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Sarrera- froga
lñaki Unibaso
Ikastaro berri batí hasiera ematen

diogunean eta, batez ere, ikasle be
rriak datozkigunean, ahalik eta talde
homogeneoenak lortu behar izaten di
tugu, ikastaroari errendimendurik
handiena eta aberatsena ateratzeko.

Askotan, presaka gabiltzalako edota
errazagoa delako, puntu honek eska
tzen digun ahalegina eskaintzen ez ba
diogu ere, Sarrera-Froga guztiz pre
miazkoa dugu, gorago aipatutakoa
lortzeko. ·

«Helduen euskalduntzea ebalua
tzen» liburuan (HABE argitaralpenak,
Donostia, 1984, 24 or), nola ikaslearen
orientaziorako, hala ikasprozesuaren
programaziorako ere, ikaslearen abia
puntua eta egoera hasieratik ezagutzea
garrantzizkoa dela agertzen zaigu.
Ikaslea euskara-ikasketan zein maila
tan aurkitzen den jakiteko, bide bies
kaintzen dizkigu: hasierako azterketa
rena eta datorren Euskaltegitik daka
rren agiriarena. Beraz, hasierako az
terketak edo Sarrera-Frogak eragin
haundi dauka.

Zer nolako Sarrera-Froga
Lehenengo urratsean hasi nahi duen

ikasle batí eta euskara Ikasten ibilia de
nari jarri behar dizkiegun Sarrera
Frogak ezin daitezke berdinak izan.

Lehenengo urratsean ikasle mota bi
rekin egiten dugu topo: bata, ezer ez
dakiena; bestea, noizbait zerbait ikasi
zuena, edota ikastaroren bat hasi baina
amaitu ez duena. Programazioa lehe
nengoari egokituta daukagunez gero,
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horrelakoa da guri errazena egiten zai
gun ikaslea, dudarik gabe. Hala ere,
honek ez du esan nahi gainontzekoak
ahaztu egin behar ditugunik.
Delako ikaslego horri ezarri behar

diogun Sarrera-Frogak orokorra izan
behar du, eta zati bi hartu behar ditu
bere barnean: azterketa idatzia, hiz
kuntz formei dagokiena neurtzeko; eta
ahozko itaunketa txiki bat.
Ezertxo ere ez dakien ikaslea erabat

harrituta geratzen da ahozko froga bat
gainditu behar duela jakitean; baina
kontutan har dezagun, hain ikasle-leku
gutxi daukagunez gero, zertxobait ja
kin arren, hainbat ikaslegaik bete gabe
itzultzen dizkigula azterketa-orriak,
hizkuntz formak aztertzen dituztenak
hain zuzen ere.

Beraz, talde homogeneoak lar ditza
gun, ahozko itaunketa hori guztiz
beharrezkoa dugu, irakaslea ikasleak
dakienaz berehala konturatzen bait da,
ezer gutxi bada ere.

Beste urratsetarako sarrera eskatzen
duten ikasleek beste arazo bat sortzen
digute. Egituren ezagupenaz batera,
trebetasunak ere aztertu behar ditugu,
hau da, zer-nolakoa den ikaslearen tre
betasuna mintzamen, irakurmen, en
tzumen eta idazmenaren arloan. Dato
rren Euskaltegitik dakarren agiriak
nahikoa izan beharko luke guretzat;
baina programazio bateratsu eta baka
rra lortzen saiatzen bagara ere, orain
dik ez daga helburu hori eskuratuta,
tamalez. Gainera, agiriak, ikasleak
gainditu dituen ikastaroen ordez, egi-
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nak dituenak bakarrik azaltzen dizkigu
sarritan.
Beraz, delako Sarrera-Froga hau

ezin daiteke orokorra izan, kasuz
kasukoa baizik. Sarrera-Frogak, ondo
rioz, tokian tokiari dagokiona izan
behar du, dagokion urratsaren arabera
moldatua eta aurrekoetan oinarritua.

Sarrera-Frogen zuzenketa
Sarrera-Frogak zuzentzeko, kontu

tan hartu behar dugu ikasleari eskatu
diogun maila: O.maila ala bestelakoa.

Ikasleak O.mailan hasteko ez du ezer
jakin behar: zerbait dakien ikaslea ez
dago benetako O.mailan, eta taldearen
homogeneitatea galerazten du, lehe
nengo egunetako erritmoa azkartu
egingo bait da. Honek, gerora begira,
arazo ugari sor dezake.
Beraz, O.mailako 15 laguneko talde

bat osatu behar baldin badugu, zertxo
bait dakitenak gutxi izan arren, kan
poan edo aparteko beste maila batida
gokion talde balean utzi behar ditugu.
Tokian tokiko matrikularen arabera
eta dauzkagun ahalbideak kontutan
hartuz jokatu behar dugu.

Beste kasuetan, O.mailarako ez de
nean, ez da batere erraza ikaslerik ego
kienak aukeratzea. Beti egoten dira,
besteak beste, «goitik» pasa direnak
eta «behetik» heltzen ez direnak. Da
gokien urratsaren Sarrera-Froga gain
di dezaten, geure ikasleei eskatzen die
gun beste eskatu behar diegu kanpotik
datozkigunei ere. Mailara heltzen ez
direnek egituren azterketa-frogan
egingo dute porrot; «goitik» pasa dire
nek, ordea, trebetasunetan eta, batez
ere, ahozko frogan adieraziko dute be
ren benetako maila, salbuespenak sal
bu, jakina.

Halako urratserako matrikula es
kaintzen badugu, Sarrera-Frogak au
rreko urratsean oinarritua egon behar-
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ko luke. Bilboko HABE Euskaltegian,
esate baterako, 5. urratseko Sarrera
-Froga, aurreko ikastaroko ikasleek 4.
urratsa gainditzen duten ala ez jakite
ko egin duten erabilitako froga bera
da. Hala eginez, kanpotik datozen
ikasleak mailakatzeko erreferentzia
ezin bobea daukagu, aurreko ikasta
roan gurekin izandako ikasleena, hain
zuzen ere. Honek, ikasle zaharren eta
berrien artean, nolabaiteko oreka se
gurtatzen digu.

Ikasle-lekuak gutxi direnean, beste
arazo latz bat sor dakiguke: nori eman
lehentasuna; zein hartu eta zein kanpo
ratu; zeren arabera; zergatik. Batez
besteko adina izan daiteke neurri bat;
beste batzuren ustez, aldiz, norberaren
egoera pertsonala: langabezia, ikaske
tak, etab. Hala eta guztiz ere, ezin da
zehatz-mehatz esan zein den hautatu
beharko genukeen biderik egokiena.
Adibide gisa, Bilboko HABE Eus

kaltegian, taldeak osatutakoan eska
tzen zaien mailara iritsi arren, lekurik
ez dugulako ezin hartu ditugun ikas
leak zozketaz tokatutako zenbakien
arabera zerrendatzen dira; eta aukera
turiko ikasle berriek matrikula egitera
koan bajaren bat balego, zerrendako
lehenak izango luke haren lekua.

Udal-Euskaltegietan, ordea, beste
arazo batekin egiten dugu topo. Eus
kaltegi Publiko horietan, Bilbokoan ez
bezala, ikastaroen eskaria guztiz saka
banatua izaten da. Honek dakarkigun
ondorioa honako hau da: eskari horri
eman behar diogun erantzunak homo
geneitatea asko zailtzen du, taldeak
nekez osatzen bait dira eta, gainera,
tal de bereko ikasleen hasierako mailak
ez bait dira parekotsuak.

Ikusten denez, ezin da eredu zehatz
bat hautatu. Orientabide orokorretan
murgildurik eta Euskaltegi bakoitza
ren berezitasunak eta egoera kontutan
hartuz, bete behar da eginkizun hau.
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