
Lorea Arakistain eta Maria Gil  

ZIENTZIA-HEZKUNTZAREN ERRONKAK: EUROPARA 

HURBILPENA ETA TOKIKO EREDUA 

 

Lorea Arakistain Aizpiri 

Hezkuntza-proiektuen arduraduna 

• Kazetaritzan lizentziatua da, Euskal Herriko Unibertsitatean (2005), Elhuyarren hasi 

aurretik, irratian egin du lan, batez ere Euskadi Irratian eta Herri Irratia– Loyola Median.  

• Loyola Media Eibar irratiko arduraduna izan zen, baita magazinetako eta albistegietako 

aurkezlea ere. 

• Zientzia eta teknologiaren komunikazioan dihardu 2008az geroztik Elhuyar Fundazioan.  

• Haur eta gazteei zuzendutako azpisailaren arduraduna da. Haur eta gazteei 

zuzendutako proiektuetan kudeaketa, erredakzio eta dinamizazio lanak egiteaz gain, Zernola 

olinpiada, Teknoskopioa eta Irrika proiektuen ardura izan du, eta horien webguneen berritze-

lanak gidatu ditu.  

 

Maria Gil Rodríguez 

Elhuyar Zientzia unitateko zuzendaria 

•Ingurumen-zientzietan lizentziatua da, eta 2007az geroztik egiten du lan Elhuyarren.  

•Aldez aurretik aisialdian eta ingurumen-hezkuntzan egin zuen lan, udaleku eta hezkuntza ez 

formaleko ekimenetan, begirale nahiz zuzendari moduan ere. 

•Gaur egun Elhuyar Zientzia unitatearen zuzendaria da.  

•Unitatean zientziaren gizarteratzean eta zientziahezkuntzaren arloan egiten dute lan. Alde 

batetik gazteen artean zientzia, bokazioak eta pertzepzio-neurketak egiten dituzte, eta 

bestalde, zientzia-hezkuntza metodo berriak garatzen dituzte, motibazioa eta bokazioak 

pizteko.  

•Jarduera-eremu nagusia Euskal Herria izanik ere, nazioarteko hainbat programetan ere ari 

dira lan hau egiten. 

Unitatean bere ardura nagusiak kudeaketa orokorra, finantziazio-bideak eta kanpo-harremaka 

dira. 



 

Europa 2020 estrategian Europako Batzordeak zientziahezkuntzaren arloan 

erronkak definitu ditu. Hitzaldiaren helburua da horiek ezagutzea eta 

Europa 2020 estrategiarekin lerratuta Euskal Herriko zientzia-hezkuntzaren 

erronkez hausnartzea. 

Europak fokua jarri du herrialde batzuetako eskola uzte goiztiarrean: %26,5 

Espainian. Bestetik, esfortzuak non jarri eta zertarako zehaztu du: ahalegin 

bereziak beharko dira gazteen %40k goi-mailako ikasketak osatu ditzan. 

Izan ere, lanpostuen %20 gehiagok beharko dituzte goimailako gaitasunak 

2020rako. 

Gauzka horrela, EBko hezkuntza-ministerioek lehentasun hauek identifikatu 

dituzte: 

— Ikasle guztiek eskuratu behar dituzte oinarrizko gaitasunak, alfabetatzea 

eta matematika barne. Horretarako, curriculuma, materiala eta ikasleen 

ebaluazioa modernizatu beharko da.  

— Ikasle guztien eskura jarri behar da goi-mailako irakaskuntza, etorkinak 

barne. 

— Haur hezkuntza zabaldu behar da, behar berezidun ikasleak lagundu eta 

eskola-uzte goiztiarra ekidin. 

— Irakasle, zuzendari eta irakasle formatzaileek laguntza gehiago jasoko 

dute, hautatzen eraginkorrago eta hezkuntza profesionalaren bitartez. 

Oinarrizko-gaitasuna lehen helburua izanik, zeharkako gaitasunak, 

ekintzailetza bereziki, eta gaitasun bokazionalak garatzeko beharra 

azpimarratu da. Gainera, zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematika 

arloko gaitasunen beharrak, oraindik ere, altua izaten jarraitzen du. Horiek 

lantzeko, erakunde pribatu eta publikoen arteko lankidetza eta ikasketa 

ireki eta malgua bultzatuko da eta lanean oinarritutako metodologiak 

sustatuko dira.  

Eta, Europako zientzia-hezkuntzaren estrategiari badute zer eskaini tokiko-

interes taldeek. Horregatik, partehartze moduak azalduko dira.  

Horrez gain, beste herrialde batzuetako Zientzien Irakaskuntzarako Eredu 

Nazionala aurkeztuko dira eta Euskal Herriko garatzeko beharraz 

hausnartuko da.  

Azkenik, Europako proiektu arrakastatsuen emaitza, sare eta ekintzak 

aurkeztuko dira.• 


