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Marcel de Grave

Belgikan, Gon-eko Unibertsitatean irakasle dugu Marce! de Gréve . Bertan bi
departamentu zuzentzen ditu: Literaturafrantsesarena eta Linguistika Aplikatuarena;
bigarren hau bereziki hizkuntz arrotzen irakaskuntzarako metodologigintzan dihar
duen departamentua da.

AIMAV-eko Lehendakaria da; AIMAV-ek hirurogeita bi herrialdetako hizkuntza
lari, soziologo, psikologo ... elkartzen ditu ikerketa-lanetan,

CALDERA=Badirudi ez zatozela bat
Europako Kontseiluko Hizkuntz Bizien
Batzordearen ikuspegiarekin. Hortik doa
gure lehen galdera. Gaur egun hizkuntz
irakaskuntza ikaslearen ikasi beharrean
oinarritu behar dugula esaten zaigu,
Zergatik zaude zu horren aurka?

ERANTZUNA.- Hauxe nire gustoko
galdera! Derrigorrez ikasi beharra ez da
inoiz ere motibagarri hizkuntz irakas
kuntzan. Derrigorrezkoa eta motibagarria
aurkakoak dira, berez. Beharrizan prima
rioak Psikologian zehazturik <laude:jan
beharra, babesa, elkarrekin bizi beha
rra... Hizkuntza arrotza ikastea inoiz ere
ez duzu beharrizan primarioa.

Espainiar langileak Alemanian alema
na ikasi beharko du, ekonomiak horrela
inposatzen diolako. Hori bigarren maila
ko beharrizana litzateke, ez primarioa.
Eta beharrizan hori ezin dugu motibapen
bihurtu. Beste euskarri batzu ditu moti
bapenak. Halabeharra, nire ustez, moti
bapenaren alderantzizkoa da: bultzagarri
izan beharrean, frenagarri.

Hizkuntz irakasle izan nahi duenak
ikasi egin beharko du hizkuntza hori, ez
«beharrizan primarioz», motibapen pro
fesionalez baizik.
Motibapen ezberdinak aurkitzen ditu

gu hizkuntz arrotzen ikaskuntzan (hemen

«arrotz» hitza azpimarratu nahi nuke;
zeren eta euskararen kasuan, gehienetan,
«ama hizkuntzaren berreskuratzea» bait
da).

Motibapenak barnetiko edota kanpoti
ko eraginak dira. Barnekoak, ikasleak
bere baitan garatzen dituenak: nork bere
gaitasun intelektualak aberastu nahia,
kultura batean txertatu nahia... Komuni
katu beharra berez ez da aski motibapen.
Kanpokoak metodoak eta irakasleak
ikasleari errazten dizkion motibapenak
dira.

Oraintsu, metodo berri bat pratikatzen
ari gara Flandarrei frantsesa irakasteko.
Horretarako «Tintin» komikiaren ma
rrazkigile bat kontratatu genuen gurekin
lanean aritzeko; eta haren antzeko pertso
naia bat sortu zuen, berehala gaztetxoe
kin adiskidetu den pertsonaia. Haur ikas
leak biziki motibaturik <laude;biharamu
nean zer gertatuko den irrikaz amaitzen
ornen dute klasea.

Euskal Herriko gaztetxoak euskararen
alde motibatzeko, bertan kokaturiko
ipuin erakargarri bat asmatu beharko ge
nuke. Eman. dezagun, denboraz atzera
eramaten gaituen fikziozko tresna horie
tako bat. Guretzat, helduontzat, fikzio
hutsa; haurrentzat, ordea, egunerokoa,
erreala, haien imaginazio munduan exis
titzen dena.
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Tresna hau Donostiako Kontxan ager
tzen da itsasondotik azalera, eta bertatik
zenbait pertsonaia hondartzaratzen dira.
Ingelesez, frantsesez, katalanez... hitz
egiten dute; batek euskaraz! Haurrak ho
nengana hurbilduko dira berriketan ... Ea
Euskal Herria ezagutzen duen galdetuko
diote. Berak ezetz. Haurrek orduan beren
laguntza eskaintzen diote eta tresna bitxi
horretan abiatzen dira, denboraz atzera
eginez, Euskal Herrian zehar, historia,
geografia, ohiturak ... deskubrituz.

Horra gai motibagarri bat. Haurraren
eguneroko bizitzan itsatsirik dagoena
suspertuz. Eta ez, metodo askotan beza
la, haurra hotelera eraman ... Umeak ez
dira hotelera joaten ! Motibatzeko, per
tsonaren errealitatean sartu beharra dau
kagu. Helduen kasuan ezberdinak dira
hauen ingurua, bizitza, interesak ... Hor
tik jo beharko dugu heldua mintzatzera
moti batzeko.

G .- Ikasle heldua sarritan hurbiltzen
da hizkuntza berrira interes zehatz eta
mugatu batzurekin: lanerako behbr due
la, edo ekonomiaz irakurtzeko, edota
arlo mugatu batean erabiltzeko hizkun
tza. lrakaslea eremu horretara bakarrik
mugatzea oso zaila gertatzen da. No/a
lar dezakegu ikasle horren motibapena
mantentzea, beraren helburu den arlo
horretatik kanpo?

E.- Kasu horietan ikaslearen motiba
pena hor dago. Baina sarritan ez da ikasle
berarena, jatorriz. Gizarteak kanpotik
ezarritako motibapenak dira, ekonomi
koak gehienetan.

Canadan eta Belgikan ere gertatua,
adibidez. Langile helebidunei soldata
gehitzen zaie. Bigarren hizkuntzako Ata
lase Maila exigitzen zaie. Atalase Maila
delakoak markatzen dituen hizkuntz pre
mien zerrendek, ikasleari kanpotik eza
rritako mintzagaiak direnez, porrot egin
dute. Kezka ekonomikoetan oinarrituta
ko motibapenek ez dute, bestalde, arra
kastarik izan bigarren hizkuntzaren alde.
Eta zoritxarrez, Mendebaldeko Europan
hizkuntz ikasketak helduen artean pro
mozio pertsonalari begira egiten dira ba
tipat.
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Orduan, irakaslea saiatu beharko da
ikastaroan zehar beste interesguneak piz
ten ikaslearengan. Ez kanpotik ezarritako
premien zerrendak irakasten; ikasle bera
ren bizi, Jan, asmo, hoby eta abarretan
oinarriturik baizik.

C.- Ata/ase Maila kritikatzen duzu,
Badu, ordea, zeure iritziekin berdintasu
nik, Hauxe hain zuzen: komunikagaitasu
na lantzea, ezagupen gramatikalak baz
tertuz .

E.- Badira bai, puntu berdinak, kasu
berezi batzutan kontutan hartzekoak.
Zeuon kasuan, adibidez: Euskal Herrian
euskararen irakaskuntzak komunikatzea
du helburu nagusi eta zuzena; hemen
ikasten diren beste hizkuntzek ez dauka
tena. Frantsesa edo ingelesa, apenas pra
tikatuko dute hemen hizkuntza horiek
ikasten dutenek, turismo bulegoetan ez
bada.

Atalase Mallaren aurrean nire jarrera
batez ere hizkuntza erabat arrotzen ira
kaskuntzari begira da. Euskararena kasu
berezia da, dudarik gabe. Hemen kornu
nikatzera iritsi behar da lehenbailehen.
Halere, kanpotik markaturik datozkigun
«hizkuntz ekintzak» ikastaroaren egitu
ratzat hartzeari ez deritzot pratikoa he
men ere. Zeuon inguruko errealitatetik
abiatuz, «hizkuntz ekintzek» ingurune
honi erantzun beharko liokete. Giza espi
rituaren indarra ildo horretatik mugitzen
da. Gainera, oso garrantzizkoa deritzot
euskaldunen artean euskal kultura kontu
tan hartzeari.

G .- Zeren inguru gauzatzen duzu hiz
kuntz ikastaro bat? Funtzioen inguruan,
formen inguruan?...

E.- Galdera honi erantzuna emana
diodala jadanik, esango nuke. Hizkuntz
formetatik inola ere ez! Ikaslearen ingu-,
rua beti ikasgai ! Errealitate honi hizkuntz
berriaren elementuez erantzuten ikasi
behar du ikasleak progresio batean hiz
kuntz elementu hauek mailakatuz.
Gehiegi errepikatu gabe. Zeren eta hiz
kuntza ez baita irakasten; bizitza irakas
ten da. Eta bizitzaren zati da hizkuntza.
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G.- No/a mailakatu errazetik zaila
gora ingurune hori? Maiztasunean oina
rriturik agian? Hizkuntza berriaren zail
tasunak ez al dira eragozpen zuk propo
satzen duzun irakaskuntz prozesu horre
tan?

E.- Bi gauza bereizi behar ditugu
hemen: metodogilea eta irakaslea. Meto
dogileak, lehenik, ikasgela bameko ingu
runea eta harremanak landuko ditu. On
doren ikasgelaz kanpokoak. Hauek mar
katzerakoan aukera bat egin beharko du
metodogileak, inkesta bidez edo zeintzu
diren ikasle-talde jakin batentzat gairik
motibagarrienak, aberasgarrienak. Adi
bidez, horrelaxe egituratu dugu frantses
-ikastaro bat Brasilerako, «Frantsesa
Brasilen» izenburu daraman metodoa.
Brasildarrek brasildarrentzat soilik egin
dako metodo esportaezina. Brasilgo he
rria amerikar inperialismopean dagoela
rik, aintzakotzat hartu da hasieratik herri
-nortasuna suspertu beharra.

Lehen ikasgaietan agertzen da «Le
Monde» egunkaritik jasotako artikulu
bat, oinarrizko frantses errazera molda
tua. Brasilgo Amazonian ibilitako fran
tses esploratzaile baten esperientzia kon
tatzen digu artikulu honek. Ideologi au
kera bat da. Brasildarrentzat biziki hun
kigarri eta interesgarri.

Metodo hau (AIMAV-en gidaritza
pean egin zena) Diktadura Militarraren
ondorengo Hezkuntz Ministeritzak Esko
la Publiko guztietarako aukeratu du. Zer
gatik? Frantsesaz gain, brasildartasuna
ere irakasten duelako. Hizkuntzaz aparte
motibapen erakargarria da nork bere he
rria ezagutu nahia. Beraz, nire abiapun
tua fenomeno ezlinguistikoa da.

G.- Eta brasildarrek beren nortasu
naz jabetzeko, zertarako behar dute
frantsesa ikasi?

E.-Gauzak ondo ezagutzeko, beste
zerbaitekin konparatu behar dira. Biga-
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rren hizkuntzaren ikasketak ematen digu
horretarako parada ezin hobea.

G.- Edozein hizkuntzak be re inguru
nea du, Zer gertatzen da ingurune horre
tatik ateratzen dugunean hizkuntza hori?
Frantsesa brasildartzea ez al da gauzak
gehiago konplikatzea?

E.- Ez dut nik esan erraza denik.
Zaila delako interesatzen zait, hain zuzen
ere, arazo hau.

Nire ustez, Brasilerako frantses
-metodoa brasildarrek egin behar dute,
flamandarrentzat flamandar batek. Duda
rik gabe.

Brasilgo frantses-metodogileak, horre
tarako behar izango dituen laguntzez,
detektatu egingo ditu Frantziako berezi
tasunak Brasilgoekin konparatuz. Berezi
tasun horiek azalduko ditu ikastaroan, eta
aldi berean, kontrastez, brasildar norta
suna nabarmenduko.

G .- Errepikapenen kontrakoa amen
zaitugu, Zein motatako errepikapenak,
eta zenbateraino kritikatzen dituzu biga
rren hizkuntzaren irakaskuntzan?

E.- Ni ez nago errepikapenen aurka
bestegabe. Errepikapen artifizialen aurka
nago ni. Ikasleak, adibidez, «ni irakaslea
naiz» esatea artifizialkeria hutsa da. Hori
ez da errealitatea. Ezin dugu ahaztu ikas
learen ingurune erreala eskola dela hein
haundi batean: harremanak, ardurak,
ikasgaiak, pozak, atsekabeak... eskola
inguruan bizi izaten ditu; hor girotu behar
da hizkuntza berria, mundu artifizialak
sortzen hasi gabe.
Hala ere, eta bukatzeko, metodo be

rriak ez digu inoiz ere irakaslearen lana
erraztuko, ezta ere ikaslearena. Hizkun
tzaren bai irakaskuntza eta bai ikaskun
tza, biak dira eginkizun nekezak.
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