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O.SARRERA idatzi eta hitz egiteaz gain, gaurregun ere
gizartearen alor askotan pil-pilean dagoen

Zilegi bekigu, urruntxotik baldin bada gaia dugu.
e~e,ebaluazioaren ?eh~aren eta e?a~ua- Egoera horretatik abiatuz, berehala
z10zuz~narenpre~iaren mgurukob~aipa- sentituko dugu zenbait zehaztapen egin
men eg1te~:«Ta~ll gazte batek ham na- beharra. Alde batetik, aipagarri da ebalua-
h?stuta zituen . mg~lesaren . eta ama- zioa nagusiki irakaskuntz munduaren kez-
hizkuntzaren doinu-sisternak,mongo haur ka dela adieraztea kezka bakarra ez izan
malaiarrek ez t~inarr~k ez z~otela uler- arren. Horregatik,' irakaskuntzak ebalua-
tzen.·· Ton~akenakhamo ez zituzten er~- zioaren alorrean egin ditzakeen aportazio
kusten ~e?1enek:New ~ ork lpar A~en- , guztiak interesgarriak gertatuko zaizkigu.
~aren hmbu.rua z~la,.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwit~out :-:-bank- Halere, azkar askorik konturatzen gara
izena zela, giltzurdinei zenela bilisa... Eta helduen euskara-irakaskuntzaren mun-
zenbakiak urtzen zituen beroaz aritmetika duak badituela hainbat bereizgarri.
nahasi eta erraza sortzen zen, erantzun ge-
hienak bidezkotzat hartzen zirelarik» Bereizgarri horiek guztiok bilduko li-
(Anthony Burgess. lnfiltra tua ). «Denda tuzkeen definizio orokor bat egitekotan,
haundibatzuetan egindako ikerketarenpa- irakaskuntza ez-formalaren alorrean di-
sadizua kontatzen digu Stafford Beer-ek. hardugulaesan behar litzateke, zeharo egi-
Sail bakoitzaren errendimendua ebaluatu turatu gabeko irakaskuntza batean, hel-
zen. Etekinik haundiena emakumeen ko- duen hizkuntz irakaskuntzan. Oso garran-
munei ateratzen zitzaiela aurkitu zen. Ho- tzitsua da ez-formaltasunaren eta helduen
ri horrela, denda haundiak oro komun ikuspegia ez galtzea euskararen ikas-ira-
bilakatzea iradokiko lukeen pentsakera- kasprozesua ulertzeko eta ebaluazioaren
-mota badagoela nabarmentzen du aipatu betekizuna koordenada horien barruan
autoreak» (I.A. Anderton. The systems ap- txertatzeko.

proach). Badira gure gizartean helduen hezkun-
Ebaluazioak ikas-irakasprozesuan izan tzan eta hizkuntz irakaskuntzan dihardu-

duen, oraintxe bertan duen eta aurrera be- ten erakundeak, akademiak, ikastetxeak
gira izan dezakeen eraginaz jardutean, eta antzekoak. Hortxe ditugu, besteak bes-
ezin da ahantzi ez garela helduen euskara- te, HHI (Helduen Heziketa lraunkorra) eta
-irakaskuntzan dihardugunok soilik gai atzerriko hizkuntzen irakaskuntza ez-for-
horretaz kezkatuta bizi garenak. Izan ere, malaren zein informalaren alorretan koka-
orain artean ebaluazioaz luze eta zabal tzen direnak. Dena den, helduen euskara-
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-irak:askuntzak:ezaugarri bereziak: ditu,
herri-gogoak sortutako hizkuntzberresku-
rapen-prozesuak: konnotazio ugari ezar-
tzen dizkiolarik eguneroko egitekoari,

Beste edozein giza jardunetan bezala-
xe, euskararen ikas-irak:asprozesuariere
helburu orokor batenjiran ibiltzetik datar-
kio izateko arrazoia: ikasle helduak:ahalik
eta denborarik laburrenean eta albait on-
doen euskara ikastea edo lantzea.

Helburua gogoan dugularik ekin behar
diogu prozesua osatzen duten elementu
guztiak:antolatzeari: ikasleak:,irak:asleak:,
baliabide materialak:(lokalak, material di-
daktikoa, denbora, espazioa...) eta abar lu-
zea. Elementu guztiok lotu egiten dira,
baina ez modu anarkikoan, era artikula-
tuan baizik, helburuari begira eraikitzen
den elkar-erlazio ordenatuan; hitz bitan
esateko, programazioaren baitan planifi-
katurik.

Programazioa dugu ikas-irak:asproze-
suaren baitako osagai guztiak azken hel-
burua lortzeko bidean ordenatzen eta
artikulatzen dituen baliabide nagusia.
Programaziogintzaren egitekoak izango
dira ikas-irakasprozesuan parte hartuko
duen elementu bakoitza finkatzea, helbu-
ru orokorrera iristeko bitarteko pausoak
ezartzea, urrats bakoitzean lortu nahi diren
jamuga espezifikoak adieraztea eta proze-
su osoa eraginkortasunez bete dadin es-
kuarte egokiak antolatzea,

f Ebaluazioa ez da programaziotik kan-
1 poko osagai saltea; aitzitik,programazioa-
1 ri estu loturik agertzen zaigu. Ebaluazioak
1 helburura bidean emandako edo eman be-
Íw'-harrekapausoak zuzenak edo okerrak di-

ren aztertzen lagunduko digu. Bbaluazioa,
egunerokojardunean sortzenzaiguninfor-
mazioa bilduz eta erabiliz, programazioan
ezarri ditugun helburuak betetzen diren
ala ez egiaztatu eta hobeto bete daitezen
egin beharko ditugun aldaketak erabaki-
tzen lagunduko digun tresna da. Beraz,
ebaluazioa ez da prozesuaren bukaeran
edo une jakinetan kokatzen den elemen-
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tua, prozesuan zehar ikasle-irakasleek es-
kuetan etengabe darabilten tresna baizik.

1984. urtean, HABEK «Helduen
euskalduntzea ebaluatzen» liburua ate-
ra zuenean, urte hartan indarrean ze-
goen Lege Ebazpenaren aipamena egi-
ten zen sarreran. Harrez geroz urterik
urte joan da argitaratzen Ebazpen be-
rria, aldaketak izan dituelarik. Dena
den, orduan bezala orain ezinbesteko
sorburu eta erreferentzi puntu da Ebaz-
pena bai liburu honi dagokionez bai
euskaltegien ebaluaziogintzari daga-
kionez, Beraz, ez deritzogu hutsala de-
nik indarrean dagoen Ebazpenak (1)
ebaluazioaz dioen funtsari errespeta-
tzea:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Euska ltegi guztietan eba luazio ja -
r ra ia ren sistema erabiliko da ikaslee-
kin.

Azterketa jrogak, ikusketa sistema-
tikoak, elka rr izketak eta abarrek eba-
luaketa rako tresnar ia osa tzen dute. Az-
terketa -frogak eba luazio-bilera bakoi-
tza ren aurretik aplika tuko dira .

Eba luazio-prozesu osoan etengabe
jasotako da tuak eba luazio-bileretan
egitura tuko dira , ikasta lde bakoitzeko
irakasle guztiek par te har tuko dutela -
r ik, ikasle hor ien irakasle a rduraduna-
ren zuzendar itzapean.

Beraz, Ebazpenak aipatzen dituen eba-
luazio jarraia, azterketa-frogak eta ebalua-
zio-bilerak era praktikoan mamitzera da-
tor liburu hau.

Egun ematendenkalitatezkoirakaskun-
tza, aurkidaitekeenean,irakaslegoarengo-
gamenarenemaitza da funtsean,utzikerian
erortzeko arriskuaren aurrean adorez eta
kemenez ekiten dion irakaslegoarena. Eta
honetan ebaluazioak istingak eta sastrakak
zulatzenlagundu behardigu,zelairaezbal-
din bada ere, gutxienez bidezidorrera hel-
tzeko, Baliabideen aldetik hain ezberdinak
ditugun euskaltegien artean ez da zilegi
«baliabide materialak = kalitatea» ekua-

(1) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria (1988.I.7, 3, 94-106 orr.)
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zioa besterik gabe onartzea.Baldintzama-
terial eta ekonomiko onenetan zein txarre-
netan ematen den irakaskuntzaren kalita-
tean (zorionez edo zoritxarrez konparabu-
ru materialez soilik:ezin neur daitekeena)
irakaslearen ebaluazio-ahalmenak (auto-
kritika zeinkanpo-faktoreen kritikabarne)
pisu handia du.

Ada Abraham-ek lau talde bereizten di-
tu irakasleen artean.

1)Sentipen kontrajarrien menpe ari den
irakaslea, utopiaren eta errealitatearen ar-
teko auzia ezin konponduz ari dena. Ira-
kasle honek portaera aldakorra izan ohi du
nola eginkizun dozenteetan hala bere bu-
ruaren balorazioan.

2) Errealitateari uko egiten diona, an-
tsietateajasateko indarrik ezaz. Irakasleak
ihes egiteko mekanismoak erabiltzen ditu:
inhibizioa eta ohikeria (rutinizazioa).

3) Antsietatearen menpe ari den irakas-
lea, nahi lituzkeenak praktikan jartzeko
eskuarte egokien falta sumatzen duelako.
Bestetik, ez ditu hasierako idealak bazter-
tu nahi, ez irakaskuntzarekinduen inplika-
zio pertsonala apurtu. Praktika dozente
kaskarraren eta eskuratu nahi lituzkeen
idealen arteko etengabeko alderaketak an-
tsietate-aldietara bultzatzen du. Orduan
irakasleak era hiperaktiboan erantzuten
du, irakaskuntzaren gaitz endemikoak di-
renak bakarrean burututako eginahalekin
konpentsatu nahian. Depresioak testuin-
guru honetan agertzen dira.

4) Errealitate objektiboaren islada dela-
ko gatazka onartzen duen irakaslea. Por-
taera integratu batean bilatuko dira eran-
tzun egokiak, errealitateari neurriz gaine-
ko garrantzirik eman gabe.

Badago arriskua, ebaluazioa adibide
normatibotzat hartzekoa, hots, oinarrizko
arau batzuk mugatzekoa, edozein egoera-
tan eta edonolako subjektuen artean era
berean aplikatu beharra dagoela pentsa-
tzekoa.Baina lehentxoago aipatudiren lau
irakasle-mota horiek egon <laudenbezala,
ikasleen artean ere beste honenbeste aur-
kituko genituzke gutxienez, irakaskuntza
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ematen den testuingurua oraingoz aipatu
gabe ere. Beraz, lau irakasle-mota horie-
tan oinarrituz, gutxienez lau ebaluazio-
-mota edo, hobeto esan, ebaluazioari eki-
teko lau tankera ezberdin bereizi behar ge-
nituzke, irakaslearen abiapuntuko egoeran
irakasle izateko prestaketa-garaitik ideal
didaktikoetatik urrun dagoen irakaskun-
tzarenpraktikara pasatzen den unean oina-
rrituz. Gauzak horrela, honako ebaluazio-
-motak bereiz daitezke:

1) Ebaluazioaren praktika, batzuetan,
era idealean egiten da, <laudenbaliabideek
eskain dezaketen eran baino askoz ahale-
gin haundiagoaeskatzen duen eran. Beste-
tzuetan,aldiz, ebaluazioarengutxienekoak
dei genitzakeenakere ez dira betetzen, ha-
la nola, ebaluzio-frogakaplik:atuondoren-
go eritziak biltzea eta erabakiak hartzea,
aurretik batere aztertu gabeko frogak apli-
katzearen ondorioz emaitzak partziale-
giak izatea, etab.

2) Errealitatea ukatu eta ihes egitera jo-
tzen denean, ebaluazioaren beharra ukatu
egiten da, ikasturte osoan ikaslearekin ari-
tu den irakasleak badakielako ikasleak
zenbat dakien, helduak haurrak ez direla-
ko, ikaslearen urduritasunarengatik eba-
luazioaren objektibotasuna galtzen dela-
ko, etab.

3) Antsietatearen menpe jokatzen de-
nean, ebaluzioa gauza asko egin behar iza-
tearekin nahas daiteke, era hiperaktiboan
jokatzeak azken helburua ezkutarazten
duelarik. Gauza asko eta ahalegin haundia
egin ondoren helburua bete denentz garbi
ez ikusteak ekarriko luke depresioa.

4) Gatazka errealitatearen zati bezala
ulertzean, ebaluazioarenpraktika ez da au-
zi-rnauzietatik at ikusiko eta ebaluazioa-
ren beharrezko ondorio den erabaki-har-
tzea kontzienteki eta irmoki egingo da.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Helduen euska lduntzea eba lua tzen li-
buruaren helburua Euskaltegi eta Euskal
Eskolei azterketa-frogak tajutzeko arauak,
orientabideak eta laguntzak eskaintzea
zen. Lan honenjomuga oso bestelakoa da,
azterketa-frogek 11.atalburua soilik har-
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tzen bait dute eta ematen zaien trataerak ez
dio ematen garrantzia bakarrik frogak
eraikitzeari, erabilerak eta ondorio estatis-
tikoek pisu haundia dutelarik. Dena den,
liburu hartako gaiak berak ukitzen dire-
nean ikuspegi ezberdinez ukitzen dira.
Oraingoan arauak ematea baino gehiago
ebaluazioaren ikuspegia zabaltzea nahi da
eta tramite burokratikotzat hartzeko joera
dutenei irakasle-lanaren bultzagarri eta
errazgarri izan daitekeela erakustea. Ho-
riek horrela, hemen aipatzen direnak ezin
izango dira hitzez hitz bete, irakaskuntz
ekintza jorirako abiapuntu izan nahi bait
dute, ez besterik.

Lan horren mamiari dagokionez, bi
atalburutan banatu dugu: alde batetik, eba-
luazioa zertan den mugatu nahi da eta, bes-
tetik, azterketa-frogen inguruko proble-
matika zedarritu.

Ebaluazioaren lehen atalean orain arte-
ko erabileraren zenbait hutsune seinala-
tzen dira eta izan beharko lukeen erabile-
raz zenbait aipamen egiten. Bestetik, eba-
luazioaren ezaugarriak finkatzen dira ere-
du baliagarrira iritsi asmoz.

Ebaluazioaren bigarren atalak oinarria
ezartzea du helburu, informazio-iturriak
bilatzea eta inforrnazioaren deskribapena
nola egin jakitea. Delako inforrnazio hori
eskolak hasi aurretik eta hasi ondoren bil
daiteke.

Ebaluazioaren azken atalean eritziak
biltzeko eta erabakiak hartzeko tresna di-
ren ebaluazio-bilerak aztertzen dira.

Azterketa-frogen lehen atalean espa-
rrua definitzen da, frogek bete beharreko
baldintzak, frogen helburuak, osatzeko
erizpideak eta dituzten osagaiak aipatzen
direlarik.

Azterketa-frogen bigarren atalean fro-
gen eraikitzeari ekiten zaio, hizkuntz for-
men formulazioa, trebetasunen moldaketa
eta eredua aurkezten direlarik.

Azterketa-frogen hirugarren atalean
aplikatzearen zenbait arazo aztertzen dira,
noiz aplikatu eta nola jorratzen direlarik
batipat.

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

Azterketa-frogen azken atalean, ikas-
learengan edota irakaslearengan ardaztu-
riko erabilerak bereizi ondoren, zenbait
baliabide estatistiko aurkezten dira, hala
nola, eskalak, adierazpide grafikoak, zen-
bakizko adierazpideak, aldakortasun-neu-
rriak eta indize eta koefizienteak.

Azkenik, hiztegi izenez bataiatu dugun
kontzeptu-bilduma eskaintzen da, ebalua-
zioaren eremu semantikoan erabiltzen den
terminologíazentzuunibokoaz finkatu na-
hian. Honekin batera, oinarrizko biblio-
grafía eta osagarria ezartzen dira.

l. EBALUAZIOA ZERTAN DEN

l. EBALUAZIOAREN
NONDIK-NORAKOAK

Ebaluazioa garapen curricularraren fa-
se bat da, fase garrantzitsuenetarikoa hain
zuzen. Adierazi nahi da, irakaskuntzaren
aldien amaieran kontrol edo neurketa bat,
zerbait erantsia edota ikasprozesutik baz-
tertua bailitzan egitea ez dela nahikoa.

Izan ere, guk geuk daramagun aurrera-
bidea edota ditugun hutsuneak nahiz aka-
tsak ikusi ahal izateko, geure ekintzen
egiaztapen zein balantzearen beharra
sentitzen dugu gizakiok orok, bai arlo
pertsonalean, bai lanaren arloan.

Ebaluazioaren bidez, edozein zeregine-
tan lorturiko etekinaren eraginkortasuna
mugatzen da.

Adibidez, lantegiek euren epe mo-
tzerako nahiz luzerako programazioetan
ekoizpen, salmenta eta beste esparruetan
lortu beharreko hainbat egitasmo aldez au-
rretik zehazten dituzte. Eta halatan, lortu-
rikoa etengabe ebaluatzeak, etekina haun-
ditu, helburu zehatz batzuk zuzendu edo-
ta, agian,jokabide osoa ere birrnoldatzeko
hartu beharreko neurri egokienak aukera-
tzea eta ezartzea errazten du.

Arlo pertsonalean ere, ikasketak buru-
tzerakoan, geure lanbidean, geure bizitzan
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eta abarretan, guzti-guztiok zehazten ditu-
gu hainbat helburu, lortu beharreko hain-
bat egitasmo, alegia. Baliabide jakin ba-
tzuen laguntzaz eta ingurugiro berezi ba-
tean murgiltzen garelarik, geure gaitasu-
netatik eta geure izakeratik abiatzen gara,
eta aldez aurretiko helburu horietarainoko
prozesua etengabe aritzen gara ebaluatzen
(baliteke era informalean eta objektiboki
konturatzeke).

Behin porrot egiteak gure jokabide
osoa edo zatiren bat zuzenaraziko digu.
Orduan, seguraski, beste baliabide batzuk
hautatuko ditugu edo ingurugiroa aldatu-
ko, edota sarritan konturatu egingo gara
aldez aurretik zehazturiko egitasmoak de-
segokiak, lortezinak zirela.

Ikas-irakasprozesuanere baditugu ikas-
leak, ikastaldeak, irakasleak zein ikasguak
lortu beharreko egitasmoak.

Prozesu horren osagai guztien etenga-
beko ebaluazioak adieraziko digu zein
neurritaraino lortzen ditugun helburuak,
zeintzuk diren gure aurrerabidea oztopa-
tzen duten eragozpenak eta zein datekeen
oztopo horiek gainditzeko erarik egokie-
na. Beti ere, norberaren ahalbideak eta es-
kuartean ditugun baliabideak ahaztu gabe,
jakina. ·

Badira, bestalde, ebaluazioaren ingu-
ruan hainbat eta hainbat irakurketa. Lehe-
nengo eta behin esan behar dugu ebalua-
zioaeztabaidagai bihurtu dela;batzuen us-
tez irakaskuntzaren «mamu» guztiak ber-
tan biltzen <lira:zapaltzailea da; agintari-
tzaren tresna; ikaslea alienatu egiten du;
memorismoan oinarritzen da; irakaspide
agintari eta atzerakoi baten ispilua; ikas-
leengan eragin negatiboak sortzen ditu...
Pasadizo legez gogora dezagun 68.eko
ikasle-iraultzaren leitmotiv-a azterketen
aurka ekitea izan zela.

Beste batzuen ustez, ordea, ebaluazioa
irakaskuntzaren «oinarria» da. Hura gabe
irakasleek ezingo lukete ikasgelako oreka
mantendu, ez emaitzak aztertu, ezta ikas-
leak kalifikatu ere. Gainera, ebaluazioa
eskolatzearekiko betebehar sozial bat da.
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Ematen du, beraz, narriadura haundia
sortu dela, bai kontzeptuaren aldetik baita
ebaluazioak ikasprozesuaren bamean jo-
katu behar duen funtzioaren aldetik ere.
Onartezina da ebaluazioa nota edota azter-
keta-froga soilera mugatzea eta, era be-
rean, alde didaktikoa alde administrati-
boarekin nahastea.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1. Orain arteko erabileraren zenbait

hutsune

Ohizko irakaskuntzaren ikuspegitik,
ebaluazioa prozesu didaktikoaren osagai
bat zen; ha1n zuzen, bere azken urratsa,
emaitzen zehaztapena egiteko bidea
eskaintzen zuena, azken urrats honetan
lorturikoa hasieran ezarritako helburu eta
egitasmoekiko alderaketaren bidez. Izan
ere, lorturikoak aurrikusia gainditzen zuen
heinean, alderatze honek zekarren ondo-
rioa positiboa nahiz negatiboa izan zite-
keen.

Irakaslearen ikuspegitik esan liteke
ebaluazioa bere gainerako jarduera profe-
sionaletatik at dagoela. Alde batetik, berak
irakatsi, erakutsi eta kritikatu egiten du;
bestaldetik, ebaluatu egiten du. Eta hala-
tan, gainerako jarduera profesionalak el-
karrekin lihoazkeela ematen duen bitar-
tean, ebaluazioa, aldiz, amaieran, ia erabat
zokoratuta eta sarritan gustokoa ez baili-
tzan agertzen da. Honelakoetan, irakas-
leak ebaluatu beharrik ez balu, bere burua
askeago sentituko lukeela dirudi.

Beste batzuetan, irakaslearentzat eba-
luazioa helburu, ikasturte eta irakaskun-
tzaren helburu goren bihurtzen da. Egin
beharreko ekintza guztiak kalifikapen ba-
tzuk lortzera mugatzen direnean suerta-
tzen da hori.

Halaber, ebaluazioa erabilia izan da eta
da hertsadura-bide bezala; ikasleak ikas
dezan eta eskuartean beste bitarteko hobe-
rik ez dugunean, azterketa mehatxu edo
zemai bezala agertu ohi da. Sarri baino sa-
rriagotan selektibitatearen morroi bezala
agertu ohi zaigu: .tituluzalekeria, lanpos-
tuaren giltza izatea, etab.
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Azkenez, eta zoritxarrez, behar baino
gutxiagotan irakaslearen jarduera hobe-
tzeko tresnatzat jotzen da ebaluazioa.

Baina ikaslearen ikuspegitik aztertzen
badugu, ikasleek berehala erantzungo li-
gukete tentsioa eta urduritasuna sortzen
dituen faktorea dela; ondoren, ikasleak
sailkatzeko tresna dela; hirugarrenez,
ikasturteabaldintzatzen duen helburua de-
la; eta, segidan, memorismoaren bul-
tzagilea dela. Ikasleek ebaluazioaren alde
negatiboak aurkitzen dituzte kasu gehie-
netan, eta positiboak, aldiz, oso gutxitan.
Eguneroko praktikak erakusten digu
baieztapen honen benetakotasuna;ebalua-
zioa, frogak gainditzeabezala ulertuta, gu-
re ikasleentzako ikas-helburu bakarra eta
motibazio eskasekoa izan ohi da.

lkasleek froga batzuk gainditzeko di-
hardute eta ez hizkuntza ikasteko, urrats
edo maila bakoitzaren amaieran irakas-
leak ezarriko dizkien galderei ondo eran-
tzuteko dihardute.Ebaluazio-ikuspegi ho-
nen arabera, ikastaroa azterketa-egunera-
ko prestakuntza baino ez da. Baina, zein
neurritaraino da baliagarria baloratzeko
sistema hau? Ikasle bakoitzaren berezita-
sunak hartzen ditu kontuan? Ikasle bakoi-
tzarenjakituria era adierazgarribatez azal-
tzen ote du? lkasleak erabili dituen bitar-
tekoak, eramaniko irakaspidea, ikasgua-
ren ahalbideak... hartzen dira kontuan?

1.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEbaluazioaren kontzeptu zabala-
gorantz

Gaur egungo ebaluazio-kontzeptuak
orain arteko sistema gainditu egin nahi du.
Izan ere, ebaluatzen dugunean,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAneurketa
eta ba lorazioa egiten ari gara. Bai batak
bai besteak funtzio desberdinak betetzen
dituzte ebaluaziogintzan. Neurketaren bi-
dez, ebaluatu nahi dugunaren gaurko
egoera egiaztatzen dugu. Balorazioaren
bidez, alderaketa egiten dugu neurketaren
bidez lorturiko datuen -zein egoeratan
dagoen adierazten dutenak- eta beste
zenbaiten -zein egoeratan zegoen edota
zein egoeratan egon beharko lukeen adie-
razten dutena- artean. Bata zein bestea

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

behar-beharrezkoakdira ebaluazio eragin-
korra burutu ahal izateko: baloraziorik ga-
be, ebaluzioa kontesturik gabeko neurke-
tara mugatuko genuke; neurketarik gabe,
balorazioak er itzi subjektibo bati zabaldu-
ko lioke bidea, ez, ordea, benetako ebalua-
zioari.

Mahai bat erosi nahi dugunean, al-
tzaridenda hatera hurbiltzen gara eta ber-
tan salgai daudenak ikusi eta aztertzen di-
tugu,ea baten bat interesatzen zaigun. Hau
da, lehenengo eta behin azterketa bat egi-
ten dugu, neurketa alegia: zenbat balio
duen,zein neurritakoaden, zerezkoa den...
Beraz, erosi ala ez erabaki ahal izateko,
ahalik eta informazio gehien biltzen saia-
tzen gara. Datu hauek batu bitartean ez ga-
ra baloratzen ari; neurtzen, informazioa
biltzen baizik. Bildutako informazioaz ho-
nelako eta halako mahaia erostea erabaki-
tzen dugunean, balorazioa egiten basten
gara; hau da, mahai ezberdinen datuak gu-
re premiekin alderatzerakoan, garestiegia
edo haundiegia edo dena delakoa dela ikus
dezakegu eta, beraz, horren arabera, hala-
ko mahaia eta ez honelakoa erosteko era-
bakia bar dezakegu.

Halere, beste hainbatetan ez da hain
erraza. Adibidez, filme bat ikusi ondoren,
filmeari buruzko balorazioa eskatzen ba-
digute, ez da aurreko adibidean bezain
erraza izango. Dena dela, kasu honetan ere
neurtu egiten dugu filmea, alegia, bere
ezaugarriak azpimarratzen ditugu: isto-
rioa, argudioa, barnegitura, erabilitako ba-
liabideak, etab.; eta datu hauek existitzen
ez den zerbaitekin alderatzerakoan --ez
bait dugu filme on batzer den ezta nola-
koa den ere azaltzen digun inongo
erreferentziarik-, egin beharko duguna
zera da: gure ustez filme ona zer den
definitzen duen eritziarekiko alderaketa,
edota egile berberak egindako gainerako
filmeekikoa nahiz beste egileek gai horre-
taz egin dituztenekikoa, etab.

Bi adibide hauek, batak zein besteak,
erreferentzi puntu bana daukate, normoti-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
po izenez ezagun dena, «neurketan» jaso-
tako datuak alderatzeko erabiltzen dugun
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erreferentzi puntua, hain zuzen ere. Nor-
motipoen artean hiru <lira nagusiki erabi-

lienak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Normotipo esta tistikoa

Alderaketan kontzeptu estatistiko ba-
ten erreferentzia hartzen da kontuan.

b) Normotipo er izpideduna

Alderaketan eredu orokor batetik sortu-
tako erizpidea da erreferentzia. Jakina de-
nez, ebaluazio didaktikoan erabili beha-
rreko erizpiderik garrantzitsuenak helbu-
ruak <lira.Helburuak finkatzeak lortu nahi
diren emaitzak zehazten ditu. lrakasleak
normotipo erizpideduna erabiltzerakoan
egiten duena lorturiko emaitzak aurrikusi-
tako helburuekin, erizpideekin, alderatzea
baino ez da.

e) Normotipo bakoiztua

Alderaketan ikaslea bera da erreferen-
tzia. Ebaluatu nahi dugun epe zehatz ba-
tean zehar ikasleak izan duen aurrerakun-
tza zertan eman den eta zertan ez aztertzen
dugunean ari gara, hain zuzen, erreferen-
tzi puntu hau erabiltzen.

lkusten denez, normotipoek badituzte
beren berezitasun propioak, alde onak eta
txarrak. Beraz, ebaluazioaren inguruko
gorabeheren arabera, irakasle bakoitzak
edota ikasguak erabaki beharko luke haie-
tariko zein hautatzen duen. Horiek horre-
la, normotipo erizpideduna erabiliko dugu
erreferentzi marko kontsentsuatua dauka-
gunean. Halere, beti ez da posible horreta-
ra heltzea, nora joan nahi dugun adieraz-
ten digun ideia argira heltzea, alegia; or-
duan, normotipo estatistikoa erabiltzea
egokiago litzateke. Bakoiztua egoera ez-
normaletan erabiliko genuke, · ikasleak
egiten duen aurrerapena eta bere buruari
horrek suposatzen dion ahalegina Iortzen
dituen emaitzen adierazpen objektiboa
baino baliagarriagotzat jotzen ditugunean.

1.3. Neurketa eta ebaluazioa

Azpiatal honen helburua ebaluazio di-
daktikoaren irakurketak jokatzen duen
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funtzioa adieraztea da. Askotan, eba luazio
eta neurketa hitzok nahastu egin <lira,
sinonimotzat joak izan <lira; halere, elkar
baldintzaturik egon arren ez <lirabat: eba-
luazioak neurketa inplikatzen du, gainditu
ere egiten du. ·

Arestian azterketa-sistema hutsaren eta
benetako ebaluazioak suposatu beharko
lukeenaren arteko diferentzia adierazten
saiatu gara. Azterketa-froga honelaxe de-
finituko genuke: «edozein ikas-irakaspro-
zesutan hustirapena egiaztatzeko eta ikas-
leen gaitasuna neurtzeko egiten den fro-
ga». Edota: «ikastaroan zehar ezagutzak
egiaztatu beharrak dakarren betebehar so-
ziala»,

Azterketa-frogen eginkizun garran-
tzitsuenetariko bat ikasleen hustirapena-
ren neurketa kuantitatiboaren arabera
ikasleak berak sailkatzea da.

Oro har gure asmoa ez da berez azterke-
ta-frogak auzitan jartzea. Ezta gutxiagorik
ere. Gauza jakina da, zalantzagabekoa gai-
nera, irakaskuntzaren emaitzak nolabait
ere neurtu behar direla. Hau dela eta, eba-
luazioa azterketa-frogez baliatuko da.

Kritikagarria zera da, beren erabilera,
ebaluazio osoa froga batzuetara mugatzea
eta azterketa-froga irakaskuntzaren helbu-
ru faltsu bilakatzea.'

Dena dela, gaurregun, orain arteko az-
terketa-sistema bere balioa galduz <loan
bitartean, sortutako hutsune hori ebaluazio
osoaren kontzeptuaz betetzen hasiak gara.

Oraingo eba luazio kontzeptu honetan,
azterketa-frogarena baino askoz zabala-
goa delarik, hainbat azterketa-froga sar
daitezke, baina osagai bezala, ebaluazio
osoaren lagungarri bezala, alegia. Eta ha-
latan, azterketa-froga hauetan lorturiko
emaitzak, ebaluazio-prozesuaren harnean,
ikaslearen ebaluazio sistematiko eta osoa-
ren harnean, atal bat baino ez <lira izango.

Mahai baten luzera, etxe baten altuera
eta antzerakoak neurtzea erraza da, kuan-
titatiboki existitzen diren gauzak bait <lira.
Baina neurgarria al da adimena? Ikasle



18

bakoitzaren euskararekikojarrera, berejo-
kaera eta, are gehiago, ikastaldearenak ere
neurgarriak ote <lira?

Inor gutxik ukatu du honelakoetan as-
koz zailagoa dela. Gure jarduera zenbait
balio numeriko adieraztera mugatzen da
gehienbat, eta, balio numeriko horiek
eman ondoren, gaitasun zehatz bat neurtu
dugula esan genezake.

Oro har, neurtzea ikasleen hustirapena
kuantitatiboki deskribatzea dela esan de-
zakegu; propietate edo fenomeno batzuei
aldez aurretik ezarritako unitate batekiko
alderaketaren bidez zenbakiak egokitzean
datza neurketa. Bi eratakoa izan daiteke:
orokorra edo erlatiboa, eta azken hau era
berean elk.arrekikoaedo bakoiztua.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Neurketa orokorra

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

Lanarenemaitzaedo kalitateaerreferen-
tziatzat hartutako helmugara zenbatean
hurbiltzen den adierazten du. Adibidez:
diktaketa edo hutsuneak betetzeko ariketa
hartuz gero, 10puntu ematen zaizkiofalta-
rik edo hutsik egiten ez duen ikasleari.
Akats bakoitzagatik puntu erdia kentzen
zaio. Beraz, 10puntu lortzendituenikaslea
erreferentziatzathartutakohelmugara ehu-
neko ehuneanhurbiltzenda.

• Neurketa er la tibo elka rrekikoa

Taldekide guztien emaitzak alderatuz,
norberak lorturiko hustirapena baloratzen
edo kalifikatzen da, hau da, talde barruan
lortzen den emaitzarik onena hartzen da
erreferentziatzat, gainerako puntuaketak
berorren arabera joango direlarik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Adlbide«:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADemagun mintzamena neurtzeko froga batean 50 puntu atera daitezkeela gehienez.
Notarik onena lortu duenak 41 puntu atera ditu -bikain-. Gainerako ikasleak onenaren arabe-
ra puntuatzen baditugu, neurketa erlatibo elkarrekikoa egiten arituko gara.

• Neurketa er la tibo bakoiztua

Ikaskuntza dela medio lorturiko ernai-
tzen balorazioa ikasle batek izan duen au-
rrerapena aurreko epe batean eta arlo ber-
bereran edukitakoarekin alderatuz erdies-
ten da. Horrela, denboraldi horretako au-
rrerapen bakoiztua adieraziko genuke.

Jadanik aipatuak ditugu zenbait neur-
keta-era ezberdin. Oro har, ariketa egin
ondoren, froga burutu ostean, jokaera be-
hatu eta gero, ahalik eta objektiboen neur-
tzen saiatzen gara.

Puntuaketari dagokionez, bi era ditugu:

a) Neurketa kuantita tiboa

Eskala zenbakiduna erabiltzen dugu-
nean. Adibidez: Otik lüera; Otik 50era,
etab.

b) Neurketa kua lita tiboa

Zabalagoa, subjektiboagoa eta, era ez-
berdinez adieraz badezakegu ere, funtsean
aurretik aipatutako neurketa kuantitati-
boaren balio beretsukoa <lena.Adibidez:

Gutxienezkotik gehienezkora

A B e D E
Oso txarto Txarto Nahiko Ondo Oso ondo

Gutxiegi Nahiko Ondo/Oso ondo Bikain
Gutxiegi Gutxi Nahiko/ondo Ondo Bikain
Gaizki Eskas Nahiko Ondo Oso ondo
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Nolanahi ere, neurketa ez da nahikoa
guretzat, emaitzek ez bait digute ikasle
bakoitzaz jakin beharreko guztia argitzen.
Halako eta horrelako ariketan edota fro-
gan lorturiko notaz gain, badira eragin
haundiko hainbat faktore, gure ebaluazio-
-prozesurako oso garrantzitsuak direnak.

Ebaluazioa neurketa baino urrunago
doa. Ikaslearen gaitasuna neurtzen du.
Emaitza gisa hainbat datu, nota etab.
.eskuratzen dira. Ikaslea ahaztu gabe er-
diespenok behar bezala baloratzea etazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l. adibidea
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emaitzen irakurketa egitea da ebaluaketa;
eskuratutako datuak interpretatzerakoan
ez gara neurketa hatera mugatzen ari,
ebaluatzen baizik.

Ebaluazio jarraia eta sistematikoa aha-
lik eta informazio gehien biltzen saiatuko
da, berori bait du oinarri. Eta, informazio
guzti horretaz baliatuz, hainbat eritzi azal-
tzeko bidea eskainiko du.

Baina ebaluazioaren definizio bat azal-
du baino lehen, hona hemen neurketa eta
ebaluazioa argitzeko zenbait adibide:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lkasle baten irakurtzeko abiadura neurtzen ari gara. Hainbat hitz irakurtzen ditu mlnutuko, lkas-
kuntz helburuen eta bere eskarmentuaren arabera nahikotzat, eskastzat... kalifikatu beharko du-
gu ebaluatu ahal izateko.

2. adibidea

Demagun OHOko 8. mailako ikasle bi direla. Hona hemen adimen-testak ezarri ondorengo emai-
tzak:

A ikaslea: 130 = oso azkarra

B ikaslea: 70 = adimen arrunta

lkasle hauei ezarri dizkiegun froga guztien emaitzak koefiziente hauen inguruan ibili dira.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANeur-
ketaren puntuaketa, beraz, nahiko fidagarria da.

lrakurmena neurtzeko frogan ondoko puntuaketa lortu dute:

A ikaslea: 1OOetik80 puntu

B ikaslea: 1OOetik70 puntu

Zeinek lortu du hustirapen haundiagoa irakurmenean?

Puntuaketaren arabera A ikasleak. Honaino neurketa.

Baina, ebaluazioak bakoitzaren posibilitateak oinarrizko ezaugarritzat jotzen dituenez, eta A ikas-
learenak B ikaslearenak baino askoz haundiagoak izanik, B ikaslearen hustirapena A ikasleare-
na baino onuragarriagoa kontsideratuko genuke.

Izan ere, A ikaslea bere «ohizko» hustirapenaren azpian egon den bitartean, B ikasleak bere
ahalbideen goia jo du.

3. adibidea

Har ditzagun 15 urtetako ikasle bi. Gaia: heziketa fisikoa. Ariketak: lasterketa, 100 metro eta lor-
tu beharreko maila 14 segundo; altuera, lortu beharreko marka 1,20 metro. lkasleen ezaugarriak:
A ikaslea, altuera 1,55 m. eta pisua 52 kg. Garaia, atletikoa, sendoa ... B ikaslea, altuera 1,45 m.
eta pisua 58 kg. Loditsua, ahula ...

Emaitza berberak lortzen badituzte ere, balio berdina emango al genieke puntuaketei? Jakina
ezetz. Begi bistakoa da marka hauek A ikasleak B ikasleak baino askoz errazago lortuko ditue-
la. Gainera gerta daiteke B ikaslearentzat gaindiezinak suertatzea. Hala balitz, bere konstituzio
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fisikoa dela medio, A ikasleak lortzen dituen markak egundo ere gaindituko ez dituen B ikaslea
suspenditu egingo genuke?

Neurketa soil baten arabera baiezkoan geundeke. Ebaluazio on batean, agian! Gainera, suerta
daiteke bere ahalegina baloratzerakoan A ikaslearena bezain ona izatea.

Azalduriko guztiakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAneurketa eta eba-
luazio kontzeptuen arteko diferentzia ar-
gitu duelakoan, gatozen ebaluazioa zeha-
tzago definitzera.

1.4. Ebaluazioaren ezaugarriak

Ebaluazioaren kontzeptua azaltzeko
hainbat definizio eman <lira. Adibidez:
«aurretik ezarritako arau baten arabera
egiten den neurketaren interpretazioa».
Edota, «erabaki bat hartzeko asmoz, infor-
mazio-multzoaren eta aurretik ezarritako
erizpide-multzoaren egokitasun-mailaren
azterketa» da ebaluazioa.

Honela jarraituz gero, gai honetaz ida-
tzi diren liburu guztien aipamena egin be-
harko genuke, ebaluazioa zer den galdera-
ri erantzun asko eman bait zaizkio. Haue-
tariko askok elkarren antz haundia badau-
kate ere, beste batzuek, ordea, garran-
tzizko aldeak dituzte.

Dena dela, definizioak definizio, eba-
luazioak sistematikoa ,ja rra ia eta integra -
la izan behar du. Ebaluazioa sistematikoa
da aldez aurretiko plangintza bati, progra-
mazio bati, erantzuten dionean eta noizbe-
hinka edo ezustean egiten ez denean. Eba-
luazioa irakasprozesuaren epe bat gehiago
bada ere, prozesu honek bere aurrerakun-
tza osoan zehar unerik une eta mementuz
memento ebaluatua izan behar duela eta ez
soil-soílik bere amaieran adierazi nahi du
ebaluazio jarraiaren kontzeptuak. Azkenez,
ebaluazioak integrala izan behar du, zeren
eta garapen curricularrean parte hartzen du-
ten osagai guztiak ebaluatu behar bait <lira.

Baina zein ote da ebaluazioaren xedea?
Ebaluazioaz hitz egiterakoan, ikasproze-
suan zehar ikasleek lortzen dituzten emai-
tzen ebaluazioaz mintzo ohi gara. Ildo ho-

netatik esan daiteke irakaskuntzaren xe-
dea, ebaluazioarena bame dagoelarik, ira-
kasleek proposatzen dituzten helburuen
erdiespenean datzala. Beraz, gure jardue-
raren emaitzak aurretik ezarritako helbu-
ruetan tajuturik zeudenak direnentz jakin
ahal izateko, ikasle bakoitza helburuotan
mugatu dugunaz zein neurritaraino jabetu
den ahalik eta zehatzen egiaztatu eta eba-
luatu beharko dugu. Beraz, helburuen eba-
luazioa -hustirapenaren edota emaitzen
ebaluazioaren sinonimoa delarik- hone-
laxe difinituko genuke: «ikasleen ekintza
eta jardueren ondorioz ekoitziriko jarreren
eta arlo kognoszitiboen balorazioa».

Bestalde, ekintzak helburuak lortzeko
baliabide diren neurrian, helburuen erdies-
pena bermatzeko nahitaezkoa izango da
ekintzen burutze-prozesua gainbegira-
tzea. Honela, bada, emaitzen, hustirapena-
ren eta helburuen ebaluazioarekin hatera,
ekintza guztien kontrola behar-beharrez-
koa da. Definizioren bat ematearren, ho-
nelaxe definituko genuke kontrol honen
ebaluazioa: «helburuok lortzeko, ikasleak
baliabide gisa egiten dituen jardueren
egiaztapena».

Ekintzak ondo nahiz txarto egiten dira,
edo ez dira egiten. Horregatik ez dago
«jardueren hustirapenaz» hitz egiterik.
Hustirapen kontzeptua aurretik eginiko
ekintzek sortzen duten emaitzari edo pro-
duktuari dagokio. Beraz, emaitzak edo
hustirapenak adierazten diguna ea ekin-
tzen eta baliabideen bidez helburua lortu
dugun baino ez da.

Ebaluazioaren balio haundiena ikaskun-
tzaren akatsak eta hutsuneak sortu abala an-
tzematean datza, dagozkion «sendabideak»
hautatu eta indarrean jartzeko. Beraz, ikas-
leek ebaluatu ezean aurrerajarraituko luke-
te zer hutsune dituzten jakiteke; horrela,
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ikaskuntza berriak burutzea ezinezko bi-
hurtuko litzaieke,beharrezkooinarria falta
izatean.

Horrexegatik, hain zuzen, ebaluazioak
ez du zentzuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhautakorr ik izan behar, ikas-
leari orientagarr i eta lagungarr i gerta da-
kiokeen lantresna batena baizik.

Dagoenekoz, nolabait azalduak ditugu
ebaluazioaren xedeak. Hala eta guztiz ere,
sistematizatzea behar-beharrezkoa denez
gero, ondokoak azpimarratuko genituzke:

- Aldez aurretik tajututako helburuen
erdiespena egiaztatzea.

- Ikaslearen ikaskuntz ahalbideak au-
rresatea.

- Ikas-irakasprozesuan eman daitez-
keen eragozpen eta hutsuneei igar-
tzea.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.

- Aipaturiko prozesua orientatu eta
berrorientatzea.

Bestalde, ebaluazioaren subjektuek-
ikasle, irakasle-ebaluaketan jokatzen
duten rola-nork nor/zer ebaluatu-ere
oso garrantzizkoa da. Protagonismo ho-
rren arabera, hiru ebaluazio-mota bereiz-
ten ditugu: heteroeba luzioa , autoeba lua -

zioa eta eba luazio mistoa .

• Heteroeba luazioa

Ikasle ez direnek egindako ikaskuntz
hustirapenaren balorazioan datza. Mota
hau orokorrean hedatuena da eta betidanik
erabili ohi da irakaskuntzan. Heteroeba-
luazioa bi eratakoa izan daiteke: bakoiz-
tua, irakasleak ikasleak banan-banan
ebaluatzen dituenean; eta kolektiboa,
ikastaldea bere osotasunean ebaluatzen
duenean.

• Autoeba luazioa

Hustirapenaren balorazioa ikasleak be-
rak egiten duenean autoebaluazioaz min-
tzo gara. Hau ere bakoiztua zein kolekti-
boa izan daiteke. Arlo honetan, irakaslea-
ren autoebaluazioa ere aipagarria da. Izan
ere, irakaslearen hustirapena eragiten du-
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ten faktoreen ikerketak diosku irakaskun-
tzan urte askotako eskarmentuak ez duela
berez gaitasun profesional haundiagoa
sortzen. Azken batez, maila profesiona-
lean aurreratzeko eta hobetzeko nork bere
burua ebaluatu behar du.

• Eba luazio mistoa

Ebaluazio mistoa· irakasleak eta ikas-
leak batera azken honen hustirapena
ebaluatzen dutenean ematen da. Hau da,
zenbait lan edo emaitza ebaluazioaren bi
subjektuekbatera aztertzendutenean ema-
ten den elkarrekiko ebaluazioa da. Hone-
la, irakaslearen lanaz eritziak azal ditzake
ikasleak.

«Auto» eta «heteroseba luazio kon-
tzeptuak antonimotzat hartu ohi dira sarri-
tan. Baina, didaktikaren eremuan, bata
zein bestea behar-beharrezkoak dira.
Areago, beren sustraietan oinarri bat bai-
no gehiago dute amankomunean. Adibi-
dez:

- Ebaluatze-prozesu jarraiari egiten
dioten aipamena: aurrerakuntza edo
hustirapena adierazten duten zenbait
daturen bilketa dinamikoa, neurketa
eta interpretazioa.

- Subjektibitate haundiko ereduak:
behatzaileak,bere burua nahiz gaine-
rakoak ebaluatu bitartean, bere inte-
res, jarrera eta eritzi pertsonalak tar-
tean sartzeko joera natural haundia
adierazten du.

Ebaluazioa «objektibatu» ahal izateko,
honako bi aktibitate hauek behar ditugu:
kontsensoeba luazioa eta normoeba lua-
zioa .

Kontsenso-ebaluazioan, emaitzak in-
terpretatu eta baloratu egiten direnean,
ebaluatzaile baten eritziak eta erizpideak
ezezik, talde batenak ere hartzen dira kon-
tuan. Heteroebaluazioa bada, unitate di-
daktikoak (maila, txanda, erritmoaren ara-
berakoa) bigundu beharko ditu norberaren
bulkada subjektiboak.Autoebaluazioaba-
da, ordea, ikasleek berek osatzen dute tal-.
de ebaluatzailea, talde osoari zein taldeki-
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de bakoitzari buruzko eritziak azaltzen di-
tuztelarik.

Normoebaluazioan, norberaren eritziak
fidagarritasun eta baliagarritasun frogatu-
koak diren arau objektiboetara makurtzen
dira. Neurketa-teknika hauen artean froga
objektiboak eta test normalizatuak aipa dai-
tezke.

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

Arestian partaideen aldetiko ebalua-
zio-motak ikusi ditugularik, lehenagorik
aipatua dugu ebaluazioa ezin daitekeela
izan ikastaroaren amaieran egiten den zer-
bait, ezta betebeharreko agindu buro-
kratikoa ere, ebaluazioa irakas-ikasproze-
suaren muinean bait dago. Ildo honetatik,
ikastekintza guztietan ondoko osagaiok
aurki ditzakegu:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lrakaslea
helburu bat lortu nahianSubjektuak

lkaslea

Edukia
Helburuak lortzeko irakasbideak eta ikasteknikak
Material eskuragarria

Objektuak

Hauek etengabe ebaluatu behar dira, al-
dez aurretiko helburuak betetzen dituzten
edo noraino hurbiltzen diren jakiteko. Be-
raz, ebaluazioa osagai guztiokin erlaziona-
tzen da:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- lkaslea rekin, bera bait da batez ere
ebaluatu eta orientatzen dena.

- lrakaslea rekin edota irakasta ldea re-
kin, ikas-irakasprozesuaren ardura-
dunak izanik, beraien jarduna ere
ebaluatzen bait da.

- Eduki, irakasbide, teknika eta erabi-
litako mater ia lekin, ebaluazioa dela
medio hobetuak eta zuzenduak izan
bait daitezke.

Bestalde, ebaluazio-prozesu iraunko-
rrean badaude hainbat une irakas-ikaspro-
zesua bera zehazten dutenak. Hau guztia
dela eta, ebaluazio jarraian hiru mota na-
gusi bereiz ditzakegu: hasierakoa, aurrera-
garria eta amaierakoa.

Hasierako ebaluazioaren helburua
ikasleen egoeraz jabetzean datza. Izan ere,
ikastaroa hasi baino lehen irakasleak jakin
behar du zehazki zein mailatan dagoen

ikasle bakoitza, baita berak dituen gaitasu-
nak, nortasuna eta aurreko ibilbide akade-
mikoa nolakoa izan den ere. Labur esan-
da, hasierako ebaluazioak hainbat datu bil-
du beharko lituzke:

- Ikaslea inguratzen duen giro familia-
rra eta soziala (ea gurasoak euskaldu-
nak diren, lagunartean giro euskaldu-
nik ote dagoen ...).

- Ezaguera psikologikoaren inguruan
bere interesak, zaletasunak, gaitasu-
nak, nortasunaren ezaugarririk na-
barmenak ...

- Ezaguera akademikoa, hau da, aurre-
ko ibilbide akademikoaren berezita-
sunak.

Ebaluazioaurreragarr ia ikasleak dara-
man aurrerabidearen etengabeko datu-bil-
keta sistematikoa da. Dagoeneko ikaslea
kokatu dugu berari dagokion mailan. He-
mendik aurrera, irakaslearen ikerketa ja-
rrai eta aurreragarri baten menpean egon-
go da.

Ebaluazio-rnota hau helburuen finka-
pen zehatzean eta hauek lortzeko eraturi-
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kozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAekintzenprogramazioan datza. Zer esa-
nik ez, hauxe da ebaluazio jarraiaren ezin-
besteko oinarrietako bat: aurrikusitako
helburuen arabera ebaluatzea.

Ebaluazio jarraia edozein datuz balia-
tzen da. Edozer gertatu abala, honen infor-
mazio aipagarria biltzen da jarraipen-koa-
dernoetan edo oharrak jasotzeko fitxetan.
Honez gain, aurretik antolatutako neurke-
tetarako bitartekoak ere erabiltzen dira.
Beraz, amaiera gisa esan genezake ikasge-
lako lana dela, egunerokojarduna, ebalua-
zioari amaigabeko informazioa ematen
diona.

Amaierako eba luazioa dela eta, fun-
tsean ezin daiteke amaierako ebaluazioaz
hitz egin, zeren hizkuntza baten ikaskun-
tza amaigabekoa bait da. Horregatik, eba-
luazio-era honetaz hitz egiterakoan, ikas-
le ba tek une zeha tz ba tean duen ezagu-
tza ren diagnostikoaz ari gara. Irakas-ikas-
prozesua denboraren araberako hainbat
Únetan egituratzen da, horien arteko na-
barmenena ikastaroa delarik.

Amaierako ebaluazioa, beraz, ikasta-
roan zehar eginiko ebaluazioen ondorio
eta bilduma litzateke, non ikas-irakaspro-
zesuaren emaitzak adierazten bait dira.

Laburtuz, hasierako ebaluazioak ahal-
bide batzuk aurkeztu eta pronostiko bat
adierazten digu, eta ebaluazio aurreraga-
rriak antolamenduaren arlo akastunak era-
kusten dizkigu, horrela hasierako pronos-
tikoaren araberako ibilbidea berrorienta
dezagun. Amaierako ebaluazioak ikaslea-
ren aurrerapenari buruzko azkeneko diag-
nostikoa eskainiko digu, eta, nolanahi ere
etengabeko prozesua denez gero, azkene-
ko diagnostiko hori hurrengo pronostikoa-
ren oinarria izango da.

1.5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEbaluazioaren definizio bat

Sarri baino sarriago aipatu dugu eba-
luatu ahal izateko hainbat datu, informa-
zio, ohar..., zerbait eduki behar dugula es-
kuartean. Izan ere, edozein subjektu, ikas-
le zein irakasle, nahiz edozein objektu,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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eduki, irakasbide zein material baloratu
eta epaitu ahal izateko, lehenengo eta be-
hin lortu behar duguna informazioa da, ze-
ren informaziorik, daturik gabe nekez jar-
dungo bait genuke ebaluaziogintzan.

Baina, informazioaren eskurapena eze-
zik, datu horietan oinarritutako balorazioa
ere egiten du irakasleak, hau da, jasotako
informazioainterpretatu,neurtu eta balora-
tu egiten du. Une honetara iristean, irakas-
leak hainbat azalpen agertarazten ditu,
ikasle bakoitzarengan eta beraren ikaspro-
zesuan ikusitako gora-beherek zer-nolako
eragina izan duten edo izan dezaketen
baloratzeari ekiten dio. Azken finean, ho-
nelakoetanirakasleakegitenduena eritziak
azaltzea baino ez da.

Azkenez, ebaluazio-prozesu guztien
bukaeran erabakiren bat hartzen da beti.
Gogora dezagun arestian jarritako adibi-
dea, mahaiarena alegia. Altzaridendara
joan eta bertan dauden mahaiak ikusi eta
aztertu ondoren, gure gusto eta beharriza-
netarako mahai egoki bat balego, baloratu
ondoren, erabaki bat hartuko genuke: ero-
si ala ez; eta gainera,erostekotan, zein ero-
si ere erabakiko genuke.

Eta ildo honetatik, ebaluazioaren defi-
nizio bat hauxe litzateke:

«Eba luazioa informazioaren lorbi-
dea eta informazio horretaz ba lia tuz
er itziak aza ldu eta erabakiak har tu
aha l iza teko prozesua da».

Definizio honek azpimarratzen digu
ebaluazioa prozesu bat dela, erabakiak
hartzeko eta eritziak azaltzeko informa-
zioaz baliatzen den prozesua, alegia. Era-
baki didaktikoak zenbait eritzitan oinarri-
tzen dira. Beraz, erabakien, eritzien eta in-
formazioaren arteko elkar-menpekotasu-
nak definitzen du ebaluazioa,

Aurrerajarraituz, ikus ditzagun banan-
-banan definizio honen ezaugarriak.

• Erabakiak: eba luazioa ren he/muga

Jadanik ezaguna da ebaluaziogintzaren
azken ekintza erabakiak hartzeko proze-
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sua dela; eta bere azken helburua, bere iza-
teko arrazoia erabaki horiek posible, aha-
lezko bilakatzea da.

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

Baina, zer da erabaki bat? Jokabide ez-
berdinen arteko hautaketa besterik ez. Ho-
na hemen adibideak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- lrakasle batek idazlan bat egiteko agintzen die bere ikasleei. Beste askoren artean ariketa-
-mota hau hautatu du.

- Gainerako ikaskideak baino atzerago gelditzen ari den ikasleari taldez aldatzeko diotsa ira-
kasleak. lrtenbide hau eta ez besterik, ordutegiz aldatu, erritmoz aldatu, etab., aukeratu du.
Beraz, erabakiok ekitea eskatzen dute.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Eritziak: eba luazioa ren ondorio ga-
rrantzitsueneta r iko ba t

Informazioa lortu eta interpretatu egi-
ten da, honen ondorioz eritzi bat azaltzen
delarik.Beraz, eritziaebaluazio-prozesua-

ren ondorio garrantzitsuenetariko bat da,
erabakitzerakoan kontuan gehien hartzen
direnak eritziak bait dira.

Eritziek, erabakiek ez bezala, ez dute
ekiterik eskatzen, oraingoaren baldintza
edota aurresate bat baino ez bait dira:

- Halako ikaslea halako urratsa gainditzeko gauza da.

- 4. urratseko irakasleek aditzera eman dute beren ikasleek ulermenari dagokion maila ez
dutela gainditzen.

• Informazioa : eba luazioa ren osaga i
ga rrantzitsuena eta oina rr ia

Eritziak azaldu ahal izateko behar diren
datuak informazioakberak eskaintzendiz-
kigu; eta, gainera, era askotan ager daki-
guke: kantitatea zein kalitatea adierazte-
koa; orokorra zein zehatza; ikasleei, ira-
kasleari, langaiei zein programazioei bu-
ruzkoa. Halere, era batekoa zein bestekoa
izan, informazioa dugu ebaluazioaren osa-
gai garrantzitsuena, informaziorik gabe ez
bait dago eritziak azaltzerik, ezta eraba-
kiak hartzerik ere.

1.6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEbaluazioaren eredu bat

Gorago aipatu duguna ahaztu gabe,
ebaluazioa prozesu bat dela alegia, zein
unetan ebaluatzen den zehaztu ezik,
ebaluatzen duenak hiru epetako bilakabi-
dea gainditu behar du.

Lehenengoz, eba lua tzekopresta tzen du
bere burua . Hau da, eritzi bat azaltzea edo-
ta erabaki bat hartzea beharrezkoa dela
onartzen du. Dena den, epe honek sarritan
plangintza mamituago bat eskatzen du.

Bigarrenez, behar den informazioa lor-
tzen du. Sarri askotan eskolorduetan egin-
dakoa gogoratzea da, etajarraipenaren bi-
dez lortu ahal izaten dugu informazio hau.
Bestetan, ordea, bitarteko kontrol edo az-
terketa-frogen bidez betetzen dugu epe
hau.

Azkenez, er itziak aza ldu eta erabakiak
har tzen ditu. Ebaluazio-bilera egiten du-
gunean hauxe egiten dugu.

Beraz, ebaluazio-prozesuaren hiru epe
hauek ·gure ereduaren oinarrizko egitura
osatzen dute. Gatozen orain epe hauek le-
henago azalduriko definizioarekin aldera-
tzera.
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Definizio bat Eredu bat

lnformazioaren lorbide eta informazio horre-
taz baliatuz eritziak azaltzeko eta erabakiak
hartzeko prozesua.

Definizioak dioena bigarren (informa-
zioaren lorbidea) eta hirugarren (eritziak
azaldu eta erabakiak hartu) epeei dagokie,
batez ere. Baina, lehenengo epeaz zer? Zer
dela eta lehenengo epe horren beharra?

Larregi sakontzeke, informazioa lortu
beharra sentitu baino lehen, eritziak azal-
du eta erabakiak hartzekoa aurrikusi be-
harko genukeela esan genezake. Sarri as-
kotan irakasleek ikasleei buruzko infor-
mazioa eskuratzen dute, baina ez dakite
edo gainetik bakarrik antzematen dute no-
la baliatuko diren halako informazioaz.
Adibidez, «azterketa-frogak ezartzen diz-
kiet ikasleei, Zuzendariak hala agindu di-
dalako, gainetik ezarritako betebeharra
delako, akta batzuk bete behar ditudala-
ko...»,

Erantzun honek prestaketa-eperakoira-
dokizun on bat eskaintzen digu: ez bada-
kigu zer-nolako informazioa behar dugun,
oso zail egingo zaigu lortzea, hau da, bi-
garren epeak, behar den informazioa-
eskuratzea, suposatzen duena betetzea.
Edozein informaziok ez du balio. Erabaki
zehatzakhartu eta eritziak azaldu ahal iza-
teko, behar dugun informazioa izan behar.

1. Prestaketa: ebaluatzeko premia ikusi eta
horretarako prest egotea.

2. Datu-bilketa: behar den informazioa
eskuratzea. ·

3. Ebaluaketa: eritziak azaldu eta erabakiak
hartzea.

Dena dela, sakonkiago aztertuz, epe
bakoitza hainbat pausoz osatua dagoela
konturatuko gara. Ikus ditzagun, bada,
zeintzuk diren pauso horiek eta zein eperi
dagozkion.

1.7. Ebaluazioaren pausoak

Lehenengo epea: prestaketazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. pausoa : Aza ldu behar diren er itziak
eta har tu behar diren erabakiak zehaztea

Erabakien eremu garrantzitsuenak au-
rrikusi, informaziorik egokiena aukeratu,
bildu eta aztertzeko prozesua da. Irakas-
leari aukera ezberdinen artean erabakiak
hartzen laguntzen dioten datuak bidera-
tzen ditu. Hartu beharreko erabakiak au-
rretiaz ez badira zehazten, zail izango da
zein informazio-mota azaldu behar dugun
jakitea.

Adibide batek argiago ikusaraziko digu
hartu beharrekoerabakieiburuzko agerpe-
nak nola lagun diezagukeen beharrezko
informazio-motak zehazten.

«Goi-mailako irakasle bat 8. urratseko ikasleei buruzko informazioa jasotzen aritu da. Urratsa
amaitutakoan EGAri dagokion edukia lantzen hasi orduko konturatzen da ez daukala nahiko as-
tirik programa osoa emateko. Hala eta guztiz ere, ikasleen maila ikusita, haietariko batzuk EGA
azterketaren lehen deialdira aurkezteko gauza izango direlakoan dago. Beraz, irakasleak era-
baki zehatzak hartu beharko ditu, zeintzuk joan litezkeen erabaki beharko du. Hau dela eta, ho-
nez geroztik ikasleei buruz jasoko duen informazioan gero eta lotura gehiago izango dute da-
tuok. Eta halatan, erabakiak definitu ondoren, eritziak ere azal daitezke. lrakasleak hainbat eri-
tzi azalduko ditu: ikasleen gaitasunari buruzkoak, EGA azterketaren zalltasunaz, ikasgelaren ore-
ka mantendu ahal izateko eskolen eta denboraren banaketari buruzkoak ... Azkenik, eritzi hauek
zehazterakoan, irakasleak errazago mugatuko du zer-nolako informazioa beharko duen»,
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2. pausoa : Behar den informazioa
deskr iba tzeazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zenbat eta zehatzago deskribatu, hain-

Ebaluazioaetaheldueneuskalduntzea

bat eta errazagoa izango da inforrnazioho-
rren lorbidea. Esate baterako:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

«lrakasleak 4. urratseko entzumena ebaluatu nahi du. Berak badaki zein den trebetasun honen
helburua 4. urratsean: «gai baten inguruan antolatutako elkarrizketa ulertzeko gai izango da ikas-
lea».

Nola lortu halako informazioa? Froga objektibo bat ezarri behar die ala entzundakoaren labur-
pena eskatu? Agian, lauzpabost galdera nahikoak lirateke, elkarrizketaren hariaz jabetu diren
antzemateko. Laburpen idatziak eskatzeak prestaketa erraza exigituko lioke, baina froga objek-
tiboaren zuzenketa errazagoa litzateke. Bestalde, gaiari buruzko eta gaiaz kanpoko galderez
osatutako testa ere egokia litzateke. Bestalde, saio batean «egia-gezurra» motako galdera as-
ko egin daitezke, beste edozein tipotako galderak baino gehiago; beraz, horrelako froga tresna
ona litzateke.

lkusten denez, froga-mota konkretu bat aukeratzerakoan, behin baino gehiagotan eman daite-
ke honelako problematika arrunta. Dena den, gogoan izan behar dugu horrelako froga eskura-
garri guztiak baliotsuak direla eta bakoitza bere sailean onena dela halako informazio-mota lor-
tzeko.

3. pausoa :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJadanik eskuragarr i dagoen
informazioa lor tzea

«Halako» inforrnazioa eskura dagoe-
nean eta irakasleak beharko lukeen infor-
mazioa denean, inforrnazio hori erabili
egin behar da. Ikaslearen fitxaren bidez
lortu ahal ditugun datuak,kasu, edota ikas-
learen espediente akademikotik isuritako
inforrnazio aberatsa.

4. pausoa : Behar den informazioa noiz
eta no/a lor tu erabakitzea

Ebaluazio jarraiaren prozesuan, infor-
mazioa unerik egokienean eta dagozkion
baldintzez lortzea oso garrantzitsua da.
Gehienetan, inforrnazioa noiz eta nola es-
kuratu azalduko duen plangintzaren bat
zehaztea lagungarri izaten da:

- lrakasleak, azterketa-frogaren eguna finkatu oridoren, galderei ezeren laguntzarik gabe
erantzun beharko dietela adierazten die bere ikasleei.

- lrakasleak, datorren hamabostaldian zehar banan-banan eta basteen aurrean gai baten
azalpena egin beharko dutela jakin arazten die ikasleei.

- Mintzasaioetan, aurretiaz irakatsitako eduki gramatikalek jarraipena eskatzen dute.
Horretarako, irakasleak ikasleen arteko solasaldiak sistematikoki behatu beharko ditu.

Aurreko adibideetan, irakasleek ondo
planifikatu dute: erabiliko duten teknika,
testa, ahozko azalpena, behaketa, eta noiz
jasoko duten, datorren hamabostaldian,
mugatu bait dute.

Halaber, eskuratu nahi den inforrnazioa
bilduta gera dadin, nolabaiteko sistemaren
bat adieraztea ere beharrezko izan ohi da.

5. pausoa : Informazioa jasotzeko ba-
liabideak era ikitzea (edo hauta tzea )

Jarraipen-koademoaren berezitasunak
mugatu behar dira; behaketa-fitxaren ata-
lak ere aurretiaz zehaztu beharrekoak <li-
ra. Halaber, azterketa-frogak osatzeko
erizpideak kontuan harturik eraiki, hauta-
tu edota moldatu behar dira neurketa-tres-
na hauek.
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Bígarren epea: datu-bilketazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. pausoa : Behar den informazioa lor-
tzea

lnformazioa jasotzen hasi baino lehen,
bi galdera hauei erantzun behar die irakas-
leak: prest al nago?, eta ikasleak prest ote
<laude?

Prestaketa-epeak daukan garrantziaz
jabetu eta aurreko pausoetan azaldurikoa
hetea izanik ere, agian gerta daiteke orain-
dik ere nahiko prestaturik ez egotea. Zori-
txarrez, askotan eman ohi den huts nabar-
menada tresnaedo teknikarenbat ondo sa-
mar ezagutu aurretik ikasleekinerabiltzea.
Adibidez, froga estandar bat ezarri eta
oharren bat ahaztu edota ariketen denbora
kontrolatzeke eraman, etab. Beraz, infor-
mazioa lortzeko tresna aurretiazezagutzea
oso garrantzitsua da.

Bestalde, ikasleek, helduak diren alde-
tik, egin behar dutenaz kontziente egon
behar dute, hau da, ikastaro bakoitzaren
helburuak ezagutu behar dituztela, helbu-
ru horien arabera «zerbait» gainditu be-
harko dutela eta beren aurrerapena «nola-
bait» egiaztatu beharko dutela jakin arazi
behar zaie.

Ikus ditzagun, gainetik bada ere, infor-
mazioa jasotzeko erabil ditzakegun tekni-
kak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

• Behaketak: oso teknika garran-
tzitsua, baina informazio baliagarria
eta fidagarria jasotzeko arreta eta tre-
betasun haundia eskatzen duena.

• Elkarr izketak: oso teknika baliotsua,
zeren beste bide batez lorgaitza izan-
go litzatekeen informazioa eskuraga-
rri bilaka bait dakiguke. Era berean,
oso teknika malgua da, galderak bes-
te era batez, hau da, beste hitz batzuez
baina esanahi berberarekin errepika
bait daitezke.

• Eguneroko ja rra ipena : informazio-
-iturririkhaundiena eta zabalenaegu-
neroko jarduna da. Askotan astirik
ezaren aitzakia agertzen da gai hau
aipatzerakoan. Izan ere, ahalik eta in-
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formazio baliagarririk gehien denbo-
ra laburrenean lortzean <lagokoska.
Eta, horretarako, egunik egun eten-
gabe aztertu eta ikasleek eginiko la-
nen ereduren batzuk gordetzea ko-
meni da.

• F rogak: teknikarik hedatuena, baina
behar bezala ezarri ezean bertatik ja-
soko dugun informazioa ez litzateke
hain fidagarria izango. Beraz, bide
honetan barrena arreta haundiz jo be-
har dugu.

7. pausoa : lnformazioa azter tu eta
erregistra tzea

lnformazioak, erabilgarria izan dadin,
baliagarria, fidagarria eta gaurkotua izan
behar du. lrakasleak erabiliko duen edo-
zein informazio hiru ikuspegi hauen ara-
bera aztertu beharra <lago.

Beste zeregin garrantzitsu bat informa-
zioaren erregistroarena da. Tamalez, joera
haundia <lagoebaluazioaren mundua akta
edo zenbaki batzuetara mugatzeko. Ondo-
ko hauek <liraebaluazio jarraiak bildu be-
harko lituzkeen zenbait inforrnazio-mota:

11 Frogen emaitzak (puntuaketak).

11 Asistentziaren kontrola.

111 lkasgelako eskuhartzea.

11 Hustirapenari buruzko behaketak.

11 Eginiko lanen zerrendak.

111 Jarrerei buruzko oharrak.

11 Ikasgela barruko eta kanpokoIetxe-
rako lana) lanen hustirapena.

111 Bileretanjasotako datuak.

11

'Guzti honez gain, azaldutako eritzi eta
hartutako erabaki garrantzitsuenak ere
erregistratu beharko lirateke. lraganeko
eritziak nahiz erabakiak informazio gisa
erabil daitezke berriak edo oraingoak
formulatzerakoan.
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Hírugarren epea: ebaluaketazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8. pausoa : Eritziak aza ltzea

Erabaki baten aurreanerabil daitezkeen
eritzien azalpena nahiko prozesu erraza
da. Hasteko, eskuartean dugun informa-
zioa erreferentzi puntu batekin alderatzen
da; ondoren, alderaketa horretan oinarritu-
rik, eritzi aurresatariak edota estimatiboak
azaltzen dira.

Adibidez, demagun erlatibozko esal-
diak neurtzeko froga bat ezarri diegula
ikasleei.Mikelek 15esaldi egin ditu ondo.
Puntuaketahau gainerakoikasleeklortudi-
tuztenekin (erreferentzipuntua) alderatzen
dugularik, hamabost puntutako hau bataz-
bestekoa baino altuagoa dela konturatzen
gara. Orduan, Mikelek _erlatibozkoesal-
diak ondo menperatzen dituela (estima-
zioa) eta, gure ustez, 3. urratseko hizkuntz
formak gainditzeko egoera onean dagoela
(aurresana) epaitzen du_g_u.

9. pausoa : Erabakiak har tzea

Erabakiak hartzeko prozesua eritziena
baino korapilotsuagoa da. Sistematikoki
eta arreta haundiz informazioa biltzen
saiatu ondoren, dagozkion erabakiak edo-
nola hartzea arriskutsua izan daiteke. Era-
bakiak hartzeko sistemak ondoko ezauga-
rriok eduki beharko lituzke:

- Erraztasuna: erraza eta irakaslearen
denboraren aldetik «merkea» izan
beharko luke.

- Malgutasuna: honelako sistema ba-
tek lagundu beharko luke anitz joka-
bide altematibo dituzten erabaki kon-
plexuak hartzen (adibidez, zer liburuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

eta irakurgai osagarri erabili behar
diren 7. eta 8. urratsetako irakurme-
na lantzeko), baita jokabide urriak di-
tuzten erabakiak hartzen ere (adibi-
dez, zeintzuk ikasle hautatu behar di-
tudan EGA azterketara joan daite-
zen).

Arestian esandakoa gogoratuz, eraba-
kia jokabide altematiboen arteko hautake-
ta da. Beraz, erabakiak hartzeko sistemak
egon daitezkeenjokabideen arteko antzak ·
eta aldeak adierazten lagundu beharko lu-
ke egin beharreko hautapena erraza izan
dadin.

10. pausoa : Eba luazioa ren emaitzak
labur tu eta aditzera ematea

Ebaluazioaren ondorengo laburpen eta
txostenek eritzien azalpenaren eta eraba-
kiak hartzeari buruzko oinarrizko infor-
mazioa eskain diezagukete hurrengo bate-
rako. Halaber, hartutako erabakien edota
azalduriko eritzien atzetik zeuden arra-
zoiak argitzen dituen informazioa ere ber-
tan topa dezakegu. Eta hau are balio-
tsuagoa izango da nork bere eritzi eta era-
bakiak besteen aurrean defendatu behar
dituenean.

Ebaluazioaren emaitzak laburtzeko, le-
henengo eta behin, laburpenaren xedea ze-
haztu behar da, hau da, nori edo zeri bu-
ruzkoa den, norentzat den eta zertarako
erabiliko den.

Bigarrenez, hartu diren erabaki garran-
tzitsuenak azaldu behar dira.

Adibidez:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Erabakía: Mikel Uriarteri 4. urratsa errepikaraztea (88-3-30).

Erabakía: Mintzasaio gidatuetan Mikel ikasgelako ikaslerik edasleenarekin parekatzea (88-2-8).

Erabakía:Gaizki samar menperatzen dituen hainbat hizkuntz forma lantzeko etxerako lan bere-
ziak agintzea (87-12-18).

Hirugarrenez, erabaki bakoitzean era- ra. Adibidez:
· gina izan duten eritziak adierazi behar di-
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Erabakia:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMikel Uriarteri 4. urratsa errepikaraztea.

Eritzia: A) Mintzamenean ez dauka behar besteko jariotasunik.
B) Hizkuntz formen aldetik nahiko atzeratuta dabil. ·

Erabakia: Mintzasaio gidatuetán Mikel ikasgelako ikaslerik edasleenarekin parekatzea.

Eritzia: A) Oso motela da eta elkarrizketetan solaskidearen gidaritza behar du.
B) Besterengandik ere ikas dezake.

Erabakia: Gaizki samar menperatzen dituen hainbat hizkuntz forma lantzeko, etxerako lan
bereziak agintzea.

Eritzia: A) Ariketa bereziak etxean egitea lagungarri gerta dakioke.
B) Etxean ariketak eginez, aurreko urratseko hutsuneak gaindi ditzake.

Eta, laugarrenez, eritzi bakoitza azal- bar da. Lehengoko adibideari jarraiki:
tzeko erabili den informazioa laburtu be-

Erabakia: Mikel Uriarteri 4. urratsa errepikaraztea.

A Eritzia: Mintzamenean ez dauka behar besteko jariotasunik.
1. informazioa: lkus ikasleen jariotasuna neurtzeko erabili diren behaketa-orriak.

B Eritzia: Hizkuntz formen aldetik nahiko atzeratuta dabil.
1. informazioa: lkus bitarteko kontrolak.
2. informazioa: lkus etxerako lanak,

Erabakia: Mintzasaio gidatuetan Mikel ikasgelako ikaslerik edasleenarekin parekatzea.

A Eritzia: Oso motela da eta elkarrizketetan solaskidearen gidaritza behar du.
1. informazioa: Binakako ariketetan jasotakoa (ikus jarraipen-koadernoa).

B Eritzia: besterengandik ere ikas dezake.
1. informazioa: Mintzasaio libreetan egindako behaketak (ikus jarraipen-koadernoa
eta behaketa-fitxak).
2. informazioa: ... ... ... ... ... ...

Hitz bitan, ebaluazioaren emaitzak ho-
nela laburtuz eta laburpena eskuan izanik,
egin beharreko edozein txosten osatzeari
konfidantza osoz ekin diezaioke irakas-
leak.

Bestalde, ebaluazioaren emaitzak adi-
tzera emateari dagokionez, txostenak era
askotakoak izan daitezke: idatziak, ahoz-
koak, formalak, informalak, irakaslebakar
batentzakoak, Zuzendariari edota lrakasle
Batzari aurkeztekoak, etab. Nolanahi ere,
txostenak ondoko erizpideoi jarraitu be-
harko lieke:

- Zuzendutakoei behar hainbesteko in-
formazioa eskaini behar die.

- Argia eta ulergarria izan behar du.

Eta erizpide hauei jarraiki, bona hemen
irakasleari lagungarri gerta dakizkiokeen
hainbat orientabide:

1) Adierazi nahi duena, txostenaren
mamia alegia, argi baino argiago
azaldu.

2) Gida bat sartu, txostenaren informa-
zioa ulertu ahal izateko.

3) lnformazioa albait argien eta zuze-
nen adierazi.

4) lnformea jasotzen duenarentzat
esanguratsua izango den eran adi-
tzera eman informazioa.
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5) Beharrezko denean, eramandako
prozesu osoa azaldu, hau da, azaldu
eta hartu ziren eritzi eta erabakieta-
raino informazioak nola eraman
gintuen adierazten duen prozesua.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Laburpena

Atal honen amaiera gisa, hona hemen
esandakoaren sintesia:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. lrakaslearentzat ebaluazioa onuraga-
rria da, zeren bere ikasle eta irakas-
bideei buruzko galdera askori eran-
tzuten laguntzen bait dio.

2. Ebaluazioa informazioaren lorbidea
eta informazio horretaz baliatuz eri-

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

tziak azaldu eta erabakiak hartu ahal
izateko prozesua da.

3. Erabakiajokabide ezberdinen arteko
hautaketa da.

4. Eritziak oraingoaren estimazioak eta
gerokoaren aurresanak dira.

5. Informazioa ebaluazioaren osagairik
garrantzitsuena da, zeren eritziak
azaltzeko oinarrizko datuak eskain-
tzen bait ditu.

6. Ebaluaziogintza hamar pausotan ba-
na daitekeen prozesua da. Eta proze-
su horretan hiru epe nagusi daude: a)
prestaketa; b) datu-bilketa eta e)
ebaluaketa.

1. PAUSOAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Azaldu behar diren eritziak eta

hartu behar diren erabakiak
zehaztea

2. PAUSOA

Behar den informazioa
deskribatzea

3. PAUSOA 4. PAUSOA 5. PAUSOA

4 Jadanik eskuragarri - Behar den informazioa - lnformazioa jasotzeko
dagoen informazioa noiz eta nola lortu baliabideak eraikitzea

lortzea erabakitzea. (edo hautatzea)

L J7. PAUSOA 6. PAUSOA
lnformazioa aztertu eta Behar den informazioa

erregistratzea. lortzea

L 8.PAUSOA
-Eritziak azaltzea

-

9. PAUSOA -
Erabakiak hartzea

10.PAUSOA

Ebaluazioaren emaitzak laburtu
eta aditzera ematea
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2. INFORMAZIOA:
EBALUAZIOAREN
OINARRIA

Ebaluazioaren definizio beretik abia-
tuz, argi eta garbi <lago,ebaluatu ahal iza-
teko, informazioa behar dugula. Ezin gai-
tezke helburuak betetzen ari garen ala ez
aztertzenjarri, aurrez behar adina datu bil-
du ez baditugu.

Egia da ikas-irakasprozesu baten ingu-
ruan izugarrizko informazio-jauzia sor-
tzen zaigula, nolanahi ere kontrolaezin
suertatzen zaigun informazio-multzo
haundia. Handia izateaz bat, oso diber-
tsifikatua ere izango da eta, gainera, zen-
baiten ustez, arriskutsua. Gizarteak oro
har onartzen du informazioaren erabile-
rak badituela halako konnotazio arrisku-
tsuak: informazio zabalaren jabe denak
badu nolabaiteko botere zabala eta,
potentzialki bada ere, botere hori erabili
egin dezake, onerako edo kalterako.
Errealitate hori aldaezina da, objektiboa,
baina gure ebaluazioari informazio-mul-
tzo konkretu bat baino ez zaio axola, hel-
buruak betetzen ditugunentz egiaztatzeko
balioko digun informazioa.

Informazio-multzo haundi hori ema-
nik, ebaluazioaren egiteko nagusienetako
bat behar dugun informazioa deskribatzea
izango da. Gure ikas-irakasprozesuetan bi
informazio-multzo nagusi aurkituko ditu-
gu; bestela esanda, informaziohori bi eriz-
pide nagusiren haritik datorkigu:

- Informazioa denboraren arabera.

- lnformazioa edukiaren arabera.

Denboraren araberako informazioa bi
multzo nagusitan etor dakiguke: eskolak
hasi aurretikoa eta eskolak hasi ondoren-
goa. Eskolak hasi aurretikoan, ez dugu
ahaztuko ikasleak eskolaratu baino lehen
baduela ingurugiro linguistiko bat, ezau-
garri pertsonalak ere bai. Hein berberean,
irakasleak eta ikas-irakasprozesuko beste
elementu guztiek ere. lnformazio-multzo
hori oso interesgarria zaigu, nolarebait,
geroko eskolaren nondik-norakoa baldin-
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tzatuko bait digu. Eskolak hasi ondorengo
informazioa ikas-irakasprozesuari zuzen-
-zuzenean ekiten diogunean sortuko zai-
gu: aurrerapenak, zailtasunak, jarrerak ...
Multzo honetan egiaztatu ahal izango du-
gu helburuekiko lorpena.

Edukiaren araberako informazioaren
baitan ere beste bi multzo bereizi topatuko
ditugu: informazio akademikoa eta infor-
mazio estrakademikoa.lnformazio akade-
mikoak hizkuntzarenikas-irakasprozesuko
datuak emango dizkigu: hizkuntzarekiko
lorpenaketaporrotak;etaestrakademikoak,
aldiz,hizkuntza ikas-irakastekosubjektuen
trebetasunak,jarrerak, gaitasunaketa gabe-
ziak,eta inguruareneraginaikasbidehorre-
tan.

Gatozen ondorenbehar dugun informa-
zioaren azterketa sakonagoa egitera.

2.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEskolak hasi aurretiko

informazioa

Aurreko atalean genioen bezala, bada
ebaluazioari guztiz interesgarri zaion in-
formazio-multzoa, eskolak hasi baino le-
henago jasotzen dena eta ikas-irakaspro-
zesuari ekin aurretikeskuartean ezinbeste-
ko zaiguna, jarduna behar hainbateko era-
ginkortasunezantolatu nahibadugu, bede-
ren.

2.1.1. Informazio-iturriak eta

deskribapena

lnformazio-iturrietara igaro baino le-
hen, ezinbestekoa da argibide bat ematea.
Luzeegijoko liguke behar dugun informa-
zio guztiaren deskribapenaegiteak eta, ho-
rrexegatik, ikaslearengandik datorkigu-
keen informazioan zentratuko gara ge-
hienbat, azken finean bera bait da kezka-
tzen gaituen prozesuaren protagonista na-
gusia. Halere, aurrera baino lehen aipatu
irakaslearengandik eta, oro bar, antolake-
tatik ere informazio-multzo garrantzitsua
datorkigula, gerora, ikas-irakasprozesua
basten denean, eragina izango duen infor-
mazio-multzoa, batez ere antolaketaren
inguruan hartuta <laudenerabakiak: ikas-
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taroaren kokalekua, erritmoa, iraupena,
ordutegia, matrikula-epeak eta abar luzea,

Baina gatozen ikaslearengandik dator-
kigun informazio-iturrien aipamena egite-
ra. Delako iturri horiek ikaslearen ezauga-
rrien araberakoak izango ditugu, hau da,
zenbait ikasle berriak izango dira eta bes-
te zenbaitzuk aurreko ikastaroetan ibilita-
koak.

Ikasle zaharraren kasuan nahiko infor-
mazio osatua izango du euskaltegiak, be-
rarekin ibilitako irakasleek ikasguan di-
rautelako edota, batez ere,prozesuaren be-
rri artxibategian izango dugulako.

Ikasle zaharrari dagokionean,beraz, in-
formazio-iturririk ugariena euskaltegiko
artxibategia izango dugu, bertan jasoak
izango bait ditugu datu akademikoez gain
interesgarri zaizkigun beste zenbait datu
ere.

Ikasle berriari dagokionean,ez dugu au-
rreko daturik; eta, beraz, zein datujasotzea
komeni zaigun erabakitzetik hasi beharko
dugu; ondoren,noiz eta nolajaso eta balia-
bideakaukeratzeariekin.Bainaurratshaue-
tan sartu baino lehen, informazio-iturriei
dagokienean,ohizkoenakizen-ematekoga-
raian eta ikaslea hizkuntz ezagupenaren
arabera mailakatzerakoan sortuko zaizki-
gula esan behar da. Bi une horietan zentra-
tuko gara: alde batetik, ikaslearen zenbait
ezaugarri pertsonal eta soziologikoezagu-
tzekoeta,bestetik,hizkuntzezagupenazda-
tuak jasotzeko.

2.1.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABaliabideak

Ez dugu ahaztu behar informazioa bera
ez dela inondik inora helburua, baliabidea
baino ez da ebaluazio eraginkorra egin
ahal izateko. Betekizun hori aitortzen du-
gularik, ezinbestekoa zaigu informazioa
ahalik eta modurik ordenatuenean jaso-
tzea, gero behar bezala sistematizatu eta
erabili ahal izan dezagun. Gaurregun
ezagutzen dugun baliabiderik egokiena fi-
txa-sistema da. Fitxa, zenbait irakasleren-
tzat aspergarri suertatzen bada ere, tresna

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

ezin bobea dugu informazioa labur eta or-
denaturik jasotzeko. Bestalde, erabil erra-
za ere bada, eta espazio txikian ikuspegi
zabalak emateko bidea eskaintzen du. Guk
ere bide horri helduko diogu, askotan hi-
tzaldi luzeak baino fitxa bakar batek ikus-
pegi argiagoa eskaintzen bait du.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Izen-ematekofitxa

Ikasle berrien inguruko informazioa
jasotzeko baliabideei dagokienean, ez du-
gu ahaztu behar geroz eta gehiago euska-
raren irakaskuntzaprofesionalizazio bide-
tan dugula, berorrek dakarren eragin ad-
ministratibo guztiarekin. Zeregin honeta-
tik jasoko du irakasleak ikasleaz interes-
garri zaion lehen informazio-multzoa.
Ikasleak, lehenengo aldiz euskaltegira
hurbiltzen denean, matrikula-fitxa edota
izen-emateko fitxa beteko du.

Horra hor irakaslearen lehen baliabi-
dea. Halere, mementu egokia den arren,
ohizko matrikula-fitxa administratiboak
ez dizkio irakasleari nahiko lituzkeen bes-
te datu eskaintzen, baina egoera horretako
betekizunaz balia daiteke, interesgarri
erizten dion informazioa lortzeko.

Argibide gisa, ikus .lean matrikula-fi-
txak jasotzen dituen datuez gain beste da-
tu interesgarri batzuk ere jasotzen dituen
izen-emateko fitxa posible bat.

Fitxa honetan irakasleak informazio-
-multzo baliagarria jaso dezake:

• Matrikula-fitxa betetzeko datu per-
tsonalak: Matr ikula tzekofitxa .

• Aurreko ikasprozesuaz: Lehen ikasi
baduzu.

• Hastera doan ikas-irakasprozesua au-
rrikusteko datuak:Reste da tu ba tzuk.

• Egungo ezagutza - maila: Sarrera -
-froga .

Datu horiek jasotzeari dagokionean,
irakasleak bi bideren artean hartu beharko
du erabakia: ikasleari betearazi edota elka-
rrizketa pertsonalaren bidez irakasleakbe-
rak bete. Azken bide hau izan daiteke,
agian, egokiena, sarri askotan paper hu-
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IZEN-EMATEKO FITXA

MATRIKULATZEKO FITXA

ABIZEllAK 1 IZEHA 1 N_A •

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1
JAIOTZf DATA HELBIDEA: kalea, zenb. eta abar

llERRIA PROOIKTZIA TELEFOllOA

'

GIZONEZKDA EZKOHIJUA ...,,,,....
EKAKIJIUKOA EZKOHGABEA DIBORTZIAlUA

IKASKETAK
KDdea

OGIBIDEA
KDdea 1 l.AMGABEZIAN

Baf 1-
Ez

Bai '- Baf -LEHEll ALDIZ 111\TRIKIJLATZEM ZARA? Ez EUSKAL llERRIAN JAIO ZARA? C7

Bai .._ Baf -AITA EUSKAL HERRIAN JAIDA DA? Ez AMA EUSKAL HERRIAN JAIOA DA? Ez

Bai Bai 1-AITAK EUSKARAZ BAOAKI? Ez - AMAK EUSKARAZ BAOAKI? Ez

LEHEH I KASI BADUZU

11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOH 1 ZEKBAT~RAZ 1 ZEKBAT ORDU ASTEAN

ZEIM METOOOZ ~•w•~.-·~•
OESTE DATU BATZUK

EZKOHTIDEAK EUSKARA BAOAKI? ~if
SEllIDEEK EUSKARA- BAOAKITE?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t ~ · ---"-- · - ,,.••.; _ ._ ,,__ __,_._,._ \

ZEIM DRDUTEGI IJUZU GOGOKOEll OESTE ORDUTEGI POSIBLERIK?

EGIJMEAMZEKBAT ORDU ZEIN l'IEMEIITTITAN?
ElXEAM 1 KASTEKO? (gofzez, arratsaldez, gauez)

LAKTEGIAN EUSKARAZ LAGIJl!ARTEAN?
EGITEKO AUKERARIK? (badakite batzuek , inork ez)

MOIZKO !KAS! ffAHI IJUZU EUSKARA?

(zertxobalt aurreratu, ikasketak amaitzearekin ·bat, presarik ez ••• l

ZEIKTZUK DIRA ZURE ZALETASUMAK?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(wsika eta z tnea , ktrota, bidaiak, irakurtzea ... )

ATSEGIN DUZU IRAKIJIUZEA? ZER IJUZU ATSEGIH?
(nobela, bidaiak, antzerkia, poesia ••• )

SARRERA-FROGA

llIZKIJKTZ FORlll\K HIIITTAllEMA OROTARA§ Eskas § Eskas §Eskas
__ Urratsa Erdizka __ Urratsa Erdfzka __ Urratsa Erdizka

Ongi Ongi Ongi

OllARRAK

•• 1
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tsak ematen ez duen beste zerbait ekartzen
bait du aurrean pertsona bat izateak. Mo-
du batera ala bestera jokatu, argi dagoena
da azken atalean jasotzen diren datuak ez
direla ez galdeketa bidez jasotzekoak, ez-
ta ikasleak berak betetzekoak ere. Infor-
mazio-rnultzo hori froga bat aplikatu on-
doren jasotzekoa da, sarrera-froga deitzen
dugunak emandako datuen laburpen era-
bilgarria.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Sarrera-froga

Beronen helburua, zalantzarik gabe,
ikaslearen euskararen maila neurtzea da,
gerora ikas-irakasprozesuan egoki koka
dezagun. Berez, garrantzi haundiko bete-
kizuna du sarrera-frogak, oso urrats sen-
doa bait da ikaslea ikas-irakasprozesuan
zuzen eta egoki txertatzea.

Edozein sarrera-frogak bi baldintza na-
gusi bete beharko ditu:

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

- Ikaslearen ezagutza-maila neurtzeko
baliagarri izatea.

- Luzeegia ez izatea, hau da, lortu na-
hi diren emaitzak eta erabiltzen diren
bitartekoen arteko oreka gorde be-
harko du.

Frogaren osaketari dagokionean, bi
multzo nagusi bereiztuko ditugu: hizkuntz
formen neurketa, batetik, eta trebetasune-
na, bestetik. Honek ez du esan nahi batari
zein besteari pisu herbera ematen diegu-
nik, baizik eta, neurtzeko sistema (tekni-
ka) kontuan hartuz gero, bereiztu egiten
ditugula. Orrialde hauetara dakargun fro-
gak ere bi atal bereizi ditu. Bestelako fro-
garik ere aurki daiteke euskaltegietan, bai-
na honen tankerakoak ditugu erabilienak.
Bestalde, frogaren atal adierazgarri batzuk
baino ez ditugu emango, aspergarri samar
gerta bait daiteke froga osoa ematea (ikus
.2).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Zuek kirolariak al zarete?

a) Ez, gu kirolariak gara

b) Ez, gu ez gara kirolariak

2. Nola daude leihoak?

a) Nola dira?

b) Nola daude?

3. Haur horiek lotsagabeak dira

a) Nola dira?

b) Nola daude?

4. Non bizi dira zure lagunak?

a) Kalean hura

b) Kale hartan

5. 1988

a) Mila bederatzi ehun eta berrogeitazortzi

e) Mila bederatziehun eta larogeitazortzi

b) Mila bat bederatziehun eta laurogeitazortzi

d) Mila eta bederatziehun eta larogeitazortzi

6. Edurne, esan egia .

a) Duzu senargaia?

b) Duzu senargai?

l.ATALA
GALDERA·ORRIA

e) Ez, gu ez gara kirolaririk

d) Ez, ez gu kirolariak gara

e) Nolako dira?

d) Nolakoak dira?

e) Nolako dira?

d) Nolakoak dira?

e) Kale han

d) Kalea horretan

e) Ba al duzu senargaia?

d) Ba al duzu senargairik?
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7. Zer ordu da? 1,50

a) Ordubiak hamar gutxi

b) Ordubiak eta hamar gutxi

8. Zer ordutan geratu zarete? 8,1O

a) Zortzietan eta hamar

b) Zortzi hamarrean

e) Ordubiak hamar gutxitan

d) Ordubietan hamar gutxi

e) Zortziak eta hamarrean

d) Zortziak eta hamar

9. Zer egin behar duzu gero? lnformalika etxean.

a) lkasten behar dut e) lkasiko behar dut

b) lkasi behar dut d) lkastera noa

1O. Norenak dira praka horiek?

a) Gurea da

b) Gurenak dira

11. Zertara zoazte leku horretara?

a) Galdetzera noa

b) Galdetera goaz

12. Nondik zatozte?

a) Mendira goaz

b) Mendilik gatoz

13. Nolako begiak ditu?

a) Begi berdeak ditu

b) Begiak itxita ditu

e) Gureak dira

d) Dira gure

e) Galdetzeko goaz

d) Galdetuko noa

e) Mendiatik nator

d) Menditik gabiltza

e) Begiak berdeak ditu

d) Begi berdeak du

14. Zer ordutatik zer ordutara egongo zara etxean? 5 - 8

a) Bostetan eta zortziretan

b) Bostak eta zortziak arte

15. Noren kotxean joan behar duzue?

a) Andoniren kotxean

b) Andonirena kotxean

16. Horiek etxean txakurrak .

a) Ditu

b) Dauka

e) Bostetatik zortziretara

d) Bostetik zortzira

e) Andonirena da

d) Kotxean Andoniren

e) Dauzka

d) Dauzkate

17. Jaten ari al zara? Ez, ., pentsatzen ari naiz.

a) Ez jaten ari.naiz

b) Ez dut jalen

18. Hurrengo asteburuan Parisa .

a) Joateko gara

b) Joango gara

19. Lehen kalean zure ama .

a) lkusiko du

b) lkusi dut

e) Ez naiz jaten ari

d) Jaten ari naiz

e) Joango dugu

d) Joaten ari gara

e) lkusten ari naiz

d) lkusten dut

20. Aste buruan kanpora joan behar al duzue? Ez, .

a) Ez dugu kanpora joaten behar

b) Ez gara kanpora joango behar

e) Ez gara kanpora joan behar

d) Ez dugu kanpora joan beharzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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21 .

a) .

b) .

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

e) .

d) .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

@ 2

A B C D

2 .A B C D

3 A B C D

4 A B C D

5 A B C D

6 A B C D

7 A B C D

8 A B C D

9 A B C D

10 A B C D

11 A B C D

12 A B C D

13 A B C D

14 A B C D

15 A B C D

16 A B C D

17 A B C D

18 A B C D

19 A B C D

20ABCD

21 A B C D

22ABCD

23 A B C D

24 A B C D

25ABCD

26 A B C D

27 A B C D

28 A B C D

29 A B C D

30 A B C DzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Urratsak

Akatsak

1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a Denetara

I~ ft?J~~IJVJ~I ~

11.ATALA

ERANTZUN-ORRIA

IZEN-DEITURAK: _

31 A B C D

32 A B C D

33 A B C D

34 A B C D

35 A B C D

36 A B C D

37 A B C D

38 A B C D

39 A B C D

40 A B C D

41 A B C D

42 A B C D

43 A B C D

44 A B C D

45 A B C D

46 A B C D

47 A B C D

48 A B C D

49 A B C D

50 A B C D

51 A B C D

52 A B C D

53 A B C D

54 A B C D

55 A B C D

56 A B C D

57 A B C D

58 A B C D

59 A B C D

60 A B C D

61 A B C D

62 A B C D

63 A B C D

64 A B C D

65 A B C D

66 A B C D

67 A B C D

68 A B C D

69 A B C D

70 A B C D

71 A B C D

72 A B C D

73 A B C D

74 A B C D

75 A B C D

76 A B C D

77ABCD

78 A B C D

79 A B C D

80 A B C D

81 A B C D

82 A B C D

83 A B C D

84 A B C D

85 A B C D

86 A B C D

87 A B C D

88 A B C D

89 A B C D

90 A B C D

91 A B C D

92 A B C D

93 A B C D

94ABCD

95 A B C D

96 A B C D

97 A B C D

98 A B C D

99 A B C D

100 A B C D

101 A B C D

102 A B C D

103 A B C D

104 A B C D

105 A B C D

106 A B C D

107 A B C D

108 A B C D

109 A B C D

110 A B C D

111 A B C D

112 A B C D

113 A B C D

114 A B C D

115 A B C D

116 A B C D

117 A B C D

118 A B C D

119 A B C D

120 A B C D

0 3
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111.ATALA

ZUZENKETA-ORRIA

B C D 31 A B D 61 A B C 91 D-
2 A B D 32 A B D 62 A B D 92 C D

3 B C D 33 A B C 63 B C D 93 B C D

4 A B C 34 A. C D 64 A C D 94 A e D

5 A. C D 35 A. C D 65 A C D 95 B C D

6 A B. D 36 • B C D 66 A B C 96 A B C.

7 A B. D 37 A B. D 67 • B C D 97 A B. D

8 A B. D 38 A. C D 68 • B C D 98. B C D

9 A B C. 39 A B C. 69 • B C D 99 A B. D

10 A. C D 40 A. C D 70 A B C. 100. B C D

11 A. C D 41 • B C D 71 • B C D 101 A. C D

12 A B. D 42 A B C. 72 A B C. 102. B C D

13 • B C D 43 A. C D 73 • B C D 103 A B. D

14 A B C. 44 A B. D 74 A B C. 104 A. C D

15 A B C. 45 A B. D 75 A B. D 105. B C D

16 A B. D 46 A B. D 76 • B C D 106 A. C D

17 • B C D 47 A. C D 77 • B C D 107 A B C.

18 • B C D 48 A B C 78 A. C D 108 A B C.

19 A. C D 49 • B C D 79 A B. D 109 • B C D

20 A B C. 50 A B. D 80 • B C D 110 A B C.

21 A B C. 51 • B C D 81 A. C D 111 A. C D

22 • B C D 52 A B. D 82 • B C D 112. B C D

23 • B C D 53 • B C D 83 A B. D 113 A B. D

24 • B C D 54 A. C D 84 A B C. 114 • B C D

25 A.C D 55 • B C D 85 • B C D 115 A B C.

26 • B C D 56 • B C D 86 A B C. 116 A B. D

27 • B C D 57 A B. D 87 A. C D 117 • B C D

28 A B. D 58 A B. D 88 A B C. 118 • B C D

29 A B. D 59 _A B. D 89 A B C. 119 • B C D

30 • B C D 60 • B C D 90 A C D 120 A. C D

•• 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hizkuntz formak zehatz samar neurtu jasotzen dituen galdeketa luzea eskainiko
nahi badira eta, bestetik, luzeegi ez izatea zaio (20 item urratseko, urratsez urrats or-
komeni bada, errazena ikaslea sortze-la- denaturik). Izen-emateko fitxan jasorik
netan jarri ordez identifikatze-lanetanjar- dugu jadanik ikaslearen aurretiko proze-
tzea izango da. Horrexegatik, egokia da suarenberri. Berak esandakoabaino urrats
aukera anitzeko galderen teknika erabil- bat edo bi lehenagotikbetetzen hasteko es-
tzea. Ikasleari urrats guztietako itemak katuko diogu eta eduki ezezagunetara iris-
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ten denean uzteko. Honetarako galdera-
-orria eskainiko diogu (l. atala, .2) eran-
tzun-orrian erantzun zuzenak ezar ditzan
(11. atala, .3). Ikasleak lana amaitutzat
ematen duenean, irakasleak zuzenketa-
-orriarenbidez (III. atala, .4)berehalakoan
identifika ditzake erantzun zuzenak eta
hutsegiteak. Horretarako,komenigarria da
erantzun-orria plantila moduan antola-
tzea, irakaslearen zuzenketa-denbora oso
murrizten bait du, bere lan zuzena ezertan
gutxitu gabe.

Emaitzak jaso ondoren, beste edozein
aukera anitzeko frogatan bezalaxe, egoki-
tu egin beharko da ikaslearen puntuazioa.
Izan ere, froga-mota honetan erantzun zu-
zenei dagokien kopuruarierantzun okerrei
dagokiena kendu behar zaio. Formula ho-
rrenarabera:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o
P=E---

n-t

Formula honetako P puntuazioa da, E
erantzun zuzenak, O erantzun okerrak eta
n itemak eskaintzen dituen aukerak.

Horrenbestez, irakasleak aski datu
izango ditu ikaslegaiaren hizkuntz formen
ezagutza-mailaz.

Trebetasunak neurtzeari dagokionean,
argi dago ikaslea ongi eta zehatz neurtzeko
trebetasun guztiak sakon aztertzea litzate-
keela beharrezko; baina, sarrera-frogaren
baldintzarik nagusienetakoa luzeegia ez
izatearena izanik, irakasleak aukeraketa
egin beharko du eta adierazgarrienedo be-
harrezkoenerizten dien trebetasunakbaino
ez ditu neurtuko.

Aukeraketa horretan zerikusi zuzena
izango du ikaslegaiak hizkuntz formen
atalean erakutsi duen mailak. Hori kon-
tuan harturik ere, ia ezinbestean neurtu be-
harko dugu mintzamena, oso bait zaio in-
teresgarri irakasleari ikaslegaiak ezagu-
tzea eta erabileraren artean gordetzen
duen edo ez duen oreka ezagutzea.

Mintzamena neurtzeko froga aplikatu
ondorenean irakasleari zalantzarik geratu-

Ebaluazioaetaheldueneuskalduntzea

ko balitzaio, beti izango du aukera beste
trebetasunen bat ere neurtzeko, beti ere
ikaslegaia gehiegi nekatzea ere komeni ez
delarik.

Ongi antolatutako sarrera-frogak edo-
zein egoeratan aplikatzeko balio beharko
luke. Halere, komeni da aipatzea alfabe-
tatugai bati aplikatuko zaion frogak derri-
gorrez bestelakoa izan beharko duela.
Guk ez dugu hemen eredurik eskainiko,
baina mintzamena neurtzea alfabetatzean
garrantzitsua izanik, idazmena neurtzea
ere garrantzitsua izan daiteke, batez ere
aurretik alfabetatze-ikastaroren bat egin
duen ikaslearen kasuan. lrakasleari dago-
kio froga baliagarri eta funtzionala eraiki-
tzea.

Sarrera-frogak jaso beharko lituzkeen
gutxieneko batzuk adierazi ditugu hemen.
Honelako froga bat aplikatu ondoren eta
izen-emateko fitxatikjasotako datuez, ira-
kaslegoak nahi besteko segurtasunez ekin
diezaioke taldekatze-lanari. Taldeek ore-
katuak izan beharko dute, bai hizkun-
tzaren ezaguera-mailari dagokionean, bai-
ta taldearen baitango pertsonei dagokie-
nean ere. Egia esan, praktikan ez da beti
lortzen, baina irakaslegoak izango du au-
kera eskolak hasi eta ondorengo lehen or-
duetan, behar bezalako programazioaren
bidez, ikasleen ezaugarriez zehatzago
jabetzeko; eta, aldaketarik egin beharko
balu, egiteko.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• /kaslea renfitxa per tsona la

Eskolak hasi aurretiko informazioa bil-
tzerakoan ez dira ahaztu behar aurreko
ikastaroetan ibilitako ikasleak, geure ar-
tean ikasle zaharrak deitzen ditugunak.
Ikasle-mota honen inguruko informazioa
lortzeko, euskaltegiak artxibora jo beste-
rik ez du, bertan izango bait du aurreko
ikastaroetako informazioa jasotzen duen
ikas/ea renfitxa per tsona la . Bertanjasorik
izango dira ikaslearen zenbait ezaugarri
akademiko eta pertsonal. (lkus .5 eta .6)

Fitxan bildutako datuez aparte, irakas-
leak beti izan dezake aukera beste irakas-
le batzuengandik ere informazioa lor-
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ABIZENAK 1 ZEN A N.A N.

ROJO AMUTXATEGI JUAN MANUEL

JAIOTZE·DATA PROBINTZIAJAIOTERRIA

62-05-27 MENDARO GIPUZKOA

HELBIDEA

San Francisco, 21 - 3.ezk

HEAAIA

ELGOIBAR

PAOBINTZIA

GIPUZKOA

TELEFONOA SEXUA EGOEAAZIBILA

EZKONGABEAGIZONEZKOA

IKASKETAK OGIBIDEA

EZ nB L.H.I. ELEKTRIKARIA

BESTEHIZKUNTZARIKMENPERATZENDUZU? ZEINTZU?ZENBAT UATE EUSKAL HEARIAN?

LANGABEZIAN?

BAI Gl

AITAAEN JAIOTEAAIA AMAREN JAIOTEAAIA

ZAMORA GIPUZKOA

GUAASOEK EUSKAAA BADAKITE?

AITAK AMAK

1 X 1

BAI

1 1 1 1n 1 1
ZERBAIT EZBAI ZERBAIT EZ
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tzeko, eta, horrela, infonnazio osatuagoa
izan.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lkaslea renfitxa per tsona la , esan beza-
la, euskaltegiko artxiboan gorderik aurki-
tuko dugu, baina, izenak berak dioen be-
zala, ikaslearena da. Honekin, euskalte-
gien artean ematert den informazio-truka-
tze eskasa adierazi nahi dugu. Gure eus-
kaltegian ikasle berria dena inon zaharra
izan daiteke, eta, beraz,jatorriko euskalte-
gian izango du bere fitxa pertsonala. Eus-
kaltegiek ikasi beharko lukete lan horietaz
ere baliatzen.

2.1.3. Bestelako informazioa

Kapitulu honen atarian esaten genuen
bezala, gure ahalegina ikas-irakasproze-
suaren protagonistaren inguruko informa-
zioa deskribatzea eta jasotzeko baliabi-
deak eskaintzearena da; baina ez dugu
ahaztu behar badela beste informazio-
-multzo garrantzitsua eskolak hasi aurreti-
ko bidean.

Sarri askotan, irakaslea ez da kontura-
tzen euskaltegiaren antolaketaren ingu-
ruan bil daitekeen informazio-multzo za-
balaz. Seguruenik ere, emana etorri zaion
antolaketak garrantzi haundia izan dezake
geroko ikas-irakasprozesuan. Alde bate-
tik, euskaltegiaren kokalekua ez da alda-
gai makala ahazturik uzteko. Euskaltegia
eskualde erdaldun, euskaldun, hiri-erditik
hurbil edo urrun edota lokal egoki edo de-
segokitan kokatuta egoteak eragin ezber-
din bezain ugariak izan ditzake eskolara-
tzen garenean. Bestetik, euskaltegiaren
barne-antolaketa bera ere ez da kasualita-
te hutsa: irakaslego jakin batez osatutako
plantila, ordutegiak, erritmoak, norabide
didaktikoak, materialak, etab. Hitz bitan
esateko, euskaltegiaren funtzionamendua
erabaki konkretu batzuen gainean eraikita
dago.

Ebaluazioaren helburua irakaskun-
tzaren kalitatea hobetzea da. Horretarako,
infonnazioa bildu eta erabiliz ikas-irakas-
prozesuaz eritziak azaldu eta erabakiak
hartu beharko dira, programazioan behar

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

beste aldaketa ezarriz. Ikuspegi honetatik,
litekeena da euskaltegiaren becaren anto-
laketan ere aldaketak edo egokitzapen-la-
nak egin behar izatea; baina, horretarako,
antolaketari berari dagozkion datuak ere
bildu beharko ditu irakaslegoak. Guk geu-
re aldetik ez dugu hemen informazio-bil-
ketarako eredurik eskainiko. Izan ere, eus-
kaltegien azpiegitura oso bait da ezberdi-
na gure alorraren zabalean. Baina bai be-
hin eta berriro azpimarratu ikas-irakaspro-
zesuaren alde hau ere aztertzearen premia.

2.2. Eskolak hasi ondorengo
informazioa

Hauxe da, zalantzarik gabe, irakasleak
gertuenetik bizi duen informazio-mul-
tzoaren iturria. Arestian aipatu bezala, es-
kolan hasi aurretiko prozesuak badu bere
garrantzia eta eragina, baina irakaslearen
jardunean denbora gutxi suposatzen du.
Eskolan sartzearekin, ordea, irakaslegoa
eguneroko alorhurbilerajaisten da, zuzen-
-zuzenean ikas-irakasprozesuan murgil-
tzen da. Alboan izango ditu egunajoan eta
eguna etorriko aurrerapenak, zailtasunak,
nora egin jakin ezak, arrakastak eta porro-
tak.

Zalantzarik ez dago fase honetan in-
fonnazioak ere dimentsio berri bat har-
tzen duela. Nolarebait, informazio-jauzia
haunditzearekin bat dibertsifikatu ere
egiten da: ikas-irakasprozesua ez da ele-
mentu egonkorra, bizia eta dinamikoa
baizik; eta, beraz, hein haundi batean be-
deren, neurgaitzagoa. Horrexegatik, aha-
legin berezia egin beharko dugu interes-
garria zaigun infonnazioa deskribatzen,
iturriak ezagutzen eta biltzeko baliabi-
deak aukeratzen.

Ikas-irakasprozesuari zuzen-zuzenean
ekin diogu. Helburu orokorra bete dadin
programazio bat eraiki dugu eskolak hasi
aurretiko infonnazioaren argitan. Ikasle
eta irakasleak elkarreraginean ari dira es-
pazio eta denbora konkretu batean,

· alfabetatzea edo hizkuntza berri bat
ikas-irakastea lan dutela. Egoera horretan
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txertatu behar du ebaluazioak bere beteki-
zuna.

Eremu horren zabala izanik, irakasleak
tentazio bat baino gehiagorekin ere egin
dezake topo. Horien artean bat irakasleak
benetan ahal duen baino informaziogehia-
gojaso nahi izatea izan daiteke. Honen on-
dorioa bildutako informazioa gerora ezin
sistematizatu izatea litzateke. Tentazioe-
tako beste bat, eta dexente hedatua dagoe-
na, gehiegi mugatzearena da. Irakasleak
errazenerajo dezake eta informazio-bilke-
ta oso garai jakinetara mugatu (trimes-
trearen bukaera, ikastaroaren amaiera,
urratsa bukatu aurreko egunetara). Jokabi-
de horrekin ebaluazioa baliogabetu baino
ez dugu egiten, nolarebait sasoi jakineko
azterketa bihurtzen. Tentazio horiek eta
beste antzeko batzuk saihestu ahal izate-
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ko, irakasleak zuhurtasunez antolatu be-
harko du informazio-bilketa.

2.2.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAInformazio-iturriak eta

deskribapena

Gaiari bere zabaltasunean ekiterakoan,
berehala ohartuko gara ez dela batere erra-
za informazio-iturri guztiak zehaztea, are
gutxiago deskribapen osoa egitea. Horre-
xegatik, zeharbideko aukeraz baliatuko
gara alorrean murgiltzen hasteko. Infor-
mazioa deskribatzen informazio berori
jasotzeko erabil genitzakeen teknika ez-
berdinen azterketa eginez has gaitezke.
Aurkezpen modura, ondorengo laukian
duzu informazioajasotzeko tekniken sail-
kapen analitikoa:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ebaluazioaren

Behaketa

tresnakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Behaketa

Behaketa edo obserbazioa irakasleek
gehien erabili izan duten teknika da; bai-
na, hein berean, zailtasun gehien gorde-
tzen dituenetako bat ere bada. Behaketa .
aztertu nahi den fenomenoa aldatzeko as-
morik gabe ikustea da. Behaketak ikaslea-
ren eta ikas-irakasprozesuaren emaitzen
ezagutza du helburu.

Teknika honetaz baliatuko gara esko-
lan eta eskolatik kanpo suertatzen diren
gertakizunetako informazioa jasotzeko:
eskolako mintzasaioetan, talde-lanean,
bakarlanean, eskolatik kanpo egindako ir-
teeretan...

zuzena lkasprozesuari
zuzendua

- Lanen analisia

- Eskola-produk-
zioaren eskalak

- Azterketak

- Froga objektiboak

zeharkakoa

esperimentala

Badirudi, beraz, behaketa-lana etenga-
bekoa dela, aldioro egin beharreko arike-
ta, baina inola ere.ez teknika anarkikoa,
beste edozein bezalaxe ongi antolatutakoa
baizik. Horretarako, irakasleak ezin ahaz-
tuko ditu ondoko bi baldintza hauek:

l. Une egokia aukeratzea. Zaila gerta-
tuko zaio irakasleari eskolan prota-
gonista izatearekin bat behaketa-la-
netan aritzea. Horrexegatik, ikaslea
protagonista den uneak aprobetxatu
beharko ditu bereziki: mintzasaioak
(zuzentzen ari bada, nekez behatuko
du eraginkortasunez) bakarko edo
talde-laneko garaian, atsedenaldie-
tan... Lan hau irakasleak askotan
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egin ohi du, instintiboki egin ere;
baina, eraginkortasunez egin nahi
badu, razionalizatu egin beharko du,
sistematizatu.

2. Fidagarria izatea. Behaketaren bidez
jasotako informazioak fidagarria
izan behar du, objetibizagarria,beste
saio batzuetanjasotako informazioa-
rekin alderagarria. Horretan, noízbe-
hinkako behaketa-saio isolatuek ez
diote irakasleari aldikako inpaktoa-
ren informazioa baino eskainiko.

Behaketa zuzenak ikas-irakasproze-
suaren informazio aberatsa eskain badie-
zaguke ere, baditu bere zailtasunak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZe-
harkako behaketa, aldiz, egin errazagoa
da. Behaketa zuzenean errealitate bizia
instant batean igarotzen da irakaslearen
aurrean; zeharkako behaketan, aldiz, ira-
kasleak produkzioa ikusten du, nolarebait

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

errealitate iraunkorragoa. Irakasleak pa-
txada haundiagoz har dezake eginkizuna.

Zeharkako behaketaren barruan bi tek-
nika ezberdin aipatzen genituen aresti-
ko sailkapenean: lanen analisia eta eskola-
-produkzioaren eskalak. Lanen analisiak
datu konkretuak eskuratzea eskatuko di-
gu. Irakasleak lan idatziak edota grabake-
tak erabiliko ditu lan horretarako. Eskola-
-produkzioaren eskalei dagokienean, ira-
kasleak, teknikaren izenak berak dioenbe-
zala, eskala edo lan-tipoen mailaketa erai-
ki beharko du, ikasleak egindako lanak es-
kalarekin alderatzeko.

Eskalek irakaslearen eritzia eman be-
har izatea eskatzen dute, ikaslearen lanak
eskalaren punturen batean kokatu beharko
bait ditu. Eskala hauek aski erabiliak <lira
irakaslegoaren artean, batez ere eskala nu-
merikoak deritzatenak. Eskala-mota haue-
tan aurrez ezarritako balio numerikoak
erabiltzen <liraneurtu nahi den ezaugarria-
ren maila adierazteko. Adibidez:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Baremazioa: 5 oso ongi

4 ongi

3 nahiko

2 eskas

1 gaizki

1) Ortografia zuzena du.

2) Hiztegi espezifikoa ezagutzen du.

3) .

Teknika bata zein besteaerabili, irakas-
leak aurrez garbi adierazi beharko ditu be-
hatu nahi dituen elementuak zeintzuk di-
ren, eta, eskalen kasuan, zenbaki bidez
adierazitako baloreak zehatz-mehatz zer-
tan diren.

• Esper imentazioa

Esperimentazioaren alorrean, behake-
tarenean ez bezala, ezagutu nahi dugun fe-
nomenoa behartu egiten dugu, probokatu.

Teknika-multzo honen bidez lortzen den
informazioak, sarri askotan, behaketaren
bidez lortutakoa objektibizatu eta osatu
egiten du.

Arestian adierazten genuen bezala, es-
perimentazioak hiru teknika-multzo nagu-
si eskaintzen dizkigu: azterketak, froga
objetiboak eta testak. Geure munduan le-
hen biak aski ezagunak ditugu. Ez, ordea,
testak. Luze eta zabal jardun gaitezke tes-
ten nondik-norakoa adierazten, baina gure
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artean duten erabilpen eskasa ikusirik, ez
gara hemen gehiago adierazten hasiko.

Aipatu besterik ez mota asko eta asko-
tako testak erabiltzen direla, ezagunenak
instrukzio-testak izenekoak. Test hauen
helburua irakaskuntz erakunde batean
programatu eta garatutako ezagutzak
aztertzea da, bide batez, eskola-lanaren eta
irakasgai ezberdinetan erabilitako irakas-
bideen errendimendua egiaztatu nahirik.

Ezagunagoak dira gure artean azterke-
ta eta froga objektiboak. Irakaslea, irakas-
le den heinean, beti saiatu izan da ikasle-
goaren aurrerapidea neurtzen. Ahalegin
horretan, azterketa tresna oso erabilia izan
da. Azterketak, nahiz eta etsai asko izan
dituen, alde on asko ditu bere baitan. Egia
da azterketa tribunalaren aurreko epaike-
taren pare erabili izan dela, baina erabile-
ra egokiak emaitza baliagarriak damaiz-
kio, ez irakasleari bakarrik, baita ikasleari
ere.

Azterketak, bai ahozkoak, baita ida-
tziak ere, gutxieneko baldintza batzuk be-
te behar ditu:

- Erritmoari dagokionean, ez du astu-
negia ez biziegia izan behar.

- Neurtu nahi dena neurtu behar du eta
ez azalkeriatan erori, txiripaz asma-
tzeko bidea saihestuz eta ikaslearen
hausnarketari bide emanez.

- Ingurune egokia eskatzen du, ikasle-
goaren errendimendua egokia izan
dadin. Gehiegitan gutxitxo zaintzen
den baldintza da ingurunearena. Az-
terketa egokia antolatzen badugu ere,
ikaslegoaren lasaitasun psikologi-
koaz (lokal egokiak, egunerokotasu-
naren barruko jarduera bat gehiago
izan dadin zaintzea...) arduratzen ez
bagara, azterketa ohizko mamua
suertatzeko arrisku bizian gaude.

Froga objektiboek ere baldintza berbe-
rak gorde behar dituzte; aldea teknikaren
beraren garapenean datza. Tresna hau item
konkretu batzuen eraiketatik abiatzen da,
erantzun zuzen bakarra duten itemetatik.
Itemetan oinarritutako froga objektiboak
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abantaila dexente eskaintzen dizkio ira-
kasleari:

- Erantzunak aurrez erabakirik daude.

- Erantzun laburrekoak izanik, aplika-
zio-denbora !aburra da.

- Zuzenketa erraza eta azkarra egiteko
bidea eskaintzen dute.

Dena den, froga objektiboak ez dira ba-
tere errazak eraikitzen. Alde batetik, argi
eta garbi fonnulatutako itemak osatu be-
harko dira, eta hori ez da batere Janerraza.
Bestetik, item-kopuru haundiko froga
eraiki beharko da, txiriparen eragina sai-
hesteko eta garatu den programa osoa
neurtzeko baliagarri dadin.

Edozein modutara ere, egun arrakasta
haundiko froga bilakatu zaigu; kasu asko-
tan, azterketaren kaltean. Ez dugu guk he-
men bateren edo bestearen goratzarrerik
egiten jardungo. Gure eritzian, biak dira
baliagarri eta aberats, baina, beti ere, ira-
kaslearen erabilpenean datza bata bestea
baino arrakastatsuagoa izatea. Nolanahi
ere, garbi dagoena da gaur egungo jardu-
nean bi-biak direla erabiliak eta irakaslea-
ren esku dagoela eraginkortasunez aplika-
tzen jakitea. Egunetik egunera trebetasun
haundiagoz, gainera.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.2. Baliabideak

Atal honetan zehar irakasleak esku ar-
tean izan ditzakeen baliabide batzuen aur-
kezpena egiten saiatuko gara. Ez da gure
asmoa zerrenda luze eta itxia egitea, egun
sarrien erabiltzen diren baliabideen ingu-
ruko gogoeta egitea baizik.

Nolabaiteko ordena jarraitze alde, bi
multzo nagusitan banatuko ditugu baliabi-
deok: behaketa-teknikaz baliatzen diren
baliabideak eta esperimentazio-tekníkan
oinarritzen direnak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Behaketan oinarr itutako ba liabideak

Ez da alferrikako lana behaketa-tekni-
karen inguruko alde onak eta arriskuak be-
rriro ere aipatzea. Teknikarik zaharreneta-
koa izanik, ikas-irakasprozesuan aplika-
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penik zabalenekoa ere bada, eta, horrexe-
gatik, sarri askotan gutxien prestatzen de-
na ere bai. Behaketa-teknikaren arriskurik
behinenetako bat informazio-multzo orde-
narik gabea da, hein haundi batean subjek-
tiboa den informazioa, gertakizun harriga-
rri edo adierazgarrienetatik jasotakoa eta,
beraz, ez beti oso objektiboa, hau da, egu-
nerokotasunaren islada garbia ez dena.
Arriskua hortxe dago, eta irakasleari horri
aurre egiteko geratuko zaion bide bakarra
baliabideak zehatz antolatzea izango da.
Ikus ditzagun ondoren irakaslearen zen-
bait baliabide.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Egunez eguneko ja rra ipen-fitxa

Fitxa-mota hau oso erabilia izan da
euskaltegietan. Denok ezagutzen ditugu
eredu ezberdinak. Ez da beti errazena
suertatzen, baina oso garrantzizkoa zaio

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

irakaskuntzan diharduen edonori. Fitxa
honek helburu bat baino gehiago bete
nahi lituzke. Alde batetik, programa-
zioarenjarraipena egiteko ezinbestekoa
da; eta ez bakarrik irakasleak egindako
lanaren erreferentzia garbia izateko,
baita bere buruaren programaziorako
ahalmena neurtuz joateko eta euskalte-
giaren joan-etorrian egindako lanak al-
deratu eta, bidezko balitz, birmolda-
tzeko ere. Bestalde, artxiborako mate-
rial beharrezkoa ere bada, hurrengo
ikastaroetarako ondorioak ateratzeko
eta ikaslegoarenikasprozesuosoarenja-
rraipena egin ahal izateko.

Arestian aipatu dugun bezalaxe fi-
txa-eredu bakar bat baino gehiago ba-
dira ere, hona hemen gutxienekoak be-
te beharko lituzkeen eredua:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Eguna: .

Ordutegia: . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lrakaslea (k): .

Taldea: .

Programatutakoa

Oharrak: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ohartuko zinenez, oso fitxa irekia
da, batez ere oharrak izenez deituriko
atala. Atal horretaz baliatuko da irakas-
lea behaketa bidez lortutako informa-
zioa jasotzeko. Baina zein motatako in-
formazioa jaso? Hiru multzo nagusi be-
reiz genitzake:

- J rakasleaz: Lanean somatu ahal
izan dituen lorpenak eta akatsak,
eguneroko helburuen lorpenaz...

- /kasleaz: Ikasgiroaz, talde-dina-
mikaz, aurrerapenak eta zailtasu-
nak, jarrerak, asistentzia...

Emandakoa

Gaia 1 Materialaren erreferentzia

- Mater ia lez: Eskolan erabilitako
baliabideen egokitasuna, koheren-
tzia, sortarazitako erreakzioak,
ekintza bereziren baten balora-
zioa...

Egunez eguneko jarraipen-fitxak in-
formazio zehatza jasotzen lagunduko
dio irakasleari ikasaioaren bukaeran
denbora luzeegiz jardun beharrik gabe.
Horrezaz gain, irakaslea ordezkatu be-
harrik edo gertatuko balitz ere, irakasle
berriak berehalakoan izango luke tal-
deari buruzko oinarrizko informazioa.

Ez da baterefitxa korapilotsua, bai-
na bai irakasleari Jan-estilobatean egu-



Gai monografikoa 47

neroko konstantzia eskatuko diona, al-
dian behin egiteak ez bait dio behar adi-
nako objektibotasunik eskainiko.

Asistentzia ere irakasleak oso kon-
tuan hartu beharreko inforrnazio-mota
dugu. Horrezaz gain, egunero jarraitu
beharrekoa ere bai: baina, halere, egu-
nez egunekojarraipen-fitxatik kanpokozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• Asistentzi fitxazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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aparteko tratamendua eskaini nahi izan
diogu.

zaigu ikas-irakasprozesuaren errendi-
mendua aztertzeko eta, bestetik, geroz
eta eragin administratibo haundiagoa
ere badu, batez ere azken urteotan inda-
rrean <lauden bekatze-sistemak direla
eta.

Asistentziaren kontrolak eragin bat
baino gehiago izan ditzake, eta izan ere
halaxe ditu. Alde batetik, ezinbestekoazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUmao 20 klase egun badua 2 orouko emtmcan 40 jam beharko da.

(2) Laukt nonetan klase ardua x ikasle kopu.ua hñabete horretan (Adib. Uman 40 uase ordu x 13 rkaste

,,,. 520 ordu).

(3) Taldeak galdutako orooen kopurua (ikasle bakortzak galdutakoen batuketa).

(4) Taldeak galdutako orduen portzentara. Eraqrketa honen tnoez: ~

"'
(5) txaslea Euskaueqran egon bnartean uakasteek hilabete honetan emandako eskotorouak

(8) Alta eta bajen totatak

(6) Taldez aldatzeagatik qertatzen onen auak eta ba¡ak (bakonza bete tauknxoan)

(7) Euskatteqtan gertatzen erren attak eta bajak (bakortza bete lauknxoan} ikastafoe non¡ caqok.onean

(9)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF1.1t1.kQRQT ARA ~ iOO
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Asistentziaren ikuspegi bikoitzak
(alde batetik, egunez egun jarraitu be-
harra eta, bestetik, ikastaro osoko ikus-
pegiaren premiak) bi fitxa-mota ezber-
din aurkeztera garamatza:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAasistentzi fi-
txa 1 eta asistentzifitxa 2 izenez deitu-
ko ditugunak (ikus .7 eta .8).

Asistentzi fitxazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 izenekoak egunez
eguneko asistentzia jasotzen du. Trin-
kotasun haundiko ikastaroetan, asisten-
'tzia saioz saio ere jasotzen da.

Asistentzi fitxa 2 izenekoan hilabe-
tez hilabeteko asistentzi portzentaiak
jasotzen dira. Egunez eguneko fitxaren
hustuketatik abiatuz osatzen den fitxa
da. Portzentaiak ezasistentziaren arabe-
ra jasotzen dira, beti ere pentsatuz
ezasistentziak asistentziak baino urria-
goak izango direla; eta, beraz, datu-
-multzo txikiagoa izatean, denbora la-
burragoan burutu daitekeela lana.

Fitxahonek irakaslearibezalaxe eus-
kaltegiari ere taldearen beraren bilaka-
bidearen berri emateaz gain, beste tal-
deekin alderatzeko aukera ere eskain-
tzen dio; eta ez bakarrik asistentziaren
gorabeherei dagokienean, baita bajak
noiz eta zergatik ematen direnean ere.

• Behaketa -fitxa

Lehentxeago aipatzen genuen beza-
la, behaketa irakasleak duen teknikarik
egokienetakoa da ikas-irakasprozesuaz
informazioa jaso ahal izateko. Baina,
era berean, zuzen antolatu beharrekoa

• 8

zela ere aipatzen genuen. Behaketa-fi-
txa behaketa zuzenaren alorrean erabil-
tzeko tresna da, eskola-jardun zaba-
lean.

Mota honetako fitxa ugari erabiltzen
dira; baina edozein dela ere, beha-
tzaileari (irakasleari) sortuko zaion le-
hen arazoa esparrua zuzen muga-
tzearena izango da:

- Zer behatu behar da?

- Zer behatu zehatz-mehatz?

- Zer modu orokorrean?

Irakasleak, lana programatzerakoan,
aztertu nahi duen fenomenoaz jaso na-
hi dituen aspektuak, jarrerak edo gara-
tzen ari diren ekintzen zerrenda zahatza
jaso beharko du. Puntu honetan, kon-
tuan izan behar da eskolaz kanpoko in-
formazioak duen garrantzia. Izan ere,
ikaslea ez bait da eskolan eta eskolara-
ko sortu den subjektua, eskolara bere
ingurune soziala eta historia pertsonala
dakarren gizakia baizik. Horrexegatik,
behaketak ez digu euskararen ikaskun-
tzari buruzko informazio soila bakarrik
eskaintzen, baita gizakiaren izakera,
zaletasun, trebetasun eta abarren ingu-
ruko informazioa ere.

Fitxa zuzen antolatzearekin batera,
berehala sortuko zaio behatzaileari hu-
rrengo arazoa: noiz eta nola jaso da-
tuak? Lehentxeago ere aipatzen genuen
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zaila gerta dakiokeela irakasleari beha-
tu eta aldi berean behaketa-lan horreta-
tik jasotako informazioa errejistratzea.
Egia esan, saioaren bukaeran saia dai-
teke behatzailea, baina oroimenaren
katea ez da beti osorik iristen.

ikusitakoa, idatzitako oharrez lagundu-
rik, fitxan errejistratzea.

Behaketa-fitxaren eredu bat eskain-
tzerakoan, laburpen bat dakargu hona
(ikus .9). Funtsean, ikusitako ezauga-
rriak azpimarratzean datza. Jarraian !e-
rro batzuk txurian uzten dira markatu-
tako ezaugarriez aparte bestelakorik
ere behatuko balitz, jasotzeko modua
izan dadin.

Zenbait ikertzaileren eritziz, zuze-
nena papertxoren batean oharrak jaso-
tzea litzateke eta, saioa amaitu ondoren,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lkaslea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZaletasunak

lntelektualak (irakurtzea)
Sozialak
Kirola
Musika
Plastika
Gustoko lanak
Gustatuko litzaiokeenak

b) Lanerako era

- Erritmoa: oso geldoa, eutsia, iraunkorra, arina, azkarra, azkarregia, arrapaladakoa
...................................................................

- Lanarekiko jarrera: saiatua, interesen arabera, irakasleagatik aritzen da, inoren gainetik
egote alde

...................................................................
e) lzakera eta egokitzapen soziala

- Adorea: alaia, umore txarrekoa, serioa, sentibera, oso sentibera, erretxina
...................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Talde barruko rola: liderra, jarraitzailea, isolatua, bakartia
...................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Bizitasuna: oso bizia, aldika, apartekorik ez, arrunta, motela, oso motela
...................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Behaketa-fitxa hauez apartezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkontrol-
-zerrenda izenez deiturikoak ere erabi-
li ohi dira. Aldea dagokion lekuan guru-

tzetxoa ezartzean datza. Hona hemen
eredu bat:
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lkaslea · · · ·

Lana · · · · · · · ·

DatazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ezagutza-maila

- Ezagutzen du hiztegi espezifikoa

- Gai da jasotakoa beste hizkuntz forma
batzuen bidez adierazteko .

- Gai da jasotakoa antolatu eta
ordenatzeko .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . · -· .

Lan intelektuala

- lrakurri egiten du

- Entzun egiten du

- Entzuten badaki

- Datuak buruz jasotzen ditu .

- Badaki material lagungarriak erabiltzen
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

Behaketa sistematikoaren bidez jaso
daitekeen informazioaren zirriborro la-
bur bat baino egin ez badugu ere, begi-
bistakoa da irakasleari zein interesgarri
(zenbait kasutan beharrezko ere bai)
zaion datu-bilduma hauek egitea.

Hurrengo pausoa jasotako informa-
zioa biltzea, errejistratzea, izango da,
datu solteak erabilgarriak izan daitezen
berregitea, laburtzea. Lanbide horretan
ere ahalegin ugari egin izan da. Horie-
tako bat 1985ean zehar Udal Euskalte-
gietako irakasle-talde batek egindakoa
duzu (ikus .10 eta .11). Ez da inolaz ere
lan itxia, irakasleak bere esku du ezer
erantsi edo kentzea, baina egin daite-
keenaren adierazgarri.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Esper imentazioan oinarr itutako
ba liabideak

Behaketa-sistemarekin ez bezala, espe-
rimentazioaren teknikara aldatzeak ira-
kasleak sortarazitako egoera hatera igaro

ZalantzanBaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEz

garela suposatzen du. Ez gara eskola ba-
rruan gertatzen dena aldatzeko asmorik
gabe behatzen ari, baizik eta irakasleak be-
rak eragindako egoera batean ikas-irakas-
prozesuaren errendimendua esperimenta-
zioaren bidez neurtzen.

Alor honetan, gure munduan bi teknika
nagusi erabili ohi dira: azterketak eta fro-
ga objektiboak. Baina teknikaz aparte,
noiz eta nola jasotzeari dagokionean, bi
froga-mota nagusi aplikatzen dira euskal-
tegietan: kontrol-testak eta azterketak
(ebaluazio-froga izenez ere ezagunak).

• Kontrol-testak

Froga-mota hauek ikas-irakasproze-
suaren edozein garaitan aplika daitez-
ke, azterketa ez beiala. Azterketak bai-
no pisu apalagoa du. Azterketak aski
aplikagune jakinak izan ohi dituen be-
zala (urratsaren bukaera edota ikastur-
tearen sasoi jakinetan, Gabon eta Aste
Santu aurretik, ikastaro amaieran...),
kontrol-testa urratsean zehar aplikatzen
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da, ez urratsa edo lanaldi luze bateko
hustirapena neurtzeko, baizik eta askoz
ere unitate txikiagoak edota eduki ba-
kar bat neurtzeko (erlatiboa edo kausa-
la eman ondorengo 15 egunetara, edu-
kia jaso duten jakiteko). Beraz, ez du
inolaz ere azterketaren pisurik izango.
Aplikatze denbora aldetik laburragoa
eta eduki aldetik arinagoa izango da.

Mota honetako frogak eraiki-
tzerakoan, gehienetan froga objekti-
boen teknika erabili ohi da, helburua
ikasleak halako eduki jaso eta berega-
natu duen arin batean jakitea bait da.

Kontrolak ere, irakasleak bil di-
tzakeen beste inforrnazio-multzoek be-

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

zalaxe, datu garrantzitsuak eskainiko
dizkio esperimentatzaileari programa-
zioa betetzen ari denentz jakiteko eta
hurrengo eskola-saioak eraginkortasu-
nez antolatzeko.

Kontrol-test bat antolatzerakoan,
irakasleak froga objektiboen teknika
aplikatzen jakiteaz bat, hiru atal nagusi
izan beharko ditu kontuan: ikaslearen
erantzun-orria, irakaslearen erantzun-
-orria eta zuzenketa-fitxa.

Adibide gisa eskaintzen den froga
(ikus .12, .13 eta .14) bigarren urra-
tsean aplikatzeko kontrol-testa da.
Bertan aditz-nominalizazioa eta as-
pektua neurtzen dira.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kontrol-kodea .
Data .

IKASLEAREN ERANTZUN-ORRIAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gaur eguerdianerabaki bat hartudut. Euskara (ikasi) hasikonaiz. Badakiteuska-
ra (ikasi)ez dela erraza. Sainaaproba egingodut.

Beharbadaesangoduzue: «Sainaorain hasiko zara euskara (ikasi)?»Bai; behin-
tzat saiatuko naiz hori (egin).Zergatik? Bada,hemenbizi naiz eta na-
hi dut , demontre!

Saiatukonaizeguneroeuskaltegira (joan)etaetxerakoariketak (egin).
Saiatuko naiz dena euskaraz (esan).

Jendeak esaten du euskaraz (hitz egin) oso zaila dela. Senoeta zer? Nik badakit
«equnon-, «kaixo»eta «bi beltz eta gorri bat» (esan).Hori lehenengopausoada.
Gainera hizkuntzak (jakin)gauza ona da. Batzuekbadakitehiruedo lau hizkuntza-
tan (mintzatu).Nik ere lortukodut euskarazondo (hitz egin). Eta gai-
nera, hemenbizi bagara,zer egin behardugu? Nik hori argi daukat:euskara (ika-
si) eta kitto!

• 12

Kontrol-kodea .
Data .

IRAKASLEAREN ZUZENKET A-ORRIA

Gaur eguerdianerabaki bat hartu dut. Euskara IKASTEN (ikasi) hasiko naiz. Badakit
euskara IKASTEA (ikasi)ez dela erraza. Sainaaprobaegingodut.

Beharbadaesango duzue: «Bainaorain hasiko zara euskara IKASTEN (lkasl)?» Bai;
behintzatsaiatukonaiz hori EGITEN (egin).Zergatik?Bada,hemenbizi naiz ELA-
!SQ__ eta nahi dut DUDALAKO , demontre!

Saiatukonaizeguneroeuskaltegira JOATEN (joan)eta etxerakoariketak
_ (egin). Saiatukonaiz dena euskaraz ESATEN (esan).

EGITEN
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Jendeak esaten du euskaraz HITZ EGITEA (hitz egin) oso zaila dela. Beno eta zer?
Nik badakit «equn on-, «kaixo» eta «bi beltz eta gorri bat» ESATEN (esan). Hori lehe-
nengo pausoa da. Gainera hizkuntzak JAKITEA (jakin) gauza ona da. Batzuek badaki-
te hiru edo Jauhizkuntzatan MINTZATZEN (mintzatu). Nik ere lortuko dut euskaraz an-
do HITZ EGITEA (hitz egin). Eta gainera, hemen bizi bagara, zer egin behar dugu? Nik
hori argi daukat: euskara IKASI (ikasi) eta kitto!

BAREMAZIOA - (E)LAKO EZ DA NEURTZEN

5 12-13
4 10 - 11
3 8- 9
2 5- 7
1 O- 4

• 13
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Frogak idatziz neurtzen du ikasleak
halako edo bestelako eduki asimilatu
duen ala ez, baina horrek ez du esan na-
hi kontrolak idatziaren eremuari soilik
lotzen zaizkionik. Kontrolaren helbu-
rua ulertu badugu, berehala ohartuko
gara beste trebetasunen bidez ere anto-
la daitekeela antzeko frogarik. Irakas-
leak inolako zalantzarik gabe antola de-
zake erlatiboa aurkeztu eta landu ondo-
rengo 15 egunetara, eduki hori neur-
tzeko, mintzasaio kontrolatu bat, ikas-
lea ezinbestean erlatiboa erabiltzera be-
hartuko duena. Eta, ahoz bezalaxe, en-
tzutezko edo irakurrizko ulermenaz ere
balia daiteke.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Azterketak

Aurreko atalean ikusten genuenez,
kontrolak ikas-irakasprozesuaren ele-
menturen bat edo beste neurtzea du hel-
buru. Azterketak, aldiz, ikas-irakaspro-
zesuaren aldi bat neurtzea du helburu,
baina bere osotasunean, hau da, ez du
ikasitakoaren zati bat edo beste neur-
tzen, ikastaldi batean ikasitako guztia
baizik. Halere, baieztapen hori bere ho-
rretan uzteak ez dakarkigu argi gehiegi,
hantustezkoa bait dirudi froga batean
ikasleak 100-125 ordutan ikasitako
guztia neurtzea.

Azterketen edo gure artean ebalua-
zio-froga izenez ezagunagoak direnen
mundu zabalean badira azpimarragarri
diren aspektu ugari. Alde batetik, fro-
garen antolaketari dagokiona: zein osa-
gai erabili froga eraikitzeko? Zein eriz-
pideren arabera?... lrakasleak lan haun-
di bezain polita du eskuartean, eta ez
bakarrik froga prestatzerakoan, baita
ondorenean zuzentzen eta egokitzen

º ere. Baina, bestalde, azterketa ez da fro-
ga egokia eraikitzea soilik, aplikagune
zuzena behar duen tresna ere bada, hau
da, denbora eta espazio aproposetan
aplikatzekoa. Bestela esanda, ez da na-
hikoa objektiboki egokia izan daite-
keen froga eraikitzea, gerora aplikagu-
ne aproposa bilatzen ez badiogu.

Ebaluazioaetaheldueneuskalduntzea

Azterketa-froga, bestalde, euskara-
ren irakaskuntzan diharduen askoren
mamua ere bada. Batzuentzat mundu
beldurgarria den bezala, beste askoren-
tzat zaila eta korapilotsua. Horrexega-
tik, zuzen eritzi diogu lan honen atalbu-
ru oso bat eskaintzeari, ez ebaluazio-
-prozesuaren elementurik garrantzi-
tsuena delako, badira aurreko atalean
zehar aipatu ditugun beste batzuk ere,
baizik eta lehentxeago aipatu dugun
«korapiloa» askatu nahian, aparteko
tratamendua merezi duelakoan gaude-
lako.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. ERITZIAK ET A

ERABAKIAK: EBALUAZIO-

·BILERAK

Atalburu honen amaiera gisa, arestian
azaldu dugun'definizioa borobiltzeko, az-
ter dezagun ebaluazio-prozesuaren hiru-
garren epea, informazioa eskuratu ondo-
rengo erabilera, eritziak azaldu eta eraba-
kiak hartzeko prozesua, alegia.

Ebaluazioaren epe hau prozesu lineal
batean kokatua badago ere, aurreko epea
burutzearekin batera ere eman daiteke.
Izan ere, informazioa bildu ahala, irakas-
leak informaziohorretaz hainbateritzi azal
ditzake eta, honen ondorioz, zenbait eraba-
ki hartu ere bai. Adibidez, aurretik aipatu-
riko aditz-nominalizazioa eta aspektua
neurtzen dituen kontrol-testaerabili ondo-
ren, irakasleak ikasleen gaitasunaz hainbat
eritzi botako ditu: berak espero zuen beza-
la, ikasleek ondo menperatzen dituztela;
oraindik ere, eduki horiek identifikatu
arren, ez direlagai beharbezala erabiltzeko
(produzitzeko)...; eta, ondorioz, erabakiak
har litzake: aldez aurreiiko programazioa
·burutzen jarraitzea; etenaldia egitea orain-
dik ere egon beharko zuketen bezala ez
dauden edukiak birlantzeko... Baina eus-
kaltegia ikasgua den aldetik, helduen
alfabetatze eta berreuskalduntzerako ikas-
gua alegia, ez da banakakoen jardunen
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metatze soila, beraien sistemarekiko inte-

grazioa baizik. Ikasleen ikasprozesuak eta

irakasleen irakasprozesuak kontuan hartu

beharreko oinarri arnankomunak eskatzen

dituzte. Eta ebaluazioari dagokionez, eba-

luazio-bilera da banakako jardun horiek

koordinatu eta integratzeko tresnarik ego-

kiena, espazio eta denbora zehatzetan hain-

bat subjekturi (ikasleak, irakasleak ... ) eta

objekturi (prograrnazioak, materialak ... )

gertatutakoaz eritziak azaltzeko eta

erabakitzeko bilgunea delako.

Argiago ikustearren, ebaluazioak di-

tuen ondorioei buruzko gogoeta batzuk

egiteari beharrezko deritzogu. Teknikaren

aldetik oso ebaluazio zuzena egin dezake-

gu; baina hartatik ondorio negatiboak era-

torriko balira, ez genuke ezer ere egingo.

Eta gorago esandakoa gógoratzea baino ez

dugu, hau da, ebaluaziogintza nota edo ka-

lifikapen batzuk ematera ez dela muga-

tzen. Beraz, ebaluazioaren ondorioak no-

rabide ezberdinetara zabal daitezke eta

hainbat ikuspegitatik azter ditzakegu: on-

dorio didaktikoak, ondorio pertsonalak eta

ondorio administratiboak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) Ondor io didaktikoak (eba luazioa ren

erabilera didaktikoa )

Ebaluazioaren helbururik garrantzi-

tsuena ikas-irakasprozesuan duen eragi-

nean datza. Bijokaeraren artean bereiz de-

zakegu: eba luazio biltza ilea eta eba luazio

heziga rr ia . Lehenak berez ez dio ezer be-

rririk ematen prozesuari, lorturiko maila-

ren egiaztapena izan ezik; azken emaitza

baloratzen da eta bere kalifikapena era-

mandako prozesuaren adierazle globaltzat

hartzen da.

Ebaluazio hezigarriak, ordea, proze-

suaren balorapenean eta emaitzen azterke-

ta zehatzean du oinarri; horrela izanik,

prozesua bera nola bideratu edota jasota-

ko akatsak nola zuzendu jakin dezagun

lagutzen digularik. Ebaluazio hezigarria

ikaskuntzen eta lorturiko emaitzen balora-

penari dagokio. Biltzailea, aldiz, ikastal-

diaren amaieran ikasleak kalifikatzeko

erabiltzen da, baina ez du eragiten ikas-
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-irakasprozesuan egin beharreko aldaketa-

rik.

Dena dela, biak dira baliagarriak eta

edozein ebaluaketatan atera ditzakegu on-

dorio didaktikoak, bai biltzaile-tipokoak,

bai hezigarriak izango direnak. Lehenen-

goek lorturikoaren maila globala adieraz-

ten digute, ikastaldia edo antzekorik

bukatutzat ematen uzten digute lanik. Bi-

garrengoek emaitza hauen sakoneko az-

terketara eramaten gaituzte, emaitzen ar-

tean bereiz dezagun eta edukien artean

zeintzuk dauden asimilaturik eta zeintzuk

ez ikus dezagun.

b) Ondor io per tsona lak

Ebaluaziotik datorkigu ondorio per-

tsonalik garrantzitsuena zera da: subjek-

tuak (ikasle zein irakasle) badakiela zein

egoeratan dagoen. Dena dela, informazio

hau ez da deskripzio neutro eta hutsa, bai-

zik eta badarama bere baitan egoera honi

buruzko eritziren bat, positibo zein nega-

tiboa izan daitekeelarik.

Beraz, ikasleari dagokionez, arlo infor-

matibo honez gain, bultzagile hezigarria

ere bada ebaluazioa. Beste horrenbeste

gertatzen da irakasleari dagokionean.

e) Ondor io administra tiboak

Alde batetik, ikasleen promozioari da-

gokionez ebaluazioak ekarriko dituen on-

dorioak: aurrera jarraitzea, urratsa errepika-

tzea... Baina, bestetik, ikasleak taldeka-

tzerakoan ere badu eraginik, baldin eta aha-

lik eta talde homogeneoenak osatu nahi ba-

ditugu, jakina. ·

Ebaluazioaren ondorioak ikusi ondo-

ren, gatozen orain ebaluazio-bilerak hur-

bilagotik aztertzera.

Geure eguneroko dinamikan murgil-

tzen garelarik, badirudi bilerok zeregin ad-

ministratiboa izan dezaketela, hau da,

ikasguaren antolamenduarekin lotzen di-

rela. Eta horrela da, hein batean, bederen.

Baina, nolabait ere, ebaluazio-bileren ze-

regina antolarnendu-sailaren gainetik da-
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go, euren betekizuna benetako koordina-

zio didaktikoa lortzean bait datza, eta ez

du inolaz ere «espediente betetzearekin»
zerikusirik. Beraz, ebaluazio-bileren le-

hen baldintza bilerak egin nahi izatea da,

hau da, ebaluatzeko, zuzen eta eraginkor-

tasunez ebaluatzeko prest egotea.

Helburuei dagokienez, arestian eman

dugun definizio beraren argitan azal di-
tzakegu:

Edozein ikasgutan ematen den ikas-

-irakasprozesu orokorraren plan-

gintza didaktiko-pedagogikoan, ira-

kasleei dagokien partaidetza finka-
tzea.

- Ikasguan ematen den ebaluazio-pro-

zesua sistematizatzea eta globaliza-
tzea.

- Aurrera begira, ebaluazio-prozesuan

sakontzeko, erabat beharrezkoa den

ardatza egokitzea eta aberastea.

- Azken finean, ikasguaren antola-

mendu orokorrerako biderik eragin-

korrenetako bat irekitzea eta sendo-

tzea.

Prozedurari dagokionez, Zuzendariak

edo arduradun didaktikoak hartu beharko

luke bere gain ebaluazio-bileren gidaritza.

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

Honezaz gain, bertan egindakoaren berri

jasotzeko akta egitea ezinbestekoa da. Ak-

ta hori osatzeaz edozein irakasle nahiz

ikasguko idazkaria ardura daiteke. Horiek

horrela, Zuzendariaren edo arduradun di-

daktikoaren egitekoa aldez aurretikbilera-

rako deia eta gai-ordena partaide guztiei

luzatzea izango da eta, honekin hatera,

ebaluazio-bilera behar hainbateko eragin-

kortasunez egin dadin baldintzez ardura-

tzea.

Ebaluazioa egiterakoan ahalik eta tres-

narik egokienak erabili behar ditugunez,

ikas-irakasprozesuan etengabe jasotako

informazioa ebaluazio-bileretan sistema-

tizatuko da. Beraz, ebaluazio-bilera hauen

zereginen artean, besteak beste, honako

hauek aipatuko genituzke:

a) ikasle bakoitzaren jokabidea, aurre-

rabidea eta eragozpenak ikusi eta

aztertzea;

b) errekuperazioa edo laguntza berezi-

ren bat behar duten ikasleak an-

tzematea;

e) erabilitako tresna, irakasbide eta aba-

rren egokitasuna aztertzea.

Adibide gisa, horra hemen ebaluazio-

-bileraren gai-ordena posiblea:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Asistentzia (1 eta 2 fitxak) eta jarduera (ezaugarriak)

- lkas-irakasprozesuaren beste datuakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
• Aurreko ebaluazioaren akta, aza/dutako eritziak eta hartutako erabakiak

• Eguneroko jarraipenean jasotako datuak

• Kontrol-testak

- Programazioari buruzkoak

• Helburuak: Epe luze, ertain eta motzerazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lnformazioaren erabilera eta eritziak azaltzea

- Azterketa-frogaren emaitzak (A fitxa)

- Azterketa-frogaren egokitasuna eta aplikapena

• Zailtasun-indizea

• Diskriminazio-indizea

• Fidagarritasuna
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*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHelbideak: Edukien antolaketa. Aldaketak.
Ariketen aukeraketa eta egokitasuna.
Material didaktikoa.
lrakasbideak eta ikasteknikak.
Kanpo-ekintzak.
Saioen banaketa eta unitate didaktikoak...

* Koordinazioa: Talde barruan
Beste taldeekikoa

ErabakiakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhartu

- Kalifikapena (B fitxa)

- lkaslearen fitxa pertsonalera eraman beharrekoak

- Ebaluazioan erabilitako tresnen berrorientapena:

* Kontrol-testak

*Azterketa-frogak

- Programazioaren berrorientapena:

* Errekuperazioa eta laguntza bereziak

* Helburuak (epe motzerako)

* Helbideak

- Hurrengo baterako beharko den informazioaren bilketarako baliabideak aukeratzea

Ebaluazio-bileretan parte hartzen dute-

nen betebeharrei dagokienez,zera azpima-

rratu nahi dugu: ebaluazioa ikas-irakaspro-

zesuarenharnean kokatzen den ekintza sis-

tematikoa dela, eta prozesu berorren

hobekuntza duela helburu zehatza eta ikas-

learen zerbitzua xede nagusia. Bestela

esanda, ebaluazioak ikasleen ahalmen eta

mteresei eragin behar die; helburuak

definitzeko behar diren datuak eskaintzen

ditu; irakasbideen hobekuritzaeta edukien

hautaketa eta moldaketen zerbitzurako

egon behar duela; ikas-irakasprozesuaren

erritmoa ikaslegoari egokitzean zerikusia

du; ikasleen orientazio eta errekuperazio-
-lanetan lagungarri izan behar du; eta, az-

kenik, ematen diren agiriak bermatu behar

ditu. Beraz, partaideen betebeharrak, bes-

teak beste, hauexek lirateke:

Zuzendaria edo arduradun didaktikoa (lehenago aipatutakoez gain)

- Gai-ordenari jarrai eraztea.

- Bilera behar hainbateko arintasunez eta eraginkortasunez eramatea.

- Argitasunak eskatzea eta ematea.

- Bileran behar diren datuak prestatzea, eta irakasleek prestaturik izan ditzaten arduratzea.

- Hartzen diren erabakiak betearaztea.

- lrakasle bezala dagozkionak.
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ldazkariazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- Bilerako akta jasotzeaz arduratzea.

- lrakasle bezala dagozkionak.

lrakaslea

- Bileran beharko den informazioa prestaturik izatea, hala ikasleei buruzko datuak, asisten-
tzia, jarraipen-koadernoa, kontrol-testak, azterketa-frogak eta abar; nola programazioari da-
gozkionak, erabilitako materiala, egindako aldaketak eta abar.

- Hartzen diren erabakiak betetzea eta betearaztea.

Areago sakontzeko asmoz edo, aipamen berezia mereziko luke ebaluazio-bileretan behar diren
datuak zehazteak. Beraz, ondoko lerroetanaurkitukoditu irakasleakzehaztapen honen inguruan
hainbat abiapuntu.

a) lkasleari dagozkionak

- Urratsa hasi baino lehenagokoak:
* Sarrera-froga
* Beste inon aritua den
* Aurreko urratsen informazioa
*

- Kontrol-testak

- Azterketa-frogen emaitzak

- Asistentzia

.- Ezaugarriak: ikasle bakoitzarenak, ikastaldearenak, eta abar.

b) lrakas/eari dagozkionak (programazioaren ingurukoak)

- Helburuak

~ Helbideak
* Edukiak: emandakoak, nola eman diren, aldaketak, aldaketen zergatiak, bere eritzia etab.

· * Ariketak: egokitasuna, prozedura, aurkitutako eragozpenak etab.
* Material didaktikoa: egokitasuna eta gaurkotasuna, sortutako material berria ...
* Erabilitako metodologia, irakasbideak eta ikasteknikak.
* Saioen banaketaren egokitasuna eta unitate didaktikoen homogeneotasuna.
* Kanpo-ekintzak: helburuak, noiz egin, nola ...

- Koordinazioa:

• Talde barruan: irakasleen artekoa, ikasleen artekoa, irakasle-ikasleen artekoa,

• Beste taldeekikoa: nola eraman den, akatsak, hutsuneak eta abar.

Beste arlo garrantzitsua ebaluazio-bile-

ren antolamenduari eta maiztasunari da-

gokiena da. Ildo honetatik, antolamendua-

ri ekiterakoan, lehen arazoa erizpideak

finkatzea da. Besteak beste, honako eriz-

pide hauetarajo dezake irakasleak: mailaz

maila, hau da, urrats berberean aritzen di-

ren irakasleak bilduz; zikloka, hots, ziklo

bakoitza osatzen duten urratsetako irakas-

leak bilduz; goiz eta arratsaldeko txandak

bereiztuz; Irakasle Batza osoa biltzen de-

larik; erritmoz erritmo; eta abar.

Erizpide posible hauek ikasgu bakoi-

tzak duen errealitatearen arabera izango

dira erabilgarriak. Beraz, ikasgubakoitzak

ikusi beharko du zein erizpideri atxikitzen

zaion. Dena dela eta ebaluazio-bilerak era-

ginkorra izan behar badu, beste erizpide

nagusi bat ere izan beharko da kontuan,

hau da, bileretan irakasle gutxiegi ez bil-

tzea, ezta gehiegi ere. Agian, bi irakasle

biltzea ez da oso zuzena, hamabi biltzea

izan ez daitekeen bezalaxe.

Beraz, ebaluazio-bilerek, edozein eriz-

pideri jarraitzen zaiola ere, ez lukete ez

murritzegiak ezta zabalegiak ere izan be-
harko.

Hala eta guztiz ere, komenigarri ikus-

ten da noizean behin ikasguaren hilera
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orokorragoak egitea. Bilera hauek urtea-

ren epe naturalekin loturik etor daitezke,

trimestre bakoitzaren amaieran edo, Ga-

bonetan, Aste Santuan eta ikastaroaren

amaieran. Beraz, bi bilera-mota aurrikus-

ten <liraikasguaren antolamenduan: bata

ebaluazio-frogen ondoren, mailaz maila

edo beste zenbait erizpideren arabera egi-

tekoak; eta bestea, Irakasle Batzaren bile-

rak ikasguaren plangintza orokorra eba-
luatzeko eta egokitzeko.

Ebaluazio-bileren maiztasunari dago-

kionean, bidezko deritzogu ikasgu bakoi-

tzak bere plangintza burutzeari, hau da, bi-

leren 'erritmoa nork bere egoerara egoki-

tzeari. Halere, bi arrisku antzematen dira

ebaluazio-bileren maiztasunaren ingu-

ruan: bata, bilera gutxiegi egitea; eta bes-

tea, ikasgua etengabeko bilera-erritmoan

murgilaraztea. Gure ustez, gauzak bere

neurrian egitea komeni da; eta arestian

esandakoa kontuan izanik, ikasgu bakoi-

tzaren eskuan utzi beharko litzateke eba-

luazio-bilera hauen antolamendua eta

maiztasuna.

II. AZTERKETA-FROGAK

Liburuaren lehen atalburuan esaten ge-

nuen bezala, froga erabilgarriak eta, are

gehiago, egokiak osatzea ez da batere lan

erraza. Irakasle adituari ezer gutxi esan be-

harko zaio, arretarik haundienaz osatutako

froga aplikatu ondoren sarri askotan an-

tzematen diren hutsuneek eragiten duten

porrot-sentsazioa zertan den ezagun baino

ezagunagoa izango bai zaio. Ez dago

langintza horretanjartzea bezalakorik fro-

ga baten atzean gordetzen den mundu za-

bala ezagutzen hasteko.

Azterketa-froga bat prestatu beharrean

aurkitzen den irakasleak berehala aurkitu-

ko ditu aurrez aurre hasieran usteko zu-

keen baino arazo gehiago. Halere, eta ara-

zoak ugariak izan daitezkeen arren,presta-

tzen jartzea besterik ez <lagozenbateraino

den lan erakargarria ikusteko. Egia da zen-

bait irakasleren artean badela froga hauen

61

eraikitzeak dituen zailtasunak azpimarra-

tzekojoera, baina, orain artean jaso dugun

esperientziaren arabera, nabaria da ez de-

la inolaz ere eskola-saio bat programatu

edo ematea baino zailagoa. Eginkizun ho-

rretan bai komeniko dela lan-sistema or-

denatuari jarraitzea.

Atal honetan zehar saiatuko gara ira-

kasleak langintza horretan aurkituko di-

tuen hainbat eta hainbat zalantza aurkez-

ten eta irtenbideak eskaintzen. Horretara-

ko, lehentxeago aipatzen genuen lan-siste-

ma ordenatuaren haritik, irakasleak bataz

beste jarraitu beharko lituzkeen pausoak

aipatuko ditugu hemen. Azterketa-froga

batek lau urrats nagusi ditu:

1. Frogaren esparrua definitzen.

2. Froga eraikitzen.

3. Froga aplikatzen.

4. Frogaren erabilera.

l. FROGAREN ESPARRUA

DEFINITZEN

Lehen pauso honen garrantzia

azpimarratzeaz bat, ez da ahaztu behar

sarri askotan irakaslegoak behar baino

arreta txikiagoa eskaini izan diola puntu

honi. Helduen euskararen irakaskuntzak

sarri askotan bizi izan duen «aktibis-

moak» garrantzi gehiago eman izan dio

lan egiteari eta presaka egiteari hasieran

erizpide sendoak finkatzetik abiatzeari

baino. Bizitzaren alor askotan esan ohi

den bezala, hobe da askotan zehatz-me-

hatz zer egin nahi den pentsatzen hamar

minutu «galtzea», gerora eginkizunean

ezustekoren batekin topo egitea baino.

Azterketa-frogen alorrean ere, oso da

garrantzitsua denbora apur bat «galtzea»

zein motatako froga eraiki nahi dugun

definitzen.

Frogaren esparrua definitze-Ian horre-

tan irakasleak lau galdera nagusi izango

ditu aurrean:
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- Zein baldintza bete behar ditu fro-

gak?

- Zein helburu bete nahi ditu frogak?

- Zein erizpide erabili behar ditu ira-

kasleak?

- Zein osagai izan behar ditu frogak?

Hurrengo orrialdeetan saiatuko gara

galdera hauei erantzuna ematen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1. Baldintzak

Badira, oro har, frogek bete behar

dituzten zenbaitbaldintza orokor, hasiera-

-hasieratik irakasleakgogoan izan beharko

dituenak. Baliteke baldintza hauek ezagu-

negiak ere izatea irakasle askorentzat. Izan
ere, ebaluazioan adituak direnen hitzetan

oso bait <liraaipatuak ete onartuak, baina

ez da alferrik izango hemen berriro aipa-

tzea, labur bada ere.

Baldintza-multzo horren baitan bedera-

tzi bereizten <lira:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• F idaga rr ita suna

Froga berak edozein egoeratan emaitza

berdintsuak eman beharko ditu. Definizio

hori gehixeago sakonduz, hiru aspektu na-

gusi izan ohi dira kontuan fidagarritasuna

zertan den zehazteko:.

- Denbora . Ikastalde berari froga bi al-

di ezberdinetan aplikatu eta emaitzen

arteko korrelazioa ematen denean.

- F orma . Ikastalde berari froga bi for-

ma ezberdinetan aplikatu eta emai-

tzak berdintsuak direnean.

Baremazioa , Bi aztertzaileren esku-

tan frogak emaitza berdintsuak erna-

ten dituenean.

Zenbat eta emaitza berdintsuagoak izan

hiru aspektu horien aplikapenean, orduan

eta froga fidagarriagoa.

• Ba liaga rr ita suna

Frogak nahi <lenaneurtzen du. Bestela

esanda, frogak duen helburua betetzeko

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

egokia den inforrnazioa jasotzen du, ez

besterik.

• Objektibota suna

Frogak, egileak ezezik, beste irakas-

leek ere fidagarritasunez erabiltzeko mo-

dukoa izan behar du. Egileak soilik erabil-

tzeko frogak ez du objektibotasun haundi-

rik eskaintzen.

• Errepresentaga rr ita suna

Hitzak berak dioen bezala, frogak di-

tuen atalek dagokien pisua gorde behar

dute, hau da, frogak neurtu nahi den ikas-

taldiaren ispilu izan behar du.

• Za ilta suna

Frogak orekaduna izan behar du zailta-

sunari dagokionean ere. Ikaslegoaren er-

diak baino gehixeagok gainditu behar du

froga. Zentzuzkoa da pentsatzea ikasle ba-

kar batzuek gainditu duten froga ez dela

egokia; modu berean ia denek gaindituta-

koa ere.

• Iraka tsia r i dagokiona

Zentzuzkoa den bezala, frogan ez da

irakatsi ez denik sartu behar.

• P raktikota suna

Frogak erraza eta erosoa izan behar du,

bai eraikitzeari dagokionean, baita aplika-

tzeari eta zuzentzeari dagokionean ere.

• Denbora ren egokita suna

Froga burutzeko jartzen den denboran

ikaslegoaren %90ekbaino gehiagok buka-

tu behar du froga.

• lkasteko tresna

Frogak irakasleari laguntza eskaintzen

dion bezalaxe, ikasleari ere eskaini behar

dio, hau da, irakaslea irakastera eta ikaslea

ikastera bultzatuko ditu.

Orain artean aipatu ditugun baldintzok,

nabariak eta begi bistakoak izanik ere,

ezinbesteko abiapuntu dira froga baten

eraiketari ekiterakoan. Besterik da baldin-

tza hauek aldioro izan beharko dituela ira-

kasleak gogoan, bai froga osatzerakoan,
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bai aplikatzerakoan eta baita bukaeran fro-

ga ebaluatzeari ekiten dionean ere.

1.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHelburuak

Froga irakasleak ezarritako helburuak

lortzeko jartzen den tresna da. Beraz, ira-

kasleak oso argi izan beharko ditu helbu-

ruak froga osatzeari ekin aurretik. Oro

har, irakasleak markatuko dituen helburu
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hauek ez dira ikastaldiaren hasieran ira-

kasleak programatutako helburuetatik

urrun ibiliko. Horrela, irakasleak hiru hi-

ruhilabetetan urrats bat ematea progra-

matu badu, eta eman ere egin bada, bu-

kaeran aplikatuko duen frogak urratsaren

hasieran irakasleak ezarri dituen helbu-

ruak bete nahiko ditu.

Argibide gisa, hona hemen laugarren

urratsari dagozkion helburuak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. URRATSAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HelburuakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Hizkuntz formak

- lzen-sintagmaren arican:

D Deklinabidearen kasuak ondo bereiztu eta zuzen erabiltzea, indefinituak batez ere,
bai singularrean, pluralean zein mugagabean.

- Aditzaren arican:

O lndikatiboko lehenaldia zuzen erabiltzea (N-Nk sisteman 3. pertsona bakarrik).

O Jakin aditz trinkoaren lehenaldia ondo erabiltzen jakitea ..

- Sintaxiaren arican:

O Nominalizazioa (-tzen, -tzeko, -tzea) zuzen erabiltzea.

D Emandako denborazkoak, konparatiboak, ondoriozkoak, adbertsatiboak, zergatika-
koak, moduzkoak, kontzesiboak eta erlatiboa ondo erabiltzen jakitea.

Entzumena

Laugarren urratsera bitarteko hizkuntz formez osatutako elkarrizketa ulertzeko gai izatea.

lrakurmena

lpuin bat emanik, hari nagusia, batetik, eta, bestetik, datu zehatzak jasotzea. lpuinak laugarren
urratsari dagozkion ezaugarriak gordeko ditu, hau da, luzera, hizkuntz maila eta egoera apropo-
sak azalduko ditu.

/dazmena

Datu batzuk emanik eskutitza idazteko gauza izatea. lkasleak ez du eskutitz formalik idatzi be-
harko, nahiz eta eskutitz baten tankera gorde beharko duen.

Mintzamena

- Komiki nahiz elkarrizketa laguntza edo gida gisa duelarik, aurrez gertatutako zerbaiten kon-
taketa egiten jakitea.

- lkaslearen bizitzako pasadizo edo gertakari batetik abiatuz, elkarrizketa mantentzeko gau-
za izatea.

Hemen eman ditugun helburu hauek
laugarren urratseko edozein ikastalderi

egokitzen zaizkio. Posible da, ordea, talde

konkretu baten helburu espezifikoagoeta-

ra ere jaistea, eta horrela helburuak talde

konkretuaren ezaugarrietara egokitzea.

Adibidez:
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7. URRATSA

HelburuakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Entzumena

Euskaltegia kokatuta dagoen herrian erabiltzen den euskalkian ematen den hiztegi berezia tar-
tekatuz osatutako elkarrizketa zuzen eta bizia ulertzeko gai izatea.

Areago, froga baten helburua ez da be-

ti ikas-irakasprozesuaren edukiari loturik

joango eta, horrela, inoiz helburua froga-

ren fidagarritasuna neurtzea ere izan dai-

teke. Bide horretatik behin baino gehiago-

tan ikusi ditugu irakasleak bi forma ezber-

dinetako, hau da, teknika ezberdinen bidez

osatutako test herbera aplikatzen. Helbu-

rua, besteak beste, zein teknika den fida-

garriagoa ezagutzea.

Nabaria da helburuek zenbaterainoko

garrantzia duten, eta ez bakarrik azterke-

ta-froga baten osatze bidean, baita

programaziogintza osoan ere. Halere, eta

lan honen lehen atalburuan esaten genue-

naren haritik, helburuek ongi zehaztuak

izan beharko dute, hau da, ongi definí-

tuak. Helburu orokorregiek ez diote ira-

kasleari eginbidea behar bezala argituko;

eta bai, ordea, helburu zehatzek.

Argibide gisa, hona hemen bi helburu-
-mota hauen adibideak:

4. URRATSA

ldazmena

(A) Helburu orokorra

lkasleak eskutitz laburra idaztea.

Adibidean markatu ditugun bi helburu

horien arteko aldea nabarmena da. Helbu-

ru orokorrak ez bezala, helburu espezifi-

koak aski argi damaio irakasleari froga

antolatzeko mementuan.

1.3. Erizpideak

Frogaren esparrua definitze-bidean ba-

da garrantzi haundiko beste elementu bat

ere, ikas-irakasprozesua ebaluatzeko eriz-

pideak, hain zuzen. Azterketa-frogaren

baitan erizpideen betekizun nagusia dute,

baldintza eta helburuekin hatera.

Azken urteotan aski jokabide arrunta

izan da erizpideei garrantzi gehiegi ez

ematearena. Horren arrazoia erizpideei

(B) Helburu espezifikoa

lrakasleak datuak emanik, hogeitamar
minututan 100 hitz inguruko eskutitz la-
burra idaztea. Eskutitza ez da formala
izango; baina, nolanahi ere, eskutitz
baten tankera gorde beharko du (data,
agurra, edukiak, agurra eta izenpea).

buruz irakaslegoak sarritan izan duen

kontzeptuan datza. Askorentzat, erizpi-

deak froga aplikatu ondoren zuzenketa-

-prozesuan erabiltzeko elementuak izan

dira; eta, are gehiago, zenbaiti horren na-

bariak eta berezkoak iruditu zaizkio,

formulatzeak ere ez duela merezi izan.

Egia esan, jokabide honek badu bere

arrazoi-zatia, Izan ere, frogaren zuzenke-.

tan erizpideaz baliatzea ezinbestekoa da,

eta, bestalde, zenbait erizpide zen-

tzuzkoak dira. Nork esango luke, beste-

la, mintzamena neurtzerakoan zuzenta-

sunaren erizpidea kontuan hartu behar ez
denik?

Ebaluatzeko erizpideak, ordea, froga

osatzen hasi aurretik finkatu beharrekoak
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ere badira, zuzen-zuzenean loturik bait

doaz helburuekin. Lotura hori zertan da-

tzan adierazteko, esan dezagun helburuek

zer lortu behar den adierazten duten beza-

la (mota jakin bateko eskutitza idazteko

gauza izatea), erizpideek helburu horiek

nola lortu behar diren adierazten dutela

(eskutitza zuzentasunez, aberastasun eta

egokitasunez idatzi beharko du ikasleak).

Beraz, eta lotura horren hertsia izanik,

erizpideak helburuen garapenean koka-

tzen dira, nolarebait esateko. Eta frogaren

esparrua definitzerakoan ezinbesteko tres-

na dira irakaslearentzat.

Helburuez aritu garenean trebetasunen

alorra aipatu dugu, besteak beste, min-

tzamena, entzumena, irakurmena eta idaz-

mena. Lau trebetasun hauen garapenak

ikaslearieskatzen dion lanaren ikuspegitik,

berehala ohartuko da irakasleabatzuen eta

besteen artean ematen diren diferentziez.

Trebetasun batzuek ikasleari hizkuntza

produzitzeaeskatzen dioten bezalaxe, bes-

te batzuek hizkuntza identifikatzea eska-

tzen diote. Oinarri horretatik abiaturik, tre-

betasunakbi multzo nagusitanbanatukodi-

tugu:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Trebeta sun sor tza ileak:

Mintzamena/ldazmena

Trebeta sun ha r tza ileak:

Entzumena/ldazmena

Trebetasunen bestelako sailkapenik ere

egin daiteke; eta horrela, trebetasun ba-
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tzuek ikaslearen erantzun bapatekoa eska-

tzen duten bezala (mintzamena eta en-

tzumena),beste batzuei astiroago ekin die-

zaieke ikasleak (irakurriaren ulermena eta

idazmena). Baina erizpideen alorrerako

lehenik markatu dugun sailkapena zaigu

interesgarrien.

Trebetasun sortzaileak deitu ditugune-

tan ikaslea da hizkuntzaren sortzaile, eta

irakasleari ezinbesteko zaio mezu hori

neurtzeko eta ebaluatzeko erizpide nagusi

batzuk finkatzea. Trebetasun hartzaileak

deitu ditugunetan, aldiz, irakaslea (azter-

tzailea) da mezua antolatu eta igortzen

duena, eta ikaslearen lana mezu hori uler-

tzean datza.

Hizkuntz formen atalean ere antzeko

zerbait suertatzen da. Alderen bat edo bes-

te eman daiteke erabiltzen den teknika
zein den gorabehera, baina funtsean ikas-

leari hizkuntz ezagupen batzuk identifika-

tzea eskatuko zaio (kasurako, aukera

anitzeko galderak); edota, hizkuntza

sortzea eskatzen zaionean ere (hutsu-

neak bete, itzuli...), oso produkzio muga-

tua eta kontrolatua eskatuko zaio; kasurik

gehienetan, sistematikoki ikasi dituen hiz-

kuntz ezagupenak erreproduzitzea.

Errealitate horretan oinarriturik, trebe-

tasun sortzaileak ebaluatzeko erizpideek

garapen zehatzagoa eskatuko digute, hiz-

kuntz formen eta trebetasun hartzaileen

erizpideek baino. Hona hemen erizpide

batzuen adibidea:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. URRATSA

Mintzamenaren alorrean: Zuzentasuna
Aberastasuna
Ahoskera
Egokitasuna

Zuzentasuna
Komunikagaitasuna
Aberastasuna '
Egokitasuna

7. URRATSA

ldazmenaren alorrean:

Helburuen kasuan bezalaxe erizpidee-

nean ere definizio orokorregiek ez da-
maiote irakasleari laguntza haundirik.

Zazpigarren urratseko idazmena neur-
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tzerakoan zuzentasuna neurtu behar dela

esatea ez da alferrikako lana, baina asko-

zaz ere baliagarriagoa litzaioke irakaslea-

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

ri erizpide hori garatuxeago ematea. Bes-

telakoa litzateke erizpideen ondoko defi-

nizio hau:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7. URRATSA

ldazmenaren alorrean:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a) Zuzentasuna

Gramatikari dagokio. Zuzen idazten duenak ando betetzen ditu gramatikaren arauak. Urrats
honetan ortografiaren oinarrizko arauak betetzea ere neurtu behar da.

b) Komunikagaitasuna
ldeiak azaltzeko gaitasuna adierazten du. Komunikagaitasunaren jabe denak adierazi nahi
duena idazten du, eta ulertu egiten zaio.

e) Aberastasuna
lkasleak idazten duen euskararen maila neurtzen da, erabiltzen dituen egiturak (subordina-
zioak), loturak, hiztegia, esaerak eta abar aztertzen.

d) Egokitasuna
Euskaraz jator eta egoki hitz egiten duen ikas/eak ez du ez hizkuntza behartzen, ez erdara-
tik itzultzen.

Ongi definitutako erizpideek asko

laguntzen diote irakasleari froga neur-

tzerakoan.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4. Osagaiak

Azpiatal honen edukia emana dator no-
labait aurreko puntuetan, baina ez da so-

bera izango berriro ere azpimarratzea.

Azterketa-froga guztiek ez dituzte beti

atal berdinak izaten. Horren arrazoia ikas-

-irakasprozesuaren beraren bilakabidean

aurkituko du irakasleak. Edozein hizkun-

tzatan erabilera-maila ezberdinak aurkitu-

ko ditugu subjektuak mementu jakin ba-

tean hizkuntzarekiko duen harremanaren

arabera. Batzuetan hizkuntzarekiko harre-

mana aktiboa izango den bezala (idatziz

nahiz ahoz subjektuakhizkuntza sortu egi-

ten du), beste batzuetan, aldiz, pasiboagoa

izango da (subjektuak, entzunez edota ira-

kurriz, hizkuntza ulertu egiten du). Harre-

man-mota hauei hizkuntz trebetasunak

deitzen zaie eta ondoko izen ezagun hauez

definitzen dira: mintzamena, entzumena,

idazmena eta irakurmena.

Hizkuntzen ikas-irakasprozesuan tre-

betasunak lortzen joateko, ikasleak hiz-

kuntz ezagupen batzuen jabe eginez joan

behar du, hau da, hizkuntzaren forma be-

rriak ikasi eta erabiltzeari ekiten zaion hei-

nean garatzen dira trebetasunak.

Ikuspegi horretatik, azterketa-frogak

ondoko atal hauek jaso beharko ditu:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-H izkuntz formak

-Trebeta sunak: Mintzamena

Idazmena

Entzumena

Irakurmena

Halere, eta aurrera egin baino lehen,

komeniko da zehaztapenen bat edo beste

egitea. Hizkuntza berri baten ikaskuntz

prozesuari ekiten zaionean, argi eta garbi

ikusten da hizkuntz trebetasunen garapena

ez dela aldi berean eta guztietan maila be-

rean ematen. Bestela alferrik bereiziko di-

tugu lehentxeago trebetasun sortzaile eta

hartzaile deitu ditugunak; guztion buruan

izango da ulertzeko gauza izan baina hitz

egiteko kapaz ez den ikaslearen kasua.

Ezinezkoa litzaiguke ikas-irakasproze-

suan zehar zein trebetasun nola eta noiz

garatzen diren zehatz-mehatz deskriba-

tzea eta, are gehiago, arau moduko lege

unibertsalik ezartzea. Izan ere, ikasle
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bakoitzak egiten duen bidea oso bait da

pertsonala. Eguneroko esaldiak izan dai-

tezke ondoko hauek: «Mikelek berehala

ulertzen ditu eduki berriak, baina nekez

eusten die. Ahaztu egiten zaizkio. Ai-

tziberrek ondo gogoratzen ditu edukiak,

baina nekez botatzen ditu», Halaxe da,

ikasbidea ezberdina da ikasle bataren edo

bestearen kasuan; baina, halere, badira oro

har onartuak diren zenbait jokabide oro-

kor, logika baten barruan ematen direnak.

Horrela, denok onartzen dugu eduki be-

rri bat ikastea ez dela pauso bakar batean

ematen, badirela edozein ikaslek ematen

dituen pauso bat baino gehiago. Horrexe-

gatik, edozein eduki berri aurkeztu ondo-

ren, ez diogu ikasleari berehalakoan edu-

kia erabiltzen hastea eskatuko. Ikasleak le-

hen-lehenik jabetu egin beharko du edu-

kiaz, hau da, ulertu egin beharko du aur-

kezten zaiona. Gerora, lantzeari ekingo
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zaio eta ikaslea eduki berria sistematizatu

eta bereganatzen saiatuko da (ikasitakoa

bameratzen), eta azken pauso bezala hasi-

ko da ikasitakoa kanporatzen. Pauso

hauek, gutxi-asko, ikasle guztiengan ema-

ten dira; besterik izango da, ordea, zenbat

denbora egiten duten ikasle batek eta bes-

teak eginbide horretan.

Trebetasunen garapenean ematen den

aldiberetasunik ezak islada garbia izango

du azterketa-frogaren atalak zeintzuk di-

ren erabakitzerakoan, eta, horrela, ikas-

-irakasprozesuan ematen den progresioa

mantendu egingo da frogaren osagaietan

ere.

Ondorengo taulan duzu euskalduntze

prozesuaren lehen zortzi urratsetan neurtu

behar diren trebetasunen zerrenda maila-

katua, bakoitzean zer eskatu ere adieraz-

ten delarik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AZTERKETA-FROGEN ATALAK

T.REBETASUNAK

HIZKUNTZ

URRATSA FORMAK Mintzamena Entzumena lrakurmena ldazmenazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Programazioa- Ez da neurtzea Deskribaketa Ezda Ezda
1 renarabera eskatuko neurtzea neurtzea

eskatuko eskatuko

Ezda Ezda
2 Programazioa- Deskribaketa Elkarrizketa neurtzea neurtzea

ren arabera arrunta eskatuko eskatuko

3
Programazioa- Elkarrizketa Kontaketa Ezda Oharra

ren arabera arrunta lehenaldian neurtzea idaztea
eskatuko

4
Programazioa- Komiki baten Gaibaten lpuina Datu batzuk

ren arabera deskribaketa inguruko emanik, gutuna
eta kontaketa elkarrizketa osatzea

Programazioa- Artikulu erra- Gai baten lpuina Gutuna osatu

5 ren arabera zak irakurri, inguruko mamia emanda
kontatu eta informazioa:

gaiari buruzko datuak eta
eritziak eman eritziak

Programazioa- Gai bati lotuta- Hizketa Dibulgazio- Arrazoitutako
ren arabera ko elkarrizketa. periodistikoa -mailako gutuna

6 Gaia ez da ulertzea testua
teknikoa edo

lilosofikoa
izango.
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Programazioa- lrakurritako Elkarrizketa Dibulgazio- Gutun formala
ren arabera testu baten zuzena eta -mailako (erakunde

7 laburpena bizia testua balera
etaeritzia zuzendua ...)
ematea.

Programazioa- Gai puntual Gaibati Testu
8

ren arabera baten azalpena, buruzko literarioaedo Gai baten
eritzia eta azalpena eritzi-artikulua inguruko

elkarrizketa idazketa

2. FROGA ERAIKITZEN

Azterketa-froga baten ibilbide osoan

hauxe da, seguruenik ere, unerik erabakio-

rrenetakoa. Alde batetik, froga praktikoa

eraikitzeak dituen arazoak datozkigu zu-

zen-zuzenean eskuartera, baina, bestetik,

egindako lana forma hartzen hasten da,

ikusi egiten da, eta hori sari haundia da

irakaslearentzat.

Ondorengo orrialdeetan froga baten

eraikuntzan eman beharko ditugun urra-

tsak zehazten saiatuko gara. Beste zenbait

jardueratan bezalaxe, ez da batere erraza

izaten errealitatean nahasturik ematen di-

ren hainbat elementu bakarka aztertzea;

baina, gutxieneko ordena mantendu nahi

bada, ezinbestekoa suertatzen da. Gu, geu-

re aldetik, irakasleak topa ditzakeen arazo-

rik arruntenak aipatzen saiatuko gara, ar-

datz bezala, froga baten atalez ataleko des-

kribapena harturik.

Irakasleak duen arazorik behinenetakoa

baliabide egokia aurkitzearena da, hau da,

zein froga-mota erabili aukeratzearena.

Frogaren edukia aurrez definiturik izanda

ere, alde haundia dago froga ahozkoa edo-

ta idatzizkoa izan.

Froga-motak,beraz, ukaezinekogarran-

tzia du. Luze joko liguke hemen froga-mo-

ten deskripzioa egiteak, baina bai komeni

dela sailkapen orokor bezain laburra

eskaintzea,beti ere ondorengoaipamenetan

erreferentzipuntu garbia izan dezagun.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Egituraren Aurkezteko Eskatzen den Erantzuteko ikas/eak
arabera moduan erantzun-mota egin behar duena

Ahozkoa Erantzuna eman

ldatzia Esplikazioa eman

Erantzun librea Marrazkiduna Ahozkoa Testua osatu

Aukera anitzekoa Egoera, ekintza ldatzizkoa Testutik ondorioak
edo zenbait atera
gauzatan Piktorikoa
oinarrituak ltzuli

Motorikoa
Testuan aldaketak
egin

Testua moldatu

Azterketa-froga baten eraikitze-bidean

froga-moten sailkapena gogoan izatea
garrantzitsua bada ere, ez da nahikoa, fro-

gak modu bateko edo besteko forma hartu
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behar bait du. Eginbide horretan aparteko

zerikusia du teknikak. Horren sarri erabili

ohi den hitz honen definizio bat emateko-

tan, printzipioen aplikapenetik datozen

ikasgelako aktibitate eta prozedurak dire-

la esango genuke, hau da, hizkuntzen

irakaskuntzaren kasuan, hizkuntza ikas-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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-irakasteko erabiltzen den haria. Bestela

esanda, ikas-irakasprozesuaren ardatza

hizkuntza izanik eta, bestalde, topagunea

eskola izanik, hizkuntzaren lanketa bi

puntu nagusitan oinarritzen da: gaia eta
teknika.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IKASLEA HIZKUNTZA IRAKASLEA

gaia-teknika

Tekniken mundua zabala bezain abe-

ratsa da, eta horrexegatik zaila dirudi ira-

kasleak egin beharreko teknikaren aukera-

ketak; baina, praktikan, frogaren edukia-

rekin gertatzen zen bezalaxe, uste baino

errazago suertatuko zaio. Arrazoia, or-

duan emandako herbera, hau da, azterke-
ta-frogan erabiliko den teknika ikastaldian

zehar erabilitakoen artean aukeratutakoa

izango da. Edukiaren kasuan genioen be-

zala, ikasleak normaltasunez jokatzea na-

hi badugu, frogan erabiliko den teknika

ezaguna izan beharko zaio. Horrek, neurri

haundi batean, erraztu egiten du irakaslea-

ren teknika aukeratze lana.

Orain arte aipatu ditugun bi elementu

horiek, froga-mota eta teknikak, alegia,

harreman estua gordetzen dute frogaren

osagaiekin. Lehentxeago esaten genuen

bezala, azterketa-froga batean bost atal be-

reizten ditugu:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhizkuntz ezagupenak, min-

tzamena , entzumena , idazmena eta irakur-

mena . Froga-mota eta teknikaren aukera-

keta atal bakoitzari dagokio, eta, beraz, az-

terketa-froga bakar batean bost froga-mo-

ta eta bost teknika ezberdin bil daitezke.

Hortantxe datza, hain zuzen ere, behin bai-

no gehiagotan, ikasle eta irakasle zenbai-

tek erakutsi duten azterketa bat baino ge-

hiago egiten edo prestatzen aritzearenzen-

tzazioa. Arrisku hori saihestu nahian edo,

egin izan da ahaleginen bat edo beste fro-

ga globalagoak prestatzen, baina gehjene-
tan bost ataletako frogak gai bakar 'baten

inguruan ardaztea baino askoz gehiago ez

da lortu, praktikan ezinezkoa bait da hiz-

kuntz trebetasun bakoitzaren ezberdinta-.. . \
sun eta espezifikotasunetatik datozen mu- ·

gak zeharo gainditzea. Horrela, ezingo da

inoiz idazmenari dagokion froga ahoz pa-

satu edota mintzamenekoa idatziz. Halere,

ikuspegi globalizatzaile hori ez da inolaz

ere aldrebesa, eta ahalegin positibotzat jo

beharda.

Orain arteaipatuditugunaspektuezgain,

bada beste bat ere irakasleak oso kontuan

izan beharko duena: frogarenbame-antola-

keta, alegia. lrakasleak ezin du inoiz ahaz-

tu froga zertarako eta nola ari den presta-

tzen, baina ezta norentzat ari den ere. Ho-

nekin esan nahi da froga, ikaslearentzat
prestatzen den bezalaxe, irakaslearentzat

ere badela, hein haundi batean. Beraz, fro-

gak bi subjektu horiei dagozkien elemen-

tuak bilduko ditu bere baitan,eta irakasleak

jakitun izan behar du.Orainarteesan dugun

guztiaren arabera, nabaria da froga ez dela

soil-soilikikasleakbete beharduen ariketa-
-multzoa. Hori ere bada, baina bait irakas-

learen erabilerarako diren beste elementu

.batzuk ere. Zeintzuk dira, ordea, irakasle

eta irakaslearentzako elementu horiek?

• Ikaslea r i dagozkionak

Frogaren bi elementu izango dira ikas-

leari begira antolatuko direnak: froga bera

eta frogari egoki ekin ahal izateko behar

dituen instrukzioak. Pellokeria dirudien
arren, ikasleari bete behar duen froga ema-

ten zaionean, ezinbestean adierazi behar-

ko zaio nola bete behar duen, zenbat den-
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bora ematen zaion etab. Besterik izango da

instrukzio horiek ahoz, idatziz edo beste

edonola ematen zaizkion.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• lrakaslea r i dagozkionak

Edozein azterketa-frogaren elementu-

-multzo garrantzitsu honetan lau elemen-

tu, behintzat, bereiziko ditugu:

111 P rozedura : froga aplikatzerakoanja-

rraituko den prozedurajasoko du atal

honek, eta, kasurik gehienetan, ikas-

leei eman beharreko instrukzioekin

bat etorriko da.

111 Erantzun zuzenak: ikasleak frogan

zehar eman beharko dituen erantzun

zuzenakjasoko dira atal honetan, eta

eginkizun nagusia du froga zuzen-

tzean laguntzea eta objektibotasunez
jokatzeko bidea eskaintzea.

111 Erizpideak: zuzenketan laguntzea

dute helburu, eta ezinbesteko tresna

dira trebetasun sortzaileen alorrean,

ezinezkoa bait da mintzamen edo

idazmenean ikaslearen erantzun zu-

zenak aurrez finkatzea.

111 Baremazioa : ongi antolatutako fro-

garen atal guztietan jasoko da bare-

mazioa; helburua froga kalifikatzen
laguntzea izango du.

Aipatu berri ditugun ikasle zein
irakaslearentzako atal hauek, esan beha-

rrik ere ez dago, frogaren atal bakoitzean

jaso behar direla. Dudarik ez dago gida es-

timagarria izango zaizkigula ondoren

egingo dugun atalez ataleko azterketan.

2.1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHizkuntz formak

Aurreko orrialdeetan genioen bezala,

hizkuntz ezagupenak ez dira hizkuntzaren

erabileran trebetasun-tankera hartzen du-

ten elementuak, hau da, hizkuntzaren era-

bileraren azterketan. Halere, ikasleari

ezinbestekoa zaio hizkuntz ezagupen ho-
riek banan-banan ikasiz joatea, trebetasu-

nak garatzen joateko. Ikastaldian zehar

ikasleak egiten duen ikaste lan horrek ere

badu bere lekua azterketa-frogan.

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

Frogaren formulazioari ekin aurretik,

lehentxeago aipatu baina sakondu gabe

utzitako puntu hatera bueltatzea komeni

zaigu. Zein eduki neurtu behar du frogak?

Aurreko atalean ere esaten genuen frogak

ikastaldian zehar emandako hizkuntz eza-

gupenak neurtu behar dituela, ez dagoela

eman gabeko edukirik neurtzen hasi beha-

rrik. Honetaz, egun zenbait euskaltegitan

bete-betean ematen denjokabide baten in-

guruko hausnarketa egin nahiko genuke.

Ez da batere arraroa hizkuntz ezagupenen

neurketarako zenbait frogatan dagokion

urratsez kanpoko hainbat eta hainbat edu-

ki neurtzea. Adibide gisa, seigarren urra-

tseko froga batean %20a baino ez izatea

seigarren urratsari dagozkion edukiak eta

gainerantzekoak bostgarren urratsa eta A

mailari dagozkionak izatea. Jokabide ho-

nen atzean galdera garrantzitsua gorde-

tzen da: zein hizkuntz ezagupen neurtu be-

har ditu frogak?

Frogen baldintzak aipatu ditugunean,

erantzunaren zati bat ere eman dugula-

koan gaude. Gogora ditzagun, besteak

beste, frogen zenbait baldintza eta haien

definizioa:

• Errepresentaga rr ita suna

Frogak dituen atalek dagokien pisua

gorde behar dute, hau da, frogak neurtu na-

hi den ikastaldiaren ispilu izan behar du.

• Iraka tsia r i dagokiona

Frogan ez da irakatsi ez denik sartu be-

har.

• P raktikota suna

Frogak erraza eta erosoa izan behar du,

bai eraikitzeari dagokionean, baita aplika-

tzeari eta zuzentzeari dagokionean ere.

Baldintza horien arabera, lehentxeago

aipatu dugunjokabide horretan ez dira fro-

garen baldintzak behar bezala gordetzen.

Egia da ez dela eman gabeko edukirik sar-

tzen, baina baita ere froga ez dela ikastal-

diaren ispilu. Garbi dagoena da hizkuntz

ezagupen-froga burutzeko ikasleak eman

behar duen denborak zentzuzkoa izan be-

har duela, hau da, ikaslea ezin arituko da
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hiru orduz atal horri dagokion frogari

erantzuten. Denbora aldetik ere frogak

egokia izan behar badu (ordubeteren ingu-

ruan ibili beharko luke, hortik aurrera

ikaslearen errendimendua beheraka joan-

go bait da), eduki aldetik errepresentaga-

rria izan behar du, hau da, azkeneko eba-

luazio-frogatik hona ikasitakoaren neur-

keta. Ikuspegi horretatik, laugarren urra-

tseko ikasle batek 120-125 ordutan ehun-

dik gora eduki berri ikasi baditu, ez da oso

errepresentagarria izango frogan 8-10

eduki baino ez eskatzea eta gainerantzeko

guztiak aurreko urratsetan ikasi eta neur-

tutakoak izatea.

Halere, bada jokabide horren aldeko-

rik, urrats baten neurketak aurreko urrats

guztiena ere jaso behar duela dioenik, ale-

gia. Eta, egia esan, ez zaie arrazoirik falta.

Baina ez dugu ahaztu behar frogak beste

atal batzuk ere badituela hizkuntz ezagu-

penetatik at, eta irakasleak trebetasunetan

duela aukera ezin hobea hizkuntza urra-

tsen pilaketa bezala aztertzeko. Gure ikus-

puntutik, beraz, hizkuntz ezagupenen ata-

lakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAurra tsean zehar edota ikastaldian ze-

har emandako eduki berriak baino ez lituz-

ke neurtu beharko, eta urra tsetan zehar

emandakoak frogaren beste ataletanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAneur-
tu, modu globalago batean neurtu ere.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.1.1. Formulazioa

Hizkuntz ezagupenen atalaren formu-

lazioari dagokionean, aski jokabide bate-

ratua ematen da gaurregun. Nolanahi ere,

testak <lira nagusi frogaren atal honetan.

Egia da test-mota asko erabiltzen direla,

eta bakoitzak bere zailtasun bereziak di-

tuela; baina, azken urteotan, laguntza

haundia damaiote irakasleari bere !anean.

Edozein testen oinarrian itemak aurki-

tuko ditugu, hau da, item-multzo baten in-

guruan ardazten da froga. Definizioetara

joaz, testa aztertzailearen eritzi pertsona-

lek parte hartu gabe puntuazio bat ematen

duen froga da; eta itema, aldiz, froga ho-

rretan azterketariak erantzun beharreko

problema planteatzen duen atala.
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Bistakoa da test batzuetatik besteetara

dagoen aldea itemen ezberdintasunean oi-

narrituko dela, gehienbat. ltemen mundu

zabala zehatz-mehatz aztertzea erraza ez

bada ere, ikus dezagun batzuen eta besteen

arteko ezberdintasunak zertan diren. Itema-

ri erantzuteko ikasleak duen askatasunari

begira lehen sailkapen bat egitekotan, ite-

mak aukera anitzekoak edota aukera baka-

rrekoak izan daitezke. Kalifikatzerakoan

erreferentzi puntua itemek izan dezaketen

zailtasuna bada, sailkapena zabalxeagoa da.

• P a reka tzea - Bi elementu (hitzak, hi-

tza eta definizioa ...) gezi batez edo

lotzea eskatzen zaio ikasleari.

• Egia -gezurra - Emandako proposi-

zioa zuzen ala oker edota egia ala ge-

. zurra den esatea eskatzen zaio ikas-

leari. Erantzun altematiboak ere dei-

tzen <lira. •

• Aukera anitzeko ga lderak - Ematen

diren hiruzpalau edo erantzun posi-

bleen artean ikasleak zuzena aukera-

tu behar du.

• Hutsuneak bete - ltemean falta den

hitza edota esaldia osatzea eskatzen

zaio ikasleari. Aurrekoak baino zai-

lagoa izan daiteke puntuatzerakoan,

batez ere kontuz eraikitzen ez bada.

• Itzuli - ltemaren luzera eta zailtasu-

naren baitan egongo da, baina, nola-

nahi ere, puntuatzen zailagoa da.

• Okerrak zuzendu - Aurrekoaren an-

tzekoa. Ikasleari oker dagoena berri-

daztea eskatzen zaio.

• Berr idazketa - Emandako itema bes-

te modu batera adieraztea eskatzen

da.

• Erantzun /aburra - Hutsuneak bete-

tzearen antzekoa da. Galdera !abur

bati esaldi pare batean erantzutea

eskatzen da. Puntuatzen zaila gerta ,

daiteke.

Hauek <liragehien erabiltzen diren itern-

-motak. Badira beste batzuk ere, baina gu-
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txiago erabiliak. Hala nola,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAerantzun murr i-

tzeko eta luzeko entsa iu izenez deiturikoak.

Baina, lehen esan bezala, hizkuntzen

irakaskuntzan ez erabiltzeaz bat, puntua-

tzen ere askozaz zailagoak dira.

Item-mota hauen aspektu batzuk ere

hartu behar dira kontuan. Lehentxeago

puntuatzerakoan duten zailtasuna hartzen

bagenuen kontuan, egiterakoan eta aplika-

tzerakoan izan dezaketen zailtasuna ere ai-

patu behar da.

Egitean · itemak duen zailtasunari

begiratzen badiogu, errazenak pareka tzea

eta erantzun laburra eskatzen dutenak di-

ra. Hutsuneak bete motako itemak ere

errazak izan daitezke. Egiten zailenak

egia -gezurra eta aukera anitzeko ga lderak

dira, nahiz eta itxuraz horrelakorik ez di-

rudien. Oso kontuz egin beharrekoak dira.

Izan ere, ez bait da batere erraza izaten be-

har bezalako distraigarriak asmatzea.

Puntuatzerakoan itemek duten zailtasu-

nari dagokionean, aldiz, errazenak pareka -

tzea , egia -gezurra eta aukera anitzeko ga l-

derak dira, nolarebait mekanikoenak dire-

lako, hau da, erraz erabaki daitekeelako

ikasleak eman behar duen erantzuna. Hu-

tsuneak bete motako itemetan ere erraza

izan daiteke, baina, lehen esaten genuen be-

zala, kontuz eraikitzea eskatzen du. Puntua-

tzen zailenak ikaslearen erantzuna erabat

aurrikusten uzten ez dutenak dira, irakas-

learen eritziak leku gehien hartzen duten

item-motak. Multzo honetan sartzen dira

erantzun laburreko itemaketa erantzun mu-

rr itz zein luzeko entsa iuak.

ltem-mota aukeratzea ez da, ordea, ira-

kasleak hartuko duen lehen lana baino.

Horrekin batera beste galdera batzuk ere

sortuko zaizkio, hala nola, zenbat itemja-

rri behar diren, zein zailtasun-maila behar

duten izan, nola antolatu item-multzoa

etabar luzea.

Zalantzarik arruntenetakoa frogak zen-

bat item izan behar dituen jakitea izaten

da. Zaila da kopuru zehatza ematea. Baina

aditu gehienak bat datoz ordubeteren az-

pitik behar duela adieraztean. Beraz, den-

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

bora da mugarik behinena. Hortik gorako

froga antolatuko bagenu, hobe da bi egu-

netan edo banatzea, aski frogatua bait da-

go gehienez ere ordubeteren inguruan

iraun dezakeela frogari egoki erantzuteko

behar den errendimendu-mailak.

Zenbaitek orain arteko erantzuna on-

tzat emango du, baina beste batzuentzat

ordubetean zenbat item sartu behar diren

izango da hurrengo galdera. Hemen ez da

erraza ara u bakarra jartzea. Inoiz esan izan

da minutuko aukera anitzeko galdera bati

erantzun dakiokeela; baina ez da beti neu-

rri hori erabili. Izan ere, zerikusi haundia

bait dute, esaterako, ikasleen irakurtzeko

gaitasunak, itemen formulazioek duten lu-

ze-laburtasunak etab.

Itemek gorde beharreko zailtasun-mai-

lari dagokionean, zentzuzkoa dirudi

%50eko zailtasunez osatuak izatea: Item

guztiak, ordea, ez dira %50eko zailtasun-

-mailan egongo, baina bai batazbeste-

koa, Horrela antolatutako froga batean

ikaslegoaren %60- 7 5ak gaindituko luke

froga. Jarritako denbora %90ak gaindi-

tzen badu, errazegia izan dela pentsa dai-

teke; eta %20ak gainditzen duenean, al-

diz, zailegia.

Zailtasun-maila itemaren kontestu de-

segokitik sor daiteke. Demagun laugarren

urratseko eduki bat eskatzen diogula

urrats horretan aritu den ikasle bati, baina

itemaren kontestua 5. edo 6. urratseko egi-

tura edo hizkuntz formen bidez aurkezten

dugula. Zalantzarik ez dago itema zailegia

dena. Bide beretik jarraituz, kontestua

ezezik, item-sistema baten bidez eska-

tzeak distraigarri haundiegitxoarena egin-

go luke. Oro har, zailtasun-maila areago-

tzen duten elementuak irakaslearen aka-

tsik arruntenaren ondorioz datoz: itxitasu-

na.

Sarritan, item konkretu bati erantzun

diezaioten dabilela, irakasleak item

ulergaitzak eraiki ditzake (hiztegi edo egi-

tura zailegiak), edota item zehaztugabeak

(irekiak, erantzun bat baino gehiago eman

daitezkeenak).
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Halere, ez dira hemen bukatzen irakas-

learen buruhausteak. Irakasleak lortu nahi

duen informazioa deskribatu ondoren,

item-mota egokiena topa tuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdu eta saiatu da

zailtasun-maila orekatua gordetzen; baina

oraindik ere pauso haundiagoa eman be-

har du testa prestatua utzi riahi badu.

2.1.2. Froga prestatzen

Lehentxeago genioen bezala, testa, fro-

garen beste edozein ataletan bezalaxe, bi

ardatzen inguruan antolatzen da: ikaslea

eta irakaslea. Testaren osagaietan ere argi

eta garbi isladatuko da bikoiztasun hori.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Ikaslea ren testa

Ikasleak eskuartean izango duen testa

prestatzea oso da garrantzitsua. Ordurarte
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irakasleak emandako pauso guztiak alfe-

rrikakoak izan daitezke, testa kontu haun-

diz gauzatzen ez bada.

Irakasleak bi gauzatan erreparatu be-

harko du nahitaez: instrukzioak eta ite-

mak.

Instrukzioek argiak eta zehatzak izan

beharko dute. Nahiko da instrukzioetan

hutsegitea froga on bat hankaz gora bota-

tzeko. Sarri askotan oharkabean joaten

zaigun aspektua da, ez bait du testaren bar-

nean, itxuraz bederen, entitate haundiegi-

rik (hasieran idazten edo esaten diren pa-

re bat-hiru esaldi baino ez dira). Argi eta

zehatz eman nahi baditugu, komeniko da

ikaslearen hizkuntz ezagutza-mailara ego-

kituak izatea; eta, bestalde, asko laguntzen

du adibideren bat eskaintzeak.

Ordubete daukazu testa betetzeko. Ongi irakurri erantzun baino lehen. Letra garbiz edo rnalus-
kulaz idatzi, mesedez. Hutsune bakoitzean hitz bat falta da. Gidoitxoa duen hitzari izena edo
atzizkia lotu behar diozu.

Zerbait ulertzen ez baduzu, galdetu hasi baino lehen.

Adib.: Anek bere guraso- ENGANDIK ikasi du euskara.

Instrukzioen ondoren ikasleak erantzun

beharko dituen itemak ezarri beharko di-

ra. Zeintzuk erizpideri jarraitu, ordea, ite-

mak aurkezterakoan? Jakin badakigu hiz-

kuntz formen multzoaren bamean ere egin

daitekeela azpimultzorik; eta, horrela, hi-

ru motatakoak aurkituko ditugu:

11111 Izen-sintagma (sintagma

funtzionalak).

11 Aditz-sintagma.

111 Egiturak (sintaxiari dagozkio ).

Irakasleak itemak aurkezterakoan or-

dena berorrijarrai diezaioke, horrela ikas-

leak zein sailetan (deklinabidea, aditza,

sintaxia) asmatzen edo hutsegiten duen

erraz baino errazago jakinez.

Erizpide honen ondoan beste bat ere

erabiltzen da testa osatzerakoan: itemak

errazenetik zailenera sailkatzea. Jokabide

honen helburua atzeratuxeago dabiltzan

ikasleak ez desanimatzearena da. Bi eriz-

pideek dirudite egokiak, baina ez da beti

erraza suertatuko bien aldiberetasuna.

Beste erizpide bat mota bereko itemak

elkartzearena da. Horren helburua ikaslea

aldioro erantzun-mota aldatzen ez ibiltzea

da. Beraz, komeniko da hutsuneak bete-

tzekoak elkarren segidan jartzea, itzulpe-

na itzulpenekin etab.

Esan beharrik ere ez dago itemak garbi

idaztea komeni dela, tartean lekua utziz

eta ordenan zenbaturik. Item bakoitzari

zenbakia ematearen arrazoia edozein mo-

mentutan erraz aurkitzeko modua izatea

da.

Erizpide guzti horiek izan behar ditu

irakasleak gogoan testa osatzerakoan.
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• lrakaslea ren testa

Nabaria da, alabaina, testa es dela ikas-

leak erantzun beharreko atalean bukatzen.

Irakasleak tresneria ugariagoa behar du

froga behar bezala burutu ahal izateko.

Tresneria horren barman oinarrizko lau

elementu jaso beharko <lira:

- ltemen bame-sailkapena,

- Prozedura.

- Baremazioa.

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

- Erantzun zuzenak.

ltemen barne-sailkapenaz item bakoi-

tza hizkuntz formen zein azpiatali dago-

kion jasotzea ulertzen da. Ikasleak aski

lan dauka hizkuntz ezagupenak neur-

tzearekin, eta ez dauka jakin beharrik

(nahiz eta berak ere identifikatzen di-

tuen) halako itema deklinabidea edota

sintaxiari dagokion. Irakasleari, ordea,

beti zaio beharrezko ikasleak zein azpia-

taletan asmatu edo hutsegin duen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hizkuntz formak ebaluatzeko froga honela daga sailkaturik:

a) !zen-sintagma 01-1Ogalderak

b) Aditz-sintagma 11-17 galderak

e) Egiturak 18-29 galderak

Prozeduraaipatzerakoan,ariketaaplika-

tzerakoan irakasleak eman behar dituen

urratsakzeintzuk izangodirenjasotzeaz ari

gara. Atal honen barman jasoko <lira,bes-

teak beste, ikasleari emango zaizkion ins-

trukzioak. Atal honi sarri askotan ez zaio

garrantzihaundiegirikeman izan,bainafro-

ga baten aplikazioaondo ez antolatzeakba-
liagarritasunikgabeko frogara eraman gai-

tzake. Aritutako irakaslea berehala ohartu-

ko da frogetan ezezik eskolakoedozeinari-

ketatan ere prozedura ondo markatzeak

duen garrantziaz.Esperientziahaundirkga-

beko askorigertatuizan zaio ondorengoka~,

su hau: ariketa edo jokoren bati ekin behar

eta prestaturik daraman materiala banatu

ikasleen artean, eta ondoren, instrukzioak

ematen hasi eta, normala den bezala, ikas-

lea eskuartean duen materiala gainbegira-

tzen hasi,instrukzioetanbeharbestekoarre-

tarik jarri ez, ariketa edo jokoa egiten hasi

eta gauza ez izan beharbezala ariketaburu-

tzeko. Horrezaz aparte, ez da ahaztu behar

frogek beste irakasle batzuek erabiltzeko

modukoak ere izan behar dutela;eta, beraz,

zenbat eta informazioosoagoajaso, orduan

eta erabilerrazagoasuertatuko<lirabesteren

eskuetan.

Prozedura:

• lkasleak mahai banatan jarriko dira.

• Zer eta nola egin behar duten adieraziko zaie.

• Froga banatu.

• Atal hau egiteko, gehienez 60 minutu izango dituzte.

• Bukatu ahala, atseden hartzeko esango zaie, bukatzear daudenak molesta ez ditzaten.

Erantzun zuzenak ere behar-beharrez-

ko zaizkio irakasleari. Ikasleak eman be-

harko dituen erantzunak aurrez erabaki-

tzeak objektibotasun gehiago dakar zu-
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zenketara; eta ez hori bakarrik, azkarrago

zuzentzea ere bai. Izan ere, plantilak

erabiltzeko aukera irekitzen bait da, batez
ere testen kasuan.

Baremazioak ere funtzio garrantzitsua

betetzen du frogan. Honen betekizuna

puntuaketa ezartzen laguntzearena da. Ba-

remaziorik gabeko edozein frogaren apli-

kaziotikjasotako emaitzek fidagarritasuna
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galduko dute, puntuatzerakoan irakaslea-

ren eritzia izango bait da euskarri bakarra,

subjektibotasunaren eraginak bide zabala-

goa duelarik.

Baremazioak itemetan gordetako azpi-

sailkapen herbera jasotzen du. Lehentxea-

goko adibidean eman dugun item-kopuru

herbera mantenduz, hona hemen barema-

zio-adibide bat:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hizkuntz formak ebaluatzeko, baremazio hau erabiliko da:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!zen-sintagma Aditza Sintaxia

5 (oso ando) 7 16-17 15-16

4 (onda) 5-6 14-15 13-14

3 (nahiko) 4 10-13 10-12

2 (eskas) 3 7-9 6-9

1 (gaizki) 0-2 0-6 0-5

Atal hau baloratzean, ikasleari ezarriko zaion nota, puntu gutxien atera duen zatiarena izango
da. Adibidez:

!zen-sintagma 4 !zen-sintagma 3 (nahiko)

Aditza: 8 BERAZ Aditza: 2 (eskas)

Sintaxia: 13 Sintaxia: 4 (onda)

Ezarriko diogun kalifikapena hauxe izango da: HIZKUNTZ FORMAK: 2 (eskas). Eta datu-bilke-
tarako orrian zenbakiz adieraziko dugu:

HIZKUNTZ FORMAK

lzen-sint. Aditza Sintaxia Kalifikapena

3 2 4 2

Orain arte aipatu ditugun pauso guzti

hauek zuhurtasunez emanez gero, hiz-

kuntz formak neurtzeko atala txukun osa-

turik geratuko da. Halere, sarri askotan,

irakasleari zalantza sortzen zaio egindako

lanaren balioaz. Eta, egia esan, ez da harri-

tzekoa. Izan ere, ez bait da ezohizkoa jar-

dunaren jardunean gerora erabakiorrak

gerta daitezkeen hutsuneren batzuk

han-hemenka egitea. Horrexegatik,beti da

komenigarri norberak burututako froga

beste irakasleei banatzea, goitik behera az-

ter dezaten.

Hizkuntz formen neurketarako testen

inguruan bada oraindik aipatu ere egin ez

dugun beste aspektu bat, froga ahoz ala

idatziz burutu behar den, alegia. Dudarik

ez puntu honek garrantzi haundia duela

froga prestatzen hasitako mementutik.

Hizkuntz formen neurketa ahoz egiteak

uste baino arazo gehiago dakarzkio irakas-
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leari. Alde batetik, ikasle bakoitzarekin

burutu beharko du froga, edota, talde osoa-

rekin bada ere, banan-banan itaundu be-

harko die ikasleei. Bestetik, zuzenketak

etapuntuaketak bapatekoak izan beharko

dute, horrek suposa dezakeen objektibota-

sun-galtze guztiarekin. Idatziak, aldiz, pa-

txadaz eta objektibotasun haundiagoz

zuzentzeko parada eskaintzeaz bat, den-

bora gutxiago ere eskatzen du. Izan ere,

ikasle guztiak aldiberean ari bait dira tes-

tari erantzuten. Halere, ez da ahaztu behar

inoiz gutxitan idatzizko ariketak egindako

ikasleari ezingo zaiola froga idatziz eska-

tu, ·ezinbestekoa bait da, froga fidagarria

izatea nahi badugu behintzat, . ohizkoa

zaion bidea erabiltzea.

2.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATrebetasunak

Azterketa-frogaren baitango atalik

garrantzitsuena da zalantzarik gabe. Lau

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

trebetasunen neurketaren bidez, hizkuntz

ezagupena ezezik, erabiltzeko gaitasuna

ere neurtzen bait da.

2.2.1. Mintzamena

Irakasle asko eta askorentzat atalik

neurgaitzena da. Izan ere, bapatekotasuna-

ri lotua egoteak arazo ugari sortzen bait di-

tu: baina geroxeago jardungo dugu horre-

taz.

Lehen-lehenengo lana izan beharrik ez

badu ere, has gaitezen frogaren edukia

zein izan behar den aztertzen. Irakasleak

aurrez ezarriak ditu helburu eta erizpideak

(ikus froga-ereduak). Oraingo egitekoa

horri gorputza ematea da, erizpide eta hel-

buruak froga konkretu batean gauzatzea.

Har ditzagun, kasurako, bostgarren

urratsari jarritako helburuak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. URRATSAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Helburua

Bostgarren urratsera bitarteko edukiz osatutako dibulgazio-mailako artikulu errazak irakurri eta
kontatzeko gauza izatea, behar denean itaunen bidezko laguntza emanez. Artikuluak ez dira tek-
nikoak izango.

Nabari da irakaslearen lana eginkizun

konkretu hatera mugatzen digula arestian

aipatu helburu horrek: testu egokia

aukeratzea. Beraz, irakaslearen lana, orai-

nartekoan, eskolan egunero egiten duena-

ren antzekoa da, eta, eskolan bezalaxe, ar-

tikuluen gaiaz, luzeeraz, zailtasun-mailaz

etabarrez arduratu beharko du.

Hizkuntz formen atalean genioen beza-

laxe, trebetasunak neurtzeko frogetan ere

bi atal nagusi bereiziko ditugu: ikaslearen

orria eta irakaslearena.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Ikaslea ren a rr ia

Frogaren atal honek bi elementu nagu-

si izango ditu: mintzasaioa eragiteko ma-

terial euskarria (bostgarren urratsean

lehentxoago aipatutako artikulu errazak)

eta instrukzioak (ikasleak zer, nola eta

zenbat denbora duen eginkizuna bete-

tzeko ).

• Irakaslea ren a rr ia

Atal honetan hiru osagai agertuko zaiz-

kigu: prozedura, erizpideak eta barema-

zíoa.

Prozeduran, hizkuntz formen atalean

bezalaxe, ikasleari eman beharreko ins-

trukzioak eta irakasleak aplikatzerakoan,

jarraitu beharko dituen pausoakjasoko di-

ra.

Bostgarren urratsari dagokion adibi-

dearekinjarraituz, horra hor prozedura po-

sible bat:
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5. URRATSA. Mintzamena

Prozedura

• Hiru artikuluska eskainiko zaizkio ikasleari, horien artean bat aukera dezan eta 15 minutuz
irakurri eta kontaketa presta dezan. Kontaketan 8-10 minutu emango ditu.

• Komeni da froga prestatzen ari direnek ikasgelaren bat euren lanerako izatea. Gainontze-
ko ikaskideekin balera egonik, distrakzio gehiago izango dute. Kasuren batean agian ko-
meniko da ikasleren batí artikuluska bat zuzenean eskaintzea, aukeraketan denborarik gal
ez dezan.

• Frogaburutzerakoan ikasleakez du artikuluskaeskuarteanizango. Halere,zilegi zaio apun-
taren bat edo beste eskuartean izatea, kontaketaren hariari jarraitu ahal izateko.

• lkasleek banan-banan egingo dute ahozko froga, ohizko irakaslea eta urrats berean dihar-
duen beste irakasle baten aurrean. Aztertzaileek galderak eginez lagunduko diote ikaslea-
ri, eta honen aurrean ez dute oharrik idatziko. lkaslea ateratzean idatziko dituzte oharrok,
hurrengo ikasleari froga egitera pasatzeko esan aurretik.

Neurketarako erizpideei dagokienean,
irakasleak froga burutzen hasi aurretik

ezarritakoak izango dirajaso beharrekoak.

Hona hemen bostgarren urratsari dagoz-
kion erizpideak:

5. URRATSA.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMintzamena

Erizpideak

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZuzentasuna. lkasleak akats gramatikalik gabe hitz egiten du. Erabilpen-mailan, lehen lau
urratsetako hizkuntz formak ando erabiltzea da helburua. Ulermen-mailari dagokionean, al-
diz, bostgarren urratseko hizkuntz formak ulertu eta bereizi beharko ditu.

b) Aberastasuna. Erabiltzen dituen egiturak (menpekotasuna), loturak, hiztegia, esaera, etab.
hartuko dira kontuan.

e) Komuníkagaítasuna. Adierazi nahi duena esaten du, eta ulertu egiten zaio.

d) Kantítatea. Hizketan ugaritasun-urritasuna ere neurtuko da.

Baremazioari dagokionean ere, hona hemen bostgarren urratseko eredua:

5. URRATSA. Mintzamena

Baremazioa

lkasleak egina honela puntuatuko da:

Zuzentasuna:

Komunikagaitasuna:

Aberastasuna:

Kantitatea:

0-2 puntu

0-1 puntu

O- 1 puntu

0-1 puntu

Kalifikatzerakoan, lortu duen puntuazioari dezimalak kentzen zaizkio eta dagokion kalifikazioa
ematen, honako taula honen arabera:
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5 - oso ondo

4- ondo

3- nahiko

2-eskas

1 -gaizki

2.2.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAldazmena

Aurreko trebetasunean bezalaxe osa-

tzeko. Ikus eredua aurreko orrialdeetan.

2.2.3. Entzumena eta irakurmena

Aurreko bi trebetasunen antzera osa-

tzen dira. Alderik haundienetakoa irakas-

learen zuzenketa-orrian letorke. Izan ere,

ez dugu ahaztu behar entzumena eta ira-

kurmena trebetasun hartzaileak ditugula.

Beraz, ez da erizpiderik markatzen; bai,

ordea, ikasleak eman beharreko erantzun

zuzenak, Erizpiderik markatzen ez dela

esatean, ez dugu esan nahi erizpiderik ez

dagoenik, baizik eta bakarra bezain

garrantzitsua eta nabarmena dela aitortu:

ikasleak ulertu duen ala ez jakitea. Trebe-

tasun hartzaileetan osatzen den irakaslea-

ren orrian, beraz, hizkuntz formen atalean

osatzen genuenaren antzeko eskemari ja-

rraituko diogu.

Trebetasun hartzaileetan, bestalde, ira-

kaslearen prestaketa-lana froga prestatzen

areagotu egiten da. Mintzamenean eta

idazmenean irakaslearen lanik haundiena

ikasleak sortutako hizkuntza aztertu, neur-

tu eta kalifikatzen ematen den bezala, tre-

betasun hartzaileetan ikasleak egin behar

duen froga prestatzen ematen da. Irakas-

learen lana ez da entzungai edota irakur-

gai egokia antolatzera mugatzen; areago,

sarri askotan, horixe gertatzen zaio erraze-

na; eta uste baino denbora eta kemen ge-

hiago jarri behar izaten du ikasleak ulertu

duen ala ez jakiteko tresneria antolatzen.

lkasleari idatziz zein ahoz eman zaion

testua ulertua izan den ala ez jakiteko sis-

temarik ohizkoena galderak egitearena da,

eta lan horretan aurkituko du irakasleak

zailtasunik gehien.

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

Ikas-irakasprozesuaren mailaketari be-

gira, ikasleari eskatzen zaion ulermen-tre-

betasuna (entzunez edo irakurriz) ez da

berbera prozesu osoan zehar; hizkuntz for-

metan bezalaxe, ulermenean trebatzea ere

programaturik dago, eta, beraz, sailkaturik

eta mailakaturik. Horrela, ikaslea ba-

tzuetan ipuinak, besteetan artikulu erra-

zak, testu teknikoak, elkarrizketa arruntak

etabarren inguruan arituko da trebatzen;

eta, bestetik, hari nagusiaz edo datu zeha-

tzen munduan jardutea eskatuko zaio.

Errealitate zabal horrek ikaslearen uler-

mena galdera-mota ezberdinen bidez

neurtzea eskatzen du. Ulerrnen-froga

prestatzen ari den irakasleak, tes tu apropo-

sa prestatzeaz aparte, bi aspektu nagusitan

erreparatu beharko du: galderen edukia eta

forma.

Galderen edukiak kontu haundia eska-

tzen du. Objektiboki ez da beti erraza iza-

ten hamar-dozena bat galderatan testu lu-

ze samar bat ulertu den ala ez jakiten. Ho-

rrexegatik, eta kontuan izanik gehiegi li-

tzatekeela ikasleari hogeitaka galdera egi-

tea, funtsezkoa da testuaren muina zertan

datzan argi mugatzea eta horri dagozkion

galdera zuzenak prestatzea. Baina ez da

galderak prestatzea kontuz egin beharreko

lan bakarra; ikasleak eman beharko dituen

erantzun zuzenak prestatzeak ere baditu

bere lanak. Beste aspektu bat da galderak

zein forma izan behar duten erabakitzea.

Hizkuntz formen atala osatzerakoan

egiten genuen item-moten sailkapenaz ba-

liatuz, hiru dira gehien erabiltzen direnak:

aukera anitzeko galderak, erantzun labu-

rrekoa eta erantzun murritzeko entsaioa

(azken honetan sartuko lirateke «zer ger-

tatu zen hortik aurrera?» cdota «labur eza-

zu entzun/irakurritakoa» bezalakoak). Ba-
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tzuen edo besteen erabilera helburuarekin

loturik agertzen da; eta, horrela, ez da,

agian, sistemarik egokiena izango datu

zehatzak ulertu diren ala ez jakiteko en-

tzun/irakurritakoaren laburpena eskatzea.

Dena den, ez dago erizpide bakar bat

markatzerik; eta hortxe dirau, adibidez, la-

burpenaren eta aukera anitzeko galderen

aldekoen arteko eztabaidak. Nolanahi ere,

oraindik sakonago ikertu beharreko as-

pektua da, euskararen irakaskuntzaren in-

guruko beste asko eta asko bezalaxe.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AZTERKETA·FROGAREN OSAGAIAK
Hizkuntz formakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lkaslearen orria ¡ -Testa

1
- lnstrukzioak

lrakaslearen orria
- !temen barne-sailkapena

- Prozedura

- Erantzun zuzenak

- Baremazioa

TrebetasunakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mintzamena

lkaslearen orria - Mintzagaia

- lnstrukzioak

lrakaslearen orria

1

1- Prozedura

- "''''"'~k
- Barernazloa

Entzumena

lkaslearen orria - Entzungaia

1
- lnstrukzioak

lrakaslearen orria
- Prozedura

- Erantzun zuzenak

- Baremazioa

ldazmena

lkaslearen orria
- ldatz-ariketa

- lnstrukzioak
lrakaslearen orria

1- Prozsdura

1

- Ecl,pldo~k

- Barsmazloa
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lrakurmenazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lkaslearen orria - lrakurgaia

l-lnstrukzioak

lrakaslearen arria 1 - Prozedura

- Erantzun zuzenak

- Baremazioa

2.3. Azterketa-frogaren ereduak Hizkuntz formen atalean bi motatako

frogak ditugu: batean, hutsuneak bete eta

antzeko itemez osatutakoa eta, bestean, 4.

urratsekoan, aukera anitzeko galderen sis-

temaz eraikitakoa.

Ondoko orrialdeetan 4. eta 5. urratsetan

erabil daitezkeen azterketa-froga batzuk

eskaintzen dira.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) 5. urra tseko azterketa-froga

Hizkuntz formak /01/: instrukzioak

- Ariketa-motaren arabera azpimarraturik <laudenhutsuneak bete.

- Atal hau egiteko 60 minutu dituzu. Amaitutakoan, «Erantzun-orriak» irakasleari eman eta
ikasgelatik irten.

- Ez ahaztu zure izen-abizenak jartzea.

IZEN • ABIZENAK: _ 5. URRATSA- IKASLEAREN ORRIA
HIZKUNTZ FORMAK /01/: ERANTZUN-ORRIA

Euskaratu

01. En pocos sitios se ve lo que se ve aquí.
_________ ikusten da hemen ikusten dena.

02. Eso lo sabía mucha gente.
Hori zekien.

Hutsuneak bete (Parentesi artean <laudenhitzak dagokien kasuan deklinatu behar dira)

03. (Ur) joan ziren korrika.

04. Lagun (gutxi) bultzatzen naute aurrerantz.

05. Zu Lisboatik etorri zinen, baina hor dagoen jendetza toki (asko) _
etorri da.

06. laz hainbat (mutil) eman zieten beka.

07. Zenbat lagunekin joan zinen mendira? (bi) joan nintzen.

Euskaratu

08. Me llevaron con los ojos vendados.
Begiak estalita eraman _

09. Me vio en la calle de al lado.
Ondoko kalean ikusi _
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10. El año pasado te mandamos a estudiar a París.
laz Parisera ikastera bldali _

11. Si no fueras tan vago, terminarías pronto este trabajo que te han pedido.
Hain alferra , laister amaituko eskatu di-
zuten lan hori.

Hutsuneak bete

12. Nik, atzo, kalean ikusi , baina ez zenidan kasurik egin.

13. Aitorren neba-arrebak pikutara bidali zuek atzo.

14. Guk haiei postala idatziko , haiek beste bat bidaliko

15. Haiek etxe garesti horietan blzlko , gela dotare eta handiak
edukiko .

16. Holandan aurkitu genuen adiskide horrek atzo Baionaraino ekarri _
gu kotxez.

Esaldiak transformatu

17. Zuk esaten badldazu, sinetsiko dizut.
Hurrengo urtean, zuk esango , otsoa agertu zen.

18. Gaur goizean medikuarengana eraman zaituztet.
Atzo ~

19. Gaur erabat lanpeturik gabiltza.
Atzo _

20 Zuk gurutzegrama hori daramazu haiek osatzeko.
Atzo _

Euskaratu

21. Estando Caperucita Roja en el bosque, apareció el lobo.
Txano Gorritxo basoan .

22. Dejó de beber vino.
Ardoa _

23. Ayer todos lo llevaban, menos tú.
Atzo denek zeramaten, _

24. Le obligaron a pagar la multa.
lsuna _

25. Desde que vosotros llegasteis a esta casa no hay paz.
Zuek etxe honetara heldu ez dago pakerik.

26. Según se dice desde hace tiempo, la guerra no está lejos.
Aspaldian esaten , gerra ez dago urrun.

27. Saber lo sabe, pero no lo demuestra.
_____________ , baina ez du adierazten.

28. ¡Qué salvaje! Lo ha matado.
Ze basatia! _

29. Desde que os vi no duermo.
lkusi zintuztedan- ez dut lorik egiten.

Hutsuneak bete (Parentesi artean dauden hitzak dagokien kasuan deklinatu behar dituzu.)

30. Ni Bilbokoa naiz; zu, , Gernikakoa zara.

31. Pobre (izan) ere ez du askotan alaitasunik ematen.

32 aberatsa (izan) ere ez du askotan alaitasunik ematen.

33. Hizkuntzak (jakin) ondorio onak dakartza.

Esaldiak transformatu

34. Nahiz eta hurbil blzl, elkarren etsaiak dira. (Esaldia transformatu:)
-------------' elkarren etsaiak dira.

81
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35. Nahiz eta haiek gu ikusi, ez gintuzten ezagutu. (Transformatu.)
_____________ , ez gintuzten ezagutu.

36. Nahiz eta talde berean egon, ez diogu elkarri hitz egiten.
_____________ , ez diogu elkarri hitz egiten.

, 5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAURRATSA - IRAKASLEAREN ORRIA

HIZKUNTZ FORMAK /01/: ZUZENKETA-ORRIA

1. Hizkuntz formak ebaluatzeko froga honela daga sailkaturik:

a) !zen-sintagma: 01-07 (7 puntu)
b) Aditza: 08-20 (17 puntu)
e) Sintaxia: 21-36 (16 puntu)

2. Hizkuntz formak ebaluatzeko, baremazio hau erabiliko da:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/zen-sintagma Aditza Sintaxia
5 (oso ondo) 7 16-17 15-16
4 (ondo) 5-6 14-15 13-14
3 (nahiko) 4 10-13 10-12
2 (eskas) 3 7-9 6-9
1 (gaizki) 0-2 0-6 0-5

Atal hau baloratzean, ikasleari ezarriko zaion nota puntu gutxien atera duen zatiarena
izango da. Adibidez:

!zen-sintagma: 4 !zen-sintagma: 3 (nahiko)
Aditza: 8 BERAZ Aditza: 2 (eskas)
Sintaxia: 13 Sintaxia: 4 (ondo)

Ezarriko diogun kalifikapena hauxe izango da: HIZKUNTZ FORMAK: 2 (eskas). Eta datu-
-bilketarako orrian zenbakiz adieraziko dugu:

HIZKUNTZ FORMAK

lzen-sint. Aditza Sintaxia Kalifikapena
3 2 4 2

3. Atal hau egiteko ikasleak gehienez 60' izango ditu.

4. Erantzunak

/zen-sintagma Aditza Sintaxia

01. LEKU GUTXITAN 08. NINDUTEN 21. ZEGOELA(RIK) -
ZEGOENEAN
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02. JENDE ASKOK 09. NINDUEN 22. EDATEARI
UTZI NION

03. URETARA 1O. ZINTUGUN 23. ZUK (IZAN) EZIK

04. GUTXIK 11. (IZANGO) EZ 24. ORDAINTZERA BEHAR
BAZINA TU ZUTEN
ZENUKE

05. ASKOTATIK 12. ZINTUDAN 25. ZINETENETIK

06. MUTILI ·13. ZINTUZTEDAN 26. DENEZ

07. BIREKIN 14. BAGENIE 27. JAKIN (BA) DAKI
LIGUKETE

15. BALIRA 28.HIL EGIN DU
LITUZKETE

16. GINTUEN 29. -ETIK

17. BAZENIT 30. ORDEA (BERRIZ)

18. ZINTUZTEDAN 31. IZATEA

19. GENBILTZAN 32. IZATEAK

20. ZENERAMAN 33. JAKITEAK

34. HURBIL BIZI BADIRA
ERE (edo kideren bat)

35. IKUSI BAGINTUZTEN
ERE (edo kideren bat)

36. TALDE BEREAN
BAGAUDE ERE
(edo kideren bat)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Guztira: 7 Guztira: 17 Guztira: 16

IZEN-ABIZENAK: 15. URRATSA • IKASLEAREN ORRIA

1MINTZAMENA: ERIZPIDEAK

Frogaren edukia

froga-ereduaren oinarria artikulu errazak irakurtzen eta kontatzea datza, behar denean itau-
nen bidezko laguntza emanez. Hiru artikuluska eskaintzen dira aukeran. Dena den, irakaslea-
ren esku geratzen da antzeko beste artikuluak erabiltzea.

Frogaren iraupena

Artikuluaren irakurtzea eta kontaketaren prestatzea: 15 minutu. Kontaketan bertan emateko
astia: 8 edo 1O bat minutu.

Neurketarako erizpideak

1. Zuzentasuna: akats gramatikalik eza adierazten du.

2. Komunikagaitasuna: esan nahi duena ulertzen zaio.

3. Egokitasuna: gaiari lotzen zaion ala ez.

4. Kantitatea: hizketaren jariotasun-laburkeriak neurtzeko ahalegina.

5. Aberastasuna: hiztegi eta esaeren aldetik batipat.
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lkaslearen puntuazloa

lkasleak egina honela puntuatuko da:

a) Zuzentasuna: 0-2 puntu.

b) Komunikagaitasuna: 1

e) Egokitasuna: 0,5

d) Kantitatea: 0,5

e) Aberastasuna: 1

lkaslearen kalifikazioa

Lortu duen puntuazioari dezimalak kentzen zaizkio eta dagokion kallñkazloa ematen, honako
taula honen arabera:

5-oso ongi

4-ongi

3- nahiko

2-eskas

1 -gaizki

1

5. URRATSA- IKASLEAREN ORRIA
MINTZAMENA: INSTRUKZIOAK

1

Aukeran dituzun artikuluetatik bat hautatu.

Hamabost (15) minutu dituzu aukeratutako artikulua irakurri eta kontaketa prestatzeko. Lagun-
garri gerta dakizukeen hiztegia ere baduzu. Dena dela, zerbait ulertzen ez baduzu, irakasleari
galdetu.

Kontaketarako, eskuartean eduki ahal izango duzu artikulua.

Kontaketaren iraupena 8-1O minututakoa izango da.

5. URRATSA - IKASLEAREN ORRIA
MINTZAMENA: TESTUA

HARRI GARMENDIA, URETAKO TXIMELETA

Harri Garmendia, hemeretzi urtekozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAigeri/ari beasaindarraren garaipen errazak joanak dira.
«Lehen,segundo bat edo bi jaisteko hilabete bakarrik behar izaten nuen; aurten, berriz, urte osoa
egin dut bi hamarren jaisteko» aitortzen digu. Baina, hala eta guztiz ere, ez du esperantzarik gal-
du. «lgerilarien artean zera esaten da, bi edo hiru urtez marka hobetu gabe bazaude ere, hala-
ko batean bi edo hiru segundo jaisten dltuzula»,

Harri gaurregun Espainiako txapelduna da piszina luze eta motzean, tximeleta-esti/oko berre-
hun metroko probetan eta baila lau estiloko berrehun eta larehun metrokoetan ere. Los Angele-
seko Olinpiadetan ere hamabostgarren egin zuen tximeleta-estiloan.

Bederatzi urte darama igerilari gazte honek piszinetan entrenatzen. Beasainen piszina esta-
lirik ez zela eta, herritik kanpora atera behar izan zuen eta halaxe ibili izan da bederatzi urteotan.

Ordizian izan zuen lehen entrenadorea. Bi urte egin zituen bertako ekipoan, Gipuzkoako txa-
pelketetan parte hartuz. Baina bigarren urtean Tenerifera ere joan zen, bere adinekoen katego-
rian bigarren postua lortuz.
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Ordiziako taldeakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAporrot egineta bakar-bakarrik ez gelditzearren, Tolosakoan hasi zen, igeri
egiteko tradizio haundiagoa bait zegoen han. lruñeko entrenadora batek irakasten zien. Talde-
ko hiru igerilari, eta Harri tartean, Espainiako txapelketetan parte hartzen hasi ziren.

Berehala Espainiako selekzioan sartu eta nazioarteko /ehen /ehiaketara joan zen eta bigarren
postua egin zuen bi probatan. Harriri uretako trebetasunak bere bizitzaren nondik-norakoa mar-
katu zion.

Federazioaren diru-laguntzarekin, Arabako lzarra ikastetxera jotzen du. Hantxe dago bilduta
Estatuko igerilari gazte mordoa. Tartean zegoen Aldabe ere, iazko olinpiadetan atzekalderako
proba batean zazpigarren egin zuena. lgerilari nafar honek hiru urte darama Estatu Batuetan,
han gehiago aurreratuko duela-ta.

lzarran, buru-belarri sartu zen Harri igeriketaren munduan. «Bost ordu egiten genituen egu-
nean entrenatzen, lau uretan eta beste bat gimnasia egiten».

Hamalau urterekin bere adinekoen artean lau proba irabazteaz gainera, helduekin balera ko-
rritzen hasten da. Eta lzarratik Malagara doa 1981.ean, selekzioko taldearekin entrenatzera. Hi-
ru urtetan bi aldiz lortzen du aurreneko postua, helduen kategoriako lau estiloko proban.

IGERILARI.- Nadador
GARAIPEN.- Triunfo
81 HAMARREN.- Dos décimas
TXIMELETA-ESTILOA.- Estilo mariposa
PORROT EGIN.- Fracasar
NAZIOARTEKO LEHEN LEHIAKETA.- Primera competición internacional
BIZITZAREN NONDIK-NORAKOA.- El destino de la vida
BURU-BELARRI.- Eraba!
IGERIKETAREN MÜNDUA.- El mundo de la natación
HELDUAK.- Los adultos

Erre!.: HABE, 71. zenbakia, 30-31. orrialdeak. Laburtua.

5. URRATSA- IKASLEAREN ORRIA
MINTZAMENA: TESTUA

GAZTAINA: GAUZA ARLOTEA EUSKALDUNENTZAT

Euskal Herriak mezprezatu egin du gaztaina. Besterik ez zegoenean, baserritarrek zaintzen
zituzten gaztainondoak eta gaztainak biltzen, baina nahikoa izan zen orain dela berrogei urteko
gaitz hura ia gaztainadi guztiak hondatzeko. Harrez gero ez zen gaztainaren beharrik ikusi. Hon-
datutako basoetan pinuak aldatu ziren eta gaztainekin egindako afari haiek bukatu ziren. Ogirik
ez zegoelako jalen zen gaztaina; eta ogi gehiago agiten hasi zirenean, gaztaina izkutatu zen su-
kaldeetatik.

Gaurregun hirurogei urte inguru dituztenek gogoan dituzte txikitako eta mutikotako afariak,
urritik aurrera otsailera arte: lehenengo gaztain egosiak edo erreak eta gainean esnea edo taloa
esnearekin.

GAZTAINAK MORKOTS BARRUAN BEHAR DU

Gaztaina arbolatik makila luze batzuekin botatzen da orain ere. Makila horiei haga esaten
zaie. Lan arriskutsua izaten da: batek baino gehiagok galdu du begia morkotsakbegia zulatu zio-
lako. Lurretik zakura sartzekobaziren egurrezko pintza batzu, «rnatxarda» izenekoak.

Morkotsak bere horretan gordetzen ziren. Ez ziren mandioan gordetzen, hori oso toki haize-
tsua bait da, eta gaztainak ondo irauteko freskotasuna eta ezkotasuna behar ditu. Horrexegatik,
hain zuzen, morkots barruan gordetzen ziren, hortik kanpo lehenago lehortzen direlako.

Baserrietan lehenik gaztaina egosiajaten zen. Kontzezio-egunean edo, abenduaren zortzi al-
dean, gaztain errea jalen hasten zen jendea. Izan ere, egosteko hobea da gaztain freskoa zaha-
rra baino. Behin zimeltzen hasiz gero agosten bada, ez da hain gozoa geratzen.

Esan bezala, otsailera arte edo jalen zen gaztaina. Handik aurrera beztu agiten zen eta ba-
rrua desegiten edo usteltzen.

85
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Gaztainak erretzekozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzarba erabiltzen zen. Izan ere, gaztainak garra eskatzen du, su bizia, an-
do erreko bada. Txingarra ez da nahikoa. Baserrietan udapartean ganaduari jalen emateko ar-
bol adar batzuk kimatzen ziren eta geratzen zen zarba hori gorde agiten zen, gero horretan en-
plegatzeko. Lizar, pago eta haritz-adarrak izaten ziren gehienbat. Hiru arbol-mota hauek suna-
hiakdira eta eginkizun horretarako onenetakoak.

Egunean egunekoa jotzea komeni da, esan bezala ondoen morkots barruan bait dago gaz-
taina. Horretarako, egurrezko mazo bat erabiltzen zen, normalean sokorrajotzeko mazoa bera.

Gaztainak agosten zirenean, baserriko mahai erdian jartzen ziren lau koadroko saski batean
edo lurrezko ontziren batean, eta familiako denek bertatik hartzen zituzten aleak. Geratzen ziren
ale koxkorrak eta azal guztiak txerriei emateko izaten ziren.

GAZTAINADI.- Castañal. Atzizki berarekin: arboladi, pagadi, artadi, elordi, zumardi
HAGA.- Vara
MORKOTS.- Erizo de la castaña
BERE HORRETAN.- Zeuden bezala
MANDIO.- Desván, camarote
GAZTAINA EGOSIA.- Castaña cocida
ZIMELDU.- Arrugarse
ZARBA.- Rama pelada
GAR.- Llama
TXINGAR.- Brasa
KIMATU.- Adarrari hostoak kendu
SUNAHIAK.- Sua erraz egiten dutenak
JO.- Hemen «rnorkotsakkendu»
SOKORRA JO.- Destripar terrones

Erre!.: HABE, 73. zenbakia, 26-27. orrialdeak. Laburtua.

5. URRATSA - IKASLEAREN ORRIA
MINTZAIVIENA:TESTUA

BEGIEN DANTZATOKIAK

Dantzatokien iraultza gure artean da jadanik. Bizkaiko hiru dantzatokik teknologia berriaren
alde apustu egin dute berriki. Bideo-laserra eta bideokasetaren bidez, fidelitate haundiko musi-
kaz gainera, irudia ere eskaintzen hasi dira.

Pantaila haundi batzuetan kantarien irudiak azaltzen dira musikarekin balera. Lehenengo
egunetan dantzariak gelditu eta pantailari begira daude erdi-lelotuta eta horixe da asmakizun ho-
nen arriskuetako bat: dantzariei dantzan egiteko gogoa kentzea.

• ZUZENEKO EMANALDIEN ORDEZ BIDEO-CLIPAK

Bilboko «Garden-Casa Vasca», Barakaldoko «Anaconda» eta Basauriko «Peoples» dira le-
hen pausoa eman duten dantzatokiak. Aurrenik bideokasetarekin egin zuten aproba eta joan den
hilaren bukaeran bideo-laserra ere sartu dute. Gerora, zuzeneko emanaldien ordez erabiliko di-
tuzte bideo-clipak. Zuzeneko emanaldietan bezala, aurretik publizitatea egingo dute.

Disc-jockeyen lana areagotu egiten da berrikuntza hauekin. Izan ere, hemendik aurrera iru-
dlaz ere arduratu behar dute. Nahasketarako mahaiaren ondoko monitoreetan pantaila haun-
dian azaldu behar duena ageri da. Soinuarekin bezala, disc-jockeyak irudiekin jokatzeko auke-
ra zabala du. lmajinak nahasterik badago, abestietako hitzak eta tituluak pantailan proiektatze-
ko aukera dago eta beste hainbat efektu ere disc-jockeyaren esku daude.

• HIRU MILIOl INGURU SARTU BEHAR

Azpiegitura garesti samarra behar dute dantzatokiek, irudia ere eskaini ahal izateko. Hiru mi-
lioi edo hiru milioi t'erdi sartu behar dira aparailutan. Hamabi metro karratuko pantaila bat, bi bi-
deodisko eta bideokaseta behar dira gutxienez.

Hileroko gastuak ere ez dira txantxetakoak: berrehun mila pezetatik gora gastatu behar dira
materialetan (bideodiskoak eta bideokasetak). Arazo hau konpontzeko, disc-jockeyak elkartu
egin dira eta elkarrekin trukatzen dute materiala.



Gai monografikoa 87zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IRAUL TZA.- Erreboluzioa
BERRIKI.- Duela gutxi, oraindik orain
ZUZENEKO EMANALDIAK.- Actuaciones en directo
AREAGOTU.- Haunditu
ARDURATU.- Encargarse
AZPIEGITURA.- Infraestructura
APARAILU.-Aparato
TXANTXETAKOAK.- Kaxkarrak, txikiak

Erref.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHABE, 70. zenbakia, 21. orrialdea. Oso-osorik.

1

5. URRATSA- IKASLEAREN ORRIA l
ENTZUMENA: INSTRUKZIOAK i

Testua bl bider entzungo duzu.

Lehenengoa amaitutakoan, hitzen bat ulertzen ez baduzu, irakasleari galdetu.

Ondoren, «qaldera-orrta» jasoko duzu eta bertan dauden galderei erantzuna eman.

Ez ahaztu zeure izen-abizenak jartzea.

IZEN·ABIZENAK: _ 5. URRATSA- IKASLEAREN ORRIA
ENTZUMENA: GALDERA·ORRIA

1. Hasieran Joseba eta bere anaiek nola saltzen zituzten liburuak?

2. Non jarri zuten beren lehen denda eta zergatik?

3. Noiz ireki zuten «Billntx» liburudenda?

4. Zergatik ireki dute liburudenda lruñean eta ez Bilbon eta Gasteizen?

5. Zer gertatuko litzateke gauza salgarriak bakarrik aterako balituzte?

6. Jakatarrak zergatik ari dira fama txarra hartzen?

7. Donostian zergatikjarri zuten erdarazko liburuentzako liburudenda?

8. Literatur liburuetan zenbat aleko tiradak agiten dituzte?

9. Eta poesi liburuetan zenbat aleko tiradak?

1O. Liburuen kostua jaitsi nahi dutenean zer agiten dute?

5. URRATSA - IRAKASLEAREN ORRIA
ENTZUMENA: TESTUA

1. Testua (Zinta bi bider entzunaraziko zaie.)

JOSEBA JAKAREKIN SOLASEAN

Gaur gurekin Joseba Jaka dugu, euskal liburu eta diskoaren munduan gizon ezaguna.

Joseba muntaia haundi baten «alma matar» da. Etxez etxe liburuak partitzen hasi zen eta
orain berak eta baste batzuek sortutako «Zabaltzsn» etxe banatzailea da Euskal Herriko ínpor-
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tanteena, euskarazko liburu eta diskoei dagokionez. Bestetik, «Elkar» liburu eta diskoetxea ere
zuzentzen du. Donostian eta lruñean liburudendak ditu, «Blllntx» et «Xalbador», eta era horre-
tara komertzialitzazioaren pauso guztiak kontrolatzea lortu du.

- Egun on Joseba.

- Egun on.

GALDERA.- Kontaiguzu orain nola sortu zen «Elkar», gero nola hasi zineten liburuak saltzen
eta nola sartu zineten diskogintzan.

ERANTZUNA.- Anaiak eta aspaldian genbiltzan liburutan, hogei urte izango dira. Hasieran
gurea kreditu sistema zen, etxez etxe joaten ginen partikularrei liburuak saltzera, eta, geroago,
ikastolak indartu zirenean, haiei euskal liburuak saltzen hasi ginen. Lehen urte haietan, ikastole-
tako testu asko apunteak zlren, fotokopiatan eginak eta gu fotokopia horiek agiten eta banatzen
hasi ginen.

Gero ni errefuxiatu egin nintzen, eta hemen nire anaiek lehengo martxan segitzen zuten bí-
tartean, Jokin Apalategik eta blok, Baionan «Zabaltzen» liburudenda ireki genuen eta hantxe ha-
si nintzen orain hemen dugun sistemarekin, alegia, euskal liburu eta diskoak lparraldeko dende-
tan zabaltzen. Ni hasi aurretik, nahiz eta produkzioa eskasa izan, hiru-lau lagun zebiltzan lan ho-
rretan, bakoitza barea zabaltzen eta hori ez zen egokiena.

Ordurako martxan zegoen «Elkar», lparraldeko kulturgizon batzuek sortua, Gexan Lantxiri,
Manex Pagola, Pantxoa eta Peio eta baste batzuek, eta nik haiekin bat egin nuen eta erabaki
genuen elkartea zabaltzea. Ordurarte kideak hogei ziren eta hegoaldelik baste hogei sartu ziren.

Franco hil eta lastar, 1977.eko otsailean, etortzeko posibilitatea ikusi nuen éta halaxe egin
ere. Abuztuan «Blllntx» liburudenda ireki genuen Donostian eta bi adarrei ekin genien: batetik li-
buru eta diskoak saldu eta, bastetik, baste dendetara eta ikastoletara banatu.

Hasieralik «Blllntx-ek harrera ona izan zuen. Lehendik hor zegoen «Manterola», baina batez
ere euskal liburu zaharretara dedikatzen zen eta publiko minoritarioa zuen. «Bilintx-en kasua
deigarria izan zen, denbora gutxian hasi zen ando saltzen. Konparatzen badugu kasu hau eta
oraingo «Xalbador-en kasua, ba ez daga konparaziorik. «Xalbador» ando doa, baina poliki ari
da.

GALDERA.- Zergalik ez duzu Bilbon liburudenda jarri?

ERANTZUNA.- Euskal liburuen presentzia nahikoa zela ikusi dugulako, hor badaude denda
bat edo bi alde horretatik ando dabiltzanak eta horregatik ez gara hor sartu. Eta Gasteizen ere
horrelako zerbait daga, badago liburudenda bat euskal gaiak ando eramaten dituena eta. Horl-
xe izan da guretzat arrazoi nagusia eta horrexegalik ireki genuen lruñean «Xalbador» liburuden-
da, euskal liburuen presentzia han nahikoa ez zelako.

GALDERA.- Zein erizpide jarraitu duzue zuen produkzioan?

ERANTZUNA.- Jakina, gure erizpidea ez da izan produktu errentagarriak bakarrik ateratzea.
Gainera, uste dut gauza salgarriek aldamenean hain ando saltzen ez diren gauzak behar dltuz-
tela. Bestalde, saltzen ez diren horiek ere baharrezkoak dira euskal kulturarentzat. Gauza salga-
rriak bakarrik aterako bagenitu, gure produkzloa hirulik bat izango zen. Uste dugu !anean profe-
sionaltasuna behar dela, baina lan profesional hori militantziaz ere egin daiteke eta guk halaxe
lan agiten dugu, nahiko militanlismoarekin. Enpresa honetan ez daga dibidendoen partiketarik,
lrabazl guztiak atzera enpresan sartzen dira.

Fama txarra hartzen ari gara, inperialistak garela, gurea monopolioa dela, dena kontrolatzen
dugula eta ez dakit zer, baina guk geure bidea egin dugu, ikusi ditugun hutsuneak bate ditugu
eta ez gara ibili inor ita nahian. Gertatzen dena, azkenaldi honetan bolumen haundia hartu du-
gula eta badago halako uste okerrik gurekiko.

GALDERA.- Donostian erdarazko liburuentzat ere jarri zenuten liburudenda bat, erdarazko
«Billntx» alegia. Bazirudien Donoslian arlo hori nahiko hornitua zegoela, baina ez zegoen non-
bait ...

ERANTZUNA.- Fermin Calbeton kaleko «Blllntx-en ere bagenituen erdal liburuak eta hortik
ere dezente saltzen genuen. Zer gertatu zen? Ezin genuela eraman ez euskal liburuen zerbitzu
on bat ez erdal liburuena. Ez zen dena kabitzen. Eta irtenbidea hori izan zen, almazena zegoen
tokian erdal «Blílntx» jartzea.

Donoslian bazeuden liburudendak, baina nahiko zaharkituak, nahiko estankatuta.
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Harrigarria da, baina lruñean «Xalbador» ireki aurretik, «Bilintx» kenduta, euskal liburu ge-
hien zuena Baianaka «Zabal» zen; Bilbon, Gasteizen eta lruñean Baianan balno gutxiaga ze-
goen. Eta Baianan dagaen biztanle-kapurua askoz txikiagaa da.

GALDERA.- Nala dabiltza tiradak euskarazko literatur liburuetan?

ERANTZUNA.- Narmalean bi-hiru mila alako tiradak egiten dira orain. Eta, nahiz eta ando
saltzen den liburua izan, hortik ez da asko igotzen. Jaseba Sarrianaindiaren «Narrazloak» ando
saldu da eta harixe egin dugu, beti hiru mila aleko tiradak eta lau-bost berrargitalpen.

Tirada haundiagatuz gero, merkeago ateratzen da, baina gero almazenean gardetzeak ere
dirua balto du eta, azkenik, guk beste formula aukeratu dugu, hiru milako tirada eta, agortzen
denean, berriro inprimatu.

GALDERA.- Poesia gutxiaga saltzen da.

ERANTZUNA.- Bai. Normalean mila edo mila eta bastehun aleko tiradak dira; batzutan bi
milakoak ere egiten dira, urtetan eta urtetan salduko direla pentsatuz. Eta gero saiakera dago,
horl bai desastrea dela, ez da ia ezer ateratzen; orain atera dugu Joan Mari Tarrealdairen azter-
keta, Euskal Telebistari buruzkoa, bi mila ale atera ditugu eta kostako zaigu saltzea.

Gero gora doana zera da, haur eta gazteen literatura. Hor hiru eda lau mila aleko tiradak egi-
ten ditugu eta gerora berralgitalpen dezente egin behar izan dugu. Haurrentzaka ipuinak kolore-
takoak baldin badira, orduan tirada haundiagoak egiten ditugu, zortzl-hamar mila alekoak, kolo-
rea garestia bait da eta, kostua jeisteko, hobe da tirada haunditzea.

GALDERA.- Ba, mila esker, Joseba, gurekin egoteagatik eta eman dizkiguzun argitasunen-
gatik, eta beste bat arte.

ERANTZUNA.- Beste. bat arte, bai. Agur.

Erre!.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHABE, 79. zenbakia, 6-8. orr. Maldatua.

5. URRATSA- IRAKASLEAREN ORRIA
ENTZUMENA: ZUZENKETA·ORRIA

2. Galderak

1. Hasieran, Joseba eta bere anaiek nola saltzen zituzten liburuak?

2. Non jarri zuten beren lehen denda eta zergatik?

3. Naiz ireki zuten «Bllintx» liburudenda?

4. Zergatik ireki dute liburudenda lruñean eta ez Bilbon eta Gasteizen?

5. Zer gertatuko litzateke gauza salgarriak bakarrik aterako balituzte?

6. Jakatarrak zergatik ari dira fama txarra hartzen?

7. Danostian zergatik jarri zuten erdarazka liburuentzako liburudenda?

8. Literatur liburuetan zenbat aleko tiradak egiten dituzte?

9. Eta poesi liburuetan zenbat aleko tiradak?

1o. Liburuen kostua jaitsi nahi dutenean, zer egiten dute?

3. Erantzunak

1. Etxezetxe.

2. Baianan, errefuxiaturikzegoelaka.

3. Franco hil eta lastar ituzli zenean (1976.eko Abuztuan.)

4. Bilbon eta Gasteizen euskal liburuaren presentzia nahikaa delaka.

5. Produkziaa hirutik bat izanga zen.
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6. lnperialistak dlrelako, monopolioa dutelako, dena kontrolatzen dutelako.

7. Ezin zutelako ez euskal liburu ez erdal liburuaren zerbitzu on bat eskaini.

8. Bi-hiru mila aleko tiradak.

9. Mila edo mila eta bostehunekoak, batzuetan bi milakoak ere bai.

1o. Tirada haunditu.

• Baremazloa ' Puntuak

5 (oso ondo) ' 10

4 (ondo) 9-8

3 (nahiko) ' 6-7

2 (eskas) ' 4-5

1 (gaizki) ' 0-3

1

5. URRATSA- IKASLEAREN ORRIA
IRAKURMENA: INSTRUKZIOAK

1

- Hamabost (15) minutu dituzu ipuina irakurtzeko.

- Hari nagusiaz jabetu behar duzu.

- Testuan ez idatzi ezer.

- Ondoren, irakasleak «Testua» jaso eta «Galdera-orria» banatuko du.

- Zenbait galderari erantzungo diozu eta hamarren bat lerrotan ipuinaren laburpena idatziko.

- Ez ahaztu zeure izen-abizenak jartzea.

5. URRATSA- IKASLEAREN ORRIA
IRAKURMENA:TESTUA

IRMA

Mikel erotuta dago leku honetatik mugituko naizela pentsatzen badu. Ez dut hemendik alde-
gingo lrma gabe, horixe ezetzl Eta gero, hitzez nahiz borrokaz, argitu beharko dugu gertatutako
guztia. MikelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmaltzur zorritsu hori! Aspalditik zebilen nire lrma lortu nahian ... Niri, berriz, ber-
din zitzaidan lrmaren truke eskaintzen zldan guztia: bere larruzko balola, patinak, futbolina be-
ra. Nik ez niokeela inoiz lrma trukatuko, are gutxíago emango, bazekien berak. lrma bezalako
arkakusorík ez bait dago mundu guztian. Arkakusoren bat nahi bazuen, Mara txakur emearen-
gana joateko esaten nion nik, baina alferrik! Berak lrma nahi zuen. Egia da Mara txakur beltz de-
solatu bat dela, kaleko txakur zarpaíla, baina arkakuso ugari duena. Arkakuso arruntak, noski!
Ez lrma bezalakoak, baina nola emango dio! nik hainbat lanordu kostatu zaidan lrma arkakuso
aparta? ...

Alzo, bere etxeko atarían eseri nintzen, gaur nagoen leku berberean. Pospolu-kaxatik lrma
atara nuenean, nire lepo inguruan jolasteko agindu nion. Ez zait gustatzen, besterik gabe, nire
lagunei inbidiarik ematea, baina ziur nago Mikel, leihotik begira, amorrazioz beterik zegoela ...
lrma inoiz baino arkakuso galantago, arinago, beltzaranago, iruditu zitzaidan .... Nire lepotik su-
durrera, sudurretik kopetara, kopetatik belarrietara, patxada eta dotoretasun handiz saltoka ze- _
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bilen. Mikelek ikusten gintuela ziur nago. Banekien MikelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAirrikaz egongo zela, baina argi eta gar-
bi adierazi nahi nion horrelako arkakuso hezituakpreziorik ez zuela. Gainera uste dut lrmak be-
rak asko maite nauela, edozeinekin moldatzen den horietako bat ez dela.

Etxeko atea zabaldu eta Mikelen ama aurrean geratu zitzaidanean, ez nintzen batere kezka-
tu. Hitz goxoz inguratu zitzaidan',han zer egiten nuen galdetuz ... Zer eqlten nuen? Mikelen zai,
erantzun nion inuxenteki. lrma, bitartean, nire masailean dantzan zebilen ... «Zer duzu horma-
trailsan?» Gertutik begiratu nahi eta kokotsetik heldu zidan ... Nik jakin izan banu emakume ha-
ren zitalkeria bat besterik ez zela! Azkarregi izan zen dena: lrma, palita! Zutitu nintzen larri-larri.
Non sartu ole zen nire arkakuso paregabea? Bular arteko amildegian barrena zuzendu zela iru-
ditu eta, tximista bat bezala, eskua kolkotik sartu nion Mikelen amari. Honek atzeraka salto izu-
garria eman zuen, oihuka hasi eta belarrondoko galanta eman ere bai. Ez nien bere marrueija-
ramonik egin. Nik /rma berreskuratzea besterik ez nuen nahi eta eskua hemendik eta handik
sartzen saiatu nintzen andrearen jipoiez ohartu gabe ...

Bapatean, errealitateazjabetu nintzen. Emakume hura bere semearen konplizea besterik ez
zen! Amaren bidez, Mikelek nire arkakuso maitagarriaz jabetzea lortu zuela kontuatzean, ia ni-
garrez hasi nintzen. Andrea etxe barruan sartu zen, danbateko bat emanez. Leihora begiratu,
eta Mikelek irribar maltzur batez begiratzen zidala ikusi nuen. Gorrotatu nuen, bai, gorrotatu.

Baina ez dezala pentsa, alproja horrek, lrma gabe geldituko naizenik. ltxoingo dut. Agian ...
lrma bera askatasuna lortu eta niregana etorriko da. Ez dakit. Hala ere, lrma berreskuratu be-
zain pronto, Mikel akabatuko dut. Horixe baitetz .. nire lrma palita.

Mariasun Landa
MALTZUR.-Astuto
ZORRITSU.- Zorriztua. lrain-hitza
TRUKATU.- Beste zerbaiten ordez eman
ARE GUTXIAGO.- Menos aún
ARKAKUSO.- Pulga
ZARPAIL.- Onda jantzi edo orraztu gabe dabilena
BELTZARAN.- Moreno
KOPETA.- Bekokia
IRRIKAZ EGON.- lrrikatzen egon, desira biziz egon
HEZITU.- Domado
KEZKATU.-Arduratu
INGURATU.- Hurbildu, alderatu
GERTUTIK.- Bertatik, hurretik, hurbiletik
KOKOTS.- Okotza. Barbilla
ZITALKERIA.- Makurkeria, amarrukeria
AMILDEGIA.- Precipicio
MARRU.- Garrasia, oihua
JARAMON EGIN.- Kasu egin
BERRESKURATU.- Recuperar
JIPOI.- Golpe, paliza
JABETU.- Konturatu
JABETU.- Apropiarse
DANBATEKO.-Atearen kolpea
ALPROJA.- Lotsagabea
AKABATU.- Hil

IZEN-ABIZENAK: _ 5. URRATSA- IKASLEAREN ORRIA
IRAKURMENA: GALDERA·ORRIA

• Erantzun

1. Non lortuko lituzke Mikelek lrma bezalako arkakusoak?

a) Mara txakur emearengan

b) Bere larruzko baloiah

c) Mara txakur arrarengan
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2. Zein asmoz atara zuen lrma pospolu-kaxatik?

a) Lagunei inbidia emateagatik

b) Mikel amorratzeagatik

e) Berarekin jolasteagatik o

3. Nolako erreakzioa izan zuen lrmaren lagunak?

a) Lasai, lrma non ote zen bilatzen hasi zen

b) Urduri, bere arkakusoa non zen galdetzen zuen

e) Larri-larri, itsumustuan Mikelen amaren gainean jaurtiki zen·

4. Mikelen amaren eta lrmaren lagunaren topaketa nolakoa izan zen, lrrnaren
lagunaren ustez?

a) Ustegabeko topaketa n
b) Mikelen konplizea zenez, prestatutako topaketa

e) Ama-alabaren «usteqabeko» topaketa

5. Egin ezazu hamar-harnabi lerrotan ipuinaren laburpena .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. UFIRATSA- IFIAKASLEAREN OFIFllA
IFIAKUFIMENA:ZUZENKETA·ORFllA

• Erantzunak

1. Mara txakur emearengana

2. Berarekin jolasteagatik

3. Larri-larri, itsurnustuan Mikelen amaren gainean jaurtiki zen

4. Mikelen konplizea zenez, prestatutako topaketa

5. 1. lrma dela eta, Mikelekin duen gatazka

2. lrma nolakoa den eta berarekin duen erlazioa

3. Mikelen amarekin izandako topaketa

4. lrmaren ihesa

5. lrrnaren lagunaren erreakzioa

6. Hartzen duen erabakia
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• fihmmuulo111

10 oso ongi

8-9 ongi

6-7 nahiko

4-5 eskas

0-3 gaizki

IZEN·ABIZENAK: _ 5. URRATSA- IKASLEAREN ORRIA
IDAZMENA: INSTRUKZIOAK/IDATZARIKETA

•ldatz iezaiozu eskutitza adiskide batí, emandako datuekin.

Lehengo aste-bukaeran, zu kanpoan zeundela, etxean sartu eta zenbait gauza lapurtu dizkizu-
te. Horien artean, telebista, bideoa, amonak erregalatutako eraztuna, etab. Etxea goltik behera
nahasi bazuten ere, ez zuten, zorionez, dirua aurkitu.

•Gutxienez 200 hitz idatzi behar dituzu.

• lraupena: 45 minutu.

5. URRATSA - IRAKASLEAREN ORRIA
IDAZMENA: ERIZPIDEAK

• Erlzpldeak

Erizpide hauek izango dira kontuan ikaslearen idazmena aztertzerakoan:

a)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZuzentasuna:Gramatikari dagokio. Zuzen idazten duenak ando betetzen ditu
gramatikaren arauak. Beraz, zuzentasunak akats gramatikalik eza
adierazten du.

b) Komunikagaitasuna:ldeiakazaltzeko gaitasuna adierazten du. Komunikagaita
sunaren jabe denak adierazi nahi duena idazten du, eta ulertu egi
ten zalo.

e) Egokitasuna:Euskara egoki eta jator hitz agiten duen adierazten du, hizkuntza
behartu gabe eta erdaratik itzuli gabe.

d) Aberastasuna: lkasleak idazten duen euskararen maila neurtzen da, erabiltzen
dituen egiturak (subordinazioak), loturak, hiztegia, esaera eta abar
aztertzen.

• Puntuaketa

Lehenengo 200 hitzak besterik ez da zuzenduko.

a) Zuzent~:-- Otik 2ra

b) Komunikagaitasuna:

e) Aberastasuna

d) Egokitasuna:

Otik 2ra

Otik 0,5era

Otik 0,5era
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• Baremazloa

5- oso ondo

4- ondo

3 - nahiko

2 - eskas

1 - gaizkizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ATALAKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) 4. urra tseko azterketa -froga

Hlzkuntz formak

Galdera-orria
Erantzun-orria
lrakaslearen arria:

1

Zuzenketa-orria
Erizpideak
Baremazioa

Mlntzamena

Argibideak
Komikia
lkaslearen kalifikazio-orria:---> 1 Galderak

Puntuaketa
lrakaslearen arria: 1 Helburua

Erizpideak
Baremazioa
Eskalak

Entzumena

lkaslearen arria: 1 Argibideak
Galderak
Helburua
Erizpideak
Entzungaia
Erantzun zuzenak
Baremazioa

lrakaslearen arria:-----~

lrakurmena

Argibideak eta irakurgaia
lkaslearen arria: 1 Argibideak

Galderak
Helburua
Erizpideak
Zuzenketa-orria
Baremazioa

lrakaslearen arria:-----4
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ldazmena

Argibidaak
lrakaslaaran arria:

r

Halburua
Erizpidaak
Baramaziaa

95

4. URRATSEKO AZTERKETA-FROGA
ATALA: HIZKUNTZ FORMAK

Galdera-orrla

01 A Madikuarangandik etorrl naiz

B Medikuarangandik etorrl naiz

C Madikutik etorrl naiz ·

02 A Ez diogu edonoreri aman bahar

B Ez diagu edazainari aman behar

e Ez diagu edonorí aman behar

03 A Zuangan ez daukat kanfidantzarik

B Zuangan ez daukan kanfidantzarik

C Zuanangan ez daukat kanfidantzarik

04 A Nargatik [otzen duta kanpaiak?

B Naranarangatik [otzan duta kanpaiak?

C Narangatik [otzen duta kanpaiak?

05 A Edazain harrira jaanga dira

B Edazain harritara joanqo dira

C Edazain harriatara joanqo dira

06 A Edazain irakaslaarakin gustara zaudete

B Edazain irakaslarakin gustara zaudata

C Edazain irakaslakin gustara zaudete

07 A Partsana edonork ez daki txistaak kontatzen

B Edazainak pertsanak ez daki txistaak kontatzsn

C Edanark ez daki txistaak kontatzen

08 A Edanan aurkitzan da holakorik

B Edanan takian aurkitzan da holakorik

C Edanan takitan aurkitzan da hclakorík

09 A Liburu horl ez da sdozeln ikaslarantzat

B Liburu hori ez da sdozeln ikaslantzat

e Liburu hori ez da edozsln ikasleantzat
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1o A Edozein herritik etorriko dira ikusleak

B Edozeinetik herri etorri dira ikusleak

C Edozein herritatik etorriko dira ikusleak

11 A Edozeinaren giltzaz zabalduko dugu atea

B Edonoren giltzaz zabalduko dugu atea

C Edonor giltzaz zabalduko dugu atea

12 A Zutan daukagu itxaropena

B Zuregan daukagu itxaropena

C Zurengan daukagu itxaropena

13 A Nik ez nenkien ikasgaiak

B Nik ez nekizkien ikasgaiak

C Nik ez nenkizkien ikasgaiak

14 A Prakak apurtu zaizkigun

B Prakak apurtu zitzaizkigun

C Prakak apurtu zatzaizkigun

15 A Kotxea zure aitari garbitu nion

B Kotxea zure aitari garbitu nizun

C Kotxea zure aitari garbitu niozun

16 A Orduan ez geneukan oporrik

B Orduan ez geneuzkan oporrik

C Orduan ez genituzkan oporrik

17 A Giltzak ahaztu zitzaizkizuen

B Giltzak ahaztu zenizkizuen

C Giltzak ahaztu zatzaizkizuen

18 A lkasleek arrosa-sortaren opari egin zizuen

B lkasleek arrosa-sortaren opari egin zenizuten

C lkasleek arrosa-sortaren opari egin zizuten

19 A Egin nien mesedeagatik eskerrak eman zizkidaten

B Egin nien mesedeagatik eskerrak eman nizkidaten

C Egin nien mesedeagatik eskerrak eman zitzaizkidan

20 A Nik, gezurra zela esan zenidan zuri

B Nik, gezurra zela esan zitzaizun zuri

C Nik, gezurra zela esan nizun zuri

21 A Gaisorik geundenean, zuk gozokiak ekarri zenizkizun

B Gaisorik geundenean, zuk gozokiak ekarri zenizkigun

C Gaisorik geundenean, zuk gozokiak ekarri genizkizun

22 A Aita erori zenean, besoa apurtu zitzaion

B Aita erori zenean, besoa apurtu zizkion

C Aita erori zenean, besoa apurtu zaion
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23 A Goizean jan dut zuek alzo ekarri nizuena

B Goizean jan dut zuek alzo ekarri zenidatena

C Goizean jan dut zuek alzo ekarri zenizkidatena

24 A Filmeak ikustea gustalzen zaizkit

B Filmeak ikusi gustalzen zait

C Filmeak ikustea gustalzen zait

25 A Koldo gu bezain haundia zen

B Koldo haundia bezain gu zen

C Gu Koldo bezain haundia zen

26 A Nik zuk beste dirua daukat

B Nik zu beste dirua daukat

C Nik zuk beste diru daukat

27 A Ez du uste berandu den

B Ez du uste berandu denik

C Ez du uste berandu dela

28 A ltsasoa ikusten lasaitzen nau

B ltsasoa ikustea lasailzen nau

e ltsasoa ikusteak lasailzen nau

29 A Esan dizuedan bezalakoa egin behar duzue

B Esan dizuet bezala egin behar duzue

C Esan dizuedan bezala egin behar duzue

30 A Euskaltegia ez da txikia, handia baizik

B Euskaltegia ez da txikia, baizik handia

C Euskaltegia ez da txikia, handia bezain

31 A Alzo erositako nuen liburua bihar utziko dizut

B Alzo erosiko liburua bihar utzlko dizut

C Alzo erositako liburua bihar utzlko dizut

32 A Etorri denak apurtu dizue kartela

B Etorri denek apurtu dizue kartela

C Etorri direnak apurtu dizue kartela

33 A Nahiz eta gogoz ikasten badu, ez du gaindituko azterketa

B Nahiz eta gogoz ikasi, ez du gaindituko azterketa

C Nahiz eta gogoz ikasten, ez du gaindituko azterketa

34 A Gauza asko erosi zuten, zer dela eta lotoa tokatu bait zitzaien

B Gauza asko erosi zuten, zeren lotoa tokatu bait zilzaien

C Gauza asko erosi zuten, lotoa tokatu zilzaien zela eta

35 A Telebista ikusten zen bitartean, alboko etxean lapurreta egin zuten

B Telebista ikusten zuela bitartean, alboko etxean lapurreta egin zuten

C Telebista ikusten bitartean, alboko etxean lapurreta egin zuten
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IZEN-ABIZENAK: ----- URRATSA: 4. A ATALA: HIZKUNTZ FORMAK
IKASTURTEA: EGUNA: TALDEA:

• Argibideak

- Ondoko orrietan dituzun aukeretatik ando dagoena hautatu behar duzu.

- Galdera-orrian ez idatzi ezer.

- Erantzun-orrian dituzun aukeretan zure ustez ando dagoena zirkulu edo ixaz (X)
azpimarratu.

-Adibidez:
Galdera-orrla

00 A Nire aita egin du

B Nire aitek egin du

C Nire aitak egin du

- Atal hau egiteko, gehienez 45 minutu dituzu.

Erantzun-orria

OOA s@)
edo

OOA BzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX

• Erantzun-orria

01 A B e 02 A B e
03 A B e 04 A B e
05 A B e 06 A B e
07 A B e 08 A B e
09 A B e 10 A B e
11 A B e 12 A B e
13 A B e 14 A B e
15 A B C 16 A B e
17 A B e 18 A B e
19 A B e 20 A B e
21 A B e 22 A B e
23 A B e 24 A B e
25 A B e 26 A B e
27 A B e 28 A B e
29 A B e 30 A B e
31 A B e 32 A B e
33 A B e 34 A B e
35 A B e

• lrakaslearentzat

(E) Erantzun zuzenak: _

Erantzungabekoak: _

(O) Erantzun okerrak: _

(P) Puntuazioa: _

URRATSA: 4. A ATALA: HIZKUNTZ FORMAK
IRAKASLEEN ORRIA

• Zuzenketa-orria

01zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB

02 e
13 B
14 B

24 e
25 A
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03 A 15 A 26zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe
04 e 16 A 27 B
05 B 17 A 28 e
06 B 18 e 29 e
07 e 19 A 30 A
08 A 20 e 31 e
09 A 21 B 32 A

10 e 22 A 33 B

11 B 23 B 34 B

12 B 35 A

• Erizpideak

1. Hizkuntz formak ebaluatzeko frogaren sailkapena:

a) !zen-sintagma 01-12
b) Aditza 13-23
e) Sintaxia 24-35

(12 puntu, %34)
(11 puntu, %32)
(12 puntu, %34)

2. lraupena: argibideak, gehienez 1Ominutu; erantzunak aukeratzeko, gehienez 45
minutu

3. Hizkuntz formak ebaluatzeko aukera anitzeko galderak erabiliz gero, kontuan izan
kalifikazioa eman aurretik ikaslearen puntuazioa egokitu behar dela. Izan ere, froga-

-mota hauetan erantzun zuzenei dagokien kopuruari erantzun okerrena kendu behar
zaio, honako formula honen arabera:

P = Puntuazioa
E = Erantzun zuzenak
O = Erantzun okerrak
n = ltem bakoitzeko aukera

Erantzungabeko galderagatik ez da punturik ez gehitzen ez kentzen.
Adibidea:

Erantzun zuzenak

Erantzun okerrak

Erantzun gabekoak

E= 24

0= 6

= 5

• Baremazloa

32-35
26,5- 31,5

21 -26
14-20,5

0-13,5

(%91,5-% 100)
(%75,5 - %90,0)
(%60,0 - %74,0)
(%40,0 - %58,5)
(%0 -%38,5)

5 (oso ondo)
4 (ondo)
3 (nahiko)
2 (eskas)
1 (txarto)

URRATSA: 4. A ATALA: MINlZAMENA
ARGIBIDEAK - KOMIKIA

• Arglbldeak

- Komikiaren kontaketa prestatzeko 15 minutu dituzu.

- lrakasleak galderak egingo dizkizu, batzuk komikiari buruzkoak,beste batzuk gertatutako pa-
sadizoren bati buruzkoak.

- Elkarrizketa horren iraupena gutxi-gorabehera 1Ominututakoa izango da.
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• Komikia

llESTEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKA<;l< asr ZEl_A fTA
HIR!Ko BA>ITERRAK 1K<:.STi

JoAN NINTl.EN, Kl>LE HAIEK
OROITZAPENE:Z BETE/>K
2Ei'D!N NIRETZAT, ¡x¡_
KITAN OJHC.KI>E6t<NK4RIAK
!>l>lTZENlll/LTZEN NINTZE
HAND!K 2'EHAR.
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HORREl..A HAS! NIN'r~NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
NE« E.Re. eGüNKARLAK
SAJ.Dt. erA ZAPA'rAK

GARBITZl'!N NrT~EN KA~
HONE.TANT>:E..Bé?/RA

"'ºL./>. NA~LEN '
ORAJN.
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IZEN·ABIZENAK: _ URRATSA: 4. A ATALA: MINTZAMENA
IKASTURTEA: EGUNA: TALDEA:
IKASLEAREN KALIFIKAZIO-ORRIA -

(irakaslearentzat)

• Galderak

01 Gustatu zaizu komikia?

02 Den-dena ulertu duzu?

03 Bazenekien istorioko gizona ikerlaria zela?

04 Esadazu labur-labur, zer gertatu zitzaion ikerlariari?

05 Mutiko-talderik borrokan ikusi duzu inoiz?

06A Bai? Eta zer egin zenuen?

068 Ez? Benetan?

07 Uste duzu ikerlariak zuzen jokatu zuela?

08 Eta, gaiz aldatuz, datorren Aste Santuan (udan, Gabonetan, ...) zer egingo duzu?

09-11 (Erantzunaren arabera, hiru (3) galdera gehiago egin.)

12-15 (Amaitzeko, eskolan zein kanpoan gertatutako pasadizoren bati buruz
-jai, afari, ...- lau (4) galdera egin.)

• Puntuaketa

Ondoko kontzeptuak baloratu, irakaslearen orrian ematen diren argibideei jarraiki,
1etik 6rako eskala erabiliz.

(1, 2, 3, 4, 5, 6) Puntuak

Ahoskera ----- -----
Zuzentasuna ----- - ----

Hiztegla ----- -----

Abiadura ----- -----

Ulermena
----- -----

Puntuazioa: -----

Kaliflkazioa:

r
URRATSA: 4. A ATALA: MINTZAMENA
IRAKASLEAREN ORRIA

• Helburua
Komiki nahiz elkarrizketaren laguntza edo gidaz, aurrez gertatutako zerbait kontatzen
jakitea.
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• Erlzpideak

1. lraupena: argibideak eta prestaketa, 15 minutu.

2. lrakasleak ikasle guztien kalifikazio-orriak izango ditu, froga banan-banan egin eta
bakoitzari dagokion kalifikazioa bertan jasoko duelarik.

3. Ahalik eta homogeneitaterik haundiena lortzeko, hirugarren (zuzendari, koordina-
tzaile, beste irakasle ...) baten eritzia kontuan hartzea ezinbestekoa da.

4. Kontaketa (4. galdera) zehar estiloan eta lehenaldian egingo du. Komikia erabil
dezake, baina irakaslearen aldetik ez du inolako laguntzarik izango.

5. Aurrez gertatuko zerbait kontatzeko (12-15 galdera) pasadizoren bat, gertaeraren
bat, eskolakoa zein kanpokoa, hautatuko da.

6. Kontuan hartuko diren erizpideak ondoren ematen diren 1etik 6rako eskalen araber
baloratuko dira.

7. Puntuazioa lortzeko aurreko eskalak puntuazio-taula honetara ekarriko dira:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 3 4 5 6

Ahoskera o 1 2 3 4 5
Zuzentasuna 6 12 18 24 30 36
Hiztegia 4 8 12 16 20 24
Abiadura 2 4 6 8 10 12
Ulermena 4 8 12 15 19 23

• Baremazioa

5 (oso ondo) 83- 99

4 (ondo) 73 - 82

3 (nahiko) 63- 72

2 (eskas) 33- 62

1 (txarto) 16- 32

MINTZAMENA NEURTZEKO ERIZPIDEAK ETA ESKALAK

Ahoskera: Erritmo eta entonazioarekin balera, hizkuntzaren alderdi fonetikoa hartzen
du kontuan.

1. Ahoskera maiz asko ulertezina.

2. Doinu arrotza eta behin eta berriro agiten dituen akatsak direla eta, ezin ditu ideiak
adierazi eta errepikatu beharrean aurkitzen da maiz.

3. Arretaz entzun behar zaio. Bere doinu arrotzak eta ahoskera txarrak gramatikan edo
hiztegian ez dauden akatsak ikustera edota okerreko interpretazioetara garamatzate.

4. Doinu arrotza nabaria da. Noizbehinkako ahoskera txarrak ez du ulertzea eragoz1en.

5. Ahoskera ona eduki arren, ezin daiteke jatorrizkotzat har.

6. Jatorrizkoaren ahoskera dauka, doinu arrotzik gabea.
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Zuzentasuna: Gramatikari dagokio. lkasleak akats gramatikalik gabe hltz egiten du.

1. Gramatika guztiz desegokia, esaldi labur-laburretan ezlk,

2. Behin eta berriro egiten dituen akatsek oso hizkuntz forma gutxi menderatzen duela
erakusten dute. Komunikazioa sarritan moztu egiten da.

3. Landutako zenbait hizkuntz forma menderatu gabe dituela erakusten dute egiten
dituen akatsek. Noizbehinka komunikazio-etenak gertatzen dira.

4. Noiz edo noiz egiten dituen akatsek hízkuntz formen erabateko kontrolik ez duela
erakusten badute ere, ez dute komunikazioa oztopatzen.

5. Akats gutxi, sistematikoak izatearen aztarnarik gabe.

6. Bi akats baino gehiagorik ez elkarrizketa osoan.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hlztegia: lkasleak hltz egiten duen euskararen mailarekin du zerikusia.

1. Hiztegi desegokia, baila hizketarik errazenean ere.

2. Oinarrizko hiztegira mugatzen da.

3. Zenbaitetan hitzen hautapena desegokia da. Hiztegi-mugak hitz egitea eragotzi
egiten diote.

4. Erabiltzen duen hiztegiak nolabaiteko aberastasunez hitz egitea ahalbideratzen du.

5. Hiztegi zabala eta zehatza du.

6. Hiztegia, jatorrizko hiztun ikasiarena adinakoa du.

Abiadura: Jariotasun eta erraztasunarekin du zerikusia eta, era berean, oztopo eta
trabarik eza ere adierazten du.

1. Hitz egiterakoan dituen isilune eta etenak direla bide, ezin ulertu zaio.

2. Abiadura motela eta aldakorra, esaldi laburregietan izan ezik.

3. Trakets eta zatika ari da. Zenbaitetan bukatu gabe uzten ditu esaldiak.

4. Zenbaitetan segurtasunik eza nabaritzen zaio, esaldietan errepikatzeak eta
berrantolatzeak etenaldi batzuk sortaraziz.

5. Erraz hltz egin eta aldaerarik gabeko arintasuna mantendu arren, igartzen zaio ez
dela jatorrizkoa.

6. Ez da jatorrizko hiztunarengandik bereizten.

Ulermena: Komunikagaitasunarekin du zerikusia. Elkarrizketa batean solaskideen arteko
trebetasunen elkarreraginari dagokio; batek ez badu besteak esaten diana
ulertzen, nekez emango bait da bien arteko komunikazioa.

1. Elkarrizketarik sinpleena izanik ere, oso ulermen gutxikoa da.

2. Astiro eta behin eta berriro errepikatuz gero, esaldi errazak ulertzeko gauza da.

3. Arreta bizia jarriz, berari zuzenduriko zenbait esaldi uler ditzake. Errepikatu beharra
ere izaten da.

4. Noizean behin errepikatu behar bazaio ere, nahiko ando ulertzen du berari zuzentzer
zaiona.

5. Dena ulertzen du, maiztasun gutxiko elementuak sartzen direnean edo azkarregi hitz
egiten denean ezik.

6. Jatorrizko hiztun ikasiak bezain ando ulertzeko gauza da.

10.'i
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IZEN·ABIZENAK: _ URRATSA: 4. A ATALA: MINTZAMENA
IKASTURTEA: EGUNA: TALDEA:

• Arglbldeak

- Entzun berri duzun entzungaiari buruzko galderak dituzu hemen.

- Galdera bakoitzean dituzun BAI eta EZ erantzunetatik zuzena iruditzen zaizuna
aukeratu behar duzu eta zirkuluz inguratu.

- Adibidez: ~
00 Kontakizuna tren batean gertatzen da? ~ EZ

- Atal hau egiteko, gehienez1Ominutu dituzu.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Galderak

01 Gizon lslla da bagoian sartu berria?

02 Bagoiko lagunek hizketarako gogo haundia dute?

03 Agurearen koinatua pipa irentsi eta kixkalita hil zen?

04 Leiho ondoko txartelak erretzea debekatuta dagoela dio?

05 Leiho ondoko andreak negarrez hasteko keinua egin du?

06 Bere burua hiltzeko nahi du labana agureak?

07 Luze iraun zuen tunel barneko ilunaldiak?

08 Tuneletik irten zirenean, agurearen lekua hutsik zegoen?

09 Azkenean, agureari behingoz isiltzeko esan zioten?

10 Aztarnarik utzi zuen trenaren barruan?

BAl-EZ

BAl-EZ

BAl-EZ

BAl-EZ

BAI- EZ

BAI- EZ

BAI- EZ

BAI- EZ

BAI- EZ

BAl-EZ

• lrakaslearentzat

Erantzun zuzenak: _ Puntuazioa: _

URRATSA: 4. A ATALA: ENTZUMENA
IRAKASLEAREN ORRIA

• Helburua

Laugarren urratseko hizkuntz formez osatutako elkarrizketa ulertzeko gauza izatea.

• Erlzpldeak

1. Testua birritan entzun araziko zaie ikasleei.
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2. lrakasleak edo beste batek irakurriz ematen bazaie, arreta berezia jarri entonazioari,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
narratzailea eta pertsonaia ezberdinak ondo bereiztuz.

3. Ez da testuari buruzko argibiderik emango, ez irakurri aurretik ezta ondoren ere.

4. Galdera-orria ez zaie testuaren irakurketa bukatu arte banatuko.

5. lraupena: gehienez 10 minutu.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Entzungaia

TRENEKO GIZONTXO ASTUNA

- Niregatik erre lasai -esan zien irrifartsu sartu berriak bagoiko laguneí-. Keak ez dit
batere kalterik egiten.

- Guri bai +erentzun zion emakume gizen batek /ehor eta azkar-. Guk ez dugu erretzen.

- Ongi egiten duzue, bai horixe -jarraitu zuen gure berritsuak, lehen bezain lasai,
betaurrekoak garbitzen zituelarik-. Erretzea oso txarra da eta osasunarentzal
kaltegarria gainera.

- Okerrago da gehiegi hitz egitea -esan zion oihuka a/dameneko bizardunak-.

- Nire koinatu batek pipa erretzen zuen eta... kixkalita hil zen! =eremsi zuen agureak

haren orroei jaramonik egin gabe-.

- Zer, pipa barrura erori zen, ala? -galdetu zion ironiaz ezkerrean zegoen so/daduak-.

- Ez, indartsuegi xurgatu zuen batean, piztua irentsi zuen pipa.

- Bada, nire ezagun batek -haserre eskuinekoak-gehiegi hitz egiten zuen eta ilota hil
zen.

- Mihia irentsi al zuen? -agureakjakin minez-.

- Ez, lagun batek ito zuen.

- Gaurko jendea edozertarako kapaz da, edozertarako!

- Bai, bai, edozertarako... -marmarka denek aurpegi ilunez-.

Agurea ez zen larritu. Segundo batzuk, gutxi, isilik pasa ondoren, berriro hasi zen

hizketan.

- Begira leiho ondoko txartelari: «ez atera burua». Zergatik ole hori?

- Askotan, zu bezalakoak kanpora botatzeko gogoa handiegia izaten delako, beharbada
=eremzun zuen leiho ondoko andreak, bultzatzeko keinua eginez-.

- Badakizue zer ordutan iritsiko garen? -agureak ez zuen animorik galtzen-.

- Gu seiak eta hogeitabostean; zu iritsiko zaren ez dakigu... =ersntzun zioten besteek,

elkarrekin begiradak gurutzatuz-.

- Nork utziko dit labana? -agureak berriz-.

- Zer, zeure burua hil behar duzu, ala?-ate ondokoak poz aurpegiz eta eskuak

igurtziaz-.

- Bai zera! Laranja bat zuritu nahi dut.

- lrentsi ezazu osorik. Beharbada suertea izango dugu eta ito egingo zara.

- Oso atseginak zarete, baina nahiago dut amasa lasai hartu... Une hartan trena tune/

ilun batean sartu zen txistuka. /luna/día ez zen /uzeegia izan, hogei segundokoa
gehienez ere. Trena berriro argitara atera zenean, agurearen lekua hutsik zegoen.

lnork ez zuen ezer esan. Soldadua, begiak itxita, Joedo zegoen. Bizarduna egunkaria
irakurtzen ari zen. Andreak mukizapia atera zuen boltsatik... Lurrean alanbreko

betaurreko batzuk zeuden puskatuta... Trena txistu joka aurrera zihoan ke artean.
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• Erantzun zuzenak • Baremazioa

01 EZ 06 EZ 5 (oso ando) 10

02 EZ 07 EZ 4 (onda) 9

03 BAI 08 BAI 3 (nahiko) 7-8

04 EZ 09 EZ 2 (eskas) 4-6

05 EZ 10 BAI 1 (txarto) 0-3

URRATSA: 4. A ATALA: IRAKURMENA
ARGIBIDEAK ETA IRAKURGAIA

• Arglbldeak

- lpuina irakurtzeko 1O minutu dituzu. Hiztegiaren aldetik dituzun zalantzak irakasleari
galdetu.

- Orri honetan ez idatzi ezer.

- lrakurri ondoren, galdera-orria hartuko duzu.

• lrakurgaia

ZORIONAREN ALKONDARA

Ekialdeko erresurna haundi batean gizon aberats eta ospetsu bat bizi zen. Ornar zuen
izena. Lur, jauregi eta herri askoren jabe zen. Hitz bakar bat esan eta nahi zuen guztia
lortzen zuen. Jauregi bakoitzean ehundaka rnorroi eta neskarne zeuzkan. Eta, hala ere,
triste bizi zen Ornar, oso triste:

«Lehen orain baino diru gutxiago neukan, baina hobeto nengoen. Bizimodu lasaiagoa
erarnaten nuen... Gaurregun, ordea, nahiz eta nahi dudan guztia eduki, ez naiz hain
pozik bizi».

Etxekoak eta lagunak afarietara eta jaietara joaten ziren bitartean, Ornar etxean geratzen
zen triste eta pentsakor, ohe gainean etzanda.
Egun batean, aspe haundiko gizon bat, zuhurra eta jakintsua, Ornarren herrira heldu zen;
eta Ornarren arazoaz jakin zuenean, berehala joan zitzaion etxera.

- «Ornar jauna, benetan zoriontsu izan nahi al duzu?»
- «Noski.»
- «Nik badakit nota lor dezakezun hori.»
- «Benetan? Esadazu, arretaz entzungo zaitut eta.»
- «Ez da zaila. Gizon zoriontsu batek soinean erarnandako alkandora jantzi ezazu...

eta zu ere zoriontsu izango zara .»

Jakintsuari eskerrak ernan ondoren, zoriontsu baten bila abiatu zen Ornar. Hurrengo
egunean denetarik egiten saiatu zen: errege eta handikien alkondarak jantzi zituen... eta
ezer ez. Lehen bezain triste jarraitzen zuen. Jakintsu, gudari eta merkatari aberatsen
alkondarak ere jantzi zituen, baina alferrik. Artista, ministro eta apaizen alkondarak jantzi
ondoren, lehen bezala jarraitzen zuen, alkondara haiek ez bait zioten hain rnaite zuen

zorionik ekartzen.
Bita eta bila zebilen eta herri txiki batera heldu zen. Zelai batean kantatzen zegoen
nekazari gazte bat ikusi zuen. Nahiz eta ordu asko !anean eman, alai zegoela ernaten

zuen.
- «Zorfcntsu zara?» -galdetu zion Ornarrek-.
- «Zorlontsu naiz, bai.»
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- «Eta, ez duzu ezer behar ala?»

- «Ez, Daukadana nahikoa dut: nire etxetxoa, eguzkia, mendia ...»

- «Ez duzu errege izan nahi, dirua irabazi nahi...?»
- «Bai zera, ezta pentsatu ere!-

- «Orduan egidazu mesede bat: emaidazu zure alkondara, zoriontsu izateko
beharrezkoa zait etal-

- «Nire alkondara? Sentitzen dut, jauna, baina nik ez dut alkondararik...»
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IZEN·ABIZENAK: _
URRATSA: 4. A ATALA: IRAKURMENA
IKASTURTEA: EGUNA: TALDEA:

• Argibideak

1. Hemen dituzu hamabost galdera eta galdera bakoitzean hiru erantzun.

2. Hizkuntzaren aldetik, galdera bakoitzean dituzun erantzunak zuzen daude, baina
bat egiazkoa da eta beste biak gezurrezkoak.

3. Zuzena iruditzen zaizuna aukeratu behar duzu.

4. Horretarako gehienez 20 minutu izango dituzu.

• Galderak

01 Nolakoa zen Ornar?

A Nahi zuena lortzen ez zuelako, oso triste bizi zen gizona

B Nahi zuena lortzen zuen gizona eta oso aberatsa

C Nahi zuena lortzen zuelako, oso aberatsa zen gizona

02 Zeintzuk ziren Omarren ondasunak?

ERANTZUNA:

ERANTZUNA:

A Lurrak, herriak, jauregiak, morroiak, neskameak ...

B Lurrak, herriak, jauregiak, baina dirurik ez eta horregatik
zegoen triste

C Lurrak, herriak, jauregiak eta ez hainbeste morroi eta
neskame

03 Zer esaten du Omarrek?

ERANTZUNA:

A Lehen orain baino diru gehiago zeukala

B Nahiz eta lehen dirurik ez eduki, orain baino gehiago zeukala

C Nahiz eta lehen dirua eduki, orain gehiago zeukala

04 Noiz egon zen hobeto?

ERANTZUNA:

A Lehen baino diru gehiago zeukanean

B Dirurik ez zeukanean

C Orain baino diru gutxiago zeukanean
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05 Zergatik zegoen triste?

A Lehen orain baino bizimodu lasaiagoa zeukalako

B Nahiz eta hain pozik ez bizi, nahi zuen guztia ez zeukalako

C Orain lehen baino hobeto zegoelako

06 Zergatik geratzen zen Ornar etxean?

ERANTZUNA:

ERANTZUNA:

A Etxekoak eta lagunak jaietara joaten zirelako

B Jaiak bere etxean agiten zirelako

C Lehen orain baino pozago bizi zelako

07 Zar gertatu zen egun batean?

A Ornar gizon jakintsu baten etxera joan zela

B Gizon jakintsu bat Omarrengana joan zela

C Ornar gizon jakintsu bati joan zitzaiola

08 Zar galdetu zion gizon jakintsuak?

ERANTZUNA:

A Nola lortu ahal zuen zoriontsu izatea

B Ea zoriontsu izan nahi zuen

C Zoriontsu izateko zar egin behar zuen

09 Zein izan zen gizon jakintsuaren aholkua edo erantzuna?

ERANTZUNA:

A Gizon zoriontsu batek jantzitako alkondara Omarrek janztea

B Omarren alkondara gizon zoriontsu batek soinean eramatea

C Gizon zoriontsu batek soinean eramandako alkondara
Omarri janztea

1O Pertsonaia askoren alkondarak jantzi ondoren, zar gertatu zitzaion?

ERANTZUNA:

ERANTZUNA:

A Lehen baino tristeago jarraitzen zuela

B Lehengo moduan jarraitzen zuela

e Tristura gutxiagoz jarraitzen zuela

11 Zergatik?

ERANTZUNA:

A Hainbeste maite zituen alkondarek zorionik ekarri ez

ziotelako

B Alkondarek hainbeste maite zuten zorionik ekarri ez ziotelako

C Alkondarek hainbeste maite zuen zorionik ekarri ez ziotelako

12 Zar gertatu zen zelai batean?

A lkusi zuen gaztea kantatzen zegoela

ERANTZUNA: B Kantatzen zegoen gazte batek ikusi zuela

C Kantatzen zegoen nekazariak gazte bat ikusi zuela

13 Zergatik zegoen alai?

ERANTZUNA:

A Lanean ordu asko aman zituelako

B Lan egin ondoren, kantatu ahal izango zuelako

C Zoriontsu zelako
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14zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANekazariak ez zuen ezer behar, baina zer nahi zuen?

A Omarri zein mesede egin pentsatu nahi zuen

B Alkondara nahi zuenERANTZUNA:

C Ezer ere ez

15Zer egin behar zuen Omarrek zoriontsu izateko?

A Nekazariari mesede bat egin behar zion

ERANTZUNA: B Nekazariak ez zeukan alkondara jantzi behar zuen

C Nekazariari mesede bat egitea eskatu behar zion
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URRATSA: 4. A ATALA: IRAKURMENA
IRAKASLEAREN ORRIA

• Helburua

4. urratseko hizkuntz formez osatutako ipuin baten hari nagusia, batetik, eta, bestetik,
datu zehatzak jasotzea.

• Erlzpldeak

1. lraupena: ipuina irakurtzeko 1O minutu.

2. Hiztegiari dagozkion zalantzak argituko zaizkie soil-soilik.

3. Laguntzaeskatzenduten ikasleeibanan-banan emango zaizkiehorrelakoargibideak

4. Ondoren, galdera-orria banatuko zaie. Erantzutel<o,20 minutu izango dituzte.

5. lpuinaren testua laguntza gisa erabil dezakete. Beraz, irakurri ondoren ez zaie
kenduko, froga amaitutakoan baizik. Honen arrazoia ez gogoratzeak sor
ditzakeen oztopoak eta arazoak saihestea da. Izan ere, atal honen helburua
irakurmena neurtzea da; ez, ordea, ikaslearen gogoramena.

• Zuzenketa-orrla

01 B 06 e 11 e
02 A 07 B 12 A
03 e 08 B 13 e
04 e 09 A 14 e
05 A 10 B 15 B

• Baremazloa

5 (oso ondo) 15
4 (ondo) 13-14
3 (nahiko) 11-12
2 (eskas) 7-10
1 (txarto) O- 6
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IZEN-ABIZENAK: _ URRATSA: 4. A ATALA: IDAZMENA
IKASTURTEA: EGUNA: TALDEA:

• Arglbldeak

1. Atal hau egiteko, 45 minutu dituzu.

2. Gutxienez, 100 hitz idatzi behar dituzu.

3. Gaia: «Udako oporretan txinatar bat ezagutu duzu eta orain, datorren Aste Santuan,
Txina aldera bidaia egingo duzula daukazu buruan.»

ldatz iezaiozu honetaz zeure lagun txinatarrari.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Puntuazioa (lkus erizpideak.)

Aberastasuna - - - - -Zuzentasuna

a) 4.a b) _

3.a. _ Komunlkagaltasuna - - - - -

Kallflkazioa: _t.a, 2.a _

URRATSA: 4. A ATALA: IDAZMENA
IKASLEAREN ORRIA

• Helburua

Datu batzuk emanik, eskutitza (ez formala) idazteko gauza izatea.
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• Erlzpldeak

- lraupena: argibideak 5 minutu; idazlana burutzeko, 45 minutu.

- Puntuazioa ondoren zehazten diren erizpide bakoitzaren arabera lortutako puntuen

batuketa izango da.

- Erizpideak:

Zuzentasuna: Gramatikari dagokio. lkasleak akats gramatikalik gabe idazten du. Honako

kontzeptuok hartuko dira kontuan:

a) Akatsen kalitateari dagokionez, hiru multzo bereiztuko dira:

- 4. urratsari dagozkionak (mugagabea, iragana, menpekotasuna ... ).

Akats ezberdin bakoitzagatik minus puntu erdi bat (-0,5).

- 3. urratsari dagozkionak (iragana, erlatiboa ...).

Akats ezberdin bakoitzagatik minus puntu bat (-1).

- 1. eta 2. urratsei dagozkienak (deklinabidea, aspektoa, aditz laguntzailea,

konpletibak ... ).

Akats ezberdin bakoitzagatik minus puntu t'erdi bat (-1,5).

b) Akatsen kantitateari dagokionez, behin agertuz gero errepikatzen direnak ez dira

zenbatuko.

Lau multzo hauetara ekarriko dira akats ezberdinen kopurua:

- Akats bat ere ez plus puntu bat (+1)

- 1etik 1Oera

- 11tik 20ra

- 21etik gora

ez gehitu, ez kendu

minus puntu bat (-1)

ez du mailarik ematen

Erizpide honen araberako puntuazioa lortzeko, honako pausoak burutu:

1. Hasi aurretik bederatzi (9) puntu emango zaizkio ikasleari.

2. Kalitateari dagozkion akatsengatik egin beharreko egokitzapena kopuru horretatik

kenduko da.

3. Kenketa horretatik ateratzen den kopuruari kantitateari dagozkion puntuak gehitu

edo kendu.

Eragiketa hauen ondoren, puntuazio negatiboak zero (O) bailiran metatuko dira.

Aberastasuna: Erabiltzen dituen egiturak (menpekotasuna ...), loturak, hiztegia,

esaerak etab. hartuko dira kontuan, honako hauen arabera: "·

- Urrats honetan ikasitakoaz baliatzen da; eta idazlanateqokia-da, bai luzeran, bai

barnegituran: + 1

- Aurreko urratsetan (t.a, 2.a, 3.a) ikasitakoaz baliatzen da edota barnegitura

desegokia: O

Komunlkagaitasuna: Adierazi nahi duena.ldazten du, eta ulertu egiten zaio:

- ldatzi duena zentzuzkoa eta ulsrqarria da: + 1

- Nekez ulertzen da edo ez daga ulertzerik: O

• Baremazioa

5 (oso onda)

4 (onda)

3 (nahiko)

2 (eskas)

1 (txarto)

8'5-12

7'5- 8

6'5- 7

2'5- 6

O- 2
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3. FROGA APLIKATZEN

Azterketa-froga batek egiten duen ibil-
bidean beste pauso bat gehiago eman du-
gu. Froga prestaturik <lago, zuzen presta-
turik egon ere, baina oraindik ere ez daki-
gu zenbateraino den baliagarria eta fidaga-
rria aplikatzen ez dugun arte.

Frogaren aplikapena ez da froga presta-
tu ondoren hasten den fasea. Izan ere, atal
bakoitza osatzerakoan irakasleak kontuan
izan bait di tu aplikapenean ahaztu ezin di-
tuen elementu bat baino gehiago. Bestela,
alferrik izan <lira instrukzioetan eta, batez
ere, prozedurari dagozkion azpiataletan
jasotako ohar guztiak. Halere, aplikape-
nak baditu atal bakoitzaren prozeduraren
gainetikako beste aspektu nagusi batzuk:
noiz aplikatu, no la, nork ...

Hurrengo orrialdeetan alor honetan
ikasle, irakasle eta zuzendariekin izanda-
ko hartuemanetan jaso ditugun iradoki-
zun, kezka eta zalantzak hausnartzen saia-
tuko gara.

Oraindik ez da urte bete Udal Euskalte-
gi bateko ebaluazio-bilera batean geunde-
la, irakasle batek horrelako arazo bat aur-
kezten zuena. Sekulako lanak hartuak zi-
tuen 7. urratseko talde baterako froga
prestatzen. Euskaltegian ohizkoa zuten
«hutsuneak bete» teknikaz eraikitako hiz-
kuntz forrnak neurtzeko taula egokitu
zuen eta «aukera anitzeko galderak» tek-
nikara ekarri. Ilusioz bizi zuen froga apli-
katu eta ondorioak ateratzeko eguna. Sai-
na horra hor nola froga eskolara eraman
eta hamairu ikasletatik Jau baino etorri ez
zitzaizkion. Ez zuen froga aplikatzerik
izan eta, hori gutxi balitz, eskoleguna
«salbatzeko» ere komeriak egin behar izan
zituen. Esperientzia hori abiapuntutzat
harturik, irakastaldean oso eztabaida inte-
resgarria sortu zen. Ez da gure egitekoa
hemen eztabaidaren hari osoa ematea, bai-
na bai, eskematikoki bada ere, ebaluazio-
-bilera hartan aditzera eman ziren bi ideia
nagusiren inguruko hausnarketa egitea.
Irakastaldeak berehala heldu zion krono-
logikoki bigarren zen arazoari, hau da, zer
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egin irakasleak honelako edo halako ika-
saio bat antolatu eta, bapatean, programa
aurrera eraman ahal izateko gairik (ikasle-
rik) gabe gelditzen denean? Argi eta garbi
ikusten zen taldeko irakaslerik gehienek
bizi izan zutela antzeko esperientziarik.
Lehen erreakzioa hezkuntza erreglatuare-
kiko gure munduak bizi dituen desabantai-
lak azpimarratzea izan zen. «Eskola eta
lnstitutuetan ez da horrelakorik gertatzen»
eta antzeko esaldi ugari entzun ziren. Ge-
rora helduen irakaskuntz munduak, eta be-
reziki gureak, duen ezaugarrietako bat de-
la nagusitu zen, ondoren irakasleak an-
tzeko egoerei aurre egiteko prest egon be-
har duela adieraziz bukatzeko.

Gai horrekin lotuta, segidan heldu zi-
tzaion bigarren arazoari: zein da une ego-
kia azterketa bat aplikatzeko edo eskolan
programa jakin bat aurrera eramateko?
Aho batez onartzen zen irakaslea ezin dai-
tekeela bere lanean itsu-itsu murgildurik
bizi, oso kontuan hartu behar dituela ingu-
runeak, zentzurik zabalenean, sor di-
tzakeen aldagaiak. Ostiral gaueko jai gi-
roan, futbol-partidu edo jaialdi interesga-
rri baten garaian ez zaio irakasleari beti
erraza izango ohizko erritmoa eta langiroa
mantentzea.

Zazpigarren urratseko froga ezin apli-
katu izateak ere bazuen bere arrazoia:
egun horretan Udalak hiru langile har-
tzeko azterketak antolatu zituen eta ikasle
langabetu guztiek hartu zuten parte. Ezin
ziren ordu horretan bi lekutan egon. Ira-
kasleak bazuen Udalaren asmoen berri,
baita ikasleak parte hartzekotan zirela ere,
baina ez zen askorik arduratu gehiago
jarraitzeaz.

Gertakari arrunt honek azpimarratu
besterik ez du egiten azterketa bat aplika-
tzerakoan irakasleak ahaztu ezin dituen
baldintzak: denbora eta espazioa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1. Noiz aplikatu

Gure ikas-irakasprozesuetan gaur arte
eman diren joerak aztertzen jarriz gero, bi
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jokabide nagusi atzematen dira. Alde ba-
tetik, eduki-rnultzo jakin baten ondore-
nean (urratsa, duela urte batzuk maila)
aplikatu izan da eta, bestetik, denboraldi
jakin baten ondorenean (hiruhilabetero
edo ikastaroaren erdialdera etab.). Dena
den, denboraldi luzez hedatuena lehena
izan da, hau da, ikastaldeak urrats baten
«input» osoa jasotzen duenean aplikatu
izan zaio azterketa edo ebaluazio-froga,

Urratsa eman ondoren azterketa-froga
aplikatzeak baditu bere alde onak, baina
baila txarrak ere. Euskararen ikas-irakas-
prozesua oso da 1uzea eta ezinbestean rnai-
lakatu beharra etorri zitzaigun. Prozesua
razionalizatzea, hau da, prozesua 1200-
1500 ordutan ez baina 100-125 inguruko
urratsetan definitzea, eta azterketa erritmo
horri lotzea, oso pauso logiko eta koheren-
tea da. Halaber, ez dugu ahaztu behar hel-
duen munduan dihardugula. Helduak,
umeak edo gaztetxoak ez bezala, aldioro
neurtu behar izaten du. Azter ditzagun,
bestela, heldutasuna neurtzeko erabili ohi
diren erizpideak:

1) Helduak ardurak onartu egiten di tu.

2) Arrazoiaren nagusitasuna bizi du.

3) Nortasun orekatsua du.

Pertsona helduaren ardura onarpenari
eta arrazoiaren nagusitasunari zuzen da-
torkio, hau da, logikoa zaio urrats bakoi-
tzaren bukaeran azterketa egin behar iza-
tea onartzea. Irakasleari ere, zer esanik ez.
Halere, jokabide honek ez ditu abantaila
guztiak. Lanaren ebaluazio-sistema ho-
nek, oharkabean, euskaltegia taldeetan
konpartimentatzera garamatza. Talde
bakoitzak markatzen du, haren ezaugarri
berezien arabera, ikas-irakasprozesu bere-
zi horren ebaluazioa. Azterketa-erritmo
«pertsonalizatu» hori, berez, balore posi-
tiboa da, zalantzarik ez.

Zenbat eta gehiago egokitu bai progra-
mazioa eta haren aldagaiak bai ebaluazio-
-sisterna eta erritmoa talde bakoitzaren
ezaugarnei, orduan eta Jan probe-
txugarriagoa sortarazten arituko gara. Bai-
na sistema horrek ikasguaren antolaketazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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didaktiko orokorra galerazten du. Zori-
txarrez, euskaltegi asko eta asko bakarka-
ko bidea egiten ari diren taldeak biltzen di-
tuen lokal zentralizatu batean bilakatu di-
ra, hau da, taldea da euskaltegiaren fun-
tzionamenduaren ardatza eta ez euskalte-
gia bera. Egoera horretan azterketak amai-
gabeko errosario bihurtzen dira: gaur bat,
hamabost egunetara bes te bat... Fun-
tzionamendu-sistema honetan oso gaitza
suertatzen da euskaltegian lanean dihardu-
ten taldeen errendimendua baloratzeko
ebaluazio-saioak antolatzea, edota behar
hainbateko eraginkortasunez, bederen.

Arestian aipatzen genuen bezala, bada
beste jokabide bat ere azterketak aplika-
tzerakoan. Jokabide honen arabera azter-
ketak ez dira urratsa eman ondorengo egu-
netan aplikatzen, baizik eta urtearen sasoi
«naturalen» inguruan ardazten dira. Sasoi
«naturalak» diogunean, gure gaurko gi-
zarteak urteak banatzeko erabiltzen dituen
lan-etenaldiek markatutako sasoiez ari ga-
ra; hala nola, Gabonak, Aste Santua eta
udako oporraldia. Geroz eta nagusiago
den jokabide hau ez da gure munduaren
berezitasuna soilik: hezkuntz alor osoare-
na ezezik, gizartearen gainontzeko alor
guztietakoa ere bada. Horrexegatik, hel-
duen euskara-irakaskuntzaren mundua ere
geroz eta gehiago ari da makurtzen gizar-
teak ezarritako erritmo horretara. Urra-
tsaren kontzeptua logikaz beterik agertzen
zaigun bezalaxe, helduarentzat razionala
da bere esfortzua eta hartutako ardurei au-
rre egiteko epe jakin batzuetan jardutea.

Ikuspegi honetan ikas-irakasprozesuan
diharduen pertsona heldua gainontzeko
giza jardueretan darabilkigun erritmora
makurtzen da. Azterketak erritmo honetan
ezartzeak bi abantaila, bederen, markatzen
dizkigu:

1) Ikasleari begira, edozein azterketa
aplikatzerakoan zaindu beharko ge-
nukeen lasaitasun psikologikoa: ur-
tearen sasoi bat bukatzearekin sasoi
horretan zehar egindako lana azter-
tzera goaz.

2) Euskaltegi eta irakaslegoari begira,
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aukera ezin hobea datorkigu azter-
keta aplikatu eta ondorengo egune-
tan ebaluazio-bilerak antolatu eta
talde eta ikasle bakoitzaren ebalua-
zioa egiteaz gain, euskaltegiaren
joan-etorriaren ebaluazioa irakas-
taldean egiteko.

Dena den, oso zaila izango da, batez ere
zenbait euskaltegitan, ikastalde guztiak
egutegi bakar batera ekartzea, oso kontuan
izan behar bait da ikasterritmo ezberdinen
eragina. Zalantzarik gabe, guk hemen adi-
tzera eman dugun urte-sasoietan ardaztu-
tako azterketa-egutegia bete errazagoa
izango da bi ordutako erritmoan, azterke-
ta-froga batetik bestera nahiko egokitzat
jo daitekeen 100 edo eh un eta piko ordu-
tako aldea gordeko bait da. Bost ordutako
erritmoan, aldiz, irailetik Gabonetara bi-
tartean 300 eta piko ordu ematen dira, eta
aldi luzetxoa izan daiteke tartean azterke-
taren bat aplikatu gabe joaten uzteko.

lkus dezagun, argibide gisa, bi orduta-
ko erritmoan eman daitekeen ondoko
egoera. Demagun euskaltegi batean, bes-
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teak beste, 3 talde ditugula, 1., 3. eta 4.
urratsean hasiak, eta, hirurek ere, astean
1Oordutako (egunean bi ordu) erritmo ber-
berean dihardutela. Printzipioz pentsa dai-
teke hiru taldeok urrats garbian hasi dire-
la, hau da, urratsa berri-berritan hasten du-
tela aurreko urratsak ondroso samar eman
ondoren. Halere, eguneroko jardunak era-
kusten digunez, zaila izango da egoera ho-
ri benetan suertatzea; eta horrela, erraza
izango da talde hauetakoeren batek 20-25
ordutako birpasa egin behar izatea urrats
berriari zuzen-zuzenean ekin aurretik,
edota aurreko ikastaroan orain hasi beha-
rreko urratsaren zenbait eduki ikusiak iza-
tea. Horrela, bada, hasiera beretik sortuko
da 3 taldeok ebaluaketa-egutegi bakar edo
bateratura ekartzeko oztopoa.

Aurrera baino lehen eman ditzagun ge-
roxeago beharrezko gertatuko zaizkigun
zenbait datu. Adibidearen esparrua A eta
B mailetara mugatuko zaigunez, horra
hor, gaur egungo programazio ofizialaren
arabera, lehen sei urratsetako unitate-ba-
naketa:

1. URR.

2. URR. • . . . • •.• • ..·!.:_-,,:::;.

20 ikastunitate

.16 ikastunitate

3. URR. : :',''::,1.r;1~4dkastunitate

4. URR. . . . . . . . . . . . . . . . .~14ikastunitate

5. URR.

6. URR.

20 ikastunitate

20 ikastunitate

Ikastunitateen banaketa honen arabera,
eta adibideko ikastaldeen abiapuntu ez-

(1etik 20ra)

(21etik 36ra)

(37tik 50era)

(51tik 64era)

(65etik 84era)

(85etik 104era)

berdinak gogoan jasoz, hona hemen aski
arrunta izan daitekeen azterketa egutegia:

Has.
1. azterk. A.U.(*) 2. azterk. A.U. 3. azterk. A.U.Unit.

data data data

1. URR 1 Xli-15/20 1-20 IV-13/15 21 - 36 Vi-17/19 37- 47
2. URR 32 1 - 14/16 32- 50 V- 6/8 51 - 64 Vl-17/19 65- 71
3. URR 57 XI -26/28 57- 64 111 - 16/20 65- 84 Vi -17/19 85 - 104

(*) A.U. = Aztertzen diren unitateak.



Gai monografikoa

Adibide honetan argi eta garbi geratzen

da urratsa osorik eman ondorengo azterke-

tetan oinarritutako egutegia dugula au-

rrean. Hemendik ondorioren batzuk labur-

tzekotan, ondorengoak hauta daitezke:

1) Hiru taldeon azterketa-egutegia ikas-
taroaren amaieran batzen da soil-soi-

lik. Honek esan nahi du oso zaila

izango dela ikastaroaren amaiera au-

rretik talde horietako irakasleak eba-

luazio-bilera batean biltzea.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2) Hasiera kasu guztietan urrats garbia-
rekin lotzen ez den bezalaxe, bukae-
ran ere oso zaila izango da ikastaroa
urratsa osorik ematearekin.

Gatozen, ondoren, urtearen sasoien in-
guruan ardaztutako azterketa-egutegiaren
aipamena egitera. Argia da, hiru talde ho-
rien egoera berbera mantenduz, antolake-
tak aldaketa nabaria jasaten duela.

bezala. Nork ez du hasten asteleheneko es-
kola aurreko astean ikusitakoaren birpasa
bat eginez?; edo nork ez du, esaterako, Ga-
bon ondorengo lehen saioetan orduren bat
edo beste hartzen aurrekoa birpasatzeko
hurrengo hilabeteetako lan gogorrari ekin
aurretik? Irakaslea ezin daiteke bere ingu-
ruan gertatzen denetik urrun bizi.

Has.
1. azterk. A.U. 2. azterk. A.U. 3. azterk. A.U.Unit.

data data data

1. URR
1

1-20 21 - 36 37- 47

3. URR
32

XII - 15/29 32 - 48 IV - 13/15 49 - 61 Vl-17/19 62- 71

4. URR
57

57 - 70 71 - 87 85 - 100

Egutegi berri honek biziki sendotzen
du euskaltegiaren antolaketa. Ohizko ha-
rremanez aparte, taldeotako irakaslegoak

.hiru aukera garbi ditu ebaluazio-bilera ba-
kar batean esertzeko eta, norbanakoaren
lanaz aparte, euren artekoa ebaluatu eta
koordinatzeko.

Ikaslegoaren ikuspegitik ere mesede-
garri suertatzen da egoera berri hau, alde
batetik, euskaltegian bizi zitekeen azter-
keta-psikosia ikastaroaren sasoi konkretu
batzuetara mugatu dugulako eta, bestetik,
sasoi horiek gizartearen jokabide arrunte-
tara hurbildu ditugulako.

Azterketak aplikatzearen noiztasunaz
ari garelarik, ez da egutegia kontuan hartu
behar dugun faktore bakarra. Irakasle
esperientziaduna berehala ohartuko da ez
dela berdin azterketa-froga astelehenean
aplikatzea edota aste erdi aldera aplika-
tzea, are gehiago zubiren batez eraginda-
ko asteburu luzexeago baten hurrengo
egunean. Ikaslearengan, eta batez ere
urrats baxuetan, berehala antzematen dira
erritmoaren etenaldien ondorioak. Sarri
askotan, atzendu egiten da, normala den

3.2. Nola aplikatu

Aurreko hausnarketaren haritik jarrai-
tuz, badira kontuan hartzeko beste ele-
mentu batzuk ere, aplikatze garaiaz apar-
te, elementu guzti hauek ikasleak azterke-
ta eraginkor baten aurrean gorde beharko
lukeen lasaitasun psikologikoa lortzea du-
te helburu. Halere, oso zaila da balare
unibertsaleko aholkuak eskaintzea, ira-
kasle batek talde batekin har ditzakeen
neurriak ez bait dira derrigorrez baliaga-
rriak izango beste talde baterako. Taldea-
ren eta bertako partaideen ezaugarriak
zain tzetik abiatuz lor dezake irakasleak la-
sai tasun-giro hori.

Hurrengo orrialdeetan irakasleak kon-
tuan izan behar dituen elementu nagusi ba-
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tzuen aipamena egiteari lotuko gatzaizkio.
Zeintzuk dira, beraz, elementu horiek?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a) Espazioa

Ukaezina da edozein gizakiren jardu-
nean espazioak duen garrantzia. Inori ez
zaigu arraroa suertatuko espazio ezagunak
segurtasuna damaigula esatea. Ikasleari
berari ere ohizko espazioan aritzeak lasai-
tasuna dakarkio eta, beraz, errendimendu
egokiagoa. Azterketa bera da ohizko jar-
dunean faktore berezi samarra eta, gaine-
ra, aplikatze lekua ez-ohizkoa bada, erren-
dimendua jaitsi egin daiteke.

Ez-ohizko froga honetan ohizko espa-
zioa badarabilgu ere, espazio horren anto-

laketa zaintzea komeniko zaigu. Ez da
ahaztu behar azterketak trebetasun bat bai-
no gehiago darabilela bere eginkizunean.
Ariketa idatziak egiteko ohizko ikasgelan
ohizko antolaketa erabil dezake irakas-
leak. Baina ahozko frogarako?

Ikaslea banaka neurtzea baldin badugu
helburu, non pasa ahozko frogak? Azter-
tzaileak zein kokaleku hartu behar du ikas-
gelan? Hauek eta antzeko galderak
lelokeriatzat hartu izan dira asko eta asko-
tan, baina eguneroko esperientziak aspek-
tu hauetan geroz eta begirune gehiago jar-
tzera garamatza.

Behin baino gehiagotan entzun izan di-
tugu «tribunala zirudien», «errespetua sar-
tzen duzue» eta antzeko esaldiak ahozko
froga burutu eta ondorengo solasaldietan.
Guk asko ikasi izan dugu solasaldi horie-
tan. Ikasleen aportazioek adierazi izan di-
gute espazioaren antolaketak garrantzi
haundia duela. Horrela, aztertzaileak gel a-
ren bazter batean mahai batzuen atzean
ikusteak errespetua sor dezake; eta, are ge-
hiago, irakasleak bere burua babesteko
mahaia erabili eta ikasleari babesik
eskaintzen ez badio, tribunal ere bilaka
daiteke. Adibide bat baino ez da, mahaia
erabiltzea ere sarri eztabaidatua izan bait
da.

Ez gara hemen kasuistika osoa azter-
tzen jarriko, baina bai azpimarratu, berri-
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ro ere, espazioak eta espazio horren anto-
laketak duten intzidentzia.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

h) Aztertzailea

Nork aztertzen duen galderaren atzetik
ere komeni da gogoetaren bat edo beste
egitea. Azterketa baten zati ezberdinetan
zehar erabiliko ditugun tekniken arabera,
aztertzailearen egitekoa modu ezberdine-
tan gauzatuko da. Ez dute funtzio bera
betetzen idatzizko froga bat aplikatzen ari
den aztertzaileak eta ahozkoa egiten dabi-
lenak. Dena den, biek izan beharko dute
gogoan instrukzioak emateko modua eta
garaia zaintzea.

, ldatzizko frogan irakaslea, ezeren gai-
netik, begirale hutsa izango da, noiz edo
noiz argitasunen bat ematea baino beste
lanik izango ez duelarik. Egoera horretan
aukera ezin hobea izango du ikaslea bakar
lanean behatzeko.

Ahozko frogan, aldiz, aztertzaileak
parte-hartze aktiboagoa izan beharko du,
entzule izateaz bat, frogan esku-hartze zu-
zena izatea tokatuko bait zaio eta, hori gu-
txi balitz, entzundakoaz informazioa jaso-
tzea ere bai.

Frogaren zati honek aski nahasmendu
eta arazo sortarazten ditu gure artean. Zen-
tzu horretan asko eztabaidatu izan da, eta
gaurregun ere indarrean dirau zenbai-
tzuren burutan, aztertzaile ohizko irakas-
leak izan behar duenentz. Egia da, aldeba-
tetik, ohizko irakaslearen presentziak la-
gun dezakeela beharrezkoa den lasaitasun
eta normaltasun-giroa sortzen eta manten-
tzen; baina, bestalde, azterketa objektiboa
izan dadin, bidezkoa da beste aztertzaile
«objektiboagoa» ere bertan izatea. «Ob-

jektiboagoa» diogunean, eguna joan eta
eguna etorri azterketariarekin harrernane-
tan egon ez dena esan nahi dugu, hau da,
taldean gauzatu diren harremanen ondo-
rioz sortutako interakzio animikoetan
murgildurik bizi izan ez dena, froga
aplikatzera inolako aurreritzirik gabe da-
torrena, alegia.

Halere, bi aztertzaile izatea, bata ohiz-
ko irakaslea eta bestea ezezaguna, ez da
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kasu guztietan mesedegarri gertatzen.
Duela hiru urte, Euskaltegi Publikoen ar-
tean arfrolatutako ahozko frogenjarraipen-
-plan baten barruan, izan genuen honela-
ko egiaztapenik. Plan horren arabera, bi
aztertzaileren artean ez, baizik eta hiruren
artean pasatzen ziren ahozko frogak, bi
ezezagun eta ohizko irakaslea. Helburua
kalifikapenetan eman zitekeen aldea
aztertzea zen. Dozenerdi bat ikasle pasa
ondoren, irakaslea lauzpabost minutuz
edo atera beharrean gertatu zen; eta bitar-
tean, ikasle berri bat etorri zitzaigun aurre-
ra. Irakaslea itzuli zain, ahozko frogak sor-
tzen; zuen urduritasunaz ari ginela, hara
non ikasleak esaten digun nahiagoko zue-
la bere irakaslearen aurrean froga burutzea
baino ezezagunokin bakarka jardutea.

Geroztik, hamaika aldiz igaro izan ga-
ra antzeko egoeretatik. Zer esan nahi dugu
honekin? Ahozko froga bezalako froga
pertsonalizatuetan aztertzaileak ez duela
bakarrik taldearen ezaugarrietan oinarritu
behar froga antolatu eta aplikatzerakoan,
baita pertsona bakoitzaren ezaugarrietan
ere'. Horrek ez du inolaz ere esan nahi ikas-
le bakoitzarentzat froga berezia antolatu
behar duenik, objektibotasunaren aurka
arituko bait ginateke, baina bai ikasle
bakoitzaren aplikazio-egoerak zain di-
tzakeela. Arestian komentatu dugunaren
antzeko kasuetan irakasleari dagokio zein
ikasleren ahozko frogan egon behar duen
eta zeinenean ez erabakitzea.

Ohizkoa ez den irakasle baten parte
hartzeari dagokionean, euskaltegiak era-
baki behar du irakasle hori nor izan daite-
keen. Orain arteko gure esperientziak eus-
kaltegietan indarrean dauden bost erizpi-
detara eraman gaitu:

1) Aplikatu nahi diren frogetan
esperientziarik gehien duen ira-
kaslea, ahalik eta objektibotasunik
haundiena lortzen laguntza eskai-
ni dezakeelako.

2) Aztertzen ari garen ikas-irakasproze-
suaren aurreko edo ondorengo urra-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tsetan dabilena, ikas-irakasproze-
suaren jarraipena egiteko ahalbidea
eskaintzen duelako. Espezializa-
zioaren eraginez edo, zenbait ira-
kasle aski finkatuak geratu ohi dira
urrats edo maila batean; eta, denbo-
rak aurrera egin ahala, ikas-irakas-
prozesu osoaren perspektiba gal-
tzeko arriskuan suerta daitezke.

3) Antzeko ezaugarriak di tuzten taldee-
tako irakasleak, bai erritmo edo
urrats beretsuan dabiltzalako edota
ikasleen ezaugarriak modutsukoak
direlako. Jokabide honek batzuen
eta besteen arteko alderaketa egite-
ko bidea eskaintzen du.

4) Erritmo ezberdinetan dabiltzan ira-
kasleak, erritmoaren intzidentzia
gonbaratzeko.

5) Irakasle esperientziagabeak. Ez dute
parterik hartzen frogaren kalifika-
penean, baina bai behaketa-lanean,
Ikasten ari diren aldi berean, ikasle
eta irakasleen jarduna behatzen du-
te eta ondorengo ebaluazio-saioetan
eritziak azaltzen, beti ere frogak era-
ginkorragoak eta zuzenagoak suerta
daitezen.

N abaria da aztertzailea elementu
garrantzitsua dela azterketaren aplikape-
nean, bai ikasleari begira, baita euskalte-
giaren antolamenduaren barruan.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e) lkaslea

Aurreko atalean zertxobait komentatu
badugu ere, ez da ahaztea komeni azterke-
taren protagonista nagusia ikaslea bera du-
gula.

Ikaslearen parte hartzeak ez du arazo
larriegirik sortzen azterketaren froga ida-
tzia aplikatzen denean, baina bai ahozkoa
burutzerakoan. Eztabaida luzeak bizi izan
ditugu, adibidez, ikasleek banaka, binaka
edota taldean aritu behar dutenari buruz.

Taldean froga pasatzeak bere alde du
ikaslearen lasaitasuna. Nolarebait defen-
datua sentitzen da taldean, babestua, bai-
na modu horretan azterketak aplikatu di-
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tuen irakasleak ondotxo daki ezin dela
egoera horretan ikasle guztien azterketa
egoki burutu, ia-ia ezinezkoa suertatzen
bait da, denbora aldetik soilik bada ere,
ikasle bakoitzaren parte hartze orekatua
lortzea; are gehiago, zenbait ikasle, hiztu-
nagoen babespean, oharkabean igarotzen
ere saiatzen da. Dena den, ez da a priori
baztertu behar den aukera, talderen ba-
tzuentzat egokia izan bait daiteke; baina,
dituen zailtasunak eta arriskuak kontuan
izanik, geroz eta gutxiago erabiltzen den
sistema da.

Beste aukeretako bat da ikasleak bina-
ka edo hirunaka froga egitea. Sistema ho-
nek ere mesedetan du ikaslea bakarka bai-
no lasaiago egotea; baina, lehentxeago
egiten genuen argudioaren haritik, sarritan
gertatzen da ikasleren batek bestea «ja-
tea», hau da, besteari parte hartzeko para-
da kentzea: eta, beraz, aztertzailea ikaslea-
ren mintzasaioa aztertzeko elementurik
gabe gera daiteke. Gu askotan suertatu
izan gara egoera horretan.

Sistema horren bestelako bide bat izan
daiteke espazio berean bi aztertzaile-rnul-
tzo kokatzea, hau da, ikasgela berberean
bi ikaslek ahozko froga pasatzea, baina
bakoitzak bere aztertzaileak ditu. Modu
horretan ikaslearen lasaitasuna lortzeko
bidea egiten da eta, gainera, aztertzaileek
aukera izango dute ikaslearen jarduna
aztertzeko. Baina denak ez dira alde onak,
eta, horrela, behin baino gehiagotan gerta-
tu zaigu aurrean dugun ikasleari ez baina
gela berean dagoen beste ikasle gehiagori
entzutea. Horrezaz gain, sistema honek
aztertzaile gehiago ere eskatzen di tu eta ez
da beti ahal izaten euskaltegietan bi azter-
tzaile-talde bakar bat aztertzeko.

3.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeste arazo batzuk

Orain arte aplikatze garaia eta min-
tzameneko frogaren aplikapenaz jardun
dugu gehienbat. Halere, badira beste as-
pektu batzuk, laburxeago bada ere, aipa-
menik merezi dutenak.

Hizkuntz formen ataletik hasita, oso
maiz entzuten da euskaltegietan halako
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ikaslek azterketa kopiatu egin duela, ez
duela eta antzekorik. Zenbait irakasleren-
tzat nahiko puntu delikatua izan ohi da
hau, ikasleari berea duen heldutasuna ai-
tortu behar bait zaio, eta, beraz, askotan
entzuten den bezala, «berak jakingo du
zertan dabilen». Ez gara gu hemen hasiko
luzeegi joko ligukeen ikaslearen jarrerak
sakontzen, baina bai adierazi portaera
hauek ezerezean uzten dutela frogaren
helburua: ikaslea neurtzea.

Nabaria da zenbait ikasleren azterkete-
kiko jarrera ez dela pertsona helduarena,
baina baita ere irakasle askok ez duela
aparteko ahaleginik egiten pertsona hel-
dua ikasle heldua izan dadin; bestela esan-
da, irakaslearen egitekoa da ikasleak eba-
luazioak duen garrantziaz jabearaztea.
Egia da ikasle heldua izaten ez dela pare
bat astetan ikasten, ezta azterketa-froga
baten aurreko egunetan ere, ikas-irakas-
prozesuan zehar eta eguneroko !anean bai-
zik.

Baina aplikazio-unera itzuliz, zer egin
dezake irakasleak horrelakoetan? Irakasle
batzuk ikasleak bata bestearengandik
urruntzearen aldekoak dira, hau da, guz-
tiok gehixeagotan edo gutxixeagotan es-
kolan bizi izan dugunaren aldekoak. Bes-
te batzuek, aldiz, itemen ordena zertxobait
aldatu eta bi test ezberdinekin aritzearen
itxura sortzen dute. Ez da erraza zein sis-
tema den egokiagoa esaten. Edozein era-
tara ere, aplikatu aurretik gogoan jaso be-
harreko aspektua da.

Beste arazo bat zenbait irakaslek har-
tzen duen jokabide estuan oinarritzen da.
Adibide batetik abiatuz, bada irakaslerik
idazmeneko frogan ikasleari 200 hitzetako
eskutitza eskatzen zaiola eta lehen berre-
hun hitzak bitarteko zuzenketa egiten due-
nik. Beste horrenbeste gertatu izan da ite-
mak zuzentzerakoan: erantzun zuzenetan
oker ezarritako erantzuna ontzat ematea.
Arrazoia? Frogan horrela zegoela. Hone-
kin esan nahi duguna zera da: froga ez de-
la behin eraiki eta betirako ukiezin bihur-
tzen den tresna. Edozein froga, lehen eki-
naldian, ez da beti guztiz baliagarria edo
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guztiz arbuiagarria izango, eta beti izango
da errazagoa lehendik eginik dagoena
·hobetzen joatea, berri-berria eraikitzea
baino. Dena den, hurrengo atalean jardun-
go dugu zabalago frogaren hobekuntza
noiz eta nola egin daitekeen aztertzen.

Aplikapenean ematen den beste arazo
bat ulerrneneko frogen inguruan ematen
da. Zenbaitentzat eztabaidagarria izan dai-
tekeen arren, gaurregun ulerrneneko fro-
getan erantzuna idatziz eskatzen da. Ho-
rrela egiteak baditu bere abantailak: aldi
berean egin dezakete ikasle guztiek froga
eta horrek aplikagunea guztientzat
objektibizatzen du eta, denbora aldetik
ere, azkarrago pasatzen da. Baina zertzan
datza arazoa? Irakasle askok lanbidearen
grinak edo eraginda berehalakoan ekiten
dio ikasleak idatzitakoa zuzentzeari, ohar-
tu gabe ulermena ari garela neurtzen eta ez
idazmenaren zuzentasuna. Egia da
hizkuntza ez dela trebetasun eta azpitrebe-
tasunetan konpartimentatutako elemen-
tua, eta azken finean trebetasun guztien el-
karreragin sakonekoak osatzen duela, bai-
na neurketa razionalizatu eta objektibiza-
tu nahi bada, ezinbestean heldu beharko
diogu neurketa zatikatuari. Ezin gaitezke,
beraz, ulerrnena idazmenaren zuzentasu-
naren bidez neurtzen hasi, gertatu ere
gertatzen bait da ondotxo ulertzen duenak
zuzentasun haundiegirik ez izatea trebeta-
sun sortzaileetan.

Beste zenbait jokabide ere badira, ara-
zo bat baino gehiagoren sorburu; baina la-
burpen madura berriro ere azpimarratu
irakasleak azterketa bat aplikatzea
erabakitzen duenean, eta oro har egunero-
ko eskola-jardunean, sentsibilitate haun-
diz jokatu behar duela. Froga tresna hotza
baino ez da, hori bai, ahalik eta egokien
osatutako tresna, baina kotxerik ederrena
ere txarra litzateke gidari kaxkarraren es-
kuetan.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. FROGA REN ERA BILERA

Aurrera baino lehen eta orain artekoari
gainbegirada emanez, etenik gabeko sokazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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dirudi azterketa-frogen munduak. Eta izan
ere, halaxe da; baina ez bakarrik azterke-
ta-frogena, baita ebaluazioaren mundu
osoarena ere; hasieran esaten genuen be-
zala, ebaluazioa fase isolatua ez, baizik eta
prozesu osoa bait da, lehen pausoan hasi,
hamargarrenera iritsi eta berriro ere lehen
pausora itzuliz eraberritzen dena. Frogen
kasuan ere antzeko «zikloak» betetzen di-
ra. Atalburu honen hasieran azterketa-fro-
garen esparrua definitu dugu, ondoren
eraiki eta aplikatu; kapitulu honetan erabi-
lera aztertuko dugu, eta erabilera-fase ho-
rren segidan berriro ere ziklo berri batera
pasatuko da froga.

Eskuartean dugun frogaren laugarren
pauso honi buruz esaten hasi behar da
irakaskuntza tradizionalak oso garrantzi
gutxi eskaini izan diola. Ikuspegi tradizio-
nal honetan frogaren azken helburua ikas-
learen ezagutza-maila neurtzea zen; eta,
beraz, horretan amaitzenzuen bere beteki-
zuna. Geroztik sortutako korronteek, or-
dea, aplikazioaren ondorengo beste fase
baten garrantzia ere azpimarratu dute, fro-
garen erabilerarena, hain zuzen. Ikuspegi
berri hau frogak ikas-irakasprozesuaren
eragile izan behar duela azpimarratzean
oinarritzen da. Azterketa-froga, beraz, ez
da ikas-irakasprozesuaren helburu, baizik
eta gehiago eta hobeto ikasteko baliabi-
dea.

Azterketa-froga ikas-irakasprozesua-
ren eragile bihurtzeko bide horretan modu
askotako erabileren aurrean aukituko da
irakaslea. Mundu zabal hori aztertzeari
ekiterakoan norentzakoari begira eginiko
lehen sailkapen batean oinarrituko gara,
hau da, ikas-irakasprozesuaren bi subjek-
tu nagusien inguruan ardaztutako erabile-
ran, ikaslea eta irakaslearena, hain zuzen
ere.

4.1. lkaslearengan ardazturiko

erabilera

Frogak ikas-irakasprozesuaren eragile
izan behar badu, ikasleari bere ikasproze-
sua hobeto ezagutzen lagundu behar dio,
bere aurrerapen eta hutsegiteak zertan di-
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ren eta aurrerantzean bere ikas-estrategiak
nondik nora bideratu beharko dituen jaki-
ten. Frogari eskatzen zaion eragingarrita-
sun hori eskolan emango zaion erabilera-
ren baitan dago. Halere, oso zaila da zein
erabilera-mota den eraginkorrena erabaki-
tzea.

Bes te zenbait alorretan bezalaxe, erabi-
lerarena taldearen ezaugarriei loturik doan
bidea da. Zenbaitzurentzat topiko hutsa
izan daiteke, baina, lehentxeago aipatzen
genuen bezala, talde bakoitzak (eta berez,
ikasle eta irakasle bakoitzak) egoera ez-
berdinak bizi ditu ikastalde heldu bezala
ikasteari dagokionean, eta, beraz, erabile-
ra ere egoera ezberdinei egokitu beharko
zaie. Bestalde, ez da ahaztu behar frogaren
atal guztietan ere ezingo dela erabilera
berbera eman, eta, bistakoa den bezala,
idatzizko eta ahozko frogek tratamendu
ezberdina eskatuko dute. Horrezaz gain,
erabilera bakarkakoa edo taldekoa ere izan
daiteke, edota etxean edo eskolan egitekoa
etab. Aldagaiak, beraz, ugariak dira, baina
beti ere helburu baten ingurukoak, froga
ikas-irakasprozesuaren eragile izatea ale-
gia.

Froga baten erabilera ikasleek egin di-
tuzten hutsegiteekin loturik agertzen da,

Autozuzenketa

lkaskideena

lrakaslearena

Ematen da, beraz, progresio aski defi-
nitua erabilerari dagokionean. Sakonean,
lehentxeago aipatzen genuen, ikaslearen
heldu bezala ikasten joateari laoturik doa.
Ikasleak hasieran segurtasun-falta haun-
dia du eta irakaslearengan oinarritzen du
bere ikasprozesua. Geroxeago taldean
ikasten hasten da, ikasle bakoitzak ikas-
prozesua osorik bere gain hartu arte.

Zuzenketaren progresioa ikaslearen eta
irakaslearen parte hartzeari loturik doa.
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erabilera hori ikasleari zertan erratu duen
adierazi eta zuzen dezan eragitera bidera-
tzen bait da. Halere, ez da ahaztu behar on-
gi eginak txalotzeak ere ematen duela mo-
tibaziorik bide beretik jarraitzeko.

Frogaren erabilera, beraz, eskolaldeko
beste edozein ariketaren erabilerarekin
parekatzen da, hutsegiteen zuzenketaren
alorrean irakasleak egunero egiten duen
lanarekin.

Hutsegiteen zuzenketen alorrean hiru
zuzenketa-mota orokor erabili ohi dira:
autozuzenketa, ikaskideena eta irakaslea-
rena. Ordena horretan ematea ez da kasua-
litate hutsa. Egun ia aho batez onartzen da
zuzenketa-motarik eraginkorrena autozu-
zenketa dugula, hau da, ikasleak bere bu-
ruari egiten diona.

Eraginkortasun haundia ikaslearengan
sortarazten duen motibaziotik dator. Hale-
re, irakasle adituak badaki autozuzenketa
ez dela ikas-irakasprozesuaren urrats guz-
tietan maila berean ematen; autozuzenke-
tarako ahalmena hasieran eskasa da, baina
aurrera egin ahala areagotu egiten da. Ho-
rrela izanik, ondorengo eskema orokorra
aplika dakioke zuzenketari:

- goi-mailetan

- erdi-mailetan

- behe-mailetan

Irakasleak zenbat eta gutxiago hitz egin,
ikasleak denbora gehiago du hitz egiteko.
Horrela, gainera, zuzenketan eman daite-
keen bes te arrisku bat ere saihesten da, hau
da, zuzenketa ezkorra egitearena.
Esperientziadun irakasle askoren eritziz,
oso da garrantzitsua irakasleak zuzenketa-
ren aurrean jarrera baikorra hartzea. Bide
horretatik, ikasleak baikorrago balara de-
zake autozuzenketa, irakasleak egiten dia-
na baino.
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Zer zuzenduari dagokionean, irakasle
guztiak ez datoz bat. Batzuen ustez, urra-
tsean urratseko zuzenketak egitea komeni
da, hau da, ikasi ahala zuzentzea erabíl-
tzen hasi berri dena. Beste batzuen ustez,
atzeratu egin behar da, hots, ikasleak den-
borarekin eta autozuzenketaren laguntzaz
lortuko du aurrera egitea, Hutsegitea
iraunkor bihurtu denean bakarrik hartuko
du parte irakasleak. Adituen artean ere ba-
da erizpide ezberdinik: batzuek taldean
hedatuen dauden hutsegiteak zuzentzea
proposatzen duten bezala, beste batzuek
hutsegiteak zuzentzea proposatzen duten
bezala, beste batzuk hutsegiteak mailaka-
tzeraino iristen dira.

Dena den, komeni da berriro ere zuzen-
ke ta eta erabíleraren arteko lotura
azpimarratzea; izan ere, horren bait da es-
tua bien arteko elkarreragina zenbaiten hi-
tzetan antzeko esanahiaz agertzen bait
zaizkigu erabilera, zuzenketa, zuzenketa-
ren erabilera etab.

Erabileraren planteamendu orokorra-
ren atzetik, ordea, eskola barruko aplika-
zio praktikoa dator, eta irakasleak zailta-
sun gehiago topatzen ditu betekizun hur-
bil horretan, ikuspegi zabaleko beharra
bameratzen baino. Eskolan aplikatutako
frogaren erabilera antolatzerakoan ondo-
ko aspektu nagusi hauek izan beharko di-
ra kontuan nahitaez:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Helburuak

Beste edozein lanetan ere punturik
garrantzitsuena da. Egínkízunari ekin au-
rretik, zertarako galderari erantzun behar
izaten zaio. Lehentxeago ere aipatu dugu
erabileraren helburu orokorra zein zen;
baina, eskola barruko erabilera konkretu-
ra gatozelarik, komeniko da ahalik eta hel-
bururik zehatzenak markatzea, frogaren
atal bakoitzen helburu espezifikoak ezar-
tzea, alegia.

• Baliahideak

Zer erabili eta no/a erabili dezakegun
definitu beharko dugu. Alde batetik, eus-
kaltegiaren azpiegiturarekin egingo dugu
topo: ikasleen frogez gain, fotokopiak,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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gardenkiak edota opakoen proiektoreak
erabili ahal izango ditugu, beti ere horre-
tarako ahalbideak ditugun heinean. Bes-
talde, ez ditugu ahaztu behar, frogaren era-
bilerarako grabaketa ezinbesteko tresna
izango den bezala, idatzizkoak bestelako
rnaterialak eskatuko dizkigula,

• Materia/aren definizioa

Irakasleak atalez atal erabaki beharko
du zer erabili nahi duen eskolan: ikasleen
froga guztiak, errepresentagarrien batzuk,
han-hemenka aukeratutako pasarte edo
esaldi esanguratsuenen batzuk, hutsegite-
rik Iarrienak, orokorrenak etab.

• Zuzenketa-mota

Zein ataletan zer-nolako zuzenketa har-
tu nahi duen lanaren abiapuntutzat: auto-
zuzenketa, ikaskideen edota irakaslearen
zuzenketa.

• Partaidetza

Erabilera ikasleek bakarka, talde txi-
kian edota haundian hartuz egin nahi den
erabaki behar da.

• Prozedura

Gogoan hartu beharreko aspektuen ar-
tean azkenera dakargun hau aurreko as-
pektu guztiak bildu eta artikulatzen ditue-
na da, erabilerari ariketaren gorpuzkera
damaiona.

Ez dugu ahaztu behar oso izakera des-
berdineko atalez osatutako froga dela era-
bili nahi duguna. Aurreko kapitulu batean
ere aipatzen genituen trebetasun sortzaíle
eta hartzaíleen arteko ezberdintasunak,
bai helburuak markatzerakoan, baita eriz-
pideak zehazterakoan ere. Erabileran ez-
berdintasun horiek mantendu egiten dira;
eta trebetasun sortzaileei dagozkien atale-
tan ikasleak «sortu» duen hizkuntza berre-
gin daitekeen bezala ---oker esanak edo
idatziak berresan/berridatzi egin daitez-
ke- trebetasun hartzaileetan zentzua gal-
tzen du duela egun pare bat ulertu ez dena
berriro ulertzen jartzeak. Hau da, ikasleak
motibazio haundiagoa izango du berak
sortutakoa erabiltzerakoan -zuzendu,
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hobetu, egoera paraleloak asmatzen-,
hartutakoa erabiltzerakoan baino-gehia-
go ulertu, hobeto ulertu-.

Irakasleak gogoan izan behar dituen

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzca

elementu guzti hauen artikulazioak helbu-
ru zehatz batzuk betetzera bideratutako di-
namika konkretua sortaraziko du eskola
barman. Dinamika horren adierazgarri
izan daiteke ondoren duzun adibidea.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7. URRATSA

ldazmeneko froga: Erakunderen bati zuzendutako eskutitz formala idaztea.

Erabllera

• Helburua: eskutitza berridaztea.

• Baliabideak: fotokopiak,
bi ikasleren eskutitz osoak.

• Zuzenketa mota: ikaskideen artekoa.

• Partaidetza: !aldea bi azpitaldetan banatuko da (A eta B).

• Prozedura: instrukzioak eman. Bi taldetan banaturik, A taldeari B taldeko ikasle baten
frogaren fotokopia emango zaio inolako zuzenketarik gabe eta B taldeari A taldeko ikaskide
batena. Bi aspektu nagusi zuzendu behar dituzte: zuzentasun gramatikala eta
formaltasun-mailari dagokiona.

• Lan praktikoa: eskutitza berridatzi egin beharko dute eta ondoren talde osoaren aurrean
aurkeztu.

• Etxerako lana: astelehenerako eskutitza idatzi Trafikoko Zuzendaritzara, duela hiru urte
saldu zenuen kotxearen zirkulazio-zerga aurtengoan ere iritsi zaizunean.

Ikaslearengan ardazturiko frogen era-
bilerak dimentsio zabal bezain eraginga-
rria dakar, ez bakarrik azterketa-frogen
mundura, baita ebaluazio-prozesu osoare-
nera ere, ikas-irakaskuntzaren subjektu
aktiboen partaidetza eragitera eta areago-
tzera bait dator, ikasle eta irakasleek ikas-
-irakasprozesua beregana dezaten lagun-
tzera.

4.2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlrakaslearengan ardazturiko

erabilera

Frogaren erabilerak ikas-irakasproze-
sua hobeto ezagutzen eta aurrerantzean
zer-nola programatu prozesua eta haren
ebaluazioa zorrozten lagunduko digu. Ira-
kaslearengan ardazturiko erabileraren hel-
burua froga hobetuz joatea da. Hobekun-
tza horren oinarrian irakasleak bi elernen-
tu nagusirekin egiten du topo: ikasleek
emandako erantzunak eta informazio ho-
rren erabilerarako eskuartean behar duen
tresneria. Edozein ikerketa-lanetan datuak

ezinbestekoak ditugu, baina ezertarako
ere ez digute balioko multzokatu, gonba-
ratu, proiektatu, hitz batean, datuen trata-
mendua egiten ez badugu. ·

Datuen tratamendurako baliabide uga-
ri ditu irakasleak. Luzetxo joko liguke he-
men baliabide nagusienak ere zehazteak;
baina berezko baliagarritasuna ikusirik,
oinarrizkoen batzuk deskribatuko ditugu
hurrengo orrialdeetan.

Aipatutako irakaslearen erabilerarako
tresneria horren artean, bost multzo berei-
ziko ditugu: eskalak, adierazpide grafi-
koak, zenbakizko adierazpideak, aldakor-
tasun-neurriak eta indize eta koefizien-
teak.

4.2.1. Eskalak

Froga aplikatu ondorenean irakasleak
datu-rnultzo haundia izateaz bat, desorde-
naturik ere izango ditu. Horien ordena-
menduari ekiterakoan erabiliko diren eriz-
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pideetatik sortutako ordenatze ezberdinei
eskalak deitzen zaie. Oro har, bi eskala-
-mota nagusi erabiltzen dira:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Eskala nominalak: Demagun ikas-
leakjaioterriaren arabera sailkatu na-
hi ditugula. Kasu horretan, sailkape-
nerako erizpidea ikasle bakoitzaren
jaioterriaren izena izango da. Eskala
osatzerakoan erizpidea izena denean,
eskala nominalak deituko zaie.

• Eskala ordinalak: Demagun ikastal-
dea azterketan lortutako emaitzen

-arabera sailkatu nahi dugula, emaitza
zein izan den adierazi gabe: soil-soi-
lik ikasle honek besteak baino emai-
tza hobeak edo kaskarragoak lortu di-
tuela esan ahal izango dugu. Kas u ho-
netan seriearen barruan ikasle bakoi-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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tzak gordetzen duen ordena adierazi-
ko dugu.

Bi eskala-mota hauek badamaigute no-
labai teko informazioa taldeko ikasle
bakoitzari buruz. Halere, informazio ge-
hiago ere lor · daiteke, ikasle bakoitza
«neurtu» eta neurketa horren emaitzak
adieraziko bagenitu.

Demagun laugarren urratseko 44 ikas-
lek ondorengo item-kopuruari erantzun
diotela zuzen 60 itemez osatutako hiz-
kuntz formen atalean. Ikasle horien eran-
tzun zuzenak ordenarik gabe izango ditu-
gu hasiera batean. Ez da batere zaila datu
horiek tamainaren arabera ordenan jar-
tzea: haundienetik txikienera edota
alderantziz.

Hona hemen aipatutako adibideari da-
gokion serie ordenatua:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

60 50 45 42 38 32 23

59 50 44 41 37 31

56 50 44 40 36 29

55 50 44 40 36 28

55 49 44 39 34 26

55 48 44 38 34 25

54 45 42 38 33 24

Datuen ordenamendurik sinpleena da
hau eta datu bakar batzuk ordenatzeko ba-
lioko digu. Datu-multzoa haundi samarra
denean, maiztasun-taulak erabiltzen dira.
Aurreko adibidearekin jarraituz, maizta-
sun-taula osatu nahiko bagenu, lehen-le-
henik seriearen heina bilatu beharko genu-
ke. Heina erantzun-kopuru haundienaren
eta txikienaren arteko diferentzia da; gure
adibidean 60-23=37. Bazterretako bi pun-
tuaketak ere kontuan izan behar ditugu-
nez, diferentziak adierazten digu seriean
38 balore ezberdin ditugula (37+ 1=38)

goiko eta beheko limiteen artean. Serie or-
denatuan bezala, datu posible guztiak ida-
tzi ordez, multzokatu egin ditzakegu, adi-
bidez, bosteko multzotan. Gure adibidean,
bosteko 8 multzo edo talde izango geni-
tuzke: 38 : ~ = 8, beti ere zatiduraren dezi-
malak goruntz eta osora borobilduz.

Lortutako multzo bakoitzari tarte izena
emango diogu. Lehengo item zuzenen se-
rie horretatik ondorengo tarteak lortuko
ditugu:
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Tarteak

56- 60

51 - 55

46- 50

41 - 45

36- 40

31 - 35

26- 30

21 - 25zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Azpimarragarria da azken tartea se-
riean dugun kopururik txikiena baino
areago do ala -tartea 21-25, seriean kopu-
rurik baxuena 23-. Halere, honek ez du
garrantzi haundiegirik. Izan ere, garran-
tzitsuena tarteak berdinak izatea bait da,
eta serieko kopuru guztiak tarteren batean
kokatzea.

Tarteak osatuz gero, maiztasunak
markatzen <lira, hau da, zenbat ikasle da-
goen tarte bakoitzaren barruan. Horrela
56-60 tartean 3 ikasle izango ditugu; 51 eta
55 bitarteko tartean 5, eta horrela bukatu
arte. Bide honetatik,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmaiztasun-taula dei-
turiko taula lortuko dugu:

Tarteak Maiztasunak

56- 60 3

51 - 55 5

46- 50 6

41 - 45 10

36- 40 9

31 - 35 5

26- 30 3

21 - 25 3

Mota honetako taulak oso <lira erabi-
liak, bai bere horretan, baita beste adiraz-
pide-mota batzuen oinarri bezala ere.

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

4.2.2. Adierazpide grafikoak

Adierazpide grafikoen erabilera asko
zabaldu da azken urteotan, eta ez bakarrik
irakaskuntzaren alorrean, baita gizartea-
ren beste edozein esparrutan ere. Horren
arrazoia datu-zerrenda soilak baino inte-
resgarriago eta irakurterrazago izatean da-
tza. Asko <lira adierazpide grafikoak. Ho-
na hemen erabilien batzuk:

• Koordenatu cartesiarrak

Datuen adierazpiderako baliagarriak
izan arren, ez <lira oso erabiliak. Hona
ekartzearen arrazoia beste adierazpide
grafiko askoren oinarri izatea da. Jakina
denez, sistema hau bi zuzen perpendikula-
rrez osatzen da, bata horizontala eta bes-
tea bertikala.(Ikus .15)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Abzisen lerroa

• 15

• Histograma

Histograma edo diagrama tarte bakoi-
tzari dagokion maiztasuna lauki zuzen edo
barra batez adieraztean datza. Abzisen le-
rroak tarte ezberdinakjasotzen ditu, etaor-
denatuen lerroan bakoitzari dagozkion
maiztasunak markatzen dira.

Ikus .16 adi bidean lehentxeago aurkez-
tu dugun rnaiztasun-taulako datuak, histo-
grama baten bidez emanak.

• Maiztasun-poligonoa

Maiztasunen poligonoak antz haundia
du histogramarekin. Poligonoa lortzeko,
aski da tarte bakoitzaren puntu ertaina
markatzea abzisen lerroan, dagokion al-
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MAIZTASUNAK

11-/
10-1
9-
8-
7-

6-
5-

4-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-~=1-,

TARTEAK

21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60

tuera markatu maiztasunen arabera, eta
lortutako puntu horiek bata bestearekin lo-
tzea. Sortutako Ierroak poligono-itxura
hartzen du abzis ardatzaren gainean; hor-
tik datorkio izena.

Poligonoa egiteko, ez da beharrezkoa
aurrez histograma egitea. Aski da tarte
bakoitzean balio zentrala hartzea. Gure

adibidean 56-60 tartearen balio zentrala
58 da, 51-55 tartean 53 etab. Horrela egi-
nez gero, tarteen balio zentralak eta maiz-
tasunak balio numeriko bakarrera ekarriak
izango ditugu, eta aski izango zaigu koor-
denatu cartesiarretan puntuak ezarri eta
batetik besterako lerroak botatzea poligo-
noa osatu ahal izateko. (lkus .17)

• 16

.1
11~

10-

9-
8-
7-

6-
5-

4-

3-

2-

1-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V .
18 23 28 33

• 17

• Maiztasun-kurba

Aurreko grafikoan 8 puntutan oinarri-
tutako poligonoa osatu dugu. Puntu horiek

38 43 48 53 58 63

zortzi izan beharrean, infinituak balira,
poligono itxurako !erro hautsiaren ordez,

127
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lerro jarraia suertatuko litzaiguke; eta, be-
raz, maiztasun-poligonoaren ordez, maiz-
tasun-kurba.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tarteak Maiztasunak

1- 5 o
6-10 2

11 - 15 8

16- 20 24

21 - 25 42

26- 30 48

31 - 35 42

36- 40 24

41 - 45 8

46- 50 2

51 - 55 o

Bestalde, gure adibideko maiztasunen
banaketa ez da guztiz orekatua. Izan ere,
erdiko baloreek maiztasunik altuenak iza-
nik ere, ez dute parekotasun osorik gorde-
tzen. Maiztasun-banaketa idealari dago-
kion maiztasun-kurbak kanpai itxura izan-
go luke, estatistikan Gauss-en kanpaia ize-
nez ezagutzen dena.

Argibide gisa, har dezagun maiztasun-
-taula guztiz orekatua. Adibiderako EGA
azterketa batean 200 ikaslek idatzizko fro-
gan lortutako kalifikapenetan oinarriturik
osatuko dugu taula ideal hau. Puntuazioa
letik 55era bitartekoa izan da. Hona taula:

Taulako datuak grafikora pasatuz,
. l 8an ematen dena suertatuko litzaiguke.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

50 -

48 -

46 -

44 -

42 -

40 -

38 -
36 -

34 -

32 -

30 -

28 -

26 -

24 -

22 -

20 -

18 -
16 -

14 -

12 -

10 -

8 -
6 -
4 -

2 -

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55

•• 18

Grafikoan argi ikusten da maiztasunik
altuenarekiko beste maiztasun guztiek ba-

lore simetrikoak dituztela. Maiztasun-kur-
ba erabatekoa izateko oso datu-serie zaba-
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lakbeharko lirateke, tarteak izan behar du-
ten bezala -bestela poligono itxura izan-
go du- eta, halere, ez litzateke oso erra-
za kanpai perfektora hurbiltzea. Gauss-en
kanpaia deitu dugun hau, beraz, ideala da,
egoera errealak norantza jo beharko lu-
keen adierazten digun erreferentzi puntu
garrantzitsua.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Hazkunde-diagrama

Diagrama-mota hau kualitate baten
hazkundearen adierazpide grafikoa da,

kualitate horrek denboran zehar izan duen
garapenaren adierazpidea.

Demagun, kasurako, ikasle batek ikas-
turte osoan zehar eskolan emandako or-
duen diagrama. Diagrama horretan haz-
kunde-lerro bakarra baino gehiago ere sar
daitezke: euskaltegiak eman dituen or-
duak, taldearen bataz-bestekoa etab. Adi-
bide gisa ikus .l9anjasotzen den grafikoa.
Bertan ikasle batek eta euskaltegiak ernan-
dako orduena adierazten da.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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300
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4.2.3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZenbakizko adierazpideak

Adierazpide grafikoak taldeko subjek-
tuen ikuspegi orokorra eskaintzen badu
ere, bada modurik era sinpleago batean
adierazteko. Adierazpide-mota honi zen-
bakizko adierazpidea edota adierazpide
analitikoa deitzen zaio.

Egia da lehentxeago ikasle-multzoen
datu-serieak ematean ere egiten genuela
nolabaiteko zenbakizko adierazpenik,bai-

e 19

na serie luzeegiek ere zailtasuna dakarki-
gute gonbaraketak edo beste edozein mo-
tatako azterketak egiterakoan. Horrexega-
tik balio adierazgarriak deitzen direnetara
joko dugu. Delako balio adierazgarri
hauek, hitzak berak dioen bezala, serie
osoa ordezkatzen duten zenbakizko ba-
lioak <lira; bestela esanda, serie bat
ordenatzearen ondorengo etapa estatisti-
koan, emaitzak balio matematiko batean
laburtzea da, hau da, serie osoaren balio
adierazgarria bilatzea.

129
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Balio adierazgarri erabili eta ezagune-
nak hiru dira: media edo batazbestekoa,
mediana edo balio zentrala eta moda.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Media

Media (M edo x) serie bateko balioen
batazbesteko aritmetikoa da, hau da, serie-
ko balio guztien batuketa zati balio-kopu-
rua.

Adibide gisa, demagun 15eko ikastalde
batean hizkuntz formen atalean ikasle
bakoitzak zuzen erantzundako item-kopu-
ruen serie ordenatua dugula:

37

37zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

33

32

29

29

29

27

26

25

23

21

16

8

7

Serieko balio guztien batuketa eginez
gero, guztira 379 emango digu; kopuru ho-
ri zati balio-kopurua-15- 25,27ko bataz-
bestekoa ematen digu. Zenbaki honek ar-
gi asko adierazten digu media balio ideala
dela, ez bait da item-kopuru honi zuzen
erantzun dion ikaslerik. Beraz, media ba-
lio erreala baino balio adierazgarria da.

Mediaren formula ondoko hau da:

:E X
X=-------

n

x= Media

:E x = Seríeko balio guztien batuketa

n = Serieko balio guztien kopurua

Mediaren kalkulua luzea izan daiteke
serieko balioak asko direnean; baina, ha-
lere, ez du seriea ordenatzerik eskatzen.

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

• Mediana

Medianak (Md) balio-serie ordenatu
baten erdiko puntua adierazten du.
Kalkulatzeko, aski da seriea ordenatu eta
gainetik zein azpitik balore-kopuru berbe-
raren erdian geratzen den balorea adieraz-
tea. Aurreko adibide bera erabiliz, media-
na zortzigarren balorea da, 27; izan ere, se-
rie a ordenaturik bait daukagu, eta zor-
tzigarrenaren gainetik, zein azpitik, 7 ba-
lore aurkitzen dira.

Kalkulu hau korapilatu egingo li-
tzaiguke serieko balioak bakoitiak izan or-
dez bikoitiak direnean. Demagun 6 ikasle-
ren datuak ditugula:

29
29
29
27
26
25

Ez daukazu erdiko balio bakarrik, bi
baizik, 29 eta 27. Zer egin horrelakoetan?
Zenbait adituk erdiko bi balioetatik baxue-
na hartzea proposatzen du; halere, egokie-
na erdibideko balioa hartzea litzateke.

29 + 27
= 28

2

Medianaren formula ondoko hau da:

Md = ~_:.__!_
2

Md = Mediana edo balio zentrala

n = Serieko balio-kopurua

Medianaren kalkulua ez da batere zai-
la, eta zehatz-mehatz neurtu ezin daitez-
keen baloreetan aplikatzen da bereziki.

•Moda

Moda (Mo) serie batean gehien
errepikatzen den balioa da; bes tela esanda,
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maiztasunik altuena duen balioa. Media-
ren kasuan erabili dugun adibidean, moda
29 da, hiru aldiz errepikatzen bait da.

Oso kalkulu errazekoa izanik ere, ez da
zehaztasunik haundieneko balio adieraz-
garria.

4.2.4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA ldakortasun-neurriak

Aurreko orrialdeetan zehaztu diren ba-
lio adierazgarriekin aurrerapauso bat
eman dugu, zalantzarik ez, baina oraindik
ere ez da nahikoa, ondorengo adibideak
adierazten digun bezala.

Demagun idazmenaren alorrean lortu-
tako bi ikastalderi dagozkien kalifikape-
nak ditugula:

Bi serie hauetan media 5,14 da eta me-
diana 5. Itxuraz -balio adierazgarriei be-
gira, bederen- bi serieak berdinak dira;
baina, sakonduz gero, berehala ohartuko
gara ez dela horrela. A taldean ikasleen ka-
lifikapenak oso daude sakabanatuta -ba-
tek l lortzen duen bitartean, beste batek 10
lortzen du-; B taldean, ordea, bilduago
ageri dira kalifikapenak. A taldean pun-
tuaketarik altuenetikbaxuenera 9 puntuta-
ko aldea dago, eta B taldean, aldiz, lau
puntutakoa baino ez da. Bada, beraz, balio
adierazgarriek adierazten ez dizkiguten
ezberdintasun ugari. Horrexegatik, balio
adierazgarriak ez dira nahiko taldearen
ezaugarriak adierazteko.

Lehen-lehenik aztertu beharko dugunazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Taldea B Taldea
seriearen sakabanatzeaedota aldakortasu-
na da. Oso erraza da kalkulatzen. Aurreko1 3
bi serieak hartuz, honela kalkulatuko ge-

2 4
nuke aldakortasuna:

3 4

5 5 Balio adierazgarri bezala media hartu
7 6 eta balio bakoitzareneskuinetara balioare-
8 7 kiko mediak duen aldea idatzi:

10 7

A Taldea B TaldeazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Balioak Tafdeak Ba/ioak Taldeak

1 . 4,1 3 . 2, 1

2 . 3, 1 4 - 1,1

3 . 2, 1 4 . 1,1

5 . 0,1 5 - O, 1

7 + 1,9 6 + 0,9

8 + 2,9 7 + 1,9

10 + 4,9 7 + 1,9

X= 5,1 X= 5,1

Alde hauek desbidazioa edota balio
bakoitza batazbestekotik zenbateraino
urruntzen den adierazten dute. Alde ba-
tzuk negatiboak dira eta bestetak, aldiz,

positiboak. Desbidazio hauei aldakuntzak
edo erroreak ere deitzen zaie, ez berezko
erroreak direlako, aldeak neurketa-errore
bailiran erabiltzen direlako baizik.
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Dm = ------- = ------ = 2,728

nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7

132

Taldeak neurtzerakoan beti ematen da
aldakuntza edo errorerik; izan ere, subjek-
tu guztiak ez bait dira berdin-berdinak,eta
gure neurketarako tresnak ere ez dira beti
nahiko genukeen bezain zorrotzak.Horre-
la, A taldeko lehen subjektuak 5,leko ba-
lio adierazgarria du eta -4,leko aldakun-
tza, errorea edo desbidazioa; azkenak, al-
diz, balio adierazgarri berbera izanik ere,
+4,9ko errorea edo desbidazioa du.

Balio adierazgarriekiko gertatzen diren
errore, aldakuntza edo desbidazio-mul-
tzoari seriearen aldakortasuna deitzen
zaio. Aldakortasun hori hiru neurriren bi-
dez adierazten da, nagusiki: batazbesteko
desbidazioa, errare edo desbidazio proba-
blea eta desbidazio standard edo tipikoa.

• Batazbesteko desbidazioa

Batazbesteko desbidazioa edo desbida-
zio medioa (Dm) balio bakoitzaren desbi-
dazioen media baino ez da. Kalkulu hori
egiteko, nahikoa da balio bakoitzaren des-

Dm = Batazbesteko desbidazioazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E x = Media eta balioen arteko aldeen batuketa

n = Balio-kopurua

Oro har, mediari aurreko orrialdeetan
ikusi diogun desegokitasun berbera ikusi-
ko diogu desbidazio medioari; izan ere,
desbidazio haundi bakar batzuk nahikoak
bait dira desbidazio medioa haunditzeko,
eta, beraz, neurri balioa hutsaltzeko.

• Desbidazio probablea

Aldakortasun-indize baten barruan
ematen den beste neurri bat desbidazio
probablea da (DP). Beste modu balera,
desbidazio medianoa ere deitzen zaio.

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

bidazioen zeinu positibo edo negatiboak
ezabatu ondoren, batuketa egin eta batura
hau zati balio-kopurua egitea.

Aurreko adibide bera erabiliz, A tal-
dean:

Balíoak Desbidazioak (x)

4,1

2 3,1

3 2,1

5 0,1

7 1,9

8 2,9

10 4,9

--
X= 5,1 Ex= 19,1

n=7

Batazbesteko desbidazioaren formula:

Izan ere, errore-serie ordenatu batean er-
diko lekua gordetzen duen balioa bait da.
Gonbaraketa eginez, desbidazio medioa
mediari dagokion bezalaxe, desbidazio
probablea medianari dagokio.

Desbidazio probablea erraza da
kalkulatzen: errore edo desbidazioak
haundienetik txikienera edo alderantziz
ordenatuz gero erdian geratzen den balioa
da desbidazio probablea. Lehentxeago
erabili dugun B taldearen seriea hartuz:
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Balioak Desbidazioa

3 2,1
4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1, 1

4 1,1

5 0,1
6 0,9
7 1,9
7 1,9

Desbidazio probablea edo medianoa
O, 1 da, gainetík hiru errore eta azpitik bes-
te hiru baít ditu. Kalkulu honetan, aurre-
koan bezalaxe, bazterrean utzi ditugu zei-
nu negatíbo zein posítíboak.

Adibidean suertatu zaigun errorea ia-iazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O da, eta, beraz, aztertzen ari garen emai-
tzak homogeneoak direla esan daiteke.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Desbidazio tipikoa

Desbidazio standarra ere (DS) deitzen
zaio, Muturreko desbidazioen eragin
haundiegia saihesteko erabiltzen da. Au-
rreko neurriak bezalaxe, ez da batere zai-
la kalkulatzen. Bide bat baino gehiago
ezagutzen da desbidazio tipikoa kalkula-
tzeko, baina guk bakar bat aurkeztuko du-
gu.

Lehen-lehenik balio bakoitzaren desbi-
dazioak idazten dira, hau da, balioek me-
diarekiko duten aldea (dezimalik gabe);
ondoan aldeen berredura eta guztien batu-
keta egíten da. Lortutako batura zati des-
bidazioen kopurua egin eta koziente ho-
rren bigarren erroa atera. Bigarren erro ho-
ri da desbidazio tipikoa,

Ikus ditzagun eragiketa hauek adibide
batean:

Ba/ioak Desbidazioak Desbidazio

X karratuak>!

3 2 4
4 1 1
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4 1 1

5 o o
6 1 1

7 1 2

7 1 2

X=5 :Ex2=11

11

--- = 1,57
7

SD =\fC57 = 1,25

Serie honen desbidazio tipikoa 1,25 da.
Egindako eragiketa guztiak laburbiltzen
dituen formula hauxe da:

so =v--~n~~
SO = Oesbidazio tipikoa

:Ex2 = Oesbidazioen berreduren batuketa

n = Oesbidazio-kopurua

Desbidazío tipíkoa aldakortasun-indize-
rik erabíliena da gaur egungo ikerketa-lane-
tan, izan ere, zehatzen bera baít da. Datuen
tratamenduan eman daitezkeen erroreak
kalkulatzerakoan, muturrekoek eragin txi-
kíagoa dute desbidazio tipikoan, desbidazio
medioan baino. Bestalde, desbidazio me-
dioa eta desbidazio probablean ez bezala,
kasu gutxíko íkerketetan ere egonkorragoa
da. Oro har, aldakortasun-indizerík zuzene-
na eta erabilíena da.

Eragozpenik haundiena da beste alda-
kortasun-indizeak baino zailagoa dela;
baina, gaurregun, kalkulagailuaren lagun-
tzaz, ez da horren zaila suertatzen.

4.2.5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlndize eta koefizienteak

Orain arterakoan oinarrizko baliabide
batzuen aurkezpena egin dugu: eskalak,
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adierazpide grafiko eta numerikoak eta al-
dakortasun-indizeak. Guztiak <lirainteres-
garri ebaluazioaren mundurako. Atal ho-
netan, azterketa-frogen ikerketarakoa be-
reziki baliagarri diren beste baliabide ba-
tzuk aurkeztuko ditugu, nahiz eta ebalua-
zioaren beste alorretan ere erabiliak izan.
Frogek ikerketarako eskaintzen dituzten
aukerak zabalak eta aberatsak <lira. Hale-
re, ezinezkoa litzaiguke aurkezpen zeha-
tza egitea; eta, horrexegatik, erabilgarri
iruditu zaizkigun baliabide bakar batzuen
aurkezpen laburra baino ez dugu egingo,
mundu honetan aurrera egin nahi duenak
izango bait du zer irakurri eta non sakon-
du.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Zailtasun-indizea

lndize hau item bakoitzaren zailtasuna
kalkulatzeko erabiltzen da. Erraza da
kalkulatzen eta maiztasun-taula batean
jasotzen da. ltem bakoitzari erantzun zu-
zena eman dioten ikasleen portzentaia ze-
haztea baino ez da.

Adibide gisa, ikus ondorengo taulan
15eko ikastalde batean aplikatutako test
batean item bakoitzak duen zailtasun-indi-
zea:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ltemak Erantzun Zailtasun-

zuzenak -indizea (Z.I.)

1.a 8 0,53

2.a 10 0,66

3.a 12 0,80

4.a 11 0,73

5.a 9 0,60

6.a 2 0,13zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

... ... ...

Zailtasun-indizea ehunekotan ez baino
Otik lera bitarteko balioetan ematen da.
Zenbat eta indize haundiagoa izan, erraza-
goa izango da itema. Hirugarren itemaren
kasuan indizea 0'80koa da, beraz, nahiko

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

item erraza suertatu da; 6.a, aldiz, oso zai-
la, zailtasun-indizea O' 13koa bait du.

• Diskriminazio-indizea

Oker haundirik gabe esan dezakegu
item bat egokia dela ongi diskriminatzen
duenean, hau da, item on batek bereizi
egin behar ditu informazioa ezagutu edo-
ta trebetasuna dutenak ez dutenengandik.
Horretarako, diskriminazio-indizea (D.I.)
kalkulatzea aski da.

Beraz, D.I.aren kalkulua ez da batere
zaila, zenbait kasutan luze samar jo bade-
zake ere. Lehen-lehenik bi ikasle-rnultzo
bereizi behar ditugu frogari erantzun dio-
ten ikasle guztien artean: ondoen dabiltzan
ikasleen multzoa eta okerren dabil-
tzanena. Itxura batera ez dirudi batere lan
erraza. Izan ere, ezinbestekoa bait da eriz-
pide sendoren bat aurkitzea multzokatze
lan hori egiteko. Horrelakoetan erizpide-
rik erabiliena ikasleek lortutako kalifika-
penak serie ordenatuan jarri eta seriea hi-
ru multzotan banatzea da. Multzokatze
hau herenetan egin ohi da; halere, adituek
%27a erabiltzen duten horrelakoetan.
Ehun ikasleren emaitzak harturik, goiko
taldea 27 ikaslek osatuko lukete, 27k be-
heko taldea eta 46k erdikoa. Serieak zaba-
lak direnean ehuneko hogeitazazpiaren
erizpidea erabilgarria den bezala, talde txi-
kietan aplikaezina suerta daiteke, eta ho-
rrelakoetan herenekin jokatzea gomenda-
tzen da. Hamabosteko ikastaldeetan goiko
eta beheko taldeak launa ikaslez osatuak
egon daitezke.

Ondorengo pausoa itemez item D.I.
kalkulatzen joatea da. Horretarako, item
bat hartu eta goiko eta beheko taldeetan
zenbat ikaslek erantzun duen zuzen jakin
beharko dugu. Ondoren, zailtasun-indizea
kalkulatzen da; eta, azkenik, lortutako bi
portzentaien arteko kenketa egiten da D.I.
jakiteko.

Ondoko adibidean 4 itemi dagozkion
datuak hartu ditugu, 100 ikasleren emaitza
multzo zabalago batetik:
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Goiko faldea Beheko faldea
flema

Diskriminazio-

E.Z. Z.1. E.Z. Z.I. -indizea (D.I.)

t.a 27 1 13 0,48 0,52
2.a 25 0,93 23 0,85 0,08
3.a 20 0,74 24 0,89 -0,15
4.a 26 0,96 19 0,70 0,26

Diskriminazio-indizea, beraz, goiko
eta beheko taldeetako zailtasun-indizeen
arteko kenketa dela esan daiteke:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D.I. G.Z.I. - B.Z.I.

Indize hau ± 1 balioen artean adieraz-
ten da. Ikusi denez, ez da batere zaila
kalkulatzen eta tresnabaliagarriadafroga-
ren erabileran. Diskriminazio-indizearen
hurrengo pausoa irakurketa egitea da, hau
da, zein item den diskriminatzaile ona eta
zeinek ez duen diskriminatzen ikustea.
Diskriminazio-balio egokia 0'40tik gora-
ko indizeak adierazten du, hau da, 0'40tik
gorako indizea duen itemak diskrimina-
tzeko balio duela esan nahi da. Indizea
0'20tik beherakoa denean, itema berregin
edota baztertu egin beharko litzateke. In-
dize negatiboak anbiguotasun haundia
adierazten du itemean. Izan ere, balore ne-
gatiboak goiko taldekoak baino beheko
taldeko ikasle gehiagok erantzunduela zu-
zen esan nahi bait du. Mota honetako ite-
mek fidagarritasun-falta damaiote testari.
Guzti honen arabera, eta lehentxeagoko
adibidera itzuliz, lehen itema diskrimina-
tzaile egokia da (0'52), bigarrena berregi-
tea komeni da (0'08), hirugarrena anbi-
guoa da (-0'15) eta laugarrena ez da oso
diskriminatzailea (0'26).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Fidagarritasuna eta korrelazioa

Fidagarritasunaren neurketa errorerik
gerta ez dakigun kalkulatzen da. Baina,
zer da fidagarritasuna? Kontzeptu hau
beste baten ondoan agertuko zaigu asko-

tan, tinkotasunarenean, alegia. Beste hitz
batzuetan esanda, fidagarritasuna datuen
artean gordetzen den koherentzia da, eta
aspektu edo ikuspegi bat baino gehiagota-
tik azter daiteke.

Oro har, fidagarritasunaren azterketa
lau aspektu nagusitan ardaztu daitekeela
esan dezakegu:

- Fidagarritasuna denboran zehar.
Funtsean, froga edo test herbera sub-
jektu-multzo berari bi denboraldi ez-
berdinetan aplikatu eta emaitzen ko-
rrelazioa aztertzeandatza. Azterketa-
-motahau test-retest izenez da ezagu-
na eta kalkulatzen den korrelazio-
-koefizienteari egonkortasun-koefi-
zientea deitzen zaio.

- Fidagarritasunaforma ezberdinetan
zehar. Eduki berbereko froga bi edo
forma gehiagotan aplikatu eta emai-
tzen azterketa egitean datza. Korrela-
zio-koefizienteari horrelakoetan ba-
liokidetas un-koefizien tea deitzen
zaio.

- Fidagarritasuna denbora eta forma
ezberdinetanzehar. Aurreko bi azter-
keta-motak hatera egitean datza.

- Fidagarritasuna froga bakar baten
barne-tinkotasunean. Froga bakar
baten atal ezberdinen artean gorde-
tzen den koherentzia aztertzean da-
tza.

Azterketa-multzo hauen oinarrian beti
topo egingo dugu korrelazio-koefizientea
deiturikoarekin.

Zer da korrelazio-koefizientea?
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Definizio laburra emateko, korrelazioa

bi puntuazio-multzoren artean ematen den

erlazio-mota berezia adierazteko erabil-

tzen den kontzeptu estatistikoa da, beti ere,

bi puntuazio-multzo horiek pertsona-talde

bakarrari dagozkionak direnean.

Bi puntuazio-multzo korrelazionatzen

direnean, puntuazioek aldaketak jasaten

dituzte, hau da, aldagai batean puntua-

zioak igotzean, besteko puntuazioek gora

edo behera egiten dute, denek modu be-

rean.

Korrelazioa, bestalde, positiboa edota

negatiboa ere izan daiteke. Positiboak ze-

ra adierazten du: aldagai bateko puntua-

zioek gora egitean bestekoek ere gora egi-

ten dutela; eta negatiboak, aldiz, batekoek

gora egiten duenean, bestekoek behera

egiten dutela.

Korrelazioa fidagarritasunaren ikuspe-

gi ezberdinak adierazteko erabiltzen den

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

bezalaxe (tinkotasuna, egonkortasuna, ba-

liokidetasuna), modu ezberdinetan ere

adieraz daiteke, grafikoki eta numerikoki,

hain zuzen ere.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Korrelazioaren adierazpidezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgrafikoa

Oso da erraza egiten. Koordenatu car-
tesiarretan ordenatuen ardatzean puntua-
zio-multzo bati dagozkion balioak marka-
tzen dira eta abzisen ardatzean beste mul-
tzoari dagozkionak. Ondoren, puntu bat
ezartzen da grafikoan ikasle bakoitzeko.
Puntu hori ikaslearen bi puntuazioen el-
kargunean ezarriko da, eta horrela ikas-
leak besteko puntu-multzoa agertuko zai-
gu grafikoan. Hurrengo pausoa puntu ho-
riek lortu eta sortu zaigun irudia irakurtzea
da.

Adibideetara joaz, ikus dezagun nola
gauza daitekeen korrelazioaren adierazpi-
de grafikoa. Har ditzagun hamar ikasleren
lau kalifíkapen-multzo:

/kas/ea A froga B froga e froga O frogazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 40 39 12 39

2 38 36 15 29

3 36 33 18 19

4 34 30 21 27

5 32 27 24 32

6 30 24 27 35

7 28 21 30 37

8 26 18 33 30

9 24 15 36 23

10 22 12 39 36

Lehentxeago aipatu dugun prozedurari
jarraiki, A eta B frogetako kalifikapenen
arteko korrelazioa aztertu nahi dugu. (lkus
.20)

Lortu dugun diagrama honek adieraz-
ten digunez, A eta B frogen arteko korre-
lazioa perfektoa da eta positiboa; izan ere,
A frogan ikasle batetik bestera 2 punturen
aldea dagoen bezala, B frogan bi puntuta-
koa ematen da, eta gorantza batean eta
bestean. Aldea 2koa batean eta 3ko bes-

40

38

36

31l

32

ro 30
(J)

8 28
4-

CD 26

21l

22

12 15 18 21 21l 27 30 33 36 39

A froga
e 20
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tean izatea ez zaigu gehiegi axola, beti ere
uniformea bada banaketa osoan zehar.

Beste korrelazio hatera pasatuz, A eta
e frogen artekoa, hain zuzen, berehala
ikusiko dugu korrelazioa perfektoa dela
-froga bataren eta bestearen aldea uni-
formea da-, baina negatiboa; puntua-

40zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3E

36

34

32zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Oso positiboa
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Nahiko positiboa
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zioek froga batean gora egin ahala, bes-
tean beherantza egiten dute. (lkus .21)

Ebaluazioaren esparruan oso zaila da
korrelazio perfektoak aurkitzea. Aurreko
bi diagrametan aurkitu dugun lerro zuze-
na gutxitan gertatzen da. Izatekotan ere,
puntuak linea baten inguruan bil daitezke;
eta, horrela, korrelazio perfektorik ez bai-
no korrelazio-graduak bereizi beharko ge-
nituzke: oso positibo edo negatibo sama-
rrak, positibotasun edo negatibotasun es-
kasekoak... Zenbat eta lerro zuzen imagi-
narioaren ingurura gehiago hurbildu pun-
tuak, orduan eta positibotasun edo negati-
botasun haundiagoa; eta, alderantziz, zen-
bat eta gehiago aldendu, korrelazio eska-
sagoa. (lkus adibideak .22 grafikoan.)

Orain arte aipatutako korrelazio-gra-
duez gain, posible da korrelazioa zero iza-
tea ere, hau da, puntuak inondik inora le-

....
•

•• ••
•

••••
••

Oso negatiboa

• •

•• •
"

11

••
•• •

• • •

Nahiko negatiboa
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• • ••

Positibotasun eskasa Negatibotasun eskasa

rro baten inguruan biltzen ez direnean.
Ikus adibidea A eta D frogen arteko korre-
lazioaren adierazpide grafikoan. (.23)

40

38

36

34

r •
32 •

~ 30
t 28

a: 26

24

22

19 23 27 29 30 32 35 36 37 39

D froga

• 23

• Korrelazioaren adierazpide
numerikoa

Lehentxeago genioen bezala, fidagarri-
tasuna aspektu bat baino gehiagotan neur
daiteke, eta horrekberak dakar korrelazioa
ere aspektu ezberdinetan aztertzea, eta,
beraz, korrelazioaren adierazpide numeri-
ko bat baino gehiagorekin jardun beharra.

Estatistikako eskuliburuetan makina-
txo bat formula eta adibide aurki daitezke.
Guk hemen hiru baino ez ditugu emango.

a) Pearson-enzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAformula

Egonkortasun eta baliokidetasun-koe-
fizienteak kalkulatzeko erabiltzen da.
Itxuraz formula ikaragarria dirudien arren,
ez da batere zaila. Halere, kalkulagailu ba-
ten laguntza eskatzen du. Hona hemenfor-
mula:

e 22

N :EX y - (I:x) (:Ey)
r = -----------------------------------------

V (NI:x2 - (:Ex)2) (N:Ey2 - (:Ey)2)

r = Korrelazio-koefizientea

N = lkasle-kopurua

:Ex =A frogako puntuaketa guztien batura
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r.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAx2 = A frogako puntuaketa karratuen batura

r. y = B frogako puntuaketa guztien batura

r. y2 = B frogako puntuaketa karratuen batura

r. xy = A eta B frogetako puntuazioen biderkaketaren batura

139

Adibideetara etorriz, har ditzagun be-
rriro ere aurreko adibideko A eta B frogak.

Laburtzearren, lau ikasleren datuak baino
ez ditugu hartuko:

lkasleak A froga 8 froga x2 y2 xy (I.x)2 (r.y)2
X y

1 40 39 1.600 1.521 1.560

2 38 36 1.444 1.296 1.368

3 36 33 1.296 1.089 1.188

4 34 30 1.156 900 1.020

N=4 r.x = r.y = r.x2 = r.y2 = r.xy = 21.904 19.044
148 138 5.496 4.806 5.136

4 X 5.136- (148) (138)
r = ------------------------------------------------------------

V (4 X 5.496 - (148)2] (4 X 4.806 - (138)2]

20.544 - 20.424
= ------------------------------------------------------------v 121.984- 21.9041 119.224- 19.044]

120 120 120
- ----------------- = ----------------- = ----------------- = 1v (80] 11801v 14.400 120

Korrelazio-koefizientea 1 suertatu zai-
gu. Baina nola irakurri behar da zenbaki
hori? Edozein korrelazio-azterketetan Ior-
tuko ditugun koefizienteak ± 1balioen ar-
tekoak izango ditugu. Koefizientea 1 de-
nean, adibidean bezalaxe, korrelazioa per-
fektoa eta positiboa dela esan nahi da;koe-

fizientea - 1 denean, aldiz, perfektoa bai-
na negatiboa dela. Halere, ez da beti erra-
za izangokorrelazio perfektorik izatea,eta
normalean 0'80 edo - 0'20ren antzeko ba-
lioak errazago izango ditugu eskuartean.
Horrelakoetan irakurketa ez da batere zai-
la: zenbat eta letik hurbilago egon, korre-
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lazio haundiagoa adieraziko zaigu; eta,
alderantziz, zenbat eta urrutiago, hau da,
Otikhurbilago, korrelazio eskasagoa.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Spearman-Brown-en formula

Froga baten barne-tinkotasuna neur-
tzeko erabiltzen da. Horretarako, froga

Ebaluazioa eta helduen euskalduntzea

edo testa bi zatitan banatzen da: item er-
diak eta erdiak, pareak eta ezpareak...Bien
puntuaketak aparte ezarri eta korrela-
zio-koefizienteak kalkulatzen dira. Baina
koefiziente hori test-erdiari dagokionez,
beste pauso bat ematen da Spearman-
Brown-en formula erabiliz:

rxx=------------1·------;--------
1 + r ----- -----

2 2

rxx= Froga osoaren fidagarritasuna

1 1
r ----- ----- = Frogaren erdia beste erdiarekin korrelazionatuz lortutako fidagarritasunazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 2

e) Kuder-Richardson 21

Formula hau froga objektiboen fidaga-
rritasuna kalkulatzeko erabiltzen da, item
bakoitzaren fidagarritasuna jakiteko, ale-
gia. Funtsean, barne-kontsistentzia azter-

2r ----- -----

2 2

tzeko beste bide bat gehiago da. KR 21
izeneko formula erabiltzen da horretara-
ko. Hemen duzuna Diederich-ek berraz-
tertu eta formula laburrago eta erabilga-
rriago batean laburtu zuen:

1 - x (k - x)
rxx = ---------------------

k (SD)2

x =Mediana

k = ltem-kopurua

(SD)2 = Bariantza (desbidazio tipiko karratua)

Aurreko orrialdeetan labur ikusi ditu-
gun tresna guzti horiek frogen erabileran
irakasleak eskuartean izan dezakeen tres-

neria zabal baten oinarrizkoenak baino ez
dira. Argi utzi behar da borondate soila ez
dela nahiko frogak aztertu eta hobetu nahi
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direnean. lrakasleari teknikak ezagutzea
eta aplikatuzjoatea ezinbesteko zaio. Bai-
na areago, ez da nahikoa frogen azterketa-
rako teknikak edo ebaluazio-prozesura-
koak ikasiz eta menderatuz joatea, baizik

111.HIZTEGIA

eta, oro har, helduen euskararen ikas-ira-
kasprozesu osoan kalitate eta eraginkorta-
sun haundiagoa lor dadin baliabide ego-
kiak etengabe eskuratu eta aplikatuz joa-
tea.
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AMAIERAKO EBALUAZIOA: Ebaluazio-mota. lkas-irakasprozesuaren amaieran edo prozesu
honen aldi bat burutzean egiten den ebaluazioa da.

AUTOEBALUAZIOA: Ebaluazio-mota. lkas-irakasprozesuan subjektuek beren burua
ebaluatzen dute.

AUTOEBALUAZIO BAKOITZA: Ebaluazioaren subjektuak -ikasle zein irakasle- bere burua
ebaluatzen du.

AZTERKETA: lrakasle, irakastalde edo irakaskuntz erakunde batek ikasle edo ikastalde bati
denboraldi batean ikas-irakasprozesuan lorturiko arrakasta neurtzeko egiten dion ahozko
edo idatzizko froga.

AZTERKETA-FROGA: lkas-irakasprozesuaren aldi bat bere osotasunean neurtzeko erabiltzen
den azterketen bilduma:

BALORAZIOA: Neurketarsn bidez lorturiko datuen eta beste zenbait parametroren arteko
alderaketa.

CURRICULUMA: Ondoko atalak zehazten dituen hezkuntz programa:

a) Programaren hezkuntz xedea.

b) Jomuga horretara iristeko beharrezkoak izango diren edukia, irakaskuntz prozedurak eta
ikaskuntz esperientziak.

e) Hezkuntz helburuak lortu diren ala ez egiaztatzeko zenbait baliabide.

DATU-BILKETA: Ebaluazioaren epea. Beharrezkoa den informazioaren eskurapena.

EBALUAKETA: Behin informazioa lortu ondoren, eritziak azaldu eta erabakiak hartzeko ekintza.

EBALUAZIOA: lnformazioaren lorbidea eta, informazio horretaz baliatuz, eritziak azaldu eta
erabakiak hartu ahal izateko prozesua.

EBALUAZIO AURRERAGARRIA: Ebaluazio-mota. lkasleak daraman aurrerabidearen
datu-bilketa sistematikoa da.

EBALUAZIO BIL TZAILEA: Ebaluazio-mota. Lorturiko mailaren egiaztapena baino ez du
adierazten.

EBALUAZIO HEZIGARRIA: Ebaluazio-mota. Lorturiko maila egiaztatzeaz gain, prozesua bera
baloratu eta emaitzak aztertzen ditu.

EBALUAZIO INTEGRALA: Ebaluazioaren ezaugarria. Garapen curricularraren osagai guztiak
ebaluatu behar direla esan nahi du.

EBALUAZIO JARRAIA: Ebaluazioaren ezaugarria. lkas-irakasprozesua etengabe ebaluatu
behar dela esan nahi da.

- Hizkuntz formak neurtzeko azterketa.

- Mintzamena neurtzeko azterketa.

- ldazmena neurtzeko azterketa.

- Entzumena neurtzeko azterketa.

- lrakurmena neurtzeko azterketa.
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EBALUAZIO MISTOA: Ebaluazio-mota. Ebaluazioaren subjektuek -ikasle eta irakasle--

ikaslearen hustirapena ebaluatzen dute batera.

EBALUAZIO SISTEMATIKOA: Ebaluazioaren ezaugarria. Aldez aurretik ezarritako plangintza

bati erantzuten diola esan nahi du.

ERABAKIA: Ebaluazio-prozesuaren azken ekintza. Jokabide ezberdinen arteko hautaketa.

ERITZIA: Jasotako informazio bati buruzko ustea.

ERITZI AURRESATARIA: Jasotako informazio batean oinarriturik, gertatuko denari buruzko

ustea.

FROGA: Trebetasuna, ezagutza edo performantzia neurtzeko edozein prozedura.

GARAPEN CURRICULARRA: Curriculuma gauzatzeko prozesua.

HASIERAKO EBALUAZIOA: Ebaluazio-mota. lkas-irakasprozesuaren hasieran egiten da.

HETEROEBALUAZIOA: Ebaluazio-mota. lkasle ez direnek egindako ikaskuntz hustirapenaren

ebaluazioa.

HETEROEBALUAZIO BAKOIZTUA: lrakasleak ikasleak banan-banan ebaluatzen ditu.

HETEROEBALUAZIO KOLEKTIBOA: lrakasleak ikastaldea bere osotasunean ebaluatzen du.

HUSTIRAPENA: lkas-irakasprozesuan zehar ikasleak lortzen duen etekina.

IKAS-IRAKASPROZESUA: lkaskuntza eta irakaskuntza gauzatzen dituzten ekintzen prozesua.

IKASTEKINTZA: lkas-irakasprozesua gauzatzeko burutzen diren aktibitateak.

IKASTALDEA: lkasleek osatzen duten unitatea.

INFORMAZIOA: Eritziak azaldu eta erabakiak hartu ahal izateko behar diren datuen multzoa

adierazten duen kontzeptua.

IRAKASTALDEA: lrakasleak osatzen duten unitatea.

KALIFIKAZIOA: lrakasle batek ikasle baten lanari edo portaerari ematen dion balioaren

adierazpena.

KONTSENSO-EBALUAZIOA: Ebaluazioaobjektibatzekoekintza. Ebaluatzailebaten balorazioa

ezezik, talde batena ere hartzen da kontuan.

KONTROL-TESTA: lkas-irakasprozesuaren denboraldi batean zehar ikasle edo ikastalde bati

ezartzen zaizkion frogak.

NEURKETA: Propietate edo fenomeno batzuei aldez aurretik ezarritako unitate batekiko
alderaketaren bidez zenbakiak egokitzeko ekintza.

NEURKETA ERLATIBO BAKOIZTUA: Normotipoa ikaslearen aurrerapena denean.

NEURKETA ERLATIBO ELKARREKIKOA: Normotipotzat ikastaldekideguztien artean lorturiko

emaitzarik onena hartzen da.

NEURKETA KUALITATIBOA: Kalifikazioa adierazteko kontzeptu subjektiboak eta zabalak

erabiltzen direnean.

NEURKETA KUANTITATIBOA: Kalifikazioa adierazteko eskala zenbakidunaz baliatzen da.

NEURKETA OROKORRA: Lortutako emaitza normotipora zenbatean hurbiltzen den adierazten

da.

NORMOEBALUAZIOA: Ebaluazioa objektibatzeko ekintza. Ebaluatzailearen balorazioa arau

objektibo batzuetara makurtzen da.

NORMOTIPOA: Neurketan jasotako datuak alderatzeko erabiltzen den erreferentzia.

NORMOTIPO BAKOIZTUA: Neurketan jasotako datuak alderatzeko ikaslea bera erreferentzia

da.

NORMOTIPO ERIZPIDEDUNA: Neurketan jasotako datuak alderatzeko eredu orokor batetik

sortutako erizpidea erreferentzia da.

NORMOTIPO ESTATISTIKOA: Neurketan jasotako datuak alderatzeko kontzeptu estatistiko

baten erreferentzia.

NOTA: Kalifikazioa.
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PAUSOAK: Ebaluazio-prozesua osatzen duten aldiak.

PRESTAKETA: Ebaluazloarenapsa, Azaldu behardiren eritzien eta hartu behardiren erabakien
zehaztapena, eta behar den informazioaren deskribaketa.

PUNTUAZIOA: Azterketari batek froga batean, erantzun zuzenen arabera, jasotzen duen
zenbakizko gradu edo marka.
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LA EVALUACION Y LA EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS

Cuando alguien decide la compra de algo, no acu-
de sin más a la tienda, adquiere el objeto, paga y se
va. Lo que en apariencia es tan simple está sujeto a
un proceso de evaluación que va desde un análisis de
necesidades (ficticiaso reales) hasta la toma de la de-
cisión de comprar. Cuando adquirimos una mesa pa-
ra el hogar, por ejemplo, estamos en realidad ejecu-
tando una decisión, último eslabón de un proceso de
evaluación. Serían pues preguntas anteriores a la
compra: ¿para qué?, ¿dónde se coloca?, ¿de qué ta-
maño?, ¿cuál es el precio?...Cuando las decisiones a
tomar son muchas, de distinta naturaleza y concier-
nen a un mismo tema, la complejidad del proceso es
obvia; y esta es la situación en la que se halla, evi-
dentemente, la enseñanza de euskera a adultos. La
complejidad de este campo obliga a los profesiona-
les inmersos en él a profundasreflexiones que permi-
tan ordenar los pasos a dar y establecer las pautas de
actuación en cada uno de ellos, a fin de llegar en ca-
da caso a la decisión más adecuada, ejecutarla y, an-
te la nueva situación creada, volver a empezar.

Es objetivo del presente trabajo mostrar un mo-
delo de cómo se pueden encajar las piezas en este in-
menso rompecabezas. No pretende pormenorizar to-
dos los detalles, pero sí intenta ofrecer una perspec-
tiva global que sea útil al enseñante de euskera en su
quehacer diario.

El contenido está estructurado en dos partes. La
primera de ellas sitúa el proceso de evaluación en el
marco de la enseñanza de lenguas en general y del
euskera en particular. Define lo que es en sí la eva-
luación. La segunda parte trata sobre las pruebas "
evaluación, instrumentosesenciales en la recJg1ctade
datos. Un glosario de términos y bibliografía sobre el
tema dan fin a este trabajo.

Estos son, de manera esquemática, los puntos de-
sarrollados:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* En qué consiste la evaluación

- Aspectos de la evaluación

- La información: clave de la evaluación

* Las pruebas de evaluación

- Definición del marco de la prueba

- Diseño de la prueba

-Aplicación

- Utilización

* Glosario de términos

* Bibliografía

ASSESSMENT AND BASQUISATION OF ADULTS

When someone decides to huy something,
he doesn't simply go shopping, pay for the item
and walk away. That which in ali appearances
seems so simple is in fact related to a process
of assessment which goes from an analysis of
needs -real or ficticious- to the decision of bu-
ying. When, for instance,we purchase a table for
the house, we are realiy carrying out a decision,
last link of a long process of assessment.

Therefore, ali these questions would be pre-
vious to the act of buying: what for?, where wili
it go?, which size wili it be?, what's the prize?,
and so on. When the decisions to be taken are
multiple, of a difieren! nature and related to the
same subject, the complexity of the process is
an obvious one; and this is the situation the tea-
ching of euskara to adults has to tace. The com-
plexity of the field forces the orofessionals dedi-



Gai monografikoazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cated to it to a deep meditation. That will make
possible the specification of the steps to be ta-
ken and to lay down the guidelines of conduct in
each one of them, so that in every case we can
reach the most appropiate decision and start
again if necessary.

The aim of the present work is to set an
example of how the pieces of this huge puzzle
can be fitted. lt doesn't intend to give a detailed
account of everything, but it does intend to offer
a comprehensive point of view that can be use-
ful to the teacher of euskara in his daily work.

The contents are structured in two parts. The
first one places the processof assessment in the
setting of the teaching of languages in general
and of Euskara in particular. lt states what as-
sessment is in itself.The second part studies the
assessment tests, essential instruments in the
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building up of data. The presentwork is rounded
up with a glossary of terms and bibliography on
the subject. These are, in short, the main points:

* What's assessment?

- Aspects of assessment

- lnformation key to assessment

* The assessment tests

- Definition of the setting of the test

- Design of the test

- Application

-Uses

* Glossary of terms

* Bibliography

L'EV ALUATION ET LA BASQUISATION DES ADULTESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quand quelqu' un décide d' acheter que/que cho-
se, il ne va pas directement au magasin, prend /' ob-
jet, paye et s' en va. Ce qui en apparence est si sim-
ple fait partie d' un processus d' évaluation qui va
d'une analyse de nécessités (illusoires ou réel/es)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
jusqu' au moment de décider /' achat. Quand nous
achetons une table, par exemp/e, nous sommes en
train d' exécuter une décision qui, en réalité, est le
dernier mouvement d' un processus préalable d' éva-
luation. 11y a done des questions qui seraient posées
avant /' achat: pourquoi faire?, oü sera-t-elle pla-
cée?, de que/le dimension", que/ est le prix?, etc.
Quand il faut prendre beaucoup de décisions de dif-
férentes natures et qui ont un rapport a un meme su-
jet, la comp/exité de ce domaine oblige les profes-
sionnels a de profondes réflexions qui puissent.per-.
mettre, d' une part, éc/aicir le chemin a parcourur-eti
d' autre part, établir les regles de conduitepour cha-
cun d' eux, afin d' atteindre dans taus les cas la mei-
lleure décision, /' éxécuter, et recommencer devant
une nouvelle situation.

L' objectif de notre travail est présenter une mo-
dele capable de montrer comment plu-on emboiter
les pi ces decet inmense puzzle. 11ne s' agit pas de dé-
tail/er, mais d' offrir une perspective global e d' utili-
té pour /' enseignant de basque dans son travail de
taus les jours.

Le contenu est structuré en deux partis. La pre-
miére situe le processus d' évaluation dans le cadre
de /' enseignement de langues en général et du bas-
queen particulier. Elle définie /' évaluation en soi. La
deuxiéme partie presente les tests d' évaluation, ins-
truments essenciels pour recueillir des renseigne-
ments. Un glossaire de vocabulaire et une biblio-
graphie mettentfin á ce travail. Voila, d'1111emanie-
re schématique, les dijférents points du rapport:

* Qu' est-ce que /' évaluation

-Aspects de /' évaluation

-L' information: c/ef de/' évaluation

,"'Les tests d' évaluation
,,".·-

= Définition du cadre du test

~ Création du test

-App/ication

- Utilisation

* G/ossaire de vocabulaire

* Bibliographie
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