieneko edizioa, 2009ko lehen edizioan baino 2.671 gehiago, baina
2013ko azken edizioan baino 980 gehiago. Maila honetan eskolatutako ikasle guztiek probak
egin ahal izatea bermatzeko ahalegin berezia egin da, egoera edo ezaugarri pertsonala edozein
izanda ere. Hain zuzen ere, proba euskarri informatikoan egiteak ikasle horien parte-hartze
baldintzak hobetzea ahalbidetu du, entzumen-zailtasunak dituzten ikasleen kasuan, esate
baterako. Horientzat, zehazki, zeinu-hizkuntzara egokitutako bideo bat prestatu zen entzumenprobarako. Ikusmen-zailtasunak dituzten ikasleentzat, berriz, programak hizkiaren tamaina
handitzeko aukera ematen zuen.
Hala eta guztiz ere, Ebaluazio Diagnostikoaren araudiak adierazten duen moduan, eta
nazioarteko ebaluazio guztietan ohikoa den moduan, zenbait ikaslek lortutako puntuazioa ez da
kontuan hartu ikastetxeetako eta taldeetako batez besteko puntuazioa kalkulatzerako garaia.
Jarraian, Euskadiko ikastetxe guztietako DBHko 2. mailan matrikulatuta dauden ikasleen
inguruko datuak biltzen dituzten taulak ageri dira; beste nolabait esanda, maila horretan 2015.
urteko Ebaluazio Diagnostikoa egiteko zentsua osatu zuten ikasleak dira, eta probetan eta
puntuazioetan txertatu direnak.
Proban
bilduta
dauden
ikasleak (2)

Puntuazioan
bilduta ez
dauden
ikasleak (3)

Bilduta
daudenak
erantzunarekin
(4)

Erantzunen
ehunekoa (5)

2013an proba
egin zuten
bildutako
ikasleen % (6)

Euskarazko
hizkuntzakomunikazioa

18.822

1.399

17.234

91,6

79,9

Gaztelaniazko
hizkuntzakomunikazioa

19.308

913

17.873

92,6

76,9

19.409

812

17.683

91,1

2011
91,1

Matematikarako
konpetentzia

19.279

942

17.934

93,0

93,2

Zientzia-,
teknologia- eta
osasunkulturarako
konpetentzia

19.355

866

18.108

93,6

93,1

Konpetentziak

Ingeleseko
hizkuntzakomunikazioa*.

Ikasleak,
guztira (1)

20.221

*Konpetentzia honen azken ebaluazioa ED11n egin zen
(1) DBHko 2. mailan matrikulatutako ikasleak.
(2) Hasiera batean proba bakoitza egiteko eskakizun guztiak betetzen zituzten ikasleak.
(3) Datuen azterketan kontuan hartu ez diren emaitzak dituzten eskolatutako ikasleak arrazoi hauek direla eta:
ebaluatzen zen konpetentziarekin zuzenean erlazionatutako CEI zuten, euskaratik salbuetsita zeuden, probara
joan ziren, baina ohiko absentistak ziren edo urtebeteko eskolatzea baino gutxiagokoa etorkinak ziren eta
probako hizkuntza ez zuten ulertzen.
(4) Proba egin zuten eta puntuazioak kontuan hartu zaizkien ikasleak.
(5) Probak 2015eko edizioan egin zituzten eta puntuazioak kontuan hartu zaizkien ikasleen ehunekoa.
(6) Probak 2013ko edizioan egin zituzten eta puntuazioak ikastetxeko eta komunitateko emaitza orokorretan
kontuan hartu zaizkien ikasleen ehunekoa.
{0>
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1.2.1. Ebaluazio Diagnostikoan geruza
ikasleen ehunekoen bilakaera.

bakoitzak

adierazten

duen

1.2.1. grafikoan, Ebaluazio Diagnostikoaren bost edizioetan geruza bakoitzak adierazten duen
ikasleen ehunekoaren bilakaera ikus daiteke.

1.2.1. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10-ED11-ED13-ED15. Geruza
bakoitzak ordezkatzen duen ehunekoaren bilakaera.
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Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailako Ebaluazio Diagnostikoan D ereduak
(publikoak eta itunpekoak) adierazten duen ikasleen ehunekoaren igoera antzematen da.
2009ko eta 2015eko datuak alderatuz gero, honako hau ondorioztatzen da:







A geruza publikoaren adierazgarritasunak behera egin du populazioaren artean eta
2015eko ehunekoa da edizio guztietako baxuena.
Itunpeko A geruzaren presentziak behera egin du ebaluatutako populazioaren artean, ia
% 50 hain zuzen.
B geruza publikoak beherantz jarraitzen du poliki-poliki eta populazioaren % 4 baino
zertxobait gehiago dago geruza honetan eskolatuta.
Itunpeko B geruza 2009ko antzeko ehunekoetan mantentzen da eta EDren edizio
honetan, % 22,5eko adierazgarritasuna du.
D geruza publikoa da argien gora egin duen geruza, % 5,7, hain zuzen ere, 2009. urtetik,
eta ebaluatutako biztanleria osoaren % 40,2 biltzen du.
Itunpeko D geruza ere gorantz doa. Hala ere, sare publikoko eredu berbera baino
neurri txikiagoan (% 3,4).

1.2.2. Geruzen araberako ebaluatutako populazioaren azterketa, ISEKen
arabera.
Indize sozioekonomikoa eta kulturalak (ISEK), ikasleen galdetegian bildutako erantzunetatik
kalkulatuta, beste hainbat arloren artean, hauek biltzen ditu: aitaren eta amaren maila
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profesionalarekin lotura duten arloak, familiako ikasketan gehieneko maila, etxean dagoen
liburu kopurua eta azterketaren arabera oso garrantzitsuak diren ondasun kultural jakin batzuk
edukitzea (liburuak, prentsa, aldizkari espezializatuak, ordenagailua eta Internet etxean...)

a) ISEKen balio-tartea ED15ean.
Ikastetxe bakoitzeko ikasleen batez bestekoa banakako datuetatik abiatuta kalkulatzen da.
Balio horren batez bestekoa 0an zentratu da —Autonomia Erkidegoko batez bestekoa— eta
1eko desbideratze tipikoa du. Kontuan izan behar da ez direla maila absolutuak, etapa
bakoitzean ebaluatutako lagineko ikasleekin egindako alderaketak baizik. Azterketa egin ahal
izateko, lau ISEK maila ezarri dira (baxua, ertain-baxua, ertain-altua, altua) eta horietako
bakoitzean kokatzen da ikastetxeen % 25. 2015ean, ISEKen balio-tarteak honako hauek dira:
ED15-DBHko 2. maila. ISEKen balio-tartea. Ikastetxeak.
Gutxieneko balioa

Gehieneko balioa

Batez besteko
balioa

Baxua

-1,98

-0,32

-0,68

Ertain- baxua

-0,32

-0,05

-0,18

Ertain-altua

-0,05

0,25

0,08

Altua

0,27

1,12

0,60

ISEK maila

b) ISEK maila bakoitzeko ikasleen ehunekoa.
1.2.2.a. grafikoak, ISEK maila bakoitzeko batez besteko balioez gain, horietako bakoitzean
kokatzen diren ikasleen ehunekoak adierazten ditu. Ikus daitekeen moduan, ISEK maila
bakoitzean ikastetxeen ehunekoa berdina denez (% 25), maila baxuko ikastetxeak dira ikasle
kopuru txikiena dutenak eta ISEK maila ertain-altuko ikastetxeak dira ikasle-ehuneko handiena
biltzen dutenak (ia % 28).
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1.2.2.a. grafikoa: ED15-DBHko 2. maila. Ikasleen banaketa
ikastetxeko ISEK mailaren arabera.
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c) Ikasleen ehunekoa geruzen eta ISEKen batez bestekoaren arabera.
1.2.2.b. grafikoak erakusten du, alde batetik, geruza bakoitzeko ISEKen batez bestekoa, eta
bestetik, geruza bakoitzak ED15ean parte hartu duten ikasleen guztizko kopuruan adierazten
duen ehunekoa. Itunpeko sareko geruzak indize honetako maila altuan edo ertain-altuan
kokatzen dira –jarraian ikusiko den moduan, gertatzen zen aurreko edizioetan ere–, eta sare
publikoko geruzak maila baxuan edo ertain-baxuan kokatzen dira.
Garrantzi handieneko geruza D publikokoa da. Lagin osoko % 40 baino zertxobait gehiago
adierazten du eta A publikoa da presentzia txikieneko geruza, % 2,7ko kopuruarekin. Lagineko
ikasleen ia % 65 D ereduan dago eskolatuta eta % 9k baino zertxobait gehiagok bi sareetako A
ereduan ikasten du.

1.2.2.b. grafikoa: ED15-DBHko 2. maila. ISEK balioak eta ikastetxeko geruza
bakoitzeko ikasleen ehunekoa.
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d) ISEKek geruzetan izan duen bilakaera.
Ebaluazio Diagnostikoko bost edizioetan geruza bakoitzeko ISEK indizearen batez besteko
mailak alderatzen baldin baditugu, lehen antzemandako hainbat joera berretsiko ditugu:






A eta B geruza publikoak daude ISEKen maila baxuenean, aurreko edizioetan gertatzen
zen moduan.
D geruza publikoa, EDren lehen edizioetan ISEK maila ertain-altuan kokatzen zena,
ED13an maila ertain-baxua izatera pasatu zen. ED15ean ere mantendu egin da,
zertxobait okerrera egin duen arren.
ISEK maila altuan kokatzen den itunpeko A geruzak lortu du ISEK baliorik altuena
ED15ean. Hori dela eta, gainerako geruzekiko bere balioaren aldea areagotzen ari da.
Itunpeko B geruza ISEK maila ertain-altuan mantentzen da EDko edizio guztietan. Hala
ere, ED15eko edizioan ISEKen batez besteko balioak behera egin du ED13rekin
alderatuta.
Azkenik, itunpeko D geruza, EDko edizio guztietan, ISEKen maila ertain-altuan kokatu
da, ED11n izan ezik. Azken horretan maila altua izan zuen. Azken edizio honek (ED15)
lortu du ISEKen baliorik altuena. Hala ere, maila ertain-altuko goiko mugan jarraitzen du
oraindik ere.

1.2.2.c. grafikoa: ED09-ED10-ED11-ED13-ED15. ISEK mailen bilakaera
geruzen arabera.
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e) Ikasleen ehunekoa geruzen eta ISEK mailen arabera.
1.2.2.d grafikoan, geruza bakoitzerako ISEK maila bakoitzean dauden ikasleen ehunekoa ageri
da. Egoera-aniztasuna eta ISEK mailen araberako ikasleen ehunekoaren banaketa desberdina
aintzat har daiteke geruza bakoitzean:
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A geruza publikoa da ISEK maila baxuan ikasle ehunekorik handiena pilatzen duena
(% 87,7); aldiz, itunpeko D geruza da ISEK maila honetan ikasle kopuru txikiena duena
(% 4,5).
Itunpeko A geruza da ISEK maila altuan ikasle kopuru handiena pilatzen duena (% 65,6).
Aldiz, A geruza publikoan ez dago inor ISEK maila horretan.
B geruza publikoan, ikasleen % 56,3 ISEK maila baxuan dago eta itunpeko sarearen
geruza berberean maila honetako % 39 ikasle gutxiago dago (% 17,3).
D geruza publikoan, % 5 maila altuan dago; aldiz, itunpeko D geruzan ia % 47 maila
honetan dago.
Itunpeko sarean, % 46,9 eta % 65,6 artean ISEK indizearen maila altuan dago. Sare
publikoan, maila horretan dagoen ikasle kopurua % 0ren eta % 5,2ren artean kokatzen
da.
1.2.2.d. grafikoa: ED15-DBHko 2. maila. Geruza bakoitzeko ikasleen
ehunekoa ikastetxeko ISEK indizearen arabera.
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1.3. EMAITZEN AURKEZPENA.
Txostenaren lehen zati honetan egindako 2015eko probaren eta laginaren ezaugarrien
deskribapenaren ostean, ebaluatutako oinarrizko konpetentzia bakoitzaren emaitzak erakusten
dira eta azterketa hauek egiten dira:
a) Emaitza orokorren bilakaera konpetentzia bakoitzean.
b) Konpetentzia bakoitzean ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu mailen arabera
c) Emaitzak geruzen arabera: emaitza orokorrak ISEKen eta errendimendu mailen arabera
konpetentzia guztietan.
d) Emaitzak familia-hizkuntzaren arabera konpetentzia batzuetan.
e) Dimentsioen araberako emaitzak Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzietan.
Txostenaren hirugarren atalean ageri da hiru aldagaik emaitzetan duten eragina: sexuak,
ikaslearen adin-egokitasunaren egoerak eskola mailari dagokionean eta ikastetxearen ISEK
mailak. Laugarren atalean burutu da emaitzen aldakortasunaren azterketa, eta azkenik,
bosgarrenean erakusten da ED11 eta ED15 bitarteko emaitzen igoera eta jaitsieren bilakaera
azterketa.
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1.4. KONTUAN IZAN BEHARREKO ZENBAIT IRIZPIDE.
Emaitzak ondo irakurtzeko, beharrezkoa da kontuan izatea ezarritako errendimenduko maila
bakoitzean ikasleen konpetentzien eta ehunekoen batez bestekoak ezin direla beren artean alderatu.
Konpetentzia bakoitzeko batez besteko emaitzara iristeko estatistika-tresna berberak
erabiltzen dira; era berean, hiru errendimendu mailetako bakoitzeko ebaketa-puntuak
identifikatzeko prozedura berbera jarraitzen da konpetentzia guztietan. Hala eta guztiz ere,
konpetentzia bakoitzak bere ezaugarriak ditu eta bilakaera desberdina izan du. Hori dela eta,
ezinbestekoa da konpetentzien batez besteko emaitzak edo errendimendu maila bakoitzean
kokatzen diren ikasleen ehunekoak ez alderatzea, ezta bi Hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzien –euskaraz eta gaztelaniaz– kasuan ere (eraikuntza-irizpide eta erreferente
antzekoak dituzte); izan ere, abiapuntua ez da berdina.
ED15ean, proba guztiak ordenagailuz egin dira. Hori dela eta, lehendabiziko aldiz alderatu
ahal izango dira tresna berbera erabiliz egindako bi proba desberdinetako (ED13 eta ED15)
emaitzak.
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2. EMAITZAK, OINARRIZKO
KONPETENTZIEN ARABERA.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia.
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia.
Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia.
Matematikarako konpetentzia.
Zientziaren, teknologiaren eta osasunaren inguruko
kulturarako konpetentzia.

Konpetentzien batez bestekoak eta ikasleen ehunekoak
errendimendu maila bakoitzean
KONPETENTZIA BAKOITZEAN SOILIK ALDERA DAITEZKE.
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Emaitzen laburpen orokorra
Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia:


ED15ean konpetentzia honetako batez bestekoa (249 puntu) ED13an eta ED11n
lortutakoa baino nabarmen baxuagoa da (-7 puntu bi kasuetan) eta ED09an lortutakoa
baino puntu bat beherago kokatzen da. Alde guztiak estatistikoki adierazgarriak dira.



ED15ean, errendimendu mailen araberako sailkatzeari dagokionean, ikasleen % 54,2k
gainditu du konpetentzia honetako hasierako errendimendu maila, eta hauetako %
30,3 iritsi da maila aurreratua izatera. Azken ehuneko hau berriz, % 16,4a da
Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako proban parte hartu duten ikasle
guztiak kontuan.



ED09 eta ED15eko emaitzak alderatuz gero, igoera nabari da hasierako mailan
kokatutako ikasleen ehunekotan (% +7,7), eta ehunekoaren jaitsiera, aldiz, erdiko
mailan (% -5,8).



ED09ko geruza bakoitzeko puntuazioak ED15ekoekin alderatzean, konturatuko gara
igoera nabarmena gertatzen dela A geruza publikoan eta itunpekoan kokatutako
ikasleen puntuazioetan, eta jaitsiera nabarmena gertatzen da gainerako geruzen
puntuazioetan.

Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia:


Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, ED15ean, DBHko 2. mailako
ikasleek 253 puntu lortu dituzte. ED13an izandako puntuazio berbera, ED11n
lortutakoa baino puntu bat gutxiago (ez da adierazgarria) eta ED09an baino 3 puntu
gehiago.



ED15ean, errendimendu mailen araberako sailkatzeari dagokionez, ikasleen % 83,9k
gainditu du konpetentzia honetako hasierako maila, eta hauetako % 33,6 iritsi da maila
aurreratua izatera. Azken ehuneko hau berriz, % 29,1a da Gaztelaniazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentziako proban parte hartu duten ikasle guztiak kontuan.



Errendimendu mailen bilakaeran, ED15ean hasierako mailan kokatutako ikasleen
ehunekoak behera egin du ED09rekin (% -2,7) eta ED13rekin alderatuta (% -1,6).
ED11rekin alderatuta, berriz, gora egin du (% +1,4).



ED09ko geruza bakoitzeko puntuazioak ED15ekoekin alderatzean, ikus daiteke sei
geruzetako lautan (A publikoa, D publikoa, itunpeko B eta itunpeko Dn) kokatutako
ikasleen puntuazioetan igoera nabarmena gertatzen dela. Itunpeko A geruzaren 2
puntuko igoera ez da estatistikoki adierazgarria, eta B geruza publikoaren kasuan, 6
puntuko jaitsiera estatistikoki adierazgarria da.

Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia:


ED15ean, Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, DBHko 2. mailako
ikasleek 251 puntu lortu dituzte, 2011ko proban lortutakoa baino puntu bat gehiago.
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Aldea ez da estatistikoki adierazgarria.


ED15ean, errendimendu mailen araberako sailkatzeari dagokionean, ikasleen % 83,9k
gainditu du konpetentzia honetako hasierako maila, eta hauetako % 30,2 iritsi da maila
aurreratua izatera. Azken ehuneko hau berriz, % 25,3a da Ingelesezko hizkuntzakomunikaziorako konpetentziako proban parte hartu duten ikasle guztiak kontuan.



ED11 eta ED15 arteko errendimendu mailen bilakaeran ikus daiteke hasierako
errendimendu mailan kokatutako ikasleen ehunekoak behera egin duela zertxobait
(% -0,7), eta hala eta guztiz ere, ikasleen ehunekoak zertxobait gora egiten du erdiko
errendimendu (% +0,1) mailan eta maila aurreratuan (% +0,7).



ED11 eta ED15 arteko sei geruzen emaitzak alderatuz gero, antzeman dugu hiru
geruzek nabarmen hobetu dituztela puntuazioak: A geruza publikoak (+5 puntu),
Itunpeko A geruzak (+6 puntu), Itunpeko B geruzak (+3 puntu). B geruza publikoak,
ED15ean, ED11n baino batez besteko nabarmen baxuagoa lortu du (-5 puntu). D
geruza publikoaren eta itunpekoaren puntu bateko jaitsiera ez da adierazgarria.

Matematikarako konpetentzia:


Matematikarako konpetentziaren emaitza orokorra nahiko egonkorra izan da Ebaluazio
Diagnostikoko edizio guztietan. Hala eta guztiz ere, 2015eko edizioan (246 puntu) 5
puntuko jaitsiera adierazgarria gertatu da ED13rekin alderatuta, eta 4 puntukoa
ED09rekin alderatuta.



ED15ean, errendimendu mailen araberako sailkatzeari dagokionean, ikasleen % 83,6k
gainditu du konpetentzia honetako hasierako maila, eta hauetako % 26,1 iritsi da maila
aurreratua izatera. Azken ehuneko hau berriz, % 21,8a da Matematikarako
konpetentziako proban parte hartu duten ikasle guztiak.



ED15 ED09rekin eta ED13rekin alderatuz gero, ikus daiteke gora egiten dutela
hasierako mailan eta erdiko mailan kokatzen diren ikasleen ehunekoak, eta behera
egiten du maila aurreratuko ehunekoak.



Lehen edizioko (ED09) geruzen eta azken ediziokoen (ED15) puntuazioak alderatuz
gero, ikus dezakegu jaitsiera gertatu dela geruza guztietako puntuazioetan, baina
itunpeko A eta D geruzetako emaitzetako beherakada ez da adierazgarria. Era berean,
alderaketa hori azken edizioaren eta ED13ren artean eginez gero, sei geruzetatik
bostetan puntuazioek behera egiten dute; itunpeko A geruzaren puntu bateko
beherakada soilik ez da estatistikoki adierazgarria.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzia:


Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentziaren emaitza orokorrak (241
puntu) 9 puntu egin du behera ED09an lortutakoarekin alderatuta. Jaitsiera hori
estatistikoki adierazgarria da. Hala eta guztiz ere, aurreko edizioarekin alderatuta
(ED13), batez bestekoak 3 puntu egin du gora eta alde hori ere estatistikoki
adierazgarria da.



ED15ean, errendimendu mailen araberako sailkatzeari dagokionean, ikasleen % 79,6k
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gainditu du konpetentzia honetako hasierako maila, eta hauetako % 21,4 iritsi da maila
aurreratua izatera. Azken ehuneko hau berriz, % 17,0a da Zientzia-, teknologia- eta
osasun-kulturarako konpetentziako proban parte hartu duten ikasle guztiak.


ED09 eta ED15 arteko errendimendu mailetan ikasleen ehunekoak alderatzen baldin
badira, ikus daiteke hasierako errendimendu mailan (% +2,5) eta erdikoan (% +5,6)
kokatutako ikasleen ehunekoak gora egin duela. Aldiz, errendimendu aurreratuko
mailan behera egin du (% -8,1). Hala eta guztiz ere, ED13 eta ED15 arteko
errendimendu mailetan ikasleen ehunekoen bilakaera alderatzen baldin bada, kontrakoa
gertatzen da..

Emaitzak eta ISEKa:


ED15ean, ebaluatutako bost konpetentzietan, ikus daiteke ISEKen efektua
kontrolatzean itunpeko geruzen puntuazioek behera egiten dutela, baina aldeak, kasu
guztietan, ez dira estatistikoki adierazgarriak. Esate baterako, Euskarazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzian eta
Matematikarako konpetentzian itunpeko B
geruzaren puntuazioaren jaitsiera, ISEKen efektua kontrolatzean, ez da estatistikoki
adierazgarria. Itunpeko A eta B geruzen puntuazioen arteko aldeak, ISEKen eragina
kontrolatzean, ez dira adierazgarriak Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentziaren eta Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentziaren kasuan.



Aldiz, geruza publikoen kasuan, ISEKen efektua kontrolatu ostean, ebaluatutako
konpetentzia guztietan, puntuazioek gora egiten dute, baina alde horiek ez dira beti
estatistikoki adierazgarriak. Esate baterako, Ingeleseko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentziaren kasuan, D geruza publikoaren puntuazioaren aldea, ISEKen efektua
kontrolatzean, ez da adierazgarria.
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HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO

2015ean 249 puntuko batez besteko puntuazioa lortu dute Euskarazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzian. Batez besteko hori aurreko Ebaluazio Diagnostikoan
(ED13) lortutakoaren 7 puntu azpitik dago, eta lehen edizioan (ED09) lortutakoaren puntu
1 azpitik. Aldeak estatistikoki adierazgarriak dira.
ED15ean, errendimendu mailen araberako sailkatzeari dagokionean, ikasleen % 54,2k
gainditu du konpetentzia honetako hasierako errendimendu maila, eta hauetako % 30,3
iritsi da maila aurreratua izatera. Azken ehuneko hau berriz, % 16,4a da Euskarazko
hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako proban parte hartu duten ikasle guztiak
kontuan. EDko beste edizioetan gertatu den moduan, ehunekoak oso desberdinak dira
geruza bakoitzean.
Errendimendu mailetan ED09 eta ED15eko emaitzak alderatuz gero, igoera nabari da
hasierako mailan kokatutako ikasleen ehunekotan (% +7,7) eta ikasleen jaitsiera erdiko
mailan (% -5,8) eta maila aurreratuan (% -2).

2.1.1. Emaitza orokorren bilakaera1.
Ebaluazio Diagnostikoko 2009ko edizioan 250 puntuko batez bestekoa ezarri zen
konpetentzia guztietarako. ED15ean lortutako batez bestekoa ED09an lortutakoarekin
alderatzen baldin bada, ikus daiteke puntu bat egin duela behera eta alde hori adierazgarria da.
ED15ean Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian lortutako emaitzak alderatzen
baldin badira, ikus daiteke jaitsiera nabarmena dagoela ED10ean lortutakoekin (9 puntu) eta
2011ko eta 2013ko ediziokoekin (7 puntu) alderatuta.

Aurreko edizioetan bezala, emaitza orokorretan ere konpetentzia honetako bi dimentsio hartu dira kontuan:
Entzumena eta irakurmena. Idazmeneko emaitzak modu espezifikoan adierazten dira 2.1.6 atalean.
1
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2.1.1. grafikoa: DBHko 2.maila. ED09-ED10-ED11-ED13-ED15. Emaitza orokorren
bilakaera Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian.
300
280
258
260

256

256

250

249

240
220
200
ED09

ED10

ED11

ED13@

ED15@

* Grafikoaren eskala 200ean hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.
* @ simboloak adierazten du Ebaluazio Diagnostiko edizioak ordenagailuaren bidez egin direla.

2.1.2. Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu mailen arabera.
Hurrengo grafikoan, orain arte egin diren Ebaluazio Diagnostikoko bost edizioetan zehar
errendimendu maila bakoitzean kokatutako ikasleen ehunekoaren bilakaera aztertu da.
2.1.2. grafikoa: DBHko 2.maila. ED09-ED10-ED11-ED13-ED15. Ikasleen
ehunekoa Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako
errendimendu mailen arabera.
ED09
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ED10

43,6

33,5
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Maila aurreratua

Errendimendu mailetan ikasleen ehunekoaren bilakaera aztertu ostean, ikus daiteke ED09
eta ED10 artean hasierako eta erdiko mailan kokatutako ikasleen ehunekoetan beherakada
gertatu zela, eta igoera, berriz, maila aurreratuan. Hortik aurrera, ikasleen ehunekoak gora egin
du hasierako errendimendu mailan eta behera egin du erdiko errendimendu mailan eta maila
aurreratuan. Bi salbuespen daude:
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ED10etik ED11ra errendimenduko erdiko mailan dagoen ikasleen ehunekoetan
nolabaiteko igoera gertatu da (% 0,3).
2011ko Ebaluazio Diagnostikoaren ediziotik 2013kora, errendimenduko maila
aurreratua dagoen ikasleen ehunekoa mantendu egin da.

2.1.3. Emaitzak geruzen arabera: hizkuntza-eredua eta hezkuntza-sarea.
Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian 17.234 ikaslek hartu dute parte, ED13an
baino 3.020 gehiagok. Ebaluazio Diagnostikoaren bi edizioetan, A eta B geruza publikoak eta
itunpeko A geruza dira populazioaren ehuneko baxuenak dituztenak; aldiz, D geruza publikoak
biltzen du ikasleen ehuneko handiena.
ED13 eta ED15 artean ikasleen ehunekoak gora egin duen geruza bakarra D publikoa izan
da (% +3,2), gainerako geruzetan jaitsiera arina gertatzen da.

a) Emaitza orokorren bilakaera.
Hurrengo grafikoan, geruza bakoitzeko emaitzek Ebaluazio Diagnostikoko 5 edizioetan izan
duten bilakaera antzematen da.
Ebaluazio Diagnostikoko lehen edizioko (ED09) geruza guztien puntuazioak azken Ebaluazio
Diagnostikoko puntuazioekin (ED15) alderatzen baldin badira, honako hau antzemango dugu:



A publikoan (12 puntu) eta itunpeko A (13 puntu) geruzan eskolatutako ikasleen
puntuazioetan gorakada adierazgarria gertatu da.
B geruza publikoko (21 puntu), D publikoko (9 puntu), itunpeko B geruzako (12 puntu)
eta itunpeko D (3 puntu) geruzako ikasleek lortutako puntuazioek nabarmen egin dute
behera.

Bestalde, emaitzak Ebaluazio Diagnostikoko azken bi edizioetako (ED13 eta ED15) geruzen
arabera alderatzean, honako hau ondorioztatuko dugu:




A geruza publikoko puntuazioa mantentzen da.
Itunpeko A geruzako 2 puntuko igoera ez da estatistikoki adierazgarria.
B geruza publikoko (7 puntu), D publikoko (10 puntu), itunpeko B geruzako (6 puntu)
eta itunpeko D (10 puntu) geruzako ikasleek lortutako batez besteko puntuazioek
nabarmen egin dute behera.
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2.1.3.a. grafikoa: DBHko 2 maila. ED09-ED10-ED11-ED13-ED15.
Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzen
bilakaera geruzen arabera.
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Orain arte egindako Ebaluazio Diagnostikoko edizioetan geruzen emaitzak alderatuz gero,
honako hau ikus daiteke:






Emaitzarik baxuenak A geruza publikoak eta itunpeko A geruzak lortu dituzte.
Puntuazioetako aldeak adierazgarriak dira gainerako geruza publikoekin eta
itunpekoekin alderatuta.
A geruza publikoak itunpeko A geruzak baino puntuazio baxuagoak ditu. Puntuazioetako
aldea estatistikoki adierazgarria da.
Emaitzarik altuenak D geruza publikoak eta itunpeko D geruzak lortu dituzte.
Puntuazioetako aldeak adierazgarriak dira gainerako geruza publikoekin eta
itunpekoekin alderatuta.
D geruza publikoak itunpeko D geruzak baino puntuazio baxuagoak ditu. Aldea
estatistikoki adierazgarria da.
Itunpeko B geruzak B geruza publikoak baino puntuazio nabarmen altuagoak lortu ditu.

b) ED15eko emaitza orokorrak geruzen eta ISEK mailen arabera.
Hurrengo grafikoan, geruza bakoitzak lortutako batez besteko puntuazioa (erronboa) eta
geruza horietako bakoitzak Indize sozioekonomiko eta kulturalaren (ISEK) efektua kontrolatuz
gero lortuko zukeen batez besteko puntuazioa (karratua), hau da, ikasle guztiek ISEK bera
izango balute lortuko zuketena ikus daiteke.2

ISEK indizeak emaitzetan izan duen eragina galdera-sortan indize honekin lotutako galderei erantzun dieten
ikasleekin soilik kalkulatu da; ikasle batzuei buruz ez dugu informazio hori eta ikasle horiek ez daude kalkulu honetan
sartuta.
2
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2.1.3.b. grafikoa: ED15-DBHko 2. maila. Batez besteko puntuazioa eta
Euskarazko hizkuntza-komunikazioarako konpetentzian ISEKa kontrolatu
osteko puntuazioa.
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* Grafikoaren eskala 160an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

Aurreko grafikoan ikusten da A, B eta D geruza publikoek batez besteko puntuazioa
nabarmen hobetu duten bitartean, +17, +9 eta +2 puntu hurrenez hurren, ISEKen efektua
kontrolatzen denean, itunpeko geruza guztietan batez besteko puntuazioak behera egiten du
ISEK eragina kontrolatzean. Itunpeko B geruzaren -2 puntuko aldea ez da adierazgarria.
Hori dela eta, geruza publikoetako eta itunpeko A eta B geruzetako ikasleen kasuan bezala,
ISEK eragina ari da izaten emaitzetan. Ez da gauza bera gertatzen itunpeko B geruzako
ikasleekin; izan ere, horien puntuazioa, ISEK efektua kontrolatzean, ez da nabarmen aldatzen.
Geruzak lortutako batez besteko puntuazioak, ISEKen eragina kontrolatuz gero (karratuak),
aztertzen baldin baditugu, honako hau ondoriozta dezakegu:




Geruza guztietako puntuazioen arteko aldeak estatistikoki adierazgarriak dira.
Puntuaziorik baxuenak, A geruza publikoak eta itunpeko A geruzak lortu dituzte, eta
horien artetik, A geruza publikoarena da batez bestekorik baxuena.
D geruza publikoak eta itunpeko D geruzak lortu dituzte emaitzarik onenak, eta bien
artean, itunpeko D geruzak du batez bestekorik altuena.

c) Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu mailen arabera.
Hurrengo sei grafikoetan, orain arte egindako Ebaluazio Diagnostikoaren edizio guztietan
(ED09-ED10-ED11-ED13-ED15) ikasleen banaketan errendimendu mailen arabera izan den
bilakaera aztertu da.
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2.1.3.c. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10-ED11ED13-ED15. A publikoko ikasleen ehunekoaren
bilakaera errendimendu mailen arabera Euskarazko
hizkuntza-komunikazioan.

2.1.3.d. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10ED11-ED13-ED15. Itunpeko A ikasleen ehunekoaren
bilakaera errendimendu mailen arabera Euskarazko
hizkuntza-komunikazioan.
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2.1.3.h. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10ED11-ED13-ED15. Itunpeko D ikasleen ehunekoaren
bilakaera errendimendu mailen arabera Euskarazko
hizkuntza-komunikazioan.
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2.1.3.g. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10ED11-ED13-ED15. D publikoko ikasleen
ehunekoaren bilakaera errendimendu mailen
arabera Euskarazko hizkuntza-komunikazioan.
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2.1.3.f. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10-ED11ED13-ED15. Itunpeko B ikasleen ehunekoaren
bilakaera errendimendu mailen arabera Euskarazko
hizkuntza-komunikazioan.
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2.1.3.e. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10-ED11ED13-ED15. B publikoko ikasleen ehunekoaren
bilakaera errendimendu mailen arabera Euskarazko
hizkuntza-komunikazioan.
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Ebaluazio Diagnostikoko edizio guztietan zehar A geruza publikoa eta itunpeko A geruza
alderatzen baldin baditugu, ikus daiteke bietan populazio ehuneko oso altua hasierako mailan
dagoela (% 73,5 eta % 98,3 artean). Bi geruzetan, ikasleen % 1,7 eta % 22,6 artean erdiko mailan
dago. Errendimenduko maila honetan dauden ikasleen ehunekoa altuagoa da itunpeko A
geruzan. Konpetentzia honetako maila aurreratuko emaitzak lortu dituzten bi geruzetako
ikasleen ehunekoa oso baxua da (% 0 eta % 3,9 artean). Orain arte egindako Ebaluazio
Diagnostikoko edizio guztietan, A geruza publikoa eta itunpekoa dira errendimenduko
hasierako mailan ikasle ehuneko gehien dutenak, eta era berean, bi geruza horiek dute ikasle
ehuneko txikiena erdiko mailan eta maila aurreratuan.
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Bestalde, B geruza publikoari dagokio hasierako mailan dagoen populazioren ehunekorik
altuena (% 49,8 eta % 75,9 artean); itunpeko B geruzan ere hori gertatzen da (ED13an eta
ED15ean izan ezik) errendimenduko erdiko mailan (% 35,9 eta % 47,4 artean). Nabarmendu
beharrekoa da ED13an eta ED15ean, B geruza publikoan eta itunpeko B geruzan igoera gertatu
dela hasierako mailan kokatutako populazioaren ehunekoari dagokionez, eta ondorioz, ikasleen
ehunekoa murriztu egin da bai erdiko mailan, bai maila aurreratuan. B geruza publikoko erdiko
mailan eta maila aurreratuan biltzen diren ikasleen ehunekoak itunpeko B geruzakoak baino
baxuagoak dira Ebaluazio Diagnostikoko edizio guztietan.
Erdiko errendimendu maila nagusitzen da D geruza publikoan eta itunpekoan, elkarren
artean oso antzeko balioak dituzte gainera. Hala ere, ED15ean ez da gauza bera gertatzen; izan
ere, D geruza publikoan hasierako mailan kokatutako ikasleen ehunekoak errendimenduko
erdiko mailan kokatutako ikasleen kopurua gainditzen du zertxobait (% 0,5). Itunpeko D
geruzako errendimendu aurreratuko mailan dagoen ikasleen ehunekoa D geruza publikokoa
baino altuagoa da Ebaluazio Diagnostikoko edizio guztietan.

2.1.4. Emaitzak familia-hizkuntzaren arabera.
Ebaluazioan parte hartu zuten ikasle bakoitzaren familia-hizkuntza jaso zen ikasleen
galdetegian. Ikaslea familia euskaldunekotzat hartzen da aitak edota amak euskaraz hitz egiten
dutenean eta etxean euskaraz hitz egiten dutenean beti edo ia beti. Ikasle horiek laginaren
% 21,4 ordezkatzen dute. Gainerako kasuak, hau da, % 78,6, “Euskara ez dena” kategorian
sartzen dira. Gehienak etxean gaztelaniaz hitz egiten dutenak dira, baina badira familiahizkuntza beste bat duten ikasleak ere.
2.1.4. grafikoak adierazten digu EDren edizio guztietan familiako hizkuntza euskara duten
ikasleek familiako hizkuntza euskara ez dutenek baino nabarmen puntuazio altuagoak lortzen
dituztela.
ED09an eta ED15ean lortutako emaitzen bilakaera alderatzen baldin badugu, ikus genezake
2 puntuko beherakada adierazgarria gertatu dela lehenengoan (“Euskara”), eta 4 puntukoa,
bigarrenean (“Euskara ez dena”), Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian.
Aldiz, EDren azken bi edizioak (ED11 eta ED13) alderatzean, familia-hizkuntza euskara
duten ikasleek eta familia-hizkuntza euskara ez den besteren bat dutenek konpetentzia honetan
lortutako batez besteko puntuazioek nabarmen egin dute behera (-8 eta -7 puntu hurrenez
hurren).
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2.1.4. grafikoa: DBHko 2.maila. ED09-ED10-ED11-ED13-ED15.
Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzen
bilakaera familia-hizkuntzaren arabera.
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* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

2.1.5. Emaitzak dimentsioen arabera: Entzumena eta Irakurmena.
a) Emaitza orokorren bilakaera.
Konpetentzia hau osatzen duten bost dimentsioetatik, Ebaluazio Diagnostikoaren
puntuazioan bi dimentsio hartzaileak hartu dira kontuan: Entzumena eta Irakurmena. Idazmena,
lagin batetik abiatuta ebaluatu zena, ondoren aztertuko dugu. Mintzamena eta Ahozko
elkarrekintza konpetentziak oraindik ez dira kanpotik ebaluatu, kudeaketa-, antolaketa- eta
denbora-zailtasunak direla eta, baina Ebaluazio Diagnostikoaren barne-aplikazioaren
testuinguruaren baitan ikastetxeek modu boluntarioan ebaluatu dituzte.
Ikus daitekeen moduan, ED15ean, Entzumena da ikasleek Euskarazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentziaren batez besteko orokorrarekin (249 puntu) alderatuta puntuazio
nabarmen altuagoa (+3 puntu) lortu duten dimentsioa. Irakurmena, aldiz, Euskarazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentziaren batez besteko orokorraren 2 puntu azpitik eta Entzumenaren 5
puntu azpitik dago. Alde horiek adierazgarriak dira.
2.1.5. grafikoak EAEn egindako Ebaluazio Diagnostikoko bost edizioetan adierazitako bi
dimentsioen emaitzen bilakaera adierazten digu.
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2.1.5. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10-ED11-ED13-ED15.
Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren
emaitzen bilakaera dimentsioen arabera.
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* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

ED09 eta ED15en emaitzak alderatuz gero, ikusiko dugu azken edizio honetan
Entzumenaren batez bestekoa 2009an lortutako batez bestekoaren gainetik kokatzen dela bi
puntu. Alde hori adierazgarria da. Hala eta guztiz ere, ED15ean lortutako Irakurmeneko batez
bestekoa ED09ko batez bestekoa baino 3 puntu baxuago kokatzen da. Alde hori adierazgarria
da.
Ebaluazio Diagnostikoko edizio guztietan zehar bi dimentsioen bilakaera aztertuz gero:




Entzumenean, ED09tik ED10era (10 puntu) puntuazioetan igoera adierazgarriak izan
ziren, baita ED11tik ED13ra ere (9 puntu)3; aldiz, ED10etik ED11ra puntuazioek behera
(3 puntu) egin zuten eta ED13tik ED15era (14 puntu) berriz ere. Jaitsiera horiek
estatistikoki adierazgarriak dira.
Irakurmenean, puntuazioak ED09tik ED10era (+7 puntu) soilik izan zuen gorakada
nabarmena. Hortik aurrera, puntuazioak behera egin du nabarmen Ebaluazio
Diagnostikoko edizio guztietan ED15era arte. ED10etik ED11ra 2 puntuko jaitsiera izan
zen, ED11 ED13ra 5 puntukoa izan zen jaitsiera eta ED13tik ED15ra puntuazioak 3
puntu egin zuen behera.

2.1.6. Emaitzak Idazmenean.
Euskaraz, Idazmena dimentsioa 2.705 ikaslek osatutako lagin baten bidez ebaluatu zen.
2015eko edizioan parte hartu zuten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe batzuetako
ikasleek parte hartu zuten4. Ikasleek komunikazio-egoera zehatz batean kokatutako testu bat

Datu segidak kontuan, ED13ko emaitza harrigarria gertatzen da biziki, eta horregatik beharko litzateke azterketa
xeheagoa kasu jakin honetan eragin ahal izan duten balizko arrazoien inguruan.
4 Emaitzak autonomia-erkidego mailan lortzeko kontrolatutako laginaz gain, ED15ean, Idazmenaren derrigorrezko
ebaluazioa planteatu da eta ikastetxeetako irakasleek eta Ebaluazio Diagnostikoaren barne alorrean gauzatu dute.
3
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idatzi behar zuten. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailako ikasleen kasuan, udako
gertaeraren bati buruzko kontakizun bat idazteko eskatu zitzaien. Gutxieneko luzera: 150 hitz.
Ikasleek 30 minutu zituzten proba egiteko.

a) Emaitza orokorrak.
Dimentsio honetako emaitzak ezin dira aurreko edizioekin alderatu; izan ere, proba
bakoitzean, Idazmeneko proba guztiz aldatzen da eta publikoki ematen da ezagutzera. Hori dela
eta, Idazmeneko batez besteko puntuazioa, Ebaluazio Diagnostikoko edizio bakoitzean, 250
puntutan kokatzen da, 50eko desbideratze tipikoarekin.

b) Emaitzak errendimendu mailen arabera.
2.1.6.a. grafikoan, errendimendu maila bakoitzeko ikasleen ehunekoa adierazten da.
2.1.6.a. grafikoa: ED15-DBHko 2. maila. Euskarazko
hizkuntza-komunikazioko Idazmenean ikasleen ehunekoa
errendimendu mailen arabera.
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2015eko edizio honetan, ikasleena % 63k baino zertxobait gehiagok gainditu du hasierako
maila, eta horien artetik, % 16,6 maila aurreratuan kokatzera iritsi da.

c) Emaitzak geruzen arabera.
Hurrengo grafikoak geruza bakoitzean eskolatutako ikasleek Idazmenean lortutako
ED15eko batez bestekoak adierazten dizkigu.

Aurrera eraman ahal izateko, ikastetxeei testu-ereduak, jarraibideak eta ebaluazio-irizpideak eskaini zitzaizkien.
Material horiek Idazmeneko kanpo-ebaluazioan erabilitakoen berberak izan dira. Ikastetxe parte-hartzaile guztietako
ikasleen lagin zabalari aplikatu zaie, euskal irakas-sistemako egoera ezagutzeko helburuarekin.
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2.1.6.b. grafikoa: ED15-DBHko 2. maila. Euskarazko hizkuntzakomunikazioko Idazmeneko emaitzak geruzen arabera.
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Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren dimentsio honetako puntuaziorik
altuenak D ereduetan eskolatutako ikasleek lortutakoak dira, bai itunpeko sarekoek, bai sare
publikokoek, eta aldiz, puntuaziorik baxuenak A ereduko ikasleek lortu dituzte, bai sare
publikokoek, bai itunpeko sarekoek. Itunpeko A geruzako ikasleek A geruza publikoko ikasleek
baino 56 puntu altuagoko batez bestekoa dute. Geruzen batez bestekoen arteko alde guztiak
adierazgarriak dira.

d) Sexuaren araberako emaitzak.
Neskek 18 punturekin gainditzen dute mutilen batez bestekoa Euskarazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentziako Idazmenean. Aldea estatistikoki adierazgarria da.
Neskak
Mutilak

259
241
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HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO

Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, ED15ean, DBHko 2. mailako
ikasleek 253 puntu lortu dituzte. ED13an izandako puntuazio berbera eta ED09an baino
3 puntu gehiago. Aldea estatistikoki adierazgarria da.
ED15ean, errendimendu mailen araberako sailkatzeari dagokionez, ikasleen % 83,9k
gainditu du konpetentzia honetako hasierako maila, eta hauetako % 33,6 iritsi da maila
aurreratua izatera. Azken ehuneko hau berriz, % 29,1a da Gaztelaniazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentziako proban parte hartu duten ikasle guztiak kontuan.
Errendimendu mailen bilakaeran, ED15ean, hobekuntza nabari da; izan ere, hasierako
mailan kokatutako ikasleen ehunekoak behera egin du ED09rekin (% -2,7) eta ED13rekin
alderatuta (% -1,6).

2.2.1. Emaitza orokorren bilakaera.5
Ebaluazio Diagnostikoko 2009ko edizioan 250 puntuko batez bestekoa ezarri zen
konpetentzia guztietarako. 2015eko proban, ikasleek Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian lortutako batez bestekoa 253 puntukoa izan da, 2009ko proban lortutakoa baino
hiru puntu altuagoa. Alde hori estatistikoki adierazgarria da. 2015eko puntuazioa 2013an
lortutakoaren berdina da eta ED11ko batez bestekoarekin alderatuta dagoen puntu bateko
aldea ez da estatistikoki adierazgarria.

300

2.2.1. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10-ED11-ED13-ED15.
Emaitza orokorren bilakaera Gaztelaniazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzian.
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* Grafikoaren eskala 200ean hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

5

Aurreko edizioetan bezala, emaitza orokorretan ere konpetentzia honetako bi dimentsio hartu dira kontuan:
Entzumena eta irakurmena. Idazmeneko emaitzak modu espezifikoan adierazten dira 2.2.6 atalean.
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2.2.2. Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu mailen arabera.
2.2.2 grafikoan, orain arte egin diren Ebaluazio Diagnostikoko bost edizioetan zehar
errendimendu maila bakoitzean kokatutako ikasleen ehunekoaren bilakaera aztertu da.
2.2.2. grafikoa: DBHko 2.maila. ED09-ED10-ED11-ED13-ED15.
Emaitzen bilakera errendimendu mailen arabera Gaztelaniazko
hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian.
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Errendimendu mailetan ehunekoen bilakaera aintzat hartzen baldin bada, 2011ra arte
hoberako joera argia ikusten da; izan ere, hasierako errendimendu maila beheranzko bidean
hasi zen eta ED09-ED10ean, erdiko mailak gora egin zuen, eta ED10-ED11ean, berriz, maila
aurreratuak egin zuen gora. Hala eta guztiz ere, ED13an okerrera egin zuen; izan ere,
errendimenduko hasierako mailako ikasleen ehunekoak gora egin zuen eta erdiko mailako eta
maila aurreratuko ehunekoek behera egin zuten. Azken edizio honetan (ED15), ED13rekin
alderatuta, hobekuntza gertatu da ostera ere; izan ere, jaitsiera gertatu da hasierako
errendimendu mailetan (% -1,6) kokatutako ikasleen ehunekoetan eta ehunekoaren igoera,
berriz, erdiko mailan (% +1,9). Era berean, hobekuntza nabari da ED09rekin alderatuta; izan
ere, bi edizioak alderatzean (ED09 eta ED15), ikus daiteke jaitsiera gertatzen dela hasierako
errendimendu mailan (% -2,7) kokatutako ikasleen ehunekoan eta horrek hobekuntza dakar
erdiko mailan (% +2,9).

2.2.3. Emaitzak geruzen arabera: hizkuntza-eredua eta hezkuntza-sarea.
ED15ean, Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian 17.873 ikaslek hartu dute
parte, ED13an baino 1.143 ikasle gutxiagok. Ebaluazio Diagnostikoaren bi edizioetan, A eta B
geruza publikoak eta itunpeko A geruza dira populazioaren ehuneko baxuenak dituztenak;
aldiz, D geruza publikoak biltzen du ikasleen ehuneko handiena. ED13 eta ED15 artean ikasleen
ehunekoa murriztu duten geruza bakarrak B eta D publikoa (% -1,9 eta % -2,7, hurrenez
hurren) izan dira; gainerako geruzetan igoera gertatu da.

a) Emaitza orokorren bilakaera.
Hurrengo grafikoan eta taulan, geruza bakoitzeko emaitzek Ebaluazio Diagnostikoko 5
edizioetan izan duten bilakaera ikusiko dugu.
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Ebaluazio Diagnostikoko lehen edizioko (ED09) geruza guztien puntuazioak azken Ebaluazio
Diagnostikoko puntuazioekin (ED15) alderatzen baldin badira, honako hau antzemango dugu:




A geruza publikoan (+7 puntu), D publikoan (+2 puntu), itunpeko B geruzan (+5 puntu)
eta itunpeko D geruzan (+5 puntu) eskolatutako ikasleen batez bestekoan igoera
nabarmena izan da. Itunpeko A geruzaren 2 puntuko igoera ez da estatistikoki
adierazgarria.
Nabarmen egin du behera B geruza publikoko ikasleek lortutako emaitzak (-6 puntu).

Bestalde, emaitzak Ebaluazio Diagnostikoko azken bi edizioetako (ED13 eta ED15) geruzen
arabera alderatzean, ondorioztatuko dugu 4 puntu egin duela gora itunpeko B geruzaren batez
bestekoak. Puntuazioetako gainerako aldeak ez dira estatistikoki adierazgarriak.

2.2.3.a. grafikoa: DBHko 2.maila. ED09-ED10-ED11-ED13-ED15.
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzen
bilakaera geruzen arabera.
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Orain arte egindako Ebaluazio Diagnostikoko edizioetan geruzen emaitzak alderatuz gero,
hau ikus daiteke guztietan:





Emaitzarik baxuenak A eta B geruza publikoek dituzte. Gainerako geruzekiko aldeak
adierazgarriak dira.
ED15era arte, konpetentzia honetako emaitzarik onenak itunpeko A eta B geruzek
lortu zituzten eta beren arteko puntuazioen aldeak ez dira adierazgarriak. ED15ean
egoera aldatu egin da; izan ere, itunpeko A eta D geruzen arteko bi puntuko aldea ez da
adierazgarria; kasu honetan, puntuaziorik onenak itunpeko A, B eta D geruzek lortu
dituzte. Gainera, ED15ean, aurreko edizioetan ez bezala, itunpeko A eta B geruzetako
batez bestekoen arteko 5 puntuko aldea adierazgarria da.
Geruza publikoek itunpekoek baino emaitza okerragoak lortu dituzte, ED09an izan ezik.
Ez dago alde adierazgarririk D geruza publikoak eta itunpeko D geruzak lortutako batez
bestekoaren artean.
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b) Emaitza orokorrak geruzen eta ISEKen arabera.
2.2.3.b. grafikoan, konpetentzia honetan, geruza bakoitzean ED15ean lortutako batez
besteko puntuazioa (erronboa) eta geruza horietako bakoitzak Indize sozioekonomiko eta
kulturalaren (ISEK) efektua kontrolatuz gero lortuko zukeen batez besteko puntuazioa
(karratua), hau da, ikasle guztiek ISEK6. bera izango balute lortuko zuketena ikus daiteke.

300

2.2.3.b. grafikoa: ED15-DBHko 2. maila. Batez besteko puntuazioa eta
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikazioarako konpetentzian ISEKa
kontrolatu osteko puntuazioa.
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* Grafikoaren eskala 200ean hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

Grafikoan ikus daitekeenez, A, B eta D geruza publikoek ISEKen efektua kontrolatzen
denean (+18 puntu, +9 puntu eta +2 puntu hurrenez hurren) batez besteko puntuazioa
nabarmen igotzen duten bitartean, itunpeko geruzetan behera egiten du puntuazioak eta sare
honetan A eta B geruzen arteko aldeak ez dira adierazgarriak (-3 puntu eta -2 puntu, hurrenez
hurren).
Geruzak lortutako batez besteko puntuazioak, ISEKen eragina kontrolatuz gero (karratuak),
aztertzen baldin baditugu, honako hau ondoriozta dezakegu:


Itunpeko D geruzako ikasleek D geruza publikoko eta itunpeko A geruzako ikasleen
emaitza berberak lortu dituzte; izan ere, aldeak ez dira adierazgarriak.

ISEK indizeak emaitzetan izan duen eragina galdera-sortan indize honekin lotutako galderei erantzun dieten
ikasleekin soilik kalkulatu da; ikasle batzuei buruz ez dugu informazio hori eta ikasle horiek ez daude kalkulu honetan
sartuta.
6
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Itunpeko B geruzako ikasleek lortzen dute batez bestekorik altuena geruzen artean eta
A geruza publikokoak baxuena.

c) Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu mailen arabera.

2.2.3.c. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10-ED11ED13-ED15. A publikoko ikasleen ehunekoaren
bilakaera errendimendu mailen arabera
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikazioan.

2.2.3.d. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10ED11-ED13-ED15. Itunpeko A ikasleen ehunekoaren
bilakaera errendimendu mailen arabera
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikazioan.
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2.2.3.e. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10-ED11ED13-ED15. B publikoko ikasleen ehunekoaren
bilakaera errendimendu mailen arabera
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikazioan.

2.2.3.f. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10-ED11ED13-ED15. Itunpeko B ikasleen ehunekoaren
bilakaera errendimendu mailen arabera
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikazioan.
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2.2.3.h. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10ED11-ED13-ED15. Itunpeko D ikasleen ehunekoaren
bilakaera errendimendu mailen arabera
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikazioan.
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2.2.3.g. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10ED11-ED13-ED15. D publikoko ikasleen
ehunekoaren bilakaera errendimendu mailen
arabera Gaztelaniazko hizkuntza-komunikazioan.
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Hurrengo sei grafikoetan, Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, orain arte
egindako Ebaluazio Diagnostikoaren edizio guztietan (ED09-ED10-ED11-ED13-ED15) ikasleen
banaketan errendimendu mailen eta geruzen arabera izan den bilakaera aztertu da.
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Ebaluazio Diagnostikoko (ED13 eta ED15) azken bi edizioak alderatuz gero:




Ikasleen ehunekoek behera egin dute hasierako errendimendu mailan, itunpeko A
geruzan izan ezik (% +1,3).
Igoera nabari da erdiko errendimendu mailan, itunpeko A eta B geruzetan izan ezik
(% -0,5 eta % -0,6, hurrenez hurren).
Geruza publikoetan eta itunpeko A geruzan ehunekoak behera egin du errendimendu
maila aurreratuan. Hala eta guztiz ere, itunpeko B eta D geruzetan gora egiten du
ehunekoak errendimendu maila horretan (% +1,8 eta % +0,8).

Ebaluazio Diagnostikoko lehen edizioaren (ED09) eta azkenaren (ED15) arteko hiru
errendimendu mailetan ikasleen ehunekoaren bilakaera aztertuz gero:




Sei geruzetatik lautan behera egiten du hasierako mailan kokatutako ikasleen ehunekoak
(A eta D publikoak, eta itunpeko B eta D geruzak).
Geruza publiko guztietan eta itunpeko D geruzan erdiko errendimendu mailan
kokatutako ikasleen ehunekoak gora egin du.
Geruza publiko guztietan errendimendu maila aurreratuan kokatutako ikasleen
ehunekoek behera egin dute, eta hala eta guztiz ere, gora egin dute itunpekoek.

Ebaluazio Diagnostikoko edizio guztietan zehar A geruza publikoa aztertuz gero,
ondorioztatuko dugu DBHko 2. mailako populazioaren herena baino gehiago hasierako mailan
dagoela. Geruza horretan bakarrik gertatzen da hori. Gainerako geruzetan, edizio desberdinen
artean ehunekoa aldatzen joan da, % 8,4 itunpeko B geruzan ED10ean (ehunekorik baxuena),
eta % 27,5 B geruza publikoan ED13an (ehunekorik altuena).
Orain arte egindako Ebaluazio Diagnostikoko edizio guztiak aztertzean, ikus daiteke A
geruza publikoak maila aurreratuan kokatutako populazio-ehuneko baxuenak izan dituela beti
eta alde handia dagoela gainerako geruzek errendimendu honetan dituzten ehunekoekin.
Gainera, ED15ean, errendimendu maila aurreratuan A geruza publikoko ikasleen ehunekoa
Ebaluazio Diagnostikoko edizio guztietako baxuena da. Bestalde, EDren bost edizioetan,
itunpeko A eta B geruzak dira errendimendu maila aurreratuan populazio ehunekorik altuena
(% 33,9 eta % 39,4 artean) biltzen dutenak.
Azkenik, geruza guztietan ikusten da ikasle ehunekorik altuenak erdiko errendimendu
mailan kokatzen direla. Maila honetan, ehunekorik baxuena A geruza publikoak izan zuen
ED09an (% 48,3) eta altuena B geruza publikoak ED10ean (% 62,8).

2.2.4. Emaitzak familia-hizkuntzaren arabera.
Ikasleen galdetegian ebaluazioan parte hartu zuten ikasle bakoitzaren familia-hizkuntza jaso
zen. Ikaslea familia euskaldunekotzat hartzen da aitak edota amak euskaraz hitz egiten dutenean
eta etxean euskaraz hitz egiten dutenean beti edo ia beti. Ikasle horiek laginaren % 21,1
ordezkatzen dute. Gainerako kasuak, hau da, % 78,6, “Euskara ez dena” kategorian sartzen
dira. Gehienak etxean gaztelaniaz hitz egiten dutenak dira, baina badira familia-hizkuntza beste
bat duten ikasleak ere.
DBHko 2. mailako ikasleen artean ikus daiteke familia-hizkuntza euskara ez duten ikasleek
(gehienetan gaztelania edo beste batzuk) Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian,
ED15ean, ED13an izandako puntuazio berbera dutela. ED15eko emaitzak ED09ko emaitzekin
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alderatzean, familia-hizkuntza euskara ez duten ikasleen artean, +2 puntuko aldea nabari da.
Alde hori estatistikoki adierazgarria da.
Familia-hizkuntza euskara duten ikasleek, ED15ean, ED09an baino 5 puntu gehiagoko
puntuazioa lortu dute eta alde hori adierazgarria da. Familia-hizkuntza euskara duten ED13 eta
ED15 arteko puntu bateko jaitsiera ez da estatistikoki adierazgarria.
Hala eta guztiz ere, ED15ean familia-hizkuntza euskara duten eta euskara ez duten ikasleen
arteko emaitzak alderatzen baldin badira, familia-hizkuntza euskara ez duten ikasleek 254
puntuko emaitza lortu dute; 3 puntu altuagoa. Alde hori estatistikoki adierazgarria da.
Familia-hizkuntza euskara ez duten ikasleek familia-hizkuntza euskara dutenek baino emaitza
hobeak lortu dituzte konpetentzia honetan EDren bost ediziotatik lautan. ED13ko 2 puntuko
aldea ez zen estatistikoki adierazgarria izan. Bestalde, bi taldeen arteko aldeak murriztu egin
dira Ebaluazio Diagnostikoko lehen lau edizioetan zehar, baina ED15ean puntu bat aldendu dira
aurreko edizioarekin alderatuta.
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2.2.4. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10-ED11-ED13-ED15.
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako
emaitzen bilakaera familia-hizkuntzaren arabera.

280
260
240

252

254

246

248

ED09

ED10

255

254

254

252

252

251

ED11

ED13

ED15

220
200

Euskara

Euskara ez dena

* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

2.2.5. Emaitzak dimentsioen arabera: Entzumena eta Irakurmena.
a) Emaitza orokorren bilakaera.
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia bost dimentsiotan dago egituratuta
(Entzumena, Irakurmena, Idazmena, Mintzamena eta Ahozko elkarreragina), eta bost horietatik
honako hiru hauek ebaluatu dira: Entzumena eta Irakurmena populazio osoari, eta Idazmena
lagin bati. Mintzamena eta Ahozko elkarrekintza konpetentziak oraindik ez dira kanpotik
ebaluatu, kudeaketa-, antolaketa- eta denbora-zailtasunak direla eta, baina Ebaluazio
Diagnostikoaren barne-aplikazioaren testuinguruaren baitan ikastetxeek modu boluntarioan
ebaluatu dituzte.
2.2.5. grafikoak EAEn egindako Ebaluazio Diagnostikoko bost edizioetan adierazitako bi
dimentsioen emaitzen bilakaera adierazten digu.
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2.2.5. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10-ED11-ED13-ED15.
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako
emaitzen bilakaera dimentsioen arabera.
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* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

Ikus daitekeen moduan, Entzumena dimentsioan lortu dute ikasleek batez bestekorik
altuena, eta konpetentziako batez besteko orokorra (253 puntu) baino altuagoa da.
Ikus daiteke ED15ean, ED13rekin alderatuta, Entzumeneko emaitza mantendu egiten dela,
eta aldiz, Irakurmeneko emaitzak puntu bat egin duela gora. Aldea estatistikoki adierazgarria da.
ED09rekin alderatuta, ED15ean, nabarmen egin du hobera bai Entzumenean (+6 puntu), bai
Irakurmenean (+2 puntu)

2.2.6. Emaitzak Idazmenean.
Gaztelaniaz, Idazmena dimentsioa 2.920 ikaslek osatutako lagin baten bidez ebaluatu zen.
2015eko edizioan parte hartu zuten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe batzuetako
ikasleek parte hartu zuten7. Ikasleek komunikazio-egoera zehatz batean kokatutako testu bat
idatzi behar zuten. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailako ikasleen kasuan, komiki
batetik abiatuta kontakizun bat idazteko eskatu zitzaien. Gutxieneko luzera: 150 hitz. Ikasleek
30 minutu zituzten proba egiteko.

a) Emaitza orokorrak.
Dimentsio honetako emaitzak ezin dira aurreko edizioekin alderatu; izan ere, aplikazio
bakoitzean, Idazmeneko proba guztiz aldatzen da eta publikoki ematen da ezagutzera. Hori dela

Emaitzak autonomia-erkidego mailan lortzeko kontrolatutako laginaz gain, ED15ean, Idazmenaren derrigorrezko
ebaluazioa planteatu da eta ikastetxeetako irakasleek eta Ebaluazio Diagnostikoaren barne alorrean gauzatuko dute.
Aurrera eraman ahal izateko, ikastetxeei testu-ereduak, jarraibideak eta ebaluazio-irizpideak eskaini zitzaizkien.
Material horiek Idazmeneko kanpo-aplikazioan erabilitakoen berberak izan dira. Ikastetxe parte-hartzaile guztietako
ikasleen lagin zabalari aplikatu zaie, euskal irakas-sistemako egoera ezagutzeko helburuarekin.
7

48

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

TXOSTEN EXEKUTIBOA 2015

ed

eta, Idazmeneko batez besteko puntuazioa, Ebaluazio Diagnostikoko edizio bakoitzean, 250
puntutan kokatzen da, 50eko desbideratze tipikoarekin.

b) Emaitzak errendimendu mailen arabera.
2.2.6.a. grafikoan, Gaztelaniazko Idazmenean errendimendu maila bakoitzeko ikasleen
ehunekoa adierazten da.
2.2.6.a. grafikoa: ED15-DBHko 2.maila. Gaztelaniazko
hizkuntza-komunikazioko Idazmeneko emaitzak
errendimendu mailen arabera.
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2015eko edizio honetan, DBHko 2. mailako ikasleen erdia baino zertxobait gehiago erdiko
mailan (% 53,5) dago kokatuta. % 20 inguru hasierako mailan dago eta % 26,4 maila
aurreratuan. Ikasleen ia % 80k dimentsio honetako hasierako maila gainditu du.

c) Emaitzak geruzen arabera.
Hurrengo grafikoak geruza bakoitzean eskolatutako ikasleek Idazmenean lortutako
ED15eko batez bestekoak adierazten dizkigu.
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2.2.6.b. grafikoa: ED15-DBHko 2. maila. Gaztelaniazko hizkuntzakomunikazioko Idazmeneko emaitzak geruzen arabera.
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ED15ean, aldaketa gertatzen da geruzen jokaeran Idazmena dimentsioan. A itunpeko eta
publiko, B itunpeko eta publiko, eta D itunpeko eta publikoen arteko aldeak ez dira
adierazgarriak, eta ezin liteke beraz jarraitu baieztatzen aurreko edizioetan bai bezala,
publikoko geruzek oro har emaitza okerragoak dituztenik itunpekoetako geruzek baino.
Era berean, geruza publikoen (A, B eta D) puntuazioen arteko aldeak eta itunpeko B eta D
geruzen arteko aldeak ez dira adierazgarriak.
Hala eta guztiz ere, A geruza publiko eta itunpeko B eta D geruzetako puntuazioen arteko
aldeak (-17 puntu eta -18 puntu, hurrenez hurren) estatistikoki adierazgarriak dira. D geruza
publikoaren eta itunpeko B geruzaren batez bestekoen arteko -6 puntuko aldea, D geruza
publikoaren eta itunpekoaren -7 puntuko aldea, eta itunpeko A geruza eta itunpeko B eta D
geruzen arteko batez bestekoan dauden aldeak ere (-9 puntu eta -10 puntu, hurrenez hurren)
adierazgarriak dira.

d) Emaitzak sexuaren arabera.
Gaztelaniazko Idazmena dimentsioan, neskek mutilek baino emaitza nabarmen altuagoak
(+21 puntu) erdietsi dituzte.
Neskak
Mutilak

261
240

50

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

2.3. INGELESEZKO
KONPETENTZIA.

TXOSTEN EXEKUTIBOA 2015

ed

HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO

ED15ean, Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, DBHko 2. mailako
ikasleek 251 puntu lortu dituzte, 2011ko proban lortutako batez bestekoa baino puntu bat
gehiago. Aldea ez da estatistikoki adierazgarria.
ED15ean, errendimendu mailen araberako sailkatzeari dagokionean, ikasleen % 83,9k
gainditu du konpetentzia honetako hasierako maila, eta hauetako % 30,2 iritsi da maila
aurreratua izatera. Azken ehuneko hau berriz, % 25,3a da Ingelesezko hizkuntzakomunikaziorako konpetentziako proban parte hartu duten ikasle guztiak kontuan.
ED11 eta ED15 arteko errendimendu mailen bilakaeran ikus daiteke hasierako
errendimendu mailan kokatutako ikasleen ehunekoak behera egin duela zertxobait (% -0,7),
eta hala eta guztiz ere, ikasleen ehunekoak zertxobait gora egiten du erdiko errendimendu
(% +0,1) mailan eta maila aurreratuan (% +0,7).

2.3.1. Emaitza orokorren bilakaera.8
Ebaluazio Diagnostikoko azken edizioan (ED15) bigarren aldiz ebaluatu da Ingelesezko
hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia. Hori dela eta, konpetentzia hau EDko bi ediziotan
soilik aztertu da, eta emaitzak alderatzeko, ED11 eta ED15 soilik ditugu.
Hurrengo grafikoan, aurreko edizioarekin alderatuta (ED11), Ingelesezko Hizkuntzakomunikaziorako konpetentzian lortutako emaitza orokorren bilakaera aztertu da.

300

2.3.1. grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15. Emaitza orokorren bilakaera
Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian.

280
260

250

251

ED11

ED15@

240
220
200
* Grafikoaren eskala 200ean hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

8

Aurreko edizioetan bezala, emaitza orokorretan, konpetentzia honetako bi dimentsio soilik hartu dira kontuan:
Entzumena eta Irakurmena. Idazmeneko emaitzak modu zehatzean ageri dira 2.3.7. atalean.
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Ebaluazio Diagnostikoko 2011ko edizioan, lehen aldiz ebaluazioa egitean, 250 puntuko batez
bestekoa ezarri zen, konpetentzia honetarako 50eko desbideratze tipikoarekin. 2015eko
proban, ikasleek Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian lortutako batez bestekoa
251 puntukoa izan da, 2011ko proban lortutakoa baino puntu bat altuagoa. Alde hori
estatistikoki adierazgarria da.

2.3.2. Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu mailen arabera.
2.3.2. grafikoan, Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia ebaluatu den bi
edizioetan errendimendu maila bakoitzean kokatutako ikasleen ehunekoen bilakaera aztertzen
da.
2.3.2. grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15. Errendimendu
mailen bilakaera Ingelesezko hizkuntza-konunikaziorako
konpetentzian.
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ED11n eta ED15ean, Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, ikasleen % 83k
baino zertxobait gehiagok hasierako maila gainditzen du.
Ebaluazio Diagnostikoko bi edizioetan, ED11n eta ED15ean, ikasleen ehunekoak
alderatzean, ikusten da jaitsiera arina dagoela hasierako errendimendu mailan (% -0,7)
kokatutako ikasleen ehunekoan. Aldiz, ikasleen ehunekoak igoera arina izan du erdiko
errendimendu mailan (% +0,1) eta maila aurreratuan (% +0,7).

2.3.3. Emaitzak geruzen arabera: hizkuntza-eredua eta hezkuntza-sarea.
Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian 17.683 ikaslek hartu dute parte, ED11n
baino 1.024 gehiagok. Ebaluazio Diagnostikoaren bi edizioetan, A eta B geruza publikoak eta
itunpeko A geruza dira populazioaren ehuneko baxuenak dituztenak, eta D geruza publikoak
biltzen du ikasleen ehuneko handiena. ED11 eta ED15 artean ikasleen ehunekoak gora
egindako geruza bakarrak D publikoa eta itunpeko D izan dira (% +4,4 eta % +2); gainerako
geruzetan jaitsiera gertatzen da.
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a) Emaitza orokorren bilakaera.
Hurrengo grafikoan, ED11n sei geruzatan lortutako emaitzak ageri dira. Horrekin batera,
ED15ean lortutakoekin dagoen aldea eta puntuazioen arteko aldeen adierazgarritasun
estatistikoa ere ikus daiteke.

2.3.3.a. grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15. Emaitzen bilakaera
geruzen arabera Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian.
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ED15ean, adierazgarriak ez diren batez besteko puntuazioen arteko alde bakarrak itunpeko
A eta D geruzen artean daudenak dira. Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian
puntuaziorik altuenak izan dituzte. Geruzek lortutako emaitzen gainerako aldeak adierazgarriak
dira.
Geruza publikoek itunpekoek baino batez besteko okerragoak lortu dituzte, eta horien
artetik, A geruza publikoaren batez bestekoa da baxuena.
ED11ko eta ED15 arteko sei geruzen emaitzak alderatuz gero, honako hau ondorioztatuko
dugu:






Bi edizioetan itunpeko A eta D geruzek lortu dituzte puntuaziorik altuenak.
ED11n eta ED15ean, geruza publikoek itunpekoek baino batez besteko okerragoak
lortu dituzte eta A geruza publikoko emaitzak dira baxuenak.
Zenbait geruzak, ED15ean, ED11rekin alderatuta, puntuazioak nabarmen hobetu
dituzte: A geruza publikoak (+5 puntu), itunpeko A geruzak (+6 puntu) eta itunpeko B
geruzak (+3 puntu).
B geruza publikoak, ED15ean, ED11n baino batez besteko nabarmen baxuagoa lortu du
(-5 puntu).
D geruza publikoak eta itunpekoak ED15ean, ED11rekin alderatuta, lortu dituzten
puntuazioetan izandako puntu bateko jaitsiera ez da adierazgarria.
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b) Emaitza orokorrak geruzen eta ISEKen arabera.
Jarraian, 2.3.3.b. grafikoan, geruza bakoitzak lortutako batez besteko puntuazioa (erronboa)
eta geruza horietako bakoitzak Indize sozioekonomiko eta kulturalaren (ISEK) efektua
kontrolatuz gero lortuko zukeen batez besteko puntuazioa, hau da, ikasle guztiek ISEK bera
izango balute lortuko zuketena (karratua) ikus daiteke9.
Grafikoan ikus daiteke A eta B geruza publikoek batez besteko puntuazioa hobetzen dutela
ISEK indizearen efektua kontrolatzen denean. Hala ere, D geruza publikoaren kasuan, 2
puntuko igoera izan da eta hori ez da adierazgarria. Hala eta guztiz ere, itunpeko geruzetan,
ISEK indizearen eragina kontrolatzean, batez besteko puntuazioa murriztu egiten da.
Beherakada hori estatistikoki adierazgarria da.
Geruza publikoek ISEKen arabera esperotakoa baino puntuazio baxuagoak dituzten arren,
itunpeko geruzek ISEK mailaren arabera esperotakoen gainetik dauden emaitzak lortu dituztela
ondoriozta dezakegu. D geruza publikoak, ISEKen efektua kontrolatzean, ez du alde
adierazgarririk puntuazioan.
Geruzak lortutako batez besteko puntuazioak, ISEKen eragina kontrolatuz gero (karratuak),
aztertzen baldin baditugu, honako hau ondoriozta dezakegu:




A eta B geruza publikoetako puntuazioen arteko aldea ez da estatistikoki adierazgarria,
baina D geruza publikoa hezkuntza-sare bereko beste bi geruzekin alderatuta dauden
aldeak bai, adierazgarriak dira.
D geruza publikoko ikasleek dute puntuaziorik altuena geruza publikoen artean, eta A
publikokoek baxuena.
Itunpeko geruzen arteko batez besteko puntuazioen artean lortutako aldeak ez dira
adierazgarriak.

Itunpeko geruzen puntuazioak, bai hasierakoak, bai ISEKen eragina kontrolatu ostean
lortutakoak, geruza publikoetakoen gainetik daude. Aipatutako aldeak estatistikoki
adierazgarriak dira.

ISEK indizeak emaitzetan izan duen eragina galdera-sortan indize honekin lotutako galderei erantzun dieten
ikasleekin soilik kalkulatu da; ikasle batzuei buruz ez dugu informazio hori eta ikasle horiek ez daude kalkulu honetan
sartuta.
9
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2.3.3.b. grafikoa: ED15-DBHko 2. maila. Batez besteko puntuazioa eta
ISEKa kontrolatu osteko puntuazioa Ingelesezko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzian.
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* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

c) Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu mailen arabera.
Hurrengo sei grafikoetan, Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, orain arte
egindako Ebaluazio Diagnostikoaren bi edizioetan (ED11-ED15) errendimendu mailen eta
geruzen arabera ikasleen banaketan izan den bilakaera aztertu da.
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2.3.3.d. grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15.
Itunpeko A ikasleen ehunekoaren bilakaera
errendimendu mailen arabera Ingelesezko
hizkuntza-komunikazioan.
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2.3.3.c. grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15. A
publikoko ikasleen ehunekoaren bilakaera
errendimendu mailen arabera Ingelesezko
hizkuntza-komunikazioan.
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2.3.3.f. grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15.
Itunpeko B ikasleen ehunekoaren bilakaera
errendimendu mailen arabera Ingelesezko
hizkuntza-komunikazioan.
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B publikoa

2.3.3.e. grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15. B
publikoko ikasleen ehunekoaren bilakaera
errendimendu mailen arabera Ingelesezko
hizkuntza-komunikazioan.
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2.3.3.h. grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15.
Itunpeko D ikasleen ehunekoaren bilakaera
errendimendu mailen arabera Ingelesezko
hizkuntza-komunikazioan.
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2.3.3.g. grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15. D
publikoko ikasleen ehunekoaren bilakaera
errendimendu mailen arabera Ingelesezko
hizkuntza-komunikazioan.
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ED11 eta ED15ean lortutako errendimendu mailetan geruzen araberako ikasleen
ehunekoak alderatzen baldin badira, hasierako errendimendu mailan ikasleen ehunekoak
behera egiten du geruzetako hirutan: A publikoa (% -8,0) eta itunpeko A eta B (% -1,9 eta % 0,8, hurrenez hurren). Bestalde, geruzetako hiruk, D publikoak eta itunpeko A eta B geruzek,
igo egin dute errendimendu maila aurreratuan dagoen ikasleen ehunekoa (% +0,8, % +2,7 eta
% +2,8, hurrenez hurren). A geruza publikoak soilik igo du ikasleen ehunekoa erdiko
errendimendu mailan (% +8,5).
Ebaluazio Diagnostikoko edizio guztietan zehar A geruza publikoa aztertuz gero,
ondorioztatuko dugu DBHko 2. mailako populazioaren erdia baino gehiago hasierako
errendimendu mailan dagoela. Geruza horretan bakarrik gertatzen da hori. Gainerako
geruzetan, edizio desberdinen artean ehunekoa aldatzen joan da, % 8,0 itunpeko D geruzan
ED11n (ehunekorik baxuena), eta % 36,3 B geruza publikoan ED15ean (ehunekorik altuena).
Era berean, ED11 eta ED15eko emaitzak aztertzean, ikus daiteke A geruza publikoak maila
aurreratuan kokatutako populazio-ehuneko baxuenak izan dituela beti eta alde handia dagoela
gainerako geruzek errendimendu honetan dituzten ehunekoekin. Gainera, ED15ean,
errendimendu maila aurreratuan A geruza publikoko ikasleen ehunekoa Ebaluazio
Diagnostikoko edizio guztietako baxuena da. Bestalde, itunpeko A eta D geruzak dira
errendimendu maila aurreratuan populazio ehunekorik altuena (% 32,1 eta % 40,5 artean)
biltzen dutenak.
Azkenik, geruza guztietan ikusten da ikasle-ehunekorik altuenak errendimenduko erdiko
mailan kokatzen direla, A geruza publikoan izan ezik. Bertan, biztanleria gehiena hasierako
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mailan kokatzen da. Errendimendu maila honetan, ehunekorik baxuena A geruza publikoak izan
du ED11n (% 34,8) eta altuena D geruza publikoak ED11n (% 64,5).

2.3.4. Emaitzak familia-hizkuntza arabera.
Ikasleen galdetegian ebaluazioan parte hartu zuten ikasle bakoitzaren familia-hizkuntza jaso
zen. Ikaslea familia euskaldunekotzat hartzen da aitak edota amak euskaraz hitz egiten dutenean
eta etxean euskaraz hitz egiten dutenean beti edo ia beti. Ikasle horiek laginaren % 20,9
ordezkatzen dute. Gainerako kasuak, hau da, % 79,1, “Euskara ez dena” kategorian sartzen
dira. Gehienak etxean gaztelaniaz hitz egiten dutenak dira, baina badira familia-hizkuntza beste
bat duten ikasleak ere.
DBHko 2. mailako ikasleen artean, ikus daiteke familia-hizkuntza euskara duten ikasleen
artean, Ebaluazio Diagnostikoko bi edizioetan (ED11 eta ED15), Ingelesezko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzian, batez bestekoa berdina dela. Hala eta guztiz ere, familiahizkuntza euskara ez duten ikasleek (gehienetan gaztelania edo beste batzuk), ED15ean, ED11n
baino puntu bat gehiago lortu dute, baina aldea ez da estatistikoki adierazgarria.
Hala eta guztiz ere, ED15ean familia-hizkuntza euskara duten eta euskara ez duten ikasleen
arteko emaitzak alderatzen baldin badira, familia-hizkuntza euskara duten ikasleek 259 puntuko
emaitza lortu dute; 10 puntu altuagoa. Alde hori estatistikoki adierazgarria da.
Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia ebaluatu duten Ebaluazio Diagnostikoko
bi edizioetan familia-hizkuntza euskara duten ikasleek, konpetentzia honetan, familia-hizkuntza
euskara ez dutenek baino emaitza hobeak lortu dituzte, eta aldeak estatistikoki adierazgarriak
dira ED11n eta ED15ean.

300

2.3.4. grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15. Emaitzen bilakaera
Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako familiahizkuntzaren arabera.
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* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.
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2.3.5. Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren emaitzak
eta ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzea.
Ingeleseko eskolaz kanpoko jardueretara joaten den ikasleen ehunekoak % 6,8 egin du
gora ED11tik (% 43,6) ED15era (% 50,4).

300
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2.3.5.a. grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15. Ingelesezko
hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren emaitzen bilakaera
ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzearen
arabera.
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* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

Aurreko grafikoan, ikus daiteke ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretara joaten diren
ikasleek, Ebaluazio Diagnostikoaren bi edizioetan, joaten ez direnek baino puntuazio altuagoak
dituztela. Aldea adierazgarria da bai ED11n (+32 puntu) eta ED15ean (+26 puntu); hala ere, bi
taldeen arteko aldea murriztu egin da.

a) Ikaslearen emaitzen bilakaera konpetentzietan eta ingelesezko
eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzea.
Oro har, eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzea konpetentzietako emaitza
negatiboekin lotzen da; izan ere, ekintza horietara, batez ere, eskatutako mailak lortzeko
errefortzua behar duten ikasleak joaten direla uste izaten da. Ingelesezko eskolaz kanpoko
jardueretan parte hartzen duen ikasleak ezagutzak hobetzeko egiten duela aintzat hartuta, eta
ez eskatutako gutxienekoak erdiesteko, jarraian, ingelesezko eskolaz kanpoko ekintzetan parte
hartzen duten eta parte hartzen ez duten ikasleen ebaluatutako beste curriculum
konpetentzietako emaitzak erakusten dira.
Hurrengo grafikoan, ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzen duten ikasleek
eta parte hartu gabekoek lortutako emaitzak aztertzen dira ED11n ebaluatu ziren
konpetentzietan.
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2.3.5.b. grafikoa: ED11-DBHko 2. maila. Ikasleen batez besteko
puntuazioa konpetentzietan ingelesezko eskolaz kanpoko
jardueretara joaten diren edo ez kontuan hartuta.
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Hurrengo grafikoan, ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzen duten ikasleek
eta parte hartu gabekoek lortutako emaitzak aztertzen dira ED15ean ebaluatu ziren
konpetentzietan.
2.3.5.c. grafikoa: ED15-DBHko 2. maila. Ikasleen batez besteko
puntuazioa konpetentzietan ingelesezko eskolaz kanpoko
jardueretara joaten diren edo ez kontuan hartuta.
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Aurreko hiru grafikoetan ikus daitekeenez, ED11n eta ED15ean, ingelesezko eskolaz
kanpoko ekintzetan parte hartzen duten ikasleek batez besteko puntuazio altuagoak lortzen
dituzte, eta ez Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian bakarrik, baita gainerako
konpetentzietan ere. Aipatutako aldeak estatistikoki adierazgarriak dira.
Ondorioz, oro har, eskolaz kanpoko jarduera mota hauetan parte hartzen duten ikasleek
ikasketetan emaitza onak lortzen dituzte; errefortzu akademikoko eskolaz kanpoko beste
jarduera mota batzuetan ez da hori gertatzen.
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b) Errendimendu mailetan ikasleen banaketaren bilakaera
ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzea.

eta

Hurrengo grafikoan ikus daiteke ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzen
duten ikasleek hasierako eta erdiko errendimendu mailetan jardueren parte hartzen ez
dutenek baino ehuneko txikiagoa pilatzen dutela. ED11n eta ED15ean gertatzen da hori.
Bestalde, ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzen duten ikasleek parte hartzen
ez dutenek baino maila aurreratuetan dagoen ikasle-ehuneko handiagoa pilatzen dute, eta
Ebaluazio Diagnostikoko bi edizioetan gertatzen da hori.
Ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzen duten ikasleen % 90,4 (ED15) eta
% 92,3 (ED11) arteko kopuruak gainditzen du hasierako errendimendu maila, eta ingelesezko
eskolaz kanpoko jardueren parte hartzen ez duten ikasleen % 76 (ED11) eta % 77,1 (ED15)
arteko kopuruak gainditzen du hasierako errendimendu maila.
2.3.5.d. grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15. Errendimendu mailetan
ikasleen banaketaren bilakaera Ingelesezko hizkuntza-komunikazioan
eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzearen arabera.
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c) Eskolaz kanpoko jardueretako parte hartzearen bilakaera eta ISEKa.
Azterketa honen helburua da ingeleseko eskolaz kanpoko eskoletan parte hartzen duten
ikasleak, irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan arazorik ez izateaz gain, maila sozioekonomiko eta
kultural zehatz batekoak ote diren jakitea. Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentziaren puntuazioan sartu den ikasleen ikastetxeko ISEKen gainean egiten da kalkulua.
2.3.5.e. grafikoan ikus daitekeen moduan, ED15ean, ingeleseko eskolaz kanpoko jardueretan
parte hartzen duen maila sozioekonomiko eta kultural baxuko ikasleen ehunekoa (% 32,5)
maila altuko ehunekoa (% 59,6) baino ia 27 puntu baxuagoa da.
Maila ertain-altuaren eta altuaren artean, jarduera hauetan parte hartzearen edo ez
hartzearen arteko aldea % 3,4koa da. Maila ertain-baxuan, ia % 49k hartzen du parte
ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan eta % 51k baino zertxobait gehiagok ez du parte
hartzen.
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ED11tik ED15era artean ISEKen arabera ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan parte
hartzen duten ikasleen ehunekoen bilakaera aztertzen baldin badugu, ondorioztatuko dugu bi
edizioetan ISEK baxua duten ikasleak direla eskolaz kanpoko jarduera horietara gutxien joaten
direnak. Hala ere, ehuneko horrek gora egin du ED15ean (% +8,7). Aldiz, ehunekorik altuena
ISEK maila altua duten ikasleei dagokie. Bi edizioetan % 52tik gora kokatzen dira.
ED15ean gora egiten du ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzen dutenen
kopuruak ISEK maila guztietan.
2.3.5.e. grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15. Ingelesezko eskolaz kanpoko
jarduetarako parte hartzearen bilakaera ISEKen arabera.
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d) Ingelesezko eskolaz kanpoko
bilakaera geruzen arabera.

jardueretako

parte

hartzearen

Jarraian, 2.3.5.f. grafikoan, ED11tik ED15era, ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan
parte hartzearen eta Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren batez bestekoan
sartutako ikasleak eskolatuta dauden geruzaren arteko loturaren bilakaera aztertzen da.
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2.3.5.f. grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15. Ingelesezko eskolaz kanpoko
jardueretako parte hartzearen bilakaera geruzen arabera.
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Itunpeko D geruzako ikasleak dira Ebaluazio Diagnostikoko bi edizioetan ingelesezko
eskolaz kanpoko jardueretan neurri handienean (% 55,4 eta % 60,9 artean) parte hartzen
dutenak. Ehuneko hori A geruza publikoko ikasleena baino askoz ere altuagoa da.
Ingelesezko eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzearekin lotuta ehunekorik baxuenak,
Ebaluazio Diagnostikoko bi edizioetan, A eta B geruza publikoetan eta itunpeko A geruzan
eskolatutako ikasleek dituzte.

2.3.6. Emaitzak dimentsioen arabera: Entzumena eta Irakurmena.
a) Emaitza orokorren bilakaera.
Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia bost dimentsiotan dago egituratuta
(Entzumena, Irakurmena, Idazmena, Mintzamena eta Ahozko elkarreragina), eta bost horietatik
honako hiru hauek ebaluatu dira: Entzumena eta Irakurmena populazio osoari, eta Idazmena
lagin bati. Mintzamena eta Ahozko elkarrekintza konpetentziak oraindik ez dira kanpotik
ebaluatu, kudeaketa-, antolaketa- eta denbora-zailtasunak direla eta, baina Ebaluazio
Diagnostikoaren barne-aplikazioaren testuinguruaren baitan ikastetxeek modu boluntarioan
ebaluatu dituzte.
2.3.6. grafikoak konpetentzia hau ebaluatu deneko EAEn egindako Ebaluazio Diagnostikoko
bi edizioetan adierazitako bi dimentsioen emaitzen bilakaera adierazten digu.
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2.3.6.grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15. Ingelesezko
hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren emaitzen
bilakaera dimentsioen arabera.

280
260

250

253

240

250

249

220
200
ED11
Entzumena

ED15
Irakurmena

* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

Ikus daitekeen moduan, ED15ean, Euskarazko eta Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian gertatzen den moduan, Entzumen dimentsioa da ikasleek batez bestekorik altuena
lortu duten dimentsioa, eta gainera, konpetentziako batez besteko orokorra (251 puntu) baino
2 puntu altuagoa da.
Ikus daiteke ED15ean, ED11rekin alderatuta, Entzumeneko emaitzek 3 puntu egin dutela
gora. Aldea estatistikoki adierazgarria da. Aldiz, Irakurmenean, emaitzak puntu bat egin du
behera eta aldea ez da estatistikoki adierazgarria.

2.3.7. Emaitzak Idazmenean.
Ingelesezko hizkuntza-komunikazioko Idazmen dimentsioa 2.833 ikaslek osatutako lagin baten
bidez ebaluatu zen. 2015eko edizioan parte hartu zuten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
ikastetxe batzuetako ikasleek egin zuten10.
Ikasleek komunikazio-egoera zehatz batean kokatutako testu bat idatzi behar zuten.
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailako ikasleen kasuan, hobby propio bat azaldu
zezaten eskatu zitzaien eta saiatu zitezen besteak ere hartan jarduteko konbentzitzen. Testuak
60-70 hitzeko gutxieneko luzera izan behar zuen. Ikasleek 30 minutu zituzten proba egiteko.

Emaitzak autonomia-erkidego mailan lortzeko kontrolatutako laginaz gain, ED15ean, Idazmenaren derrigorrezko
ebaluazioa planteatu da eta ikastetxeetako irakasleek eta Ebaluazio Diagnostikoaren barne alorrean gauzatuko dute.
Aurrera eraman ahal izateko, ikastetxeei testu-ereduak, jarraibideak eta ebaluazio-irizpideak eskaini zitzaizkien.
Material horiek Idazmeneko kanpo-ebaluazioan erabilitakoen berberak izan dira. Ikastetxe parte-hartzaile guztietako
ikasleen lagin zabalari aplikatuta, egoera euskal irakas-sisteman ezagutzeko helburuarekin.
10
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a) Emaitza orokorrak.
Dimentsio honetako emaitzak ezin dira aurreko edizioekin alderatu; izan ere, aplikazio
bakoitzean, Idazmeneko proba guztiz aldatzen da eta publikoki ematen da ezagutzera. Hori dela
eta, Idazmeneko batez besteko puntuazioa, Ebaluazio Diagnostikoko edizio bakoitzean, 250
puntutan kokatzen da, 50eko desbideratze tipikoarekin.

b) Emaitzak errendimendu mailen arabera.
2.3.7.a. grafikoan, Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako Idazmen dimentsioan
errendimendu maila bakoitzeko ikasleen ehunekoa adierazten da.
2.3.7.a. grafikoa: ED15-DBHko 2.maila. Ingelesezko hizkuntzakomunikazioko Idazmeneko emaitzak errendimendu mailen
arabera.
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80%

100%

Maila aurreratua

2015eko edizio honetan, DBHko 2. mailako ikasleen erdia baino zertxobait gehiago erdiko
mailan (% 61,9) dago kokatuta. % 15,7 inguru hasierako mailan dago eta % 22,4 maila
aurreratuan. Ikasleen % 84,3k dimentsio honetako hasierako maila gainditu du.

c) Emaitzak geruzen arabera.
Hurrengo grafikoak geruza bakoitzean eskolatutako ikasleek Ingelesezko hizkuntzakomunikaziorako konpetentziako Idazmenean lortutako ED15eko batez bestekoak adierazten
dizkigu.
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2.3.7.b. grafikoa: ED15-DBHko 2. maila. Ingelesezko hizkuntzakomunikazioko Idazmeneko emaitzak geruzen arabera.
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ED15ean, A eta B geruza publikoak hizkuntza-eredu berbereko itunpekoek baino emaitza
okerragoak dituzte eta bien arteko aldeak estatistikoki adierazgarriak dira. D geruza
publikoaren eta itunpekoaren batez bestekoaren arteko 1 puntuko aldea ez da estatistikoki
adierazgarria. Era berean, ez dira adierazgarriak A eta B geruza publikoetako puntuazioen
artean dauden aldeak.
>

<0}

Itunpeko A geruzak lortu du puntuaziorik altuena eta gainerako geruzen puntuazioekin
dauden aldeak adierazgarriak dira, bai publikoak, bai itunpekoak.

d) Emaitzak sexuaren arabera.
Ingelesezko hizkuntza-komunikazioko Idazmen dimentsioan, neskek mutilek baino emaitza
nabarmen altuagoak lortu dituzte (+12 puntu).
Neskak
Mutilak

256
244

2.3.8. Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren ezagutzaren
bilakaera Euskarazko eta Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzietako ezagutzaren arabera.
1982ko azaroaren 24ko 10/1982 Legeak, Euskararen Erabilera Normalizatzeko
oinarrizkoak, Euskadiko herritarrei hezkuntza bi hizkuntza ofizialetan jasotzeko eskubidea
aitortzen die, oinarrizko hizkuntza-eskubide gisa. II. Tituluak, Botere Publikoen jardunbideei
dagokien zatian, 15. artikuluan, honako hau ezartzen du: “Legebiltzarrak eta Jaurlaritzak neurri
aproposak hartuko dituzte Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko irakaskuntzan elebitasuna
gero eta orokorragoa izan dadin" eta 17. artikuluan, honako hau ezartzen du: “Jaurlaritzak,
derrigorrezko ikastaldia bukatzean, ikasleek, aukera berdinetan, bi hizkuntza ofizialak benetan
erabiltzeko adina menderatuko dituztela ziurtatzera bideratutako neurri guztiak hartuko ditu;
halaber, euskal giroa ziurtatuko du, euskara barne- nahiz kanpo-jardueretan eta administrazioekintza eta –dokumentuetan ohiko tresna bihurtuz”.
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Oinarrizko Hezkuntzaren curriculumak11 oinarrizko konpetentzien artean sartzen ditu
Hizkuntza-komunikaziorako konpetentziak eta definitutako Oinarrizko Hezkuntzaren helburuen
artean euskaraz, gaztelaniaz eta atzerriko hizkuntza batean edo gehiagotan komunikatzen
ikastea ageri da.
ISEI-IVEIk diseinatutako errendimendu ebaluaziorako probak sortu dira, beti pentsatuaz,
hasierako maila gainditzen duten ikasleak gai izango direla gero dagozkien konpetentzia mailak
lortzeko Euskarazko, Gaztelaniazko eta Ingelesezko hizkuntza-komunikazioan Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntza amaitzen dutenean. ED11ko eta ED15eko emaitzek (hurrengo taulan)
helburuen lorpen maila askotarikoa dela adierazten dute:
DBHko 2. maila. ED11-ED15. Euskarazko, Gaztelaniazko eta Ingelesezko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzietan hasierako maila gainditu duten ikasleen ehunekoaren
bilakaera.

Ikasleek hasierako errendimendu maila gainditu
duten konpetentziak

Zk.

hizkuntza-

ED15

Kop.

%

Kop.

%

9.213

59,4

8.335

% 51,1%

3

Euskarazko, Gaztelaniazko eta
komunikaziorako konpetentzia.

2

Gaztelaniazko eta Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia.

3.088

19,9

4.381

% 26,9%

2

Euskarazko eta Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia.

461

3,0

268

% 1,6%

2

Euskarazko eta
konpetentzia.

266

1,7

272

% 1,7%

1

Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia.

1.064

6,9

1.287

% 7,9%

1

Ingeleseko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia.

632

4,1

895

% 5,5%

1

Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia.

70

0,5

53

% 0,3%

0

Ez du hiruretako bat ere gainditu.

713

4,6

820

% 5,0%

15.507

100

16.311

Ingelesezko

Ingelesezko

ED11

hizkuntza-komunikaziorako

GUZTIRA*

100

* Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzietan hiruretan (euskara, gaztelania eta ingelesa) parte hartu duten ikasleak
hartu dira kontuan, beraz, aldaketa txikiak izan daitezke aurrez bakoitzaren azterketetan aurkeztutako datuekiko.






Ikasleen erdiak (% 51,1) Hizkuntza-komunikaziorako hiru konpetentzietan planteatutako
helburua lortu du.
Ikasleen ia herenak (% 30,2) gutxienez Hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako bitan lortu
du helburua (ia kasu guztietan Gaztelaniazko eta Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian).
Gutxiengoa dira (% 5) Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia bakarrean ere helburua
lortu ez dutenak.
Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzien arabera, hamar ikasletik ia bederatzik lortu dute
planteatutako helburua Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian (% 87,5) eta
Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian (% 85,1), aldiz, Euskarazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzian erdiak baino zertxobait gehiagok soilik lortu du (% 54,7).

2007ko urriaren 16ko 175/2007 DEKRETUA, Euskal Autonomia Erkidegoko Oinarrizko Hezkuntzaren
curriculuma sortu eta ezartzekoa, aldatu dute 2010eko martxoaren 30eko 97/2010 DEKRETUAk eta 2015eko
abenduaren 22ko 236/2015 DEKRETU berriak, aurreko biak bertan behera uzten dituenak.
11
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Jarraian datorren grafikoak 2011 eta 2015 artean gertatutako aldaketak erakusten ditu
Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia bakoitzean, bereizita, haietako bietan edo hiruretan,
helburuak gainditzen dituzten ikasleen ehunekoari dagokionez.
2.3.8.a. grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15. Ikasleen ehunekoaren bilakaera
proposatutako hizkuntz-helburuen lorpenaren arabera.
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Hiru hizkuntza gainditu ditu

2011 eta 2015 arteko emaitzen bilakaerak hiru Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzietan
proposatutako maila gainditzen duten ikasleen jaitsiera erakusten du (% 59,4tik % 51,1era
pasatu da), eta ia antzeko gorakada izan du Gaztelaniazko eta Ingelesezko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzia soilik gainditzen duten ikasleen artean (% 19,9tik % 26,9ra pasatu
da). Era berean, Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako proposatutako maila
gainditzen duten ikasleen jaitsiera ikus daiteke.
Hala ere, hurrengo grafikoan ikus daitekeen moduan, kategoria horietako bakoitzean
sartutako ikasleak ez dira erabat homogeneoak eta Euskarazko, Gaztelaniazko edo Ingelesezko
hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian erakutsitako trebezia mailaren arabera ezaugarri
bereziak dituzte. Esaterako, hiru hizkuntzetan hasierako maila gainditzen duten ikasleak (% 51,1
ED15ean) talde desberdinetan banatzen dira, hau da:








% 8,9k Hizkuntza-komunikaziorako hiru konpetentzietan maila aurreratua du.
% 6,5ek maila aurreratua du Gaztelaniazko eta Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian eta erdiko maila du Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian.
% 2,8k maila aurreratua du Euskarazko eta Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian eta erdiko maila du Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian.
% 2,2k maila aurreratua du Euskarazko eta Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian eta erdiko maila du Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian.
% 6,6k maila aurreratua du Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian eta
erdiko maila du Euskarazko eta Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian.
% 4,6k maila aurreratua du Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian eta
erdiko maila du Euskarazko eta Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian.
% 2,5ek maila aurreratua du Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian eta
erdiko maila du Gaztelaniazko eta Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian.
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Ikasleen % 17,0k ziurtatu dute Hizkuntza-komunikaziorako hiru konpetentzietan erdiko
maila.

Egoera-aniztasun hori Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzietako bitan hasierako maila
gainditzen duten ikasleen artean ere sortzen da, baita Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia
bakarra gainditzen duten ikasleen artean ere.
Azkenik, Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia bakarrean ere hasierako maila gainditzen
ez duen kolektiboa ikasle guztien % 5,0 da, eta horrek kontrastatu egiten du hiruretan
errendimendu maila aurreratua lortu duten ikasleen % 8,9ko ehunekoarekin.

* I: hasierako errendimendu maila; 2: erdiko errendimendu maila; 3: errendimendu maila aurreratua.
* Kolore horiz azaltzen diren ikastetxeak ez dira deskribatzen erakusten duten ehunekoa 1ez azpikoa delako.

Jarraian datorren grafikoak 2011ko edizioko emaitzak erakusten ditu. Bertan ikus daiteke
ED15eko emaitzak antzekoak direla.

* I: hasierako errendimendu maila; 2: erdiko errendimendu maila; 3: errendimendu maila aurreratua.
* Kolore horiz azaltzen diren ikastetxeak ez dira deskribatzen erakusten duten ehunekoa 1ez azpikoa delako.
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2.4. MATEMATIKARAKO KONPETENTZIA.
Matematikarako konpetentziaren emaitza orokorra nahiko egonkorra izan da Ebaluazio
Diagnostikoaren edizio guztietan. Baina 2015eko edizioan (246 puntu) 5 puntuko jaitsiera
nabarmena gertatu da ED13 edizioarekiko, eta 4 puntukoa, ED09 edizioarekiko.
ED15ean, errendimendu mailen araberako sailkatzeari dagokionean, ikasleen % 83,6k
gainditu du konpetentzia honetako hasierako maila, eta hauetako % 26,1 iritsi da maila
aurreratua izatera. Azken ehuneko hau berriz, % 21,8a da Matematikarako konpetentziako
proban parte hartu duten ikasle guztiak.
ED15 hartu eta ED09rekin eta ED13rekin alderatuz gero, hasierako eta erdiko mailan
dauden ikasleen ehunekoa handitu egin dela ikus daiteke, eta aldiz, maila aurreratuaren
ehunekoa jaitsi egin dela.

2.4.1. Emaitza orokorren bilakaera.
Ebaluazio Diagnostikoko 2009ko edizioan 250 puntuko batez bestekoa ezarri zen
konpetentzia guztietarako; izan ere, lehen aldiz egin ziren honelako ebaluazioak. Beraz, 250
puntuko batez bestekoa hartu behar da erreferentziatzat alderaketak ezartzeko garaian.
2015eko Ebaluazio Diagnostikoan Matematikarako konpetentzian lortutako batez bestekoa
246koa da, bost puntu baxuagoa. ED13an lortutakoa baino, eta lau puntu baxuagoa, ED09an
lortutakoa baino. Bi aldeak estatistikoki adierazgarriak dira.
2.4.1. grafikoa: DBHko 2.maila. ED09--ED10-ED11-ED13-ED15. Emaitza
orokorren bilakaera Matematikarako konpetentzian.
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* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

Matematikarako konpetentzian, batez besteko puntuazioen aldeak ez dira adierazgarriak ED09-ED10-ED11
artean, ezta ED10-ED13 artean ere, ezta ED11-ED13 artean ere.
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2.4.2. Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu mailen arabera.
2.4.2. grafikoan ikus daitekeen moduan, 2015eko Matematikarako konpetentziaren Ebaluazio
Diagnostikoan, 2009koarekin alderatuta, hasierako eta erdiko mailetan dauden ikasleen
ehunekoa areagotu egin da (% +1,3 eta % +1,8, hurrenez hurren), eta aldiz, maila aurreratuaren
ehunekoa, jaitsi (% -3,1). Gauza bera gertatzen da ED13 eta ED15 alderatutakoan; ikasleen
ehunekoa handiagoa da hasierako eta erdiko mailan (% +1,2 eta % +3,2, hurrenez hurren) eta
txikiagoa, berriz, maila aurreratuan (% -4,4).
2.4.2. grafikoa: DBHko 2.maila. ED09-ED10-ED11-ED13-ED15. Ikasleen
ehunekoaren bilakaera Matematikarako konpetentzian.
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2.4.3. Emaitzak geruzen arabera: hizkuntza-eredua eta hezkuntza-sarea.
Matematikarako konpetentzian 17.934 ikaslek hartu dute parte, ED13an baino 927 gehiagok.
Ebaluazio Diagnostikoen bi edizioetan, A eta B geruza publikoak eta itunpeko A geruza dira
populazioaren ehuneko baxuenak dituztenak; aldiz, D geruza publikoak biltzen du ikasleen
ehuneko handiena. ED13 eta ED15 artean ikasleen ehunekoa handitutako geruza bakarrak D
publikoa eta itunpeko D izan dira (% +2,5 eta % +1,7), gainerako geruzetan jaitsiera gertatzen
da.

a) Emaitza orokorren bilakaera.
Hurrengo taulan eta grafikoan, Ebaluazio Diagnostikoko bost edizioetan geruzek lortutako
puntuazioak ageri dira.
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2.4.3.a. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10-ED11-ED13-ED15.
Matematikarako konpetentziako emaitzen bilakaera geruzen
arabera.
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Lehen edizioko (ED09) geruza bakoitzeko puntuazioak azken ediziokoekin (ED15)
alderatzen baldin badira, ondorioztatuko dugu jaitsiera izan dela geruza guztietako
puntuazioetan, baina itunpeko A eta D geruzen emaitzetako beherakadak ez dira
adierazgarriak.
Era berean, alderaketa hori azken edizioaren (ED15) eta ED13 artean eginez gero, sei
geruzetatik bostetan nabarmen jaitsi dira puntuazioak itunpeko A geruzan izan ezik, bertan,
jaitsiera puntu batekoa izan baita eta hori ez da adierazgarria estatistikoki. A geruza publikoan
batez bestekoaren igoera ez-adierazgarria gertatu da (+1 puntu).
Ebaluazio Diagnostikoaren edizio guztietan, A eta B geruza publikoak dira puntuazio baxuenak
lortutakoak, eta gainerako geruzekin lortutako aldeak estatistikoki adierazgarriak dira

b) Emaitza orokorrak geruzen eta ISEKen arabera.
2.4.3.b. grafikoan, ED15ean geruza bakoitzak lortutako batez besteko puntuazioa (erronboa)
eta geruza horietako bakoitzak Indize sozioekonomiko eta kulturalaren (ISEK) efektua
kontrolatuz gero lortuko zukeen batez besteko puntuazioa, hau da, ikasle guztiek ISEK bera
izango balute lortuko zuketena (karratua) ikus daiteke12.
Ikus daitekeen moduan, ISEK indizearen efektua kontrolatuta, A, B eta D geruza publikoek
batez besteko puntuazioa hobetzen dute. Igoera hori estatistikoki adierazgarria da. Bestalde,
itunpeko geruzetan, ikasleen ISEK berbera hartuko balitz abiapuntu gisa, emaitza baxuak

12

ISEK indizeak emaitzetan izan duen eragina galdera-sortan indize honekin lotutako galderei erantzun dieten
ikasleekin soilik kalkulatu da; ikasle batzuei buruz ez dugu informazio hori eta ikasle horiek ez daude kalkulu honetan
sartuta.
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lortuko lirateke. ISEKen efektua kontrolatuta lortutako itunpeko B geruzaren -2 puntuko aldea
ez da estatistikoki adierazgarria.
2.4.3.b. grafikoa: ED15-DBHko 2. maila. Batez besteko puntuazioa eta
Matematikarako konpetentzian ISEKa kontrolatu osteko puntuazioa.
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* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

Geruzak lortutako batez besteko puntuazioak, ISEKen eragina kontrolatuz gero (karratuak),
aztertzen baldin baditugu, honako hau ondoriozta dezakegu:






A eta B geruza publikoetako puntuazioen arteko aldea ez da estatistikoki adierazgarria,
baina D geruza publikoa hezkuntza-sare bereko beste bi geruzekin alderatuta dauden
aldeak bai, adierazgarriak dira.
Ez dago alde adierazgarririk D geruza publikoaren eta itunpeko A geruzaren
puntuazioen artean.
Itunpeko sareko geruza guztietako puntuazioen arteko aldeak estatistikoki
adierazgarriak dira.
Itunpeko sareko geruzen artean, itunpeko A geruzako ikasleek lortu dute batez
bestekorik baxuena.
Itunpeko D geruza da geruza guztietatik batez besteko altuena lortu duena, eta A eta B
geruza publikoak, berriz, baxuenak.

c) Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu mailen arabera.
Hurrengo sei grafikoetan, Matematikarako konpetentzian, orain arte egindako Ebaluazio
diagnostikoaren edizio guztietan (ED09-ED10-ED11-ED13-ED15), ikasleen banaketan
errendimendu mailen eta geruzen arabera izan den bilakaera aztertu da.
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2.4.3.c. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10-ED11ED13-ED15. A publikoko ikasleen ehunekoaren
bilakaera errendimendu mailen arabera
Matematikarako konpetentzian.
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2.4.3.d. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10ED11-ED13-ED15. Itunpeko A ikasleen ehunekoaren
bilakaera errendimendu mailen arabera
Matematikarako konpetentzian.
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2.4.3.e. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10-ED11ED13-ED15. B publikoko ikasleen ehunekoaren
bilakaera errendimendu mailen arabera
Matematikarako konpetentzian.

2.4.3.f. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10-ED11ED13-ED15. Itunpeko B ikasleen ehunekoaren
bilakaera errendimendu mailen arabera
Matematikarako konpetentzian.
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2.4.3.g. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10ED11-ED13-ED15. D publikoko ikasleen
ehunekoaren bilakaera errendimendu mailen
arabera Matematikarako konpetentzian.
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2.4.3.h. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10ED11-ED13-ED15. Itunpeko D ikasleen ehunekoaren
bilakaera errendimendu mailen arabera
Matematikarako konpetentzian.
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Ebaluazio Diagnostikoaren lehen edizioaren (ED09) eta azkenaren (ED15) artean,
errendimendu maila bakoitzean populazioaren ehunekoak alderatuz gero, geruza guztietan,
itunpeko D geruzan izan ezik (% -0,1), hasierako errendimendu mailan dauden ikasleen
ehunekoaren igoera gertatu dela. Hala ere, errendimendu maila aurreratuan dauden ikasleen
ehunekoak geruza guztietan jaitsi dira. Bestalde, A eta B geruza publikoetan erdiko
errendimendu mailan ehunekoen jaitsiera gertatu da (% -3,3 eta % -3,6, hurrenez hurren);
gainerako lau geruzetan, aldiz, ehunekoa handitu egin da.
Ebaluazio Diagnostikoaren azken bi edizioen artean (ED13 eta ED15) ikasleen ehunekoen
bilakaera aztertuz gero, errendimendu maila aurreratuan dauden ikasleen ehunekoak geruza
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guztietan jaitsi direla ikus daiteke. Hala ere, erdiko errendimendu mailan ehunekoak geruza
guztietan igo dira. Hasierako errendimendu mailari dagokionez, geruzen erdietan (A publikoa
eta itunpeko A eta D) ehunekoetan jaitsiera gertatzen da, aldiz, gainerakoetan, aurkakoa
gertatzen da.
Ebaluazio Diagnostikoko edizio guztietan zehar A geruza publikoa aztertuz gero, ikus
daiteke populazioaren ehuneko handiena biltzen duela, konpetentzia honetako hasierako mailan
(% 38,9 eta % 55,1 artean). Geruza horretan bakarrik gertatzen da hori. Gainerako geruzetan,
hasierako maila hori aldatzen joan da; ED11n eta ED15ean itunpeko D ereduaren % 10,5
(ehuneko baxuena) eta ED15eko B publikoaren % 32 (ehuneko altuena) artean. Edonola ere,
itunpeko D geruza da Ebaluazio Diagnostikoaren edizio guztietan zehar hasierako
errendimendu mailan ikasleen ehuneko baxuenak dituen geruza: % 10,5 ED11n eta ED15ean
(ehuneko baxuena) eta % 10,7 ED13an (ehuneko altuena).
Ikasleen ehuneko handienak, geruza guztietan eta Ebaluazio Diagnostikoaren edizio
guztietan, erdiko errendimendu mailan biltzen dira. Salbuespen bakarra dago: A geruza
publikoaren maila horretako ehunekoa ED11n. Kasu horretan, hasierako mailaren ehunekoa
(% 55,1) erdiko errendimendu maila (% 39,7) baino handiagoa da.
Maila aurreratuari dagokionez, Ebaluazio Diagnostikoaren edizio guztiak kontuan hartuta,
populazioaren ehuneko altuenak metatzen dituen geruza itunpeko D geruza dela ikus daiteke
(% 28,3 eta % 33,7 artean) eta baxuenak, berriz, A geruza publikoak (% 5,2 eta % 6,7 artean)
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2.5. ZIENTZIA-, TEKNOLOGIA ETA OSASUN-KULTURARAKO
KONPETENTZIA.
2015eko edizioan, batez besteko puntuazioak (241 puntu) 9 puntu egin du behera ED09n
lortutako batez bestekoarekin alderatuta. Jaitsiera hori estatistikoki adierazgarria da. Hala
ere, aurreko edizioarekin (ED13) alderatuta, batez bestekoa 3 puntu igo da, eta kasu
horretan ere aldea estatistikoki adierazgarria da.
ED15ean, errendimendu mailen araberako sailkatzeari dagokionean, ikasleen % 79,6k
gainditu du konpetentzia honetako hasierako maila, eta hauetako % 21,4 iritsi da maila
aurreratua izatera. Azken ehuneko hau berriz, % 17,0a da Zientzia-, teknologia- eta
osasun-kulturarako konpetentziako proban parte hartu duten ikasle guztiak.
ED09 eta ED15 artean errendimendu mailetako ikasleen ehunekoak alderatuz gero, ikus
daiteke hasierako (% +2,5) eta erdiko (% +5,6) errendimendu mailetan dauden ikasleen
ehunekoak gora egin duela, eta aldiz, jaitsi egin dela errendimendu aurreratuan dauden
ikasleen ehunekoa (% -8,1). Hala ere, ED13 eta ED15 artean errendimendu mailetako
ikasleen ehunekoen bilakaera alderatuz gero, kontrako joera ikus daiteke.

2.5.1. Emaitza orokorren bilakaera.
Ebaluazio Diagnostikoko azken edizioan (ED15) hirugarren aldiz ebaluatu da Zientzia-,
teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzia. Hori dela eta, konpetentzia hau EDko hiru
ediziotan soilik aztertu da, eta emaitzak alderatzeko, ED09, ED13 eta ED15 soilik ditugu.
Hurrengo grafikoan, Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzian lortutako
emaitza orokorren bilakaera aztertu da.
2.5.1. grafikoa: DBHko 2.maila. ED09-ED13-ED15. Emaitza orokorren bilakaera
Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzian.
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* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

Aurreko grafikoan ikus daitekeen moduan, batez besteko puntuazioak 9 puntu egin du
behera ED09n lortutako batez bestekoarekin alderatuta. Jaitsiera hori estatistikoki
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adierazgarria da. Hala ere, aurreko edizioarekin (ED13) alderatuta, batez bestekoa 3 puntu igo
da, eta kasu horretan ere aldea estatistikoki adierazgarria da.

2.5.2. Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu mailen arabera.
2.5.2. grafikoan ikus daitekeen moduan, ED15ean, Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako
konpetentzian, ikasleen % 62,6 daude konpetentzia horretako erdi-mailan, eta % 17k probaren
lan zailenak egitea eta maila aurreratuan jartzea lortu du. % 20,4k ez du hasierako maila
gainditzea lortu.
2.5.2. grafikoa: DBHko 2.maila. ED09-ED13-ED15. Ikasleen
ehunekoaren bilakaera Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako
konpetentziako errendimendu mailen arabera.
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Ebaluazio Diagnostikoaren lehen eta azken edizioen artean (ED09 eta ED15) errendimendu
mailetako ikasleen ehunekoak alderatuz gero, ikus daiteke hasierako (% +2,6) eta erdiko
(% +5,6) errendimendu mailetan dauden ikasleen ehunekoak gora egin duela, eta aldiz, jaitsi
egin dela errendimendu aurreratuan dauden ikasleen ehunekoa (% -8,2).
Hala ere, Ebaluazio Diagnostikoaren azken bi edizioen artean (ED13 eta ED15)
errendimendu mailetako ikasleen ehunekoen bilakaera alderatuz gero, ikus daiteke hasierako
(% -1,6) eta erdiko (% -0,5) errendimendu mailetan dauden ikasleen ehunekoetan jaitsiera
gertatu dela, eta aldiz, igoera gertatu dela maila aurreratuan (% +2,1).
Errendimendu mailen araberako ikasleen banaketaren bilakaerak emaitza orokorren
bilakaera islatzen du. ED09 eta ED15 artean nabarmen jaitsi da batez bestekoa eta, ondorioz,
errendimendu mailetan ikasleen banaketa ere okerragoa dela ikus daiteke, hasierako maila
gainditzen duten ikasleen ehunekoa jaitsi egiten baita (ED09an % 82,2koa izatetik ED15ean
% 79,6koa da). Aldiz, ED13 eta ED15 artean aurkakoa gertatzen da, nabarmen igo da batez
bestekoa eta errendimendu mailetan ikasleen banaketa hobetu egin da. Hala, hasierako maila
gainditu duten ikasleen ehunekoa igo egin da ED13an % 78 izatetik ED15ean % 79,6 izatera,
hain zuzen ere.
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Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzian 18.108 ikaslek hartu dute parte,
ED13an baino 1.044 gehiagok. Ebaluazio Diagnostikoen bi edizioetan, A eta B geruza publikoak
eta itunpeko A geruza dira populazioaren ehuneko baxuenak dituztenak; aldiz, D geruza
publikoak biltzen du ikasleen ehuneko handiena. ED13 eta ED15 artean ikasleen ehunekoa
handitutako geruza bakarrak D publikoa eta itunpeko D izan dira (% +2,4 eta % +1,7),
gainerako geruzetan jaitsiera gertatu da.

a) Emaitza orokorren bilakaera.
Hurrengo grafikoan, ED09n, ED13n eta ED15ean Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako
konpetentzian lortutako emaitza orokorren bilakaera geruzen arabera aztertzen da.

2.5.3.a. grafikoa: DBHko 2 maila. ED09-ED13-ED15. Zientzia-,
teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentziako emaitzen
bilakaera geruzen arabera.
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Ikus daitekeen moduan, ED15ean ED09rekiko geruza guztietan gertatu da jaitsiera
nabarmena. Puntuazioen jaitsiera handiagoak gertatu dira geruza publikoetan itunpekoetan
baino, eta jaitsiera handiena B geruza publikoan izan da (19 puntu); txikiena, berriz, itunpeko D
geruzan (6 puntu).
ED13 eta ED15eko puntuazioen bilakaera aztertuz gero, nabarmen igo dira itunpeko hiru
geruzen puntuazioak. Hala ere, geruza publikoen batez besteko jaitsierak estatistikoki ez dira
adierazgarriak.
Konpetentzia honetan, Ebaluazio Diagnostikoko hiru edizioetan (ED09, ED13 eta ED15),
itunpeko geruza gehienek geruza publikoek baino emaitza hobeak dituztela ikus daiteke. Bi
salbuespen daude: ez dago alde adierazgarririk D geruza publikoko puntuazioaren eta itunpeko
B geruzakoaren artean, ezta ED09 eta ED13 artekoan ere. ED15ean, geruzen arteko alde
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guztiak dira adierazgarriak. Itunpeko A geruzak lortu ditu puntuazio altuenak eta gainerako
geruzekiko dituen aldeak adierazgarriak dira Ebaluazio Diagnostikoaren hiru edizioetan.
Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzian ED13n eta ED15ean geruzen
jokabidea desberdina da beste oinarrizko konpetentzia batzuekin alderatuta; izan ere, arraroa
da A geruza publikoak B geruza publikoaren puntuazioa gainditzea.

b) Emaitza orokorrak geruzen eta ISEK mailen arabera.
Jarraian, 2.5.3.b. grafikoan, geruza bakoitzak konpetentzia honetan lortutako batez besteko
puntuazioa (erronboa) eta Indize sozioekonomikoaren eta kulturalaren (ISEK) efektua
kontrolatuko balitz, maila horietako bakoitzak lortuko lukeen batez besteko puntuazioa
(karratua) ageri da; hau da, ikasle guztiek antzeko ISEKa izango balute abiapuntu gisa.13
Grafikoan ikus daiteke ISEKen efektua kontrolatzean geruza publiko guztiek nabarmen
hobetu dutela batez besteko puntuazioa. Aldiz, itunpeko geruzetan, ISEK indizearen efektua
kontrolatzean, batez besteko puntuazioak behera egiten du. Jaitsiera hori itunpeko D geruzan
soilik da estatistikoki adierazgarria. Horrek esan nahi du ISEKek eragina duela geruza
publikoetan eta itunpeko D geruzan, baina ez duela eraginik itunpeko A eta B geruzetan.

300

2.5.3.b. grafikoa: ED15-DBHko 2. maila. Batez besteko puntuazioa eta
Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzian ISEKa
kontrolatu osteko puntuazioa.
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* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

Geruzak lortutako batez besteko puntuazioak, ISEKen eragina kontrolatuz gero (karratuak),
aztertzen baldin baditugu, honako hau ondoriozta dezakegu:

ISEK indizeak emaitzetan izan duen eragina galdera-sortan indize honekin lotutako galderei erantzun dieten
ikasleekin soilik kalkulatu da; ikasle batzuei buruz ez dugu informazio hori eta ikasle horiek ez daude kalkulu honetan
sartuta.
13
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Ez dago alderik A eta D geruza publikoen artean (238 puntu).
Itunpeko geruzen puntuazioen arteko aldeak estatistikoki adierazgarriak dira.
Ez dago alde adierazgarririk A geruza publikoaren eta itunpeko B geruzaren
puntuazioen artean, ezta D geruza publikoaren eta itunpeko B geruzaren puntuazioen
artean ere.
B geruza publikoak lortu ditu puntuaziorik baxuenak, eta itunpeko A geruzak altuenak.

Hala ere, ED13an ere gertatu zen fenomenoa gertatu da eta ohiko joera distortsionatu du:
A geruza publikoak 20 puntu egin du gora ISEKen efektua kontrolatutakoan eta horrekin B
geruza publikoaren puntuazioa 16 puntutan gainditu du eta itunpeko B geruza baino 2 puntu
gutxiago izan ditu (azken joera hori ez da estatistikoki adierazgarria).
Zientzia-, teknologia eta osasun-kulturarako konpetentzian, geruzen joera beste oinarrizko
konpetentzia batzuek izaten dutenekiko desberdinxeagoa da eta, egiaztatu ahal izan den
moduan, geruzen emaitzetan ISEKen eragina kendutakoan, ezohiko joera hori berretsi egin da.

c) Ikasleen banaketaren bilakaera errendimendu mailen arabera.

2.5.3.c. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED13-ED15.
A publikoko ikasleen ehunekoaren bilakaera
errendimendu mailen arabera Zientzia-,
teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzian.

2.5.3.d. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED13-ED15.
Itunpeko A ikasleen ehunekoaren bilakaera
errendimendu mailen arabera Zientzia-,
teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzian.
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2.5.3.e. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED13-ED15.
B publikoko ikasleen ehunekoaren bilakaera
errendimendu mailen arabera Zientzia-,
teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzian.

2.5.3.f. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED13-ED15.
Itunpeko B ikasleen ehunekoaren bilakaera
errendimendu mailen arabera Zientzia-,
teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzian.
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Hurrengo sei grafikoetan, Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzian
errendimendu mailen arabera ikasleen banaketaren bilakaera aztertu da, konpetentzia hori
orain arte ebaluatu den Ebaluazio Diagnostikoen hiru edizioetan (ED09, ED13 eta ED15).
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2.5.3.g. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED13-ED15.
D publikoko ikasleen ehunekoaren bilakaera
errendimendu mailen arabera Zientzia-,
teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzian.

2.5.3.h. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED13-ED15.
Itunpeko D ikasleen ehunekoaren bilakaera
errendimendu mailen arabera Zientzia-,
teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzian.
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Errendimendu mailen araberako ikasleen banaketaren bilakaera alderatzen baldin badugu,
ikusiko dugu Ebaluazio Diagnostikoko hiru edizioetan (ED09, ED13 eta ED15), geruza publiko
guztiek ikasleen ehuneko handia biltzen dutela errendimenduko hasierako mailan. Hizkuntza
eredu berbereko itunpeko geruzetan baino ikasle gehiago biltzen da. Era berean, maila
aurreratuan ikasle kopuru txikiagoa dago.
ED09 eta ED15 artean, geruza guztietan handitu egin da hasierako mailako ikasleen
ehunekoa. Erdiko errendimendu mailaren kasuan ere gauza bera gertatzen da, B geruza
publikoaren kasuan izan ezik, kasu horretan ikasleen % 2,8 galdu baitu. Azkenik, geruza
guztietan errendimendu maila aurreratuan ikasleen ehunekoan jaitsiera gertatu da.
Ebaluazio Diagnostikoaren azken bi edizioen artean (ED13 eta ED15) errendimendu
mailetan ikasleen ehunekoen bilakaera aztertzean, ikus dezakegu hasierako errendimendu
mailan ikasleen jaitsiera gertatu dela (D geruza publikoan izan ezik), eta geruza publikoko
ikasleen ehunekoa ere jaitsi egin da. Horrez gain, errendimendu maila aurreratuetan
itunpekoen kopurua handitu egin da. Erdiko errendimendu mailari dagokionez, itunpeko
geruzetan eta B eta D publikoetan ikasleen ehunekoak behera egin du, aldiz, A geruza
publikoan ehunekoak gora egin du (% +4,7).
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Aldagaien laburpena
Emaitzak ikaslearen sexuaren arabera:


Nesken errendimendua handiagoa da mutilena baino ebaluatutako hiru Hizkuntzakomunikaziorako konpetentzietan eta Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako
konpetentzian. Matematikarako konpetentzian, mutilek neskek baino askoz ere
puntuazio hobeak lortu dituzte.



ED09ko emaitzak ED15koekin alderatuz gero, ikus daiteke Gaztelaniazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzian mutilen batez besteko puntuazioak nabarmen igo direla
(+4 puntu), eta aldiz, nabarmen jaitsi direla Matematikarako konpetentzian (-4 puntu).
Nesken kasuan, puntuazioa nabarmen jaitsi da, bai Euskarazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzian (-4 puntu), bai Matematikarako konpetentzian (-4 puntu).
Hala ere, nabarmen handitzen da Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentziaren kasuan (+3 puntu).



ED13ko emaitzak ED15ekoekin alderatuz gero, ikus dezakegu Euskarazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentziaren eta Matematikarako konpetentziaren batez bestekoan
jaitsiera nabarmena izan dela, bai nesken kasuan, bai mutilenean. Gaztelaniazko
hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren kasuan, nesken puntuazioa nabarmen
handiagoa da (+2 puntu), eta mutilena egonkor mantentzen da. Bestalde, ED11tik
ED15era
puntuazioaren igoera nabarmena ikus daiteke Ingelesezko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzian. Kasu horretan, mutilen puntu bateko aldea ez da
adierazgarria. ED09 eta ED15 artean, puntuazioen jaitsiera nabarmena gertatu da (-9
puntu) Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzian, bai nesken kasuan, bai
mutilenean. Hala ere, ED13 eta ED15 artean aurkakoa gertatu da, puntuazioa
nabarmen igo baita bi kasuetan (+3 puntu).

Emaitzak ikasmailako egokitasun-egoeraren arabera:


Adinaren arabera dagokion ikasturtean eskolatutako ikasleek, ebaluatuko konpetentzia
guztietan, errendimendu nabarmen altuagoa lortu dute adinarekiko urtebeteko edo bi
urteko atzerapenen bat duten ikasleekin alderatuta. Egoera hori ohikoa da ikasketa eta
ikerketa guztietan.



ED09ko emaitzak ED15keokin alderatuta, Euskarazko hizkuntza-komunikazioko
konpetentzian egokitasun-egoeran dauden ikasleek puntuazio nabarmen baxuagoa atera
dute (-2 puntu). Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, egokitasunegoeran dauden ikasleek nahiz ez daudenek (1 urte), nabarmen hobetu dute
puntuazioa (+2 puntu eta +8 puntu, hurrenez hurren). Matematikarako konpetentzian,
egokitasun-egoeran dauden ikasleak eta hala ez daudenak (2 urte) 2015ean puntuazio
okerragoa atera dute 2009rekin alderatuta (-5 puntu, bietan), eta alde hori estatistikoki
adierazgarria da. Bi ebaluazio horietako batez bestekoen arteko gainerako aldeak ez
dira estatistikoki adierazgarriak.



Hala ere, ED15eko emaitzak aurrekoarekin (ED13) alderatuz gero Euskarazko
hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, egokitasun-egoeran dauden ikasleek eta
urtebeteko atzerapenez egokitasun-egoeran ez dauden ikasleek lortutako
puntuazioetan jaitsiera nabarmena gertatu da (-8 puntu eta -6 puntu, hurrenez hurren).
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Matematikarako konpetentzian, egokitasun-egoeran dauden ikasleak eta hala ez
daudenak (1 urte) 2015ean puntuazio okerragoa atera dute 2009rekin alderatuta (-6
puntu eta -4 puntu, hurrenez hurren), eta alde hori estatistikoki adierazgarria da. Bi
ebaluazioetako batez bestekoen arteko gainerako aldeak ez dira estatistikoki
adierazgarriak.


Ikasturte honetan berriz ebaluatu dira Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzia eta Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzia. ED15ean,
Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian igoera nabarmena gertatu da
egokitasun-egoeran dauden ikasleen emaitzetan ED11ko datuekin alderatuta (+2
puntu). Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentziaren kasuan, ED15eko
datuak ED09koekin alderatuz gero, ikus daiteke egokitasun-egoeran dauden ikasleen
puntuazioak nabarmen jaisten direla (-10 puntu), eta halaber, 1 edo 2 urteko eskolaatzerapenarekin egokitasun-egoeran ez daudenena ere (-5 puntu eta -10 puntu,
hurrenez hurren). Baina ED13an lortutako batez bestekoak ED15ekoekin alderatuz
gero, ikus daiteke batez bestekoa nabarmen handitu dela (+4 puntu) egokitasunegoeran dauden ikasleen kasuan. Bi ebaluazio horietako batez bestekoen arteko
gainerako aldeak ez dira estatistikoki adierazgarriak.

Emaitzak ikastetxearen ISEK mailaren arabera:


Erlazio argia dago ikastetxeko ISEK mailaren eta ebaluatutako konpetentzia guztietako
emaitzen artean, eta aztertutako Ebaluazio Diagnostikoaren edizio guztietan.



Ikastetxe bateko ISEK maila zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa da
errendimendua konpetentzia gehienetan eta Ebaluazio Diagnostikoaren edizio
guztietan. Joera orokor horren salbuespen bat dago: Euskarazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzian ISEK ertain-altua duten ikastetxeetan eskolatuta dauden
ikasleek puntuazio hobeak lortu dituzte ISEK altuko ikastetxeetan eskolatutakoek
baino.



ISEK maila desberdineko ikastetxeetan eskolatutako ikasleek lortutako batez
bestekoen arteko alde guztiak adierazgarriak dira aztertutako Ebaluazio
Diagnostikoaren edizio guztietan.
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Atal honetan, Euskadiko ikasleen emaitzetan azalpen-gaitasun handia duten hiru aldagai
garrantzitsu aukeratu dira: ikasleen sexua, dagokion ikasmailako egokitasun-egoera eta
ikastetxearen ISEK maila. Horietako bakoitzean, azterketa laburra egin da eta dagozkion
emaitzak jaso dira. Horrez gain, 2009, 2001, 2013 eta 2015eko aplikazioaren emaitzen arteko
alderaketak ezarri dira ebaluatutako konpetentzietan, Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentziaren eta Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentziaren kasuan izan ezik;
kasu horietan, ebaluatu den edizioetako emaitzak aztertu dira (ED11 eta ED15, eta ED09,
ED13 eta ED15, hurrenez hurren).
Txosteneko atal honetako grafikoetan irakurketa errazteko konpetentzia bakoitzeko
emaitzak batera agertzen diren arren, ez da egokia horietako bakoitzean lortutako
errendimendua zuzenean alderatzea, izan ere, ezarritako ebaketa-puntuak ez dira berdinak.

3.1. EMAITZAK IKASLEAREN SEXUAREN ARABERA.
Nesken errendimendua handiagoa da mutilena baino ebaluatutako hiru Hizkuntzakomunikaziorako konpetentzietan eta Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako
konpetentzian.
Matematikarako konpetentzian, mutilek neskek baino askoz ere puntuazio hobeak lortu
dituzte.

3.1.1. Emaitza orokorren bilakaera sexuaren arabera.
Hurrengo taulan, ED15ean ebaluatutako bost konpetentzietan lortutako emaitzen arteko
alderaketa ikus daiteke, ikasleen sexuaren arabera.
ED15-DBHko 2. maila. Ikaslearen sexuaren arabera ebaluatutako konpetentzietan lortutako
puntuazioak.

Konpetentziak

Neskak

Mutilak

Aldea

Adierazgarritasuna

Euskarazko hizkuntza-komunikazioa

255

242

+13

Bai

Gaztelaniazko hizkuntza-komunikazioa

256

251

+5

Bai

Ingelesezko hizkuntza-komunikazioa

257

245

+12

Bai

Matematikarako konpetentzia

245

247

-2

Bai

Zientzia-, teknologia- eta osasunkulturarako konpetentzia.

243

239

+4

Bai

BAI: % 95eko alde adierazgarria

Aurreko taulan ikus daiteke neskek eta mutilek bost konpetentzietan puntuazioen artean
lortutako aldeak estatistikoki adierazgarriak direla.
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Hurrengo grafikoan, Ebaluazio Diagnostikoko edizio guztietan modu finkoan ebaluatzen
diren konpetentzietan emaitza orokorren bilakaera ikus daiteke: Euskarazko eta Gaztelaniazko
hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia eta Matematikarako konpetentzia.

3.1.1.a. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED11-ED13-ED15.
Gaztelaniazko eta Euskarazko hizkuntza-komunikazioan eta
Matematikarako konpetentzian sexuaren araberako emaitza
orokorren bilakaera.
300
280

259

263

263

260
240
220

242

249

250

255

253

242

247

256
253

254

256

251

251

249

249

250

251

253

253

245
247

200
ED09 ED11 ED13 ED15 ED09 ED11 ED13 ED15 ED09 ED11 ED13 ED15
Euskarazko hizkuntza
komunikazioa

Gaztelaniazko hizkuntza
komunikazioa

Neskak

Matematikarako
konpetentzia

Mutilak

* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

Ikus dezakegu aurreko grafikoan ageri diren EDko lau edizioetan (ED09, ED13, ED11 eta
ED15), neskek mutilek baino batez besteko nabarmen altuagoak dituztela Euskarazko eta
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzietan. Hala eta guztiz ere, Matematikarako
konpetentzian, mutilek neskek baino emaitza altuagoak lortu dituzte ED13an eta ED15ean.
Aldiz, ED09an, bi sexuen arteko puntuazio-aldea ez zen adierazgarria izan.
ED09ko eta ED15eko emaitzak alderatzen baldin badira, honako hau ondorioztatuko dugu:





Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian mutilen batez besteko
puntuazioak nabarmen igo dira (+4 puntu), eta aldiz, nabarmen jaitsi dira
Matematikarako konpetentzian (-4 puntu).l Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian, batez besteko puntuazioa egonkor mantendu da bi ebaluazioetan.
Nesken kasuan, puntuazioa nabarmen jaitsi da, bai Euskarazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzian (-4 puntu), bai Matematikarako konpetentzian (-4 puntu).
Hala ere, nabarmen handitu da Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren
kasuan (+3 puntu).

ED13ko eta ED15eko emaitzak alderatzen baldin badira, honako hau ondorioztatuko dugu:


Euskarazko
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentziaren
eta
Matematikarako
konpetentziaren batez bestekoan jaitsiera nabarmena izan da, bai nesken kasuan, bai
mutilenean.



Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren kasuan, nesken puntuazioa
nabarmen handiagoa da (+2 puntu), eta mutilena egonkor mantentzen da.
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Hurrengo grafikoan ikus daiteke Ebaluazio Diagnostikoaren bi edo hiru ediziotan soilik
ebaluatu diren konpetentzietako emaitza orokorren bilakaera ikus daiteke: Ingelesezko
hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia (ED11 eta ED15) eta Zientzia-, teknologia- eta osasunkulturarako konpetentzia (ED9, ED13 eta ED15).
3.1.1.b. grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15 eta ED09-ED13ED15. Ingelesezko hizkuntza-komunikazioan eta Zientzia -,
teknologia eta osasun-kulturarako konpetentzian sexuaren
araberako emaitza orokorren bilakaera.
300
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220

255

257
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246

245

248

ED11

ED15

ED09

240

243

236

239

ED13

ED15

200
Ingelesezko hizkuntza
komunikazioa

Zientzai-, teknologia- eta osasun-kulturarako
konpetentzia

Neskak

Mutilak

* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

Grafikoan ikus daiteke bi konpetentzietan eta bi konpetentziak ebaluatu diren edizioetan,
neskek mutilek baino emaitza hobeak lortu dituztela eta aldeak adierazgarriak dira.
Gainera, nesken batez besteko puntuazioen igoera nabarmena gertatu da (+2 puntu)
aztertutako Ebaluazio Diagnostikoaren bi edizioen artean Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian; aldiz, mutilen kasuan, puntu bateko jaitsiera gertatu da, nahiz eta kasu honetan
aldea ez den adierazgarria.
ED09ko eta ED15eko Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentziako emaitzak
alderatuz gero, 9 puntuko jaitsiera nabarmena ikus daiteke, bai nesken kasuan, bai mutilenean.
Baina ED13an eta ED15ean neskek eta mutilek lortutako puntuazioak alderatuta, ikus daiteke
bi kasuetan 3 puntuko igoera adierazgarria dagoela.

3.1.2. Ikasleen banaketaren bilakaera sexuaren arabera errendimendu
mailetan..
3.1.2.a. grafikoan, ED09, ED10, ED11, ED13 eta ED15 edizioetan, Euskarazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzian, errendimenduko hiru mailetan bi sexuetako ikasleen
ehunekoaren bilakaera ikus daiteke.
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ED15

ED13

ED11

ED10

ED09

3.1.2.a. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10-ED11-ED13-ED15.
Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako errendimendu
mailetan sexuen araberako ikasleen banaketaren bilakaera.
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17,3

41,6
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0%
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43,0
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41,3

Neskak

13,8

20%

Hasierako maila

19,5

34,2
40%
Erdi-maila

60%

13,4
80%

100%

Maila aurreratua

Ebaluazio Diagnostikoaren edizio guztietan zehar, konpetentzia honetan, mutilek neskek
baino ikasleen ehuneko altuagoa bildu dute errendimenduko hasierako mailan. Aldiz,
errendimenduko erdi-mailan eta maila aurreratuan, nesken ehunekoa mutilena baino altuagoa
da. Konpetentzia honetako errendimendu mailetako jokaera Gaztelaniazko eta ingelesezko
hizkuntza-komunikaziorako konpetentziakoaren antzekoa da.

a) Gaztelaniazko
hizkuntza-komunikaziorako
konpetentziako
errendimendu mailetan sexuen araberako ikasleen banaketaren
bilakaera.
3.1.2.b. grafikoan, ED09, ED10, ED11, ED13 eta ED15 edizioetan, Gaztelaniazko hizkuntzakomunikaziorako konpetentzian, errendimenduko hiru mailetan bi sexuetako ikasleen
ehunekoaren bilakaera ikus daiteke.
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ED15

ED13

ED11

ED10

ED09

3.1.2.b. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10-ED11-ED13-ED15.
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako
errendimendu mailetan sexuen araberako ikasleen banaketaren
bilakaera.
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100%

Ebaluazio Diagnostikoaren edizio guztietan zehar, konpetentzia honetan, mutilek neskek
baino ikasleen ehuneko altuagoa bildu zuten errendimenduko hasierako mailan. Aldiz,
errendimenduko erdi-mailan eta maila aurreratuan, nesken ehunekoa mutilena baino altuagoa
da. Konpetentzia honetako errendimendu mailetako jokaera Euskarazko eta ingelesezko
hizkuntza-komunikaziorako konpetentziakoaren antzekoa da.

b) Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako errendimendu
mailetan sexuen araberako ikasleen banaketaren bilakaera.
3.1.2.c. grafikoan, Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, errendimenduko hiru
mailetan bi sexuetako ikasleen ehunekoaren bilakaera ikus daiteke, konpetentzia hori ebaluatu
den bi edizioetan: ED11n eta ED15ean.
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3.1.2.c. grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15. Ingelesezko hizkuntzakomunikaziorako konpetentziako errendimendu mailetan sexuen
araberako ikasleen banaketaren bilakaera.
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Aztertutako Ebaluazio Diagnostikoaren bi edizioetan (ED11 eta ED15), konpetentzia
honetan, mutilek neskek baino ikasleen ehuneko altuagoa bildu dute errendimenduko
hasierako mailan. Aldiz, errendimenduko erdi-mailan eta maila aurreratuan, nesken ehunekoa
mutilena baino altuagoa da. Konpetentzia honetako errendimendu mailetako jokaera
Euskarazko eta gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziakoaren antzekoa da.

c) Matematikarako konpetentziako errendimendu mailetan, ikasleen
banaketan izandako bilakaera sexuaren arabera.
3.1.2.d. grafikoan, ED09, ED10, ED11, ED13 eta ED15 edizioetan, Matematikarako
konpetentzian, errendimenduko hiru mailetan bi sexuetako ikasleen ehunekoaren bilakaera ikus
daiteke.
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ED15

ED13

ED11

ED10

ED09

3.1.2.d. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED10-ED11-ED13-ED15.
Matematikarako konpetentziako errendimendu mailetan sexuen
araberako ikasleen banaketaren bilakaera.
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Ebaluazio Diagnostikoaren edizio guztietan zehar, konpetentzia honetan, mutilek neskek
baino ikasleen ehuneko altuagoa bildu dute errendimenduko maila aurreratuan. Aldiz,
errendimenduko erdi-mailan, nesken ehunekoa mutilena baino altuagoa da. ED10, ED11 eta
ED13ko edizioetan, hasierako errendimendu mailan, nesken ehunekoa mutilena baino altuagoa
da, baina ED09an eta ED15ean, hasierako mailan kokatu ziren nesken ehunekoa mutilena baino
baxuagoa izan zen.

d) Zientzia-,
teknologiaeta
osasun-kulturarako
konpetentziako
errendimendu mailetan, sexuaren arabera, ikasleen banaketan izan
den bilakaera.
3.1.2.e. grafikoan, konpetentzia honen ebaluazioa egin den hiru edizioetan (ED09, ED13 eta
ED15), Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzian errendimenduko hiru
errendimendu mailetan bi sexuetako ikasleen ehunekoaren bilakaera ikus daiteke.
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ED15

ED13

ED09

3.1.2.e. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED13-ED15. Zientzia -,
teknologia eta osasun-kulturarako konpetentziako errendimendu
mailetan sexuen araberako ikasleen banaketaren bilakaera.
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Grafikoan ikus daiteke Ebaluazio Diagnostikoko hiru edizioetan, konpetentzia honetan,
mutilen artean ikasle ehuneko altuagoa dagoela hasierako mailan nesken artean baino, eta aldiz,
errendimendu maila aurreratuan, bi sexuetan ehunekoa antzekoa da. Erdiko errendimendu
mailan, neskek ehuneko handiagoa biltzen dute mutilek baino aztertutako Ebaluazio
Diagnostikoaren hiru edizioetan.
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3.2. DAGOKION IRAKASMAILAN EGOTEA.
Adin-egokitasun egoeran dauden ikasleek (2001. urtean jaiotakoak) konpetentzia guztietan
errendimendu nabarmen altuagoa lortu dute adinarekiko urtebeteko edo bi urteko
atzerapenen bat duten ikasleekin alderatuta. Era berean, urtebeteko atzerapena duten
ikasleek bi urteko atzerapena duten ikasleek baino emaitza nabarmen altuagoak lortu
dituzte.

3.2.1. Konpetentzietako emaitza orokorrak, ikasleen adin-egokitasun
egoeraren arabera.
Ebaluazio honetan parte hartu duten DBHko 2. mailako ikasleen ia % 19 2000 eta 1999
urteetan jaio da, eta, beraz, irakasmaila hau egiteko adin egokiarekiko (2001ean jaiotakoak)
urte bateko edo biko atzerapena du. Atzerapena ikasmaila bat edo bi errepikatu izanaren
ondorioa izan daiteke, edo ikaslea urte bat edo bi beranduago eskolatu delako. Ikasle horiek,
konpetentzia guztietan, adin-egokitasun egoeran daudenek baino emaitza nabarmen baxuagoak
lortu dituzte.
Hurrengo taulan, ikasleen adin-egokitasun egoeraren edo adin-egokitasun egoera ezaren
arabera konpetentzia bakoitzean lortutako batez besteko puntuazioak ageri dira.
ED15-DBHko 2. maila. Konpetentzietan lortutako puntuazioak, ikasleen adin-egokitasun
egoeraren arabera.
Jaiotza-urtea

Euskarazko
hizkuntzakomunikazioa

Gaztelaniazko
hizkuntzakomunikazioa

Ingelesezko
hizkuntzakomunikazioa

Matematikarako
konpetentzia

Zientzia-,
teknologia eta
osasunkulturarako
konpetentzia

2001. urtea
(egokitasuna)

256

260

261

254

249

2000. urtea

215

225

213

212

210

1999. urtea

208

217

200

201

200

ED15 batez
bestekoa

249

253

251

246

241

Emaitzen arteko aldeak adierazgarriak dira konpetentzia guztietan; hau da, adin-egokitasun
egoeran dauden ikasleek, 2001ean jaiotakoek, 1999an jaiotakoek baino (urtebeteko atzerapena
dute) emaitza nabarmen altuagoak dituzte; azken horiek, era berean, bi urteko atzerapena
dutenek baino emaitza altuagoak lortu dituzte.
Adin-egokitasun egoeran dauden ikasleen emaitzak Euskadiko batez bestekoa baino hobeak
dira konpetentzia bakoitzean. Batez besteko hori Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian 249 puntukoa izan da; Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, 253
puntukoa; Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, 251 puntukoa; Matematikarako
konpetentzian, 246 puntukoa, eta Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentzian, 241
puntukoa.
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Ondorio hori bat dator 2009, 2010, 2011 eta 2013an egindako Ebaluazio Diagnostikoekin.
Era berean, beste ebaluazio batzuek ere (PISA 2003, PISA 2006, 2004ko Lehen Hezkuntzako
Ebaluazioa, TIMSS 2007 eta abar) ondorio berbera bildu zuten. Gertaera hori ikertu ere egin
zen: “Ikaslearen irakaskuntza-ikasketa prozesuan ikasmaila errepikatzeak duen eragina”14.

3.2.2. Emaitza orokorren bilakaera, ikasleen adin-egokitasun egoeraren
arabera.
Hurrengo grafikoan, emaitzen bilakaera ageri da konpetentzien eta ikasleen adin-egokitasun
egoeraren arabera.

300

3.2.2.a. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED11-ED13-ED15. Euskarazko eta
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian eta Matematikarako
konpetentzian emaitzen bilakaera adin-egokitasun egoeraren arabera.
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Gaztelaniazko hizkuntza
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ED09

254

212
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ED11

201
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ED13 ED15

Matematikarako konpetentzia
Ikasle ez egokiak (2 urte)

* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

Ebaluazio Diagnostikoaren edizio guztietan, egokitasun-egoeran dauden ikasleek urtebeteko
edo bi urteko atzerapena duten ikasleek baino puntuazio nabarmen hobeak lortu dituzte.
Bost edizioetan, urtebeteko atzerapena duten ikasleek bi urteko atzerapena dutenek baino
puntuazio hobeak atera dituzte, nahiz eta, kasu honetan, aldeak beti ez diren estatistikoki
adierazgarriak.
Ebaluazio Diagnostikoaren lehen edizioa (ED09) eta azkena (ED15) alderatuz gero, honako
hau ikus daiteke:

14

www.isei-ivei.net Argitalpenen atala: PISA 2003. PISA 2006. Lehen Hezkuntzaren Ebaluazioa 2004. TIMSS 2007.
Ikaslearen irakaskuntza-ikasketa prozesuan ikasmaila errepikatzeak duen eragina.
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Euskarazko hizkuntza-komunikazioko konpetentzian adin-egokitasun egoeran dauden
ikasleek puntuazio nabarmen baxuagoa atera dute (-2 puntu). Aldiz, eskolatzean
urtebeteko edo bi urteko atzerapena duten ikasleen ED09 eta ED15 arteko batez
bestekoen aldeak ez dira estatistikoki adierazgarriak.
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, adin-egokitasun egoeran dauden
ikasleek nahiz ez daudenek (1 urte), nabarmen hobetu dute puntuazioa (+2 puntu eta
+8 puntu, hurrenez hurren). Hala ere, bi urteko atzerapenez adin-egokitasun egoeran
ez dauden ikasleen kasuan, +4 puntuko aldea ez da estatistikoki adierazgarria.
Matematikarako konpetentzian, adin-egokitasun egoeran dauden ikasleek eta hala ez
daudenek (2 urte) 2015ean puntuazio okerragoa atera dute 2009rekin alderatuta (-5
puntu, bietan), eta alde hori estatistikoki adierazgarria da. Aldiz, adin-egokitasun
egoeran ez dauden ikasleen (1 urte) -1 puntuko aldea ez da estatistikoki adierazgarria.

Ebaluazio Diagnostikoaren azken bi edizioen (ED13 eta ED15) arteko emaitzen bilakaera
aztertuz gero, honako hau ikus dezakegu:





Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, adin-egokitasun egoeran dauden
ikasleek eta urtebeteko atzerapenez adin-egokitasun egoeran ez dauden ikasleek
lortutako puntuazioetan jaitsiera nabarmena gertatu da (-8 puntu eta -6 puntu, hurrenez
hurren). Hala ere, adin-egokitasun egoeran ez dauden (2 urte) ikasleen batez bestekoan
2 puntuko jaitsiera hori ez da estatistikoki adierazgarria.
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, bi ebaluazioetan adin-egokitasun
egoeran dauden ikasleek nahiz adin-egokitasun egoeran ez daudenek (1 edo 2 urte)
lortutako puntuazioen arteko aldeak ez dira estatistikoki adierazgarriak.
Matematikarako konpetentzian, adin-egokitasun egoeran dauden ikasleek eta hala ez
daudenek (1 urte) 2015ean puntuazio okerragoa atera dute 2009rekin alderatuta (-6
puntu eta -4 puntu, hurrenez hurren), eta alde hori estatistikoki adierazgarria da. Hala
ere, adin-egokitasun egoeran ez dauden (2 urte) ikasleen puntuazioa egonkor
mantentzen da.

Hurrengo grafikoan, Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren (ED11-ED15) eta
Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentziaren (ED09-ED13-ED15) bilakaeraren
datuak ageri dira.
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3.2.2.b. grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15 y ED09-ED13-ED15. Ingelesezko
hizkuntza-komunikazioarko konpetentzian eta Zientzia-, teknologia- eta osasunkulturarako konpetentzian emaitzen bilakaera adin-egokitasun egoeraren
arabera.
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* Grafikoaren eskala 160an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

ED15ean, Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian igoera nabarmena gertatu da
adin-egokitasun egoeran dauden ikasleen emaitzetan ED11ko datuekin alderatuta (+2 puntu).
Hala ere, adin-egokitasun egoeran ez dauden ikasleen kasuan (1 edo 2 urteko eskolaatzerapena) puntuazioak egonkor mantentzen dira Ebaluazio Diagnostikoaren bi edizioetan.
Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentziaren kasuan, ED15eko datuak
ED09koekin alderatuz gero, ikus daiteke adin-egokitasun egoeran dauden ikasleen puntuazioak
nabarmen jaisten direla (-10 puntu), eta halaber, 1 edo 2 urteko eskola-atzerapenarekin adinegokitasun egoeran ez daudenena ere (-5 puntu eta -10 puntu, hurrenez hurren).
Baina ED13an lortutako batez bestekoak ED15ekoekin alderatuz gero, ikus daiteke batez
bestekoa nabarmen handitu dela (+4 puntu) egokitasun-egoeran dauden ikasleen kasuan. Aldiz,
1 edo 2 urteko atzerapena duten ikasleen emaitzetako bi ebaluazioen arteko aldeak ez dira
estatistikoki adierazgarriak.
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Ikastetxe baten ISEK maila zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa da ikasleen
errendimendua konpetentzia guztietan. Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian, arau orokor hori inbertitzen da ISEK maila ertain-baxua duten ikastetxeetan
eskolatutako ikasleen kasuan; izan ere, ISEK maila altuan eskolatutako ikasleena baino
puntuazio altuagoak lortzen baitituzte (ED09an alde hori ez da estatistikoki adierazgarria).

3.3.1. Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzak.
1.2.2. atalean azaltzen zen moduan, ikasleen eta ikastetxeen ISEK maila lau laurdenetan
banatzen da (baxua, ertain-baxua, ertain-altua eta altua), eta horietako bakoitzean ebaluatutako
populazioaren % 25 dago, duen ISEK mailaren arabera.
Hurrengo grafiko honetan ikus daiteke Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian
lortutako batez besteko errendimenduak Ebaluazio Diagnostikoaren lau edizioetan izandako
bilakaera (ED09, ED11, ED13 eta ED15) ikastetxeko lau ISEK mailen arabera.
3.3.1. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED11-ED13-ED15.
Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzen
bilakaera ikastetxeko ISEK mailen arabera.
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Maila ertain-altua

ED15
Maila altua

* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

Ikus daiteke Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian izandako emaitzen eta
ikastetxeko ISEK maila gehienen artean zuzeneko erlazioa dagoela; izan ere, oro har, ikus
daiteke ikastetxe bateko ISEK maila zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa dela
konpetentzia horretako batez bestekoa, eta aldeak estatistikoki adierazgarriak dira.
Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, puntuazioekiko arau orokorra
alderantzikatu egiten da ikastetxeko ISEK maila ertain-altuaren eta altuaren kasuan, ISEK ertainaltua duten ikastetxeetan eskolatutako ikasleen batez bestekoak altuagoak baitira ISEK maila
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altuagoko (ISEK maila altua) ikastetxeetan eskolatutakoenak baino, ED09an izan ezik, kasu
horretan bi puntuazioen artean ez baitago alderik. Hori konpetentzia horretan soilik gertatzen
da, eta itunpeko A geruzako ikastetxeek emaitzetan duten eraginaren ondorioz da; izan ere,
ISEK maila altua izan arren, Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian bertako
ikasleek batez besteko baxua lortzen dute.

3.3.2. Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzak.
Hurrengo grafiko honetan ikus daiteke Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian lortutako batez besteko errendimenduak Ebaluazio Diagnostikoaren lau
edizioetan izandako bilakaera (ED09, ED11, ED13 eta ED15) ikastetxeko lau ISEK mailen
arabera.
3.3.2. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED11-ED13-ED15.
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako
emaitzen bilakaera ikastetxeko ISEK mailen arabera.
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* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

Konpetentzia honetan ikus daiteke zuzeneko erlazioa dagoela ikastetxearen maila
sozioekonomiko eta kulturalaren eta emaitzen artean; ikastetxe baten ISEK maila zenbat eta
handiagoa izan, orduan eta puntuazio altuagoak lortzen ditu eta alde guztiak adierazgarriak dira.
ISEK maila baxua duten ikastetxeetan eskolatutako ikasleek lortzen dituzte puntuazio
baxuenak eta, aldiz, ISEK maila altuko ikastetxeetakoek, puntuazio altuenak. Hori aztertutako
Ebaluazio Diagnostikoaren lau edizioetan gertatzen da.

3.3.3. Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzak.
Hurrengo grafiko honetan ikus daiteke Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian
lortutako batez besteko errendimenduak Ebaluazio Diagnostikoaren bi edizioetan izandako
bilakaera (ED11 eta ED15) ikastetxeko lau ISEK mailen arabera.
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3.3.3. grafikoa: DBHko 2. maila. ED11-ED15. Ingelesezko hizkuntzakomunikaziorako konpetentziako emaitzen bilakaera ikastetxeko
ISEK mailen arabera.
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* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian gertatzen zen moduan, Ingelesezko
hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian ere ikastetxearen ISEK mailaren eta errendimenduaren
artean lotura adierazgarria dago, eta lau ISEK mailetan lortutako puntuazioen arteko aldeak
adierazgarriak dira. Grafikoan ikus daitekeen moduan, ikastetxearen ISEK maila zenbat eta
handiagoa izan, orduan eta hobeak dira emaitzak. Hori gertatzen da konpetentzia hau ebaluatu
den Ebaluazio Diagnostikoaren bi edizioetan.
ISEK maila baxua duten ikastetxeetan eskolatutako ikasleek lortzen dituzte puntuazio
baxuenak eta, aldiz, ISEK maila altuko ikastetxeetakoek, puntuazio altuenak. Hori gertatzen da
konpetentzia hau ebaluatu den Ebaluazio Diagnostikoaren bi edizioetan.

3.3.4. Matematikarako konpetentziako emaitzak.
Hurrengo grafiko honetan ikus daiteke Matematikarako konpetentzian lortutako batez
besteko errendimenduak Ebaluazio Diagnostikoaren lau edizioetan izandako bilakaera (ED09,
ED11, ED13 eta ED15) ikastetxeko lau ISEK mailen arabera.
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3.3.4. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED11-ED13-ED15.
Matematikarako konpetentziako emaitzen bilakaera ikastetxeko
ISEK mailen arabera.
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* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

Matematikarako konpetentziako emaitzen eta ikastetxeko maila sozioekonomiko eta
kulturaren artean erlazio zuzena dagoela ikus daiteke, eta aldeak adierazgarriak dira. Aurreko
konpetentzietan gertatzen zen moduan, Euskarazko hizkuntza-komunikazioan izan ezik,
ikastetxearen ISEK maila zenbat eta altuagoa izan, puntuazioa ere orduan eta handiagoak dira.
ISEK maila baxua duten ikastetxeetan eskolatutako ikasleek lortzen dituzte puntuazio
baxuenak eta, aldiz, ISEK maila altuko ikastetxeetakoek, puntuazio altuenak. Hori aztertutako
Ebaluazio Diagnostikoaren lau edizioetan gertatzen da.

3.3.5. Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako
emaitzak ikastetxeko ISEKen arabera.

konpetentziako

Hurrengo grafiko honetan ikus daiteke Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako
konpetentzian lortutako batez besteko errendimenduak Ebaluazio Diagnostikoaren hiru
edizioetan izandako bilakaera (ED09, ED13 eta ED15) ikastetxeko lau ISEK mailen arabera.
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3.3.5. grafikoa: DBHko 2. maila. ED09-ED11-ED13-ED15. Zientzia-,
teknologia eta osasun-kulturarako konpetentziako emaitzen
bilakaera ikastetxeko ISEK mailen arabera.
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* Grafikoaren eskala 200an hasten da, puntuazioen arteko aldeak hobeto nabari daitezen.

Zientzia-, teknologia eta osasun-kulturarako konpetentziako emaitzen eta ikastetxeko maila
sozioekonomiko eta kulturalaren artean zuzeneko erlazioa dagoela ikus daiteke. Aurreko
konpetentzietan bezala, Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian izan ezik,
ikastetxeko ISEK maila zenbat eta altuagoa izan, orduan eta handiagoak dira lortutako
puntuazioak. Ikastetxeko lau ISEK mailetan lortutako puntuazioen arteko alde guztiak
adierazgarriak dira Ebaluazio Diagnostikoaren edizio guztietan.
ISEK maila baxua duten ikastetxeetan eskolatutako ikasleek lortzen dituzte puntuazio
baxuenak eta, aldiz, ISEK maila altuko ikastetxeetakoek, puntuazio altuenak. Hori gertatzen da
konpetentzia hau ebaluatu den Ebaluazio Diagnostikoaren hiru edizioetan.

101

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

102

TXOSTEN EXEKUTIBOA 2015

ed

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

TXOSTEN EXEKUTIBOA 2015

4. EMAITZEN ALDAKORTASUNAREN
AZTERKETA: IKASTETXEEN ARTEKO
BARIANTZA.

103

ed

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

104

TXOSTEN EXEKUTIBOA 2015

ed

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. maila

TXOSTEN EXEKUTIBOA 2015

ed

Emaitzen aldakortasunaren analisiaren laburpena
Euskarazko Hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia:


Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian izan ohi diren errendimendu
aldeak % 69an azaltzen dituzte ikasleen arteko banakako aldeek, familiartekoek eta
sozialek. Ikastetxeen arteko bariantzak azaltzen du konpetentzia horretako
errendimenduaren % 31.



Kasu honetan, ikastetxeko aldagaiek eragin handiagoa dute emaitzetan beste
konpetentzia batzuen kasuan baino, eta Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentziako emaitzetan hizkuntza-ereduek duten eraginaren ondorioz da. Hori dela
eta, eredu-ikastetxearen kontzeptua erabili da konpetentzia horretan, hau da,
ikastetxe bat behin, bi aldiz edo hiru aldiz aztertuko da, hizkuntza-eredu bat, bi edo
hiru dituen kontuan hartuta.



Aldagai bakoitzak modu independentean konpetentzia honetako emaitzetan duen
eragina kontuan hartuta, eragin handiagoa duten aldagaiak honako hauek direla ikus
daiteke: familia-hizkuntza euskara (ikastetxeko aldagaia) duten ikastetxe-ereduko
ikasleen ehunekoa, A eredua (ikastetxeko aldagaia), egokia izatea (banakako aldagaia)
eta ikaslearen familia-hizkuntza (banakako aldagaia).



Emaitzetako aldeak azalpen-eredu bateratuarekin aztertzen direnean, guztizko
bariantzaren % 35,7 azalduta geratzen da. Eredu honetan aztertutako aldagaien
multzoak ikastetxeen arteko aldeen ondoriozko bariantzaren ehuneko handiagoa azal
dezake (% 84,5) ikasleen banakako aldeen ondoriozko bariantza baino (% 13,8).

Matematikarako konpetentzia:


Matematikarako konpetentzian izan ohi diren errendimendu aldeak % 83,1ean azaltzen
dituzte ikasleen arteko banakako aldeek, familiartekoek eta sozialek. Ikastetxeen
arteko bariantzak azaltzen du konpetentzia horretako errendimenduaren % 16,9.



Aldagai bakoitzak modu independentean konpetentzia honetako emaitzetan duen
eragina kontuan hartuta,, eragin handiagoa duten aldagaiak honako hauek direla ikus
daiteke: egokia izatea (banakako aldagaia), ikastetxearen batez besteko ISEKa
(ikastetxeko aldagaia), B geruza publikoa (ikastetxeko aldagaia) eta ikaslearen familiahizkuntza (banakako aldagaia).



Emaitzetako aldeak azalpen-eredu bateratuarekin aztertzen direnean, guztizko
bariantzaren % 22,7 azalduta geratzen da. Eredu honetan aztertutako aldagaien
multzoak ikastetxeen arteko aldeen ondoriozko bariantzaren ehuneko handiagoa azal
dezake (% 70,2) ikasleen banakako aldeen ondoriozko bariantza baino (% 13,1).
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Emaitzetako aldakortasuna aztertuta, hezkuntza-prozesuan presente dauden aldagai ugariek
emaitzetan duten eragina bilatu nahi da. Azterketa hori egiteko, garrantzitsua da nahikoa
informazio izatea, haietako bakoitzak azken emaitzan duen eragin maila zehaztu ahal izateko.
Ikasle batek emaitza jakin bat lortzeko eragiten duten faktoreak zein diren jakiteko, batetik,
banakako aldagaiekin lan egiten da; hau da, ikaslearen ezaugarri pertsonalekin eta familiarrekin
zerikusia dutenekin. Bestalde, ikastetxeko aldagaiak aztertzen dira, hau da, ikastetxe batek
besteen aurrean eskaintzen dituen ezaugarriak; ikasleek ezaugarri horiek gehiago edo gutxiago
aprobetxa ditzakete.
Beraz, emaitzetako aldakortasuna, Guztizko Bariantza deitutakoa, bi aldagai osagarritan
deskonposatzen da, alde batetik, ikastetxeen bariantza, eta bestetik, ikasleei dagokien bariantza.




Ikastetxeen arteko bariantza: bakoitzaren ezaugarriek emaitzetan duten eraginari
egiten dio erreferentzia (programak, ikasleen osaera, funtzionamendu-estrategiak eta
abar). Ikastetxeei dagokien bariantzaren ehunekoa oso altua denean; ikastetxe
bakoitzak eskaintzen duena oso desberdina da. Ildo horretatik, usteen arabera,
ikastetxe bat edo beste bat aukeratzeak garrantzi handia du ikaslearen hezkuntzaetorkizunean.
Ikasleari dagokion bariantza: banakako ezaugarriek ikasleak lortzen dituen emaitzetan
duten eraginari egiten dio erreferentzia (konpetentziak, interesa, familiako laguntza,
aurreikuspen akademikoak eta abar). Irakaskuntza-ikaskuntza prozesua ikasleen
ezaugarrietara egokitzeko ikastetxeak kontuan hartu behar dituen aldagaiak dira.

Bi alderdi horiek bat datoz, hau da, familiaren ISEK maila adibide gisa hartuz gero, banakako
ikuspegitik ikasle jakin bakoitzaren ISEK mailak eragina du ikasleei dagokien bariantzan. Hala eta
guztiz ere, ikastetxeko ikasle guztien ISEK mailaren batez bestekoak eragin desberdina du
ikastetxe bakoitzean, eta beraz, ikastetxeen bariantzari eragiten dio.
Jarraian egindako azterketatik kanporatu egin dira korrelazio altua duten aldagaiak, hala
nola ikasleek konpetentzietan lortutako emaitzen artean daudenak edo ikasgelan lortutako
kalifikazioen eta Ebaluazio Diagnostikoen emaitzetan lortutakoen artean daudenak. Izan ere,
beste aldagai batzuen eraginak ezkutatu egiten dituzte.
Jarraian, emaitzen aldakortasunaren azterketa ikus daiteke 2015eko Ebaluazio
Diagnostikoan ebaluatutako bi konpetentziatan: Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian eta Matematikarako konpetentzian.
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HIZKUNTZA-KOMUNIKAZIORAKO
EMAITZEN ALDAKORTASUNA-

Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian izan ohi diren errendimendu aldeak
% 69ean azaltzen dituzte ikasleen arteko banakako aldeek, familiartekoek eta sozialek.
Ikastetxeen arteko bariantzak azaltzen du konpetentzia horretako errendimenduaren
% 31.
2015eko Ebaluazio Diagnostikoan, Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako
emaitzen arabera, hau da bariantza.
Guztizko bariantza
Guztira
%
2.297,2
100%

Ikastetxeen arteko
bariantza %
31%

Ikasleen arteko
bariantza %
69%

Ikus daitekeen moduan, ikastetxeen arteko bariantza baxuagoa da ikasleari dagokion
bariantzarekin alderatuta. Azken horrek azaltzen du guztizko bariantzaren % 69, eta aldiz,
ikastetxeen arteko bariantzak % 31 azaltzen du. Hau da, Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian izan ohi diren errendimendu aldeak % 69ean azaltzen dituzte ikasleen arteko
banakako aldeek, familiartekoek eta sozialek.
Euskadiko datuen arabera, ikastetxeek antzeko eragina dute ikasleen ikaskuntzan.15 Baina
Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren kasuan, ikastetxeko aldagaiek eragin
handiagoa dute emaitzetan beste konpetentzia batzuen kasuan baino, eta hizkuntza-ereduek
duten eraginaren ondorioz da.
Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzetan aldagaiek duten garrantzia
eta eragina ezagutzeko, bi mailatako azterketa hierarkikoa egin da; horren araberakoa da
ikasleak lortutako emaitzari egindako ekarpena:
a) Modu independentean aztertutako aldagaien efektuaren azterketa.
b) Batera aztertutako aldagaien eraginaren azterketa (azalpen-eredu bateratua edo
elkarrekintza-aldagaiak).
Jarraian, azalpen-eredu bateratuan Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren
emaitzetan eragin handiena izan duten banakako aldagaiak nahiz eredu-ikastetxearenak16 biltzen
dituen taula dator. Aldagai horiek, gainera, modu independentean aztertu ahal izateko aukeratu
dira.

Ikastetxeen arteko bariantza ELGAko herrialdeetako batez bestekoa baino baxuagoa da; haietan, ikastetxeek
azaldutako bariantza 36,7koa zen (PISA 2012).
16 Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian lortutako emaitzen aldakortasuna aztertzean, “ereduikastetxearen” kontzeptua erabili da, hau da, ikastetxe bat behin, bi aldiz edo hiru aldiz hartu da kontuan hizkuntzaeredu bat, bi edo hirurak dituen kontuan hartuta. Izan ere, eredu bakoitzak ezaugarri desberdinak ditu, batez ere
ikastetxe berean baina hizkuntza-eredu desberdinetan eskolatutako ikasleen banakako ikuspegitik.
15
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Banakako aldagaiak (1. maila)
Aldagaia

Deskribapena

Aukerak

Ez-egokia=0; egokia=1

0; 1

ISEK

Banakako Indize sozioekonomiko
eta kulturala: -3,5 eta 3,2 artean

-3,5 eta 3,2 artean

Sexua

Neska= 0; mutila= 1

0; 1

Euskara ez dena= 0; euskara= 1

0; 1

Adin-egokitasun egoera

Familia-hizkuntza

Aldagaia
Familia-hizkuntza
ikastetxea)
Eredu-ikastetxeko
besteko ISEKa
A eredua
B eredua

Eredu-ikastetxearen aldagaiak (2. maila)
Deskribapena
Eredu-ikastetxeko ez-euskara
(eredu- ikasle guztiak (% 0) = 0. Ereduikastetxeko euskara ikasle guztiak
(% 100) = 100
Eredu-ikastetxearen batez
batez
besteko Indize sozioekonomiko
eta kulturala -2,00 eta 1,1 artean
B edo D eredua = 0; A eredua =
1
A edo D eredua = 0; B eredua =
1

Aukerak
0 eta 100 artean

-2 eta 1,1 artean
0; 1
0; 1

4.1.1. Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzetan
modu independentean aztertutako aldagaien eragina.
Jarraian datorren taulan, banaka kontuan hartutako aldagaietako bakoitzak egindako
ekarpenak biltzen dira.
Grafikoa interpretatzeko, kontuan hartu behar da azterketa horrek kontuan hartzen duen
eta emaitzei eragiten dien aldagai bakarra aztertutakoa bera dela. Hala, aldagaiaren balioa 0
denean, koefizienteak ikasle bakoitzarentzat espero den puntuazioa adierazten du. Horregatik,
koefizientea desberdina da aldagai bakoitzerako. Balio horri aztertutako aldagaiaren eragin
espezifikoa kendu edo gehitu beharko zaio, eskolatuta dagoen ikastetxeko ikaslearentzat duen
balioaren arabera.
Hurrengo taulak aldagai bakoitzaren koefizientea eta bakoitzaren puntuazioa islatzen ditu:
Modu independentean aintzat hartutako aldagaien emaitzetan duten eragina.
Aldagaia
Banakako ISEKa (1. maila). ISEK = 0 denean.
Familia-hizkuntza (1. maila). Euskara ez dena = 0.
Sexua (1. maila). Neska = 0.
Egokitasuna (1. maila). Ez-egokitasuna =0.
Eredu-ikastetxearen batez besteko ISEKa (2. maila). ISEK = 0 denean.
Eredu-ikastetxeko ikaslearen familia-hizkuntza (2. maila). Ikasleen familia-hizkuntza euskara % 0koa.
A eredua (2. maila). A eredua ez dena = 0.
B eredua (2. maila). B eredua ez dena = 0.
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(puntuazioa) ekarpena
242,26
10,77
237,80
20,70
248,06
-12,99
214,85
33,99
244,44
28,38
245,28
62,04
230,80
-52,64
247,89
-11,95
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Jarraian, aurreko taula ulertzen laguntzeko adibide batzuk datoz:






Euskadiko batez bestekoaren berdina (0) den banakako ISEKa duen ikasleak 242,26ko
batez bestekoa izatea espero da Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian. Ikasle
baten ISEK maila -1 denean, 231,49 puntuko (-10,77 puntu) puntuazioa izatea espero da,
eta 1ekoa denean, esperotako puntuazioa 253,03 puntukoa da (+10,77 puntu).
Ikaslearen familia-hizkuntza euskara ez den beste bat izanez gero, konpetentzia horretan
esperotako batez bestekoa 237,80 puntukoa litzateke. Aldiz, familia-hizkuntza euskara
izanez gero, esperotako puntuazioa 20,70 puntu gehiagokoa izango litzateke (258,5 puntu).
A ereduan eskolatuta ez dauden ikasleentzat Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian esperotako batez bestekoa 230,80 puntukoa da, baina puntuazioa 52,64
puntu jaisten da ikaslea eredu horretan eskolatuta baldin badago (178,16 puntu).
B ereduan eskolatuta ez dauden ikasleentzat Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako
konpetentzian esperotako batez bestekoa 247,89 puntukoa da, baina puntuazioa 11,95
puntutara jaisten da ikaslea eredu horretan eskolatuta baldin badago (235,84 puntu).

2. MAILA

1. MAILA

4.1.1. grafikoa. ED15-DBHko 2. maila. Modu independentean aztertutako aldagaien
efektua. Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia.

Lerro horizontalaren gainetik, banakako aldagaiak aztertzen dira (1. maila): banakako ISEKa,
ikaslearen familia-hizkuntza (euskara), sexua eta egokitasuna. Bestalde, lerro horizontalaren
azpitik, eredu-ikastetxearen aldagaiek duten eragina ikus daiteke (2. maila): eredu-ikastetxearen
ISEKa, familia-hizkuntza euskara duten eredu-ikastetxeko ikasleen ehunekoa, A eredua eta B
eredua.
Kasu honetan, aipatutako aldagaietako bakoitzaren eragina aztertu da, gainerakoak
kontrolatuta.
Aldagaiek modu indibidualean jokatuko balute izango luketen eragina ulertzeko informazio
horrek garrantzia badu ere, beharrezkoa da eredua modu bateratuan interpretatzeko.

4.1.2. Emaitzetako aldearen azalpen-eredua (eredu bateratua edo
elkarrekintzan dauden aldagaiena).
Azalpen-eredu bateratuak aldagai guztien eragina aztertzen du elkarrekintzan daudenean.
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Eredu bateratua bariantzaren zati garrantzitsu bat azaltzeko gai da, taulan ikus daitekeen
moduan:
ED 15-DBHko 2. maila. Bariantza. Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia.
Guztizko bariantza
Ikastetxeen arteko bariantza
Ikasleen arteko bariantza

Guztira
2.297,2
712,0
1.585,2

Guztira %
100%
31,0%
69,0%

Amaiera
1.476,4
110,0
1.366,4

Azalduta %
35,7%
84,5%
13,8%

Aurreko taulak ikus daiteke Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian guztizko
bariantza 2.297,2 dela. Guztizko horretatik, emaitzetako aldeen ehuneko handiena banakako
aldagaiek edo ikasleen aldagaiek azaltzen dute (% 69), eta ikastetxeen arteko aldearen
ondoriozko bariantzaren ehunekoa % 31koa da.
Emaitzetako aldeak azalpen-eredu bateratuarekin aztertzen direnean, guztizko bariantzaren
% 35,7 azalduta geratzen da. Eredu honetan aztertutako aldagaien multzoak ikastetxeen arteko
aldeen ondoriozko bariantzaren ehuneko handiagoa azal dezake (% 84,5) ikasleen banakako
aldeen ondoriozko bariantza baino (% 13,8).
Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, modu bateratuan jarduten dutenean,
DBHko 2. mailako ikasleen emaitzetan azalpen-eredu hau osatzen duten aldagaien eragina
erakusten du grafiko honek.
4.1.2. grafikoa. ED15-DBH 2. Maila. Modu bateratuan aintzat hartutako aldagaien eragina.
Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia.

1. MAILA
2. MAILA
Aurreko grafikoan, Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian 232,11 puntuko
emaitza duen ikasle bat ageri da. Kasu horretan, ikaslearen ISEKa 0 da, familia-hizkuntza
euskara ez beste hizkuntza bat du, neska da, ez dago adinari dagokion ikasmailan eskolatuta (ez
da egokia), D ereduan eskolatuta dago eta ikastetxean ez dago familia-hizkuntza euskara duen
ikaslerik (% 0).
Grafikoa, aurreko taula eta lehen aipatutako kasuaren 232,11 puntuko batez bestekoa
kontuan hartuta, zenbait kasu posible aztertuko dira:
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1. ikaslea:
Aldagaia
ISEK maila = 3 duen ikaslea
Familia-hizkuntza euskara duen ikaslea
Neska
Duen adinagatik dagokion ikasmailan eskolatuta dago (egokia)
Eskolatuta dagoen eredu-ikastetxearen batez besteko ISEK maila 1,1 da
B ereduan eskolatuta dago
Eredu-ikastetxean familia-hizkuntza euskara duten ikasleen % 10 daude

Aldagaiaren
ekarpena
+19,92
+12,63
0
+26,31
+10,90
-10
+1,4

Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako 232,11eko batez bestekoari, kasu
honetan, ikasleak duen ISEK mailagatik (+3) 19,92 puntu gehitu beharko genizkioke, eta 12,63
puntu, familia-hizkuntza euskara duelako; 26,31 puntu, egokia izateagatik; 10,90 puntu, batez
besteko ISEK maila +1,1ekoa duen ikastetxean eskolatuta egoteagatik, eta 1,4 puntu, eskolatua
dagoen eredu-ikastetxeak familia-hizkuntza euskara duten ikasleen % 10 duelako. Bestalde, B
ereduan eskolatuta egoteagatik -10 puntu kendu beharko genizkioke. Kasu horretako batez
bestekoa 293,27 puntukoa izango litzateke.
2. ikaslea:
Aldagaia
ISEK maila = -1,7 duen ikaslea
Familia-hizkuntza euskara duen ikaslea
Gizonezkoa
Egokia
Eskolatuta dagoen ikastetxearen batez besteko ISEK maila 0,8 da
D ereduan eskolatuta dago
Ikastetxean familia-hizkuntza euskara duten ikasleen % 50 daude

Aldagaiaren
ekarpena
-11,29
+12,63
-10,95
+26,31
+7,93
0
+7

Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako 232,11eko batez bestekoari, kasu
honetan, 12,63 puntu gehitu beharko genizkioke familia-hizkuntza euskara izateagatik; 26,31
puntu, egokia izateagatik; 7,93 puntu, batez besteko ISEK maila 0,8koa duen ikastetxean
eskolatuta egoteagatik, eta 7 puntu, eskolatua dagoen ikastetxeak familia-hizkuntza euskara
duten ikasleen % 50 duelako. Aldiz, 11,29 puntu kendu beharko genizkioke -1,7ko ISEK
izateagatik, eta 10,95 puntu, berriz, mutila izateagatik. Kasu horretako batez bestekoa 263,74
puntukoa izango litzateke
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4.2. MATEMATIKARAKO KONPETENTZIAKO EMAITZEN
ALDAKORTASUNAREN AZTERKETA.
Matematikarako konpetentzian izan ohi diren errendimendu aldeak % 83,1ean azaltzen
dituzte ikasleen arteko banakako aldeek, familiartekoek eta sozialek. Ikastetxeen arteko
bariantzak konpetentzia horretako errendimenduaren % 16,9 soilik azaltzen du.
2015Eko Ebaluazio Diagnostikoan, Matematikarako konpetentziako emaitzen arabera, hau da
bariantza.
Guztizko bariantza
Guztira
%
2.318
100%

Ikastetxeen arteko
bariantza %
% 16,9

Ikasleen arteko
bariantza %
% 83,1

Ikus daitekeen moduan, ikastetxeen arteko bariantza askoz ere baxuagoa da ikasleari
dagokion bariantzarekin alderatuta. Azken horrek azaltzen du guztizko bariantzaren % 83 baino
zertxobait gehiago, eta aldiz, ikastetxeen arteko bariantzak % 17 inguru soilik azaltzen du. Hau
da, Matematikarako konpetentzian, errendimenduan izan ohi diren aldeak ikasleen banakako
aldeek, familiartekoek eta sozialek azaltzen dituzte kasuen % 83tan baino zertxobait gehiagotan.
Euskadiko datuen arabera, ikastetxeek antzeko eragina dute ikasleen ikaskuntzan.17 Baina
Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren kasuan, ikastetxeko aldagaiek eragin
handiagoa dute emaitzetan beste konpetentzia batzuen kasuan baino, eta hizkuntza-ereduek
duten eraginaren ondorioz da.
Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziako emaitzetan aldagaiek duten garrantzia
eta eragina ezagutzeko, bi mailatako azterketa hierarkikoa egin da; horren araberakoa da
ikasleak lortutako emaitzari egindako ekarpena:
a) Modu independentean aztertutako aldagaien efektuaren azterketa
b) Batera aztertutako aldagaien eraginaren azterketa (azalpen-eredu bateratua edo
elkarrekintza-aldagaiak).
Jarraian, azalpen-eredu bateratuan Matematikarako konpetentziaren emaitzetan eragin
handiena izan duten banakako aldagaiak nahiz eredu-ikastetxearenak18 biltzen dituen taula
dator. Aldagai horiek, gainera, modu independentean aztertu ahal izateko aukeratu dira.

Ikastetxeen arteko bariantza ELGAko herrialdeetako batez bestekoa baino baxuagoa da; haietan, ikastetxeek
azaldutako bariantza 36,7koa zen (PISA 2012).
18 Matematikarako konpetentziaren azterketan erabilitako ikastetxearen kontzeptua ikastetxearena bera da, ez da
kontuan hartzen eredu-ikastetxea, Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren kasuan egiten den bezala,
kasu horretan ereduak garrantzi handia baitu.
17
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Banakako aldagaiak (1. maila)
Aldagaia

Deskribapena

Aukerak

Ez-egokia=0; egokia=1

0; 1

ISEK

Banakako indize sozioekonomiko
eta kulturala: -3,5 eta 3,2 artean

-3,5 eta 3,2 artean

Sexua

Neska= 0; mutila= 1

0; 1

Euskara ez dena= 0; euskara= 1

0; 1

Adin-egokitasun egoera

Familia-hizkuntza

Ikastetxearen aldagaiak (2. maila)
Deskribapena
Ikastetxeko ez-euskara ikasle
Familia-hizkuntza
guztiak (% 0) = 0. Ikastetxeko
(ikastetxea)
euskara ikasle guztiak (% 100) =
100
Ikastetxearen batez besteko maila
Ikastetxeko batez besteko
Indize sozioekonomiko eta
ISEKa
kulturala: -1,98 eta 1,12 artean
B geruza publikoa = 1; Gainerako
B ereduko geruza publikoa
geruzak = 0
Itunpeko B geruza = 1; Gainerako
Itunpeko B geruza
geruzak = 0
Aldagaia

Aukerak
0 eta 100 artean

-1,98 eta 1,12 artean
0; 1
0; 1

4.2.1. Matematikarako konpetentziako emaitzetan modu independentean
aztertutako aldagaien eragina.
Jarraian datorren grafikoan, banaka kontuan hartutako aldagaietako bakoitzak egindako
ekarpenak biltzen dira.
Grafikoa interpretatzeko, kontuan hartu behar da azterketa horrek kontuan hartzen duen
eta emaitzei eragiten dien aldagai bakarra aztertutakoa bera dela. Hala, aldagaiaren balioa 0
denean ikasle bakoitzerako esperotako puntuazioa adierazten du koefizienteak. Balio horri
aztertutako aldagaiaren eragin espezifikoa kendu edo gehitu beharko zaio, eskolatuta dagoen
ikastetxeko ikaslearentzat duen balioaren arabera.
Hurrengo taulak aldagai bakoitzaren koefizientea eta bakoitzaren puntuazioa islatzen ditu:
Modu independentean aintzat hartutako aldagaien emaitzetan duten eragina.
Aldagaia
Banakako ISEKa (1. maila). ISEK = 0 denean.
Familia-hizkuntza (1. maila). Euskara ez dena = 0.
Sexua (1. maila). Neska = 0.
Egokitasuna (1. maila). Ez-egokitasuna =0.
Ikastetxearen batez besteko ISEKa (2. maila). ISEK = 0 denean.
B geruza publikoa (2. maila). B geruza publikoa ez dena = 0.
Itunpeko B geruza (2. maila). Itunpeko B geruza ez dena = 0.
Ikastetxeko ikaslearen familia-hizkuntza (2. maila). Ikasleen familia-hizkuntza euskara % 0koa.

Jarraian, aurreko taula ulertzen laguntzeko adibide batzuk datoz:
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Koefizientea Aldagaiaren
(puntuazioa)
ekarpena
13,56
245,32
15,89
241,39
1,89
243,65
37,96
214,11
30,66
246,34
-22,27
245,40
5,79
243,14
0,29
238,88
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Ikaslearen familia-hizkuntza euskara ez denean (0), Matematikarako konpetentzian
esperotako batez bestekoa 241,39 puntukoa da eta, aldiz, familia-hizkuntza euskara bada,
esperotako batez bestekoa 257,28 puntukoa da.
Neska baldin bada (0), Matematikarako konpetentzian esperotako batez bestekoa 243,65
puntukoa da; mutila baldin bada, esperotako batez bestekoa 245,54 puntukoa da.
Ikaslea adinarekiko dagokion ikasmailan eskolatuta ez badago (0) konpetentzia horretarako
esperotako batez bestekoa 214,11 puntukoa da, baina adin-egokitasun egoeran dagoen
norbaiten kasuan, esperotakoa 252,07 puntukoa da.
Ikastetxearen batez besteko ISEK maila 0 baldin bada, esperotako puntuazioa 246,34
puntukoa da; ikastetxearen batez besteko ISEKa -1 baldin bada, 215,68 puntuko puntuazioa
esperoko litzateke eta, aldiz, ikastetxearen batez besteko ISEKa 1 denean, Matematikarako
konpetentzian esperotako batez bestekoa 277 puntukoa izango litzateke.
Itunpeko B geruzan eskolatuta ez dagoen ikasleentzat Matematikarako konpetentzian
esperotako batez bestekoa 243,1 puntukoa da; hala ere, geruza horretan eskolatu den
ikaslearen kasuan, 248,89 puntukoa da.
Ikastetxean familia-hizkuntza euskara duen ikaslerik ez dagoenean (% 0), 238,88 puntukoa
da Matematikarako konpetentzian esperotako batez bestekoa; aldiz, % 20ko ikasle kopurua
egonez gero, 244,68 puntukoa esperoko litzateke.

2. MAILA

1. MAILA

4.2.1. grafikoa. ED15-DBHko 2. maila. Kontuan hartutako aldagaien eragina hauek modu
independentean aztertuta. Matematikarako konpetentzia.

Lerro horizontalaren gainetik, banakako aldagaiak aztertzen dira (1 maila): banakako ISEKa,
ikaslearen familia-hizkuntza (euskara), sexua eta egokitasuna. Bestalde, lerro horizontalaren
azpitik, ikastetxearen aldagaiek duten eragina ikus daiteke (2. maila): ikastetxearen ISEK maila,
B geruza publikoa, itunpeko B geruza eta familia-hizkuntza euskara duten ikastetxeko ikasleen
ehunekoa.
Kasu honetan, aipatutako aldagaietako bakoitzaren eragina aztertu da, gainerakoak
kontrolatuta.
Aldagaiek modu indibidualean jokatuko balute izango luketen eragina ulertzeko informazio
horrek garrantzia badu ere, beharrezkoa da eredua modu bateratuan interpretatzeko.
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4.2.2. Emaitzetako aldearen azalpen-eredua (eredu bateratua edo
elkarrekintzan dauden aldagaiena).
Azalpen-eredu bateratuak aldagai guztien eragina aztertzen du elkarrekintzan daudenean.
Eredu bateratua bariantzaren zati garrantzitsu bat azaltzeko gai da, taulan ikus daitekeen
moduan:
ED 15-DBHko 2. maila. Bariantza. Matematikarako konpetentzia
Guztizko bariantza
ikastetxeen arteko bariantza
Ikasleen arteko bariantza

Total
2.318,0
391,9
1.926,1

Total %
100%
16,9%
83,1%

Final
1.791,3
116,8
1.674,5

Explicada %
22,7%
70,2%
13,1%

Aurreko taulan ikus daiteke Matematikarako konpetentzian guztizko bariantza 2.318 dela.
Guztizko horretatik, emaitzetako aldeen ehuneko handiena banakako aldagaiek edo ikasleen
aldagaiek azaltzen dute (% 83,1), eta ikastetxeen arteko aldearen ondoriozko bariantzaren
ehunekoa oso txikia da (% 16,9).
Emaitzetako aldeak azalpen-eredu bateratuarekin aztertzen direnean, guztizko bariantzaren
% 22,7 azalduta geratzen da. Eredu honetan aztertutako aldagaien multzoak ikastetxeen arteko
aldeen ondoriozko bariantzaren ehuneko handiagoa azal dezake (% 70,2) ikasleen banakako
aldeen ondoriozko bariantza baino (% 13,1).
Matematikarako konpetentzian, modu bateratuan jarduten dutenean, DBHko 2. mailako
ikasleen emaitzetan azalpen-eredu hau osatzen duten aldagaien eragina erakusten du grafiko
honek.
4.2.2. grafikoa. ED15-DBHko 2. maila. Modu bateratuan aintzat hartutako aldagaien
eragina.

1. MAILA
2.MAILA
Aurreko grafikoan Matematikarako konpetentzian 213,5 puntuko emaitza duen ikasle baten
kasua ageri da. Kasu horretan, ikaslearen ISEKa 0 da, familia-hizkuntza gaztelania du, neska da,
ez dago adinari dagokion ikasmailan eskolatuta (ez da egokia), ez dago B geruza publikoan
eskolatuta, ezta itunpeko B geruzan ere, eta ikastetxean ez dago familia-hizkuntza euskara duen
ikaslerik.
Grafikoa, aurreko taula eta lehen aipatutako kasuaren 213,5 puntuko batez bestekoa
kontuan hartuta, zenbait kasu posible aztertuko dira:
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1. ikaslea:

Aldagaia
ISEK maila = 2 duen ikaslea
Familia-hizkuntza gaztelania duen ikaslea
Neska
Duen adinagatik dagokion ikasmailan eskolatuta dago (egokia)
Eskolatuta dagoen ikastetxearen batez besteko ISEK maila -1,7 da
A geruza publikoan dago eskolatuta
Ikastetxean familia-hizkuntza euskara duten ikasleen % 10 da

Aldagaiaren
ekarpena
+17,5
0
0
+30,86
-22,97
0
+1,20

Kasu honetan, Matematikarako konpetentzian 213,5eko batez bestekoari 17,5 gehitu behar
zaio ikasleak duen ISEK mailagatik (+2), eta 1,2, familia-hizkuntza euskara duten ikastetxeko
ikasleen ehunekoagatik (% 10), eta beste 30,86 puntu, egokia izateagatik. Aldiz, 22,97 puntu
kendu beharko genizkioke ikastetxeak -1,7ko batez besteko ISEK maila duelako. Kasu
honetako batez bestekoa 240,1ekoa izango litzateke.
2. ikaslea:

Aldagaia
ISEK maila = -1,7 duen ikaslea
Familia-hizkuntza euskara duen ikaslea
Gizonezkoa
Egokia
Eskolatuta dagoen ikastetxearen batez besteko ISEK maila 0,8 da
Itunpeko D geruzan dago eskolatuta
Ikastetxean familia-hizkuntza euskara duten ikasleen % 50 da

Aldagaiaren
ekarpena
-14,86
+6,19
+4,48
+30,86
+10,81
0
+6

Kasu honetan, Matematikarako konpetentzian 213,5eko batez bestekoari 6,19 puntu gehitu
beharko genizkioke familia-hizkuntza euskara izateagatik; 4,48 puntu, mutila izateagatik; 30,86
puntu, egokia izateagatik; 10,81 puntu, 0,8ko ISEK maila duen ikastetxean eskolatuta
egoteagatik, eta 6 puntu, ikasleen % 50ek familia-hizkuntza euskara duten ikastetxean
eskolatuta egoteagatik. Aldiz, 14,86 puntu kendu beharko genizkioke -1,7ko ISEK maila
izateagatik. Kasu honetako batez bestekoa 257 puntukoa izango litzateke
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JAITSIERAREN BILAKAERA AZTERKETA.
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Amaitzeko, oso laburtuta, ED11rekin alderatuta ED15ean puntuazioak izandako igoera eta
jaitsieren ikuspegi orokorra aurkeztuko dugu.
Jarraian datorren taulan ikus daiteke ED11 eta ED15 artean, bakoitzean kontuan hartutako
lau konpetentzia finkoetan, emaitzak igo, jaitsi edo mantentzen dituzten ikastetxeen ehunekoen
bilakaera.
DBHko 2. maila. ED11-ED15. Konpetentzia bakoitzean puntuazioak igo, jaitsi edo
mantentzen dituzten ikastetxeen ehunekoen bilakaera.
Euskarazko
hizkuntzakomunikazioa

Gaztelaniazko
hizkuntza
komunikazioa

Ingelesezko
hizkuntzakomunikazioa

Matematikarako
konpetentzia

Kop.

%

Kop.

%

Kop.

%

Kop.

%

260

69,0

210

55,6

219

58,1

168

44,6

16

4,2

17

4,5

25

6,6

11

2,9

Igo egin da

101

26,8

151

39,9

133

35,3

198

52,5

Guztira

377

100

378

100

377

100

377

100

Jaitsi egin da
Mantendu egin da

Bilakaera asko aldatu da konpetentzia batetik bestera 2011 eta 2015 artean:





Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian ikastetxeen erdiak baino zertxobait
gehiagok igo dute puntuazioa (% 52,5), aldiz, % 40 baino gehixeagok (% 44,6), jaitsi egin
dute.
Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian eta Matematikarako konpetentzian
egoera alderantzikatu egiten da: emaitza okerragoak izan dituztenak emaitza hobeak izan
dituztenak baino gehiago dira (% 55,6 eta % 33,9; eta % 58,1 eta % 35,3, hurrenez hurren).
Bilakaera negatiboena Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian gertatu da; izan
ere, emaitza okerragoak izan dituzten ikastetxeen kopurua emaitzak hobetu dituzten
ikastetxe kopuruaren bikoitza baino gehiago da.
Beste ondorio argi bat honako hau da: ikastetxeen emaitzak hobeak edo okerragoak
izateak ez du eragiten konpetentzia bakarrean, hainbat konpetentziatan baizik. Zehazki,
ikastetxeen erdietan puntuazioak jaitsi egin dira aztertutako lau konpetentzietan edo
haietako hirutan. Aldiz, lau edo hiru konpetentziatan emaitza hobeak izan dituzten
ikastetxeak ez dira ikastetxeen herena ere.

Jarraian datorren taulan ikus daiteke ED11 eta ED15 artean emaitzak igo edo jaitsi dituzten
ikastetxeen ehunekoak izandako bilakaera hiru edo lau konpetentziatan.
DBHko 2. maila. ED11-ED15. Hiru edo lau konpetentziatan emaitzak igo edo jaitsi
dituzten ikastetxeen ehunekoak izandako bilakaera.
Kop.

%

Jaitsi egin da 4 konpetentziatan

109

28,9

Jaitsi egin da 3 konpetentziatan

77

20,4

Beste egoera batzuk

80

21,2

Igo egin da 3 konpetentziatan

57

15,1

Igo egin da 4 konpetentziatan

54

14,3

377

100

Guztira
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Lau konpetentzietan emaitza okerragoak lortu dituzten ikastetxeen kopurua (109) lauretan
emaitza hobeak lortu dituzten ikastetxe kopuruaren (54) bikoitza da.
Jarraian datozen tauletan, lau konpetentziatan puntuazioak jaitsi edo igo dituzten
ikastetxeen ezaugarri batzuk datoz, alderatuta.
DBHko 2. maila. ED11-ED15. Lau konpetentziatan ereduaren eta hezkuntzasarearen arabera puntuazioak igo edo jaitsi dituzten ikastetxeen ehunekoak
izandako bilakaera.

Hizkuntza-eredua

Hezkuntza-sarea

Jaitsi egin da lau
konpetentziatan

Igo egin da lau
konpetentziatan

Kop.

%

Kop.

%

A

13

11,9

6

11,1

12,7

B

33

30,3

22

40,7

34,5

D

63

57,8

26

48,1

52,8

GUZTIRA

109

100,0

54

100,0

100,0

ITUNP.

58

53,2

35

64,8

58,1

PUB.

51

46,8

19

35,2

41,9

GUZTIRA

109

100,0

54

100,0

100,0

GUZTIRA

%

Aurreko taulan honako hau ikus daiteke:




Puntuazioak hobetu dituzten B ereduko ikastetxeen ehunekoa (% 40,7) handiagoa da
ikastetxe guztien artean B eredukoen proportzioa baino (% 34,5). Aldiz, D ereduaren
kasuan, puntuazioak jaitsi dituzten ikastetxeen ehunekoa da (% 57,8) ikastetxe guztien
artean eredu horrek duen proportzioa baino handiagoa (% 52,8).
Itunpeko ikastetxeak nagusi dira bai emaitzak hobetzen dituztenen artean, bai emaitza
okerragoak dituztenen artean (% 64,8 eta % 53,2 hurrenez hurren). Emaitzak hobetu
dituzten itunpeko ikastetxeek batez bestekoa gainditu dute (% 58,1) eta, hala ere, emaitza
okerragoak lortu dituzten itunpeko ikastetxeak horren azpitik daude. Aurkakoa gertatzen
da ikastetxe publikoetan.

Jarraian datorren taulan lau konpetentzietan ED11tik ED15era puntuazioak igo edo jaitsi
dituzten ikastetxeak datoz deskribatuta. Taulan honako gai hauek ikus daitezke:






Emaitza okerragoak dituzten ikastetxeek ISEK baxuxeagoa dute ED15ean ED11n baino;
aldiz, emaitzak hobetzea lortu dutenek ere batez besteko ISEK maila altuxeagoa dutela ikus
daiteke.
Sexuaren ikuspegitik, nesken ehunekoa ED11n % 49,8 izatetik ED15ean % 47,6 izatera
murriztu da lau konpetentzietan puntuazioak jaitsi dituzten ikastetxeen artean. Hala ere,
puntuazioak igo dituzten ikastetxeetan, ehuneko hori ia ez da aldatu (% 46,7koa 2011n eta
% 46,4koa 2015ean).
Adin-egokitasuna ehuneko 4,2 puntu murriztu da puntuazioa okertu dutenen artean, aldiz,
8,5 igo da konpetentzia guztietan puntuazioa hobetu dutenen artean.
Ikasle etorkinek, 1. edo 2. belaunaldikoak, ugaritu egin dira bi taldeetan: % 6,0 izatetik % 9,5
izatera puntuazio okerragoa izan dutenen artean, eta % 11,0tik eta % 12,7 izatera
puntuazioa hobetu dutenen artean.
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Familia-hizkuntza euskara dutenen ehunekoa berdin mantendu da emaitzak jaitsi dituzten
ikastetxeen artean, baina ehuneko 4 puntu igo da emaitzak hobetu dituzten ikastetxeen
artean.

DBHko 2. maila. ED11-ED15. Lau konpetentziatan emaitzak igo eta jaitsi dituzten
ikastetxeen deskribapena aldagai batzuen arabera.
Jaitsi egin da lau konpetentziatan

Igo egin da lau konpetentziatan

ED15

ED11

Diferentzia
ED15-ED11

ED15

ED11

Diferentzia
ED15-ED11

Banakako ISEKen batez bestekoa

-0,11

-0,01

-0,11

0,0

-0,12

0,14

Nesken %

47,6

49,8

-2,2

46,4

46,7

-0,3

Mutilen %

52,4

50,2

2,2

53,6

53,3

0,3

Ikasle egokien %

74,4

78,6

-4,2

80,3

71,8

8,5

9,5

6,0

3,5

12,7

11,0

1,7

17,8

17,7

0,1

20,1

16,1

4,0

1. edo 2. belaunaldiko Ikasle
etorkinen %
Familia-hizkuntza euskara duten
ikasleen %

Jarraian datorren taulan lau konpetentzietan ED11tik ED15era puntuazioak igo edo jaitsi
dituzten ikastetxeek lortutako batez bestekoak datoz deskribatuta.
BHko 2. maila. ED11-ED15. Lau konpetentziatan puntuazioak igo eta jaitsi
dituzten ikastetxeen deskribapena emaitzen arabera.
Jaitsi egin da lau konpetentziatan

Igo egin da lau konpetentziatan

ED15

ED11

Diferentzia
ED15-ED11

ED15

ED11

Diferentzia
ED15-ED11

Euskarazko hizkuntza-komunikazioa

237

262

-24,9

253

237

15,3

Gaztelaniazko hizkuntza
komunikazioa

245

261

-16,3

262

242

20,0

Matematikarako konpetentzia

236

258

-22,3

253

236

16,6

Ingelesezko hizkuntza-komunikazioa

238

258

-19,2

259

239

20,2

Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian eta Matematikarako konpetentzian
puntuazioak jaitsi dituzten ikastetxeek emaitzak hobetu dituztenek baino puntu gehiago galdu
dituzte. Baina Gaztelaniazko eta Ingelesezko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian emaitzak
hobetu dituzten ikastetxeek puntu gehiago igo dituzte puntuazioak jaitsi dituztenek baino.

125

