
Joan den astean bi albiste garran-
tzitsu izan dira, gazteen lan etorki-
zunari eragiten dietenak, eta beraz, 
gobernu, administrazio nahiz hez-
kuntza arduradunentzat hausnarke-
ta eta eztabaidarako gai izan behar-
ko luketenak. 
 Lehena: Euskadiko Ekonomia eta 
Gizarte Arazoetarako Batzordearen 
txosten baten arabera, azken hiru 
urteetan hazkunde ekonomikoa 
izan den arren, ez dira gutxi ikas-
ketak izan arren atzerrira migratu 
behar izan duten herritarrak. Txos-
tenak dio goi ikasketak dituztenen 
artean “sarrera baino irteera gehia-
go” egon dela Araba, Bizkaia eta Gi-
puzkoan. 
 Bigarrena: Bizkaiko Sendagileen 
Elkargoak esan du ez direla “ikasle 
eta fakultate gehiago behar”. Aldiz, 
Adecco giza baliabideen enpresaren 
iritziz, badaude sektore ugari zen-
bait lanpostu betetzeko zailtasunak 
dituztenak, hala nola informazio eta 
komunikazio teknologietan, auto-
mozioan, metalgintzan, logistikan, 
elikaduran eta merkataritzan. Adibi-
dez, metalaren sektorean falta dira 
tornulariak, fresatzaileak, prentsa-
tzaileak, garraiolariak, makinaria 
mantentzen lan egiten duten tekni-
kariak... 
 Beste behin azpimarratu behar 
dugu Lanbide Heziketaren garran-
tzia, garai bateko aprendizen eskolak 
gogoan. Administrazioen ardura da 
gazteak orientatzea urratu behar du-
ten ibilbide profesionalean. Uniber-
tsitatera joan edo eskulanean hasi, 
ondo legoke formaziorako arduradu-
nek gazte eta gaztetxoei begiratzea, 
euren nahi eta beharren araberako 
lana aurki dezaten eta bide egokia 
har dezaten, izan ikasketekin segi-
tzeko, nola profesio batekin haste-
ko. Langabezia eta frustrazio egoera 
ugari saihestuko genituzke horrela.

EKONOmIAREN TALAIAN

Gazteen etorkizun 
profesionalarekin zer?

Hezkuntzako oposaketak abiatu dira 
EAEn, eta asko dira haserre dauden ira-
kasleak. Hainbat arlotan, eskainitako 
plazak ez dira beteko, lehenengo fasean 
bertan gutxiago izan direlako azterketa 
gainditzea lortu dutenak. Hala gertatu 
da, adibidez, Historian, Fisikan edo Ma-
tematikan (eskainitako plazen herenak 
baino ez du gainditu lehenengo azterke-
ta Matematikan, gutxi gorabehera), eta 
Teknologiako 60 plazetarako 60 irakas-
lek egin dute aurrera lehenengo fasean. 
2016an antzera gertatu zen, eta orduan 
esandakoa errepikatu dezakegu: edo 
balio ez duten ehunka irakasle ditugu 
ikastetxeetan lan egiten, edo eredu de-
segokia eta antzua dira oposaketak.
 Gaitegi desegokiak, gaizki diseinatu-
tako azterketak eta irizpide subjektibo
-zorrotzegia duten zuzentzaileak, horiek 
dira oposizioetara aurkeztu direnen ke-
xetako batzuk. Ongi laburbildu du Jabi 
Isasik, Marrazketako azterketa gainditu 
ez duen irakasleak: “Dagoeneko egiten 
dudan lan bat, ez dakit zenbat ordu sar-
tu eta gero, ebaluatzaileen arabera, ez 
naiz heltzen betebehar hori betetzera?” 
(5,6 izan da bere tribunalak jarri duen 
notarik altuena). Irakasle ona ala txarra 

zaren, ez dut uste horretarako neurgarri 
fidagarria	direnik	oposaketak,	eta	beraz,	
ez dute beren funtzioa betetzen.
 Irakasleria egonkortzeko funtzioa ere, 
ez dirudi betetzen dutenik (plazak ez 
dira beteko, esan bezala). Irakasle or-
dezkoak punta batetik bestera dabiltza 
dantzan urtero, eta karreran gainditu-
takoa buru-belarri berrikasten jartzen 
dira bat-batean, gobernuak erabakitzen 
duenean oposaketak egingo dituela. Ez al 
litzateke zentzuzkoagoa urteak pasa aha-
la, azterketa akademiko bat pasa behar 
izan	gabe,	esperientziak	lanpostu	finkoa	
ziurtatzea eta irakasleari jarraipena egi-
tea, esaterako zuzendaritzak eta minte-
gi-buruek irizpide egokiagoen arabera 
egindako barne-ebaluazio bidez?

Prekarietatearen aroan, amu tranpatia
Funtzio bat ongi betetzen dute oposa-
ketek, hori bai: prekarietatearen aroan, 
askok eta askok oposaketak gainditzea 
eta	 lanpostu	 finkoa	 lortzea	helburu	
eta amets duten aroan, amu tranpatia 
bihurtu dira oposaketak, eta gero eta 
gehiago dira jokoan parte hartzen du-
tenak, hautatuak izango diren promesa 
horri segika.
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Hezkuntza oposaketetako 
deskalabrua
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