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Ata/ase mailari hurbiltzen

Alan King, Sorkunde Artetxe,
Marian Astigarraga, ldoia Ibero

l. SARRERA

Lanabes bat baloratu ahal izateko,
lehenbizi jakin behar da zertarako den
egina, nola erabil litekeen, eta zein pre
mia edo hutsune betetzeko izan den as
matua. Beraz, esan dezagun, aldez au
rretik, Atalase Maila lanabes bat dela.
Hortaz, lehen hurbilketa praktiko bat
egiteko asmotan idatzi dugun artikulu
honetan, alde hatera edo, menturaz,
beste baterako utziz bai analisiaren al
derdi teorikoagoak, bai erabilpenaren
xehetasunak, Atalase Maila dela eta oi
narrizko puntu hauexek azaltzen saiatu
ko gara, hots, hizkuntza baten irakas
kuntzari begira sortutako tresna hori:
- zer eta zertarako den,
- nork erabil dezakeen eta nola,
--nolako tresna den eta zergatik -zein
filosofiak bultzaturik- den horrela
koa eta ez bestelakoa.
Ez luzatzeagatik, eta beste nonbait

honen berri atzeman daitekeelakoan, ez
gara mintzatuko hemen gai honen histo
riaz, ezta Europako hainbat hizkuntza
tan Atalase Mailek dagoeneko ezagutu
dituzten bilakaera eta esperientzia uga
riez ere. Aski dugu esatea horiek hor
daudela eta horregatik, euskararen zer
bitzuan eredu bereko lanabesa sortzeari
ekitean, antezedente eta argibidetzat

Helbururik gabe norbiderik ez dago...

hartzekoak direla, ondoriaoaikorrak ez
ezik dituzketen akatsak eréjkasgai ditu
gula, noski. Bestalde, ordeic;>~~ditugu
istant batez ere ahantziko euskararen
eta euskalduntzearen egungo testurngu
ru sozial, psikologiko eta politikoeü be
rezitasunak. Beraz, gainerako Atalase
Mailez baliatzerakoan geurea moldatze
ko, pisu gehixeago dukete funtsezko no
zioek, bistan denez, hemengo irakas
kuntz egoerarako eskainiak ez ziren
zenbait emaitza konkretuk baino. Hale
re, orrialde hauek tresnon funtsean da
goen filosofiaz eta kontzeptuez ariko di
renez gero, hemen diogunak gehienean
berdin balioko luke edozein Atalase
Mailaz esanik ere.

2. ZERDAATALASEMAILA?

Atalase Maila deritzan tresna ez da,
hau esan behar lehenengoz, metodo
bat. Eduki bat nola irakatsi behar den
aztertzen du metodologiak; tresna ho
nek, aldiz, ezer guti dio horretaz. Biga
rrenik, Atalase Maila ez da programa
keta bat: programatekak, helburu zaba
len bat erdiesteko prozesuan, edukiaren
sekuentzia edo progresioa finkatzen du;
baina hori ere ez da Atalase Mailaren
zeregina. Hau badago, egon, bigarrene
tik hurbilago lehenengotik baino. Pro-
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gramatzailearen lana honako honetan
bait datza: helburua osatzen duen edu
kia sailkatu, zatitu, eta linealki, orduka
edo asteka edo, hau da, irensteko mo
duko ahokada edo unitateetan, progra
ma batean eratzean. Programatzaileak
helburu bat aurretik definiturik eta bere
lanaren hasieratik bertatik kontuan
daukala inplikatzen du honek. Progra
ma beti, nahiz inplikzitoki nahiz esplizí
toki, helbururen batean oinarritzen da,
honek eskatzen duen edukiaren eraketa
sekuentziala bait da programa.

Atalase Maila helburu bat eta eduki
bat da. Helburua denez, termino zeha
tzetan euskara zertarako ikasten (hor
tik, irakasten) den azaltzen du. Eta edu
ki gisa, azaldutako helburua lortzeko
zer ikasi (hortik, irakatsi) beharko den
zehazten du. Gero ikusiko denez, Ata
lase Maila eduki-definizio tradizionala
goetatik bereizten da bi eratan eta bi
pausotan zehaztua izateagatik: Iehenbi
zikorik, portaerazko terminoetan, eta
ondoren, hizkuntz formetan; helburu
klasikoetan, berriz, zehazpen Iinguisti
koa soilik agertu ohi da.

Nork erabiliko du tresna hau? Atala
se Mailaren literaturan hiru erabiltzaile
mota aipatu ohi <lira,hots, (1) ikastaro
programatzaileak edo antolatzaileak,
(2) metodogileak, eta (3) irakasleak.
Atalase Maila tresna polibalentea da,
eta erabiltzaile mota desberdinek balia
tzeko-,modu desberdinak aurkituko di
tuzte. Sarreran genioenez, artikulu ho
netan ez dugu erabilpenaz gehiegi sa
konduko, baina esan dezagun honako
aplikazio hauek aipatu izan direla:
- programaren edo ikastaroaren helbu
ruak eta edukiak zehazteko;

- martxan dagoen ikastaro baten helbu
ru eta edukiak baloratzeko;

- metodo batean nahiz klase batean era
biliko diren gaiak (testuak etab.) edu
kiko zehazpenaren terminoetan anali
zatzeko (funtzioen arabera, esatera
ko). (*)

*ROULET, Eddy, 1977:Un niveau-seuil: Presenta
tion et guide d' emploi, Strasbourg.
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Dudarik gabe erabilpen alorrok ugari
litezke, baina utz dezagun puntu hau
oraingoz. Halere, beste oharpen bat
egin beharrean gaude. Gure ustez, eus
kararen irakaskuntzan batipat, aipatu
hiru erabiltzaile multzo idealok -pro
gramatzaileak, metodogileak, irakas
leak- nekez mantentzen <lira garbiro
bereizirik eguneroko errealitatean.
Ikastaroen arduradunak eta metodoen
egileak. berak ordu berean irakasleak
izaten <liraaskotan. Bestalde, gaur egun
ere, behin baino gehiagotan irakasleak
berak bere gain hartu behar du bere kla
seen programaketa informala eta ikas
gaien moldaketa. Goian egin dugun era
biltzaileen bereizketa, hortaz, idealiza
zio hutsean gera daiteke kasu batzutan.

3. IKAS-HELBURUA

Ohartu garenez, hizkuntza bati (edo
beste edozein gairi) buruzko ikastaroen
edo metodoen edukia programatzean
helburuak gogoan izan behar <lira.Ildo
honetatik jarraituz, eta azken urteotako
joera pedagogikoek teoria praxiarekin
lotzeko azaldutako asmoei atxekiz, ho
nako bi puntu hauek komenigarritzat
eman ditzakegu:

- helburuak ahalik eta esplizitokien
azaltzea;

- helburuok ikasleen behar eta interese
tan oinarritzea.

Atalase Mailak erizpide hauek be
reak egin ditu zeharo.

Ikasleen beharretan oinarritutako
helburua finkatzeko lehen urratsa ikas
leok identifikatzea da, ikas-helburua
norentzat den jakitea alegia. Jakina,
onen-onena ikastaro --edo areago ikas
le- bakoitzaren helburu berezi bat
zehaztea litzateke. Hau, bai ekonomi
bai praktika aldetik, ezinezkoa izaki,
ikasle askorentzat balioko duen estereo
tipo batera hurbiltzen saiatuko gara,
erretratu orokor honek karakterizatzen
dituen ikasle potentzial guztiei xede-tal
dea deitzen diegularik.
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4. XEDE-TALDEA
Xede-taldea, beraz, xedetzat hartzen

diren ikasle potentzialek osatzen duten
multzoa da. Xede-taldearen karakteri
zazioa Atalase Maila edo edozein ikas
helburuen abiapuntu konkretua da.
Zehazki, euskalduntzerako xede-taldea
bi urratsetan finkatu dugu, lehenengo
pausoa deskriptiboa dela, bigarrena,
berriz, aukera batean oinarritzen dela
rik:
- lehenbizi, euskara ikasten duten per
tsonen ezaugarri orokorrak ezagutu;

- bigarrenik, alor osoa mugatuz, ikas
helburu honetarako xedetzat hartuko
dugun multzoa aukeratu.
Lehen urratsa beharrezkoa iruditu

zaigu karakterizazio objektibo eta
errealista bat lortzeko, bigarrena, or
dea, helburuaren xede-taldeak homoge
neotasun minimo bat izan dezan.

Ikus dezagun laburki nola mamitu di
tugun guk bi urratsok. Euskaldun berri
potentzialak honela erretratatu ditugu
orokorki:
- Euskal Herrian luzarorako bizi <lira;
- era askotako euskarazko harremanak
dituzkete (pertsonalak nahiz sozialak,
motzak edo iraunkorrak ... );

- maila altura iristeko asmoa izaten
dute;

- euskara denerako tresna izatea nahi
dute (kontzientzia nazional eta sozia
larekin loturik <lagohau: euskara ikas
tea mugimendu nazionalaren barman
bait <lago,eta ikasleak Herri honekin
afektiboki identifikatzen bait <lira);

- ikasleen lehenengo helburua egunero
euskara erabiltzeko gaitasuna lortzea
da;

- bereziki ahoz komunikatu nahi dute
eta elkarrizketa era komunikatiborik
garrantzitsuena dute.
Europako Atalase Maila gehienek

ikaslego mugatu bat aukeratu dute
xede-taldea osatzeko, honetan ahalik
eta ikasle gehienak jaso daitezen ahale
ginduz. Era berean guk ere goiko erre
tratuan sar litezkeenetatik xede-talde
bat hautatu dugu, honelaxe mugatua:
erabilpen arruntetarako euskara ikasi
nahi duten pertsona helduak.
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Xede-taldearen definizio hau proze
durazko urrats beharrezkoa dugu helbu
ru kontsekuente bat sortu ahal izateko;
halere, jakina da ikasle multzo konkre
tuak beti bat ez datozela estereotipo ba
tekin. Erabiltzaileari dagokion eginki
zuna da, beraz, zertarako eta norentzat
egina dagoen ikusirik, tresnaren beneta
ko asmoaz jabetzea. Hortaz, erabiltzai
learen gaitasunak edo gaitasun ezak ere
eragingo die Atalase Mailatik lortzen di
ren emaitzei.

5. BEHAR KOMUNIKATIBOAK

Ahalik eta xede-talde kopurutsu eta
garrantzitsuena finkatu eta gero, ikas
helburua zehazteari ekin diezaiokegu,
honetarako oinarri hauek daudelarik:
- helburua ikasleen beharretan eraikia
izango da;

- ikasleengan zentratua egongo da;
- funtzionala (porterazkoa) izango da.

Honek bi analisi gehiago eskatzen
ditu: bata ikasleen beharrena, bestea
alor honi dagokion portaerarena, hots,
komunikazioarena.. . . . . . . .

Eztabaidagarri da, egia aitortzeko,
ikasleen beharrak analizatzea noraino
posible den, beharrak ez bait <liradenak
ez pragmatikoak ez linguistikoak; hale
re, era honetako ahaleginak ez dirateke
segurki guztiz alferrikakoak. Goian ai
patutako helburu globaletatik abiatuz,
ikasleen beharrak lau parametroren
arabera aztertu ditugu: arloak, inguru
neak, rolak eta erak.

6. HELBURUKOMUNIKATIBOA

Esan dugu hizkuntza irakaskuntzan
beharrezkoa dela helburua edo ·helbu
ruak seinalatzea; gehi dezagun orain
helburuok, baliagarriak izateko, guztiz
esplizitoak, zeharo zehaztuak, izan
behar dutela. Horretarako helburuak
era desberdinetan definitu ohi <lira,hiru
zehaztasun maila bereizten direlarik:
- orokorrak (oso abstraktoki);
- espezifikoak (zehaztasun gehiagore-
kin);
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- portaerazkoak (oso zehatzak, abs
trakziorik gabe).
Portaerazko helburu batek zera esa

ten digu, helburu hori lortu duen ikaslea
zer egiteko gai izango den, zein egoera
tan, eta lortu behar duen gutieneko mai
la. Helburua ez da ezaguera bat bezala
zehaztua egongo, trebetasun bezala bai
zik; honegatik deitzen da portaerazkoa.
Atalase Maila batek ere honen zehatza
izan behar du. Gure kasuan, esaterako,
helburu orokorra «euskara ikastea» da
teke; helburu espezifikotzat, berriz, ho
nako definizio hau ernaten dugu: erda
ratik euskarara pasatzeko behar den ko
munikazio gaitasun minimoa lortzea.
Portaerazko helburuan, azkenik, ikas
leak komunikazio era bakoitzean (min
tzamena, ulermena, idazmena eta ira
kurmena dira tradizional!ki bereizi izan
diren lau erak) zer egiteko gai izango di
ren, zein egoeratan eta. gutienez zein
mailataraino, zehazten dugu. Hizkuntz
irakaskuntzan lortu nahi den portaera
komunikatzea izanik, gure !anean por
taerazko eta komunikatibo terminoak
sinonimotzat har ditzakegu; hortaz,
Atalase Maila «helburu komunikati-
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boa» deitzen dugu. Halere,portaerazko
hitza baliagarria da linguistiko hitzare
kin oposaketa egiteko edukia zehaztera
koan, portaerazko zehazpena eta zehaz
pen Iinguistikoa bereizten ditugularik.

7. PORTAERAZKOEDUKIA
ETA EDUKI LINGUISTIKOA

Helburu horren araberako eduki bat
mamitzeko, komunikazioa analizatu
behar dugu, jakina. Azken finean por
taera komunikatiboa Iinguistikoki gau
zatzen denez gero, hizkuntz formen
analisi Íinguistikoa ere eskatzen da. Bai
na analisi Iinguistikoa hamaika aldiz Ian
duagoa eta ezagunagoa dugunez, honek
agian ez dizkigu horrenbeste arazo sor
tuko. Analisi komunikatiboak aurkez
ten digun problema honelaxe adieraz
dezakegu, beraz: iharduera kornunika
tiboa nola azaldu eta sailkatu, finkatuko
portaerazko helburua oinarriturik, alde
batetik, eta bestetik, maila linguistiko
ko elementuekin nolabait lotu ahalko
ditugun terminoez baliaturik.

ARLOAK---- ERAKINGURUNEAK ROLAK~ ¡_
VTºN~GAi\ /TZIO~ /ERAK
NOZIOAK EKINTZAK

\ /
HIZKUNTZ FORMAK

Edukiaren zehazpenerako prozesaketa

Hau lortzeko, Atalase Mailetan bi oi
narrizko konponente agertzen dira:
ekintzak eta nozioak. (Oharra: Ekin
tzak direlakoak atalase maila batzutan
(hizkuntz) funtzioak deituak izan dira;
Euskal Herrian ere funtzio termino a da

orain arte zabaldu dena. Geure !anean
bi hitzok, funtzioak eta ekintzak, erabi
Iiko ditugu, baina ez sinonimo hutsak
bezala, zehaztasun maila desberdinak
bereizteko baizik, irudian ageri denez.
Ekintzak (ekintza komunikatiboak
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zehazkiago) actes de paroles terminoa
ren itzulpentzat hartzen dugula esan de
zagun.) Helburu bati dagozkion ekin
tzen eta nozioen zerrendak osatzeak
xede-taldearen beharren azterketa es
katzen du. Goian genioenez, geure ka
suan behar komunikatiboak lau para
metro direla medio zehazten ditugu:
- arloak (zein arlo sozialetan egingo
dute ikasleek euskaraz?);

- inguruneak (zein tokitan?);
- rolak (zein rol sozialetan)?;
- erak (aurrez-aurre, telefonoz, eskuti-

. . 1 . ?)tzez, irratí entzu e gisan.....
Halaz ere, nozioak eta ekintzak ezin

daitezke zuzenean parametrootatik era
kar, elkarren arteko loturak lar konple
xuak dira eta. Beraz, behar komunikati
boen analisiko datuak prozesatu egin
behar dira tarteko zenbait kategoriaren
bidez; irudiak prozesaketa honen eske
ma aurkezten du. Labur-laburki, egoera
bakoitzean buretuko diren eginkizun
komunikatibo globalák aztertzen dira,
eginkizun bakoitzean erabiliko diren
gaiak, beteko diren funtzioak, eta har
tuko diren jarrerak zehazten saiatzen
garelarik. Ondoren, gaiak eta funtzioak
kontuan izanik, nozioen zerrenda bildu
ko dugu; eta funtzioen arabera, baina
beste faktore batzu ere gogoan ditugula
rik (batez ere jarrerak eta rolak), ekin
tzen zerrenda lortuko da. Azken pauso
nagusian portaerazko zehazpena hiz
kuntz formetara itzultzea dago, nozio
eta ekintza zerrendetan oinarriturik.

8. ATALASEMAILA BATEN
ERLATIBOTASUNAETA
MOLDAGARRITASUNA

Honenbestez, artikulu honen hasie
ran proposatutako galderak erantzun
ditugulakoan gaude. Ezin bukatu, hitz
pare bat gehiago esan gabe. Gogorarazi
nahi dugu, lehenengo, Atalase Maila
asmo jakin batzurekin sortutako tresna
dela; ezin dela zuzen eta behar bezala
baloratu, beraz, asmo horiek zein ziren
kontuan izan gabe. Atalase Maila tresna
mugatua da bere asmoa mugatua bait
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da; ez da, jakina, panazea bat, are gutia
go dogma. Ikusi dugunez, metodo di
daktiko konkretu batera ere ez du
behartzen; eta programaketari dagokio
nez, hamaika programa mota desberdin
-funtzionalak, topikalak (gaien arabe
rakoak), situazionalak, estrukturalak,
eta hauetako edozeinen konbinaketa
guztiak- presta daitezke Atalase Maila
batez baliatuz. Bigarrenik, edozein hiz
kuntzatan zabaldutako Atalase Maila
txostena, saio bat besterik ez dela esan
behar litzateke; beti behinbehinekoa,
beti denborarekin hobetzeko eta bir
moldatzeko modukoa. Euskarazkoa
ere, esan beharrik ez, ez da bestelakoa
izango.

Atalase Mailak berez duen erlatibo
tasuna eta moldagarritasuna azpima
rratzen ditugu erabiltzailea haietaz kon
turatzea hain funtsezkoa bait da, eta az
ken lerrook hau bizpahiru puntutan
konkretatzeko probetxatuko ditugu. Bi
faktore aldakor hartu beharko dira kon
tuan bereziki, batipat euskarazko Ata
lase Maila bat eskuartean dugularik:
hots, xede-taldea eta hizkuntz formak.

Atalase Maila xede-talde batentzat
egiteak talde konkretu horren beharre
tan oinarriturik egitea esan nahi du.
Erabiltzaileak, beraz, Atalase Maila
aplikatzerakoan ondo aztertu beharko
luke ea Atalase Mailan aipatutako xede
-taldeak eta aplikagai denak behar berdi
nak dituzten. Honetarako gogoratzekoa
da hartu dugun xede-taldea ikasle hel
duengana mugatu dugula, batetik; eta
xede ezprofesionaletarako ikasi nahi
dutenengana, bestetik (horregatik bait
diogu «erabilpen arruntetarako» -ikus
4. atala). Hortaz, haurrei irakastera
koan, edo xede bereziren batetarako
ikastaroak prestatzerakoan, behar ko
munikatibo desberdinak, eta hauek era
gindako eduki aldaketa batzu, espero
daitezke. Zentzu zehatzagoetan ere tal
de jakinentzat edukia zerbaitetan bir
moldatzea komeni daiteke, hau ez bait
doa, inolaz ere, Atalase Mailaren filoso
fiaren kontra, alde baizik.

Beste era bateko faktore aldakor bat
dugu hizkuntz formena. Hizkuntz for
mek Atalase Mailaren azken urratsa
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osatzen dute, ikusi denez, eta honen
xehetasunak, zalantzarik gabe, talde
konkretuei moldatu beharrekoak dira.
Beste edozein faktore bezalaxe, irakatsi
behar diren hizkuntz formak ikaslearen
behar komunikatiboek eskatzen dituz
tenak dira. Neurri haundi batean, fakto
re honi dagokionez, eragiten duena in
gurune geografikoa da, euskara non ira
kasten den alegia -Gernikan, Azpei
tian ala Hazparnen, demagun. Hau da,
ikasle taldeak berdintsuak izanik eta
portaerazko eduki berdintsua badago
kie ere, ez da bidezkoa, Atalase Maila
finkatzerakoan («erdaratik euskarara
pasatzeko behar den komunikazio gai
tasun minimoa lortzeko» maila definí
tzerakoan, alegia), hizkuntz forma ber
din-berdinak beharrezkotzat ematea
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Gernikan, Azpeitian eta Hazparnen.
Bistan da, beraz, euskarazko Atalase
Maila txostenak aurkezten dituen hiz
kuntz formak ez direla, inolako zen
tzuan, arauemaileak izango, orientati
boak baizik.

Azken hitz gisan, esan dezagun Ata
lase Maila guztiak -baita euskarazkoa
ere- osatzeko metodología funtsez
subjetiboa dela, planteamendu zientifi
koei atzekitzeko ahaleginak egin arreo.
Arrazoi horrengatik ere segur aski huts
batzu izango dira. Berriz ere, orduan,
errepikatu behar da erabiltzailearen ze
regina dela, beti ikasle talde konkretua
ren beharrak oinarri direlarik, Atalase
Mailari behar den azken moldaketa
ematea.

APROXIMACION AL CONCEPTO DE «NIVEL UMBRAL»

El «nivel umbral» es un instrumento de traba
jo. Como es sabido, para poder valorar un ins
trumento es preciso, primeramente, saber para
qué se ha diseñado, qué necesidades viene asa
tisfacer y cómo podría utilizarse.
El artículo pretende ser una primera aproxi

mación práctica al concepto, sin abordar los as
pectos más teóricos del análisis ni entrar en los
detalles de su posible utilización. En él se pre
tende abordar los siguientes puntos:
• qué es y para qué sirve

• quién puede utilizarlo y cómo
e de qué tipo de instrumento se trata, qué fi
losofía subyace en él, por qué es así y no de
otra manera

En su análisis los autores no olvidan los «nive
les umbrales» realizados con anterioridad y tra
tan de adaptar lo que ha resultado positivo, así
como de evitar lo negativo. Tienen bien presen
tes las características del contexto social, psico
lógico y político actual del euskara y de la eus
kaldunización.

AN APPROACH TO THE CONCEPT OF uTHRESHOLD LEVEL11

The «threshold level» is a tool to work
with. As it is known, to value atool, first of all,
it is necessary to know what it has been de
signad for, what are the needs it may be able
to satisfy and how would it be used.
The arti~ aims to be a first practica! ap

proach to this concept, without considering
the more theoretical aspects of the analysis
and without examining all the details of its
possible use. These are the aspects that are
studied:

• what it is and what it is for,
• who could use it and how,

• what kind of instrument it is, what kind
of philosophy lies behind it, why it is
thisway.

In their analysis, the authors have not
overlooked the «threshold» levels that have
been realizad befare and they try to adapt
the positiva results from the past to the new
instrument, aswell as trying to avo id any ne
gativa aspect. They have in mind the specific
social, psychological and political context of
the Basque language and of the «euskaldu
nizaclón» process (a process to make people
get to learn Basque).
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APPROCHE AU CONCEPT DE «NIVEAU SEUIL»

Le «niveau seuil» est un instrument de travail.
JI est bien connu comment, pour pouvoir évaluer
un instrument, il [aut tout d'abord savoir pour
quoi il a été concu, quels sont les besoins qu'il
remplit, et comment ilpourrait étre utilisé.

Cet article prétend [aire une approche au con
cept sans aborder les aspects les plus théoriques
de /'ana/yse, et sans entrer dans les détails de son
utilisation possible. Il étudie les aspects suivants:

• ce que e'est et a quoi il sert,
• qui peut l'utiliser et comment,

" de que/ type d'instrument s'agit-il, que/le est
la philosophie sous-jacente et pourquoi il
en est ainsi.

Dans leur analyse les auteurs n'oublient pas les
«niveaux seuils» réa/isés auparavant et cherchent
a adapter les aspects positifs tout en évitant les né
gatifs. lis tiennent en compte, également, les ca
ractéristiques du contexte social, psychologique
et politique actuel de l'euskara et de la rebasqui
sation.
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