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Ebaluazio diagnostikoa 2011

ETXERA ERAMATEKO ZENBAIT GALDERA · LHko 4. maila

Familia agurgarria:
Jakin duzuenez, eta 2008ko abenduaren 2ren aginduak adierazten
duen bezala, zure seme/alabak 2010-2011 ikasturtean Ebaluazio Diagnostikoa egin beharko du.
Ebaluazio honetan ikasleei galde-sorta bat betetzea eskatzen zaie.
Ikasleentzako galde-sortaren helburua familien gizarte-, ekonomiaeta kultura-mailari buruzko informazioa (jabetzak eta kulturaondasunak, gurasoen ikasketak, lan egoera...) biltzea da eta, horrekin
batera, beste eskolako zein banakako ezaugarri batzuk. Galde-sortan
egiten diren zenbait galdera bereziki garrantzitsuak dira emaitzekin oso ongi erlazionatzen diren indize batzuk sortu ahal izateko.
Esperientziaz badakigu kasu askotan ikasleak ez dakiela edo era
zehaztugabean ezagutzen duela gurasoen ikasketa maila zein den,
non egiten duten lan eta zer egiten duten ezta noiz hasi zen
eskolan ere. Horrelako arazoak gerta ez daitezen ikasleentzako
galde-sortaren parte bat helarazten dizuegu, zuek etxean laguntzeko
eskatzen zaien informazioa betetzen. Galderak ikasleari zuzenduta
daude zeren eta etxean bete ondoren, berak ikastetxean gordetako
behin-betiko galde-sortan erantzunak jarri beharko ditu, tutorearen
laguntzaz.
Jasotako datu guztiak isilpekoak dira erabat, eta bakarrik erabiliko
dira analisi estatistikoetarako. Bestalde, datu horiek identifikaziorik
gabe gordeko dira, horregatik ez dira izen berezirik erabiliko.

Mila esker egiteagatik
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ETXERA ERAMATEKO ZENBAIT GALDERA · LHko 4. maila

ERANSKINA: Galde-sortaren zenbait galderei buruzko oharrak

33. eta 34. galderak:
Galdera honetan ikasketa maila altuen duena eskatzen da, hau da, lortutako
titulua.
Aita edo ama hil bada, bere formazio maila ere ipini daiteke.
Aitak edo amak ikasketak atzerrian egin baditu, lortutako mailari gehien
hurbiltzen den aukera seinalatu beharko da.
35. galdera:
Galdera honen erantzunean aita eta amaren oraingo lana adierazi behar da.
Oraingo lanari gehien hurbiltzen den aukera seinalatu beharko da.
Aita edo ama hil bada, bere azken lana ipini daiteke.
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ETXERA ERAMATEKO ZENBAIT GALDERA · LHko 4. maila

31. Hiru urte bete arte, zein izan zen etxean erabili zenuen hizkuntza?

L4KE0031

A. Euskara .............................................................................................................
B. Gaztelania .......................................................................................................
C. Bai euskara bai gaztelania......................................................................
D. Beste hizkuntza bat ...................................................................................

32. Joan den urtean, zein nota izan zenuen hurrengo arloetan?
Gutxi

Nahikoa

Ondo

Oso ondo

Bikain

A. Euskara...............................

L4KE032A

B. Gaztelania .........................

L4KE032B

C. Matematika.......................

L4KE032C

D. Ingelesa ..............................

L4KE032D

33. Zein da zure aitaren ikasketen maila?

L4KE0033

(Aukeratu bakarrik mailarik altuena)

A. Oinarrizko ikasketak bukatu gabe......................................................
B. Derrigorrezko ikasketak bukatuta (OHO, DBH) ..........................
C. Batxilergoa, Lanbide heziketa edo baliokidea.............................
D. Unibertsitate ikasketak.............................................................................

34. Zein da zure amaren ikasketen maila?

L4KE0034

(Aukeratu bakarrik mailarik altuena)

A. Oinarrizko ikasketak bukatu gabe......................................................
B. Derrigorrezko ikasketak bukatuta (OHO, DBH) ..........................
C. Batxilergoa, Lanbide heziketa edo baliokidea.............................
D. Unibertsitate ikasketak.............................................................................
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35. Zer lanbide dute orain zure aitak eta amak?
(Jarraian 10 lanbide talde dituzu, adierazi zure aitaren eta amaren lana
horietako zer taldetan dagoen).
Mesedez, bakoitzerako aukera bat bakarrik markatu.

Aita

Ama

L4KE035A

L4KE035B

A. Enpresaburua (10 langile baino gehiagorekin), enpresa publiko
eta pribatuetako zuzendari eta gerentea, Administrazio
Publikoko Gobernu Organoak, Goi-mailako teknikaria
(Ingeniaritza, Zuzenbidea, Medikuntza, Arkitektura, Farmazia...),
Armadako goi-mailako ofiziala ........................................................................
B. Enpresako zuzendaria, Goi-mailako funtzionarioa, Administrazio
Publikoko zerbitzuburua, Irakaslea, Unitate teknikoetako burua,
Goi-mailako teknikaria (Gizarte Zientzietan, Giza Zientzietan...),
Ikuskatzaile eta kontrolatzailea. ........................................................................
C. Merkataria eta enpresa txikiko burua (5 eta 10 langile artean),
Analista eta programatzaile informatikoa, Kazetaria, Erdimailako teknikaria (Ingeniaritza Teknikoak, Erizaintza,
Arkitektura Teknikoa, Irakaskuntza...), Artista ..........................................
D. Merkataria eta enpresa txikiko burua (5 langile baino gutxiago),
Erosketetako burua, Agente komertziala, Babes eta
segurtasuneko langile publikoa, Tailerreko burua, Kiroletako
profesionala ................................................................................................................
E. Administraria, Bulegoko langilea, Komertziala,
Armadako ofizialordea, Familia-enpresako jabea,
Babes eta segurtasuneko langile pribatua, Ibilgailuen
mekanikaria ................................................................................................................
F.

Saltokiko saltzailea, Teknikari laguntzailea, Langileburua,
Gidaria, Langile espezializatua, Iturgina, Berogailu-teknikaria ........

G. Industria edo zerbitzuetako langilea, Arotza, Igeltseroa,
Pintorea, Artisaua, Peoi espezialistak, Instalazioetako
operadorea, Muntaketa-kateetako makinetako operadorea ............
H. Nekazaritza-langilea, Lorezaina, Arrantzalea, Eraikuntzako
peoia, Industria-peoia, Meatzaritzako peoia .............................................
I.

Kualifikatu gabeko beste langile batzuk, Etxeko
zerbitzuetako langileak, Jornalaria, Atezaina, Zaintza
pertsonaletako lanak, Etxeko lanak ...............................................................

J.

Orain erretiratuta edo langabezian dago ...................................................
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36. Zenbat liburu daude, gutxi gorabehera, zure etxean? (Apalategiko metro

L4KE0036

batean 50 liburu sartzen dira gutxi gorabehera. Ez itzazu aldizkariak edo testuliburuak
kontuan hartu)

A. 0tik 50era .......................................................................................................
B. 50etik 100era ................................................................................................
C. 100etik 200era .............................................................................................
D. 200etik 500era ............................................................................................
E. 500 baino gehiago.....................................................................................

37. Adieraz ezazu zure etxean dauden jarraian aipatzen diren baliabideak
edo espazioak: (Mesedez, markatu behar dituzun laukiak)
A. Interneteko konexioa ................................................................................

L4KE037A

B. Entziklopediak, hiztegiak edo kontsulta liburuak ......................

L4KE037B

C. Literatura klasikoko liburuak (Axular, Cervantes, Shakespeare…)

L4KE037C

D. Eguneroko prentsa.....................................................................................

L4KE037D

E. Aldizkari espezializatuak edo teknikoak.........................................

L4KE037E

38. Zure gurasoek hartzen dute parte eskolako jarduera hauetan?
(Mesedez, markatu behar dituzun laukiak)

A. IGEko (Ikasleen Guraso Elkartea) kideak dira..............................

L4KE038A

B. IGEko bileretara joaten dira.....................................................................

L4KE038B

C. Gelako bileretara joaten dira.................................................................

L4KE038C

D. Tutorearekiko elkarrizketetara joaten dira .....................................

L4KE038D

E. Kultura edo eskolaz-kanpoko jardueretan parte hartzen dute
(kirola, antzerkia, musika, txangoak, liburutegia, jaiak.....................
F. Eskola bultzatzeko jardueretan laguntza ematen dute (dirua
lortzeko ekintzak, mantenimenduan, Eskola Kontseilua…)............

MILA ESKER PARTE HARTZEAGATIK
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