
ZUBIARTE EUSKALTEGIAREN AKREDITAZIO PROBAK 

 
 
1) Zubiarte euskaltegiak A1, A2, B1 eta B2 mailetako euskararen gaitasuna 

egiaztatzeko probak antolatzen ditu. Egiaztagiriak Nafarroako Gobernuak ematen ditu 

eta balio ofiziala dute Nafarroan. 

 

2)Azterketak ekainean eta irailean izango dira. Ekainean edota irailean egin ahal 

izateko, ikasleak izena eman behar du maiatzean. Iraileko probara bakarrik aurkeztu 

ahalko dira maiatzean izena eman dutenak. 

 

3) 2019ko probetara aurkez daitezke 2018-2019ko ikasturteko ikasleak. Ikasleak 

berak aukeratuko du zein mailatako proba egin nahi duen. Ezin dira bi mailatako 

probak egin. Proba dohainik da. 

 

4) Probara Nortasun Agiria eta boligrafoa ekarri behar dira. 

 

5) Azterketan ikasleek nortasun agiria erakutsi beharko dute. Ez da telefono, hiztegi 

edo bestelako materialik onartuko. 

Azterketa bukatzean probaren materiala ezin da eraman. 

 

6) Ikasleek probara garaiz iritsi behar dute. Kortesiazko bost minutu utziko ditugu. 

Kortesiazko bost minutu horiek pasa ondoren, proba hasiko da eta ezin izango da inor 

sartu. 

 

7) Probaren emaitzak posta elektroniko bidez jakinaraziko ditugu, modu pribatuan. 

Hiru ataletako kalifikazioa emango da (ulermenean, idatzian eta ahozkoan) eta 

kalifikazio orokorra “Gai / Ez gai” izanen da. “Gai” izateko hiru atalak gainditu behar 

dira. Proba gaindituta, ziurtagiria eskatu ahalko da Idazkaritzan. 

 

8) Probaren emaitzarekin ados ez dagoenak erreklamazioa aurkez dezake bere proba 

berrikusteko. 

 

9) Erreklamazioa egiteko, ikasleek Idazkaritzara deitu beharko dute irailaren 11n, 

goizeko 09:00etatik 13:00etara, ordua zehazteko. Errebisatzeko eguna irailaren  

13an, goizeko ordutegian izanen da. 

 

10) Etorreraren ziurtagiria behar duten pertsonei emango zaie. Idazkaritzan eskatu 

behar da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IRAILEKO PROBA 

 

 

1. Iraileko probara aurkeztu ahalko dira maiatzean izena eman dutenak. 

2. Iraileko proba egin nahi izanez gero, ikasleek Moodle plataforman izen-ematea 

berretsi beharko dute. Berresteko epea abuztuaren 24tik 28ra izanen da. Epetik 

kanpo ez da eskaerarik onartuko. 

3. Iraileko proban ekainean ateratako emaitzak errespetatuko dira. Ikasleek 

ekainean gainditu ez duten zatia irailean egin beharko dute. 

4. Irailean aurkezteko, ez da beharrezkoa ulermena gaindituta izatea aurreko 

urteetan bezala. 

5. Iraileko proba idatzia irailaren 3an izango da, goizeko 09:30ean. Ahozko probak 

egun berean. 

6. Oraingoan ere bi lotura jarriko ditugu; 

a) Lehenengo loturan, ikasleak jarri beharko du zein azterketa mota egin nahi duen 

(idatzia, ahozkoa edota biak).  

b) bigarren lotura da  ahozko probarako ordutegia aukeratzeko. Ahozko proba egin 

behar duen ikasleak lotura honetan izena eman behar du. Ez da posta elektronikorik 

bidaliko. Ez ahaztu datak! 

Ezinbestekoa da moodlen berrestea. Loturan sartu ondoren, gorde emaitza eta 

konprobatu zure izen-abizenak nahi duzun tokian daudela.  

 

 

Informazio gehiagorako: 

Moodle plataforma eta Zubiarte euskaltegiko idazkaritza, goizez. 

 

 

Uharten, 2019ko ekainaren 18an.  

 

 

 


