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Aurkezpena

Eskuartean duzu, irakurle, Hizpide aldizkariaren 78. alea. Begira die-
zaiogun, ohi bezala, mamiari.

Monografía.− Lehenengo artikulua HABEk gaur egun, ebaluazioaren 
alorrean, euskara-mailak egiaztat zeko darabilen sistemari dago eskai-
nia. Artikuluaren izenburua da “Gainbegirada bat HABEren egiaztat ze-
-probei: prozedurak eta emait zak”. Eta Josu Peralesen eskutik datorkigu. 
Azterketarien profi lari begiratuz hasita akreditazio-sistemaren nondik 
norakoak jorrat zen dira. 

Hiru arlo nagusi elkarrekin estu lotuak bereizten dira artikuluan:

1) Lege-euskarria. Egiaztagiriak erakunde ofi zial batek luzat zen ditu. 
Prozedurak, bitartekoen antolaera, jarduteko arauak argi eta garbi 
zehaztu behar dira baita, dagokienean ere, hiritarren eskura jarri eta 
beharrezko informazio guztia zabaldu. Horretarako, lege-esparru horren 
diseinua egin behar izan da eta, horren baitan, garaian garaiko dekretu, 
agindu, ebazpenak prestatu eta ezagut zera eman behar dira.

2) Kudeaketa-sistema eraginkorra ere beharrezkoa da, prozedurak eten-
gabe aztertuz, hobetuz eta fi nduz. 

Hamaika dira atazak: kronogramak osatu, probak sortu, informazioa 
zabaldu, aztert zaileak prestatu, aztert zaileen irizpideak baterat zeko 
saioak burutu, azterketa-egoit zak bilatu, egiaztagiriak banatu, erre-
klamazioei erant zun… Torloju asko dituen makinaria da eta horietako 
bakoit zak egon behar du dagokion neurrian estututa sistemak bere osoan 
funt ziona dezan.

3) Azkenik, derrigorrezkoa da estandar psikometriko eta etikorik gore-
nak bidelagun izatea. Lehenengo mailan zehazten diren hizkunt za 
abildadeen jabe badela dioen agiriak berme osoz ziurtatu behar du 
baieztapen hori. Egiaztat ze-proben kalitatea dugu, beraz, sistemaren 
arima eta ardat za: diseinua, itemen erredakzioa, ataza-bankuak, tes-
tat ze-lana, emait zen analisiak, tresnen baliotasuna eta fi dagarritasuna 
etab. egitekoen parte ezin ut zizkoa da. Duda-mudakoa da erabat neurga-
ilu akastu batek eskainitako informazioa. Arreta osoa merezi du, beraz, 
alderdi honek.

Hiru arlo horiek bereizita, Europako markoaren ekarpena ere hart zen da 
aint zat artikuluan, markoan zehazten diren mailen eta HABEren arteko 
egokit zapena azalduz. Deialdiz deialdi izandako emait zak ere aztergai 
ditugu. Idazlanak eta ahozko ekoizpenak ere bi aztert zailek zuzent zea 
prozedura egokia da emait zen fi dagarritasuna areagot zeko. Artikuluan 
irakur daitekeenez, jomuga da proben ehuneko ehunak izatea zuzenketa 
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bikoit z hori. Idazlanen zuzenketari dagokionez, esaterako, zuzent zaileek 
ez dute elkarren berririk izango harik eta bakoit zak bere zuzenketa-lana 
amaitu arte. Azterketarien deiturak ere ez dituzte jakingo zuzent ze-
-prozesuan. Honetan guztian informatikak duen pisua azpimarrat zen da 
artikuluan. 

Funt sezkoak dira hemen, ezbairik gabe, aztert zaileak. Aztert zaileen eba-
luazio-irizpideak baterat zeko ahaleginak etengabeak dira sistema bera 
abian jarri zen unetik beretik. Eta ahaleginak beren emait zak eskaint zen 
ari dira zeren eta aztert zaile-bikoteen arteko adostasun-mailak kalku-
latu dira −kappa koefi zienteak− eta onargarriak eta bikainak ere badira. 
Azkenik, hainbat gogoeta ere eskaint zen dira geroko nondik norakoa 
ikusten lagungarri.

Bestelako lankidet zak.− Ikusia dugu aurreko artikuluan egiaztat ze-
-sisteman ari diren aztert zaileek duten garrant zia. Aztert zaileak tre-
bat zea da, beraz, zutabe behinenetako bat. Horrela bada, HABEren 
mailetan sakont zeko modulua prestatu berria da. Horren berri emateko, 
Miren Errazu HABEKo teknikariak eta Aint zane Ibarzabal irakasleak 
“Europako Markoaren bidez HABEren mailetan sakont zeko modulua” 
izenburuko artikulua prestatu dute. Honela dioskute beraiek: Helduen 
euskaldunt ze-alfabetat zeaz ardurat zen diren profesionalek argi izan dute 
beti prozesu baten baitan burut zen dela beren jarduna, eta prozesu hori 
zehaztu beharra dagoela, hizkunt za bat ikas/irakasteko ibilbideak abia-
puntu eta jomuga argiak izan dit zan. Hala, HABEk hasiera-hasieratik 
hainbat urrat s eman ditu euskararen ikas/irakaskunt za prozesua zehaztu 
eta biderat zeko, eta lan horren emait za da 1999an argitaratu zuen 
Helduen Euskaldunt zearen Oinarrizko Kurrikulua (HEOK). Alabaina, 
gaur egun prozesu hori bideratu eta hizkunt z gaitasunaren mailak zehaz-
teko oinarri bakarra ez da HEOK; izan ere, ezin dugu alde batera ut zi 
Europako Kont seiluak 2001ean argitara eman zuen Hizkunt zen ikas-
kunt za, irakaskunt za eta ebaluaziorako Europako Erreferent zia Markoa. 
Horra hor bi osagai euskararen ikas-irakaskunt za prozesua zedarrit zeko. 
Baina sukaldeko errezetetan bezala, osagai horiek ongi lotu behar dira, 
plater goxoa prestat zeko. Guk asmo horrekin prestatu dugu Europako 
Markoaren bidez HABEren mailetan sakont zeko modulua.

Azkenik, Aitor Ortiz de Pinedo irakaslearen eskutik datozkigu 
mint zamena lant zeko hainbat ariketa azalt zen dituen artikulua. 
Mint zamen-ariketa komunikatiboak ditu jorragai, helduekin erabilt zeko. 
Aitorrek dioskunez, gaiak aldatuta ariketa horiek gazteagoekin lan egi-
teko ere balio lezakete. Ariketa-ereduak dira, irakasleak bere beharretara 
egokitu dit zakeenak. Adibidez, hurrenkerat ze- edo zerrendat ze-jardue-
retan umearen mundutik hurbil dauden itemak hurrenkeratu daitezke: 
janariak, irudi bizietako pert sonaiak, kirolariak, jolasak, kantak…, 
asmakizun zientifi koak hurrenkeratu ordez. Hurrenkerat zeko irizpideak 
ere aldat zeko aukera ere badago. 

Horra hor, irakurle, alearen mamia. Hizpidek probet xuzkoa izan daki-
zula opa dizu.


