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Gazteen hautaketak

4

Gure eskualdeko gazteen
pertzepzioak

Debegesa. Nor gara?

Debegesaren ekimenak



Zer da Debegesa?

Debabarreneko Garapen Ekonomikorako 
Elkartea da. Zortzi udalerrik osatzen dute: 
Mallabia, Ermua, Eibar, Soraluze, Elgoibar, 
Mendaro, Deba eta Mutriku.



•Hirigintza: Eraikinak eta etxebizitzak birgaitzen 
laguntza zerbitzua.

Zertan egiten du lan 
eskualdean?

•Turismoa: Turismoa sustatu eta ezagutzera eman.

•Enplegua eta Formakuntza: Lan eskaintzak 
kudeatu eta enplegurako ikastaroak antolatu.

•Garapen jasangarria: Ondare naturala berreskuratu 
eta mantentzeko garapen jasangarria sustatu.

•Enpresa eta Berrikuntza: Enpresak sortzeko 
aholkularitza eta laguntzak kudeatu.



BPTD Eskualdeko Industria sektorea bultzatzeko estrategia eta 
elkartea. Doitasun teknologiak, kolaborazioa, sarea. Berrikuntza, 
talentua eta jarduera ekonomikoa sustatu. 

Proiektu berriak, finantziazio-bideak, lehiakortasuna, 
nazioartekotzea... 

AHOLKULARITZA industria-enpresei

Ostiralak Debegesan. Debabarrena eskualdeko enpresa zein
ekintzaileei zuzendutako jardunaldi eskaintza zabala

TREBAKUNTZA enpresentzat

#ABIAN Debabarreneko Lanbide Heziketako Azoka; lan
merkatuaren beharrizanei ondoen egokitutako ikasketa-
eskaintza. 

ORIENTAZIOA ikasleentzat

Sektore industrialari laguntza

EKINTZAILENTZAKO AHOLKULARITZA
Negozio ideiak martxan jartzeko laguntza



Basque Precision Technology District

DOITASUN-
TEKNOLOGIAK

4.0 INDUSTRIA

Eskualdeko ekonomiaren hazkunde iraunkorra sustatzeko
asmoa, industria-sarearen lehiakortasuna hobetuz. 

AUTOMATIKA

ROBOTIKA



Genero ikuspegiarekin
eta foku berezia jarrita
nesken eta STEAMetan

Generoa
Hainbat faktore hiru
eremuetakoak: eskola, 
familia eta gizartea

Erabakietan
eragiten dituzten

faktoreak
Gazteen erabaki

personalak haintzat
hartuta eta 

errespetatuta

Erabaki
pertsonalak

Ibilbide profesionalen
baldintzak eta aukerak

Sektore industriala

Debegesaren orientazioaren ikuspegia
bere ekimenetan



BIDEGURUTZEGARRANTZITSUA

Zer egin, ikasten jarraitu? Zer ikasi? Zein da aukera onena? 
Zer ikasketak emango dit lanpostu ona? Etorkizuna 

garrantzitsua da, baina orain erabaki behar dut? Bizitza luzea 
da…

DENOK IZANGO DUZUE IBILBIDE PROFESIONAL BAT ETA 
GIZARTEAN LEKU BAT

IKASKETAK = IBILBIDEAREN HASIERA



STEAM ikasketak

ZIENTZIA, TEKNOLOGIA, INGENIARITZA, ARTEA, MATEMATIKA
Ibilbide horretan lagun izan dezakezun trebakuntzak askotariko ateak irekiko 

dizkizu.

STEAM DIZIPLINAK BI HITZETAN

ZIENTZIA
Ikerketa

Galderak erantzun

TEKNOLOGIA
Makina-erreminta
Problemak ebatzi

INGENIARITZA
Diseinua

Soluzioak garatu

ARTEA
Sormena

Diseinu artistikoa

MATEMATIKA
Kalkulua

Ereduak garatu



AUKERA UGARI NORK BERE GUSTU, INTERES, MOTIBAZIO, ANBIZIO, GAITASUNAK 
GARATZEKO

ERA GUZTIETAKO 

PERTSONENTZAT 

GENEROENTZAT 

PROFILENTZAT

ZURETZAT

STEAM ikasketak. AUKERAK



STEAM arloetatik etorriko dira gaur egungo erronkei aurre egiteko soluzioak

STEAM ikasketak gizartean

Soluzioaren parte izan nahi duzu?

Klima-larrialdia Alerta sanitarioak Energia berriztagarriak Ingurumenaren kutsadura



Zer izan nahiko zenuke nagusitan?



Emakumeak eta STEAM



STEAM lanbideen eskaera



Zer iradokitzen dizu Debabarreneko
industriak?



Genero-arrakala



Emakume gutxi daude industrian



Emakume gutxi daude industrian



Datu esanguratsu batzuk



Debabarrenean STEAM langileen beharra

LANBAGETUEN % 70ek 
ez du lan-kualifikaziorik 

Eskualdeko enpresa industrial askok 
ez dituzte aurkitzen behar dituzten

gaitasunak dituzten langileak

Kualifikaziorik eskatzen ez duten
lanpostuetan baino soldata handiagoak

industriari lotuta

7.500 lagunek egiten dute lan 
eskualdeko industria-enpresetan

% 77,7 % 22,3



10 enpresa traktore

Enpresen % 80 baino gehiago 
enpresa txikiak dira (< 10 
langile)

Enpresa txikiak nagusi

Eskualdean azpiegitura nahikoa 
dago fabrikazio-prozesu osoak 
aurrera eramateko, hasieratik 
bukaerara. 

Berrikuntza-gaitasuna

Debabarreneko enpresa-sarea 
EAEko enpresa industrialen % 6
da. 

Euskadiko enpresa 
industrialen % 6

Debabarreneko
gene ekintzailea

Eskualdeko fakturazio industrialaren % 
50

Debabarreneko industria = STEAM



ZIENTZIA

Debabarreneko STEAM enpresak



ZIENTZIA

Debabarreneko STEAM enpresak



OSASUNA

Debabarreneko STEAM enpresak



OSASUNA

Debabarreneko STEAM enpresak



TEKNOLOGIA

Debabarreneko STEAM enpresak



TEKNOLOGIA

Debabarreneko STEAM enpresak



ELIKAGAI-INDUSTRIA

Debabarreneko STEAM enpresak



ELIKAGAI-INDUSTRIA

Debabarreneko STEAM enpresak



ARTEA

Debabarreneko STEAM enpresak



ARTEA

Debabarreneko STEAM enpresak



DIZIPLINARTEKOA

Debabarreneko STEAM enpresak

Teknologia

Diseinua

Sormena

Fisika+ =



DIZIPLINARTEKOA

Debabarreneko STEAM enpresak



Debabarrenean inpaktu handia izan dezaketen 
etorkizun handiko teknologiak

STEAMen etorkizuna Debabarrenean

Big data / analisia

Fabrikazio aditiboa

Automatizazioa / robotika

Nanoteknologia

Jasangarritasuna 
Industria garbia

Gauzen internet

Produktu / zerbitzuen pertsonalizazioa

Material aurreratuak

Zibersegurtasuna



Automozioa eta Makina Erreminta
sektore garrantzitsuenak

• Konponenteen ekoizleak • Produktu propioa (Makina  
ekoizleak)
• Konponenteen ekoizleak
• Zerbitzuak
• Komertzialak



Produkzioa

Langileak

Bulego 
teknikoa

Administratzailea

Zuzendaria

(komertzial lanak eta 
giza-baliabideak)

Egitura enpresa txikietan



• Ekoizpena kudeatu
• Bezeroekin harremanetan egon
• Produktuak saldu
• Enpresaren ekonomia zaindu

Zuzendaria

Zer egiten dute? Ikasketak Nolakoa izan behar da?

• Goi mailako Lanbide Heziketa
• Unibertsitate ikasketak:

• Enpresen administrazioa
• Ekonomia
• Ingeniaritza
• Etab.

• Ekoizpena kudeatu
• Bezeroekin harremanetan egon
• Produktuak saldu
• Enpresaren ekonomia zaindu

Adib. IkerAldabaldetreku (Hadimek)



• Pertsonen nominak 
• Fakturak kudeatu 
• Bezeroekin harremanak 
• Laguntzak jasotzeko paperak bete 

Administrazio lanak

Zer egiten dute? Ikasketak Nolakoa izan behar da?

• Goi mailako heziketa: Administrazioa
• Zuzendari idazkaritza
• Enpresen administrazioa 

•Txukuna eta metodikoa 
•Hizkuntzak menperatzea 
•Atsegina 

Adib. Miryam Aguirreazaldegui (Epc) 



• Produktuen diseinua 
• Produktuen hobekuntza eta garapena 
• Fabrikazio prozesuen hobekuntza 
• Beharrezkoak diren konponenteak  eta 

erosketak 
• I+G+i proiektuak 

Bulego teknikoa

Zer egiten dute? Ikasketak Nolakoa izan behar da?

• Goi eta erdi mailako zikloak 
• Ingeniaritzak 

• Kuxkuxeroa
• Espazio ikuspegi ona
• Metodikoa

Adib. Aitor Eguren (Somabe) 



• Ekoizpena kudeatu
• Prozesuak zaindu

• Prozesuen hobekuntzak

Tailerreko arduraduna

Zer egiten dute? Ikasketak Nolakoa izan behar da?

• Goi eta erdi mailako zikloak
• Ingeniaritzak

• Arduratsua
• Txukuna
• Metodikoa

Adib. Iker Baskaran (Microdeco)



• Produktuak ekoiztu
• Muntaiak
• Prozesuen eta produktuen 

hobekuntzak proposatu

Produkzioa

Zer egiten dute? Ikasketak Nolakoa izan behar da?

• Goi eta erdi mailako zikloak • Polibalentea
• Txukuna
• Metodikoa

Adib. Larraitz Uranga (Zehatz)



Europako politiketatik sustatzen dena

Europaren ongizatea eta
arrakasta bertako gazteek
STEAM inguruko ikasketak
hautatzearen menpe dago.



Europako politiketatik sustatzen dena

Gure eskualdean ere STEAM
konpetentziak dituzten gazte
gehiago beharko ditugu ekonomikoki
konpetitiboak izateko: ingeniariak,
teknologian adituak, goi-mailako
teknikari espezializatuak etab...



Europako politiketatik sustatzen dena

Industrian enpresek 
jada zailtasunak izaten 
hasita daude profil 
tekniko batzuk 
aurkitzeko, eta joera 
hori hazi egingo da. 



Europako politiketatik sustatzen dena

Gazteek jakin behar dute 
bizitzan nola eragingo dien 
STEM ibilbide profesionala 
izateak: lan-motak, 
lanpostu motak, soldatak 
etab.



Eusko Jaurlaritzak sustatzen duena
STEAM EUSKADI 

ESTRATEGIA
http://steam.eus/



Debabarreneko gazteei egindako
galdetegien erantzunak eta ondorioak

Genero-estereotipo tradizionalek 
gazteen interesetan eragina dute: 
neskek gai ezberdin askotan dute 
interes handia eta mutilak aldiz 
kirolean eta zientzia eta 
teknologian zentratzen dira. 



 Ikasgaiekiko interes-maila baxua 
da oro har. Mutilek  teknologian 
(6,60)  eta informatikan (6,48) 
interes handia dute; neskek, aldiz, 
biologian (5,42) dute interesik 
handiena. 

Debabarreneko gazteei egindako
galdetegien erantzunak eta ondorioak



Gazte gehienek ez dute eskualdeko 
industria ezagutzen eta eskualdeko 
industrian lan egiteak ez die bereziki 
erakartzen. Halere, badira 
eskualdeko industria eta lana gauza 
positiboekin lotzen duten hainbat 
gazte, neskak zein mutilak.

Debabarreneko gazteei egindako
galdetegien erantzunak eta ondorioak



 Inguruko industriako STEM 
profesionalen bizimoduak ez
ditu gazteak bereziki
erakartzen. 

Debabarreneko gazteei egindako
galdetegien erantzunak eta ondorioak



STEM profesionalak
pertsona argiak, langileak, 
jakintsuak eta jakinguratsuak
direla uste dute gazteek. 
Ikasle onak deskribatzeko
ohiko adjektiboak. 

Debabarreneko gazteei egindako
galdetegien erantzunak eta ondorioak



Genero-estereotipoek indarra
dute baita etorkizuneko
lanbideak hautatzerakoan ere. 
Mutilek kirola eta ingeniaria edo
asmatzailea hautatzen dute
gehien bat; eta neskek, ordea, 
enpresa edo osasun zientziei
lotutako gaiak. 

Debabarreneko gazteei egindako
galdetegien erantzunak eta ondorioak



Etorkizunean STEM arloan lan
egiteari dagokionez, neskek
eta mutilek gaitasun-maila
berdintsua hautematen dute; 
baina mutilek gehiago ikusten
dute beren burua sektore
horretan lanean.

Debabarreneko gazteei egindako
galdetegien erantzunak eta ondorioak
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ESKERRIK ASKO ZUEN ARRETAGATIK


