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Geure iturrietatik 

Ordenagailu bidezko hizkuntzen 

egiaztatzegintza 
 

Gizartean bezala hizkuntzen ikas-irakas prozesuetan ere ematen ari den informazioren 

eta komunikazioaren teknologien (IKTen) erabileraren goranzko joerak ate berriak ireki 

dizkio orain gutxi arte soilik paperean burutzen zen hizkuntzen egiaztatzegintzari. 

Ordenagailuen erabilerak hizkuntzen ezagutza egiaztatzeko eskaintza nabarmen zabaltzea 

eragin du, eta ordenagailu bidezko sistema-aniztasuna ulertzeko hainbat aldagaitan 

oinarritutako azterketa egitea garrantzitsua da, aurrerantzean ahalik eta ekintza 

komunikatibo errealenak lortzeko helburuarekin teknologia berriak garatzen jarraitzeko 

eta, bide batez, hizkuntzaren egiaztatze-prozesua errazteko. 

 

Gako-hitzak  

hizkuntzen egiaztatzegintza, IKTak, ordenagailu bidezko probak  

 

1. SARRERA 
IKTen erabilera giza esparru gehienetara zabaldu da herrialde askotan. Haren eragina 
jada hizkuntzen ikas-irakas prozesuetan nabaria den bezala, ordenagailuak hizkuntzen 
egiaztatzegintzan ere bere lekua egiten ari dira gero eta ohikoagoak diren ordenagailu 
bidezko azterketetan (Computer Based Language Test edo CBLT) (Larson, 1999).  
 
1980. hamarkadaren erdialdean, lurralde anglo-saxoietan bereziki, “item 
erantzunetan” (Item response theory) oinarritutako ordenagailu bidezko hizkuntzaren 
egiaztatzegintzan aukera anitzeko testen erabileran hastapenak eman ziren (Dunkel, 
1991; Hambleton, Swaminathan eta Rogers, 1991; Stansfield, 1986), orduko kezka 
nagusia ordenagailuaren erabileraren ezagutza izan zelarik, haren gabeziak 
hizkuntzaren egiaztatzegintza baldintzatu zezakeela uste zelako; hau da, ordenagailua 
erabiltzen ez jakitea hizkuntza-maila erakusteko oztopoa izan zitekeela (Cohen, 1984; 
Larson eta Madsen, 1984). Gaur egun, maila batzuetan ordenagailu bidezko 
azterketetan oraindik entzumen- eta irakurmen-probetan “item erantzunak” 
erabiltzen badira ere, test moduko galderak planteatzeko metodoak asko egin du 
aurrera psikometriarekin batera.  
 
Bestalde, orduko kezka gainditu egin da eten digitala gutxituz doalako ordenagailuen 
erabileraren goranzko joerari esker, batez ere, idatzizko ekintza komunikatibo 
gehientsuenak ordenagailuz gauzatzen direlako, baita irakurmenari lotutako asko ere. 
Bide honetan, aipatzekoa da Hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako 
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Europako Erreferentzia Markoak (HABE- Europako Kontseilua, 2005) eta Helduen 
Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumak ekintza komunikatiboaren ikuspegia 
hobesten dutela (HABE, 2015, 21. or.). 
 
EUSTATek 2018an argitaratutako datuen arabera, EAEn 15 urtetik gorako 
biztanleriaren %56k erabili du ordenagailua azken sei hilabeteetan, eta ia 1,8 miloi 
ordenagailu (mahai-gainekoak eta eramangarriak) daude EAEko etxeetan. 
Ordenagailuan gehienbat testu-tratamendurako programak, musika entzuteko 
aplikazioak eta Internet sarea erabili ohi dira (EUSTAT, 2018). 
 
Gauzak horrela, IKTen zabalkuntzak Interneten hedapena areagotu du esparru 
profesional eta akademikoan, Interneten erabileraren xede nagusiak izatera iritsi arte. 
EUSTATen datuen arabera, Interneten erabileraren helburu nagusia esparru 
profesionala da, eta arlo akademikoa ondoren. Hirugarren postuan “beste erabilerak” 
biltzen dira: informazio pertsonalaren bilaketak, erosketak, entretenimendua, etab. 
(EUSTAT 2018). Adierazgarria da telelanak eta urrutitik (modu ez presentzialean) 
ikasteko eskaintzak gero eta zabalagoak direla, Moodle bezalako plataformen bidez, 
eta fenomeno honek datuetan eragina duela.  
 

2. ORDENAGAILU BIDEZKO HIZKUNTZEN EGIAZTATZEGINTZA 
Duela gutxi arte, hizkuntzen egiaztatzegintzan papera euskarri nagusia izan bada ere, 
orain, aldiz, ordenagailuaren erabilera hedatzen ari da nabarmenki. Baina, ordenagailu 
bidezko egiaztatzegintzaz ari garenean, bereizketa bat egitea komenigarria da: alde 
batetik, Internet sarerik gabe erabiltzeko aukera dago, azterketa egiteko softwarea 
ordenagailuan instalatuz; eta bestetik, Internet sareko plataforma baten bidez 
azterketa egiteko aukera dago, soilik Interneteko nabigatzailearekin (bestelako 
instalaziorik gabe). 
 
Hau hala, bietako edozein aukera izan arren, azterketarako erabiliko den 
ordenagailuak homologatutako egoitza batean egon beharko du, arduradun batek 
gainbegiratuta, egiaztatze-baldintzak betetzen direla bermatzeko. Alegia, ordenagailua 
edo/eta Internet sarea erabiltzeak ez du esan nahi norberak bere etxetik (edo nahi 
duen tokitik) azterketa egiteko aukera izango duenik, ez baitago, oraindik, 
ordenagailuaren aurrean nor dagoen ziurtatzeko erarik (edo kanpo-laguntza jasotzen 
duela ekiditeko modurik). Hau argitzea garrantzitsua da, nahiz eta edonondik Internet 
bidez egiaztatzegintzara iristeko bidea jorratzen ari diren proiektu aipagarriak 
existitu.  
 
Urrutiko hezkuntzan diharduten erakundeek (Universitat Oberta de Catalunya-UOC, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED, Universidad Internacional de la 
Rioja-UNIR, Centre Específic d’educació a distancia de la Comunitat Valenciana-CEED, 
etab.) ikas-irakas prozesuak Interneten bidez eta hainbat plataforma edo euskarri 
digitalekin jorratzen badituzte ere, gehienetan egiaztatze-probak edo azterketak 
egiteko unean modu presentzialean (homologatutako zentroetan) egiten jarraitzen 
dute, edo kasu batzuetan bideokonferentzia bitartez. Egon badaude ordenagailu bidez 
ebaluazio-mota ugari, eta lanak eginez, blog edo entregagai batzuekin lortzen diren 
kalifikazioak. Baina amaierako azterketetan edo egiaztatze-prozesuetan ez da halako 
teknikarik (Internet bidezkoak) erabiltzen oraindik, muga eta gabezia nabariak 
dituztelako (Pathan, 2012), esan bezala, aurrez aurreko ziurtapen pertsonalik gabe 
azterketariaren nortasuna egiaztatzea oraindik ez delako posible, bide honetan 
ikerketak aurrera doazen arren. 
 
Honen adibide argiena TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning- 
Ikaskuntzaren ebaluaziorako sistema elektronikoa, egokitua eta konfiantzan 
oinarritutakoa) da, hainbat erakunderen artean garatutako proiektua, horien artean 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Europar Batasunaren TeSLA berrikuntza eta 
ikerketa proiektuaren helburuetako bat ikasleak ikasprozesuaren edozein unetan 
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birtualki ebaluatzeko aukera garatzea da. TeSLAren berme-sistemak, bereziki, 
ikaslearen nortasuna eta ekoizpena egiaztatzea ahalbidetuko luke punta-puntako 
teknologiari esker, aurpegiaren eta ahotsaren antzematearekin (neurri biometrikoak), 
idazterakoan teklatuaren patroia aztertuz, edo plagioa saihesteko bestelako neurriei 
esker (Okada, Whitelock, Holmes eta Edwards, 2019). Gainera, behar bereziak dituzten 
ikasleentzat beharrezko egokitzapenak egiteaz gain, alderdi etiko, teknologiko eta 
legalak ere jorratzen ditu proiektuak, adibidez, datuen babesa. 
 

3. ZENBAIT EREDUREN AZTERKETA 
Nazioartean, batez ere lurralde anglo-saxoietan, hizkuntza-mailen egiaztatzegintzan 
diharduten hainbat erakundek duela hamarkada bat abiatu zuten ordenagailu bidezko 
egiaztatzegintzaren inplementazioa, eta TeSLA proiektuak bilatzen duen aurrerapen 
mailaraino oraindik iritsi ez diren arren, orduz geroztik, nazioartean, asko ugaritu dira 
sistemak eta ereduak. 1. taulan dago jasota zenbait ereduren laburpena.  
 
1. taula. Aztertutako ereduak.  
Iturria: berezko ekoizpena 

 

Hizkuntza 
Noiztik 
ordenagailuz 

Azterketa Erakundea 

Espainiera 

2016 

SIELE  
Servicio Internacional 
de Evaluación de la 
Lengua Española 

Cervantes Institutua 

2015 

ELADE 
Examen en Línea de 
Acreditación del 
Dominio de Español 

Granadako 
Unibertsitatea 

Ingelesa 

2010 
CAMBRIDGE CBT 
Computer Based Test 

Cambridge 
Assessment English 

2017 
OXFORD  
Test of English 

Oxford 
University Press 

2015 APTIS British Council 

2005 
TOEFL iBT  
Internet Based Test 

TOEFL 

 
Taula honetan azaltzen diren ereduak ezaugarri batzuen arabera aztertuko ditugu. 
 

3.1 EGIAZTATZEN DEN MAILA 
Aztertutako sei sistema hauetan hiru eredu bereiz daitezke egiaztatzen den mailari 
dagokionez. 
 
2. taula. Aztertutako ereduak.  
Iturria: berezko ekoizpena 

 
 Ezaugarriak Adibidea 

Maila bakarra 
Maila bakarreko proba egiten da eta emaitza 
gai/ez gai da. 

Cambridge 

Bi maila edo 
maila aniztunak 

Erantzun zuzenen arabera lortutako 
puntuazioarekin ezagutza-maila bat aitortzen da 
beti. 

APTIS edo/eta 
eLADE 

Moldagarria 

Ordenagailuari esker, galdera bakoitzari 
emandako erantzunaren arabera, hurrengo 
galderak zailagoak edo errazagoak izaten dira, 
maila bat zehazte aldera. 

Oxford, SIELE 
edo/eta TOEFL 

 
Azterketa moldagarrien kasuan, ordenagailuak egiaztatze-probaren efizientzia 
(eraginkortasuna) handitu egiten duela diote adituek (Burston eta Monville-Burston, 
1995; Chalhoub-Deville, 1999; Chapelle eta Voss, 2017), azterketariak galderak 
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erantzun ahala, galdera errazegiak edo zailegiak ekiditen direlako, eta kasu honetan 
ere, amaieran, ezagutza-maila bat aitortzen delako beti (nahi dena baina baxuagoa izan 
arren). 
 
Horrez gain, aipagarria da agiri guztiek ez dutela ospe edo onarpen bera erakundeen 
aldetik, baina bereziki azpimarratzekoa da hizkuntzaren ezagutza-maila egiaztatzen 
duten agiriren iraupena ez dela guztientzat berdina; batzuek behin betiko iraupena 
duten bitartean, beste batzuk bi eta bost urteren ostean iraungi egiten dira balioa 
galduz.  
 

3.2. PROBEN APLIKAZIOA 
Europako Erreferentzia Marko Bateratuak (HABE – Europako Kontseilua, 2005) eta 
HEOCak (HABE, 2015) nahitaezkotzat jotzen dituzte entzumeneko, irakurmeneko, 
idazmeneko eta mintzameneko trebetasun-probak gainditzea hizkuntza gaitasuna 
egiaztatzeko.  
 
Aztertutako sei sistemak lau trebetasunen egiaztatzearen beharrarekin bat datoz, eta 
APTISek eta Cambridgek bosgarren trebetasun bat ere aztertzen dute, “hizkuntzaren 
erabilera” (Use of English), bi kasuetan ordenagailu bidez. 
 
Hala ere, sistema guztiek entzumen, irakurmen eta idazmen probak ordenagailu bidez 
egiten dituzten arren, mintzamen-proba aplikatzeko moduan hiru eredu bereizi 
daitezke. 
 
Cambridgek, oraindik, aurrez aurreko mintzamena hobesten du, non aztertzaileak eta 
azterketariak parez pare jarrita ezarritako mintzaldiak burutzen dituzten. ELADEren 
kasuan berriz, aurrez aurreko mintzamen-proba burutzen dute, baina azterketariak 
eta aztertzaileak bideokonferentzia bidez komunikatzen dira IKTak eta Internet sarea 
baliatuz. Aztertutako gainerako kasuetan, mintzamen-proba ordenagailuak 
erreproduzitzen duen entzungai bati erantzunez grabatu egiten da (bakarrizketa gisa) 
ondoren kalifikatua izateko. 
 
Proben aplikazioari dagokionez, ordenagailuaren erabilerak proben birplanteamendua 
ahalbidetu dezake, trebetasunak modu bateratuan burutzeko; alegia, trebetasun 
hartzaileak eta sortzaileak betekizun batean uztartzeko aukera eskain dezake 
(Chapelle eta Voss, 2017; Suvorov, 2015). 
 

3.3. AZPIEGITURA TEKNOLOGIKOA 
Ordenagailu bidezko egiaztatzegintza gauzatzeko berariazko softwarea edukitzea 
ezinbestekoa da. Arestian aipatu bezala, aztertutako sistemetan bi aukera azaltzen dira 
softwarearen aplikaziori dagokionez: fitxategi exekutagarri lokala erabili edo 
Interneteko plataforma bat erabili. 
 
Fitxategi exekutagarri lokala erabiltzen denean, Cambridgen kasuan adibidez, 
homologatutako zentroetan dauden ordenagailuetan instalatu egiten da berariazko 
softwarea eta, azterketak jaitsi eta igotzeko Internet sarera konektatzen den 
ordenagailu administratzailea erabiltzen bada ere, Internet konexiorik gabe egiten 
dira. Aztertutako sistemen arabera, egun berean egiten da azterketa hainbat lekutan 
eta proba bakarra aplikatzen da maila bakoitzeko. Eredu honek segurtasun maila 
handiagoa eskaintzen duen arren, eguneratze- eta mantentze-lan gehiago ere eskatzen 
du. 
 
Aztertutako gainerako sistemek berariaz sortutako Interneteko plataforma bat 
erabiltzen dute, Internetera konektatuta azterketa egiteko. Eredu honek, printzipioz, 
segurtasun-arazo gehiago (hackeatzeak) eman baditzake ere, prozedura erraztu egiten 
du edozein ordenagailutan (Internet eta sarbidea edukita) egin daitekeelako azterketa, 
eta eguneratze- eta mantentze-lanak ere arinagoak eta merkeagoak direlako. Kasu 
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honetan, proba anitzez osatutako biltegi bat dago konektatuta azterketa plataformara, 
eta biltegi horrek proba desberdinak esleitzen dizkie maila bereko azterketariei. 
 

3.4. PROBEN KALIFIKAZIOA 
Trebetasun hartzaileak (entzumena eta irakurmena) eta hizkuntzaren erabilera 
ordenagailuaren bidez egiaztatzen direnean, item bidezko galderetan oinarritzen dira 
gehienetan. Proba eredu honek kalifikazio automatikoa egiteko aukera ahalbidetzen 
du aztertzailearen zuzenketaren beharrik gabe.  
 
Trebetasun sortzaileei (idazmena eta mintzamena) dagokienez, ordea, aztertu diren 
ordenagailu bidezko sistema guztietan, oraindik, idazmen- eta mintzamen-proben 
zuzenketa eta kalifikazioa aztertzaileek egin behar dituzte, ez baitago oraindik aho 
batez onartuta automatikoki eta modu efizientean zuzentzen duen sistemarik, azken 
aldian emandako aurrerapena eztabaidaezina den arren (Chapelle, Cotos eta Lee, 
2015; Chapelle eta Voss, 2017). 
 
Arestian aipatutako egiaztatze-sistema hauen aniztasunaz jabetzeko, jarraian azaltzen 
den taulan laburbildu dira sistemen ezaugarri nagusiak, ereduen arteko erkaketa 
erraztu eta ordenagailu bidezko sistemak eskaintzen dituen aukera guztiak 
erakusteko. Horrez gain, aztertutako sistema bakoitzak urtean zehar egiten dituen 
deialdi-kopurua eta dituen egoitza-kopurua ere zehazten da. 
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3. taula. Ordenagailu bidezko sistemen erkaketa. 
Iturria: berezko ekoizpena 

 

 

Azterketa 
Agiriaren 
iraupena 

Trebetasunak 
Deialdia 

Sistema 
Probak Kalifikazioa 

 E
N 

I 
R 

I 
D 

M 
I 

E 
R 

E
N 

I 
R 

I 
D 

M 
I 

E 
R 

data egoitza 

A
P

T
IS

 

Maila 
anitzekoa 
[A1-C2] 

2 urte O O O G O A
U 

A
U 

A
Z 

A
Z 

A
U 

British Councileko 
egoitza bakoitzak 

egiten du eskaintza 

British Councilen 13 
egoitza iraunkor 

+homologatutakoak 

ONLINE  
 

JANISON 

C
A

M
B

R
ID

G
E

 

Maila 
bakarra 
[A1-C2] 

Iraun-
korra 

O O O A O A
U 

A
U 

A
Z 

A
Z 

A
U 

12-13 deialdi urtean 
(hilero bat) 

Cambridgek 
homologatutako 2.800 

egoitza 

EXEKUT LOKALA 
 

CONNECT PLUS 

E
L

A
D

E
 

Bi-maila  
[B1-B2] 

Iraun-
korra 

O O O B
K 

 
A
U 

A
U 

A
Z 

A
Z  2 deialdi urtean  

ELADEren12 egoitza 
iraunkor  

+homologatutakoak   

ONLINE  
 

CLM PLATAFORMA 

O
X

F
O

R
D

 

Molda- 
garria 

[A2-B1-B2] 

Iraun-
korra 

O O O G  
A
U 

A
U 

A
Z 

A
Z  

12 deialdi urtean 
(hilero bat) 

Oxfordek 
homologatutako 300 

egoitza 

ONLINE 
 

OXFORD 
PLATAFORMA 

S
IE

L
E

 

Molda- 
garria 

[A1-C1] 
5urte O O O G  

A
U 

A
U 

A
Z 

A
Z  

Egoitza homologatu 
bakoitzak egiten du 

eskaintza 

SIELEk 
homologatutako 740 

egoitza 

ONLINE 
 

TELEFÓNICA 
EDUCACION DIGITAL 

T
O

E
F

L
 

Molda- 
garria 

[A1-C1] 
2 urte O O O G  

A
U 

A
U 

A
Z 

A
Z  50 deialdi urtean 

ETSk homologatutako 
1000 egoitzatik gora 

ONLINE 
 

PROMETRIC. INC 

LEGENDA: entzumena / irakurmena / idazmena / mintzamena /Hizkuntzaren erabilera   
                 O: Ordenagailuz   /  A: aurrez aurre   /   G: Grabaketa   /   B: Bideokonferentzia   /   AU: Automatikoa   /   AZ: Aztertzailea  
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4. ONDORIO BIDEAN 
Hizkuntzaz eta mailaz gain, hizkuntza baten ezagutza egiaztatzeko proba bat 
aukeratzeko orduan, kontuan hartu behar da zein azterketa eredu den, zer iraupen 
daukan lortzen den agiriak eta zein teknika erabiltzen duen trebetasun bakoitza 
egiaztatzeko unean, ordenagailu bidez egiten diren azterketa guztiak ez baitira 
berdinak (Martínez Baztán, 2011).  
 
Euskararen ikas-irakas prozesuan IKTak erabiltzearen aldeko apustua duela urte 
batzuk egin bazen ere (ildo horretan aipagarriak dira autoikaskuntza eta jardun biko 
ikasereduak edo ikasgela barruan tresna digitalak baliatzea), orain arte, euskararen 
egiaztatzegintzan ez da berariazko urratsik egin azterketariek baliabide informatikoak 
erabiltzeko (soilik behar bereziak dituzten azterketariek erabili ohi dituzte 
egokitzapen gisa, HABEren deialdietan behintzat).  
 
Eskuz gero eta gutxiago idazten dela eta idatzizko ekintza komunikatibo asko jada 
ordenagailu bidez ekoizten direla ikusita (administrazio publikoari egindako 
eskabideak, laneko txostenak…), egungo errealitate gero eta digitalizatuagora 
egokitzeko erronkari aurre egin beharko genioke eta etorkizunean egiaztatze-probak 
ordenagailu bidez egiteko aukera eskaini, gutxienez, hala nahi duen azterketariari.  
 
Bestalde, euskararen egiaztatzegintzak izandako bilakaerak gero eta deialdi 
jendetsuagoak egitera garamatza. Ehunka eta milaka pertsona aldi berean egiaztatze-
prozesuetan aritzeak sortzen dituen estres-egoera pertsonalak eta sozialak saihesteko 
irtenbide egokia izan daiteke ordenagailu bidezko moldea; izan ere,  teknika berri 
honek antolaketa-eredu deszentralizatua ahalbidetuko luke (egutegiari eta aztertokiei 
dagokienez).  
 
Horrez gain, deszentralizazio horrek Euskal Etxeetako deialdietako edo atzerrian 
dauden azterketariei ere probak egiteko aukera zabalduko lieke. Azken urteotan 
nabarmen samar areagotu dira kanpoan lanean edo ikasten ari direlako-edo 
egiaztatze-probetara izendatutako toki eta egunean bertaratzeko zailtasunak dituzten 
azterketariak, eta oinarri digitala duen eredu honek atzerrian ere homologatutako 
egoitzak irekitzeko aukera emango luke.  
 
Azaldutako onura horiengatik guztiengatik, euskararen egiaztatzegintzak ere 
aztertutako eredu eta irizpideetara biltzeko bidea egin beharko luke berandu baino 
lehen, xede izanik paper bidezko egungo egiaztatzegintza-eredu trinkoa gainditzea eta 
gaur egungo ingurune informatizatura egokitutako sistema malgu bat ezartzea.  
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