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Bestelako lankidetzak 

Hizkuntza-komunikaziorako 

gaitasunak egiaztatzearen 

artehunak. 

Baliotasuna helburu 
 

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna egiaztatzeko proba batek, bidezkoa izango bada, 

hainbat betekizun tekniko eta etiko zorrotz bete behar ditu. Egiaztatze-probak prozesu 

jarraitu baten emaitza dira, eta hizkuntzalaritza aplikatuak eta psikometriak bideak zehaz-

ten dituzte. Hain zuzen ere, hizkuntzalaritzak hizkuntza-gaitasuna zer den definitzen eta 

horren ezaugarriak zehazten laguntzen du, eta psikometriak gaitasun hori zuzen neurtzeko 

beharrezko prozedurak eta printzipioak aplikatzen ditu. Lan honetan, bidezko egiaztatze-

proba batek jarraitu beharreko urratsak deskribatuko dira. Hamar dira aipatzen urratsak 

eta bakarra da bilatzen den helburua: kalifikazioen baliotasuna. Egiaztatze-proben azpitiko 

oinarri sendo batek bakarrik bermatuko du kalifikazioek alborapenik ez dutela, horien 

erabilera zuzena dela eta ondorio negatiborik ez dutela; hau da, emaitzek egoki eta zuzen 

islatzen dituztela hautagai baten hizkuntza-komunikaziorako gaitasunak. 

 

Gako-hitzak 

baliotasuna, egiaztatze-probak, Europako Erreferentzia Marko Bateratua, komunikazio-

gaitasuna 

 

1. SARRERA 
Mirenek ingelesezko B2 maila eskuratu du; Josuri lanpostu berrian C2 eskatu diote; 
Begok, euskaldun zaharra izanik ere, ez du C1 gainditu. Hizkuntza-komunikaziorako 
gaitasun-mailak islatzen dituzten sigla horiek ezagunak zaizkigu guztioi, eta jakina da 
maila horiek egiaztatzeak norbanakoarengan ondorioak izan ditzakeela; hala nola 
graduondoko batean matrikulatzea, lanpostu batek eskatzen dituen baldintzak betetzea 
edo atzerriko unibertsitate baterako sarbidea lortzea. Ondorio horietara daramaten 
kalifikazioak berariazko egiaztatze-probetatik datoz; egiaztatze-proba horiek pertsona 
baten hizkuntza-komunikaziorako gaitasun-maila zenbatesten duten neurketa-tresnak 
dira.  
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Kalifikazioak bidezkoak izango badira, egiaztatze-probek baldintza zorrotzak bete 
behar dituzte, eta horiek ezartzeaz eta horiei buruz hausnartzeaz hizkuntza-proben 
ezagutza-alorra arduratzen da (Bachman eta Palmer, 1996; Spolsky, 2017). Alor berria 
da, hizkuntzalaritza aplikatua eta psikometria uztartuz sortu dena. Lehenak hizkuntza-
gaitasuna zer den definitzen eta horren ezaugarriak zehazten laguntzen du; bigarrenak, 
gaitasun hori zuzen neurtzeko beharrezko prozedurak eta printzipioak aplikatzen ditu. 
Biak bat eginez bakarrik berma daiteke kalifikazio bat baliagarria dela eta, ondorioz, 
horretan oinarrituriko inferentziak zuzenak direla. 
 
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasun-mailak egiaztatzeko bidezko proba bat diseina-
tzeak zer eskatzen duen azaltzea da lan honen helburua. Prozesu jarraitua da hori, 10 
urratsen bitartez irudikatzen duguna (ikus 1. eta 2. irudiak). Pauso bakoitzean kalifika-
zioen baliotasunean eragina izango duten ekintzak aipatzen dira, eta horietan izaera 
desberdineko informazioa (ebidentzia) bilatzen, biltzen eta analizatzen da. Prozesu 
osoak helburu bakarra du: kalifikazioak egiaztatze-proba diseinatu zenean espero zen 
bezala interpretatzen direla bermatzea, eta interpretazio horri lotua dagoen erabilera 
zuzena eta bidezkoa dela ziurtatzea. Hori baita baliotasuna (American Educational Re-
search Association et al., 2014, Chapelle eta Voss, 2014; De Boeck eta Elosua, 2016; Elo-
sua, 2003, 2005; Knoch eta Macqueen, 2020; Messick, 1989).  
 
1. irudia. Bidezko egiaztatze-probaren sortze-prozesua. Iturria: berezko ekoizpena. 
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2. irudia. Egiaztatze-probak sortzeko urratsak. Iturria: berezko ekoizpena 

 

 
 

2. BIDEZKO EGIAZTATZE-PROBAK SORTZEKO URRATSAK 
 
1. URRATSA. ZER EGIAZTATU NAHI DA? GAITASUNAREN DEFINIZIOA 
Atributu, konstruktu zein konpetentzia baten inguruan jarduteko, horren nolakotasuna 
ezagutu behar da. Hizkuntza-proben alorrean “zer” galderari erantzuteko, iturri anitz 
aztertu izan dira; hala nola hizkuntzaren inguruko teoriak, hizkuntzen erabilerari bu-
ruzko ereduak eta hizkuntzen ikas-irakas prozesuei buruzko ereduak. Hizkuntzalaritza-
ren alorretako adituek egin dute galdera horri erantzuteko saiakerarik; hala, hizkuntza-
laritza teorikoaren, aplikatuaren, soziolinguistikaren edo psikolinguistikaren ekarpe-
nek hizkuntza-komunikaziorako gaitasunaren definizioa ematen lagundu dute. 
 
“Zer” horri ematen zaion erantzunak gidatzen ditu egiaztatze-probaren egitura, 
probaren bitartez lortzen den kalifikazioen esangura eta, ondorioz, probaren erabilera. 
Esate baterako, Chomskyren lanetan oinarritutako ikuspegi estrukturalistatik egungo 
komunikazio-gaitasunaren ikuspegira doan bideak bere arrastoa utzi du hizkuntza-
probetan. Horren lekukoa da eredu “psikometriko” bezala ezagutu izan dena; aukera 
anitzeko itemen erabilera bultzatzen zuen (ikus Spolsky, 2016). Egungo ikuspegi 
komunikatiboan (Bachman, 1990, Bachman eta Palmer, 1996; Canale eta Swain, 1980) 
komunikazio-moduak gailentzen dira, eta egiaztatze-probek horiek neurtzeko 
berariazko jarduerak diseinatzen dituzte; hori da Europako Kontseiluak 2001. urtean 
onartutako Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuan (EEMB) eta 2020. 
urtean argitaraturiko Liburu osagarrian (EMMB LO) jasotzen dena (Europako 
Kontseilua, 2001/2005; 2020/2022; Figueras, 2021). Zubiaurrek (2022) aipatzen duen 
legez, 2001eko EEMBak jarduerak eta komunikazio-moduak aipatzen ditu, eta horiek 
indartu egiten ditu EEMBaren Liburu osagarriak (EMMB LO); hala nola ulermena eta 
ekoizpena (ahozkoa eta, hala dagokionean, idatzizkoa), elkarreragina eta bitartekotza.  
 

1
•Zer egiaztatu nahi da? Gaitasunaren definizioa

2
•Nolakoa izango da egiaztatze-proba?

3
• Jarduerak eta itemak sortzea

4
•Pretestatzea eta trebatzea

5
• Langak finkatzea

6
•Proba aplikatzea

7
•Analisiak egitea

8
•Puntuazioak berdintzea eta eskalatzea

9
•Txostenak egitea

10
•Ondorioak aztertzea
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Markoa, hizkuntzen jabekuntzari buruzko eredu teoriko bat planteatzen ez badu ere, 
bigarren hizkuntzen ikaskuntzan eta irakaskuntzan oinarrizko erreferentea da. Bertan 
definitzen dira hizkuntza-komunikaziorako sei gaitasun-mailak (A1, A2, B1, B2, C1, eta 
C2), baita maila bakoitzean komunikazio-ekintzen menderatzea neurtzeko baliagarriak 
diren deskriptoreak eta ebaluazio-irizpideak ere. 
 

2. URRATSA. NOLAKOA IZANGO DA EGIAZTATZE-PROBA? PROBAREN 
ZEHAZTAPENAK 
Sortze-prozesuaren bigarren pauso hau egiaztatze-probaren eskema definitzean datza, 
proba osatuko duten ariketen ezaugarriak argi zehaztean, alegia; itemen eta jardueren 
formatua, horiei dagokien eduki-eremua, bakoitzarekin loturiko eskakizun kognitiboa 
eta bakoitzak kalifikazioan izango duen pisua deskribatu behar dira. Zehaztapen-taula 
batek proben bitartez lortzen diren kalifikazioak eta neurtu nahi dena ongi lerrokatzen 
laguntzen du. Horren bitartez gaitasunaren eremu edo alderdiak orekatuta dauden az-
ter daiteke, eta horietako bakoitza neurtzeko erabiliko den item-formatua deskriba dai-
teke.  
 
Oro har, zehaztapen-taula batek (blueprint ingelesez) probaren bitartez lortzen diren 
kalifikazioak hizkuntza-komunikaziorako gaitasunen adierazle direla ziurtatzen lagun-
tzen du (Kane, 2013, 2016; Raymond eta Grande, 2019). Gainera, proba-egitarau bat iza-
teak:  
 

 Urtez urte probak antzeko edukia izango duela bermatuko luke.  
 Probarekin lotura duten eragile guztiek (irakasleek, administrazioek) probaren 

berri izango lukete. 
 Hautagaiek aurrez jakingo lukete zer baloratuko zaien. 

 
Euskararen kasuan, egiaztatze-proben zehaztapenak Kultura eta Hizkuntza Politikako 
sailburuaren 2020ko irailaren 9ko Aginduak jasotzen ditu. Bertan definitzen dira hiz-
kuntza-maila bakoitzari dagozkion probak eta horietako bakoitzean erabiltzen diren 
atazen pisua kalifikazioan. 
 

3. URRATSA. JARDUERAK ETA ITEMAK SORTZEA 
Egiaztatze-probak errendimendu gehieneko probak dira; horietan, hautagaiek euren 
onena ematen dute kalifikazioak ahalik eta altuenak izan daitezen. Horretarako, zenbait 
lan eginarazten zaie. Hala, ekoizpen bat eskatzen zaie batzuetan izangaiei (idazlana, esa-
terako); beste batzuetan, aldiz, zenbait aukeren artean bat hautatzea. Aukera anitzeko 
itemak ─esparru askotan “a b c itemak” edo “test motakoak” bezala ezagunak─ dira bi-
garrenen adibiderik hedatuenak. 
 
Literaturak hainbat aukera eskaintzen ditu bi item-formatu horietarako ─saiakereta-
rako eta hautatze-erakoetarako, alegia─; guztiak baliagarriak izan arren, ezarritako hel-
buruekiko egokitasuna analizatu behar da. Oro har, egiaztatze-egoera jakin baterako:  
 

 Hautatze-itemek (aukera anitzeko itemek) eduki-domeinu zabalak jaso 
ditzakete; saiakera-itemek (idazmen-lanek, elkarrizketek), berriz, kopuruz 
gutxiago izatean, ezin ditzakete eduki-arlo asko ukitu.  

 Eskaera kognitiboaren aldetik, konplexuagoak dira item irekiak aukera 
anitzekoen aldean. Dena den, azken hauen bitartez posible da goi-mailako 
gaitasunak ere ebaluatzea. 

 Erantzunak zuzentzearen aldetik, hautatze-itemak erraz zuzentzen diren bitar-
tean, saiakera-itemen zuzenketarako ezinbestekoa da epaileen edo zuzentzai-
leen bitartekaritza (Elosua, 2022; Haladyna eta Rodriguez, 2013). 
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Itemak sortzea artearen eta teknikaren erdibidean dago. Item batek eskatzen dituen 
kalitate-estandarrak lortu bitartean egin beharreko lana (sortu, berrikusi, editatu, 
kalibratu) artisau-lantzat hartzen da. Jardunak ematen duen esperientziak eta literatura 
espezializatuak eskaintzen dituen gomendioek laguntzen dute lan hori aurrera 
eramaten; itemen kalitatea, sinpletasuna, gailentasuna, zuzentasuna edota alborapena 
ekiditea dira, besteak beste, bilatu beharrekoak (Elosua, 2021; Haladyna, 2022; 
Haladyna eta Rodriguez, 2013).  
 
Egun, bigarren hizkuntzako egiaztatzeak item berrien premia handia duenez, sorkuntza 
automatikoa izan da zenbaitek hartutako bidea. Teoria kognitiboak eta psikometrikoak 
bateratuz, eredu jakin batetik abiatuta aurrez ezarritako propietate psikometrikoak di-
tuzten itemak eraikitzeko moduak aztertzen ari dira (Gierl et al., 2020). 
 

4. URRATSA. PRETESTATZEA ETA TREBATZEA 
Erabaki-hartze prozesu jarraitua da edozein proba sortzea, eta behin itemak (edo jar-
duerak) sortu ondoren, berrikusi egin behar dira. Adituek egiten dute lan hori; definitu-
riko helburuekiko gailentasuna eta adierazpena aztertzen dute jarduera eta item bakoi-
tzean. Ebaluazio-lan horretan, jasotako irizpenen arteko kongruentzia hartzen da ite-
men kalitatearen adierazle gisa, eta, bide batez, edukiarekin loturiko baliotasunaren ebi-
dentzia gisa (ikus 3. irudia). 
 
3. irudia. Edukiarekin lotutako ebidentziak biltzen. Iturria: berezko ekoizpena. 

 
 
Behin-behineko proba osaturik, hautagai-lagin batean aplikatu behar da egokitasuna az-
tertzeko. Hauxe da azterketak edo itemak pilotatzea: azterketa edo item horiek behin 
betiko bilakatu aurretik, hainbat laguni eginaraztea, datuak analizatzea eta hartu behar 
diren erabakiak hartzea. Pilotajearen bitartez sortzen ari den probak baliotasuna duela 
frogatu behar da; horrela izan ezean, egokitzeko edo doitzeko zer egin behar den eraku-
tsi behar du pilotajeak. Gomendagarria da pilotajean erabiltzen den lagina populazioa-
ren adierazgarri izatea; bestela esanda, azterketara etortzen diren izangaien unibertsoa 
ordezkatu behar du. Horrela izanik, euskararen kasuan adina edota egoera soziolinguis-
tikoa izan litezke, besteak beste, kontuan hartu beharreko geruzak. Pilotajean jasotzen 
diren datuen azterketak zenbait balizko arazo antzeman ditzake, eta horiei azalpena bi-
latuko zaie. Horretaz gain, denbora kontrolatu daiteke eta itemak ongi ulertzen diren 
baieztatu. Azken honekin loturik, gero eta indar handiagoa hartzen ari dira elkarrizketa 
kognitiboak (Willis, 2005). Horien bitartez, itemen ulermen- eta interpretazio-mailak 
ebaluatzen dira, formatuaren kalitateari erreparatzen edota probaren itxurazko balio-
tasunari buruzko informazioa jasotzen. Behin betiko proba izango dena zehaztuko da 
bildutako informazio kuantitatiboa zein kualitatiboa aztertuz. 
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Probaren sortze-aldi honetan eta kontuan izanik erabilitako zenbait item saiakerak di-
rela, berebiziko garrantzia du item horiek zuzenduko dituzten epaileak trebatzeak. Tre-
batze hori derrigorrezkoa da epaileen bidezko zuzenketak dakarren subjektibitate-
maila kontrolatzeko. Dudarik gabe, epaileen zuzenketa-lanetan norbanakoen izaerak 
eragin dezake, hala nola zorroztasunak, malgutasunak, irizpideak interpretatzeko mo-
duak edota irizpide horiek kuantitatiboki baloratzeko erak (Johnson et al., 2009; Elosua, 
2022). Trebatze- eta bateratze-saioen bitartez adituen arteko diferentzia horiek leundu 
daitezke. 
 

5. URRATSA. LANGAK FINKATZEA 
Egiaztatze-proben langa edo ebakitze-puntua, hautagaiak gai ala ez gai diren markatzen 
duena, ez da puntu arbitrarioa; aitzitik, ongi zehazturiko irizpide eta prozeduretan oi-
narrituta dago. Standard setting esaten zaio puntu hori finkatzeari eta literaturak pro-
zedura ugari eskaintzen ditu horretarako (Cizek eta Bunch, 2007; Hambleton eta Pito-
niak, 2006; Zieky et al., 2008). Langa desegoki batek ebaluazioaren baliotasuna bera ko-
lokan jartzen duenez, erabakigarria da probaren sortze alde hori.  
 
Hainbat metodo jarraitu daitezke lan hori egiteko, Angoff-en metodoa dago ohikoenen 
eta klasikoenen artean. Adibide gisa azalduko da hori. Metodo honetan aditu-talde batek 
probaren item bakoitzarentzat zenbatesten du ehun gutxieneko hautagai kalifikatutatik 
zenbatek erantzungo luketen ongi. Epaiketaren aurretik, adituek adosten dute zer den 
gutxieneko hautagai kalifikatua; hau da, azterketa gainditzeko behar adinako gaitasuna 
zer den. Prozedura honetan item baterako epaileek egiten dituzten aurresanen batez 
bestekoa itemaren aurreikusitako zailtasuntzat hartzen da. Probabilitate horien batura 
izango litzake gutxieneko puntuazio onargarria, hots, Angoff-en prozeduraren arabe-
rako ebakidura-puntuazioa.  
 
Angoff-en metodoaren aplikazioaren adibidea dator ondoren (ikus 1. taula). Bertan lau 
epailek (A, B, C eta D), lau itemez osaturiko probaren langa zehaztu behar dute. Ondoko 
taularen arabera, A epailearentzat gutxieneko hautagai kalifikatuen % 80k erantzungo 
lioke ongi aurrenengo itemari. D epailearen balorazioaren arabera, 90 izango litzateke 
ehuneko hori. Epaile guztiek lehen itemari emandako judizioak kontuan izanik, batez 
beste, gutxieneko hautagai kalifikatuen % 82,5ek zuzen erantzungo luke lehenengo 
itema.  
 
1. taula. “Standard setting”, adibidea. Iturria: berezko ekoizpena 

 
Epaileak Itemak  

 1 2 3 4 Batezbestekoa 

A 80 75 75 70 75,00 

B 70 85 80 80 78,75 

C 90 90 85 80 86,25 

D 90 75 70 75 77,50 

Batezbestekoa 82,5 81,25 77,5 76,25 79,37 

 
 
Datu horiei so eginez, epaile zorrotzena lehenengoa da (A epailea), eta bigunena, hiru-
garrena (C). Angoff-en metodoaren arabera lau itemez osaturiko proban honen langa 
gehieneko puntuazioaren % 79,37an finkatuko litzateke; hau da, 3,17 puntu. Ondorioz, 
balio hori biribilduz 3 puntutan ezarriko litzateke probaren langa. 
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6. URRATSA. PROBA APLIKATZEA 
Behin proba osaturik eta hori gainditzeko langak zehazturik, probaren aplikazio-aldiari 
ekiten zaio. Aplikazio zuzen batek, paper/arkatzezkoa izan edo ordenagailu bidezkoa 
izan, hainbat alderdi izan behar ditu kontuan, eta horiek nazioarteko testen erabilera 
gidatzen dituen gidalerroetan zehazturik daude (International Test Commission, 2001).  
 
Bereziki zaintzekoak dira: 
 

 hautagaien eskubideak eta erantzukizunak;  
 xedapen praktikoak, hala nola instalazioak, ingurune fisiko irisgarria, segurta-

suna, distraziorik gabeko gunea… 
 nahikoa material dagoela bermatzea; 
 sor litezkeen arazoak aurreikustea, eta horiei aurre egiteko bitartekoak prest 

izatea, edota 
 probak behar bezala administratzea. 

 
Probaren aplikazioari dagokionez, gidalerroek honako puntu hauek aipatzen dituzte: 
 

 Rapporta ezartzearen garrantzia;  
 probak gainbegiratze-baldintza egokietan administratzea (jarraibideak argi eta 

lasai irakurtzea, erantzun-denborak zehatz kontrolatu eta erregistratzea…); 
 material guztiak saiakuntza-saio bakoitzaren amaieran kontabilizatzen direla 

ziurtatzea. 
 
Horrekin guztiarekin batera, probaren segurtasuna ere zaindu beharra dago, eta ez 
bakarrik probaren aplikatze-aldian; horretarako nazioarteko gidalerroak ere badaude 
(International Test Commission, 2014). Bertan, segurtasunaren aurkako zenbait 
mehatxu zehazten dira, azterketa egiterakoan iruzur egitearekin eta probaren edukia 
aurrez jakitearekin loturikoak. Arriskuak gutxitzeko segurtasun-planak taxutzeaz eta 
inplementatzeaz aritzen da dokumentua. Edozein gertaeraren ondorioak minimizatzea 
da segurtasun-programaren helburua eta engainu-kasuen kopurua arrazoizko 
mailetara murriztea. 
 

7. URRATSA. ANALISIAK EGITEA  
Itemez item, epailez epaile eta jardueraz jarduera kodetzen eta aztertzen dira hautagai 
bakoitzak emandako erantzunak. Horietako bakoitzarekin lotutako adierazle psikome-
trikoak lortu eta puntuazioen ezaugarriak analizatu daitezke. Hemen item bakoitza, 
epaile bakoitza, jarduera bakoitza eta proba osoa dira aztergai. Konputazio ugari eska-
tzen duen atal honetan puntuazioen baliotasuna bermatzen laguntzeko ebidentzia en-
pirikoak biltzen dira. 
 
Askotarikoak dira egiten diren analisiak, eta aplikatzen diren metodoak. Itemei dagoki-
enez, esaterako, horien zailtasuna eta diskriminazio-gaitasuna aztertuko dira; hau da, 
zein den item batek atazaren beste itemekiko duen lotura edota item batek nola bereiz-
ten duen gai eta ez gai direnen artean. Epaileak ere aztergai dira; zein den bakoitzaren 
zorroztasuna, malgutasuna edota ekoizpen desberdinen artean bereizteko duten gaita-
suna, baita nola interpretatzen dituzten ebaluazio-irizpideak ere (Elosua, 2022). 
 
Jarduera bakoitzaren fidagarritasuna aztertzen da, hots, horren zehaztasun-maila. Hori 
egiteko hainbat eredu psikometriko erabiltzen dira, testen teoria klasikoa, itemari eran-
tzutearen teoria eta orokorgarritasunarena (generalizability) (Brennan, 2001; De Boeck 
etaWilson, 2004; Linacre, 1994). Azkenengo biak dira Europako Erreferentzia Markoak 
hobesten dituenak. Ekoizpen-lanak zuzentzeko erabiltzen den zuzenketa-sistema ere 
aztergai da. Esate baterako, zein den epaileen arteko kongruentzia, koherentzia eta de-
sadostasunen aurrean erabiltzen den erabakitze-prozeduraren funtzionamendua. 
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Egiaztatze-proba jarduerez osaturik badago ere, horren bitartez lortzen den kalifikazioa 
formalki zuzena den aztertzeko proba beraren barne-egitura aztertzen da, jardueren ar-
teko loturak ebaluatuz. Badago kalifikazioen esangurarekin loturiko beste puntu ga-
rrantzitsu bat: itemaren funtzionamendu diferentziala deritzona. Horrek item bakoitza-
ren erantzunaren azpian hautagaiaren hizkuntza-gaitasuna dagoela egiaztatu nahi du 
eta ez neurtu nahi denarekin loturarik ez duen beste ezer, hala nola generoarekin edo 
euskalkiarekin loturiko aldagai arrotzak.  
 

8. URRATSA. PUNTUAZIOAK BERDINTZEA ETA ESKALATZEA  
Edizioz edizio lortzen diren kalifikazioek konparagarriak izan behar dute; berdinak di-
ren kalifikazioek ezaugarri psikometriko baliokideak izan behar dituzte. Probaren edi-
zio jakin batean gai izateak beste edizio batean gai izatearen pareko izan behar du; hau 
da, kalifikazio horiek eskakizun-maila beraren adierazle izan behar dute. Probak, ordea, 
edizioz edizio aldatu egiten dira eta aldatze horrek probaren zailtasunean eragin de-
zake. Balizko diferentzia horiek kontrolatzeko psikometriak puntuazioak berdintze-sis-
temak (equating) erabiltzen ditu. Egiaztatze-proba baten bitartez lortzen den kalifika-
zioa probatik haratago doa, eta hori bermatzeko kalifikazioak berdindu egin behar 
(Knoch eta Macqueen, 2020; Kolen eta Brennan, 2004).  
 
Berdintzearen ondorioz bi alditatik datozen kalifikazio gordin diferenteek balio bera 
izan dezakete. Hala nola proba errazago baten 100 balioa proba zailago baten 96ren ba-
liokide izan daiteke. Hori horrela izanik, argi dago balio gordinetara loturiko kalifikazi-
oek interpretazio-arazoak ekar ditzaketela, 100 eta 96 berdinak direla onartzea zaila 
baita. Arazo horri irtenbidea emateko, berdintzeaz gain eskalatu egiten dira puntuazi-
oak. Hau da, erantzun zuzenen baturaz lortzen den zenbakia eman beharrean, esangura 
konstantea mantentzen duten kalifikazioak eskaintzea gomendatzen da . Adibidez Cam-
bridge-k erabiltzen duen ingelesezko eskalak 90etik 230era bitarteko balioak ditu. Ho-
rrek ez du esan nahi hautagai batek 90 edo 200 galdera zuzen egin duenik, baizik eta 
puntuazioak eraldatu egin direla eskala-puntuazioetara ekarriz. Eskala-puntuazioek 
test edo deialdi desberdinetatik datozen puntuazio gordinak estatistikoki eskala komun 
batera doitzen eta moldatzen dituzte. Hurrengo adibideak prozedura hori azaldu nahi 
du (ikus 4. irudia). 
 
4. irudia. Berdintzea eta eskalatzea. Iturria: berezko ekoizpena 

A deialdia edo edizioa da erreferentziazko deialdia.  

B deialdia, deialdi berria, erreferentziazkora ekarri beharrekoa.  

200 puntutan finkatuta dago eskala-puntuazioan langa. 

A deialdiko puntuazio gordinak eta horiei dagozkien eskala-balioak lehen bi zutabetan ikus 

daitezke. Baliokideak dira 99 puntu gordin eta 200 eskala-puntuazioan; hortxe dago langa.  

B deialdiko puntuazioak A deialdiko puntuazioekin berdinduta ikus daiteke B deialdikoak 

altuagoak direla. B proba errazagoa da, alegia.  

B forman 100 puntu gordin behar dira proba gainditzeko; erreferentziako forman, berriz, 99 

behar ziren. 

Orain, bi deialdietako eskala-puntuazioak trukakorrak dira. 

 

A deialdia (erreferentzia) B deialdia (berria) 

Puntuazio gordinak Eskala-puntuazioa Puntuazio gordina Berdintzea Eskala-puntuazioa 

100 204 100 99 200 

99 200 99 98 199 

98 199 98 97 197 

97 197 97 96 195 

96 195 96 95 194 

95 194 95 94 192 

….     
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9. URRATSA. TXOSTENAK EGITEA 
Behin azterketak zuzendurik, lortutako emaitzen berri eman behar da; bestela esanda, 
txostenak egin behar dira. Kalifikazioen gaineko txostenen ikerketa ez da puntuazioen 
ezaugarri psikometrikoetara mugatzen. Egun, hartzaile bakoitzaren berariazko eredua 
kontsideratzea, horien erabilera egokia ziurtatzea edo horiek argi irakurtzeko diseinu 
grafikoa barne daude (Zapata-Rivera, 2019). Kalifikazioa jaso duen pertsonak txostena 
irakurtzean hasten da interpretazioa; hortaz, puntuazioa adierazteko moduak eragina 
izan dezake puntuazioetatik eratortzen diren ondorioetan. Nahiz eta puntu horri gehie-
netan garrantzirik ez zaion ematen, tentu handiz aztertu beharreko urratsa da ondorio 
negatiboak minimizatzeko (AERA et al., 2014).  
 
Argitasuna da txostenen diseinua gidatu beharko lukeena; txostenek horiek jasotzen di-
tuztenentzat erraz ulertzeko modukoak izan behar dute, eta nahiko informazioa eskai-
nita, gainera.  
 

10. URRATSA. ONDORIOAK AZTERTZEA 
Puntuazioen baliotasunak badu alderdi kontsekuentziala edo ondoriozkoa (Messick, 
1996); halaber, puntuazioak gizartean nola interpretatzen eta erabiltzen diren ebaluatu 
behar da. Horretarako, arreta aurreikusitako eta ustekabeko ondorioetan jartzen da. 
Puntuazioetan oinarritutako inferentziak egokiak, esanguratsuak eta erabilgarriak di-
ren aztertu beharko litzateke, eta hori, neurri batean behintzat, ondorio sozialen menpe 
dago. Hizkuntza-probetan ondorioen baliotasunak, gainera, kontuan hartu behar du 
washback (oihartzun-efektua) bezala ezagutzen dena (Weir, 2005); ebaluazioak berak 
hizkuntzaren irakaskuntzan eta ikaskuntzan duen eragina (Mckinley eta Thompson, 
2018). Adibidez, ebaluazio-probak curriculumak definitzen dituen edukiak ongi islatzen 
ez baditu, eragin negatiboa izan dezake irakaskuntzan.  
 
Euskararen esparruan ondorio sozialen eztabaida bizia bada ere (Elosua eta Peñalba, 
2018), hemendik kanpo berebiziko indarra hartzen ari da; izan ere, proba-sistema bat 
diseinatzea eta exekutatzea ─probak sortzea, aplikatzea eta zuzentzea─ ez da ekintza 
neutroa, ondoriorik gabea. Ikuspuntu horren garrantzia aldarrikatzen du hizkuntzen 
ebaluazio kritikoak (Shohamy, 1998). 
 

3. BUKATZEKO 
Edozein hizkuntzatan hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna egiaztatzeko, 
estandarizaturiko probak (azterketak) erabiltzen dira. Proben helburua izangaien 
gaitasuna neurtzea da, eta komunikazio-gaitasunaren kasuan, maiz, erreferentetzat 
EEMB hartzen da. Neurketa-tresna baliagarria izango bada, eskakizun tekniko ugari 
bete behar ditu, eta hizkuntza-proben kasuan hizkuntzalaritza aplikatua eta 
psikometria dira neurketa-tresna horien kalitateaz arduratzen diren jakintza-arloak. Bi 
arlo horien uztardurak bakarrik bermatu ahal izango ditu emaitzetan oinarrituriko 
inferentziak eta interpretazioak. 
 
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna egiaztatzearen inguruko eztabaida, eta bereziki 
euskararen ingurukoa, gure herrian sakon errotuta dago; izan ere, alderdi anitz eta sen-
tsibilitate ugari ukitzen ditu. Honako honetan egiaztatzegintzaren alderdi teknikoari 
ekin zaio eta hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna egiaztatzeko probei buruzko haus-
narketa azaldu da.  
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Nazioarteko agertokian hizkuntza-proben alorra asko indartu da azken urteetan. Hain-
bat enpresa, komunitate zientifiko, aldizkari eta kongresu sortu dira horren inguruan, 
bereziki bigarren hizkuntzako ebaluazioaren inguruan. Eszenatoki horretan euskarazko 
gaitasuna egiaztatzeak baditu zenbait berezitasun kontuan hartu beharrekoak egiazta-
tze-sistema bera ebaluatu behar bada. Hala nola: 
 

 Lehen hizkuntzaren ebaluazioa: egiaztatzen den gaitasuna hautagaien ehuneko 
handi batentzat lehen hizkuntza da (Elosua eta Peñalba, 2018). 

 Kudeaketa publikoa. Euskararen kasuan, honako hauek dira egiaztatze-probak 
kudeatzen dituzten entitate publikoak: Herri Arduralaritzaren Euskal Erakun-
dea (IVAP-HAEE), Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea 
(HABE), Hizkuntza Eskola Ofizialak, Iparraldeko Euskararen Erakunde Publi-
koa eta Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Saila. Ingelesaren kasuan, adibidez, 
enpresa pribatuak dira horren ardura hartu dutenak, besteak bestek, Cam-
bridge English Qualifications, British Council-en International English Language 
Testing System (IELTS), Educational Testing Services-en eskutan dagoen Test Of 
English as a Foreign Language (TOEFL), Oxford-eko unibertsitatearen Oxford 
Test of English, edo Pearson-en PTE (Pearson Test). Horrek zenbait eragin ditu 
proben sorreran eta kalitatearen azterketan. Izan ere, jarraitu beharreko gar-
dentasunaren printzipioak zenbait muga ezartzen ditu, esate baterako, puntu-
azioak berdintzeari edota itemak pilotatzeari dagokienez (Elosua et al., 2023).  

 
Lan honetan erakutsi nahi izan da hizkuntza-komunikazioaren egiaztatze-probek bal-
dintza zorrotzak bete behar dituztela. Prozesu jarraitu baten emaitza dira; bertan, pauso 
batek bestean du eragina, eta urrats bakoitzean hartzen den erabakia berariazko proze-
dura eta metodoen bitartez justifikatu behar da. Kalifikazioek, eta azken finean proba 
egin ondoren lortzen diren egiaztagiriek, bidezkoak eta baliagarriak izango badira, 
berma zientifikoa behar dute. Euskararen kasuan, egiaztatze-sistemak bide horri ekin 
diola esan daiteke; horrela erakusten dute azken urteetan eginiko ikerketek (Elosua, 
2022; Elosua et al., 2023), Europatik jaso den Q kalitate-markak edota hizkuntza-probek 
eremuan ari diren nazioarteko entitateei erakutsi zaien atxikimendua (ALTE, 2020). 
Oraindik lan handia dago egiteke, hobekuntza etengabeko bide jarraitua baita. Bide be-
retik arituko garelakoan gaude.  
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