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EGA: 1992ko azterketa
-eredua

Xixa Gardner (Euskara Zerbitzua
Hezkuntza, Unibertsitate eta
lkerketa Saila)

EGAkoazterketa-ereduarengarapenhistorikoaazalduondoren,horren
inguruan egon den zenbait kezka aztertzen da; 1992rako, ondorioz,
finkatu diren aldaketak zerrendatzen dira: aukera anitzeko galderez
osatutako atariko probaren eta orain arteko azterketa-zatietan egin
diren aldaketen berri zehatza ematen da. Azterketa zeikiu den edo
numerus cleusus-ik dagoen argitu ondoren EGArako etorkizun
-perspektibak deskribatzen dira.

1992tik aurrerako EGA azterketetan EGA-nahiek azterketa-eredu berritu
batekin egingo dute topo.1 Ez da hau, jakina, EGAko azterketa-ereduan
egin den lehen aldaketa: Euskaltzaindiak Hezkuntza, Unibertsitate eta
Ikerketa Sailari Euskal Autonomi Elkartean ordurainoko D tituluaren
ardura bere gain hartzea eskatu eta Sailak onartu zuenean, ondoko
azterketaldian, 1982koan hain zuzen, D titulu horren ereduari eutsi zion;
baina urte hartan bertan hainbat irakasle-eskolatan esperimentatutako
azterketa-eredu berria ezarri zuen Sailak 1983tik aurrera. Ordurarteko
tradizioa hautsi gabe ere, eredu berritu horrek bazekarren, tradizio horren
aldean, aldaketa sendo zenbait; bere sorreratik EGA izenaz ezagutu den
agiriak jasandako birmoldaketen artean honako hauek dira, agian,
aipagarrienak:

a. lau hizkuntz trebetasunak neurtzen dira, eta ez besterik, kultura
-ezagupenen neurketa baztertuz;

b. ahozko trebetasunei puntuazioaren erdia aitortu zaie;

c. itzulpen-ariketak (eta, orohar, erdal testuak) kendu egin dira galdera
-orrietatik;

d. ariketa-mota berri zenbait sartu dira azter.keta-ereduan;

ZUTABE 28 (1992), 46-53 01'1'.



Azterketa-ereduaren
inguruko kezkak

e. analisi gramatikal esplizituarekin zerikusirik duten ariketak eta galderak
kendu egin <lira.

Aldaketa guzti horiek helburu jakina izan zuten: arreta hizkuntzaren
erabileran (eta ez hainbat hizkuntzari eta horri 1otuta <loankulturari buruzko
ezagupenetan) ipinaraztea, Europan atzerri-hizkuntza nagusiak irakasteko
orduan gailenduz zihoazen joerei jarraiki. 1983~1991ko epean indarrean
egon da eredu hori, inolako aldaketarik gabe, /s-:

__ ,,,,..

1983an ezarritako azterketa-eredu berri horrek hobekuntzak bazekartzan
ere, ez zituen inondik inora arazo guztiak konpondu. Hasteko, eredu horren
zenbait ariketa, euskararen irakaskuntzaren tradizioarekin alderatuz
diferenteenak zirenak agian, ausartegitzat jo izan ditu hainbat aztertzailek;
eta praktikan, erabili ere ez <liraerabili, edo oso gutxitan. Bigarrenik, urtez
urte ariketa-mota bat edo beste ordezkatuz joatea zen hasierako asmoa,
irakasleek eta azterketariek azterketarako prestakuntza ariketa-multzo jakin
batera mugatu ez zezaten. Hori ezin izan da bete eta gaurko aldaketa egin
arte eredu ihartu batekin egiten zuten topo azterketariek.

Bitartean, EGAren baitan, zurruntasunari buruzko kezka horietaz aparte,
bestelako kezka berriak ere azaleratu ziren:

a. nola erantzun era egokiz jadanik aski handia den azterketarigoari?,

b. nola indartu azterleku desberdinen arteko maila-bateratasuna",

c. nola arindu aztertzaileek jasan behar duten lan-zama?,

d. nola gutxitu aztertzaileen kopurua?,

e. aztertzaileak nola liberatu inola ere EGA eskuratuko ez duten
azterketarien lanak zuzentzetik, azterketa gainditzeko posi biJitateak
dituztenenak zuzentzeko denbora gehiago izan dezaten?,

f. nolaeguneratu, azkenik,jadanik bere onenak emanda dagoen azterketa-
-eredua?

Galdera guzti hauen aurrean bazegoen EGAren baitan, aztertzaileen artean
orohar, eta Azterketa Batzorde Ofizialaren (ABO) Zuzendaritzan eta
programa osoazmailateknikoan arduratzen denEuskara Zerbitzuan bereziki,
kezka zabal bat, bestelakoengandik iristen ziren ohar kritikoetara jo gabe.
1986an aurkeztu zion gai honetaz Euskara Zerbitzuak bere lehen
proposamena ABOko Zuzendaritzari. Hainbat arrazoirengatik ezin izan
zen aurrera eraman orduko proposamena. 1990ean, dena den, Euskara
Zerbitzua eta EGAren ABOko Zuzendaritza-ekipo berritua gaia berriro
arakatzen hasi ziren. Arestian aipatutako Agindua eta horrek hurrengo
hilabeteotan berarekin ekarriko dituen aldaketak dirajokabide horren lehen
emaitza.

Aldaketak labur-labur Zeintzuk <liraazterketa-ereduan egin diren aldaketak? Xehetasun guztiak
ikusi nahi lituzkeenak, aipatu Aginduan begira dezala; bi hitzetan emango
<lirahemen:
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a. euskararen jakite-rnaila praktikoa arakatzen duen 100 aukera anitzeko
galderez (AAG) osatutako galdekizun berri bat (' atariko proba') gainditu
beharko dute azterketariok, idatzizko eta ahozko zatietara pasa aurretik;

b. aurreko puntuan azaldutako eskakizun berriaren truk, idatzizko zatia
laburtu egiten da;

c. galdekizun berriak neurri batean eta beste molde batean orain arteko
azterketetako ariketak errepikatzen dituenez, ariketa horien pisua beste
azterketa-zatietan gutxitzen hasi da.

Espero diren
emaitzak

Erantzuten al diete aldaketok goian azaldutako kezkei? Goazen espero
diren emaitzak ikustera:

a. EGAk inoiz baino azkarrago aztertu ahal izango ditu azterketariak,
lehen urratsean, eta hainbati berehala emango zaio erantzun definitiboa;

b. jadanik ezarriak dituen barne-neurriez aparte, azterlekuen arteko emaitzen
konparaziorako elementu berri baliagarria eskuratzen du EGAk, maila
-bateratasuna zaintzea erraztuz;

·-" "''"'\: .....

c. atariko proba hori burntzeko aztertzaile gutxik egin beharko du lan,
horrela talde osoaren lan-zama gutxituz;

d. aztertzaileen kopurua gutxitzen hasia da EGA jadanik;

e. gainditugabe garbia jasoko duten azterketari gutxiagoren lana zuzendu
beharko <lutehemendik aurrerantzean aztertzaileek;
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f. azterketa-ereduaren berrikuntzan lehen urratsa emana dago: azken
urteotako zurruntasunahausteaz gainera, galdera-mota berriekEGArako
prestakuntzan zenbait arlotan arreta gehiago ipintzea ekarriko dute
edota, agian, ardura berria hartzea.

Galdekizun Atariko probaren galderen mamiaz apurtxo bat gehiago zehaztu beharra
berriaren mamía dakar berarekin azken ohar horrek. Zer-nolakoak dira, hain zuzen ere,

egingo diren galderak? Adibide gisako galdekizun bat prestatu du ABOko
Zuzendaritzak eta Euskara Zerbitzuak hainbat tokitan (euskaltegietan, D
eredua duten irakaskuntza ertainetako eskoletan ...) banatu. Adibide hori
aztertzeaz gainera, ikasleak horretarako prestatu nahi eta behar dituen
irakasleak honakook ere izango ditu gogoan:

a. orain arte bezala aho-idatzizko zatietan atariko proba berrian ere saiatu
da, idatzizko ariketa orok funtsean dakartzan mugen barman, ahozko
euskararen islada duina eskaintzen; horrela, atariko probak batetik
entzutezko ulermena neurtzeko galderak eta, bestetik, ahozko
hizkuntzaren erabileran oinarritutakoak jasotzen ditu;

b. lehenengo aldiz, entzutezko ulermenaren galderok benetako edo,
okerrenean, egiantzeko ahozko testuetan oinarrituko dira. Horretarako
audio-zintak erabiliko ditu EGAk. Aldaketa honek, halabeharrez, beste
bat dakar berekin: etxetik euskaldun direnek etxeko euskara erabiltzen
duten neurrian, orain arteko testuetan baino gehiago entzungo da
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hemendik aurrera toldan tokiko euskara, Euskal Autonomi Elkartearen
bamean erabiltzen diren euskara-moldeak bereziki, beti ere baturanzko
urratsak emanak dituzten hiztunak lehenetsiz eta eremu urriko hizkerak
baztertuz;

c. ahozko hizkuntzaren erabileran oinarritutako galderek euskaldunzahar
petoek berez berekin dakarten (baina euskaldunberriek sarritan inola ere'
landu ez duten) hizkuntz jakitea neurtzea dute helburu. Hona hemen hari
horretako adibide pare bat:

i. Argudiatzean, zerbait egia dela baiesteko:

a) Egia bada!

b) Baietz da egia!

e) Egia da baina!

d) Horixe bada egia!

ii. Autoak ez zuen mutikoa harrapatu, baina justu-justu libratu zen. Zer
esan nahi du esaldi honek?

a) Ozta-ozta hil zuen.

b) Ia-ia libratu zen.

e) Akabatu ez zuenean!

d) Ihes egitear egon zen mutikoa!

ABOko Zuzendaritzaren ustean honelako galderek euskaldunzahar
jantziek euskaldunberriekin konparaturik duten abantaila hori
aintzakotzat hartzen laguntzen dute;

d. hizkuntz ekoizpenen gramatikaltasuna neurtzeaz gain, egokitasuna ere
neurtu nahi da: jokamolde honen arabera, honelako galderak ere izango
dira posible:

i. Zein egoeratan erabiliko zenuke esaera hau?

Horrek bai gibelak, horrek!

a) Presaka zabiltza eta zeure buruarekin haserre zaude.

b) Presaka zabiltza eta zurekin dagoenari diotsazu astiro-as tiro
dabilelako zapatak jazten.

e) Ordu erdi beranduago datorren laguna zuregana lasai eta trankil
etortzen ikusten duzu.

d) Istripu bat egon ondoren txakur baten barrukiak ikustean.

ii. Egunaren data zehatza jakiteko hauxe galdetu zuen:

a) Zenbat ditu hilak gaur?

b) Zelako eguna da gaur?

e) Zer da gaur?

d) Zein eguna dugu gaur?



Honelako galderotan distraigarrietan emandako erantzun posibleak
gramatikalki zuzenak <lira gehienetan: auzia azterketariak egoerari
egokitzen zaiona bilatzean datza.

e. beste arlo batzuetako galderek arakatzen dituzten edukinak, aldiz, arras
ezagunak egingo zaizkio EGA azterketa-galderak lehendik ezagutzen
dituenari: horrela, batuaz, hiztegiaz, esaldi idatzien ulermenaz eta
abarrez izango <lira galderak.

Mamuak eta egiak Azterketa-eredu bat aldatzen denean, ezaguna dugu azterketarigai eta
irakasle zenbaiten berehalako kexua: 'Azterketa zaildu egin digute! '.
EGAren kasuan badago hori baino latzago den salaketa bat, inoiz euskaltegi
-munduan ardura duen baten batek oinarririk gabe eta egiaren kontra
indartua: 'EGAn aspaldidanik numerus clausus baten arabera erabakitzen
<lira agiri-emankizunak'. Bi 'rnamu' hauek behinbetikoz desegin nahi
genituzke: hona hemen kontuan hartu beharreko datuak.

Azterketa zailtzen dela uste duenak honakook hartu beharko lituzke gogoan:

a. Aginduaren bidez ezarri direnmekanismoak direla medio, atariko proba
jakin batera aurkezten direnen erdia gutxienez pasako da azterketaren
hurrengo fasera. Portzentaia hau l 989an bi deialdietara aurkeztutakoen
artean EGA eskuratu zuten %29a, 1990eko %28a eta 199lko %29a
baino dexentez altuagoa da eta, berez, atariko proba ez da azken emaitzei
(hots, azken urteotan finko bihurtu gabe bere beheranzko bidean egonkor
bihurtzen hasiak diren gainditze-tasei) begira inolako iragazki berririk
izango;

b. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak D tituluaren ardura
Euskaltzaindiatikjasotzean orduko mailari eusteko eman zuen hitza, eta
horretantxe ahalegindu da ordutik hona;

c. idatzizko zatia -bai ariketa-kopuruan bai denbora-iraupenean- laburtu
eta arindu egin da;

d. aurrerantzean ariketa bakoitzean eta ariketa desberdinen noten
batuketetan eskatuko diren gutxienezkoek kasuan kasuko gehienezko
notekiko oraintsu artean indarrean egon direnek gordetzen zuten
proportzio-portzentaia berbera gordeko dute, gutxienezko eta gehienezko
horien zenbakizko kopurua aldatu bada ere.

Numerus clausus-aren salaketari gagozkiolarik, honako hauek dira gogoan
izatekoak:

a. EGAk ez du orain arte inoiz numerus clausus-ik izan, besteak beste bere
funtzionamendua araupetzen duen lege-araudiak ez duelako horretarako
biderik uzten;

b; atariko probak, argitaratu berriko arautegian ageri denez, ez du inolako
numerus clausus-ik, gutxienezkoa gainditzen duen oro pasako bait da
hurrengo azterketa-zatira.

50 Xixa Gardner



Horren ondorioz, honako hau

lkaskarga berria Aurreko atala irakurri ta ere, batek baino gehiagok zera esan dezake: 'Agian
azterketa ez da zaildu, baina ikaskarga bai gehitu'. Egia ote? Argi dago,
batetik, aho-idatzizko azterketa-zatietan izandako ariketa-kopuruaren
murriztapenak eta denbora-iraupenaren laburpenak ez dakartela berez
prestakuntzan erredukziorik. Baina zati berriak ba al dakar gehikuntzarik?
Agian apurtxo batean. Edozein modutan ere, atariko probako galderak
oinarrizko irizpide batezosatzen dira: edozein EGAdunek egitekomodukoak
izan behar dute. Hitz batean, bestelako azterketa-zatietarako prestakuntza
egokia izan duenak ez luke arazorik izan behar atariko probari ongi
erantzuteko. Gehienez ere, artikulu honen Galdekizun berriaren mamia
ataleanj asotako adibideen arabera, prestakuntza horrek orain artezenbaitetan
ondo landu gabeko arlo bat edo beste gehiago jorratu beharko du, ez
besterik. Aldaketok ez dakarte, beraz, ikasteko edo irakasteko lan gehiago.

Etorkizuna EGAk, beste edozein azterketak bezala, albo-eraginezko ondoriorik badu
irakaskuntzan. Eta batuaren hedakuntzaren alde, ariketa-motajakinen alde,
hizkuntzaren irakaskuntzaren kontzeptzio jakin baten alde etab. erabili dira
horiek orain arte. Aurrerantzean ere ahalmen horretaz baliatzeko asmoa du
EGAk: aztertze-teknikak eguneratzen jarraitu behar du, 1992an ekingo
zaion berrikuntza ondoko urteotan harantzago eramanez, orain arteko
zurruntasuna motelduz eta aurtengo aldaketek aho-idatzizko zatietan
koherentziaz eskatzen dituztenak eginez. Horrela bakarrik jarraituko du
EGAk euskal irakasmunduan eta, neurri apalean besterik ez bada ere,
euskal gizartean euskara-irakaskuntzari begira duen zedarri-balioa betetzen.

Oharra

1 Ikus Hezkuntza, Unibertsitate etalkerketa Sailaren
91/10/4eko Agindua (EHAA:91/l l/15) eta horri
dagozkion Hutsen Zuzenketa (EHAA:9 l/l l/26).

Eranskinak
EHAA 231 (19911w azaroak 15, ostirala)

HEZKUNTZA, UNIBERTSIT ATEETAIKERKET A
SAILA

3467

AGINDUA, 199lko urriaren 4ekoa, Hezkuntza,
Unibertsitate eta lkerketa Sailburuarena, Euskararen
Gaitasun Agiriaren 1992ko programa eta azterketa
-eredua finkatzen dituena.

Euskararen GaitasunAgiriari buruzko l 982ko irailaren
20ko (EHAA: 1982/11/6) Aginduak azterketaren pro
grama eta azterkera-eredua jakin araztearen ardura
Hezkuntza, Unibertsitate etalkerketa Sailari dagokiola
adierazten du bere 1. atalean.

EGA: 1992ko azterketa-eredua

XEDATU DUT:

1.atala.- l 992an cgingo diren Euskararen Gaitasun
Agiriaren azterketctarako programa honako liburuok
osatzen dute:

- Euskararen Gaitasun Agiria: Programa
(Glotodidaktika-lanak 7, Eusko Jaurlaritzaren
Argitalpen Zerbitzu Nagusiak argitaratua, azken
argitalpena);

- Euskaltzaindiak Batasunerako Eskaini Dituen
Erabakiak (Gfotodidaklika-lanak 8, Eusko
Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusiak
argitaratua. Azken argitalpenak Euskaltzaindiak
maileguzko hitz berriei buruz hartu dituen erabakiak
jasotzen ditu).

2.atala.- Lehen atalean aipatzen den lehen liburuan
agertzen den azterketa-crcdua honako aldaketokin
ematen da ontzat:
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2.1 Atariko proba

2.1.1. Idatzizko eta ahozko azterketetan parte hartu
ahal izateko, aukcra anitzeko galdekizunaz osatutako
atariko proba bat gainditu behar du azterketariak;

2.1.2. Galdekizun horrek chun galdera izango di tu,
bakoitzak lau aukera dituela, entzutezko ulermeneko
galderetan izan ezik (hiru aukera soilik);

2.1.3. Atariko probak ordubete iraungo du, gehi
entzutezko ulerrneneko zinta pasatu eta horri dagozkion
galderak erantzuteko behar den denbora;

2.1.4. Entzutezko ulermena neurtzeko galderak
gehienez 18 izango dira;

2.1.5. Entzutezko ulcrmcna ncurtzeko galdcrei
dagokien zinta, osorik eta zuzen, behin bakarrik entzun
ahal izango da;

2.1 .6. Beste galderek euskararen erabilera zuzen
eta egokiaren cdozein alderdirekin izan dezakete zer
ikusirik;

2.1.7. Erantzun zuzen bakoitzeko, puntu bana
emango zaio azterketariari. Erantzun okerrengatik ez
da punturik kenduko; ·

2.1.8. Gainditze-muga 75puntukoaizangoda; muga
hori berdintzen edo gainditzen duen orok azterketaren
hurrengo zati.ra aurkeztu ahal izango du bere burua,
inolako «nurnerus clausus»ik gabe;

2.1.9. Aurreko puntuaren arabera azterketaren
hurrengo fasera pasa direnen kopurua galdekizun hori
bete dutenen %50era iristen ez bada, onartuen multzoa
zabaldu egingo da. Horra nola: 75 puntuko gainditze
-rnugara iristen cz diren hurrengo azterketariak ere
onartu egingo dira, gainditze-portzentaia 50 horretara
hurbildu arte;

2.1.10. Gaindituen multzoa horrela zabalduta
hurrengo azterketara pasatu beharrekoen kopurua
%50era zehatz biltzen ez bada (hamartarrak biribildu
ondoren), honela jokatuko da: gaindituen kopurua
portzentaia horretatik hurbilen uzten duen puntu
-kopurua hartuko da gainditze-mugatzat;

2.1.11. Aurreko hamar neurriok ez dira HABEk
EGA azterketara bideratzen dituen azterketarien kasuan
aplikatuko. Barne-aginpideaz eza.rriko ditu HABEk
bere bidezko ikasketariek neurri hauen ordez bete
beharko dituzten matrikulazio-baldintzak.

2.2 Ahozko eta idatzizko probak Atariko proba hau
EGA azterketan txertatzearen ondorioz aho-idatzizko
azterketa-zatiei begira ondoko neurriok hartuko dira:

2.2.1. Ahozko eta idatzizko azterketa-zatien ariketak
eta puntuazioak honela banatuko dira (.1):
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2.2.2. Kendutako ariketoi dagokien denbora
azterketari kentzen zaio: azterketa idatziak, beraz, 2
ordu eta 20 minutu iraungo du, entzutezko ulermena
neurtzeko ariketa pasatzeko denbora kontuan hartu
gabe;

2.2.3. Kalifikazio-taula honela geratuko da:

Puntuazioa Kalifikazioa

o Agertu gabea

0,01 - 54,99 Gutxiegi

55 - 71,99 Nahikoa

72 - 82,99 Ongi

83 - 91,99 Oso ongi

92 - 100 Bikain

2.2.4.Besteguztian orain arteko jardupideari eutsiko
zaio.

AZKEN XEDAPENA

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu
ondorengo egunean jarriko da Agindu hau indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 199lko urriak 4.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburua;

.FERNANDO BUESA BLANCO.

EHAA 238 (1991ko azaroak 26, asteartea)

HEZKUNTZA, UNIBERTSIT ATE ETAIKERKETA
SAILA

3579

AGINDUA, 199 lko urriaren 4ekoa, Hczkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuarena, Euskararen
Gaitasun Agiriaren l 992ko programa eta azterketa
-eredua finkatzen dituena. (Hutsen zuzenketa).

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 199lko
azaroaren 15ko 231. zenbakian argitaratu zen agindu
honen testuan egin ziren bi hutsez ohartuta, honako
zuzenketa hau egiten da ondoren:

8751 orrialdeko taulan, idatzia (guztira) gainditzeko
gutxienezko nota 25 dela dioenean, 29 dela esan behar
du.

Orrialde eta taula horietan, ahozko eta idatzizko
azterketa-zatiak gainditzeko gutxienezko nota 50 dela
dionean, 55 dela esan behar du.



.1

AZTERKETA-EREDUA

Azterketa- Ariketa Lor daitekeen Gainditzeko
-zatia gehienezko gutxienezko

nota nota

1. Entzutezko ulermena 5 2.5

2. Ahozko ariketak 20 10

.Ahozko
proba

Ahozkoa. Guztira 25 12.5

Guztira x 2 50 25

1. ldazlana 25 15

Ortografia 5 -

2. Laburpena edo
Eskutiza, edo 1.

ldatzizko Ariketa (gehienetan,
proba esaldiak berridatzi)

edo 2. Ariketa
(gehienetan,
sinonimoak) 10 5

3. lrakurriaren ulermena 10 5

ldatzia, guztira 50 25

Guztira
Ahozko eta idatzizko
azterketa-zatiak 100 50
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