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1. Harremanetan nago irakaslearekin eta urrutitik ari naiz eskolak 

hartzen. Noiz bukatuko dira eskolak ofizialki? 

Eskolak maiatzaren 21ean amaituko dira, eskola-egutegian jaso zen 

bezala. Baina azken astean, hilaren 18tik aurrera, zure irakasleak ez du 

eskolarik emango, eta zure aurrerapenari edo ikasturte honetako 

probei buruzko informazioa emango dizu.  

2. Egingo al dira azterketak ekainean? 

Hezkuntzako zuzendari nagusiak sinatutako jarraibideen arabera, 

badirudi aurreikusitako azterketa-egutegiari eutsiko diola Hezkuntza 

Departamentuak. Hartara, bai maiatz edo ekaineko azterketak bai 

irailekoak egingo dira. 

3. Ziurtagiri-probak egiteko izena eman behar al da? Nik 

formulario bat bete nuen, eta han galdetu zidaten. 

Bai. Formulario hori orientagarria zen gure erakundearentzat. Baina 

azterketa ziurtatzailea ekainean egiteko, izena eman beharko duzu, 

eta ahozko azterketa telematikoki edo aurrez aurre egin nahi duzun 

ere zehaztu. Ez pasatu epea! 

4. Nahitaezkoa da azterketara aurkeztea?  

Ez. Izan ere, azterketara ez ekainean ez irailean ez aurkeztea 

erabakitzen baduzu, datorren ikasturteko matrikula DOAN izango 

duzu. Berdin dio ebaluazio jarrai bidez mailaz igotzea edo 

errepikatzea erabakitzen duzun. Hori bai, baldintza da proba ez 

egitea, ez ekainean ez irailean. 



5. Nork aurkeztu behar du azterketara? Maila ez-ziurtagarri batean 

nago ni. 

Maila ez-ziurtagarri bat egiten ari bazara, ebaluazioa jarraia da, eta 

irakasleak erabakiko du hurrengo mailara igaroko zaren ala ez. Haiei 

galdetu beharko diezu zer nolako bilakaera izan duzun eta zer aukera 

dituzun hurrengo ikasturteari begira. 

6. Nire irakasleak esan dit ez naizela hurrengo mailara igoko 

ebaluazio jarraiaren bidez. Irailean aurkeztu ahal naiz? 

Bai, horretan ez dago aldaketarik. Ekainean gainditu ez zen(it)uen 

probaren zatia(k) gainditzeko aurkeztu beharko duzu. 

7. Maila ziurtagarri batean nago. Nire kasuan ere ebaluazio jarraia 

egingo da? Nola? 

Ikasle guztien lana kontuan hartuko da hurrengo mailara igotzeko, 

baina ez ziurtagiria lortzeko. Irakasleak zuk alarma-egoera adierazi 

aurretik eta ondoren egin duzun lana baloratuko du. Hari galdetu, 

beraz, zer nolako balorazioa egin duen eta ea egokitzat jotzen duen 

zu hurrengo mailara igotzea ala ez. 

8. Ezin izan dut askorik egin hirugarren hiruhilekoan; izan ere, 

ordenagailu eramangarri bakarra nuen, eta bikotekideak 

erabiltzen zuen telelana egiteko. Zer egingo du irakasleak? 

Lehen eta bigarren hiruhilekoetako lana eta probak kontuan hartuko 

dira. Konfinamendu sasoiko lanak nota hobetzeko eta hurrengo 

mailara igotzeko balioko du. Dena den, irakasleak zalantzak izango 

balitu eta zu ebaluatzeko behar besteko materialik izango ez balu, 

proba bat edo beste egin liezazuke erabakia hartu ahal izateko. 



9. Izandako arazo guztiak kontuan hartuta, nahiago dut maila 

errepikatu. Zer egin behar dut? 

Eman irakasleari errepikatzeko asmoaren berri, erregistratu dezan. 

Eska iezaiozu ez hartzeko kontuan ebaluazio jarraia hurrengo mailara 

igotzeko. Ez eman izena azterketa egiteko. Gogoratu, aurkezten ez 

bazara, matrikula doan duzula. 

10. Ikasturte hau oso gatazkatsua izan da. Tasak itzultzeko eska 

dezaket? 

Matrikulari uko egiten badiozu bakarrik. 

11. B2.2. mailan nago. Ez dut oso argi azterketa egin eta gaindu 

behar al dudan hurrengo mailara igotzeko. 

Ez da beharrezkoa hurrengo mailara igo nahi baduzu. Baina zure 

maila ziurtatu nahi baduzu, azterketa egin beharko duzu nahitaez. 

12. Ez dakit zer egin oraindik. Agian iritzia aldatuko dut. Atzera 

egiterik ba al dago? 

Ez. Oso denbora gutxi izan dugu gauzak ebazteko, eta, agian, 

azterketa egiteko izena eman zenuen eta orain badakizu irakasleak 

aldeko ebaluazioa egin duela. Ez duzu azterketa egin beharrik. Eta, 

egiten baduzu, berrikusi aurreko galderaren informazioa. 

13. Ni, aldiz, epez kanpo geratu nintzen. Horrek esan nahi al du 

irakasleak pentsatuko duela errepikatu nahi dudala edo ezin 

dudala azterketa egin? 

Lasai. Esan ahalik eta lasterren irakasleari azterketa ziurtagarria egin 

nahi duzula azkenik. 



14. C1 mailan nago eta titulua oso garrantzitsua da nire lanerako. 

Emango al didate titulua ebaluazio jarrai bidez? 

Ez, inola ere ez. Zure mailari dagokion ziurtagiria behar baduzu, 

azterketa ziurtagarria egin behar duzu derrigorrez. 

15. 5,5 kalifikazioa lortu nuen azterketa ziurtagarrian. Ez dut oso 

argi ziurtagiria lortuko dudan ala hurrengo mailara igoko naizen. 

Kasu honetan, zure helburua hurrengo mailara igarotzea bazen, 

zorionak, lortu duzu eta; izan ere, 5eko edo gehiagoko kalifikazioa 

lortu behar zen. Baina ziurtagiria lortu nahi bazenuen, hurrengo 

deialdian saiatu beharko duzu, irailean, 6,5eko edo gehiagoko 

kalifikazioa lortu behar baita. 

16. Praktikan, jende guztia igoko al da hurrengo mailara? Ez du 
inork errepikatu behar? 
Ez, baten batek errepikatu beharko du: lehen azaldu bezala, esaten 

badiozu irakasleari errepikatu nahiago duzula eta ez hurrengo mailara 

igo edota aurreikusitako ezein modutan lortu ez baduzu, hau da, ez 

baduzu gainditu ebaluazio jarraiaren bidez edo azterketa ziurtagarrian 

ez baduzu lortu eskatutako gutxieneko nota. 

17. Orduan, ekaineko azterketan 5 baino gehiago lortzen ez badut, 
errepikatu egin behar al dut? 
Ez, beste aukera bat izango zenuke irailean. Deialdi horretan 

beharrezko kalifikazioa (5) lortuko bazenu, hurrengo mailara igo 

ahalko zinateke. Eta 6,5 edo gehiago lortuko bazenu, ziurtagiria 

lortuko zenuke aukera hori hautatu baldin bazenu, eta ez ebaluazio 

jarraiaren bidez mailaz igotzea. 



18. Irailean azterketa berriro egin eta 4,8 batez besteko nota lortu 

nuen. Zer gertatzen da orduan? 

Kasu honetan, ziurtagiria ez lortzeaz gain, maila errepikatu beharko 

duzu, ez baituzu lortu hurrengo mailara igotzeko gutxieneko nota. 

19. Ekaineko azterketa gainditzen ez badut, proba osoa egin 

beharko dut irailean? 

Ez, orain arteko egoerak jarraituko du: gainditu ez zenuen zatiaren 

azterketa egin beharko duzu, gainerako zatien nota gordeko baitzaizu. 

 

20. Nota globala 6’5etik gorakoa bada ere, 4’2 nota lortu dut 

idazmena neurtzeko zatian. Ziurtagiria lortu al dut? 

Ez. Ziurtagiria lortzeko, gutxienez 5 atera behar da probaren zati 

bakoitzean. Zati horren azterketa egin beharko duzu hurrengo 

deialdian, irailean.  

21. Aurreikusi bezalakoak izango dira proba guztiak? 

Jarraibideen arabera, azterketaren zati guzti-guztiei eutsiko zaie, baina 

ekaineko deialdian aldaketak egon daitezke probak inguruabarretara 

hobeki egokitzeko. 

22. Ezin izan dugu mintzamena landu ikasgelan bezain maiz, ez 

eta baldintza berberetan ere. Nola ebaluatuko da mintzamena 

ebaluazio jarraiaren bidez hurrengo mailara igotzeko? 

Konfinamendu aurretik egindako lana hartuko da kontuan. Gainera, 

irakasleek eragozpena kontuan hartu, eta, ebaluazio jarraiaren 

kasuan, ezin izango dute nota jaitsi horregatik, ezin izan baita 

praktikatu nahi bezala. 



23. Eta ziurtagiriari dagokionez? Ziurtagiria behar dut, baina ezin 

izan dut mintzamena nahi beste praktikatu. 

Zoritxarrez, eta zailtasunak ulertzen baditugu ere, maila gutxitu ezin 

duten kalitate-estandarrak dituzten titulu ofizialak dira ziurtagiriak. 

Ziurtagiria lortzeko baldintzak ez dira aldatu, hau da, 6,5 nota lortu 

behar da batez beste, eta gutxienez 5 atera zati bakoitzean. 

24. Nolakoak izango dira ahozko online probak? Programaren bat 

behar al dut? 

Ebaluatu ahal izateko bitarteko teknikoak: bideokonferentzia egin 

dezakeen gailu bat, mikrofonoa eta aurikularrak barne, eta wifi 

konexio egonkorra. Aldez aurretik lagunen batekin, adibidez, 

probatzea gomendatzen dizugu, denak behar bezala funtzionatzen 

duela ziurtatzeko. Google Meet erabiliko dugu ebaluatzeko. Laster 

jasoko duzun bideotutorialean azalduko dizugu. 

25. Egun horretan, hain zuzen ere, ez dakit oso ongi zergatik, 

baina arazo teknikoak sortu dira, eta tarteka entzuten zen edo 

kamerak ez zuen funtzionatzen. Errepikatuko al da azterketa? 

Azterketa ikasleari egiten ari zaiola ziurtatu behar da, eta, beraz, ezin 

izango da azterketa egin ikusizko konexiorik ez badago eta egiazki zu 

zarela ez badakigu. Konektatzeko arazo larriak baleude, hau da, zu 

ebaluatzerik ez balego, beste une batean egiteko aukera eskainiko 

litzaizuke. Hori ere ezinezkoa balitz, beste aukera bat izango duzu, 

baina aurrez aurrekoa. 



26. Bigarren aldiz egiten ari naiz C1 maila, eta kezkatuta nago. 

Hurrengo ikasturtean errepikatzeko aukera izango nuke? 

Ondorio guztietarako, bai probak ez egitea erabaki duten ikasleek, bai 

gainditzen ez dutenek ez dute deialdia galduko. Maila berean 

matrikulatu ahalko zara hurrengo ikasturtean. 

27. Errepikatu eta maila hobetu nahiago dut nik. Kasu honetan 
ere ez nuke deialdia galduko, nire erabakia izanda ere? 

Ez, deialdiak ez dira inongo kasutan ere zenbatuko 2019/20 
ikasturtean. 

28. Azkenean, lortu nuen B2.2tik C1era igarotzea. Eta uste dut 
2020/21 ikasturtean bai beharko dudala nire maila egiaztatzeko 
ziurtagiri bat. Bietara (B2 ziurtagiria eta C1 ziurtagiria) aurkeztu 
beharko dut ikasturte berean? 
Ez, ezin izango zara bietara aurkeztu ikasturte berean. Bata ala bestea 

aukeratu beharko duzu. Baina ez da beharrezkoa maila gutxiagoko 

ziurtagiria izatea, hau da, zuzenean C1ekoan aurkeztu ahalko zinateke 

nahikoa maila duzula uste baduzu.  

29. Libre modalitateko ikaslea naiz eta erkidego mugakide batetik 

nator. Deseskalatze-faseen arabera, ezin naiz oraindik joan beste 

erkidego batera. Zer egin nezake probetarako aurkezteko? 

Zoritxarrez, ezin izango zara aurkeztu, salbu eta mugikortasun-

murrizketak kendu edo mugitzeko nahikoa arrazoi dela jo eta 

horretarako baimena ematen badizute. Hezkuntza Departamentua 

hori konpontzeko ahaleginetan ari da. 



30. Azterketa ziurtagarria egin, eta 5 baino gutxiago lortu nuen 

zatietako batean. Zati hori berrikusi nahiko nuke? Nola egin 

nezake? 

Azterketa berrikusteko eskubidea izaten jarraituko duzu, baina, hori 

bai, dagoen egoerara egokituz: modu telematikoan egiten saiatuko da; 

guztiz ezinezkoa izango balitz, eskolan egingo lirateke berrikuspenak, 

aurrez aurre (multzoka ez etortzeko moduan antolatuko dira 

berrikuspen horiek). Kasu horretan, bai zuk, bai irakasleak 

segurtasuna bermatzeko babes-ekipo egokiak erabili beharko dituzue, 

eta beharrezko distantziari eutsi. 

31. Eta erreklamazioa? 

Ohiko prozedurari jarraituko zaio, orain arte bezala. Eskabide ofizial 

bat aurkeztu beharko duzu online, eta posta elektronikoz jasoko duzu 

erantzuna. 

32. Ikasturte gorabeheratsu honen ostean, maila gainditzea lortu 
dut azkenik. Noiz matrikulatuko naiz? 

Ekainean gai bazara, uztailean matrikulatu zaitezke. Irailean egin 

beharko bazenu, datak zehaztuko dira bai proba deialdi honetan 

gainditu dutenentzat, bai errepikatu eta maila bera egin beharko 

dutenentzat.  


