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2022
ZE R DA PIS A ?
Munduko hezkuntza ebaluazio garrantzitsuenetariko bat da. PISAn 80 herrialdek
baino gehiagok hartzen dute parte, eta hiru urtean behin egiten da.

ZE R GATIK DA GA R R A N TZITS U A ?
PISAn parte hartzeak aukera ematen duelako:

munduko 80 herrialde
baino gehiagoko
hezkuntza-sistemak

• ikasleek denboran zehar duten gaitasun-maila ezagutzeko eta gainerako
herrialdekoekin alderatzeko;
• hezkuntza-sistema arrakastatsuak eta hezkuntza-jardunbide onenak
hautemateko, eredu izan daitezen;
• gobernuek beren hezkuntza-politikak balioetsi eta berriak diseina ditzaten.

N O RK HART UKO DU PART E ?
2006an jaiotako ikasleen lagina:
• 3777 ikasle,
• 97 ikastetxe,
• gehienez 42 ikasle ikastetxe bakoitzean (ikastetxeren batean 53).

ZE R EBA LU AT U K O D A ?
Proba kognitiboez gain (konpetentziak), ikasleen errendimenduan eragina duten faktoreei
eta irakaskuntza-ikaskuntza testuinguruari buruzko informazioa izateko aukera emango
duten galdera-sortak osatzen dira.
Konpetentziak
• Matematikarako konpetentzia*
• Zientziarako konpetentzia
• Irakurketarako konpetenzia
• Finantzarako konpetentzia
• Pentsamendu sortzailea

Galdera-sortak
• Ikasleentzako galdera-sorta:
- Finantza gaiei buruzko galderak
- IKTen ezagutzari buruzko galderak
- Ongizateari buruzko galderak
• Ikastetxeentzako galdera-sorta
(zuzendaritza-taldea).

*PISA 2022an Matematikarako konpetentzia sakonago ebaluatuko da.

N OLA E B A LU ATU K O DA?

Etxe orratzak
Sarrera

ETXE ORRATZAK
Zerua ukitzen duten e raikinen e raikuntzak deigarriak d ira azken hamarkadan. H ala zioen
Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) erakundeak, eraikin horiek neurtu eta
aztertzeaz arduratzen den Chicagon kokatutako nazioarteko erakundeak .

2022

2022

apirilaren 26a maiatzaren 9a

2023

2024

ELGA
abenduaren 6a

ISEI-IVEI
txostenak

Ordenagailu bidez, Interneteko konexiorik gabe.
Aplikazioaz arduratzen den enpresak ordenagailuak eta behar den material guztia eramango
ditu.
Zenbat iraungo
du?

• Proba kognitiboak: 2 ordu bi saiotan banatuta eta 10 minutuko atsedena
bien artean.
• Galdera-sortak: 75 minutu.

Noiz
aplikatuko da
ikas tetxeetan?

• 2022ko apirilaren 26tik maiatzaren 9ra.

Noiz jakingo
dira emaitzak?

• ELGAk 2023ko abenduaren 6an argitaratuko ditu datuak.
• ISEI-IVEIk 2024an ikastetxeei bidaliko dizkie txostenak, eta argitaratuko
du EAEko txostena.

