
klaseetan*
Aquilino Sanchea

Ez daga hemen gagaratu beharrik
«azterketa ardua» beldur eta kezka
unea izaten dela ikasle guzti edo ia guz
tientzat. Baina, era berean, onartu be
harra daukagu une honek ez du'ela as
kotan irakaslea batere kezkatzen. Are
gehiaga: badira irakasle batzu, klasean
zer egin ez dakitenean, azterketara ja
tzen dutenak, «entretenigarri» gisa
denbara ernateko.
Hala ere, eta ikasitakaaren neurke

tan eragina daukaten elementuak kan
tutan harturik, argi daga irakaslearen
ardura ebaluazia-prozesuan funtsez
koa dela.

Sinpleegiak izatearen tentaldia baz
tertu behar dugu gaia tratatzerakaan.
Dena den, ez dut uste oker nagaenik
azterketen inguruan sortutako hainbat
oztopo eta kalte irakaslearen sentsibili
zapenak saihestuko lukeela esaten ba
dut; ikasleak ebaluatzeko arazoak ar
duratzeak, hain zuzen ere.
Zer suposatzen du «sentsibilizapen»

hanek?

a) Irakasleak ebaluaziaaren ga
rrantziaz jabetu behar du, neur
keta objektiborako tresna bezala
duen garrantziaz; neurketa ha-

b)

nen ondorioek klaseka lagunen
gan eragina izango. dutela kan
tutan hartuz eta, azken finean,
irakaslearen irakasmoduan ere
izan beharko lukeela, ebalua
tzen den gaiari dagokianez.
Ikasleak ulertu behar du, eta ho
nela azaldu behar zaio, azterketa
neurketa-tresna objektibo bat
besterik ez dela.
Puntu bi hauetatik ondorio

bat ateratzen da: neurtu nahi
dena (irakatsitakoa) ebaluatzeko
tresna egokia izan behar duela
azterketak.
Ikus ditzagun zehazkiaga ga

rrantzi handiko puntu batzu:

1. EBALUAZIOA ETA
METO DO LOGIA

Hasieratik ando ulertu behar da ira
kasteko erabiltzen dugun metodolo
giaren eta ebaluatzeka eraren artean
lotura estuak daudela derrigarrean.
Izan ere, irakasteko madua garrantzi
handikaa d'a, ikasprozesuan ez ezik,
baita honen ondorioen ebaluaziaan
ere. Eta hau nabariagoa da hizkuntzen

Gaztelaniaz «La evaluación en la clase de idiomas» izenez, A. L. Pujante eta J. Hyde-ren •Metodología de la
enseñanza de idiomas: aspectos y problemas » (Salamanca, Universidad de Salamanca, 1982, 175-191. orr.) liburuan
argitaratua. Beraien baimenez itzulia eta berrargitaratua.
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irakaskuntzan. Izan ere, erabilitako
metodoek funtsezko eragina dute hiz
kuntz trebetasun bat edo beste inten
tsitate handiagoz edo txikiagoz ikas
teko orduan (ahozko hizkuntza ida
tziaren gainetik, adibidez). Hortik
dator, hain zuzen, ebaluazioa metodo
logiari egokitu beharra.

Bestela, adibide bat jarriz, gerta dai
teke ikasprozesua hizkuntz komunika
zioaren ekintza konkretuetan oinarri
tua izan den bitartean, ikasleari aur
kezten zaion azterketa arazo gramati
kalen ingurukoa izatea, arlo hau ikas
taroan zehar baztertua izan den arren.

Hizkuntz trebetasun guztiak (ira
kurmena, mintzamena, ulermena eta
idazmena) elkarrekin oso lotuta daude
la nabaria da. Hau da, normalean ez
dela izaren gramatika ereduak, ulerme
na edo idazmena menperatu gabe hiz
kuntza menperatzen duen ikaslerik;
edota hizkuntz idatziaren ulermen
onari hizkuntzaren domeinu orokorra
dagokiola. Baina erlazio honen mailak
oso zabal eta urrunak izan daitezke.
Dena den, bidez kanpoko pauso hauek
ebaluazioak zuzendu beharko lituzke,
edo erlazioak zeintzu diren berak ze
haztu beharko.

Hizkuntz trebetasun guztiak, eta be
har bezala ordenaturik, bere barnean
hartzen dituen azterketak beteko ditu
helburu hauek. Baina honela jokatu
ahal izateko, beharrezko zaigu erabili
tako irakasmodua ere honelakoxea iza
tea, printzipio berberetan oinarritua.
Ez da batere zuzena, kasurako, estruk
tura-gramatikal moetako test batez
hizkuntz baten ezagupen globala on
doriotzea, ezta faktore zuzentzaileak
sartuta ere.

Logikoena zera da, azterketa ere me
todologiaren oinarri berdintsuetan fin
katzea, metodologiak edukietan eragi
na izan duelako, nahi eta nahi ez. Nola
hori? Hizkuntzaren arlo bat edo beste
azpimarratzen duelako. Historian ze
har begiratzen badugu, arazo honen
benetako eragina aurki dezakegu.

«Metodo tradizional»tzat hartzen
dugun horretan -guk u.ste bezain tra-
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dizional eta zaharra ez dena-, bazeu
den oinarrizko zutabe metodologiko
batzu: hiztegi-zerrendak buruz ikasi
beharra, arau gramatikalen ikasketa
edota aski artifizialak ziren textuen
itzulpenak egin beharra, Azterketak
ere, beraz, horrelakoak .ziren eta be
raietan hitz-zerrenden itzulpena eska
tzen zen, edo arau gramatikalak, esaldi
edo textuen itzulpena. Neurri berean,
gai konkretuen inguruko idazlanek ar
gi eta garbi erakusten zuten metodolo
gía honek noraino maite zuen hizkun
tza idatzia edo formala.
Azken urteotan, ordea, «elementu

diskreto » ( 1) delakoen azterketa moe
tak inposatu dira. Estrukturalismoaren
hizkuntz teoría izan dute sortzaile eta
zutabe, zalantzarik gabe, ebaluazio
moeta hauek. Eta arrazoiak guztiz lo
giko eta bidezkoak dira.
Estrukturalismoak hizkuntzaz duen

pentsakerak metodología bat sortzen
du (audiorala / audiolinguala edota au
diobisuala), eta hastapen bi hauetatik
aipatutako ebaluazio sistema. Honela,
lau trebetasunen (fonología, morfolo
gía, sintaxia eta semantikan) egituran
oinarritutako irakaskuntzari, elementu
aldakor eta ordezkagarriak dituzten es
trukturen teoría bati, «elementu dis
kretoak» oinarritzat hartzen dituen
ebaluazioa dagokio, hain zuzen ere;
test hauek eite objektiboak dira, neur
terrazak. Gero hortik aterako da eza
gupen globalaren neurria, ez alde
rantziz.

Ez dezagun pentsa, ·bestalde, gau
rregun dauzkagun ebaluazio metodoak
baino hoberik ezinezko denik; bidea
ez dugu oraindik bukatu. Esandako
hori errazago ulertuko dugu, azken ur
teotan -Europan behintzat-, hiz
kuntzen irakaskuntzan gorpuzten ari
den aldaketaz ohartzen bagara. «Meto
do nozionala-z ari naiz.

Ohizko ebaluazio-sistemekin hain
pozik ez daudenen lehen kexak entzu-

(1) lngelesez, «discrete items» ariketa. Ikuspegi
estrukturalistan, elemento diskretoak nolabaiteko auto
nomi graduz isola daitezkeenak dira eta, beraz, moeta
bereko beste batzuez ordezkatu.
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ten hasiak gara, «elementu diskre
to»etan finkatutakoak kritikatzen
dituztenak bereziki. Eta zalantza
hauek ez dira debaldekoak. Muin-rnui
nean, experientzia berri honek ez ditu
akats soil batzu aipatzen; sakonagoko
beste zerbait da: irakasmoduan gerta
tzen den aldaketaren ondorioz, helbu
ruak eta edukiak ere aldatu egiten dira.
Aldaketa honek ikuspegi berria eska
tzen du ebaluatze tekniketarako.

Europako Kontseiluaren itzalpean,
70ko hamarkadaren hasieran sortu zen
metodoak -«nozional» deiturikoa
hizkuntzak ikaskuntzaren barnean
«egiazko komunikazio-tresna»tzat har
tu behar direla azpimarratzen du. Ho
rrek ebaluazioa aldatu beharra dakar.
Helburua «hizkuntzako komunikazio
ekintzak» (agurtzea, eskatzea, aurkez
tea, ukatzea, ...) irakastea bada, ez da
inola ere egokia izango azterketaren
gakoa «izan» edo «ukan» aditzen for
men inguruan planteatzea. Azterketak
hizkuntzako komunikazio ekintza ho
rien ezagupena, eta ez besterik, ebalua
tzea izango da logikoena.
Aro berri honen atarian, kontraesa

nak gero eta nabarmenagoak dira, gero
eta esanguratsuagoak: metodologi tek
nika berriak lantzen ditugun bitartean,
beste metodologia batentzat eginiko
ebaluazio-teknikez baliatzen gara.

Aldi berean, pentsatu behar dugu
ebaluatzeko era berriak ez direla erabat
hedatu eta finkatuko, irakasmodu be
rria estandarizatzen eta sustraitzen ez
den bitartean. Jadanik aldez erabiltzen
diren teknikak («cloze», elkarrizketen
berreraikuntza -estimuluz edo esti
mulurik gabe-, erantzun librea, ...)
oraindik sistematizatu gabe daude edo
errezeluz begiratuak dira («cloze»).

Neurketa-teknika berrien edo es
kuartean ditugunen moldaketaren zain
gauden bitartean, erabiltzen dugun
metodologiari ez dagozkionak erabil
tzera behartuak gaude, beharbada.
Kontradikzio hau nereganatu beharra
daukat nik neuk ere.

2. EBALUAZIOA ETA
HELBURUEN
PROGRAMAZIOA
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Baina sortzen den desoreka honek
ez du esan nahi neurtzeko erabiltzen
ditugun prozedurak guztiz baliogabe
koak direnik. Sarritan erabiltzen ditu
gun neurtresnek gutxi gorabeherako
zehaztasuna eskaintzen digute, baina
horrek ez du esan nahi inolako baliorik
ez dutenik.
Nola zorroztu -edota sortu- eba

luaziorako tresna hauek?
Aurreko orrialdeetan metodologia

eta ebaluazioaren arteko erlazioaz aritu
naiz; ez da garrantzi txikiagokoa hel
buruen programazioaren eta ebalua
zioaren artekoa. Ez dago zalantzarik,
material didaktikoaren sorketarako ar
datz nagusi bat programazioa dela.
Izan ere, nola lor daiteke helburu bat,
aurrez mugatu ez bada eta horretarako
estrategiarik hoberenak erabili ez ba
dira? Ikasprozesu osoak lortu nahi den
helburuaren zerbitzuan egon behar du.
Beraz, metodologiak helburuen zerbi
tzuan egon behar badu, ezin daiteke
metodologia egokirik egon helburu
horiek aurrez mugatu ez badira. Hona
hemen, berriz ere, elkarri oso lotuta
dauden errealitate bi, elkarren arteko
dependentzian gainera. Eta berriro
ebaluaketaren gaia azaltzen zaigu. Lor
tzeko helbururik ez badago, ezinezkoa
izango da beraiei egokitutako merodo
logia eta, era berean, helburuak lortu
direnentz esango digun ebaluazio
aproposa.
Test edo azterketa bat prestatzeko

orduan, helburuen programazioa da
irakaslearen lehen erreferentzi puntua,
programazio hori konplexua dela kon
tutan harturik, eta konplexutasun hori
azterketan azalduko dela. Horrela, au
tore batek baino gehiagok aipatua du
material didaktikoa sortzeko modu
aproposa azken azterketa prestatzetik
hastea litzatekeela, irakatsi nahi ditu
gun elementuak bertan argi agertuko
liratekeelarik. Hemendik abiatuta
egingo litzateke helburuen programa
zioa, gehiagotik gutxiagora.
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Dena dela, programa egiterakoan le
hen elementua hauxe da: programaren
amaieran, ikasturtearen, hiruhilabete
koaren, hilabetekoaren, astekoaren,
amaieran zer lortu nahi den: hizkuntza
idatzia batez ere edo ahozkoa jakitea,
ortografi arauak, bizitzako egoera jaki
netan elkar ulertzeko gaitasuna, gai
tasun orokorra edo ogibide .arlokoa,
etab.

Helburu orokor hauek izan beharko
dute ebaluapenaren oinarri: programan
ikasgaiz ikasgai xehetutako helburu
orokorrak, noski. Elementu batzuk
helburu mailan izango duten lehenta
sun bera eduki beharko dute ikaspro
zesuaren ondorioak neurtzeko orduan
ere. Beti mantendu behar da paralelis
mo hau, helburuen eta ebaluazioaren
arteko banakuntzarik gerta ez dadin.
Azken batetan, kontutan hartu behar
da helburuak nahasiz gero, azterketari
bere balioa kentzen zaiola.

Guzti honetatik zera atera daiteke,
azterketa bat prestatzea ez dela minutu
batzutako lana, baina ezta ezinezkoa
ere: era berean, ezin dugula ihesbide
tzat hartu ikastaldia gaizki prestatu du
gunean edo umore txarrean gaudene
rako.

Helburuen programazioak badu
beste zeregin bat ere ebaluazioari begi
ra: ikasleen arteko bereizketa. Jakina
denez, dakitenen eta ez dakitenen ar
tean bereizten ez duen azterketak ez du
baliorik. Horrela bada, gutxienezko
eta gehienezko helburuen programa
zioak eskainiko digu, ebaluatzerakoan
teknika jakinetan gauzatua, ikaslerik
aurreratuenen eta atzeratuenen artean
hobeto bereizteko tresna. Hauxe da
irakaslearen lana: azterketak mailaka
eta behar den neurrian prestatzea, gu
txieneko eta gehieneko horiek kontu
tan harturik.
Helburuen programazioak, ebalua

ziorako hain garrantzitsua denak eba
luatze teknika guztiak onartzen ditu
funtsean. Helburua da funtsezkoa.
Horrexegatik, pragmatismoa ebalua
zioari ere aplikagarri gertatzen zaio.
Muga bakarrak programazio eta meto-

ltzulpenak eta lankidetzak

dologiatik datoz, eta ezin da inolako
teknikarik baztertu edo onartu, erreali
tatetik aparteko argudioetan oinarri
turik.

3. EBALUAZIO MOETAK

Aurreko burutapenak egin ondoren,
eta gaur erabiltzen diren test edo eba
luazio moetetan sarturik, bi dira eza
gunenak aspalditxotik froga objekti
boak eta froga subjektiboak.
Frogen arteko bereizketa hau oso

zabala da, eta arazoa sinpletu beharra
dago. Izan ere, ez da guzriz objektiboa
edo guztiz subjektiboa den frogarik.
Froga objektiboak subjektibisrnoz

kutsatuta daude nahitaez, ebaluaziora
ko erizpideak aztertzaileak aukeratzen
bait ditu. Froga subjektiboetan, bestal
de, hizkuntzak berak, ebaluazioaren
objektua denez gero, markatzen digu
hainbat eta hainbat elementu objek
tibo.
Orokorki, zuzentzen duenak zuzen

tzen duela, zenbakizko emaitza berbe
rera garamatzan froga jotzen da objek
tibotzat. Kanpoan gelditzen dira, be
raz, ondorioen balorazio eta eritzi sub
jektiboak.

Froga subjektiboak, ordea, ondorio
berberen balorazio desberdinari leku
ematen dio, aztertzaile bat edo beste
ren arabera.

Lehenengoen artean, adibidez, auke
ra askotako testa eta «cloze» teknika
(2) -aldaerarik gabe- ditugu; batean
zein bestean aukera bat bakarra da
egiazkoa eta hautatutako aukera egiaz
koa denerako izendatutako balio nu
meriko bat bakarra eman ahal izango
du.
Froga subjektiboaren kasu bat ahoz

ko elkarrizketa litzateke, adibidez; na
hiz eta gutxi gorabeherako balio eskala
bat izan, aztertzailearen estimazio oro
korra edo partziala bere erizpide baka
rrean ez ezik, beste hainbat faktoretan
ere oinarritzen da (begikotasuna, ne-

(2) Ikus lan honen 3. l.2.an «cloze» teknikaz esa
ten dena.
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kea, adiskidetasuna, ...). Hizkuntz alo
rrekoak ez diren faktore hauek sakonki
baldintza dezakete azken balorazioa.
Test subjektiboak «eskala objekti

bo» batez lagundurik ikusten ditugu
maíz; hala ere, subjektibotasunak beti
dirau, eskala hauek gutxitzeko lagun
garri izaten badira ere.

Ez daga zertan errepikaturik aurre
ko lerroetan aipatutako oinarrizko
ikuspegiak. Baina gaur'regun erabiltzen
diren ebaluazio-teknika edo prozedura
batzuren azalpenera pasa baino lehen,
behin eta berriz esan nahi dut teknika
hauen erabilera lehenago eztabaidatu
tako 1. eta 2. puntuen baitan egongo de
la beti, hots, programazio eta metodo
logiari egokitua. Hau honela izanik,
kontutan hartu behar da teknika ba
koitzak bere gisako arau eta baldintzak
dituela: baliodun etafidagarria (3) izan
dadin eta, ondorioz, eman zaion hel
burua betetzeko azterketak bete beha
rreko baldintzak. Hona hemen nagu
siak:

3.1. Froga objektiboak.

3.1.1. Aukera askotako froga moeta.
Erabilienetakoa da gaurregun eta

oso ezaguna, dituen hiru ezaugarri na
gusiei esker: azaleko itxura, berritasu
na eta zuzentzeko erraza izatea, talde
handien kasuan bereziki (zuzenketara
ko konputagailuak ere erabil daitez
keela).

Ageri duen zurruntasuna azalekoa
baino ez da, zeren eta teknika hau hiz
tegiaren ulermenari zein entzumen,
idazmen, gramatika, morfología, sinta
xia edo fonologiari aplika bait dakioke.
Beraz, mintzamenean izan ezik, tekni
ka hau hizkuntzaren beste arlo guztie
tan ere erabil dezakegu. Oso hedatua
dagoenez, aukera askotako test honek

(3) Estatistikan balioa eta fidagarritasuna oinarriz
ko kontzeptuak dira. Test edo ariketa bat baliozkoa da
frogan eb~luatu nahi dena, eta ez besterik, janzen de
nean.

Eta testa fidagarria da ondorioren neurketara muga
tzen denean, resterik kanpoko Iaktoreen eragina alde
hatera utziz.
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dituen ezinbesteko baldintza batzu ai
patzeari guztiz komenigarri deritzot,

Orokorki begiratuz, test objekti
boak zuzentzeko errazak dira, baina
prestatzeko zailak. Honetan test sub
jektiboak. guztiz kontrakoak dira. Au
kera askotako testa kontraste honen
adierazgarri ezin bobea dugu.

Ebaluazio orok helburuen mugake
tan eta zehaztasunean finkatutako bal
dintzak eskatzen baditu, eskuartean
daukagun test honek, aukera askota
koak, ezinbestekoa du programazioa.
Ez daga test onaegiterik ebaluatu nahi
ditugun puntuen identifikazio eta an
tolaketatik abiatuz ez bada; «zer kau
si» eginiko aukerari ezinbesteko lehen
baldintza faltako zaio: balioa, hain zu
zen. Ebaluagaien programazioa egin
tzat ematen delarik, hauxe da beha
rrezkoa:

1. Galdera bakoitzak helburu ba
karra eta ando mugatua izatea; hots,
galderak aproban puntu bakarra jar
dezala eta ez besterik (adibidez, «no
ren»en erabilpena, «nondiks--enon
go--vzerezko» eta horrelakoen au
rrean). Beste guztia jakintzat eman
behar da, galderaren helburua ez dela
ko, eta gainera erantzun zuzena ez da
kien ikasleari arrastoren bat emango
litzaioke, egokia ez den informazioari
esker erantzun zuzena asma dezan.

2. Arazo guztiak ez dira gauza au
kera askotako galdera baten barruan
sartzeko, eta beti behar dira hiruzpalau
aukera distraigarri (4). Adibidez, erda
raren «ser» eta «estar» aditzen arteko
kontrastea ez da batere egokia galdera
moeta honetarako, zaila bait litzaiguke
aditz bi hauen bikoiztasunerako dis
traigarriak bilatzea.

3. Puntuak 1.aren arabera aukeratu
ondoren, aukera edo distraigarririk
egokienak bilatu behar dira. Distraiga
rriek horixe egin behar dute, distraitu,

(4) Ingelesez «distractor» hitza erabiltzen da, bes
te batzuren artean. «Aukera» zein «distrasror-a eskai
nitako barianteen helburua adierazten duren hitzak di
ra: zenbait erantzun posiblerekin ikaslea. «distraitzen
den bitartean, «aukera» batzu eman, nahiz eta zuzena
bakarra izan.
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eta helburu hori betetzen ez badute,
beste batzu aurkitu behar dira.
4. Distraigarriek, alde batetik, ore

kan egon behar dute aukera zuzenare
kiko; baina bestetik, ezin dute inola ere
aditzera eman aukera hori zein den.

5. Distraigarrien zenbatekoak ga
rrantzi handia du. Normalean lau bat
aholkatzen da, eta bospasei gehienez
ere.
Aukerak ugaltzen diren neurrian gu

txitu egiten da ikasleek asmatzeko po
sibilitatea. Pentsa dezagun, edozelan
ere, erantzuna jakin gabe ikasleak igar-.
tzeko posibilitate batzu badauzkala.
Aukerak bi izanez gero, eta ezer jakin
gabe, igartzeko posibilitatea 50% da;
hiru izanez gero, 33%; laurekin 25%;
bostekin 20% etabar.
6. Aukera zuzenak bakarra izan

behar du. Honek ardura berezia eska
tzen dio testa prestatzen duenari, edo
zein hutsek deuseztuko bait luke gal
deraren balioa.
Ikus ditzagun baldintza hauek adibi

de batzuren bidez:
«Idazteko erabiltzen dugu»
a. mailuak
b. argiak
c. luma
d. artaziak
Azterketa egiten duen edonork jakin

dezake erantzun zuzen bakarra e/ dela,
baina ez goiko esaldian hitz egokia sar
tzeko edukiaz jabetu delako -hauxe
da galderaren helburua-, «dugu»
aditz formari «zer» singularra da
gokiola dakielako baizik, eta e/ hori
«zer» singular bakarra da. Konkordan
tziaren ezagupen honek, beraz, eran
tzun egokia bilatzera eraman du ikas
lea, baina ez galdera eta erantzun posi
bleen ulermenera.

«Borda eraiki zuen»
a. Artzain-etxea eraiki zuen
b. Kaleko konstrukzioa eraiki zuen
c. Auzoko eliza eraiki zuen
d. Emakumeak josteko biltzen diren

tokia eraiki zuen
Argi dago d) aukerak beste hirueki

ko oreka hausten duela, baita formalki
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ere. Honek gehiegi erakar edota bazte
rreraz dezake aukera. Honela izanez
gero, berriro ere ebaluaziotik kanpoko
faktoreak sartzen dira.

«Zuen osabak 1980. urtean kotxea
eros1 »

-a. zuen
b. dut
c. zenuen
d. dute
Galdera honen bidez «ukan» aditza

ren iraganeko formak modu egokian
erabiltzea lortu nahi bada, b) eta d)
aukerek ez dute zentzurik, ikasleak
«dut» eta «dute» iraganekoak ez direla
bai bait daki.
Egia esan, bi aukera baino ez dira

balio dutenak; iraganeko formak be
reizten jakin gabe, ikasleak 50% posi
bilitate ditu igartzeko. Gezurrezko
distraigarriak dira b) eta d), eta badiru
di papera betetzeko jarriak direla.

Ikus daitekeenez, arlo honetan topa
ditzakegun kasuak milaka dira. Hau
dela eta, esan beharra dago ezin daite
keela aukera askotako galdera baten
efikazia zenbatekoa den jakin, galdera
bakoitzaren azterketa eginez baizik;
honela lortzen dira erraztasun eta dis
kriminazio (5) indizeak, galderaren ka
litatea isladatzen duten erakusle bi.
Ebaluazio moeta hau erabiltzen duen
irakasleak kezka bakar eta bortitza be
harko luke, «galdera serta» bat bildu
eta gordetzea, klasean ebaluazioa egin
den bakoitzeko galdera guztien anali
siaz lagundurik.
Honela jokatuz gero, galderak bere

helburua ondo bete duenentz jakiteaz
gain, · geroko azterketak prestatzeko
galdera-pila izango dugu geure es
kuetan. ·
Aipatutako analisia burutzeko ga

rrantzitsua zaigu prozedura jakin bati
ekitea. Azterketa bakoitzaren ostean,
eta puntuaketaren arabera gehiagotik
gutxiagora ordenatu ondoren, ikasleak

(5) «Erraztasun» indizeak galdera errazagoa ala
zailagoa den esango digu. «Bereizketa» indizeak daki
ten ikasleak ez dakitenengandik zein neurritan bereiz
ten dituen galderak adieraziko digu; edo gehien dakite
nak gutxien dakitenengandik.
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hiru herenetan banatzen dira: puntua
keta altuenen herena, erdikoena eta ba
xuenena.

Eman dezagun galderari honela
erantzun diotela:

aukerak altuenak erdikoak baxuak
A
B
e
D

6
o
8

12

7
2
8

10

(lkasleak -79-, 26ko taldetan
banatzen dira).

Azaleko begirada bat nahikoa da, C.
aukerari, zuzenari, denek modu berean
erantzuten diotela ikusteko. Argi dago
ez duela balio izan gehien dakiten ikas
leak gutxien dakitenengandik bereizte
ko. Hortaz, ebaluazioaren funtsezko
helburu bat bete gabe gelditu denez,
balio gutxikoa dugu galdera hau.

Gainera, ikus dezakegu nola D au
kerak altuen arteko 12 lortu dituen
(aukera zuzenak baino gehiago), 10 er
diko eta 13 baxuen artean. Argi dago
laugarren aukera honek baduela, ele
mentu arraroren bati esker, bere era
karpena. Galdera honen analisi edo be
rrikusketa derrigorrezkoa da, ikusten
den portaera ez bait da normala. Be
harbada aukera hau ere zuzena dela
aurkituko dugu.

Bestalde, A aukerak altuak erakar
tzen ditu, baina ez baxuak; hau ere
nahiko anormala. Beharbada, distrai
garri desegokia izan daiteke, Bigarren
aukerak, B-k, 79ren kopurutik 6 ikasle
besterik ez du erakartzen; zenbaki hau
baxuegia da beste hiru aukerekiko. Au
kera hau berraztertu beharra dago, ze
ren eta baliteke arras desegokia izatea
(eta honela izanez gero, baztertu egin
behar da).

Oro har, aurreko analisi honek oz
topo larriak jartzen ditu honelako gal
dera baten erabilpenerako; ziur aski
sakonki berraztertu beharko da edo
horren ordez beste galderaren bat pres
tatu.

Ondorio garbia atera daiteke guzti
honetatik: aukera askotako teknikaren
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1
4
8

13

kasuan, azterketa egin ondorengo ana
lisi prozesua prestakuntz prozesua be
ra bezain garrantzitsua dela. Batez bes
te, honelako test batetan, galderen
30% baztertua izaten da, zenbait arra
zoirengatik.

3.1.2. «Cloze» teknika
Ebaluatzen ari garen mailari egoki

datorkion texturen batetik 7., 14.,
21. edota 8., 16., 24. hitzak kentzean
datza teknika hau. Beste leku batetan,
eta zabalago, teknika honen oinarriak
komentatuak ditut, hizkuntzaren ikus
pegitik begiratuta. Azpimarratzekoa
da hau ebaluazio globalerako teknika
dela; nahiz eta itxuraz balio handirik
gabea izan, horren fidagarritasuna aski
frogatua izan da zenbait saiotan (6).
Saio hauetan, «cloze» teknikaz lortuta
ko ondorioak batetik eta «elementu
diskreto»etan oinarritutakoenak bes
tetik gonbaratzen dira, azken hauek
objetiboak eta hizkuntz trebetasun
desberdinei dagozkienak.

Baina «cloze» teknikak, ez digu hiz
kuntz arlo partzialetan ondorio zeha
tzik ematen eta helburu hauetarako
<lauden tekniketara jo beharra dago.
Dena den, prestatzeko nahiko sinplea
denez eta zuzentzeko erraza (erantzu
nen onargarritasun mailetan ere aldaera
batzu ametituz), oso gomendagarria da
zenbait kasutan: diagnostikorako edo
mailakatze test bezala metodologia
«nozional»erako aproposena bezala
(ikuspegi metodologiko honi guztiz
egokitzen ez bazaio ere).

Badira, halaber, beste test objektibo
batzu, aipatu besterik egiten ez dituda
nak: osatzekoak, eraldatzekoak, hitzak
·ordenatzekoak, etab.

3.2.Froga subjektiboak
Aipamen batzu, lehenik, deitura ho

rren barruan sartzen den zenbait eba-

(6) «¿Revalorización de la Cloze Technique?»
Anuario del Departamento de inglés 1978. Universidad
Autónoma de Barcelona, 1979, 93-96, orr, Ikus baita ere
Ana AGUILAR, «Algunas consideraciones sobre tes
ting, con referencia especial a la técnica Cloze», Anua
rio del Departamento de Inglés 1980, Universidad Au
tónoma de Barcelona, 1981, 67-89. orr.
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luazío moetaz; batez ere kontutan har
turik horietako batzu klaseetan oso
erabiliak direla. Aitortu beharra dago
azken urteotan teknika hauetako batzu
biziro suspertzen ari dírela (diktaketa,
kasu). Eta ez da arrazoirik falta horre
tarako. Azterketa hauen prestaketa eta
banaketa oso erraza da eta, gaínera,
frogatua dago hauetako batzu ondo
korrelazionatzen direla testik osatue
nekin (hala frogatu da diktaketarekin,
esaterako ). Daukaten eragozpeník
haundiena zenbakitan transkríbatzeko
zailtasuna eta ezinbestez berekin duten
subjektibotasun maila dira.

3.2.1. Diktaketa
Itxuraz bestela pentsarazten badu

ere, diktaketak ortografía ez ezik, en
tzumena, ulerrnena, oroimena eta gra
matika (morfología) eta fonologíazko
arlo batzu ere (doinuera) ebaluatzen
dítu. Baina nola ebaluatu? Ez baita
gauza bera hitz bat ídatzi gabe uztea
edo hitz baten letra. bi gaízkí ídaztea.
Posibilitare aukera eta akatsen maila
oso zabala da. Gutxieneko baloreen
taula bat prestatu beharra dago aurrez.
Honek ebaluapena erraztearekin bate
ra, faktore subjektiboak saihestuko dí
tu. Gaínerakoa aztertzaílearen baitan
geldítuko da beti ere.

3.2.2. ldazlana
Oso teknika ezaguna da. Ebaluatze

ko diktaketa baino askoz korapilo
tsuagoa da. Textuaren zuzentasuna
neurtzeaz gaín, bere onargarrítasun
mailak (oso aldakorrak) eta mezua
emateko argítasun maila ere (kornuni
kazioa) ebaluatu behar dira,

Bestalde, ikaslearen píkareska eta
kasuistika ezinbestekoak dira, Nork
daki edo merezi du gehíago, egítura eta
híztegíaren aldetik hizkera aberatsagoa
arriskatzen duenak, sormena eta adíe
razpenaren konplexutasuna gordetzen
dítuenak? Nork menderatzen du hobe
to hízkuntza, esaldi sinplez baliaturik
okerrik egíten ez duenak ala esaldi ko
rapílotsuagoekín, baina okerren bat
edo beste egínez idazten duenak? Era
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berean, ídaztankeraren ebaluazíoa ere
ez da batere erraza ízango. lrakasleak,
nahitaez, bere gustoko ídazkera sari
tzera joko du, besteen kaltetan, Eta
beste kasu guztietan ere, erabaki bat
edo bestea irakaslearen erabaki subjek
tiboan oinarrituko da beti ere.

3.2.3. ltzulpena
Lehenago aipaturiko arazo batzu ez

dira gertatzen itzulpenean. Hizkuntz
estimulu oso bat eskaintzean nahikeria
eta gusto subjektibo asko eragozten
ditu, Eta mailarik ·oinarrizkoenetan
hizkuntza biren arteko korresponden
tzi gradua nahíko handia izaten da, zu
zenketan ia subjektibotasun guztía
bazterturik geldítzen delarík. Itzul
penak estílo-aldaera desberdínak ez
ezik, híztegíarenak ere onartzen ditue
nean, eragozpenak ikaragarri handi
tzen dira. Dena den, gutxíenezko eska
kizuna (textuaren oinarrizko ulerrne
na) zaila da zenbakítan neurtzea.

3.2.4. Ahozko elkarrizketa
Hemen ematen diren aldaerak asko

dira. Ikaslearen begíkotasunak lilura
turik, aldez aurretik eta besterik gabe
aprobatzeko prest dagoen irakaslea
rengandík hasi eta ikasle guztíeí antze
ko galderak errepíkatzeagatík (azke
nean ikasleak badakí nolako galderak
egíngo dizkioten, sartu baino lehen)
elkarrízketaren balioa hutsean uzten
duen irakaslearenganaino bada tar-
terik, ·

Ahozko elkarrízketa, zalantzarík
gabe, beharrezkoa zaígu; rnintzamena
ren dorneinu aktiboa egíaztatzeko era
bakarra bera da eta hizkuntzaren eza
gupen orokorra neurtzeko erakusgarrí
ona da.
Hizkuntz ezagupen zorrotzagoa ze

hazkí marka dezaketen elementuak de
finitzeko orduan hasten dira eragozpe
nak, Faktore guzti hauek kontutan
harturik, írakasleak aurrez prestatuta
ko balio-eskala bat erabiltzen du (arlo
desberdinen arabera finkatua: morfo
logía, ahoskera, híztegí aberastasuna,
... eta kasu bakoitzean zenbakí bat
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emanez), eta elkarrizketa bakoitzean
behar den ugaritasuna sartzeko, zen
bait gai edo gidoi eramaten ditu presta
turik. Zuzentzaile hauek beharrezkoak
dira'; baina 'hala ere, nahiko urruti gel
ditzen gara ebaluazioan nahiko genu
keen objektibotasunetik. Ahozko elka
rrizketan beti ere muga horrekin topo
egingo dugu.

Ez da izan nire asmoa teknika batzu
beste batzuren faboretan gutxiestea.
Irakasleak berak erabaki behar du kasu
bakoitzean, ahalbideen arabera eta
erantzunkizun osoz. Erabakia hartze
rakoan, alabaina, zehazki baloratu be
har dira teknika bakoitzaren abantai
lak, desabantailak eta arazoak.

4. ZENBAKIEN
INTERPRETAZIOA

Zenbakiek, berez, ez dute inolako
baliorik; balio erlatiboa dute, Guztiz
desberdina da l O-aren balioa; dagokion
eskalaren baliorik handiena lOekoa edo
100ekoa izan; lehen kasuan «bikain»
eta bigarrenean «gutxiegi» izango li
tzateke. Zenbakizko ondorioen inter
pretazioa, beraz, behar beharrezkoa
dugu: 50/100 batezbestekoa eta
65/lOOkoa ez dira berdinak; banaketa
normal batek (probabilitate-kurba
normalaren edo Gaussenaren arabera)
eta puntuazio gehienek 80-90 punturen
tartean dituen batek ez dute gauza bera
esan nahi, esate baterako. Emaitzen in
terpretazioak ikasleen jokabide oroko
rraren informazioa emango digu, baita
beraien artekoa ere; eta, gainera, fun
tsezko datua gertatuko zaio irakasleari
edukiaren irakasketari buruz bere on-
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dorioak atera ditzan. Irakaskuntzaren
zabalkuntza norma/a, arrazoiz espero
daitekeen bezala, ez dago inolaz ere
ados ikasle guztiek « bikain» ateratzea
rekin edo gehienek «gutxiegi» lortzea
rekin. · ·
Moeta honetako interpretazioak pa

rametro hauek beharko lituzke:. ., . '

- Batezbestekoa eta mediana
~ Fidagarritasun-koefizientea
''-'----Desbideraketa standarra (SO)
---'-Galdera askoren ikerketa (da-

gokien erraztasun eta bereiz
keta indizea eta guzti) (7)

Hemen jaulkitako ideiak funtsez
koenak besterik ez dira. Ebaluazioaren
inguruko arazoa esaldi batean bil daite
ke, «arnaiera zoriontsu» baten antzera:
irakasleak gehiago sentsibilizatu behar
du ebaluazióaren aurrean eta beronen
garrantzi eta ondorioez jabetu behar
du. Ebaluazioa ez dagokio ikasleari ba
karrik; azterketa baten ondorioak ira
kaskuntz kalitatearen adierazgarri ere
badira nolabait. Ikasleek nahiz irakas
leek tresna bikaina dute ebaluazioa, ba
tzuk bere ikaskuntza eta besteek beren
irakaskuntza hobetzeko.

ltzultzailea: ]oseba Gallastegi

(7) Guzti hauek estatistikan erabiltzen diren para
metroak dira eta oso baliagarriak hizkuntz irakaslearen
tzat ondorioak ebaluatzeko orduan. Ebaluazioari bu
ruzko eskuliburuetan aurki daiteke informazio gehiago;
batez ere J. SARRAMONA, «Investigación y estadísti
ca aplicadas a la educación», Barcelona, CEAC, 1980;
oso erreferentzia egokia izango da estatistika hizkuntz
klaseko ebaluazioari aplikatzeko.
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LA EVALUACION EN LA CLASE DE IDIOMA

El método seguido en la docencia es de espe
cial importancia no solamente en el proceso de
aprendizaje sino también en la evaluación de sus
resultados. De ahí la necesidad de adecuar la eva
luación a la metodología.
Por otro lado, la programación de objetivos es

el primer punto de referencia del profesor a la
hora de elaborar un test o exámen. De hecho es
difícil comprender cómo se puede alcanzar un
objetivo si previamente no se ha definido el mis
mo y··n9 se han buscado las mejores estrategias
para lograrlo. Todo en el proceso de aprendizaje
debe servir a la conquista del objetivo propuesto.
Es pues, importante la necesidad de adecuar tam-

bién la evaluación a la programación de obje
tivos.
A la hora de hablar de tipos de evaluación, es

clásico referirse a las pruebas de tipo objetivo y a
las pruebas de tipo subjetivo. Tratándose de una
distinción tan amplia, hay que contar necesaria
mente con una cierta simplificación del proble
ma. De hecho no se puede hablar de pruebas to
talmente objetivas ni totalmente subjetivas.
Dentro de las primeras podemos distinguir

entre la prueba de elección múltiple y la técnica
«cloze». Las pruebas de tipo subjetivo pueden
ser: el dictado, la redacción, la traducción y la
entrevista oral.

L'EVALUATION DANS LE COURS DE LANGUE

La méthode sunne dans l'enseignement est
d'une importance capitale non seulement dans le
processus de l'apprentissage mais aussi dans
l'évaluation de ses résultats. De la le besoin
d'adapter l'éoaluation a la méthodologie.
D'autre part la programmation des objectifs

est le premier point de référence du professeur
pour élaborer un test 011 un examen. En fait, il est
difficile de comprendre comment l'on pourrait
atteindre un objectif s'il n'a pas été défini aupara
vant et si l'on n'a pas cherché les stratégies les
plus appropriées pour y parvenir. Tout doit ser
vir, dans le processus d'apprentissage, a atteindre
l'objectzf uoulu. JI est done important d'adapter
l'évaluation a la programmation des objectifs.

Lorsqu'il s'agit d'envisager les types d'évalua
tion, il est classique de se référer aux épreuoes de
type objectif et aux épreuues de type.mbjectif. La
distinction ayant un caractére tres vaste, il faut
compter nécessairement avec une certaine simpli
fication de la question. En fait on ne peut vrai
ment parler d'épreuues purement objectives, ni
d'épreuoes purement subjectives.
Parmi le premier groupe nous pouvons distin

guer entre l'épreuoe a choix mu/tiple et la techni
que «cloze», Les épreuues de type subjectif peu
vent étre: la dictée, la rédaction, la traduction et
l'entreuue orale.

EVALUATION IN CLASS

The method followed in teaching is specially irn
portant. not only for the process of learning but
also for evaluating the results. Therefore, it is ne
cessary to adapt the evaluation to the methodolo
gy. Moreover, when preparing tests the teacher
should bear in mind as first point of reference the
aims previously planned and arranged. In fact, it is
difficult to understand how any aim can be attai
ned without being previously defined or without
having studied the best strategies to carry out that
aim. Everything in the process of learning should
be directed towards the achievement of the pro-

posed aims. That's why it is also necessary to
adapt the evaluation to the programme of aims.
The types of evaluations are usually arranged in

two groups: objective and subjective tests. As it is
a very wide division it is necessary to simplify the
problem. In fact there aren't wholly objective or
subjective tests.
As for the first ones we have the multiple choi

ce test and the «cloze» technique. The ones of the
subjective kind can be: dictation, composition,
translation and oral interview.
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