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Artikulu honek bi helburu ditu: hizkuntzen egiaztatzegintza-erakundeek erabilitako azter-

keta-ereduen analisi konparatiboa egitea eta etorkizunerako azterketa-proposamen bat 

aurkeztea. Lehenari dagokionez, bi izan dira aztergai nagusiak: alde batetik, egiaztatze-pro-

betan hizkuntza-trebetasunak bateraturik ala bereizirik lantzen dituzten eta, bestetik, bi-

tartekotza-jarduerek nolako presentzia duten haien egiaztatze-probetan. Izan ere, bitarte-

kotzak indar handia hartu du Europako Erreferentzia Marko Bateratuak komunikazio-mo-

dutzat jo zuenetik eta haren Liburu osagarriak bitartekotzaren balioa nabarmendu eta bi-

tartekotza-deskriptoreak eskaini zituenetik. Ikergai horiek luze eta zabal aztertu ondoren, 

bigarren helburuari dagokion azterketa-proposamena aurkeztu diogu HABE erakundeari. 
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1. SARRERA: TREBETASUNEN BATERATZEA ETA 
KOMUNIKAZIO-MODUAK 

Hizkuntzen egiaztatzegintza-erakundeek erabilitako azterketa-ereduen analisi 
konparatiboa egitea eta eredu berriak proposatzea izan du helburu HABEren baitan 
egindako ikerketa-lan honek. Bi izan dira gure aztergai nagusiak: alde batetik, 
egiaztatze-probetan hizkuntza-trebetasunak bateraturik ala bereizirik lantzen dituzten 
eta, bestetik, bitartekotza-jarduerek nolako presentzia duten haien egiaztatze-probetan. 
Izan ere, bitartekotzak indar handia hartu du EEMBak (Europako Erreferentzia Marko 
Bateratua; Europako kontseilua, 2005 [2001]) komunikazio-modutzat jo zuenetik eta 
haren EEMB LOak (Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren Liburu osagarria; 
Europako Kontseilua, 2022 [2020]) bitartekotzaren balioa nabarmendu eta 
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bitartekotzaren deskriptoreak eskaini zituenetik. Ikergai horiek luze eta zabal aztertu 
ondoren, etorkizunerako azterketa-proposamen bat aurkeztu diogu HABEri. 
 
Egindako lanaren xehetasunak azaldu aurretik, eta irakurlea gaian kokatze aldera, go-
gora dezagun 2001eko EEMBak ez dituela trebetasunak aipatzen, jarduerak eta komu-
nikazio-moduak baino: ulermena, adierazpena, elkarreragina eta bitartekotza. Figuera-
sek (2021) adierazten duen modura, hori ez zen aintzat hartu, metodologiaren eta eba-
luazioaren arloan batez ere; EEMB LOak nabarmendu eta indartu egin ditu orain, eta 
lauren arteko erlazioan jarri du arreta. 
 
1. irudia. Ulermenaren, ekoizpenaren, elkarreraginaren eta bitartekotzaren arteko harre-
mana.(Europako Kontseilua, 2022, 34. or.) 

 

 
 
Horietan, trebetasun hartzaileak (entzumena eta irakurmena) trebetasun sortzaileekin 
(ahozko adierazpena eta idatzizko adierazpena) uztartuta ageri zaizkigu, modu ezber-
dinetan: alde batetik, elkarreragina (demagun, lagun batekin hitz egitea edo mezuak tru-
katzea) eta, bestetik, bitartekotza (esate baterako, liburu bat irakurri eta, ondoren, ai-
pamen bat idaztea edota guraso adindunei medikuarenera lagundu eta medikuaren eta 
gurasoen arteko elkar-ulertzea ahalbidetzea). Paradigma-aldaketa hori izan da gure 
ikerketaren abiapuntua. 

 
2. irudia. Trebetasunen ikuspegi tradizionaletik komunikazio-moduen eredu berrira (Sán-
chez Cuadrado, 2021a-tik moldatua) 

 

 
 
Lehenik eta behin, beka-proiektuaren aztergaiak sakon jorratzen hasi aurretik, azterla-
naren marko teorikoa landu dugu (Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curricu-
luma[HEOC], EEMB, EEMB LO), proiektuaren testuingurua zein izango den egoki eta ze-
hatz jakiteak berebiziko garrantzia baitu ikerketaren gaia kokatzeko orduan. Horreta-
rako, dokumentazio-lan sakona egin dugu, ikuspegi komunikatiboa oinarri nagusi eta 
ardatz harturik. 
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Ikergaian aurrera eginez, egiaztatzegintzan diharduten zenbait erakunderen proba-ere-
duak bildu dira (ikus beheko zerrenda), honako puntu hauek aztertu ahal izateko: hiz-
kuntza-trebetasunak nola ebaluatzen dituzten, probetan zein testu-mota erabiltzen du-
ten, ariketa-tipologia nolakoa den, bitartekotza-jarduerarik txertatzen duten, elkarre-
kintza lantzen duten, probetan trebetasunak bateratzen dituzten, ebaluazio-parame-
troak zeintzuk diren, eta abar. Azterketa-eredu horiek HABEren egungo egiaztatze-pro-
bekin alderatu ditugu ondoren, eta azterketa konparatiboa egin dugu, txantiloi batzuk 
baliatuz. 
 
1. taula. Aztertutako proba-ereduen erakundeak 

 

 

2. EREDUEN AZTERKETA 

2.1. HIZKUNTZA-TREBETASUNEN BATERATZEA 
Nahiz eta ikerketan aztertutako erakunde gehienek oraindik ere ohiko lau hizkuntza-
trebetasunak bakarka lantzen dituzten, berehala jabetu gara horietako erakunde batzuk 
hasiak direla jada beren probetan trebetasunak uztartzen. Nabarmena da, bat aipatzea-

rren, Trinity College1 erakundearen adibidea, zeren eta mintzamena entzumenarekin 

eta idazmena irakurmenarekin uztartzen baititu bere probetan. 
 

Xunta de Galiziako CELGA2 azterketak ere trebetasunak bateratzearen isla argia dira. 

Proba horietan entzumena/irakurmena idazmenarekin lotu ohi dute, eta mintzamen-
proba bideratzeko ere entzungaiak edo irakurgaiak erabiltzen dituzte.  
 
Trebetasunen integrazioaz mintzatzen garelarik, beraz, bi hizkuntza-trebetasun edo 
gehiago bateratzeaz ari gara; hau da, bizitza errealean gertatzen denaren antzera joka-
tzeaz. Orain arte, ohikoa izan da trebetasun bakoitza beregain eta bereizirik lantzea, eta, 
ebaluaziogintzak ere, hein batean, bide horretatik jo izan du urteetan. 
 
Trebetasunen integrazioa terminoa erlatiboki berria bada ere (Almarza, 2000), fenome-
noa atzerriko hizkuntzen irakaskuntza bezain zaharra da; hala, Erromako gizartean 
greko klasikoko ikasleek literatura-testuak irakurtzen zituztenean, jatorrizko testu gre-

koak latin idatzira itzuliz, irakurmena eta idazmena integratzen ari ziren.3 Integrazioa-

ren beste adibide bat izan liteke, esate baterako, testu bat irakurri eta, ondoren, galdera 
batzuei ahoz nahiz idatziz erantzutea.  
 

                                                        
1 https://www.trinitycollege.com/qualifications/english-language/ISE 
2 https://www.lingua.gal/o-galego/aprendelo/celga-1/modelos-de-exame 
3 Ikus https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/integraciondestrezas.htm 

 Cambridge Assessment English  HABE 

 CAPLE (Centro de Avaliação e Evaluação de 

Português Língua Estrangeira) 
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 Cervantes Institutua  Kataluniako Generalitatea 

 CIEP (Centre international d’études pédagogi-
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Dena den, gaur egun hizkuntza-trebetasunen uztartzea oso bestelakoa da, batez ere le-
hen ez zelako berariaz halakorik planifikatzen irakaskuntza-programazioaren barruan. 
Trebetasun batzuk beste batzuekin uztartzen baziren, halabeharrez izaten zen. Beste 
garai batzuetako eredu didaktikoen izenei erreparatzen badiegu (irakurketa-metodoa, 
ikuspegi audiolinguea, etab.), halaber, ondoriozta daiteke trebetasun jakin batzuetan oi-
narrituta zeudela, eta gainerakoak ez zituztela kontuan hartzen edo, besterik gabe, bi-
garren mailan geratzen zirela. 
 
Alabaina, lehenik, EEMBa, eta, handik urte batzuetara, EEMB LOa argitaratuz geroztik, 
eguneroko egoeretan nekez topatuko dugu trebetasunak bakarka edo modu isolatuan 
baliatzen dituen komunikazio-modu errealik. Komunikazio-egoera erreal gehienetan, 
trebetasunak elkarrekin uztartuta agertuko zaizkigu, era guztietako konbinazioak osa-
tuz, nahiz eta esan beharra dagoen errazago eta maizago konbinatuko direla trebetasun 
jakin batzuk beste batzuekin.  
 
Teoria didaktiko batzuek lehen hizkuntzaren ikaskuntzan segitzen den sekuentziazio 
bera islatzearen alde egiten dute bigarren hizkuntzen irakaspen-prozesuan: lehen fa-
sean, haurrak ulertu egiten du, baina oraindik ez du hitz egiten; pixkana-pixkana hizke-
tan hasiko da; hurrengo fasean— oro har, eskolara joaten denean—, irakurketaren ikas-
kuntzan trebatuko da eta, geroxeago, idazketarenean. Sekuentziazio horrek honako tesi 
hau defendatzen du: trebetasun hartzaileak menderatzeak trebetasun sortzaileak gara-
tzen laguntzen du (lehenik, trebetasun hartzaileak menderatzen ditugu, eta, gero, trebe-
tasun ekoizleak).  
 
Askotan, trebetasunak bateratzea sekuentziala izaten da, elkarreraginezko trebetasune-
tan ohikoa den eran: hala, esaterako, posta elektroniko bidezko posta-trukean, lehenik, 
pertsona batek testu bat idazten du; gero, beste pertsona batek hura irakurri eta, behar-
bada, beste testu bat idatziko du erantzunean, eta, horrela, hurrenez hurren. Hala ere, 
maiz, aldiberekoak izaten dira trebetasunak baliatzen diren egoerak. Horren adibide ar-
gienetako bat aldibereko interpretazioa dugu; hots, jatorrizko entzungaia beste hizkun-
tza batera itzultzeko ahozko interpretazio-trebetasuna. 
 
HABEk ere —EEMBan sustatutako ikuspegi komunikatiboa oinarri eta helburu—, egi-
aztatze-probetan trebetasunak bateratzeko borondatea agertu du Kultura eta Hizkuntza 
Politikako sailaren 2020ko irailaren 9ko Aginduaren bidez.  
 
4. artikulua. – Egiaztatu eta ebaluatu daitezkeen mailak, azpimailak eta trebetasunak. 
 
8.– B1, B2, C1 eta C2 mailak trebetasunez trebetasun egiaztatu ahal izango ditu HABEk, HEOCean 
trebetasun horiek balioesteko ezarritako ebaluazio-irizpideen arabera: banaka, trebetasuna 
ekoizlea denean, eta era bateratuan, binaka, betiere trebetasun horietako batek izaera ekoizlea 
duenean. 

 

2.2. ELKARRERAGINA 
Erreferentziazko zenbait erakunderen egiaztatze-proben analisi konparatiboa egiteko 
baliatu ditugun txantiloietatik jaso dugun beste ondorioetako bat da mintzamen- eta 
idazmen-probetan elkarreraginezko jarduera ugari dagoela. Alegia, ia erakunde guztiek, 
idatzizko ekoizpenarekin batera, elkarreraginean aritu beharreko ariketa bat eginaraz-
ten diete azterketariei beren probetan. Mintzamen-proben kasuan, bakarkako azalpen 
bat egin ez ezik, eztabaidan edo elkarrizketan —beraz, elkarreraginean— aritu beharko 
dute beren mailako azterketari batekin edo aztertzailearekin berarekin.  
 
Lehen aipatu dugun modura, EEMBak funtsezko osagaitzat jotzen du elkarreragina, non 
diskurtsoa elkarrekin eraikitzen duten bi solaskidek edo gehiagok parte hartzen duten. 
 
Elkarreragina funtsezkoa da ikasprozesuan ere. Elkarreraginezko estrategiak biltzen di-
tuzten EEMBaren eskalek ondo islatzen dute hori: Hitza hartzea, Elkarlana (elkarlaneko 
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estrategiak) eta Azalpenak eskatzea eskalek, adibidez. Funtsezko elkarreragin-estrate-
gia horiek neurri berean dira garrantzitsuak, bai elkarlan bidezko ikaskuntzan, eta baita 
benetako munduko komunikazio-jardueretan ere. Elkarreragineko eskala gehienak 
ahozko elkarreraginari dagozkio. EEMBa garatu zenean, idatzizko elkarreraginaren no-
zioak ez zuen aho bateko aitortzarik jaso, eta, hain zuzen ere horregatik, ez zuen nahikoa 
garapenik izan. Atzera begiratuz, alabaina, ikus daiteke idatzizko elkarreraginaren pre-
sentzia eta garrantzia haziz joan dela azken hogei urteotan. Aipagarria da, alde horreta-
tik, EEMB LOan bildutako deskriptoreetan sortu den kategoria berria: online elkarrera-
gina.  
 

2.3. BITARTEKOTZA-JARDUERAK 
Bitartekotza-jarduerak ere gero eta nabarmenago ageri dira aztertu diren probetan; 
izan ere, arestian aipatu bezala, EEMBak bitartekotza-ekintzen garrantzia azaldu eta az-
pimarratu zuenetik (gaitasun integratzailetzat joz), badirudi bere bidea egiten ari dela 
bigarren hizkuntzen ebaluazioan. Esaterako, HEOetako azterketetan bitartekotza-arike-
tak txertatu dituzte dagoeneko, 2017ko Errege Dekretuko curriculumetan hala ezarri 
baitzen, B1 mailatik aurrera. 
 
EEMB LOak garrantzi handia ematen dio komunikazio-modu horri; izan ere, 35 eskala 
berrietatik 24 bitartekotzari buruzkoak dira. Zalantzarik gabe, datozen urteetako gogo-
eta didaktiko askoren erdigunean egongo da bitartekotza, eta Sánchez Cuadrado adituak 
aipatzen duen moduan (2022, 36. or.), “artefaktu pedagogiko horrek” errebote-efektu 
itzela izango du hizkuntzen irakaskuntzaren eta egiaztatzegintzaren alorrean.  
 
Behin EEMB LOa xeheturik eta, besteak beste, Sánchezen lanak (2017a, 2017b) sakon 
aztertu ondoren eta haren ikastaroetan (2021a, 2021b) jasotakoa kontuan hartuz, are 
nabarmenagoa da bitartekotzak duen balioa. Izaera integratzailea duen jarduera da bi-
tartekotza; izan ere, bitartekotzaren bitartez komunikazio-ekintza berean uztar baitai-
tezke ulermena, ekoizpena, bitartekotza eta elkarreragina. Adibidez, bitartekotza-jardu-
era bat gauzatzeko, lehenik testu bat ulertu behar du bitartekariak; ondoren, bitarte-
kari-lana eginez (zubi-lana) eta hartzailearen behar komunikatiboei erantzunez, testu 
hori egokitu eta berri bat ekoitziko du, sorburuko testuaren ulermena ahalbidetuz har-
tzaileari; ondorioz, elkarreraginean oinarritzen den jarduera ere bada. 
 
Argi dugu bitartekotzak (bitartekari- edo zubi-lana egiteak) hizkuntzaren ekintza-ikus-
pegia indartzen duela, eta bat egiten duela HABEk proposatzen eta sustatzen duen ekin-
tzara bideratutako ikuspegi komunikatibo eta sozio-konstruktibistarekin. Ikuspegi ho-
rren arabera, ikaslea edota hizkuntzaren erabiltzailea hainbat ekintza burutzen dituen 
gizarte-eragile bat da, eta hizkuntza-ekintza komunikatiboen bidez gauzatzen ditu ekin-
tza horiek.  
 
Hala bada, EEMB LOan hiru bitartekotza-mota bereizten dira: testuen bitartekotza, kon-
tzeptuen bitartekotza eta komunikazioaren bitartekotza. Egiaztatze-probetarako bitar-
tekotza-ekintzarik aproposenak testuen bitartekotzarekin loturikoak dira, nekez eska 
baitiezaiekegu azterketariei kontzeptuen eta komunikazioaren bitartekotza-ekintzarik, 
erabili beharreko azterketa-proben denbora-mugak eta ezaugarriak aintzat hartuta. 
 
Bitartekotza-jarduera diseinatu eta zehaztu ondoren, ezinbestekoa izango da bitarteko-
tza-ariketa hori ebaluatzeko baliatuko den zuzenketa-txantiloia edo errubrika ere sor-
tzea. Errubrika horretan jasoko dira, hain justu, ariketa hori burutzean azterketariak 
erabili beharreko –aurreikusitako– bitartekotza-estrategiak (ikus Europako Kontseilua, 
2022, 118-122. or.). Ondoren, ariketa pilotatu egin beharko da, eta, laginak jaso eta az-
tertu ostean, ariketa eta errubrika-zuzenketa bera doitu. 
 
  



 

 
6 e-Hizpide, 100. zenb. (2022) 

https://doi.org/10.54512/GWJP7653 

Maddi Zubiaurre Otamendi 
Egiaztatze-proben analisi konparatiboa eta etorkizunerako proposamena:  

trebetasun bateratuak eta bitartekotza 

3. irudia. Bitartekotza-jarduerak eta –estrategiak (Europako Kontseilua, 2022, 91. or.). 

 

 
 

3. AZTERKETA-EREDU BERRIRANTZ: HABE-REN EGUNGO 
EGIAZTATZE-PROBEN ETA PROPOSATURIKO EREDUEN 
ALDERAKETA 

Trebetasunak uztartzearen gaineko bibliografia irakurri (Almarza 2000, Chamorro 
2009, Cortés 2010) eta aztertutako egiaztatze-proben ereduak aintzat harturik, trebe-
tasunak bateratzen dituen ereduaren alde egin dugu HABEri egindako azterketa-propo-
samenean. Azterketariari ahalik eta azterketa-konstrukturik eta testuingururik errea-
lena eskaintzea izan da jomuga, betiere ekintza komunikatiboa abiapuntu, ardatz eta 
helburu izanik. 
 
Arestian aipatu bezala, azterturiko azken hamarkadetako eredu didaktikoek —ikuspegi 
komunikatiboak, ekintzara bideratutako ikuspegiak, etab.— trebetasunak uztartzearen 
alde egiten dute nabarmen (nahiz eta ez duten baztertzen trebetasun horiek isolatuta 
landu ahal izatea, bereziki trebetasun horietan gaitzeko eta sakontzeko faseetan); izan 
ere, giza komunikazioa fenomeno naturala den aldetik, ikaslea/azterketaria motiba-
tzeko baliagarri da trebetasunen integrazioa. 
 
Bestalde, azterketaria motibatu egiten da egiaztatze-probetan aurkezten zaizkion hiz-
kuntza-jarduerak eguneroko hartu-emanetan bizi dituen komunikazio-egoera errealen 
isla direla oharturik; bere edo gertuko sentitzen ditu, eta are gogotsuago lotuko zaio 



 

 
7 e-Hizpide, 100. zenb. (2022) 

https://doi.org/10.54512/GWJP7653 

Maddi Zubiaurre Otamendi 
Egiaztatze-proben analisi konparatiboa eta etorkizunerako proposamena:  

trebetasun bateratuak eta bitartekotza 

eginkizuna betetzeari. Ahoz nahiz idatziz ekoitziko dituen testuak ere halakoxeak izango 
dira, hizkuntza horretako hiztunek egoera errealetan sortzen dituztenen parekoak. 
 
Hori horrela, proposatutako proba-ereduetan, B2 mailatik aurrera bitartekotza-jardu-
era txertatzea erabaki dugu, baita mintzamen-probetan mintzamena eta entzumena uz-
tartzea ere. B1 mailako ikasleak baliabide mugatuak dituela aintzat harturik eta estra-
tegiak pixkanaka eskuratzen ari dela jakinik, hizkuntza-trebetasunak era independen-
tean lantzea proposatzen dugu, orain arte bezalaxe. 
 
B2, C1 eta C2 mailetako proba-eredu berriak zenbait euskaltegitako ikasleekin pilotatu 
ditugu, eta, jasotako laginak aztertu eta gero, behin-behineko azterketa-proposamena 
doitu eta behin betiko eredua osatu dugu. 
 
Argi izan dugu, hasiera-hasieratik, hemen aurkeztutako azterketa-ereduaren proposa-
menak EEMBaren lau komunikazio-moduei erantzun behar diela: ulermenari, ekoizpe-
nari, elkarreraginari eta bitartekotzari (B2 mailatik aurrera). EEMBak aurkezten duen 
komunikazio-jardueraren moldea gertuago dago bizitza errealeko hizkuntzaren erabi-
leratik, eta geuk ere bide horri jarraitu nahi izan diogu gure azterketa-proben egitura 
zehazteko eta proposatzeko orduan.  
 
Jakin badakigu etorkizuneko egiaztatze-probak hizkuntzaren ekintzara bideratutako 
ikuspegian oinarriturik eta hizkuntza-trebetasunak uztartzeko bideari jarraituz ardaz-
tuko direla, eta, ziur gaude, halaber, funtsezko bilakatuko dela bitartekotza-jarduerek 
izango duten garrantzia. 
 

3.1. B2 MAILAKO EGIAZTATZE-PROBA 
HABEren gaur egungo ereduan, hizkuntza-trebetasunak bakarka lantzen dira. 
Proposamen honetan, mintzamen-probari dagokion 1. ariketan entzumena eta 
mintzamena uztartzea erabaki dugu. Azterketariak, testua entzun bitartean, oharrak 
hartuko ditu, eta, ondoren, bere hitzak erabiliz testuan entzundakoa adierazi eta gaia 
garatuko du. Bitartekotza-jarduera gauzatuko du, beraz. Idazmen-probaren 1. ariketan 
ere bitartekotza-jarduera gehitu dugu. Ondoren, mailari dagokion ekintza-
komunikatibo bat gauzatu beharko du. 
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2. taula: HABEren egungo B2 mailako azterketa-ereduaren eta proposamen berrikoaren alderaketa 

 

HABEren egungo B2 mailako 

azterketa-eredua 

Proposamen berriaren B2 mailako 

azterketa-eredua 

Irakurmen-

proba 

Zenbait testu irakurri 

eta ulermen-galderei 

erantzun. 

45 min. 
Irakurmen-

proba 

Zenbait testu irakurri eta 

ulermen-galderei  

erantzun. 

45 min. 

Entzumen-

proba 

Zenbait testu entzun 

eta ulermen-galderei 

erantzun. 

25 min. 
Entzumen-

proba 

Zenbait testu entzun eta 

ulermen-galderei  

erantzun. 

25 min. 

Idazmen-

proba 

Ekintza komunikatibo bat 

edo bi gauzatu 

75 min. /  

200 hitz 

Idazmen-

proba 

 

Bitartekotza-jarduera. 

  

 

B2 mailako ekintza  

komunikatibo bat gauzatu. 

 

40 min. / 

125 hitz 

 

60 min. / 

150 hitz 

 

Mintzamen-

proba 

 

Idatziz emandako gai 

baten azalpena  

(aurrez prestatua) 

 
 

 

Elkarrizketa beste  

azterketariarekin  

(bat-batekoa). 

 

20 min. 

(10 min.  

prestatzeko) 

 
 

 

5 minutuko 

elkarrizketa 

 

Mintzamen-

proba 

 

Entzunez jasotako gai  

baten azalpena.  

Bitartekotza-jarduera 

(oharrak hartuz aurrez 
prestatua) 

  

Elkarrizketa beste  

azterketariarekin  

(bat-batekoa). 

 

 

25 min. 

(10 min.  

prestatzeko) 

 
 

 

5 minutuko 

elkarrizketa 

Hizkuntza-trebetasunak bakarka edo modu isolatuan 

lantzen dira gaur egungo ereduan. 

Batetik, entzumena eta mintzamena uztarturik ageri dira 

mintzamenari dagokion ariketan, eta bestetik, bitarteko-

tza-jarduera bat gehitu da, bai idazmen-proban eta bai 

mintzamen-proban ere. 

 
 

3.2. C1 MAILAKO EGIAZTATZE-PROBA 
HABEren gaur egungo ereduan, hizkuntza-trebetasunak bakarka lantzen dira. Proposa-
men honetan, mintzamen-probari dagokion 1. ariketan entzumena eta mintzamena uz-
tartzea erabaki dugu. Azterketariak, testua entzun bitartean, oharrak hartuko ditu, eta 
ondoren ideia nagusiak adierazi eta iritzia eman beharko du. Bitartekotza-jarduera gau-
zatuko du, hortaz.  
 
Idazmen-probaren 1. ariketan ere bitartekotza-ariketa proposatu dugu, eta, ondoren, C1 
mailako ekintza komunikatibo bati erantzun beharko dio azterketariak. 
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3. taula: HABEren egungo C1 mailako azterketa-ereduaren eta proposamen berrikoaren alderaketa 

 

HABEren egungo C1 mailako 

azterketa-eredua 

Proposamen berriaren C1 mailako 

azterketa-eredua 

Irakurmen-

proba 

Zenbait testu irakurri 

eta ulermen-galderei 

erantzun. 

60 min. 
Irakurmen-

proba 

Zenbait testu irakurri eta 

ulermen-galderei nahiz  

lexikoari buruzko galderei 

erantzun. 

60 min 

Entzumen-

proba 

Zenbait testu entzun 

eta ulermen-galderei 

erantzun. 

25 min. 
Entzumen-

proba 

Zenbait testu entzun eta 

ulermen-galderei  

erantzun. 

30 min 

Idazmen-

proba 

Ekintza komunikatibo 

bat (edo bi) gauzatu 

90 min. / 

300 hitz 

Idazmen-

proba 

 

Bitartekotza-jarduera. 

 

 

C1 mailako ekintza  

komunikatibo bat gauzatu. 

 

45 min. / 

150 hitz 

 

70 min. / 

200 hitz 

 

Mintzamen-

proba 

 

Idatziz emandako gai bat 

azaltzea eta iritzia ematea  

(aurrez prestatua)*. 

 

 

Elkarrizketa beste  

azterketariarekin  

(bat-batekoa). 

20-25 min. 

(20 min.  

prestatzeko) 

Mintzamen-

proba 

 

Bitartekotza-jarduera.  

Entzunez jasotako gai baten 

azalpena. (oharrak hartuz 

aurrez prestatua). 

 

Elkarrizketa beste  

azterketariarekin  

(bat-batekoa). 

25-30 min. 

(15 min.  

prestatzeko) 

Hizkuntza-trebetasunak bakarka edo modu isolatuan lan-

tzen dira gaur egungo ereduan. 

______________ 

*Bitartekotza-jardueratzat jo daiteke, nahiz eta proban ho-

rrela ez izendatu. 

Batetik, entzumena eta mintzamena uztarturik ageri dira 

mintzamenari dagokion ariketan, eta, bestetik, bitarteko-

tza-jarduera bat gehitu da, bai idazmen-proban, eta baita 

mintzamen-proban ere. 

 

3.3. C2 MAILAKO EGIAZTATZE-PROBA 
 
Proposamen honetan, hizkuntza-trebetasun hartzaileei dagozkien jarduerak ulermen-
galderak baliatuz ebaluatzea erabaki da. Horrela eginda, zuzenketa objektiboa edukiko 
dute ariketek. C2 mailako irakurgaiak eta entzungaiak hizkera jasotakoak izango dira, 
espezializazio-maila handikoak edo sormenezko testuak ere izan daitezke, eta irakur-
men- edo entzumen-ariketa objektibo horietako itemen bidez azterketariari eskatuko 
zaio erakutsi dezala zehaztasunez jabetzen dela irakurritako testuaren argudio abstrak-
tuez –kasuan-kasuan, dagozkion ondorioak atereaz–, erabilitako sarkasmoaz eta testu-
aren maila denotatibo nahiz konnotatiboaz, baita lerroartetik antzeman beharreko an-
biguotasunaz ere. 
 
Idazmen-proban bi ariketa proposatu dira. Entzumen- eta idazmen-trebetasunak uztar-
turik egituratu da lehen ariketa, bitartekotza-jarduera gauzatuz. Bigarren ariketa gaur 
egun azterketariek egiten dutenaren gisakoa izatea iruditu zaigu egokiena, eskatutako 
hitz-kopurua murriztuz: egungo ereduan 400 hitz idatzi behar ditu azterketariak; gure 
proposamenean 350. Atal honek, horrenbestez, aukera emango du ekoizpena, ulermena, 
elkarreragina eta bitartekotza batera lantzeko. Mintzamen-proba, halere, dagoen-dago-
enean uztea erabaki dugu, eta bertan, azterketariak testuinguru batera egokitu beharko 
du bere espezialitateko gaia. 
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4. taula. HABEren egungo C2 mailako azterketa-ereduaren eta proposamen berrikoaren alderaketa.  

 

HABEren egungo C2 mailako 

azterketa-eredua 

Proposamen berriaren C2 mailako 

azterketa-eredua 

Irakurmen-

proba 

Testu bat irakurri 

eta 50-80 hitzetan 

laburtu*. 

40 min 
Irakurmen-

proba 

Zenbait testu irakurri 

eta ulermen-galderei 

erantzun (zuzenketa 

objektiboa). 

40 min 

Entzumen-

proba 

Testu bat entzun 

eta 50-80 hitzetan 

laburtu*. 

40 min 
Entzumen-

proba 

Zenbait testu entzun 

eta ulermen-galderei 

erantzun (zuzenketa 

objektiboa). 

40 min 

Idazmen-

proba 

Adituaren roletik 

mailako ekintza  

komunikatibo bat 

gauzatu. 

140 min / 

400 hitz 

Idazmen-

proba 

 

Bitartekotza-jarduera.  

  

 

Adituaren roletik  

mailako ekintza  

komunikatibo bat  

gauzatu. 

 

 

50 min / 

200 hitz 

 

100 min / 

350 hitz 

 

 

Mintzamen-

proba 

Adituaren roletik 

mailako ekintza  

komunikatibo bat 

gauzatu. 

10 min 

(30 min  

prestatzeko) 

 

Mintzamen-

proba 

Adituaren roletik  

mailako ekintza  

komunikatibo bat  

gauzatu. 

10 minutu 

(30 min  

prestatzeko) 

Hizkuntza-trebetasunak nolabait uztartzen dira. 

______________ 

*Bitartekotza-jardueratzat jo daiteke, nahiz eta proban horrela 

ez izendatu. 

Idazmen-probaren 1. ariketan, entzumena eta idazmena uz-

tarturik ageri dira eta bitartekotza-jarduera bat gehitu da. 

 

4. AZKEN HITZAK 

Ikerketa honetan, trebetasun integratuen eta bitartekotzaren gaia sakon aztertu ditugu, 
eta HABEren euskara-probetan horiek txertatzeko mailaz mailako azterketa-eredua 
proposatu. Arestian adierazi bezala, hizkuntzaren ekintzara bideratutako ikuspegian oi-
narrituta eta hizkuntza-trebetasunak uztartzeko bideari jarraituz ardaztu ditugu pro-
bok, eta, horretarako, ahalik eta ekintza komunikatibo errealenez baliatu gara. Halaber, 
irakaskuntzan eta egiaztatzegintzan bitartekotzak duen eta izango duen garrantzi itze-
laz jabeturik, bitartekotza-ariketak zuzentzeko baliagarri liratekeen ebaluazio-irizpi-
deak gaineratu ditugu. 
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ERANSKINAK 

1. eranskina. Bitartekotza-ariketa (B2) 
 
B2 maila egiaztatzeko bitartekotza-estrategia horiek aztertzeko ariketa ho-
nako hau da. 
 

Gutxieneko hitz-kopurua: 125 hitz 

Denbora: 40 minutu 

Egoera 
Zure gurasoak adinean aurrera doaz —aurki 70 urte beteko dituzte—, eta be-
rriki izandako osasun-arazo batzuekin kezkaturik, osasuntsuago elikatzen hasi 
nahi dute.  
 
Etxeko postontzian Dietetika Zentro bateko eskuorria jaso dute, baina ez dute 
ongi ulertzen zertan edo nola aldatu beharko luketen beren elikadura, eta, 
horrexegatik, eskuorrian adierazitakoa argitzeko eskatu dizute zuri.  
 

Egitekoa 
Ahoz adieraztea baino hobe denez idatzita uztea —batez ere, ahaztu ez deza-
ten—, orri batean idatziko diezu, zure hitzekin eta haiek ulertzeko moduan, zer 
gomendio proposatzen diren eskuorrian eta zer aldaketa egin beharko luketen 
beren elikaduran. 

 

ɸ Hirusta ɸ 

Zure osasuna, gure lehentasuna 

Osasuntsu elikatzeko 10 gomendio 

• Egunean 4-5 otordu egin. 

• Mota eta kolore guztietako fruta eta barazkiak jan. 

• Elikagai naturalak aukeratu eta prozesatuak baztertu. 

• Garaian garaiko elikagaiak kontsumitu. 

• Zerealak integralak badira, askoz hobe. 

• Landare-olio osasungarria erabili. 

• Haragi gorrien kontsumoa murriztu. 

• Ura nahi beste edan. 

• Fruta-zukuak, gehienez, edalontzi bat egunean. 

• Alkohola eta kafea neurriz hartu. 

 
Informazio gehiago: 

Donostia, Gros auzoa. Mirakruz kalea 17. 
e-maila: info@hirusta.com 
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Egiaztatze-proben analisi konparatiboa eta etorkizunerako proposamena:  

trebetasun bateratuak eta bitartekotza 

2. eranskina. Bitartekotza-jardueterako ebaluazio-irizpideak 
 
Ebaluazio-irizpide hauek HEOCaren maila guztietan baliatuko dira, erreferen-
tziazko beste hainbat erakundek4 egiten duten moduan (5eko ebaluazio-es-
kala: E oso eskas / D eskas / C nahikoa / B ongi / D oso ongi).  
 

Ebaluazio-irizpideak: 
 

1.- INFORMAZIOAREN KUDEAKETA 
Testuko informazio eta argudio nagusiak identifikatu eta jaso ditu, eta, kasuan-
kasuan, informazio osagarria gehitu du, adibideak, iritziak, azalpen zabalagoak 
edota ñabardurak eskainiz. Garrantzitsua dena eta ez dena bereizi du. 
 

2.- TESTUAREN BIRFORMULAZIOA 
Komunikazio-egoeraren eta xedearen arabera antolatu eta birformulatu du 
sorburu-testuko informazioa, jatorrizko testuaren moldetik urrunduz eta ego-
era komunikatiboak eskatzen dituen estilo diskurtsiboa eta komunikazio-es-
trategiak baliatuz.  
 

3.- ERREGISTROAREN AUKERAKETA 
Kontuan hartu ditu hartzailearen ezaugarriak (aurre-ezagutzak, interesak, be-
harrak...), eta horietara egokitu ditu erregistroa eta estiloa, hartzaileari infor-
mazio egokia helarazteko hizkera, egitura, esamolde eta lexikoak erabiliz.  
 
4.- HIZKUNTZAREN ERABILERA 
Hiztegi zehatza eta hizkuntza-baliabide aberatsak erabili ditu. Egoki baliatu 
ditu, halaber, perpausak nahiz perpaus barruko osagaiak lotzeko mekanis-
moak, ongi kohesionaturiko testua sortuz eta mezua eraginkortasunez ulerta-
razteko betetzeko estrategiak erabiliz. 

 

                                                        
4 Esaterako, Hizkuntza Eskola Ofizialetan. 
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Maddi Zubiaurre Otamendi 
Egiaztatze-proben analisi konparatiboa eta etorkizunerako proposamena:  

trebetasun bateratuak eta bitartekotza 

3. eranskina. Ebaluazio-irizpideak eta ebaluazio-eskalak5 
 

  E  D  C  B  A  

 

Ez du lortu hartzaileari 

informazio garrantzi-

tsuena helaraztea eta 

baliatutako azalpenek 

edota adibideek ez 

dute laguntzen infor-

mazio nagusia eta biga-

rren mailakoa bereiz-

ten.  

Zenbait informazio ga-

rrantzitsu aipatu gabe 

utzi du edota bigarren 

mailako informazioa 

lehenetsi du. Erabili-

tako azalpenak ez dira 

informazioaren osaga-

rri edo argigarri. 

Identifikatu eta jaso ditu, 

oro har, testuko informazio 

eta argudio nagusiak, eta, 

kasuan-kasuan, informazio 

osagarria gehitu du, adibi-

deak, iritziak, azalpen zaba-

lagoak edo ñabardurak es-

kainiz. Garrantzitsua dena 

eta ez dena bereizi du. 

Oso ondo jaso eta es-

kaini du testuaren mezu, 

argudio eta informazio 

garrantzitsu ia guztia, eta 

hainbat azalpen, iritzi edo 

adibide argi eta egoki 

gehitu ditu informazio 

horren osagarri. 

Argitasun handiz eskaini 

du informazio garrantzi-

tsu guztia eta azalpen 

guztiz argigarriak erabili 

ditu informazio hori 

osatzeko; hainbat adi-

bide, iritzi edota ñabar-

dura gehitu ditu. 

 

Jatorrizko testuaren 

eskema edo molde be-

rari jarraitu dio eta ez 

du jakin testuingurua-

ren arabera egokitzen, 

ez informazioa eta ez 

informazioa emateko 

modua ere. 

Sorburu-testuaren dis-

kurtso-egituratik zer-

txobait urrundu bada 

ere, antzeko eskema 

erabili du. Ez du guztiz 

lortu informazioa eta 

diskurtsoa testuingu-

ruaren arabera birfor-

mulatzea. 

Oro har, lortu du informa-

zioa komunikazio-egoera-

ren eta xedearen arabera 

antolatzea eta birformula-

tzea, eta neurri batean era-

bili ditu egoera komunikati-

boak eskatzen dituen estilo 

diskurtsiboa eta komunika-

ziorako estrategiak. 

Bai informazioa emateko 

modua eta bai diskurtsoa 

bera ere, komunikazio-

egoeraren arabera anto-

latu eta birformulatu 

ditu, eta hein handi ba-

tean urrundu da sor-

buru-testuaren egitura-

tik. 

Bikaintasunez egokitu 

ditu bai informazioa eta 

bai diskurtsoa ere plan-

teatutako komunikazio-

egoerara, eta guztiz bes-

telako moldea erabili du 

informazioa eskaintzeko 

eta antolatzeko. 

 

Oro har, ez ditu kon-

tuan hartu hartzailea-

ren ezaugarriak, eta ez 

du lortu bere erregis-

troa eta diskurtsoa ha-

ren ezaugarrietara ego-

kitzea; ondorioz, har-

tzaileak eragozpenak 

izango ditu erabilitako 

hizkera ulertzeko. 

Zenbaitetan atzeman 

zaio ez dituela kontuan 

hartu hartzailearen 

ezaugarriak, ez baitu 

bere erregistroa haien 

arabera egokitu, eta 

ondorioz, zaildu egin 

dio informazioaren xe-

hetasunak egoki jaso-

tzea. 

Oro har, kontuan hartu ditu 

hartzailearen ezaugarriak 

(aurre-ezagutzak, interesak 

eta beharrak), eta horietara 

egokitu ditu erregistroa eta 

estiloa, hartzaileari informa-

zio egokia helarazteko hiz-

kera, egitura, esamolde eta 

lexikoak erabiliz. 

Oso kontuan hartu ditu 

hartzailearen ezaugarriak 

eta horien arabera ego-

kitu ditu diskurtsoaren 

erregistroa eta estiloa, 

hartzaileak mezua egoki 

jaso dezala bermatuz. 

Oso ondo erreparatu 

die hartzailearen ezau-

garriei eta ezin hobeto 

egokitu du erregistroa 

haren ezaugarrietara, el-

karrekiko komunikazioa 

eta informazioaren jabe-

kuntza guztiz bermatuz. 

 

Gramatika nahiz sinta-

xiaren gaineko ezagutza 

murritza erakutsi du, 

eta ez ditu zuzen erabili 

perpaus-unitateen ar-

teko lotura-mekanis-

moak. Ez du komunika-

zioa bideratzeko estra-

tegia egokirik erabili 

eta, ondorioz, ez du 

lortu xede komunikati-

boa helaraztea. 

Akats ortografiko 

nahiz morfosintakti-

koak egin ditu zenbai-

tetan, eta hainbat gabe-

zia atzeman zaizkio lo-

tura-mekanismoen 

erabileran. Helarazi-

tako mezua ez da guz-

tiz argia eta, hartzailea 

ezin daiteke xede ko-

munikatiboaz guztiz ja-

betu. 

Oro har, zuzen erabili ditu 

hiztegia eta hizkuntza-balia-

bideak. Egoki baliatu ditu, 

halaber, perpausak nahiz 

perpaus barruko osagaiak 

lotzeko mekanismoak, testu 

kohesionatua sortuz eta me-

zua ulertarazteko estrate-

giak erabiliz. Xede komuni-

katiboa bete du. 

Hiztegiaren nahiz hizkun-

tza-baliabideen gaineko 

kontrol handia erakutsi 

du eta eraginkortasunez 

erabili ditu perpaus-uni-

tateak lotzeko mekanis-

moak. Helarazitako me-

zua zehatza, argia eta 

egokia da.  

Guztiz menderatzen 

ditu hizkuntzaren al-

derdi lexikoa, morfosin-

taktikoa nahiz semanti-

koa, eta bikaintasunez 

lotzen ditu perpausak 

nahiz perpaus barruko 

osagaiak. Bikain bete du 

xede komunikatiboa. 

 

 

                                                        
5 Taula hau autorearen oniritziarekin berak eginikoaren ordez dago, hark proposaturikotik abiatuz HABEk bere irizpide eta eskaletara egokiturik. 


