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«Atalase maila» kontzeptua J. A.
van Ek-ek sortua da, unitate metaga
rrizko .sisterna europarraren harnean,
Europako hizkuntzen irakaskuntzarako
gutxieneko maila definitu asmoz. Kon
tzeptu hori ez zaio berez inongo hiz
kuntzari bereziki lotzen, edozein hiz
kuntzarehtzat balio bait du.

Hain znzen, van Ek bera izan da in
gelesari aplikatu diona (1), gerora eto
rri direlarik, besteak beste, frantses
hizkuntzarako moldaketa (2) eta gazte
laniarakoa (3).

Gure lan honen helburua ez da Ata-

lase rnaila euskarari aplikatzea, Atalase
mailaren deskribaketa nahiko zehatza
ematea baizik. Horretarako iturrira jo
dugu, van Ek-en beraren «Threshold
level English» li:burura alegia, eta ber
tako mamía ahalik eta egokien molda
tzen saiatu gara. Hori ez dugu egin
itzulpen hutsaren bidetik, astunegia ger
ta bait zitekeen; baina ez gara Atalase
mallaren aurkezpen orokor eta soilean
ere geratu, ez bait zitzaigun nahikoa
iruditzen.

Gehiago zehaztuz, hauxe da egin du
guna:
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«Threshold Level English» Iiburu
tik ingelesari bereziki dagokiona
utzi eta euskarari aplika dakiokee
na jaso dugu.
«Threshold Level English» liburuak
dituen hamabi kapituluetatik:
- ia bere horretan itzuli ditugu

2., 5., 7., 8., 9.a (guk hemen
kapituluka ez baina puntuka
sailkatzen dugu lana);

- laburtuta ematen ditugu l., 3.,
4., 6. eta 12.a;

- aipatu besterik ez ditugu egiten
10. eta 11.a. Alde batetik, oso
luze joango litzaiguke 10.a ema
tea, nozio espezifikoen zerrenda
izanik. Eta 11.a, berriz, hizkun
tza bakoitzari moldatu beharre
koa da, hizkuntz formeí buruz
ari denez gero.

- Kontuan izan behar da 5. kapitulu
ko bi zerrenda luzeak, 7.eko hiz
kuntz funtzioak eta 9.eko nozio
espezifikoak ingelesetik zuzenean
itzuliak direla.

Euskararen irakaskuntzarako balia
garrí izango delakoan eskaintzen dugu
geure lana.

LEHENENGO ATALA:
ATALASEMAILARENATARIAN

1. UNITATE METAGARRIZKO
SISTEMARENHELBURUAK

Ikaskuntza eraginkorra lortzea da
edozein hezkuntz sístemaren helburu
nagusia. Ikaskuntz prozesuak benetan
eraginkor izango badira, ikasleek beren
ikaskuntz prerniak ahalik eta ongien
betetzeko egokiera behar dute.

Ez dita berdinak ikasle guztien beha
rrak, Ez da gehiegikeria, noski, ikasle
bakoitzak bere beharrak dituela esatea
eta behar horiek besteenetatik desber
dinak direla aitortzea, Baina irakaskun
tza egituratuak ikasle bakoitzaren be
harrei erantzungo badie, ikasle bakoi
tzak beste ikasle batzurekin osatu be
harko du taldea. Taldea, berriz, behar
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horiei dagozkien lanak eta diru-gastuak
justifikatzeko modukoa izango da. Hez
kuntz planifikazioak duen arazorik han
dienetakoa zera da: ikasle bakoitzaren
beharrak eta eskuarteko diru-baliabi
deak elkarri nola lotu asmatzea.

Ikasleen beharrei erantzutea da uni
tate metagarrizko sistemaren helburua.

Horretarako zatikatu egiten du ikas
kuntza osoaren eginkizuna eta unitatee
tan banatu. Unitate hauetariko bakoí
tza ikaslearen beharren elementu batí
dagokio eta, aldi berean, beste unitate
guztiekin ere badu zerikusirik,

Horrelako sistema behar bezala an
tolatu eta osatu ondoren esan diezaio
kegu ikasle bakoitzari zein unitate ika
si eta zein ordenatan ekin.

Begi bistakoa denez, zenbat eta han
diagoa izan ikaslegoaren kopurua, hain
bat eta erosoagoa gertatuko da ikasle
bakoitzaren beharrei dagokien irakas
kuntz sistema eratzea.

Gure ikaskuntz sistema honetako za
ti edo unitate bakoitza argi eta garbi
deskribatu beharko da. Izan ere, alde
batetik ikasleek ondo jakin beharko du
te zein elementu proposatzen zaien eta,
bestetik, ikaskuntza/irakaskuntzaren ar
duradunek nahitaezko dute ikasleek be
roriengandik itxaro dutena garbi ikus
tea.

Honela, deskribapen honek bi egin
behar ditu: oinarrizko informazioa
emango die ikasle-irakasleei, eskulibu
ruen egileei, ikastaroen antolatzaileei
eta abarri; eta gainera, aldi berean,
ikasle-mota bakoitzari dagozkion ira
kas-teknika, eskuliburu eta abar erabil
tzeko askatasuna utziko du.

Unitate bat burutzean ikasleak egin
ahal izango duenari unitateuren ikas
kuntz belburua deritzo. Bere eginbeha
na bete dezan, ahalik eta explizitoena
izan behar du ikaskuntz helburuaren
deskribapenak. Honek esan nahi du
zehatz-mehatz deskribatu beharko dela
ikaskuntz helburua, guztiek gauza bera
eta inolako zalantzarik gabe ulertzeko
moduan deskribatu ere.
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Unitate metagarrizko sistemaren bar
neko helbutu guztiak sistema koheren
tea osatzeko moduan deskribatu behat
dita gainera. Beraz, derrigorrezkoa da
unitate rnetagarrizko sistema osearen
azpian modelo bakarra eta oinarrizko
arau berberak egotea. Eskakizun hau
betez bakarrik nabarmenduko dita hel
buru guztien arteko loturak, eta ikusi
ahal izango da helburuak maila berdi
nean dauden ala ez. Orduan bakarrik
zehaz dezakegu zer-nolako ikaskuntz
progresioa erarnan dezaketen ikasleek.

Laburbilduz, honako urrats hauek di
ta derrigorrezko unitate metagarrizko
edozein sistematan:

1.-Ikaslearen beharren ikerketa eta
analisia;

2.-Antzeko beharrak dituzten ikas
leak taldean elkarrekin jartzea;

3.-Maila bakoitzeko beharrei eran
tzuteko moduan, ikaslmntz helburuak
sistema oso batean elkarrekin nola lo
tu deskribatzea;

4.-Ikaskuntzarako egokierak ipin
tzea, ikasleek ahalik eta zuzenen irits
ditzaten helburu guztiak.

2. HIZKUNTZ IKASKUNTZAREN
HELBURUAK

Beste ikaskuntz helburuen gisa, hiz
kuntz ikaskuntzaren helburuak ere por
taera (behaviour) terminotan deskriba
tzen dita. Ikaskuntzaren helmuga ikas
lea gai egitea da, ikaskuntz prozesuaren
hasieran menderatzen ez zuen zerbait
menderatzeko gai egitea, hain zuzen
ere. Hau berdin aplikatzen da nola ahal
men fisikoen alorrean (bizikletan ibil
tzearenean, esaterako) hala hain begi
bistakoak ez diren ahalmenen alorrean
ere (mota desberdinetako ardoak bereiz
tearenean, teoría zientifikoren bat uler
tzearenean etab.).

Gainera, l. puntuan ikusi dugunez,
ikaskuntzaren helburuak ikaslearen
ikaskuntz beharretara egokitu behar di
ta. Honek esan nahi du, helburu bat
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deskribatzen hasi aurretik, ikasle-tal
dearen beharrak deskríbatu behar ditu
gula, hots, helmuga-taldea («the target
group» edo «el grupo meta»).

Behin helmugako taldea deskribatuz
gero eta orduan bakarrik saiatuko gara
talde honek hizkuntza arrotza zertara
ko behar duen ahalik eta zehazkien mu
gatzen,

Ez da aski «hizkuntza arrotza hitz
egiten jakin behar dute» esatea; hori
ez da nahiko zehatza eta. Izan ere, ape
nas duen zentzu handirik edozein hiz
kuntza mintzatzen jakiteak, aldi berean
hiztuna hizkuntza hori ulertzeko gauza
ez bada. Gainera, noíz esan daiteke
norbaitek hizkuntza batean hitz egiten
badakiela? Esate baterako, noiz esan
daiteke norbait bere ezagunekin egural
diaz mintzatzeko gai dela edota hilera
ofizial batean jendaurrean mintzatzeko
gai dela? Badirudi horrek zerikusi han
dia duela ikasleak biziko dituen egoe
ra motekin. Alde ederra dago auzítegi
ko itzultzaile profesionalaren eta pasa
dizoko turistaren artean.

Helmuga-talde baten ikaskuntz hel
buruak deskribatzerakoan, hizkuntza
arrotza zein egoeratan erabili beharko
den adierazi beharko dugu lehenbizi.
Egoera bat deskribatzea zeta da: hiztu
nak jokatu 'behar dituen rolak, rol ho
rien inguruguneak eta beroietan erabili
beharreko gaiak adieraztea. Tekniko
kiago esanda, egoera hizkuntz egíntza
baten izaera determinatzen duten bal
dintza extralinguistikoen multzoa da.

Helmuga-taldeko kideek hizkuntza
arrotza zein egoeratan erabili beharko
duten mugatu ondoren, egoera horietan
zer egín beharko duten zehazten saia
gaitezke.

Lehenbizi ikasleak zein bizkuntz
ekintzatan parte hartu beharko duen
zehaztuko dugu. Ekintza hauek nahiko
«errazak» izan daitezke, hala nola irra
tiko meteorologi berriak ulertzea; edo
ta zailagoak, esate baterako, ikaslearen
ama-hizkuntzan idatzitako txosten ba
ten Iaburpena ahoz eta hizkuntza arro-

..•
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tzean ematea. Azken adibidetik ateta
daitekeenez, hizkuntz ekintzak ohízko
lau trebetasunetan banatzea -mintza
mena, entzumena, idazmena eta irakur
mena- ez da guztiz egokia.

Hizkuntz ekintzen izaera mugatu on
doten, ikasleak hizkuntza arrotza zerta
rako erabili beharko duen zehazten saia
tuko gata, zer hizkuntz funtzio bete
beharko dituen. Adibidez, gertaerei bu
ruzko informazioa eman beharko du,
zerbait segurua edo zalantzazkoa dela
adierazi nahiko du, zerbait ongi edo
gaizki iruditzen zaiola, eskerrona adieta
zi nahiko du edo barkazioa ·eskatu.

Baina ikasleak hain orokorrak diren
hizkuntz funtzio hauek betetzea baino
gehiago ere egin beharko du. Izan ere,
informazioa ez du abstraktuki bakarrik
eman beharko, zerbaiti buruz baizík.
Segurtasuna edo zalantza ere zerbaiti
buruzkoa izango da. Era berean, bar
kazioa ere zerbaitegatik eskatu nahiko
du, etab. Bestela esanda, gauzei, pertso
nei, gertaerei eta abarri buruz mintza
tzeko gaitasuna beharko du. Horretara
ko, hizkuntza arrotzean haírrbat eta
hainbat nozio erabiltzeko gauza izan be
harko du. Nozio horiek erabili beharko
dituen gaien baitan daude, hein handi
batean. «Eguraldia» gaiaz mintzatzean,
ona, eguzkia, euria ari eta antzeko no
zioak erabili beharko ditu; «rnenu» ba
tez aritzean, berriz, baragia, izozkia eta
kaf ea nozioak erabili beharra gerta da
kioke. Horrelako nozío-zerrendak egin
ditzakegu gai bakoitzaren inguruan, Ho
rretarako gai bakoitzean ikasleek nola
ko gaitasuna behar duten erabaki be
harko da eta zein nozio behar dituzten.
Bestalde, badira zenbait nozio orokor
ere, edozein egoera eta gaitan beharrez
ko gerta daitezkeenak. Adibidez: ízatea
/ ez izatea, orainaldia / iragana, aurre
tik / ondoren, etab. Nozio hauek ino
lako gai bereziri ez dagozkionez, alfe
rrikakoa da honelako edo halako gaita
tik ateta nahian ibiltzea. Nozio horiek
jendeak hitzegiterakoan erabiltzen dí
tuen edukietatik ateta daitezke. Oro
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har, jendeak nozio hauek erabíltzen
ditu:

1.-Entitateak (gauzak, pertsonak,
ideiak, egoerak, ekintzak, gertaerak,
etab.).

2.-Entitateen propietateak eta kua
litateak,

3.-Entitateen arteko harremanak.
Gaiek determinatzen dituzte batipat

entítateak. Propietate, kualitate eta ha
rrernan nozioak, berriz, orokorkiago
erabiltzen dira. Nozio orokor hauen ze
rrendak osatzeko, zeta egin dezakegu:
kategori sistema bat ezarri logikaz eta
gero kategoria bakoitzean erabil daitez
keen nozioak zerrendatu.

Behin hizkuntzaren ikaskuntz helbu
ruen deskribaketa puntu honetaraino
eraman denean, ikasleak deskribatu den
guztia egiteko beharko dituen hizkuntz
formak (egiturak, hitzak eta esaldiak)
hautatzeari ekin diezaiokegu, Forma
hauek erabakitzeko, hizkuntz funtzioak
eta nozioak aparte hartzen dita, eta hiz
kuntza konkretu batean nola gauzatzen
diren aztertzen da. Bestela esanda, hiz
kuntz formak erabakitzeko, beroien ex
ponenteak ezartzen dira.

Hizkuntz ikaskuntzaren helburuak
finkatzerakoan, trebetasun mailaren
deskribaketa dugu azken urratsa: hau
da, deskribatu den guztia ikasleak no
raino menderatu behar duen zehaztea,
Erraz samarra da honelako deskribake
ta orokorki egitea; baina oso zaila, ezi
nezkoa beharbada, gainerako osagaiak
deskribatzerakoan lor daitekeen zebaz
tasunez egitea.

Laburbilduz, honako osagai hauek
ditu hizkuntz ikaskuntzaren helburuak
deskribatzeko darabilgun ereduak:

1.-hizkuntza arrotza erabilia izango
den egoerak, gaiak harnean direlarik.

2 .-ikaslea partaide izango deneko
hizkuntz ekintzak;

3.-ikasleak beteko dituen hízkuntz
funtzioak;

4.-zer egiteko gauza ízango den
ikaslea gai bakoitzari dagokionean;
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5.-ikaslea erabiltzeko gai izango
den nozio orokorrak;

6.-ikaslea erabiltzeko gauza izango
den nozio bereziak (gaiei loturikoak);

7 .-ikasleak erabiltzen jakingo di
tuen hizkuntz formak;

8.-ikasleak ekintza hauetan lortu
ko duen trebetasun maila.

3. HIZKUNTZ IKASKUNTZAREN
HELBURUAK, UNITATE
METAGARRIZKO SISTEMA
EUROPARRAREN BARNEAN

Bigarren puntuan agerturiko eredua,
unitate metagarrizko sistemaren eskaki
zunak betetzeko eraikia izan zen. Ho
rrek esan nahi du hizkuntzen ikaskun
tzan eman daitezkeen helburu guztiak
deskribatzeko bidea eman behar duela.

Ereduak, bestalde, europar sistema
ren eskakizunak ere betetzen ditu. Izan
ere, hizkuntza guztien ikaskuntzarako
helburuak deskribatzeko ez ezik, zen
bait hizkuntza desberdinen ikaskuntz
helburuak elkarrekin konparatzeko bi
dea ere ematen bait du. Eta hori egin
liteke, hain zuzen, unitate metagarriz
ko sistema hizkuntza bakoitzarekiko in
dependentea delako.

Bigarren puntúan, laburpenean sar
turiko osagai guztietatik bat bakarra,
7. osagaia, definitu behar da hizkuntza
bakoitzaren arabera. Beste osagaiak ez
daude hizkuntza bereziei dagozkien ele
mentuei lotuak. Bar,kamena eskatu be
zalako funtzioak, orainaldia / lebenal
dia bezalako nozio orokorrak edota
ctxea eta haragia bezalako nozio espe
zifikoak, hizkuntza guztietarako ez ba
da ere, beharrezkoak izango dita gu
txienez Europako Kontseiluaren kide
diren nazioetan hitzegiten diren hizkun
tza guztietarako. Nahiz eta desberdin
tasun guztiak aintzakotzat hartu, nazio
hauen oinarri sozio-kulturala nahiko
hornogeneoa da gutxienez, hizkuntza
arrotzen ikasleetarik kopuru handi ba
tek, edonon aurkituta ere, hizkuntza
arrotz hori oso antzeko helburuetarako
erabili beharko duela pentsatzeko. Des-
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berdintasunik txikienek sortzen dituz
ten arazoak, deskripzioko zenbait axa
leko osagai moldatuz, aise konpon dai
tezke. Bide honetatik, ereduak, printzi
pioz, helburu-gidak dei genitzakeenak
zehazteko bidea emango luke. Hizkun
tza zenbaitentzat erabil daitezkeen hel
buruak lirateke hauek, l. osagaitik 6.
osagaira arte eta, agian, 8 .a ere bai, Be
harrezko hizkuntz formak zehazten di
tuen 7. osagaia deskribatu ahal izateko,
helburu hauek hizkuntza bakoitzari
aplikatzea ere badago.

Unitate metagarrizko sistema norba
nakoaren beharrak asetzeko asmoz izan
da diseinatua. Horregatik, sisternaren
helburuen aurkakoa litzateke ikaskuntz
helburu monolitikoak definitzea.

Lehenengo puntuan adierazi den be
zala, unitate metagarrizko sistemak
ikaskuntzaren eginkizun globala zatitu
egiten du, sailak definituz, Sail hauen
deskripziorako eredu bat osatu ondo
ren, ikaskuntz prozesuaren eginkizun
globala nola zatitu erabaki beharko du
gu, hau da, nola heldu sailetara. Kon
tuan bar dezagun sistema honen oina
rrizko printzipioa dela sailkatze hori
ikasleen beharretan oinarritutako anali
siaren arabera egitea.

Eguneroko experientzia kontuan har
turik, nahiz eta analisi formalik ez egin,
badakigu, ondo jakin ere, hizkuntza
arrotzen ikasleak bi azpitalde nagusitan
banatzen direla: hizkuntzaren ezagutza
orokorra eta globala behar dutenak eta
hizkuntza helburu bereziak lortzeko be
har dutenak. Bi kategoria hauek ezar
tzen dute lehenengo zatiketa gure sis
teman: hizkuntza arrotzaren erabilera
orokorra, alde batetik, eta erabilera es
pezializatua, bestetik.

Era berean, hizkuntza arrotza orokor
ki menderatzea behar duten ikasleek,
lortu nahi duren menderatze mallaren
arabera sailka genitzake. Zenbaitentzat
nahikoa izango da beren behar fisikoak
giro arrotz batean behar bezala bete
ahal izatea eta axaleko gizarte-harrema
nak aurrera eramateko gauza izatea.
Beste zenbaitentzat, ordea, ezinbeste-
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koa izango da ia-ia bertako baten an
tzera hitzegitea. Bi mutur hauen altean,
hizkuntzaren rnenderatze maila guztiak
bereiz genitzake, denak ikasle-taldeen
beharrei dagozkienak. Gure sistemaren
barman bereiziko diren mailen kopu
rua, Trim-ek dioen bezala, «praktika
ren komenientzi mailako arazoa da ba
tipa t».

Gure sisternaren barruan definitu be
harreko lehen maila gisa, «Atalase mai
la» izena jarri genion bat aukeratu ge
nuen (ingelesez: Thershold Level edota
T-Level). Atalase maila hau, horrela
deituko diogu errazago ulertu ahal iza
teko, unitate metagarrizko sisteman ze
haztu beharreko hizkuntza arrotz baten
menderatze maila arruntena da.

Hautapen hau ondoko puntu hauetan
oinarritzen da:

1.-Sisteman sartuko liratekeen ikas
le berririk gehientsuenak maila hau
gainditu beharrean aurkituko lirateke,
bukaerako maila kontuan hartu gabe.
Atalase mailak, beraz, nazio askotako
ikasle izan daitezkeenen beharrak era
ba t edo partzialki bete ahal izango li
tuzke.

2.-Atalase maila, unitate metaga
rrizko sistemaren harnean, helburu
esentziala da eta ez badaezpadakoa.

3.-A talase mailak jadanik definitu
ta dauden helburu-sistemen harnean zu
lo bat bete dezake eta, ondorioz, era
kunde horiek errazago beregana leza
kete.

4.-Helmuga-taldea nahiko handia
izango litzateke ikaskuntz komenentzia
ugariak garantizatu ahal izateko, bere
ziki sistema multimedien erabilerari da
gokionez.

4. ATALASE MAILA
Unitate metagarrizko sistemaren ba

rman, Atalase maila dugu bigarren hiz
kuntzan eman daitekeen gaitasun maila
rik apalena. Atalasera iristen ez den
gaitasun mailarekin ere nahikoa izango
dute zenbait ikaslek, baina gaitasun
maila hori ezin daiteke hizkuntzaren
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menderakuntza arruntatzat jo. Gaita
sun arrunt horri esker, ikasleak molda
tuko dita eguneroko egoera gehienetan,
nahiz eta zenbait egoeratarako bereziki
prestatuak ez egon. Ikaslea oso motz
geratzen da ikasitakoa egoera berrieta
ra eramateko gauza ez denean. Kasu
horretan esan nahi da ikaslea ez dela
oraindik hizkuntzaren gaitasun maila
arruntera iritsi.

Luzaz eztabaidatua izan da Atalase
mailaren altuera erreala, Arazoa zera
da: ez dakigula zehatz-mehatz zein den
gaitasun arruntaren mínimo absolutua.
Gainera, alde handia egon daiteke per
tsona batetik bestera baliabideak era
biltzeko orduan, Projektua aurrera zi
hoala, zera proposatu zuen van Ek-ek,
ingelesarako Atalase mallaren egileak:
maila hau urtebetean edo 100-150 or
dutan ikas daitekeenaren arabera defi
nitzea. Horretarako arrazoi nagusia
ikasleak ez desanimatzearena zen; izan
ere, balizko ikasleari urtebete baino
gehiagoko helburua jarriz gero, atzera
egingo bait luke batek baino gehiagok.

Hizkuntzen ikaskuntz helburuak
ikasleen beharren arabera deskribatze
ko burutu dugun ereduari esker, zeha
tzago azter dezakegu orain problema.

Gogorra bada ere, zera onartu beha
rrean gaude: lan nekeza dela hizkuntza
ren gaitasun mailarik arruntena ere lor
tzea. Era berean, honako hau ere kon
tuan hartzekoa da. Badirudi gehiago
eragiten diotela ikasleen motibazioari
epe motzeko helburu mailakatuek epe
luzerako helburu bakar batek baíno.
Beraz, Atalase mailaren inguruan ari
direnei -irakasle, material-sortzaile
eta abarri- ongi etorriko zaie «erdibi
deko» helmugaren bat ípintzea.

Estudio hau oinarritzat . hartuta,
erraz deskriba daiteke «erdibideko
maila» hori, «superbizitzeko edo mol
datzeko maila» ere dei dezakeguna,

Atalasc mailari gagozkiolajik, berriz,
hiru bide ditugu hori deskribatzeko:
Atalase maila bakarra, ofiziala, deskri
batzea; zenbat ikasle-mota hainbat Ata
lase maila deskríba tzea; eta, hirugarre-



Gai monograjikoa

na, helburu bakarreko maila eta zen
bait bariante izan ditzakeena definitzea,
Hirugarren hau aukeratu dugu.

Lan honetan deskribatzen dugun ba
riantea ikasle helduei dagokie, eta ho
nako bereizgarriak dituzten helduei,
hain zuzen ere:

1.-Atzerrira joango dira aldian be
hin eta denbora gutxirako (turista be
zala batipat);

2 .-noizean behin harremanak izan
go dituzte beren herrian atzerritarre
kin;

3.-atzerritarrekin izango dituzten
harremanak azalekoak izango dita nor
malean, ez profesionalak;

4.-hizkuntza arrotzaren oinarrizko
maila bakarrik menderatu beharko
dute.

BIGARREN ATALA:
ATALASE MAILAREN

DEFINIZIOA

5. EGOEREN ANALISIA ETA
DESKRIBAKETA

Egoera hizkuntz egintza baten izae
ra mugatzen duten baldintza extralin
guístikoen multzoa da (ikus 2. puntua)
Egoerak beti pertsonalak eta bereziak
dita. Baldintzetariko bat hiztuna beta
da noski, bere experientzia guztiekin
hatera.

Baina gure asmoetarako bakarkako
baldintzak alde hatera utziko ditugu
eta egoeren lau osagaitan zentratuko
gara, gure lanerako oinarri ona emango
digutelakoan, Hemendik aurrera lau
osagai bereiziko ditugu egoeretan:

1.-Ikasleak jokatu beharko dituen
paper sozialale.

2.-Ikasleak jokatu beharko dituen
paper psi~0logikoak.

3.-Ikasleak ikasi duen atzerritar
hizkuntza erabiltzeko bizi-inguruneak.

4.-Ikasleak atzerritar hizkuntza ho
rretan erabili behar dituen gaiak.

Paper sozialak
Atalase mailako ikasleak menderatu

behar dituen paper sozialik garrantziz
koenak hauek dita:

1.-Ezezaguna ezezagunarekin sola
sean.

2.-Adiskidea adiskidearekin sola
sean.

Aukeraketa hau Richterich-en estu
dio batetik hartua dago (A model for
the definition of language needs of
adults learning a modern language,
1972), helmuga-taldearen bereizgarrie
tan oinarritua bera. Beste paper asko
ere sartuak daude lehen puntu horretan,
hala nola:

Pertsona pribatua / pertsona ofiziala
gaisoa / medikua, erizaina, dentista.
Lehen puntuan nahiz bigarrenean sar

daiteke honako paper hau:
eskatzen duena / ematen duena
Bigarren zenbakiko papera sartzeak

(adiskidea adiskidearekin solasean) on
doren garrantzitsuak ditu Atalase mai
la deskribatzeko. Izan ere, horrela Ata
lase maila atzerritar hizkuntza batean
superbizitzeko behar den baino maila
goragokora igotzen da. Ikaslea atzerri
ko hiztunekin harremanetan jartzeko
prestatuko du. Orduan bakarrik izenda
daiteke bere betean maila hau «Átala
se maila», hots, ikaslea atzerritar hiz
kuntza darabilen komunitatearen atala
sea pasatzeko trebatuko bait du.

Paper psikologikoak
Helmuga-taldearen

oinarriturik, honako
keratzen ditugu:

1.-Neutralitatea

bereizgarrietan
paper hauek au-

2.-Berdintasuna
3.-Sinpatia (errukiberatasuna)
4.-Antipatia

Bizi-inguruneak
Arlo honetan ere ahalik eta zerren

darik egokiena eta eraginkorrena osa-
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tzen saiatu gara. Dena den, gisa haue
tako lanen mugak ezagunak zaizkigu.

Hona hemen ikasleak zein bizi-ingu
runetan erabili beharko duen hizkuntza
arrotza.

l.
l.

2.

3.

2.
2.1.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

2.2.

2.2.1.
l.
2.
3.
4.

2.2.2.

2.2.2.1.
l.
2.
3.
4.

2.2.2.2.
l.

Kokamendu geografikoa

Atzerria, hizkuntza hori ber
tako hizkuntza delarik.
Atzerria, hizkuntza hori ber
tako hizkuntza jatorrizkoa ez
delarik.
Ikaslearen sorterria.

Lekua

Etxetik kanpo
Kalea
Plaza
Parkea, lorategia
Terraza
Landa
Hondartza
Lakua, itsasoa
Mendiak
Kiroldegia
Igerileku estalgea
Akanpalekua
Autobus-geralekua
Taxi-geralekua
Parajeak
Azo ka
Aparkalekua

Etxe bamean

Bizileku pribatua
Etxea
Apartamentua
Egongela, jangela
Sukaldea

Bizitza publikoa
Erosketale
Den da
Superrnerka tu a
Biltegiak
Teilatupeko azoka

Jatetxe eta edaritegiak
Jatetxea

2.
3.
4.
5.

2.2.2.3.
l.

2.
3.
4.
5.
6.

2.2.2.4.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2.2.2.5.
1.

2.2.2.6.
l.
2.

.3.
4.
5.
6.
7.

2.2.2.7.
l.
2.
3.
4.

2.2.2.8.
l.
2.
3.
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Kafetegia
Snack barra
Taberna
Kan tina

Akomodazioa
Hotela
- Hoteleko gela
- Hoteleko harrera-lekua
Akanpalekua
Aparkalekua
Egoitza/ aterbea
Ostatua
Baserria

Garraioa
Tren-geltokia
Autobus-geltokia
Aireportua
Portua
Txartel-bulegoa
Bidai bulegoa
Inforrnazio-bulegoa
Gauza galduen bulegoa
Aduana
Garajea
Gasolindegia
Barneko aparkalekua

Erlijioa
Eliza

Osas un-zerbitzuak
Ospitalea
Medikuareneko / dentistare
neko itxoingela
Klinika
Botika
Komunak
Sauna
Ilea paindegia

Ikastegiak
Eskola/Ikastola
Hizkuntz ikastetxea
Ikasgela
Liburutegia

Erakustokiak:
Museoa
Arte-galería
Erakusketa
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2.2.2.9. Ikusleizunak
l. Antzokia
2. Zinema
3. Kontzertu/ opera-aretoa
4. Night-kluba
2.2.2.10. Komunikazioak
1. Postetxea
2. Telefono-kabina
2.2.2.11. Finantzak
l.
2.

2.2.2.12.
l.
2.
3.

2.2.2.13.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

3.
l.
2.
3.
4.

Bankua
Dirua trukatzeko bulegoa
Lantegiak
Bulegoa
Denda
Fabrika
Garraiobideak
Autobusa
Tranbea
Trena
Metro a
Barkua
Hegazkina
Taxia
Berebila
Bizikleta

Ingurua
Familia
Lagunak
Ezagunak
Ezezagunak

Gaiak
Gaien zerrenda egiterakoan, helmu

ga-taldearen bereizgarriak hartu dira
oinarritzat eta lehen aukeratutako pa
per sozialak gidari. Benito ere ohartzen
gata gisa. honetako zerrenden mugez.
Zerrenda ezin izan daiteke osoa, noski;
halere, badakigu aipatutako gaiak era
biltzeko gauza den ikaslea trebea izan
go dela aipatzen ez diren antzekoak era
biltzeko t.r~.

1. Nortasunaren ezaugarriak
1.1. Izen-deiturak
1.2. Helbidea, bizilekua
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1.3. Telefono-zenbakia
1.4. Jaioteguna eta jaiolekua
1.5. Adina
1.6. Sexua
l. 7. Egoera zibila
1.8. Nazionalitatea
1.9. Jatonía
1.10. Lanbidea, ogibidea
1.11. Enpresaria, ugazaba
1.12. Familia
1.13. Edijioa
1.14. Gustoak eta gustoko ez di

ren gauzak
1.15. Izakera, tenperamentua, al

dartea.

2. Etxea eta ingurunea
2.1. Etxebizitza motak
2.2. Etxearen antolamendua, ge

lak
2. 3. Haltzariak eta ohea jazte-

koak
2.4. Errenta
2.5. Zerbitzuak
2.6. Erosotasunak, kornenentziak
2. 7. Eskualdea
2 .8. Landareak eta anirnaliak

3. Negozioa, lanbidea, ogibidea
3.1. ·Negozioak, lanbideak, ogibí-

deak
3 .2. Lantokia
3.3. Langiroa eta lan-kondizioak
3.4. Soldata
3.5. Lanerako prestaera
3.6. Gerorako planak

4. Aisla, entretenimenduak
4. l. Hobiak edo afizioak
4.2. Interesak
4.3. Irratia, telebista, etab.
4.4. Zinea, antzerkia, opera, kon-

tzertua, etab.
4.5. Kírolak
4.6. Burulanak
4. 7. Artelanak
4.8. Museoak, galeriak, erakuske

tak
4.9. Prentsa,

J
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5. Bidaíak
5.1. Lanerako bidaia, gaueskola

rakoa, etab.
5.2. Oporrak
5 .3. Lurraldeak eta bestelako le-

kuak
5.4. Garraio publikoa
5 .5. Garraio pribatua
5.6. Lurralde batean sartzerakoan

eta bertatik irteterakoan
5.7. Nazionalitateak
5.8. Hizkuntzak
5 .9. Hotela, akanpalekua, etab.
5 .1O. Bidai agiriak
5 .11. Bidai prezioak
5.12. Txartelak
5.13. Pardelak
5.14. Trafikoa

6. Jendearekiko harremanak
6.1. Adiskidetasuna / ezinikusia
6.2. Gonbitak
6.3. Gutunak
6.4. Elkarte bateko kidetza
6.5. Iritzi sozio-politikoak

7. Osasuna eta ongizatea
7.1. Gorputz-atalak
7.2. Gorputz-jarrerak
7.3. Gaisotasunak/istripuak
7.4. Norberaren egoera
7.5. Zentzuen jarduera
7.6. Higienea
7.7. Aseguruak
7.8. Mediku-zerbitzuak
7.9. Larrialdiko zerbitzuak

8. Hezkuntza
8.1. Eskola edo heziketa mundua
8.2. Ikasgaiak
8.3. Notak eta tituluak

9. Erosketak
9.1. Eroslekuak eta aukerak
9.2. Janariak
9.3. Jantziak, rnodak
9.4. Erretzea
9 .5. Etxeko tresnak
9.6. Botikak
9.7. Prezioak
9.8. Pisuak eta neurriak

Atolase Maila

1O. Janari eta edaríak ·
10.1. janari eta edari motak
10.2. Etxetik kanpo jateko eta

edateko lekuak

11. Herrí-zerbitzuak
11.1. Postetxea
11.2. Telefonoa
11.3. Telegrafoa
11.4. Bankua
11.5. Polizia
11.6. Ospitalea, klinika, etab.
11.7. Konponketak
11.8. Garajea
11.9. Gasolindegia

12. Lekuak eta noeabideak

13. Atzerriko hizkuntza
13.1. Gaitasuna
13.2. Ulermena
13.3. Egokitasuna

14. Eguraldia
14.1. Klima
14.2. Eguraldiaren gorabeherak

eta ezaugarriak,

6. HIZKUNTZ EKINTZAK
Boskarren puntuan egindako deskri

baketetan oinarrituz, honako ondorio
hau ateta dezakegu: ikasleek hizkuntza
arrotza askoz gehiago erabili beharko
dutela ahoz idatziz baino. Are gehiago,
uste dugu aipatu egoeretan helmugako
taldekideek ez dutela hizkuntza arro
tzean irakurri eta idazteko premia han
dirik izango. Beraz, Atalase maila ahoz
komunikatzeko gaitasuna da batez ere.

Ahozko komunikazioa norabide ba
karrekoa izan daiteke; adíbidez, hiztu
na entzulegoaren aurrean bakarrik hiz
ketan ari denean edota inatid entzuten.
Kasurik gehienetan, halere, e\a Atalase
mailarako aipatutako egoeretan berezi
ki, bi lagun ariko dira gutxíenez elka
rrekin hizketan eta txandaka: batek
hitz egiten duenean besteak entzun
egingo du, eta alderantziz.

Elkarrizketa da Atalase mailarako
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prestatzen ari dírenen ekintza Iinguis
tiko nagusia. Horrek bi trebetasun es
katzen ditu: hitz egitea eta ulertzea.
Gauza nabaria da ikasleek askoz gehia
go jakin behar dutela ulertzen hitzegi
ten baino. Izan ere, beren burua da
kitenaren muga barruan mintzatzeko
kontrolatu badezakete ere, ez daukate
beren solaskideak kontrolatzerik. Hori
horrela izaki, nahiko erraz definí deza
kegu ikasleek behar duten gaitasuna,
dela lehen aipatutako gaien inguruan
elkarrizketa hasteko, dela beste edozein
funtzio linguistiko betetzeko. Baina zai
lago gertatzen da hori elkarrizketa bes
tek hasi duenean edota ikaslearen jar
dunari bestek erantzuten dionean. Dena
den, garbi dago asko landu beharko
dugula ikaslearen ulermena, edozein el
karrizketatan defenditzeko prestatu na
hi badugu behintzat.

Esan dezagun hemen hitz gutxitan
Atalase mailako ikasle batek zer uler
tzeko gai izan behar duen:
- berak egindako galderei dagozkien

erantzunik normalenak;
- berak aipatutako gaiei edota eman

dako erantzunei dagozkien ihardes
penik normalenak edo probablee
nak;

- boskarren puntuko gai-zerrendaren
barruan bestek egindako galderak;

- boskarren puntuan emandako gai
arloen barman bestek emandako in
formazioa;

- informaziobideek emandako ohizko
oharrak, hala nola aireportuetako
bozgorailuenak, tren-geltokietakoak,
etab.;

- zenbait ohar: argi ibilil, kontuz l ,
gelditu!, azkar!
Idazmenaren helburua oso mugatua

da Atalase mailan. Helmugako taldeki
de gehienek nahikoa izango dute esku
titz errazak idazten eta zenbait inprima
ki betetzen jakitearekin. Beraz, idazme
na lantzea baino gehiago zerbait idatzi
eta formula ezagun batzu erabiltzeko
gauza izatea eskatzen da.

Honela labur daitezke ikasleen beha
rrak:
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Ikasleak eskutitzak idazteko gai izan
go dita:
- ostatu, hotel eta kanpinetan tokirik

dagoen ala ez galdetzeko;
- ostatuko prezio eta kondizioen be

ni galdetzeko;
- zernolako gelak, pentsio mota (pen

tsio osoa etab.), instalazioak, bistak
eta abar nahi dituzten adierazteko.

- turistentzat interesgarri diren leku
eta ikuskizunen berri jakiteko;

- gela bat erreserbatzeko.
Ikasleak honako inprimaki mota

hauek betetzeko gauza izango dita:
hoteletako sarrera-paperak;

- nazio batean sartu edo bertatik ir
tetekoak (behar balitz).

Irakurmenari dagokion helburua ere
oso mugatua da. Atalase mailako ikas
leek honako hauek irakurtzen jakin
beharko dute:
- idazmakinaz idatzitako kartak eta

ikasleek beraiek idatzitako kartei
erantzunez bidaltzen zaizkien libu
ruxka errazak;
trafiko-seinaleetan normalean erabi
litako textuak;
ohar eta iragarki publikoetako tex
tuak;

- gastronomiazko hitzak, normalean
menuetan erabiliak.

Azpimarratu beharra dago hemen ira
kurmenari eta idazmenari buruz esanak
helburu minimoak direla, Atalase mai
lako beharrei begira. Daitekeena da,
eta gertatu ere hala gertatzen da, textu
idatzi gehiago erabiltzea horretara ohi
tuak <lauden ikasleekin; beti ere ida
tzia helburutzat ez, baina irakaskuntza
rako lagungarritzat hartzen delarik.

Beraz, ikaslerik gehíenak Atalase
mailara iritsitakoan askoz gorago egon
go <lira idazmenean eta batez ere ira
kurmenean, guk hemen helburuak ze
hazterakoan deskribatu duguna baino.
Era berean, baliteke ikasle askok hiz
kuntza arrotzeko híztunekin ahoz ha
sítako harreman sozialak kartaz jarrai
tu nabí izatea. Ikasle hauek askoz Ian-
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duagoa beharko dute idazmena. Beste
batzuk, ordea, nahiago izango dute
idazmenari ez, baina mintzamenari ge
hiago ekitea. Bi ikasle mota horiek be
ren lekua beharko lukete unitate meta·
garrizko sistema barman.

Hori dela eta, estudio honetan des
kribatu den bidetik, Atalase maila ho
nela definitzen da: hitzegiteko eta uler
tzeko gaitasun arrunta («a general abi
lity in speaking and understanding»),
eta oso gaitasun nmgatua irakurtzeko
eta idazteko.

7. HIZKUNTZ FUNTZIOAK
Puntu honetan Atalase mallaren de

finizioaren 3. osagaia zehazten dugu.
Beraz, hizkuntz ikasleek Atalase mai
lan erabili behar dituzten funtzio des
berdinak zerrendatuko ditugu, ikasten
duten hizkuntza edozein delarik ere.
Gero, 11. puntuan, seinalatzen da fun
tzio hauetariko bakoitzari dagozkion
hizkuntz formarik erabilienak (grama
tikazkoak eta/edo lexikoak) non aurki
daitezkeen, ingelesaren, frantsesaren
eta gaztelaniaren Atalase mailari dago
kionez.

Hizkuntz funtzioen zerrenda hau an
tolatzerakoan, sei kategoria nagusi be
reizi ditugu hitzezko komunikazioaren
arloan:
1. Gertakarien informazioa ematea eta

eskatzea.
2. Adimenezko jarrerak/egoerak adie

raztea eta egiaztatzea.
3. Hunkipenezko jarrerak / egoerak

adieraztea eta egiaztatzea.
4. Jartera moralak adieraztea eta egiaz

tatzea.
5. Zerbait egineraztea (pertsuasioa).
6. Gizarteko harremanak edo kunpli

menduak.
Sei kategoria hauetariko bakoitza eta

funtzioetariko bakoitza, noski, bereiz
mamiturik azalduko da hizkuntz egin
tzetan. Hala ere, sarritan horietariko bi
edo hiru hizkuntz egintza bakarrean
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konbinaturik azalduko dira. Horrela,
esate baterako, baten batek gertakarien
informazioa eskatzen duen bitartean,
ustekabea edo harridura ere adieraz de
zake (hunkipenezko jarrera edo egoe
ra). Halaz guztiz, funtzio bakoitza be
reiz tratatzea komeni da eta funtzio
bakoitzari dagozkion hizkuntz edukiak
ongi zehaztea.

Hemen ematen den funtzlo-zerrenda
ez da inolaz ere osoa. Lehenengo eta
behin, funtzio guztiak bílduko lituz
keen zerrenda egitea ia ezinezkotzat
eman daiteke. Bestalde, zerrenda hau
Atalase mailarako berariaz egindako
hautapena da. Hortaz, goragoko mai
letan funtzio gehiago sartu beharko li
rateke.

Argi eta garbi utzi behar da, hemen
eskaintzen dugun zerrenda ez dela har
tu behar behin betikotzat edo erabate
kotzat. Dena den, oinarri sendoa gerta
daitekeela uste dugu aplikazio prakti
koetarako eta experimentu gisa. Duda
rik gabe, lan experimental honen ondo
renak aztertu ondoren, aldaketa ugari
egin beharra izango da zerrenda hone
tan.

l.

1.1. Norbera eta besteak aurkeztea.
1.2. Zerbait kontatzea (deskribape

na eta narrazioa barne direla
rik).

1.3. Bestek esana zuzentzea.
1.4. Galderak egitea.

2. ~~~~~~~ztcC.Pj~r~~tltt/~~gerak
ªc:U~~te!ª>JC!tª'>C!giª:it.11.t:ie11
2.1. Adostasuna edo desadostasuna

adieraztea.
2.2. Adostasuna edo desadostasuna

eskatzea (galderak eginez).
2.3. Zerbait ukatzea.
2.4. Eskaintza edo gonbita onar

tzea.
2.5. Eskaintza edo gonbita alde ha

tera uztea (ez onartzea).
2.6. Eskaintza edo gonbita onar

tzen den ala ez galdetzea.
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2.7. Nork bere burua zerbait egite
ko eskaintzea.

2.8. Baten batek zerbait edo nor
bait gogoan duela edo ahaztu
egin zaiola aitortzea.

2.9. Baten batek zerbait edo nor
bait gogoan duen ala ahaztu
zaion galdetzea.

2.10. Zerbait posibletzat ala ezinez
kotzat jotzen den adieraztea
(egin daitekeen ala ez).

2.11. Zerbait posibletzat ala ezinez
kotzat [otzen den galdetzea
(egin daitekeen ala ez).

2.12. Gaitasuna eta gaitasun-eza
adieraztea (zerbaitetarako gau
za den ala ez).

2.13. Zerbaitetarako gauza den ala
ez galdetzea.

2.14. Zerbait bidezko ondoriotzat
jotzen den ala ez adieraztea
(dedukzioa).

2.15. Zerbait bidezko ondoriotzat
jotzen den ala ez galdetzea
(dedukzioa).

2.16. Norbait zerbaitetan seguru ala
dudatan dagoen adieraztea eta
zenbateraino.

2.17. Besteak zerbaitetan seguru ala
dudaran <lauden galdetzea eta
zenbateraino.

2.18. Norbaitek zerbait egin beha
rra daukala edo ez adieraztea
(zerbaít egiteko obligazioa due
la edo ez duela obligazlorik).

2.19. Norbaitek zerbait egin beha
rrik duen galdetzea (zerbait
egiteko obligaziorik duen ala
ez).

2 .20. Besteek zerbait egin beharra
dutela edo ez adieraztea (zer
bait egiteko obligazioa dutela
edo ez dutela obligaziorik).

2.21. Besteek zerbait egin beharrik
daukaten galdetzea (zerbait
egiteko obligaziorik duten ala
ez).

2.22. Zerbait egiteko baimena ema
tea eta eskatzea.

2.23. Bestek zerbait egiteko baime
nik duen galdetzea.

2.24. Baimena ukatua dela aitortzea.
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3.1. Atsegina, gusfoa. 113.hiaadie
raztea (zer nahi
tatzen zaion... ).

3.2. Atsegin-eza, gustorik eza, zer
bait ez dela nahi edo ez zaiola
gustatzen adieraztea.

3.3. Norbaiti zer duen atsegin eta
zer ez, zer gustatzen zaion eta
zer ez galdetzea.

3.4. Ustekabea edo harridura adíe
raztea.

3.5. Zerbaiten esperantza adieraz
tea (zer espero den).

3 .6. Pozbidea edo satisfamendua
adieraztea.

3.7. Deskontentua edo satisfamen
durik eza adieraztea.

3.8. Satisfamenduaz edota horren
gabeziaz galdetzea (kontent da
goen ala ez),

3.9. Etsipena edo .desilusioa adíe
raztea.

3.10. Beldurra edo kezka adieraztea.
3.11. Norbaiti beldurrik edó kez

karik duen galdetzea.
3.12. Zerbait edo norbait nahiago

dela adieraztea (hobespena),
3.13. Norbaiti zer edo zein nahiago

duen (hobesten duen) galde
tzea.

3.14. EskenonÍI: adieraztea.
3.15. Errukia edo sentimendua adie

raztea.
3.16. Asmoa edo xedea adieraztea.
3.17. Norbai ti bere asmoen berri

galdegitea.
3.18. Zerbaiten beharra edo desira

adieraztea.
3.19. Norbaiti bere beharren edo

desiren berri galdegitea.

4.1. Aitzakiak jarri, bakarmena es
katu.

4.2. Batkamen-eskeari erantzutea.
4.3. Norbaitek egina ontzat ematea

edo oniriztea (laudorioak egi-
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nez edo ongi jokatu duela adi
tzera emanez).

4.4. Norbaitek egina gaitzestea.
4.5. Norbaiti oniritzia edo gaitzes-

pena eskatzea.
4.6. Estimua adieraztea.
4. 7. Damua edo tamala adieraztea.
4.8. Axolagabezia adieraztea.

5 .1. Ekintza baten burubidea ida
roki edo proposatzea.

5.2. Besteei zerbait egiteko eska
tzea,

5 .3. Besteak zerbait egitera gonbi
datzea.

5.4. Besteei zerbait egiteko aholku
ematea.
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5 .5. Besteei kontuz ibiltzeko gazti
gatzea edota zerbait egiteari
uzteko.

5 .6. Besteei zerbait egiteko argíta
sunak edo laguntasuna ematea.

6. Gízarteko harremanak edo
kunplimenduak
6. l. Jendea agurtzeko.
6 .2. Hasierako agurrak.
6.3. Aurkezpenak: besteak aurkez

tean eta norbera aurkeztua de
nean.

6.4. Bukaerako agurrak: despedí-
tzean.

6.5. Arreta erakartzeko.
6.6. Topo egiteko.
6.7. Otorduaren hasieran.

8. GAIAK: PORTAERAZKO ZEHAZTASUNAK
Puntu honetan zera deskribatzen da: ikasleek Atalase mailara iristean zer

egiten jakin behar duten, 5. puntuan aipatutako gai bakoitzaren inguruan. Des
kribaketa ez zaio inolako hizkuntzari lotzen eta oinarritzat hartuko da 10. pun
tuan egingo den nozioen zehazketarako.

1. Nortasunaren ezaugarriak
Ikasleak bere buruaz eta besterenaz hitzegiten jakin beharko luke, hemen

seinalatzen diren gaietan:
1.1. izen-deiturak

1.2. helbidea, bizi1ekua

1.3. telefono-zenbakia
1.4. jaioteguna eta jaiolekua

1.5. adina
1.6. sexua
l. 7. egoera zibila
1.8. nazionalitatea
1.9. jatorria
1.10. lanbidea, ogibidea
1.11. enpresaria, ugazaba

1.12. familia
1.13. erlijioa
1.14. gustoak eta gustoko ez di

ren gauzak
1.15. izakera, tenperamentua, al

dartea

- izen-deíturak (deletreatu, behar izanez ge
ro), inizialak

- helbide pertsonala; deletreatu, behar iza
nez gero

- deletreatu jaiolekuaren izena, hala behar
izanez gero

- lantegiaren izena, enpresa, erakundea edo
nagusia

- familiako lagunak, familiartekoak
- erlíjioaren izena
- pertsona, janari, edari eta abarri buruz-

koak batez ere
- jendearen ezaugarri orokorrak
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- ikasle beta, auzokoak eta ingurukoak no
lako etxebizitzatan bizi diren esan, eta
besteei antzeko informazíoa eskatu

- bere etxea, pisua eta bertako gelak des
kribatu, eta informazio beta eskatu bes
teei

- etxeko haltzariak eta ohea jaztekoak aipa
tu eta horiek zertarako diren galdetu

- nork bere etxebizitzaren prezio edo alo
kairuaren berri eman eta beste etxe eta
pisuena eskatu

- gas, elektrizitate, kalefakzio eta telefonoaz
hitzegin eta galdetu

- bainu, dutxa, hozkailu, telebista, lorategi,
garbigailu eta antzekoen berri eman eta
galdetu

- nork bere eskualdearen eta besterenaren
bereizgarriak adierazi eta galdetu: neka
zari giroa, hiria, parajea polita den ala ez

- nork bere herrialdeko eta besterenetako
flora eta fauna deskribatu eta horretaz
galderak egin

2. Etxea eta ingurunea
Ikasleak bera eta besteak non eta nola bizi diren esaten jakin beharko luke,

bereziki gai hauei buruz:

3. Negozioa, Ianbidea, ogibidea
Ikasleak informazíoa ematen jakin beharko luke honako hauetaz:

- nolakoa den edo izan den norberaren eta
solaskideen oraingo eta lehengo lana

- non lan egiten duten norberak eta solas
kideek

- lanorduak, oporrak, lanpostua, lanik bada
goen ala ez

~ diru-sarrerak eta zergak
- norberaren lanerako eta besteenerako es

katzen den prestaketa
- ikasketak jarraitzeko aukerak, gerorako

asmoak eta planak

2.1. etxebizitza motak

2.2. etxearen antolamendua, ge
lak

2.3. haltzariak eta ohea jazte
koak

2.4. errenta

2 .5. zerbitzuak

2.6. erosotasunak, komenentziak

2. 7. eskualdea

2.8. landareak eta animaliak

3.1. negozioak, lanbideak, ogi-
bideak

3.2. lantokia

3.3. langiroa eta lan-kondizioak

3.4. soldata
3.5. lanerako prestaera

3.6. gerorako planak

4. Aisia, entretenimendua
Ikasleak zeta adierazten eta galdetzen jakin beharko luke:

4.1. hobiak eta afizioak - norberaren eta besteen zaletasunak
4.2. interesak - norberaren eta besteen interesak
4.3. irratia, telebista, etab. - telebista eta irratia atsegin zaion ala ez;

zein programa bai eta zein ez
4.4. zinea, antzerkia, opera, - norberaren gustoak azaldu eta besteenak

kontzertua, etab. zein diren galdetu; programa jakiteko eta
jarlekua erreserbatzeko moduak egin;
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4.5. kirolak

4.6. burulanak

4.7. artelanak

4.8. museoak, galeriak, erakus-
tokiak

4.9. prentsa
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txartelak erosi, arropa-gelaz galdetu, ho
rietarako bidea bilatu

- zein diren norberaren eta besteen gogo
koenak; kirolez galdetu, futbol-zelairako
'txartelak erosi, partidu-emaitzari buruz
hitzegin

- irakurtzea eta estudiatzea atsegin zaion ala
ez; zerbait ikasten ari den ala ez

- zein arte mota interesatzen zaion; non
dauden zinema-aretoak, antzokiak, mu
seoak eta abar

- museoak eta erakusketak gogokoak dituen
ala ez; sarrerak non eta zenbatean dauden;
bisita-orduak eta abar

- zer irakurtzen duen normalean: egunka
riak, aldizkariak

5. Bidaiak
Ikasleak bidaiei buruz zera adierazten eta galdetzen jakin beharko luke,

besteak beste: ·
5.1. Lanerako bidaia, gauesko

larakoa, etab.

5.2. oporrak

5 .3. lurraldeak eta bestelako le
kuak

5 .4. garraio publikoa

5 .5. garraio pribatua

5 .6. lurralde batean sartzera
koan eta bertatik irtetera
koan

- nola joaten den lanera, klaseetara eta aba
rretara; zer ordutan egiten dituen joan
etorriak; bidaien iraupena eta maiztasuna

- berak eta besteek non eta nola pasatzen
dituzten oporrak (hotelean, akanpale
kuan ... ); oporraldien iraupena; lehenago
ko oporraldi batzuren berri eman: nora
[can ziren, nola, norekin, zenbat egunez,
egin zuen eguraldia, zer ikusi zuten, zer
egin zuten, inpresio orokorrak, ea oporrak
atsegin izan zitzaizkien eta berriro ere le
ku berera joango liratekeen ala ez; dato
zen oporraldietarako projektuak; ikasten
ari direneko herrian lehendik izan diren
ala ez; zein herri gustatuko litzaiekeen be
reziki bisitatzea eta zergatik

- nazio, toki eta herrialdeen ezaugarriak,
neurriak, non dauden eta inguruak; bazte
rrak ikusteko ahalbideak, toki ikusgarrien
berri

- nola íristen den garraio publikoan leku
hatera; txartelak non erosten diren; gal
dutako gauzez non galdetu; etorrera eta
irteera-orduak: jantokiak, edaritegiak; ira
garkirik erabilienak ulertu

- errepideak, bide motak, trafiko-arauak,
aparkalekuak, dokumentazioa, kotxearen
tzako tailerrak eta zerbitzuguneak

- aduanan zerbait deklaratu nahi duen ala
ez, edo premiazko dokumentuez zerbait
galdetu; inportazioari dagozkion erabakien
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5 .7. nazionalítateak
5.8. hizkuntzak

5.9. hotela, akanpalekua, etab.

5 .1O. bidai agiriak

5 .11. bidai prezioak

5 .12. txartelak
5 .13. pardelak

5 .14. trafikoa
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berri; atzerria bisitatzeko dituen arra
zoiak; egonaldiaren iraupena; herrí horre
tara sartzeko edo bertatik irteteko inpre
soak bete; norberarí dagokíon informa
zioa; diru-trukea

- norberaren eta besteen nazionalítatea
- zeín hízkuntza ezagutu, ulertu, irakurri,

eta ídazten dítuen; zeín maílatan mendera
tzen dítuen; sarritan erabíli dituen, nola
ikasi zítuen, bere írítzíz nolako zailtasu
nak dítuzten, atzerríko hizkuntzak ikastea
ri ekingo dion, beharrezko zaizkion

- zernolako instalazio-rnotak <lauden, zerno
lako gelak, bístak edo akanpalekuak nahi
dituen; prezioak, sarrera-agiriak; zer or
dutan jaten den, giltza eskatu, goízean
deitzeko eskatu

- zer agiri behar diren; nola ateta bísatuak,
aseguruak eta txartelak

- bidai prezioak galdetu, joan edo joan-eto
rria egíteko

~ txartelak hartu eta pagatu
- norberaren ekipaia eskatu eta identífíkatu,

pakete-erarnaleen zerbitzuez baliatu, gau
za galduen bulegoaz galdetu

- trafiko-arauak zein diren galdetu, norabi
de bakarreko kaleak, aparkalekuak non
<lauden, abiadura-mugak; trafiko-seinaleen
texturik erabílienak ulertu

6. jendearekíko harremanak
Gizarteko harremanetan moldatzeko gai izan beharko luke ikasleak:

6.1. adiskidetasuna/ ezinikusia

6.2. gonbitak

6.3. gutunak

6.4. elkarte bateko kidetza

6 .5. iritzi sozio-politikoak

- zein pertsona gustatzen zaizkion eta zeín
ez esaten jakin; besteengandik mota bere
ko informazioa lortu.

- bisita egitera etor daitezen gonbidatu; ha
laber jatera, zerbait hartzera, jaialdi pri
batu edo publiko hatera; horrelako gon
bitak onartu edo ez; norbaitekin zita egin

- beste hizkuntza batean míntzatzen direne
kin postaz harremanik baduen esan, nore
kin, zertaz, zenbatetik zenbatera; besteen
gandik antzeko informazioa lortu; idazlu
ma eta papera eskatu, postalak, eskutitz
zorroak

- klub edo elkarte bateko edo gehiagotako
partaide den ala ez esan, zernolako elkar
teak diren eta zer ekintza dituzten; bes
teengandik informazio bera jaso

- bere iritzi politikoez zerbait esan, politi
kariren bat gogokoa duen, zein motatako

...
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7. Osasuna eta ongizatea
Ikasleak osasunaren zenbait

luke:
7.l. gorputz-atalak

7.2. gorputz-jarrerak

7.3. gaisotasunak/istripuak

7.4. norberaren egoera

7.5. zentzuen jarduera

7.6. higienea

7.7. aseguruak

7.8. mediku-zerbitzuak

7.9. larrialdiko zerbitzuak
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gobernu eta alderdi politikoak dauden be
re herrian; norbere herriko aseguru so
zialaz mintzatu, bereziki zaharren pen
tsioez eta mediku-zerbitzuez; besteengan
dik antzeko informazioa jaso

alderdiri buruz hitz egiteko gai izan beharko

- mina eta ondoeza non dituen esateko gor
putz-atalak aipatu

- gorputzaren jarrerak (escrita, zutik, etzan
da) eta mugimenduak aipatu eta beraiei
buruz galdetu

- gaisotasun, min edo istripuren baten berri
eman; lehendik gaiso egon den edo ope
ratua izan den esan; normalean botikarik
hartu behar duen ala ez esan, eta zer mo
tatakoak diren adierazi

- nola dagoen esan: gustara, goseak, neka
tuta, gaiso, ondo, gaizki; atsedena nahi
duen ala ez; gai horietaz galdetu

- zerbait ikusten, entzuten, usaintzen edo
dastatzen duela esan; gauza batí zer usain
edo zapote hartzen dion esan; gai ho
rietaz galdetu

- non bainatu, garbitu edo arraz daitekeen
galdetu; norberaren higienerako gauzak
eskatu

- asegururik baduen ala ez esan; aseguru
ak babesten dituen arriskuak eta zein
konpainitakoa den adierazi; gai beroietaz
galderak egin

- rnediku-zerbitzuez, kontsultarako orduez,
tratamenduez galdetu; mediku, dentista
edo ospitalerako orduak eskatu; botikate
gian botikak erosi; sendagilearen galderei
erantzun; medikuari zer gertatzen den
azaldu

- poliziaz, suhiltzaileez galdetu; anbulan
tzia, medikua eskatu; kontsulen baten la
guntza eskatu

8. Hezkuntza
Ikasleak gai hauetaz eztabaidatzeko gai izan beharko luke:

8.1. eskola edo heziketa mun
dua

8.2. ikasgaiak

- zernolako heziera izan duen, atzerriko hiz
kuntza non eta nola ikasi duen esan; an
tzeko informazioa eskatu besteei

- ikasteko edo irakurtzeko zein gai dituen
gogokoenak esan; antzeko iníormazioak
eskatu
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8.3. notak eta tituluak -lortutako diploma eta agirien berri eman;
zer azterketa eta nola egin dituen esan; az
terketa berriak prestatzen ari ote den esan;
antzeko informazioa eskatu

9. Erosketak
Ikasleak gai honen zenbait alderdi erabiltzeko gai izan beharko luke:

9.1. eroslekuak eta aukerak - supermerkatu, azoka, denda (okindegia,
harategia ... ) eta abarri buruzko informa
zioa eskatu eta eman; dendan zerbaíten
galdera egín, ikustea eskatu, zenbat balio
duen galdetu; zerbait merkeagoa, bobea,
desberdina erakus diezaiotela eskatu; ero
sitakoa ordaindu; kantitate eta pisu-neu
rriak jakin; atzerriko dirua ezagutu

9.2. janariak - janari-gairik erabilienak eskatu
9.3. jantziak, modak - jantzirik erabilienak eskatu; kolore eta

jazki-bereziak eskatu
9.4. erretzea - zigarro-erretzaileak behar dituen gauzak

eskatu
9.5. etxeko tresnak - etxeko tresnarik erabilienak eskatu, batez

ere bisitariak atzerrian behar dituenak
9.6. botikak -farmazia non dagoen galdetu; gaisotasun

arruntentzako botikak erosi
9.7. prezioak - prezio, deskontu eta ordaintzeko moduaz

galdetu; prezioa egokia, garestia edo mer
kea den esan

9.8. pisuak eta neurriak - neurri eta pisuaz eztabaidatu (handia, txi-
kia, atina, astuna), sorterriko eta atzerriko
pisu eta neurriak erabiliz

1O. Janarlak eta edariak
Ikasleak janari eta edariei buruz mintzatzeko gai izan beharko luke:

10.1. janari eta edari motak - jatetxean bazkaria eskatu, menua aipatu;
zernolako otordua nahi duen eta nola pres
tatuta (frejituta, erreta, asko eginda, gu
txi eginda, etab.) esan; besteengandik an
tzeko informazioa lortu

- zein tokitan jan edo edan daitekeen gal
detu; gai hauetaz besteei informazioa
eman; jatekoa eta edariak eskatu; ordain
du eta propina eman

10.2. etxetik kanpo jateko eta
edateko lekuak

11. Herri-zerbitzuak
Ikasleak zerbitzurik garrantzitsuenak erabiltzen jakin beharko luke eta bes

teei erabiltzen laguntzeko gauza izan:
11.1. postetxea - postetxea non dagoen esan eta galdetu;

buzoia non dagoen esan eta galdetu; karta
eta paketeen frankeoaz galdetu; seiluak
erosi; posta-apartatuaz galdetu

1

•••
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11.9. gasolindegia

- telefono-deiak egiteko tolden berri eman
eta eskatu; norbaiti dei dezala eskatu; bes
teei deituko dietela esan; telefonoz dei
dezaketen galdetu eta norberaren teleío
noa eman; telefonorako fitxak eta txan
ponak eskatu

- telegrama bidali; noiz iritsiko den galdetu;
prezioa eskatu

- bankurik hurbilenaren berri eman eta es
katu; kanpoko dirua non alda daitekeen
galdetu; aldatu dirua bankuan; txeke bat
kobratu; kontu korronterik baduen esan
eta, baiezkoan, non duen adierazi

- komisaldegírik hurbilenaren berri eman
eta eskatu; zerbaiten galtzea edo lapurre
ta kontatu, multa ordaindu

- (ikus mediku-zerbitzuak 7.8an)
- konponketak non egiten dituzten esan eta

informazioa eskatu; gauzak konpon ditza
tela eskatu

- garajerik hurbilena non dagoen esan eta
galdetu; aberia baten berri eman; lagun
tza teknikoa eskatu

- gasolindegirik hurbilenaren berri eman eta
eskatu; gasolina erosi; olioa, ura eta pneu
matikoak konprobarazi

11.2. telefonoa

11.3. telegrafoa

11.4. bankua

11.5. polizia

11.6. ospitalea, klinika, etab.
11.7. konponketak

11.8. garajea

12. Lekua eta norabideak
Ikasleak bidea galdetzeko eta kanpokoei erakusteko gai izan beharko luke;

mapa erabiltzeko eta distantziak esateko edo galdetzeko ere bai.

13. Atzerriko hizkuntza
Ikasleak hizkuntza

luke:
arrotzaren erabileraz eztabaidatzeko gai izan beharko

13.3. egokitasuna

-hizkuntza arrotza nola hitz egiten, uler
tzen, irakurtzen eta idazten duen adieta
zi; hizkuntza hori zaila ala erraza irudi
tzen zaion; era bereko informazioa lortu
besteengandik

- gauzen izenak galdetu; esaeren, hitzen eta
abarren esanahiaz galdegin; norbaiti poli·
ki hitz egin dezala, zerbait errepika deza
la, esanahia argi dezala eskatu

- zerbait ongi dagoen galdetu; norbaiti oke
rrak zuzen ditzala eskatu; zerbait nola
ahoskatzen den galdegin

13.1. gaitasuna

13.2. ulermena

14. Eguraldia
Ikasleak eguraldiaz hitzegiteko gai izan beharko luke:

14.1. klima - sorterriko eta atzerriko klimaren ezauga-
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14.2. eguraldiaren gorabeherak

rriak eman; atzerriko klimari buruz gal
detu

- lau urtaroetan sorterriko eta atzerriko egu
raldiaren gorabeherak adierazi; atzerriko
eguraldiaren ezaugarriak galdetu

9. NOZIO OROKORRAK
Jendeak hitzezko komunikazioan era

biltzen dituen kontzeptuak dita no
zioak. Nozio hauek askotarikoak dira,
abstrakzio maila desberdinak adierazten
bait dituzte. Hau ezinbestekoa da, hiz
kuntzaren izaera halakoxea bait da izan
ere. Hizkuntza gauza konkretuak aipa
tzeko erabiltzen dugu, hala nola ma
haiak eta aulkiak; baina harreman abs
traktuez jarduteko ere erabiltzen dugu,
hala nola datiboaz edo objektu zuzenaz.

Puntu honetan eskaintzen dugun ze
rrenda 2. puntuan proposaturiko kate
gorizazio globalaren arabera antolatua
dago. Badira zenbait puntu zerrenda ho
netan eta 7. eta 1O. puntuetako zerren
detan errepikatzen direnak. Horrela,
esate baterako, gaitasuna/ ezgaitasuna
deritzan «nozio orokorra» (2.4.3.10.)
abalmena eta ezintasuna adierazteko
«hizkuntz funtzioaren» parekoa da, eta
kolorea deritzan «nozio orokorrak»
(2.4.1.12.) badu kidetasunik 10. atalbu
ruan deskribatzen den kolore-nozio «he
rezituen» zerrendarekin.

Teoría aldetik, ez da oso sistema ze
hatza. Gure ezintasunaren adierazgarri
da nolarebait, ez bait gata gauza «hiz
kuntzaren bidez zer egiten den» zienti
fikoki definitzeko. Dena den, horren
ordez hartu dugun sailkapen-sistemak,
nahiz eta bere akatsak izan, ahalik eta
gai-kopururik haundiena sartzeko bidea
ernaten digu. Sistema honetan, zenbait
puntu bi edo hiru aldiz errepikatzen di
ta, baina hori praktika aldetik ez da de
sabantail bezala jotzekoa.

Nozio Orokorrak

l.

2.

Entitate nozioak

Propietate eta nolakotasun
nozioak

2.1.
2.1.l.
2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.3.1.
2.2.3.2.
2.2.3.3.
2.2.3.4.
2.2.3.5.
2.2.3.6.
2.2.3.7.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.

2.4.
2.4.1.
2.4.1.1.
2.4.1.2.
2.4.1.3.

Existentzla edo izatea
existentzia/inexistentzia
presentzia/ ausentzia
baliagarritasuna / baliagarri
tasun-eza
posibilita tea/posibilita terik
eza
gertakizuna/ gertakizunik eza

Lekua eta denbora
Iekua
mugimendua
dimentsioak
neurria
luzera
presioa
pisua
bolumena
tenperatura
adina
ordua
denborazko luzera (iraupena)
abiadura
maiztasuna
[arraikortasuna
aldizkakotasuna
iraunkortasuna
denborazkotasuna
errepikakortasuna
bakar izaera
hasiera
bukaera
egonkortasuna
aldaketa, iragapena

Zenbatekotasuna
zenbakia
kantitatea/kopurua
gradua

N olakotasuna
fisikoak
itxura
neurria, tamainua
pisua, presioa

...
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2.4.1.4. tenperatura
2.4.1.5. ezkotasuna
2.4.1.6. ikusgaitasuna
2.4.l. 7. opakotasuna
2 .4 .1.8. entzungaitasuna
2.4.1.9. zaporea
2 .4.1.1O. usaina
2.4.1.11. egitura
2.4.1.12. kolorea
2.4.1.13. adina
2.4.1.14. gorpu tz egoera
2.4.1.15. klimazko egoera
2.4.1.16. materiala
2.4.2. pertsonalak
2.4.3. balorapenak
2.4.3 .l. balioa, prezioa
2.4.3 .2. kalitatea
2.4.3.3. zuzen edo oker egotea
2.4.3.4. onargarri edo ez onargarri

izatea
2.4.3.5. nahiko edo ez nahiko izatea
2.4.3.6. desigarri edo ez izatea
2.4.3.7. egoki edo desegoki izatea
2.4.3.8. arrakastatsu edo ez izatea
2.4.3.9. baliagarritasuna edo baliaga-

rritasunik eza
2.4.3.10. gaitasuna edo ezgaitasuna
2.4.3.11. garrantzia/garrantzirik eza
2.4.3.12. normaltasuna/ anormaltasuna

3. Erlaziozko nozioak
3.1. Lekuari dagozkionak
3.1.1. besteekiko egoera
3.1.2. tartea edo distantzia
3.1.3. norabidea
3.1.4. abiapuntua
3.1.5. ordena

3.2. Denborazko erlazioak
3.2.1. lehentasuna
3.2.2. geroagotasuna
3.2.3. segida edo jarraipena
3.2.4. aldiberekotasuna
3.2.5. geroari buruzko erref erentzia
3.2.6. orainari buruzko erreferen-

tzia
3.2.7. lehenari buruzko erreferen-

tzia
3.2.8. denboraldi puntualik gabeko

erreferentzia
3.2.9. atzerapena

3.2.10.
3.2.11.

3.3.

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.

3.4.
3.4.1.
3.4.2.

3.5.
3.5.1.

3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
3.6.5.
3.6.6.
3.6.7.
3.6.8.
3.6.9.

Atalase Maila

goiztasuna
berandukortasuna

Egintza/ gertaeren arteko er·
lazioa
ekintzaren subjektua
ekintzaren zera edo objektua
datiboa
instrumentala
norentzakoa
lekua
denbora
modua, bitartekoak

Harreman kontrastak
berdintasuna/ desberdintasuna
kidekotasuna/kontrastea

Edukizko harremanak
jabetza

Logikazko harremanak
konjuntzioa
disjuntzioa
inklusioa/ exklusioa
kausa
ondorioa
arrazoia
asmoa
baldintza
gaiari buruzko ikuspegia

10. GAIEI DAGOZKIEN NOZIO
ESPEZIFIKOAK

Boskarren puntuan, egoeren deskri
baketa egitean, gaiak ere aipatu geni
tuen, Atalase mailako ikasleek hizkun
tza arrotzean erabili beharko dituzten
gaiak alegia. Zortzigarren puntuan, be
rriz, Atalase mailako ikasleak gai bakoi
tzari buruz zer egiteko gauza izan be
harko lukeen adierazi genuen. Orain
arte deskribatutakoa egiteko, hizkuntza
arrotzean nozio asko erabiltzeko gaita·
suna beharko dute ikasleek.

Gai bakoitzari dagozkion nozioak
bereiz zerrenda litezke, introspekzioa,
intuizioa eta experientzia oinarritzat
harturik. Jokabide hau ez zaie batere
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arrotza gertatuko hezkuntza munduan
dabiltzanei.

Nozioen zerrenda ez dago inolako
hizkuntzarekin lotua, nahiz eta nozioak
izendatzeko hizkuntza bat erabili behar
ezinbestean. Beraz, nozioak izendatze
ko erabiltzen diren deiturak ez dira
hartu behar hizkuntza konkretu bate
rako proposatzen diren hitzak bezala.
Bestela esan, nozioen zerrenda ez da
nahastu behar «oinarrizko híztegiare
kin».

(Nolanahi ere, geure lan honetan ez
dugu nozio espezifikoen zerrendarik
ematen, oso luze joango bait litzaiguke.
Zerrenda hori ingelesez, frantsesez edo
gaztelaniaz nahi duenak, jo beza iturrie
tara: Threshold Leve! English, 71-114.
orr.; Un nioeau-seuil, 345-401. orr.;
Un nivel umbral, 65-89. orr.).

11. HIZKUNTZ FORMAK
Estudio honetan honaino egindako

deskribaketek eta emandako zerrendek
edozein hizkuntzatarako balio dute; ez
daude inolako hizkuntza bereziri lo
tuak.

Hurrengo pausoa oraindainoko des
kribaketak eta nozioak hizkuntza ba
koitzari aplikatzea litzateke, gure ka
suan euskarari. Horixe da, hain zuzen,
euskararen Atalase maila antolatzeko
burutu behar den lana, hots, euskararen
Atalase mailari dagozkion hizkuntz for
mak (hitzak eta egiturak) aukeratzea,

Lan hori, tamalez, eginkizun dago,
eta ingeles, frantses eta gaztelaniazko
Atalase mailetarako egindako lanak
erreferentzi puntu bat izan daitezkee
nez, hona hemen liburu horietan kon
tsulta daitezkeen orrialdeak puntu ho
ni dagokionez:

- Threshold Leve! Englísh, 41-144.
orr,
Un niveau-seuil, 317-401. orr.
Un nivel umbral, 35-89. orr.

12. TREBETASUN MAILA
Orain arte egindako deskribaketek
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Atalase mailako ikasleen ezagutzat bes
terik ez dituzte zehazten. Definitzeke
daude oraindik ezagutza horiei dagoz
kien jatortasun, zuzentasun eta errazta
sun mailak.

Zoritxarrez, puntu hau ezin deskriba
daiteke aurrekoak bezain zehatz. Test
obiektiboek lagun diezagukete, baina
ez behar adina. Beraz, orokorki eta ge
hiegi zehaztu gabe jardun beharko du
gu trebetasun mailaz.

Edozein baliabidez baliatzen garela
ere, ikasleen gaitasuna komunikatzeko
gaitasunaren arabera neurtu beharko
dugu. Ikasle bat ez da helmugara iritsi,
baldin eta entzuleek ez badiote uler
tzen. Beste hainbeste esan daiteke uler
tzeko gauza ez denari buruz ere.

Komunikazioak efikaza izan behar du
gainera. Ez da efikaza izango hiztuna
hitzetik hortzera trabatzen denean,
akats gramatikal edo lexikal ugari egi
ten dituenean, ahoskera erabat arrotza
darabilenean ... ; ezta ere entzule beza
la uler dezan, behin eta berriro errepi
katu behar zaionean, edota poliki-poli
ki, oso hitz eta egitura gramatikal erra
zez hitz egin behar zaionean.

Gure iritziz, komunikazioa efikaza
izango da:

1.-ikasle hiztuna jatorrizko entzu
leek erraz ulertzeko moduan mintzatzen
denean;

2.-ikasle entzuleak jatorrizko hiztu
nak dioenaren muina ulertzen duenean,
azkeneko hau gehiegi behartu gabe.

Irizpide hauek Atalase mailarako ba
karrik balio dute noski.

Formulazio honetan badaude gehiago
zehaztu beharreko bi kontzeptu: lehen
irizpidean «erraz» erabili dugu, eta bí
garrenean «gehiegi».

Hiztuna «erraz» mintzatzen da, bal-
din eta:

a) abiada egokiz,
b) nahiko zehaztasunez eta
e) nahiko zuzentasunez (gramatika,

lexiko eta fonetika aldetik)

..
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hitzegiten badu.
Entzuleak ez du hiztuna «gehiegi»

behartzen, baldin eta hiztunak dioena
ren muina:

a) sarritan errepikatu gabe
b) hizketa-abiadura «normal»en ar

teko mantsoena eta
e) tonuera estandarra edo estándar

samarra ulertzen badu.
Hurbilketa hauek oraindik erabate

koak ez badira ere («egokia, «nahiko»,
«sarritan», «samarra» eta abar lekuko),
ikaslearen zein alderdi kontuan hartu
behar diren adierazten digute, trebeta
sun maila ebaluatu nahi denean.

Atalase mailaren helburuetan ez da
go irakurketari eta idazketarí dagokie
nik. Halere, zera esan dezakegu:

1.-erraz irakurri beharko da ikas
leek idatz dezaketena,

2.-ikasleek irakurtzen dutenaren
muina ulertzeko gai izan behar dute:

Badago, egon, teknikarik ikasleek

Atolase .Maila

helburuak zein neurritan lortu dituzten
zehazteko. Bi kategoriatan sailka ditza
kegu:

a) helburuan deskribatua bakarrik
egitea eskatzen dutenak,

b) helburuan deskribatzen ez den
zenbait ariketa egitea eskatzen dutenak.

Lehen motako teknikak test gleba
letan erabiltzen dira eta bizitzaren ispi
lu ditugu. Bigarren motakoak, berriz,
test-baterietan erabiltzen dira eta za
tika aztertzen dituzte gaitasunak (lehen
bizi hiztegia, gero gramatika eta abar).

Nola batzuk hala besteek badituzte
beren alde onak eta txarrak. Experien
tziak eta egoera bakoitzak erakutsiko
digu nola jokatu.

(1) Tbresbold Leoel English, Oxford, Per
gamon Press, 1980 (Iehen edizioa «The
Threshold Level» izenburuaz, 1975.ean atera
zuen Europako Kontseiluak): .
(2) Un nioeau-seuil, Strasbourg, Conseil

de l'Europe, 1976. .
(3) Un nivel umbral, Strasbourg, Consejo

de Europa, 1979.

cífico para una sola lengua en particular. Fue
el mismo Van Ek quien lo aplicó al inglés
«The Threshold Level» (1975). Posteriormen
te le siguieron otras aplicaciones a otras tan
tas lenguas, como el francés, «Un niveau
seuil» (1976), y el español, «Un nivel um
bral» (1979).
Nuestro estudio es una condensación de

la obra de Van Ek y nos limitamos a presen
tar los elementos válidos para todas las len
guas, siguiendo el mismo esquema de «The
Threshold Level»,

EL NIVEL UMBRAL

El estudio sobre el «nivel umbral», con
cepto éste desarrollado y elaborado por el
doctor J. A. van EK, «se inscribe en el pro
yecto del consejo para la Cooperación Cultu
ral del Consejo de Europa, que tiene por ob
jeto el desarrollo de un sistema de unidades
acumulables para el aprendizaje de lenguas
por parte de personas adultas» (Trim).

«Uno de los supuestos en los que se basa
el concepto del 'nivel umbral' es que inde
pendientemenet de donde viva un adulto, en
cualquiera de los estados miembros del Con
sejo de Europa, e independientemente de
cualquiera que sea la lengua europea que el
alumno quiere aprender, sus necesidades de
comunicación básicas serán idénticas, si su
fin es el empleo de las mismas, en términos
lingüísticos, en contactos temporales con ha
blantes extranjeros en situaciones cotidianas,
bien sea como visitantes o en su propio país,
y para establecer y mantener contactos socia
les» (Van Ek).
El concepto general de «nivel umbral» fue

presentado como marco descriptivo no espe-

PRIMERA PARTE: Hacia la definición de
un nivel «umbral»:
l. Los objetivos de un sistema de unida

des acumulables.
2. Los objetivos del aprendizaje de idio

mas.
3. Los objetivos del aprendizaje de idio

mas dentro de un sistema de unidades
acumulables.

4. El nivel umbral.
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PARTE SEGUNDA: La definición del nivel
umbral:
5. Análisis y descripciónde las situaciones.
6. Actividades lingüísticas.
7. Funciones lingüísticas.
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8. Temas: especificación en términos de
conducta observable.

10. Nociones específicas relacionadas con
los temas.

11. Formas lingüísticas.
12. Grado de dominio.

LE NIVEAU SEUIL

L' étude du «niueau seuil», concept déue
loppé et élaboré par le docteur ]. A. van EK
«s'inscrit dans le projet du conseil pour la
Coopératíon Culturelle du Conseil d'Europe
dont l'objectif est le déueloppement d'un
systéme d'unités accumulables pour l'appren
tissage de tangues par des adultes» (Trim).

«Une des données [ondamentales du con
cept «niueau seuil» est que les besoins de
communication de base d'un adulte seront les
mémes quelque soit l'état membre du Con
seil Européen ou il habite et quelque soit la
tangue européenne qu'il veut apprendre, étant
donné que ces tangues vont étre employées
dans des contacts temporaires auec des inter
locuteurs étrangers et dans des situations
quotidiennes, soit en tant qui oisiteur ou dans
leur propre pays et cela pour établir ou main
tenir des contacts sociaux (Van Ek).

Le concept général du «niueau seuil» a
été présenté comme cadre descripti] non spé
cifique pour une seule langue en particulier.
C'est Van Ek lui-meme qui l'a appliqué a
l'anglais, «The Threshold Leoel» (1975). Plus
tard d'autres applications ont sului dans d'au
tres tangues, comme le francais, «Un niueau
seuil» (1976) et l'espagnol, «Un nivel um
bral» (1979).

Notre étude est un condensé de l' oeuure de

Van Ek et nous nous limitons a présenter les
éléments oalables pour toutes les tangues,
tout en suivant le méme scbéma que celui de
«The treshold leuel».

PREMIERE PARTIE: Vers une définition
du «niueau seuil».
l. Les obfectifs d'une systéme d'unités ca

pitalisables.
2. Les obiectiis de l'apprentissage des tan

gues.
3. Les objectifs de l'apprentissage des tan

gues dans un systéme d'unités capitali
sables.

4. Le niveau seuil.

DEUXIEME PARTIEs La définition du «ni
veau seuil».
5. Analyse et descriptlon des situations.
6. Activités linguistiques.
7. Fonctions linguistiques.

8. Tbémes: spécification en termes de con
duite observable.

9. Notions générales.
10. Notions spécijiques en relation avec

les tbémes.
11. Formes linguistiques.
12. Degré de meitrise.

THE THRESHOLD LEVEL

The studies on the «threshold level -, a con
cept elaborated and developped by Doctor
J. A. van El<. are a part of the project of the
Cultural Cooperation Council. lts aim is to de
velop a unit/credit systern for the teaching of
languages to adult students (Trim).
One of the ideas behind the aThreshold level»

concept is that regardless which of the coun
tries that belong to the European Council adult
students live in, and regardless what european
language they want to learn, thelr baslc com
municative needs will be identical if their ends

are achieving linguistic communication with fo.
reign speakers in everyday situations, etther
as visitors or in their own countries, and esta
blishing and keeping social contacts (Van Ek).
The general concept of the «threshold level»

was presented as a descriptive frame of rete
rence, and was not deviced for a specific lan
guage. Van Ek himself applied lt to english.
lt was later applied to other languages, like
french, «Un Niveau seutl- (1976). and spanish,
«Un Nivel Umbral» (1979).
Our study condenses Van Ek's work. We will
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only present the elements that are valid for ali
languages, by following the scheme of «The
Threshold Level»:

PARTONE: on defining the «treshold level»:

1. Objectives in a unit/credit system.
2. Language learning objectives.
3. Objectives of language learning within a

unit/credit system.
4. The threshold leve!.

Atolase Maila

PART TWO: The definition of the threshold le·
vel:

5. Specification of situations.
6. Language activities.
7. Language functions.
8. Topics: Behavioural specifications.
9. General motions.
10. Specific notions (toplc-related).
11. Language forms.
·12. Degree of skill.
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