
ESKOLARA BUELTA 

Familien bizipen eta iritziak



AURKEZPENA
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Aldaketa sozialek ikerketa soziologikoei ere eragiten die eta Aztikerren egiten dugun datu
bilketak ahalik eta kalitate altuena izan dezan gure teknologiak hobetzen eta berritzen
ditugu etengabe. Izan ere, helburu bakarrarekin egiten dugu lan: datu esanguratsuak
bildu eta erabaki hobeak hartzen laguntzea.

Helburu hori lortzeko asmoz 2019an ZOOM sortu du Aztikerrek, gizarte ikerketa proiektu zabal
batean parte hartzen duen on-line komunitatea. Inkestak modu ezberdinetan aplikatuz
(inkesta irekiak on-line, on-line panel propioa, inkesta telefonikoak, aurrez-aurrekoak…),
momentu eta gaiaren arabera interesatzen den metodologia erabiliz, ikerketa soziala
egiteko tresna da ZOOM. Hain zuzen ere, ikerketa hauen laguntzaz erabaki hobeak hartzeko
aukera ematen duen tresna.

ZER DA ZOOM
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‘Eskolara buelta’ inkesta Aztiker Ikergune Soziologikoaren ekimen bat da, propio garatutako
ZOOM ikerketa digitaletarako tresnaren bidez aurrera eramandakoa.

Inkesta 2020/21 ikasturtea hasi aurreko egunetan eta lehen klase egunetan egin da, Araban,
Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan. Azterketa egiteko erabakia abuztuaren 31an hartu zen,
hezkuntza komunitatean ikasturte berriaren aurrean zegoen egoera ikusita. Aste horretan
bertan inkesta diseinua egin, hezkuntzako hainbat aditu eta eragilerekin kontraste azkar
bat egin eta datuak irailaren 4tik 8ra bitartean bildu ziren, biak barne. Lehen emaitzak
txosten honekin batera argitaratu dira; inkesta bete eta beren eposta eman zutenei eta
hainbat hedabideetara zabalduta, baita Aztiker.eus webgunean ere.

SARRERA
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Inkesta honek ikasturte berria dela eta, hezkuntza komunitatea osatzen duten familien
iritziak eta kezkak aztertzen ditu. Neurri posible ugariri buruz ikertu da, landa-lanaren
datetan bereziki hezkuntzaren eremuan indarrean dauden neurri batzuk eta epe ertain eta
luzerako beste neurri hipotetiko batzuen inguruan galdetuta. Era berean, galdetegiak
honako beste galdera hauek ere biltzen ditu: konfinamendu-egoeraren umeen bizipena,
kutsatzeko aukerari buruzko edo gertuko senitartekoak kutsatu ahal izateari buruzko kezka-
maila, eta koronabirus berriak sortutako osasun-krisiaren eragin sozial eta ekonomikoa.

SARRERA
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Inkesta bide digitaletik egin zen, inkestatuak berak autobetetako galdetegi baten bidez
(CAWI). Parte hartzeko gonbidapenak hiru bidetatik zabaldu ziren: SMSak ausazko telefono
mugikorretara bidalita, iragarkiak Facebook/Instagramen argitaratuta eta jendeak beste
sare sozialetatik zabalduta. Lehenengo azpi-lagina ausazko hautaketan oinarritzen da,
laginketa-marko osatu batetik abiatuta; bigarrenak, berriz, beha daitezkeen estaldura- eta
partaidetza-joeren gabeziak murriztu nahi ditu, lagin osoa biztanleriaren funtsezko
parametroetara hobeto egokitzeko, hala nola, sexuaren, adinaren eta hizkuntza
gaitasunaren araberako banaketetara. Prozedura horiek emaitza onak eman zituzten, oro
har, sexuaren eta adinaren araberako banaketei dagokienez, besteak beste, baina ez
hizkuntza gaitasunari dagokionez; izan ere, euskara-maila handiko pertsonen gehiegizko
ordezkaritza eta euskara-maila txikiko pertsonen ordezkaritza txikia hauteman ziren
(haztatu gabeko fitxategian).

ERABILITAKO METODOLOGIA
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LAGINAREN FITXA TEKNIKO LABURRA

Eremua: Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa.

Unibertsoa: Eremu horretan bizi eta 3-12 urte arteko umeak dituzten familiak.

Laginketa: hiru laginketa-prozedura jarraian gauzatu dira:

I. Galdetegira sartzeko esteka SMS bidez bidaltzea CNMC erregulatzaileak operadoreei 
esleitutako zenbaki-aurrizkietatik ausaz sortutako telefono mugikorren zenbakietara. 
Aurrizki bakoitzerako etxebizitza erabilerarako esleitutako tarteen bolumen 
proportzionaletan sortu dira telefono mugikorren zenbakiak. Horietatik, Araba, Bizkaia, 
Gipuzkoan edo Nafarroan bizi ez direnak baztertu egin dira.

II. Iragarkiak Facebooken eta Instagramen argitaratzea, galdetegia betetzeko gonbita 
eginez. Esteka bat sakatuta sartzen zen galdetegira.

III. FB eta Instagrameko iragarkietako mezua whatsapp eta beste sare sozial batzuetatik 
ere zabaldu da.
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LAGINAREN FITXA TEKNIKO LABURRA

Gauzatze-datak: SMS bidez osatutako eremua irailaren 4tik 8ra bitartean igaro zen. 
Facebook/Instagrameko iragarkiak apirilaren 6tik 8ra bitartean.

Laginaren tamaina: 800 elkarrizketa baliozko; horietatik 333 SMS laginetik datoz, eta 467 
Facebook/Instagrameko iragarkietatik, zein beste sare sozial digitaletatik.

Kalibrazioa: lortutako lagina Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan bizi diren familiei 
egokitzen zaiola optimizatzeko, doikuntza iteratiboen bidezko kalibrazio-prozedura (raked) 
erabili da udal-tamainako aldagaiei, eskualdeei, adin-taldeei, sexuari eta euskara maila 
kontutan hartuz.

Galdetegiaren batez besteko iraupena: 12 minutu, 25 segundo.

Errore-maila: Inkesta honek ez du laginketa probabilistikorik izan, ondorioz, ezin da errore 
maila bere horretan kalkulatu. Laginaren tamainaren arabera, ausazko laginketa sinplea 
izango balitz, gehieneko errore-maila % +/- 3,5ekoa izango litzateke, % 95eko konfiantza-
mailarako.



9

Inkesta kopurua (n)
Hasitako inkesta kopurua 1.649
Guztiz bukatutako inkesta kopurua 901
Ontzat emandako inkesta kopurua (%75a edo gehiago beteta, IP bakarra, erantzun logikoak, 
erantzun abiadura eta kontrol galderen gainditzea) 966
Ustiatutako inkestak (3 eta 12 urte arteko umeak dituzten familiak) 800
SMS bidez jasotakoak 333
Sare sozialetatik jasotakoak 467
Familia horietan ume kopurua 1.299
Umeen adin tarteak
HH / 3-5 urte 35,0
LH / 6-12 urte 65,0

LAGINAREN EZAUGARRIAK
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24 26 28 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55

Adin banaketa Familiaren izenean erantzun duenaren
sexu/generoa

85,6

13,8

,6
%0,0

%10,0
%20,0
%30,0
%40,0
%50,0
%60,0
%70,0
%80,0
%90,0

Emakumea Gizona Ez binarioa

LAGINAREN EZAUGARRIAK
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Herrialdea Inkesta bete den hizkuntza

12,0

24,4 23,2

40,4

%0,0
%5,0

%10,0
%15,0

%20,0
%25,0
%30,0
%35,0
%40,0
%45,0

Araba Gipuzkoa Nafarroa Bizkaia

56,8

43,2

%0,0

%10,0

%20,0

%30,0

%40,0

%50,0

%60,0

Gaztelania Euskara

LAGINAREN EZAUGARRIAK
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Familiaren izenean erantzun duenaren egoera

68,9

3,8
7,4 10,6

0,6 0,4
8,3

%0,0

%10,0

%20,0

%30,0

%40,0

%50,0

%60,0

%70,0

%80,0

Lan ordainduan ERTE Langabezian Etxeko lanak
eta/edo zaintza

lanak (ez
ordainduak)

Ikasten Jubilatua,
pentsioduna,
ezgaitasunen

bat

Beste bat

LAGINAREN EZAUGARRIAK
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Egungo egoerak nola eragin dizu etxeko egoera 
ekonomikoan?

Okertu da; 
%34,8

Berdin jarraitzen 
du; %62,5

Hobetu da; %2,0 ED/EE; %0,8

Inkestatuen artean herena pasatxok
okerrera egin du ekonomikoki.
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Covid-19a diagnostikatu dizute edo sintomarik izan duzu?

Bai; %2,0
Uste dut baietz, 
baina ez nago 

ziur; %6,8

Uste dut ezetz, 
baina ez nago 

ziur; %7,3

Ez; %82,0

Ez dut erantzun 
nahi; %1,9

Inkestatuen artean, %2ari diagnostikatu zaio COVID19a.



IKERKETAREN EMAITZAK
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1. Umeen sentimenduak

48,8

15,5
8,8

15,3

41,3

22,1

3,0 2,4

67,2

3,2
9,6

3,6

19,7

30,8

7,8

%0,0

%10,0

%20,0

%30,0

%40,0

%50,0

%60,0

%70,0

%80,0

Pozik Haserre /
amorrua /

inpotentzia

Beldurtuta Triste Lasai Urduri /
antsietatea

Beste Ez zegoen
eskolaratua

Ikasturte bukaeran Ikasturte hasieran

Umeak, ikasturte amaieran baino poztasun gehiagorekin eta baita 
urduritasun gehiagorekin bueltatu dira eskolerata
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2. Konfinamendu berri baten alde egongo zinateke?

Behar izanez gero, gehiengoa konfinamenduaren alde dago, baina 
beste modu batean eginda

13,7

2,0

51,3

33,0

%0,0

%10,0

%20,0

%30,0

%40,0

%50,0

%60,0

Bai, egoera okertzen hasi
bezain pronto

Bai, baina ahalik eta
beranduen

Bai, baina ez
konfinamendu orokor bat
ez (apirilekoa bezalakoa)

Inolaz ere ez
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3. Zailtasunak beste konfinamendu baten kasuan

Konfinamendu testuinguruan, gurasoen zailtasunak (izan 
kontziliazioa zaintzarako zein denbora falta gai akademikoetan 

laguntzeko) dira arazo nagusia

31,0

3,2

7,9

11,3

17,3

38,4

40,2

%0,0 %5,0 %10,0 %15,0 %20,0 %25,0 %30,0 %35,0 %40,0 %45,0

Aurrekoetatik bat ere ez

Interneteko konexioa beharko genuke

Edukiengatik, gurasook ezingo genioke gehiegi
lagundu gai akademikoetan

Eskola online jarraitzeko ordenagailua faltan izango
luke

Euskara ez dugulako ulertzen, gurasook ezingo
genioke gehiegi lagundu gai akademikoetan

Denbora faltagatik, gurasook ezingo genioke gehiegi
lagundu gai akademikoetan

Ezingo ginateke konpondu umea zaintzeko
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4. Kontziliazio neurriak

91,1 90,8 88,2 84,8

%0,0

%10,0

%20,0

%30,0

%40,0

%50,0

%60,0

%70,0

%80,0

%90,0

%100,0

Enpleguan, ordutegi
malgutasuna

Enpleguan, umea konfinatu
behar bada zaintzaile bati baja

aukera bermatzea

Amatasun/aitatasunarentzako
laguntzak

Umeak zaintzeko muga gabeko
aparteko baimena

Garrantzia handia

Kontziliazio neurri nagusiak ordutegi malgutasuna eta umea 
konfinatuz gero baja eskubidea dira.
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5. Uste duzu Covid-19a izan dezakezula laster?

Ziur ezetz; %9,9

Ziurrenik ez; 
%20,5

Baliteke baietz; 
%48,6

Ziur baietz; %3,9

Ez dakit; %17,1

Gehiengoak uste du COVID-19az kutsatuko dela edo kutsatu 
daitekeela.



21

6. Zer garrantzia maila du zuretzat, oro har, kutsatzea 
saihesteko neurriak hartzeak

Oso 
garrantzitsua; 

%65,7

Nahiko 
garrantzitsua; 

%22,9

Ez oso 
garrantzitsua; 

%9,0

Bat ere ez 
garrantzitsua; 

%2,5

Kutsatzea saihesteko neurriak hartzea oso garrantzitsua da 
inkestatuen bi herenentzat
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7. Egungo egoeran eskoletan hartu daitezkeen neurri 
ezberdinen aurrean atxikimendua

Neurri guztiek dute aldeko 
jarrera bat. Baina, aldeko 
jarrera baxuena, 6 urtetik 
gorakoek maskarak eraman 
behar izateak eta 
ikastetxean distantziak 
mantentzeak jaso dute. 
Baita, curriculuma 
malgutzeak ere. 

Aldiz, leku irekien erabilerak 
eta garbiketek atxikimendu 
nabarmen altuagoa 
jasotzen dute.6,2

6,2

6,6

6,8

6,9

6,9

7,4

7,4

8,3

8,5

8,6

8,6

8,8

9,1

9,1

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Ikastetxeetan 6 urtetik gorakoek musukoak edo maskarak…

Ikastetxeetan 1,5 metroko distantzia soziala ezartzea

Curriculuma edo hezkuntza programa malgutu eta lan…

Irakasleei aldikako PCR probak egitea

Ebaluazioa egoera berrira egokitu eta kurtsoa gainditzeko…

Bizikidetza-taldeak edota “burbuila-taldeak” sortzea

Derrigortzen zaienei, ikasleei maskara nahikoak ematea edo…

Goizeko ordutegia edo ordutegi jarraia ahalbidetzea

Pilaketak saihesteko sarrera/irteera mailakatua jartzea

Umeen ratioa erdira murriztea

Laguntza psikologiko espezifikoa bermatzea ume zein…

Eskuak maiz garbitzea

Eskolarako espazio alternatiboak dibertsifikatzea eta/edo…

Garbitzaileen kontratazioa garbiketa guztiak bermatzeko

Kanpoko eta natur-espazioetako hezkidetzaren aldeko…
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8. Jantokiari dagokionean,

30,2

14,1

24,4

31,3

%0,0

%5,0

%10,0

%15,0

%20,0

%25,0

%30,0

%35,0

Ez dugu behar Beharko genuke, baina
aurtengo baldintzetan ez

dugu erabiliko

Erabiliko genuke, segurua
den zalantzekin, beste
aukerarik ez dugulako

Erabiliko genuke ,
konfiantza dugu

Inkestatuen heren batek jantokia lasai asko erabiliko luke, beste 
heren batek ez du jantokirik behar. Laurdenak zalantzekin, baina 

jantokia erabiliko luke eta %14k, behar izanda ere, ez luke erabiliko.
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9. Eta eskolaz kanpoko jarduerei dagokienean,

15,4

33,0

17,1

34,5

%0,0

%5,0

%10,0

%15,0

%20,0

%25,0

%30,0

%35,0

%40,0

Ez ditugu nahi Nahiko genuke, baina
aurtengo baldintzetan ez

dugu erabiliko

Erabiliko genuke, segurua
den zalantzekin

Erabiliko genuke, konfiantza
dugu

Eskolaz kanpoko jardueren inguruan, herena pasatxok konfiantza 
dute jarduera horiekiko eta beste heren batek, nahi izanda ere, 

aurten ez dituztela erabiliko diote.
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10. Ikasturte berriari dagokionean:

2,3

13,0

47,9

31,8

5,07,3

17,2

32,7
25,7

17,1

%0,0

%10,0

%20,0

%30,0

%40,0

%50,0

%60,0

Neurriak hartu eta
baliabideak jarri ditu

Neurriak hartu, baina
baliabiderik ez ditu jarri

edo ez dira nahikoak
izan

Neurriak eta
baliabideak ez dira

nahikoak izan

Ez nago ados hartu
diren neurri motekin

ED/EE

Eusko Jaularitzak Nafarroako Gobernuak

Bi erkidegoetan gehiengoa kritikoa da euren gobernuekin. EAEn
kritika handiagoa da.

* Erkidego bakoitzean dagokion Gobernuagatik galdetu da
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11. Eusko Jaurlaritzak/Nafarroako Gobernuak iragarritako neurri eta 
baliabideekin, datozen egunetan zure seme-alabak eskolara 
eramateko asmoa duzu?

23,5

39,0

30,8

1,5
5,3

40,5

28,4
24,3

3,7 3,0

%0,0

%5,0

%10,0

%15,0

%20,0

%25,0

%30,0

%35,0

%40,0

%45,0

Bai, zalantzarik gabe Bai, baina beldurrarekin,
zalantzarekin edo

ziurgabetasunarekin

Bai, baina neurriekin
ados egon gabe

Ez, inolaz ere ez Ez dut argi

Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroako Foru Komunitatea

Eskolara itzulerarekin Nafarroako inkestatuen artean zalantza gutxiago egon 
dira EAEn baino.

Hartutako neurrien inguruan, desadostasuna agertzen du %30ak EAEn eta 
%24ak Nafarroan.

* Erkidego bakoitzean dagokion Gobernuagatik galdetu da
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12. [EAE] ELA, LAB, Steilas, CCOO eta UGT sindikatuek mobilizazioak iragarri dituzte 
hezkuntza-komunitate osoan, eta irailaren 15erako greba deitu dute 
hezkuntzaren sektorean. Duzun informazioaren eta zure ikuspuntuaren arabera.

44,1

24,0
19,1

3,8
9,0

%0,0
%5,0

%10,0
%15,0

%20,0
%25,0
%30,0
%35,0
%40,0
%45,0
%50,0

Ados zaude
mobilizazioekin eta

grebarekin

Mobilizazioekin ados
zaude, baina
grebarekin ez

Ez zaude ados
mobilizazioekin ezta

grebarekin ere ez

Beste ED/EE

Grebaren inguruan familiak zatituta daude: Grebarekin 
ados dago %44 eta kontra %43.

Mobilizazioekin ordea, %68 ados dago.
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13. Ikastetxeen autonomiari dagokionez, zure ustez:

Autonomia 
gehiago eduki 

beharko lukete; 
%62,9

Ondo dago 
dagoen bezala; 

%15,7

Autonomia 
gutxiago eduki 
beharko lukete; 

%3,4

Ez dakit; %18,0

Ikastetxeek autonomia gehiago eduki beharko lukete inkestatuen 
hirutik biren arabera.
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14. Nortzuk hartu beharko lituzkete erabakiak

1,5

30,2

30,2

37,3

47,7

64,2

85,8

86,3

88,5

%0,0 %20,0 %40,0 %60,0 %80,0 %100,0

Beste bat

Udaletxea

Sindikatuak

Eusko Jaurlaritza / Nafarroako Gobernua

Ikasleak

Zerbitzu osagarrietalo langileak (jangela,
zaintza...)

Gurasoak

Irakaslegoa

Ikastetxeko zuzendaritza

Erabakiak, ikastetxeko zuzendaritza, irakaslegoa eta gurasoen 
artean hartu beharko lirateke
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15. Adostasun maila hurrengo esaldiekin

44,9

49,6

51,1

60,1

62,5

64,1

67,1

76,7

81,4

83,5

%0,0 %20,0 %40,0 %60,0 %80,0 %100,0

Inporta zaidan jendearekin harremanak estutzeko
aukera bat dela sentitzen dut

Etxean luzaroan egotearen beldur naiz

Maskarilak leku irekietan erabiltzeko derrigortasunarekin
ez nago ados

Azkenaldian suminkorrago nago eta/edo pazientzia
gutxiago dut

Kezkatzen nau nire umeek helduren bat kontagiatzea

Pandemiaren ondorioz, nire bizitzako lehentasunak
aldatu ditut

Hedabideek gehiegizko beldurra sortzen ari dira

Komunikabideetan etengabe hitz egiten dute COVID-19ri
buruz, eta zaila egiten zait egia eta gezurra bereiztea

Ziurgabetasuna sentitzen dut gertatuko denarekin

Pandemiaren hasieratik ez dira kontuan hartu
adingabeen eskubideak

Oso ados + Ados

Inkestatuen iritziz, 
adingabeen eskubideak 
ez dira kontuan hartu 
pandemiaren hasieratik.




