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SARRERA
Hiru arotan sailkatzen du McLuhan-ek gizakion historia, komunikazioari dago

kionean. Aro hauetako bakoitzaren ezaugarri nagusia media desberdin batzuren
gailentzea izan da, eta media horiexek ematen diote sasoi bakoitzari berezko duen
jite berezia.

Lehenengo aroan, antzinateko zibilizazio idazmenik gabekoak kokatzen dira.
Garai honetan, mezua aho-belarrizko kanalean hedatzen da eta konkretuaren mai
lari egokitzen zaio gehienbat.

Bigarren aroak errotiko aldaketa batean du oinarri, idatziaren agerpenean, ale
gia. Aro honetan, ikusizko kanalak berebiziko garrantzia bereganatzen du; mezua
leku eta denboran zehar garraiatu bait daiteke izkribuaren bidez. Idazmenak inte
lektuaren gaitasun guztiak bersailkatu beharra ekarri zuen berekin: pentsamenduak
beste era batera kodatu behar honek igorri beharreko ideian bertan ere eragiten
zueneta.

Hirugarren aroa teknologia berrien eskutik datorkigu. Aro honetan, bigarre
nean bezala, espazioaz eta denboraz garraiatu daiteke mezua. Oraingoan, ordea,
entzutezko kanalaz gain ikusizkoaz ere balia gaitezke. Jakina, aro baten etorrerak
ez ditu aurreko mediak deuseztatzen, bereganatu egiten ditu baizik. Gizonak, me
zuak idazteko eta irakurtzeko gai bilakatu zenean, ez zion hitzegiteari utzi; eta me
dia elektronikoak azaldu zirenean ere idazten jarraitu zuen.

Aro batetik bestera igarotzean, gizonak unibertsoarekiko duen ikuspegia bera
ere bermoldatzen da, ideiak medio berriek ezartzen dituzten kodeetara makurtu
beharra bait dago. Hizkuntzen arloan, hain zuzen ere, eragin dute gehienik hiruga
rren aroaren sortzaile diren «mass media» direlakoek.

Honen arrazoia aski ulerterraza da. Media hauek azpikode bezala erabiltzen
dute hizkuntza, inoiz ez bezalako baldintzapetarajarriz eta, hori dela bide, inoiz ez
bezalako ondorioak ere sortarazten dituzte. Irakaskuntzaren historiak ere, nahiz
eta atzetikago, orpoz orpo jarraitu dio gizartearen aurrerabide honi, oraintxe hasia
delarik hirugarren pausu hau ematen, paper idatziaren zibilizazioaren menpetik
apurka-apurka atereaz bait doa.

Guk geuk bizi duguneko azken amaren ezaugarria ere bada teknologia aurre
ratzearen abiada bizkorra. Irratia, telebista, ordenadorearen terminala, teletes
tua ... eta hauetako bakoitzari egiten zaizkion hobekuntzak izugarri azkar ari dira
gertatzen eta, media batek, era honetara edo bestera erabilita, gizartearengan sor
tzen duen erantzuna doi-doi aztertzen basten denerako, media horri egindako hobe
kuntza edota asmaturiko media berria baldintza berriak ezartzera datoz, gaurko gi
zona gurpil zoro batean murgil eraziz.
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Medien bidezko irakaskuntzari buruz mintzatzerakoan, urrutiko irakaskuntza
deituriko kontzeptu berria suertatzen zaigu aurrez aurre. Irakaskuntza mota hau
ohizkoarekin parekatuz gero, atzo goizekoa dela esan dezakegu, eta beste horren
beste esaterik badugu urrutiko hizkuntz irakaskuntzaz ere. Azkeneko hau, oraindik
jaio berria izanik, gutxi landuriko alorra da eta, bide honetatik aurreratzen den hei
nean, hasierako katramilak geldiro argitzen doazen garaian, beste makina bat kezka
eta zalantza berrirekin egiten da topo.

Zein da gizabanakoaren jarrera medien aurrean? Ohizko irakaskuntzak hainbat
konfidantzarik sortzen al dio ikasleari urrutikoak? Zein da media bakoitzari dago
kion metodologiarik egokiena? Norainoko muga da zenbait mediaren norabide ba
kartasuna? Galdera-errosario luzea jar liteke hemen eta galdera guztiak dira argitu
beharrekoak, batetik mediak eta bestetik euskararen irakaskuntza uztartu nahi ba
ditugu.

Beste hizkuntzetan gauzaturiko esperientzietatik ikasi nahiez jotzen dugun ba
koitzean, ez da, tamalez, gehiegirik lortzen. Haiek ere egindako bidea laburregia da
lortutako emaitzak erabatekotzat hartzeko; gehienetan oso baldintza bestelakoetan
aritzen dira eta hortik ere guri balio digun askorik ezin atera. Funtsean, gizabanakoa
bera aztergune ..den guztietan bezala, zailtasun haundiak aurkitzen dira. Giza adime
nak ohizko irakaskuntzan ere nola funtzionatzen duen apenas ezer dakigun hone
tan, are eta zailagoa gertatzen da beronen funtzionamendua egoera guztiz berri ba
tean zehaztea. Remen ere nork bere bidea urratuz ikasi beharra dago.

Esan ere dezagun euskara medien bidez irakasteko ahaleginik lehendik ere egi
na dela Euskal Herrian, Hogeitabat urte igaro dira Jon Oñatibia irakaslearen «Eus
kera irrati bidez» ikasbidea plazaratu zenetik. lkasbide hura, irratiaz gain, liburuez,
audiozintez eta egunkariez ere zabaldu zen. Nahiz eta gaur egun multimediaz dugun
kontzeptutik aldentzen zen, zazpi irratiz eta hiru egunkariz zabalduriko ikasbide
hura miresteko ahalegina da. Gerora ere Patxi Altunak Herri lrratitik eginiko
saioak, Euskadi Irratiak berrikiago emititu «Euskara errazean»eta «Gure hizkuntza
hobetzeko» edota FR 3 telebista kateak emitituriko «Gurekin euskaraz» saioak age
rianjartzen dute askok eta askok dugun ustea, hau da, medioen bidez zerbait egite
rik badagoela euskararen irakaskuntzan. Uste honek bultzaturik, bada, ekin genion
gaur Zutabe honen bidez aurkezten dugun lanari, euskaltegietan zein telebistaz eus
kara ikasten laguntzeko emanaldi xume hauek prestatzeari. Jakin badakigu arestian
planteaturiko galdera askori ibiltzen hasteak erantzungo diola eta ez beste ezerk.
Ezinbestekoa dugu, beraz, bideari ekitea, gero behaketa sakon batez bigarren pau
sua -beste pausurik eman behar dela ikusiko balitz- eman ahal izan dezagun.
«Mass media» direlakoen bidez, zenbaterainoko laguntza eskain dakiokeen euska
raren irakaskuntzari oraingoz erantzun zehatzik ematerik ez dugularik, ia mass me
diek euskara ikasten laguntzeko balio duten ala ez erantzun dezagun, behintzat.

Kasu honetan, batetik intuizio hutsean, bestetik, berriz, iturri desberdinetatik
gaiak eskuratutako eskarmentu apurrean oinarrituz, guk eman beharreko erantzu
na, halabeharrez, izango genuke: bai horixe!
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Hizkuntz ikasbide
multimediak
Josu Perales

Hizkuntza irakasteko ikasbide bat
multimedia dela esango dugu baldin eta
ikasbide hori zenbait bitartekok (irratia,
prentsa, telebista, liburuak, audiozin
tak ... ) osatzen badute. Bitarteko horien

nolakotasunak kontutan harturik, amon
komuneko helburu bakarraren baitan,
hots, hizkuntzaren irakaskuntzan, ba
koitzak ongien egin dezakeena ustiatuz,
menperatzen dira aipatu bitartekoak.

IRRATIA TELEBISTA

AUDIOZINTAK
BIDEOZINTAK

PRENTSA

LIBURUAK

POSTA TELEFONOAIKASGELA M.M.

Artikulu honetan bitarteko hauen
ezaugarriak eta irakaskuntzari begira
izan ditzaketen ondorioak aztertzeari
ekingo diogu. Lehenengoz eta behin bi
atal bereiztuko ditugu.

• Ikaslearen bita dihoazen bitartekoak
Multzo honetan, prentsa, irratia eta

telebista kokatuko ditugu. Esan geneza
ke hiru bitarteko hauek ikasbide rnulti
mediaren «aurpegia» direla. Hauei es-
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ker, pertsona batek, nahiz eta hizkuntza
ikasteko asmorik ez izan, behin baino
gehiagotan topo egingo du ikasbideare
kin seguraski. Baldintza honek berebizi
ko garrantzia du, zeren «aurpegi» ho
rren itxurak dezente eragin bait dezake
ikaslegai berrien sorketan. Beste modu
ra esanda, ikasbide multimediak, ikas
bide izateaz gain, hizkuntzen aldeko pu
blizitate-kanpaina eskergak ere badira.

• lkasleak berak bilatu eta aurkitu
beharreko bitartekoak

Multzo honetan gainerako medio guz
tiak sartuko genituzke: liburuak, audio
zintak, bideozintak, ikasgela multime
dia, telefonoa, ariketa-koadernoak ...
Bitarteko hauek, bataz beste, ez dira
lehengokoak bezain «diztiragarriak», ez
dute ikaslearengan lilura bera sortzen;
berauekin egiten den lana isil eta neko
soagoa bait da. Esan beharrik ez dago
ikasbidearen arrakasta bitarteko hauei
zor zaiola hein haundi batean eta, jaki-

IGORLEA MEZUA

TF-leko buruak, Jean Cazeneuve-k
(1), honela zioen gai honetaz mintzo ze
larik: «Onartu beharrean gaude irratia
ren kasuan komunikazioa ez dela gerta
tzen igorleak eta hartzaileak mezuak el
karri trukatzen diotelako, bi solaskide
ren ohizko solasean bezala. Oraingo ho
netan, gune igorletik mezuak bidaltzen
dira hartzaile multzoarengana. Beraz,
egokiagoa da difusioaz hitzegitea komu- ·
nikazioaz baino. Difusioa komunika
zioaren atal bereiztua besterik ez da».

Honetaz, bada, eta lehenengo eske
ma irrati eta telebistarako bakarrik in
terpretatuz gero, bitartekoan iragazi
beharko du igorleak mezua, eta bitarte
koaren nolakotasunek derriorturiko
kode jakin bat erabiltzera makur erazi
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na, ezin daitezkeela bigarren mailako
tzat utzi. ·

Honenbestez, bada, eta lehenengo
sailkapen hau eginik dugula, hel die
zaiogun hariari.

l. IRRATIA ETATELEBISTA

Bi komunikabide hauentzat balio
duen definizioren bat bilatzekotan, nor
baitek norbaiti mezu bat igortzeko era
bil ditzakeen garraiobideak direla esan
genezake. Arazoa, ordea, askoz kon
plexuagoa da; teknologia berriek giza
kion portaera era askotan birmoldatu
dutela begi bistan dago eta, gure ustez,
gizakiaren portaera uhinen bidez egini
ko soinuak eta irudien igorpenak hain
bat erasaten duten teknologiarik aurki
tzen benetan zaila da. Irrati eta telebista
mundu osoko kulturaren bi unibertsal
gehiago dira dagoenekoz.

Komunikazioaren oinarrizko eskema,
beti ere, bera da:

BITARTEKOA

1 11HARTZAILEA
11 KODEA

beharko du, hartzailearengana iritsiko
bada. Mezua igortzerakoan bitarteko
hauen eragina hain ·da nabaria, ezen
Marshall McLuhan irakasle kanadia
rrak «The media is the message» esaldi
sonatua esatera ailegatu bait zen. Ezin
ahantz daiteke, bestalde, medio bakoi
tzak bere berezko kodeari atxikitzera
behartzen duela; hau kontutan ez har
tzeak igorleak bidaliriko mezua eta har
tzaileek jasotakoa desberdinak izatea
ekar dezake (2), iragaite prozesuan me
zuak jasaten dituen aldaketak direla
bide. Konstatazio hau egin ondoren, be
rehalaxe dator, bere kasa, komunikabi
de hauen bitartez zerbait irakatsi nahi
duenaren lehenengo galdera: «Nola era
saten dute bitartekoek mezu didakti-
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koa?» edo, bestela esanda, «zer egin de
zake teknologiak?», «non ditugu mu
gak, funtzio didaktikoa bete nahi izanez

l. l. Irratia

ARDATZ
SINKRONIKOA

0 AHOZKO
HIZKUNTZA

<(:J oz MUSIKA

6
(/)

o HOTS
BEREZIAK

1 B 1 A+ B+C

Soinuak, gizakion entzumenari es
ker, irudi mental berezi batzu eraikitzen
laguntzen du; irudi akustikoak deritzaie
hauei. Hau honela izanik, irratigintza
ren helburu nagusia irudi hauen sortzea
da, eta ahalik eta gehien garatzea ere
bai. Honetarako, irratiko gizon/emaku
meek gorago azaldu den eskemako ele
mentuekin jokatu behar dute, hau da,
ahotsa, musika, hots berezi eta isilaldie
kin; ez dute besterik.

BBCko lord Reith-ek esan zuen
behin hiru zirela irratiaren betekizunak:
berriematea, hezitzea eta entretenitzea;
betekizun hauek, ordea, ez dira banaka,
isolaturik, gertatzen; elkarren nahasian
baizik, «heziketa bigundua» deiturikoa
osatuz. Biguntasun hau bi arrazoiri
egotz dakieke; batetik, mezu radiofoni
koaren didaktikotasuna oso maila apa
lekoa izan daitekeelako -<lena dela,
oso zaila da maila hori neurtzen- eta,
bestetik, entzuleak, askotan irratia en
tzuten dagoen bitartean beste zerbaite
tan aritzen bait da (etxeko garbiketan,
kotxea gidatzen ... ), arreta osoz entzu
ten ez duelako.

Entzuleak irratiaren aurrean duen
portaeraren arabera, entzuteko lau era
desberdin zehaz daitezke (Moles, 64):
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gero?» Erantzuna, halabeharrez, bitar
teko hauen ikerketaren bahetik igaro
beharko da.

la+c 1 ERABATEKO
ISILUNEA ( B1 A+B1 A+C

a) Giro lagungarri bezala hartzen de
nean. Kasu honetan, irratia soinuz
ko fondo baten hornitzailea da (hi
tzak edota musika).

b) Egintza banandua bezala. Entzu
leak, entzuten dagoen arren, beste
zerbaitetan ere dihardu. Irratiari
arreta gutxi jartzen zaio honelakoe
tan.

e) Entzuketa kontzentratua. Entzulea
mezua jasotzen ahalegintzen da,
bere ingurugiro soinuzkoari uko egi
nez.

d) Oldezko hautapen bezala. Entzulea
hasiera-hasieratik joan da irratsaioa
ren bila.
Esan gabe doa d) entzuketa mota

dela irratilari ororen helburua, medioari
dagokion eginkortasunik haundiena
lortzearren.

Puntu honetara iritsita, ikus ditza
gun, laburki bada ere, irratiak aurkez
ten dituen zenbait ezaugarri, bitarte
koen artean «errege» den telebistarekin
parekatuz:
- Eskuarki, irratia zerbait egiten·ari den
norbaiti zuzentzen zaio, hots, oraintsu
ikusi dugun b) entzuteko era da
gehien ematen dena; bi gauza hatera
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egite hau, ordea, ezin gerta daiteke te
lebistarekin. Tekebistak aldi berean
bi ahalmen erabiltzea eskatzen bait
du: entzumena eta ikusmena.

- lrrati zein telebistatik ari denak ezin
izan dezake hartzailearen erreakzioen
berri; ezin jarrai ditzake mikro edota
kameren aurrean egiten duenak en
tzule/ikuslearengan une bakoitzean
sortzen dizkioten inpresioak. lrratia
eta telebista norabide bakarreko bi
tartekoak <lira.

- Irratiaren beste ezaugarri bat bere ba
patekotasuna da; honek batez ere al
bisteei begira du garrantzia. Alde ho
netatik, telebista berankorragoa da.
Telebistak emandako albisteak bere
ikusizko euskarria eramaten du es
kuarki eta horrek astía behar duen
editaketa-lanak eta eskatzen ditu.

- lrratia gizaki bakoitzaren barnetasu
nera zuzentzen da eta giza inkonszien
tean eragiten du, irudimena aske gara
eraziz. lrratia entzutean nork bere
«dekoradoez» apaindu behar du igo
rritako mezua. Telebistarekin, ordea,
ez da horrelakorik gertatzen; dena
egina ematen du eta telebista ikustea
egintza pasiboagoa da. Hain zuzen
ere, «aktibotasun» horretan oinarritu
zen McLuhan irratia medio beroa zela
esateko.

- lrratiaren entzuketa gero eta bakoiz
tuagoa gertatzen da. Nahiz eta uhinak
gizatalde zabalentzat hedatu, irratia
ren entzulegoa gero eta nabarmenago
ari da gizabanako askoren zenbaketa
bilakatzen.

- Arreta berezia merezi du entzuteko
lekuaren ikerketak; telebista gehien
bat egongelan ikusten den bitartean,
irratia entzuteko lekuak sakabanatua
goak gertatzen <lira, lehentasuna su
kaldeari eman behar zaiolarik (3). Te
lebista, honez gero, etxeko supazterra
bihurtu da, senitartekoak bere ingu
ruan biltzen dituelarik. Taldeka ikusi
eta entzute honek teleiskuslearen
kontzentrazio maila gutxi dezake: tal
dekideen iruzkinak, zaratak, norbai
tek beste telekatera pasatu nahia ...
Irratiaren kasuan, ordea, aparailua
askoz mugikorragoa denez, entzun
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nahi duenak esparru isilago batera
eraman dezake. Aparailuen ugarita
sunak ere (4) erraztu egiten du guzti
hau; zenbait etxetan kate hau ala bes
tea ikusteko ematen den «gatazka fa
miliarra», irratiari dagokionean behin
tzat, desagertu egiten da.

- Alde ekonomikoak ere aipa litezke.
Irratirako sortzen den materiala mer
keago ateratzen da, eskuarki, telebis
tarakoa baino.
Ondorioz, bi medioen artean dagoen

aldea ez datza soilik «soinua» versus
«soinua + irudia» dikotomian. Azaldu
bezala, hainbat ñabardura ere, bi me
dioak bereizten dituztenak, badaude,
eta denak <lirakontutan hartu beharre
koak, komunikabide hauek baliatuz
ikasbideak atontzerakoan.

1.2. Irratiaren bidezko irakaskuntza

la hasiera-hasieratik egon da loturik
Irratia irakaskuntzarekin. Estatu Ba
tuetan, irratiaz irakasteko lehenengo
baimena «Latter Day Saints» emisorari
eman zitzaion, jabea Uthako Unibertsi
tatea izanik; hau 1921.ean gertatu zen.
Alemanian ere goiztiarra izan zen Irrati
hezitzailearen jaiotza; 1925.ean antola
turik zegoen jadanik «Deutsche Schul
funkverein» erakundea, eskolumeentza
ko irratsaioak prestatzeko, Irrati hezi
tzailearen betidaniko kezka izan da, eta
da, lortzen duen entzule kopuru eskasa.
Hain zuzen, horregatik ez du publizida
derik inguratzen irrati mota honek eta,
ondorioz, emisora komertzial askok
baztertu egiten dituzte emanaldi hezi
tzaileak. Edukin hezitzaileak besterik
ematen ez dituzten emisorak Estatuen
esku egon ohi dira eta horri esker iraun
dezakete.

Esan genezake ia Irratiaren sorrera
tik bertatik prestatu eta uhinen bidez ai
deratu direla hizkuntzak ikasteko irra
tsaioak. Beharbada, «CallingAll Begin
ners», 1950.ean BBCk David Hicks-en
eta British Council delakoaren eskutik
prestaturiko ikasbidea da, Europaldean
behintzat, gaur egun ezagutzen ditugun
irratizko ikasbide guztien aintzindaria.
«Calling Ali Beginners» (hasiberri guz-
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tiei deika) ikasgaiz ikasgai egituratzen
zen eta liburu batekin (irratsaioekin ha
tera idatzizko euskarriak ere plazara
tzea aski konstante dugu irratizko ikas
bide guztietan) osatzen zen; askotan,
irratsaioen errepika hutsak besterik ez
ziren diskoak ere salgai jartzen zituzten.
Aipatu ikasbide hau bakarka jardungo
zuen ikasleari zuzentzen zitzaion eta
bere jatorrizko hizkuntzaz eginiko adie
razpen gramatikal ugariz hornitua zen.
Bost bat urte geroago, «CallingAli Be
ginners»en anaia bizkia zen «Le Fran
cais chez vous» plazaratu zuen Parisen
Radiodifusion-Television Francaisek,
Appia: eta Guénot irakasleen eskutik.
Hizkuntz ikasbideren baten emisioa
ohitura bilakatu zen irratigintzan.

Hizkuntza irakasteko emanaldi ra
diofonikoaren azalitxuran sartu baino
lehen, egin dezagun oinarrizko sailka
pen bat, emanaldiaren helburuei dago
kiena:

a) Serial batzu ez dira edonork jarrai
dezakeen ikasbide oso bat bezala
planteiatzen, hezkuntza formalean
ari direnentzako lagungarri gisa bai
zik. Kasu honetan, irratiz emandako
edukina eskolan jarraitzen den sylla
busaren menpe daga, mailaketa ere
eskolako moldeei atxikitzen zaiola
rik. Askotan, emanaldi hauek entzu
tea norberaren etxean ez baina ikas
gelan egiten da. Gertakizun honi
«Irrati eskolarra» deritzaio (5).

b) Zenbait irrati-serial esparru infor
maletan ikasten ari diren edotajada
nik zertxobait dakitenentzat eratzen
dira (6). Saio hauen barnegitura eta
azalitxura ere modu askotarikoak
izan daitezke, aurretik ezarritako
helburuen arabera. Entzule helduari
zuzentzen zaizkio batez ere. Irratsaio
hauek ere ez dira ikasbide bezala
planteiatzen, lagungarri gisa baizik.

e) Beste serial batzu, eskuarki, bakar
ka arituko diren entzule/ikasleentzat
eratzen dira, edukinak eta ikasmai
lak zehazki mugatuz, gehienetan ezer
ez dakitenentzat antolatzen direlarik.
Entzutezko materialaz gain idatziz
korik ere badute lagun.
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d) Azken multzo honetan ikasbide mul
timedia baten osakin gisa jokatzen
dute irratsaioek. Oraingoan, bete
behar bakan batzuri erantzuteko
egituratzen dira irratsaiook, gaine
rako betebehar guztiak beste bitar
tekoen artean banatzen direlarik.

1.3. Emanaldi radiofonikoaren
egitura

Xede-hizkuntzaren gramatikari bu
ruz irakasle/esatari bakarrak entzulea
ren jatorrizko hizkuntzan eginiko sola
saldietatik hasi eta goimailako aktoree
kin buruturiko dramatizazioetaraino,
non erabiltzen duten hizkuntza syllbus
baten arabera neurtu eta mailakaturik
dagoen, irakasteko irratsaioa zenbait
eratara gauza daiteke segun eta seriala
ren helburuak zeintzu diren.

Iraupenaren aldetik, irratsaioak ba
taz beste hamabost/hogei minutu irau
ten du. Eskuarki, a) multzokoak, hau
da, «lrrati eskolarra» delakoan sailka
daitezkeenak izaten dira luzeenak,
hauetxek direlarik, sarritan, eskolako
saio tradizionalekin antzik haundiena
dutenak, irakasle/esatariaren gramati
kazko saio hutsak dira eta. Beste mutu
rrean b) multzokoak jar genitzake;
hauek bost/hamar minutu irauten dute:
«Gure hizkuntza hobetzeko» edota Do
nostiako SER irratikatearen «Tea for
two - Tépara dos» dira aipatu iraupene
ko adibideak.

Eskuarki, jatorrizko eta xede-hiz
kuntzako esatariek hartzen dute parte,
zereginak elkarrren artean banatuz.
Entzulearen hizkuntzan mintzatzen di
renek aurkezle eta irakaslearen erantzu
kizuna dute beren gain; adierazpen gra
matikalak eginez eta desberdintasun
kulturalen argibideak emanez, irratsaioa
ren hari bideratzailea gorpuzten dute.
Xede-hizkuntzako hiztunei, ordea, ak
tore lana dagokie gehienbat, hainbat
egoera eta istorio dramatizatuz. Hiz
kuntza ikasteko irratsaioa era askotara
antola daitekeela ere,ikus dezagun irra
tsaio «standard» bati legokiokeen anto
lamendua:
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- Esatari irakaslearen aurkezpena. Ira
kasle/esatariek entzungo den istorioa
ren berri ematen dute entzulearen ja
torrizko hizkuntzan. Maíz samar, au
rreko emanaldian entzundakoaren la
burpena ere egiten dute.

- Ondoren, xede-hizkuntzan egindako
dramatizazioa entzuten da, medioak
eskaintzen dituen baliabideak (musi
ka eta hots bereziak) erabiliz. Drama
tizazio hau atalka ematen den istorio
bat izaten da eta bertan hartzen dute
parte xede-hizkuntzako hiztunek.

- Istorioa eten egiten da eta berriro ere
lehen aritutako irakasle/esatariek
irratsaioari ekiten diote oraingoan,
dramatizazioan azalduriko edukina
lantzeko asmoz. Horretarako, adie
razpen gramatikalaz, itzulpenaz, dra
matizazioan zehar entzundako zen
bait esaldiren errepikaz, testuinguru
kulturalaren argibideak emateaz eta
abarrez baliatzen dira. Zenbaitetan
entzuleari hitz edo esaldiren bat erre
pika dezan eskatzen zaio.

- Atal hau amaitutakoan lehengo dra
matizazioa entzuten da berriro ere.
Bigarren aldi honetan, bukatu gabe
gelditu den lanari ematen zaio bukae
ra, baina beste lan berri bat sortzen
da, hurrengo emanaldian argitu
beharko dena.
Ikasbide hauekjarraitu dituzten silla

busak, nagusiki, hizkuntz formetan oi
narritzen ziren, geroagoko joera nozio
nal-funtzionalak ikasbide multimedien
sasoikoak direlarik. Bestalde, Atalase
-mailaren azaltzeak eragin bizia izan du
multimedien ikasmailak mugatzera
koan. Gramatika sortzailearen etorre
rak hala nola beranduago azalduriko ai
patu Atalase-mailak eraldaketa nabaria
ezarri dute urrutiko hizkuntz irakas
kuntzan.

lkasbide multimedia baten baitatik
diharduen irratsaioaren planteamendua
eta Irratia bitarteko bakartzat duenare
na, ulertzekoa denez, bestelakoak dira.

Multimedia gisa jokatzen duenak au
rrez telebistaz aurkezturiko edukiak,
ikaslearen jatorrizko hizkuntzan sakon
du eta landu egiten ditu eskuarki. Dra
matizaioak eta badaude, baina telebis-
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taz emandako elkarrizketen errepika ·
irudi gabeak izaten dira gehienbat. Aur
kezlearen zeregina izaten da, era be
rean, zuzenean egiten dizkioten telefo
nozko deiei erantzutea, feedback eza
ren arazoa nolabait gainditzearren, eta
ikasbidearen inguruko jakin beharre
koen (ordutegiak, azterketarik dagoen
ala ez... ) berri ematea.

1.4. Telebista

Gaurko gizartean telebistak duen
eragina ukaezina da; psikologo, soziolo
go, irakasle, politikoek ... denek aitor
tzen diote bitarteko honi gizartea bera,
neurri batean ala bestean, itxuraldatze
ko gaitasuna. Egin da makina bat iker
keta telebistak gizakiongan duen eragi
na neurtzeko, aldeko eta kontrako on
dorioak atereaz.

Egungo gizonak esperientzia mordoa
meta dezake telebistari esker; pantaila
ren bidez urtebetean geureganatzen di
tugun eskarmentu eta ezagutzak beste
aroetako gizonak bizitza osoan ere ez zi
tuen eskuratzen. Honekin hatera, or
dea, medioak erakar ditzakeen menpe
kotasuna, nortasunaren gutxitzea, alie
nazio eta abarren mamu beltza ageri da.
Liburu franko eta hitz aspertu luzeak
egin dira guzti honetaz. Eman diezaio
gun, bada, begiradatxo bat guk dihardu
gun ikuspegitik. Lehenengoz eta behin,
esan dezagun telesbista garraiobide bat
besterik ez dela, soinua eta irudia leku
batetik bestera garraiatzeko balio duen
tresna ahaltsua, eta leku batetikbestera
ez ezik garai batetik bestera ere bai.

Irratiaren kasuan bezala telebistare
nean ere ari da hedatzen -nahiz eta as
koz neurri apalagoan- espezializazioa
ren fenomenoa. Videoclip delakoak ba
karrik edo haur-programak besterik
emititzen ez dituzten telekateak badau
de gaur egun Europan. Joera hau piska
naka indartzen ari da eta, zenbaiten iri
tziz, nagusitu ere egingo da. Ez dago za
lantzarik korronte honek irakaskuntza
ren aldetik ere aparteko eragina izan de
zakeela etorkizunean.

Gure gaurko egoerara itzulita, «Tele
bista hezitzailea» ohizko telekateetan
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txertatzen da eta telesaioak ere bide be
retik dihoaz. Telesaio hauek sailkatze
rakoan, lehenengo bereizketa bat egin
dezakegu: batetik, ikasbide multimedia
batean lekua dutenak eta, bestetik, bi
tarteko bakartzat daukatenak. Ez dago
esan beharrik bitarteko bakarreko ikas
bideak izan zirela gauzatu ziren lehen
dabizikoak.

Askotxo izan dira lehena izatearen
«ohorea» bere buruari aitortu diote
nak; beharbada, Telebista Suediarrak
1960.ean emandako «This is English»
seriala izango da maizenik aipatzen
dena. Ikasbide hura «pantaila erdibi
tua» errepika eta medioak ahalbidera
tzen zituen beste hainbat efektoz ere ba
liatzen zen. «This isEnglish» pantailara
tu eta berehalako arrakasta lortu zuen.
Irratsaioak bezala, telesaioak ere estuki
loturik joan dira garaian garaiko joera
metodologikoekin: estrukturalismoa ar
tean indarrean zegoenean, teleikusleari
hamaika galdera egiten zitzaizkion pan
tailatik ikusizko zein entzutezko estimu
luak erabiliz. Gramatika sortzailea gai
lendutakoan, rnintzamolde jakin batzu
ahalik eta testuinguru gehienetan azal
tzen zituzteneko emanaldiak egiten zi
ren. Bi joera hauek kontuan hartu di
tuen telesaiorik ere egin izan da.

Ondoren, hiru multzotan bereiztuko
ditugu hizkuntzak ikasteko telesaioak,
irakasleari eskatzen dioten partaidetza
ren arabera (Corder).

• Telebistaren erabateko bitartekotza
Lehenengo atal honetan irakaskun

tza guztia pantailatik egiten da, ez dago
beste irakaslerik, pantaila bera izan
ezik. Telesaio hauek telekatea komer
tzialetatik gizatalde zabalentzat emiti
tzen dira, eskuarki. Telesaiook beren
syllabus propioei jarrai diezaiekete;
hots, ez dute inongo irakasmolderen
menpe egon beharrik. Erabilitako ira
kas teknikak diseinugileek hautatuta
koak dira, eraginkorrenak direlakoan.
Telesaioa ez da ezeren osagarri; ez da
inongo hutsunerik betetzera datorren
adabakia; osotasun bat da. Honen adi
bide dira «Parliamo Italiano» edota
«Try out Your French».
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• Telebistarengehienezko bitartekotza
Ataltxo honetan dute lekua irakas

learen laguntzaz ikasgelan aritzen dire
nentzako saioek. Oraingoan iraskasleak
trebetasun askorik gabeak dira eta pan
tailak, ikasleei irakasteaz aparte, irakas
leari ere ezartzen dizkio zuinak, berak
ataza erraz eta eraginkorragoa izan de
zan. Bestela esanda, irakaslea pantaila
ren lana osatzera dator. Honela erabili
izan den« Walterand Connie» aipa deza
gun adibide bezala.

• Telesbistarengutxieneko bitartekotza
Kasu honetan, irakaslearen zeregina

osatzera dator telesaioa. Irakasleak bes
te osagarri bat bezala erabiltzen du tele
saioa. Izan ere, aukera zabala izaten du
irakasleak honelakoetan, aurretiaz azal
duriko telesaio gehienez nola edo hala
balia daiteke eta.

Ikus ditzagun, orain, irakaskuntzari
buruz telebistak aurkezten dituen zen
bait ezaugarri, bidenabar, irratiarenak
eta kontuan hartuz.

• Irratietatelebistarenamankomuneko
ezaugarriak:

- Irrati eta telebista, ikasgelako irakas
lea ez bezala, gizatalde zabalentzat zu
zentzen dira.

- Ohizko ikaskuntzan, ikasleak ikaste
gira beren kabuz joaten dira, ikasteko
erabakia hartua dutela. Irratia eta te
lebista, ordea, ikasteko asmorik ez
duten asko eta askorengana zuzentzen
dira.

- Irratian eta telebistan ikasteko gogoa
piz dezakete. Bi komunikabide hauek
berez duten xarmaz baliaturik, halako
prestigio sozial bat eman dakioke hiz
kuntzari. Hau honela, hiru azpisail
egin genitzake hemen:
o Aldez aurretiko interesa eduki eta
komunikabideen bitartez ikasten
dihardutenen taldea.

o Telesaio edota irratsaioen eraginez
ikastea erabaki dutenak.

o Nahiz eta ikasteko gogoa ez piztu,
hizkuntzaren nahiz hizkuntza hone
tako hiztunen aurrean aldeko jarre
ra eragin zaienak.
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- Produkzio-lana amaituz gero, mate
riala behin eta berriro erabil daiteke
eta aldi bakoitzean publiko berria in
gura dakioke.

• Bakarrik telebistari, honako ezau
garriak dagozkio:

- Telebistak hizkuntza bere ingurune
naturalean aurkez dezake, ingurune
asko denbora laburrean aurkeztu ere
egin ditzakelarik, media hori gabeko
ikasgelan inoiz ere ezin izango litzate
keen eran.

- Edozein unetan ere gune isolatu jakin
bateruntz bidera dezake teleikuslea
ren arreta; esaterako, lehen plano ba
ten bidez.

- Zati bat errepikatu ahal izatea, irudia
hormatzeko aukera, gainidazketak,
kolore desberdinetako letrak, letra
horiek lekuz aldatzeko parada, pan
taila zatitu eta zenbait gauza batera
ikusi ahal izatea eta gainerako baliabi
de elektroniko guztiak segundo batzu
ren tartean burutu ahal izateak lor de
zake teleikuslearengan kontzeptuak
argitzea; edozein irakaslek, aitzitik,
luzaroan aritu beharko luke aurkez
pen garaian antzekorik lortzearren.

2. IKASLEAREN PARTAIDETZA

Badago, halaber, bi medioei dago
kien beste ezaugarri bat; eta hizkuntz
irakaskuntzaren aldetik duen garran
tziarengatik, aparte aztertzea merezi
du, gure iritziz. Feedback delakoaren
ezaz ari gara hain zuzen ere.

Gauza jakina da edozein elkarrizke
tatan informazioaren elkartrukea ger
tatzen dela; A-k B-ri zerbait esan eta B
k A-ri erantzun egiten dio. Ez irratiak
eta ez telebistak, alabaina, ezin bete de
zakete hau, norabide bakarreko bitarte
koak dira eta. Nahiz eta ia teoriko guz
tiak arazoa aipatu, konpontzeko irten
bide egokirik ez da ikusten, ez behintzat
bitarteko bakarreko ikasbideetan. Ho
nela zioen Richard Sherrington-ek, tele
bistari buruz arazo honetaz ziharduela:
«Egin daitekeen gauza bakarra ikusleari
denbora uztea da erantzun dezan, eta
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denbora hori erabilia edo ez erabilia
izan daiteke». Eta irratiaz ere beste
hainbeste esan daitekeelakoan gaude.
Hau honela, ikasleak erantzungo balu
ere, ez genuke modurik izango ongi ala
gaizki erantzun duen jakiteko. Oker
erantzunez gero, ezin zuzen lekioke;
gainera, nork zuzendu ez edukirik,
agian, hutsegite berberak behin eta be
rriro errepikatuko lituzke, azkenean
haietara ohituz. Gauza jakina da, bes
talde, hizkuntz irakasprozesuaren bi fa
setan gutxienez -praktika gidatuan eta
praktika askean- luzaroan aritu behar
dutela ikasleek, eta ez irratian eta are
gutxiago telebistan izan dezakete hain
beste denbora. Eragozpen hauek direla
bide, norabide biko bitartekoetara jo
tzen da: telefonoa, ikasgela, multime
dia ... Orduantxe sartzen garelarik bete
betean ikasbide multimediaren atetik.

3. BAKARKA ARITZEAREN
ZAILTASUNAK

Urrutiko ikasbide baten bidez ari den
edonoren arazo larrienetako bat bakar
dadea da. Espainiarako «Follow me»
ikasbidearen ardura zuen J.A. Ollero
irakaslea honela mintzo zen ZUTABE
honen 9.alean: «Urruti egotea benetako
hesia da. Honek esan nahi du zenbait za
lantza argitu gabe geldituko direla eta
beste zenbait gauza oker ikasiko direla.
Hau dela eta, inork zuzenduko ez dituen
errakuntzek bere horretan iraungo
dute; eta gogoa galtzen eta epeltzen has
ten garenean, ez dugu gure ondoan inor
"aurrera", "oso ondo" esango digunik».

Frantsesa ikasteko BBCk prestatu
zuen «Ensemble» ikasbidea pantailaratu
zenean, arazo honi aurre egitea erabaki
zuten eta horretarako ikasleak taldeka
bildu ahal izan zitezen egokitu zuten
programa. Xede horrekin 28 ikastalde
osatzeari ekin zioten. Ikastalde bakoi
tzean 2tik 60ra bitarteko ikasle biltzen
ziren eta talderik gehienek sustatzaile
bana zeukaten. Sustatzaile hauek ez zi
ren irakasleak, ikasle hasberriek baino,
frantses apur bat gehiago zekiten boron
date oneko ikasle «zaharrak» baizik.
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Laguntzarik gabe gelditu ziren taldeak
berekasa antolatu ziren elkarrekin bildu
eta ikasbideari jarraitu ahal izateko. Ur
tebete igarotakoan arrakastatsuago
azaldu ziren talde gidatuak gidaritzarik
gabeak baino. Bost urte geroago talde
kide askok aitortu zuten taldearengan
dik jasotzen zuten laguntzari zor ziotela
ikasbideari jarraitu izana eta bultzada
hori gabe pot egingo zutela seguraski.

J.A. Ollerori eginiko elkarrizketara
itzuliz, antzekorik ere aurki dezakegu
berak esandakoen artean: «Piskanaka,
materialak elkarrekin trukatzeko kluba
edo hasi da garatzen ikasbideari jarrai
tzen diotenen artean». «Valencia al
dean, adibidez, jende mordoa taldeka
biltzen da astean pare bat aldiz, ikaste
rakoan elkarren laguntza izateko».

Gauzak honela, bada, lehen aipatu
feedback ezaren arazoari, larritasun gu
txiagokoa ez den beste kezka gaineratu
zaio, taldeak ematen duen bultzadaren
falta, alegia; eta konponbiderik bilatze
kotan, berriz ere ikasbide multimediara
jo beharra dago.

Taldeka ikasteko premiaz dihardu
gularik, mintza gaitezen, halaber, tele
bistako saioei jarraitzean era honetan
jarduteak ematen dituen ahalbideaz.
Artikulu honetan lehenago azaldu beza
la, nahiz eta bi medioak taldeka zein ba
karka erabil daitezkeen, badirudi joera
handiagoa dela telebista taldeka ikuste
koa bakarkakoa baino; eta honek de
xente baldintza dezake ikaslearen jarre
ra medioarekiko. Esan nahi bait da,
zenbait egongela hainbat irakasle jar
tzerik ez badago ere, xede-hizkuntza hi
tzegiten deneko lurraldeetan behintzat
=-eta hau da Euskal Herriaren kasua-,
telesaioak ikusten dituztenen artean,
xede-hizkuntzaren hiztun petoak, poliki
egiten dutenak, apurtxo bat besterik ez,
eta ezertxo ere ez dakitenak aurki litez
keela, baldío eta telesaioak era erakar
garrian prestaturik badaude. Honetaz,
bada, aski erraza gerta liteke tutik ere ez
dakienak gutxi edo asko dakienaren
konpainian telesaio ikustea. Honen
abantaila begi bistakoa da, zeren orduan
hasten bait zaio feedbackaren eta ba
karka aritzearen arazoei nolabaiteko
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konponbidea ematen. Bestalde, guzti
hau dela eta, telebistatik bertatik ikas
learen partaidetza eragiteko baliabideak
birplantea litezke; xede-hizkuntza hi
tzegiten deneko lurraldeetan emititzen
diren ikasbideen kasuan behintzat.

4. PRENTSA

Prentsa da ikaslearen bila doan hiru
garren bitartekoa. Egunkaria erosten
duenak ez du erosten ezein hizkuntza
ikasi nahi duelako (atzerriko egunka
riak helburu horretaz irakur daitezkeela
jakinaren gainean egonik), albisteak
irakurtzeagatik baizik. Prentsaren ezau
garriak multimediaren ikuspegitik begi
ratuta, honela laburbil genitzake:
- Norabide bakarreko bitartekoa da.
- Hizkuntza ikasteko asmorik ez duten
askorengana ere iristen da.

- Mezua irakurketaren bidez iristen da.
- Inpresioaren kalitatea ez da ona iza-
ten, gainerako argitalpen gehienekin
parekatuz gero.

- Egunkariak, eskuarki, ez dira gorde
tzen. Bota egiten dira eta horien ba
lioa bapatekoa da.

- Nahiz eta irakurleak egunkariko pa
perean esaldi luzeak idazterik ez duen
(paperaren kalitatea, zuriunerik
eza ... ), beti ere gauza laburrak eta
hitz solteak idatz ditzake.
Oinarrizko ezaugarri hauek kontuan

hartzetik zenbait ondorio didaktiko ate
ra ditzakegu jadanik.

Itxura denez, egunkariak eskaintzen
digun abantailarik haundiena zenbait
ariketa ario aurkeztu ahal izatea da.
Hau honela, komeni litzateke ariketa
hauek ahalik eta era atsegin eta erakar
garrienean aurkeztea, hizkuntzarekiko
interesik ez duten irakurleen arreta ere
harrapatzearren.

Onuragarri liteke, bada, hizkuntz
ariketak taxutzea nolabait, denborapa
sekin egin ohi den gisara; izan daitezela
ariketok irakurlearentzat herronka
xume bat. Egunkariaren aldiorokotasu
nak bide ematen du egun batean eginiko
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galderen erantzunak hurrengoan argita
ratzeko, denborapasen sailean bezala
xe. Ikasbidea egunean eguneko martxa
rekin lotzeko ahalbidea ere oso baliaga
rria da; hau dela eta, ez dirudi bidezkoa
telesaioa ikusten den bitartean ariketak
egitera bultzatzea, zeren, agerikoa de
nez, ikusizko informazioa gal bait liteke
zerbait irakurri edota idatzi behar bada.
Irratiak, haatik, ametituko luke proze
dura hau. Esan ere esan dezagun, ingu
ruko ikasbide multimedien artean, Ka
talanera irakasteko «Digui digui»k ba
karrik hartzen duela kontuan prentsa
ren aukera.

4.1. ldatzizko lagungarriak

Prentsaz gain badago idatzizko la
gungarri gehiagorik ere. Eta aipatu
behintzat egingo ditugu. lrakaslearen li
burua, ikaslearena, autodidaktarentza
ko gida eta ariketa-koadernoaz ari gara
hain zuzen ere.

5. AUDIOZINTAKETA
BIDEOZINT AK

Audiozinta eta bideozinten gaia
planteatzerakoan, beste bitartekoekin
bezala, lehenengo bereizketa bat egite
tik hasiko gara. Bitarteko hauek bakar
ka erabiltzen direneko arloa eta ikasbi
de multimediaren osakin direnekoa.

5.1. Audiozintak

Argi <lago zein den audiozintaren
abantailarik haundiena: hizkuntza min
tzatua entzuteko aukera, ikasleak nahi
adina bider entzun dezakeelarik. Aski
ezagunak <liraaudiozinten bidezko ikas
bideak eta, postaren kasuan bezalaxe,
euskaraz ere ba <lagomota honetako
ikasbiderik. Laburbilduz, honako pun
tuak bereiz ditzagun:
- Audiozintak erosten dituena ikasbi
deaz interesa duen pertsona izaten da.
Telebista, irratia eta prentsa bitarte
koen kasuan ez bezala, ikaslea doa
ikasbidearen bila.
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- Audiozinten bidezko ikasbideak ida
tzizko materialarekin zabaltzen <lira,
askotan bi bitartekoak batera erabil
daitezen ere planteatzen delarik.

- Nahiz eta irratizko ikasbideen antza
haundikoak izan, audiozinten bidezko
ikasbideen joera ere bada ikasleak
hizkuntza sor dezan aukera eskaintzea,
batez ere, errepikaren eta egiten diren
galderei erantzutearen bidez, forma
zuzenak, isiluneak egin ondoren, es
kaintzen direlarik, bakarkako hizkuntz
laborategi txiki bihurtuz. Beraz, hiz
kuntza aurkezteaz aparte, ariketa kon
trolatuaren aldiari ere ematen zaio no
labaiteko bidea.

- Jarraitzen diren syllabusak garaian ga
raiko metodologiarekin loturik azal
tzen <lira. Alabaina, gaurko ikasbi
deetan ere, behin eta berriro errepi
katzearen aukerak bultzaturik, plan
teatzen diren ariketa asko syllabus es
trukturalistei dagozkie gehienbat.

- lkasbide hauen aurkezkeraz mintza
tzerakoan, beren artean aski desber
dinak izan daitezkeela esan dezakegu.
Aipagarrienak azken urteotan sorturi
koak ditugu. Ikasbide hauek audio
zintak eta idatzizko materiala batera
erabil daitezen egituratzen <lira, hau
da, ikasleak liburua aurrean duela
entzuten du audiozinta. Irratian ez be
zala, «pausa» tekla sakatu eta idatziz
koarekin bakarrik jardun dezan eska
tzen dio zenbaitetan luburuak, alde
rantzizkoa ere eska dakiokeelarik.
Ikasbide hauek, batez ere hedapen

haundikoak badira -ingelesa ikasteko,
atalka saltzen <lira zenbait ikasbide,
kasu-, medio askorekin prestatzen
<liraeta materialaren kalitatea benetan
altua izaten da; goimailako esatariak,
hots bereziak, ikasbiderako propio egi
niko abestiak, maketazio bikainak ...
Audiozinten oztopo nagusiak ere izaten
<lira norabide bakartasuna eta ikastal
dearen bultzadarik eza.

Audiozintak, multimedia baten osa
kin gisa jokatzen dueneko kasuari hel
duz, ulertzekoa denez, gehienbat arike
ten alorrera mugatzen direla ikusten da.
Maizenik proposatzen diren ariketak
errepikazkoak, txandakatzezkoak eta
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aukera anitzeko galderak izaten dira,
hau da, audiozintan bertan eskain daite
keen erantzun zuzen bakarra onartzen
duten ariketak. Ikasbide multimediaren
audiozintak, bitarteko bakarrak diren
kasuan bezalaxe, idatzizko lagungarri
ren batekin ere erabiltzeko moduan ta
xutzen dira.

5.2. Bideozintak

Audiozinten kasuan ez bezala, tele
saioen errepika hutsak izaten dira multi
mediaren baitan diharduten bideozin
tak. Eskain dezakeen abantaila telesaio
bera nahi adina bider ikusi ahal izatea
da. Bestalde, hizkuntz ikastegietan bi
deoaren erabilera aski gauza normala
bada ere, nor bere etxean aritzen dene
rakoan, hasi-masietan dago oraindik au
kera hau. Alabaina, Estatu espania
rrean magnetoskopioen salmentari bu
ruz egindako inkestek iragartzen dute
nez, %25 familia izango dira aparailu
hauetako baten jabe hamarkada hone
tan bertan. Argi dago, beraz, gero eta
haundiagoa den portzentaia hau oso
kontuan hartu beharrekoa dela ikasbide
hauek planteatzerakoan.

Ikasbide multimediak osatzen dituz
ten bitartekoen artean, badaudezenbait
bi norabidetakoak direnak; hau da,
ikasleak baduela bere esku kanal bat,
bera ere igorlea izateko aukera ematen
diona. Telefonoaz, ikasgela multime
diaz eta posta zerbitzuaz ari gara, hain
zuzen ere.

6. POSTAZKO ZERBITZUA

Ez dirudi egungo ikasbide multime
diek bitarteko hau aintzakotzat hartzen
dutenik. Besteak beste, ez «Follow me»,
ez «A vec Plaisir», ez eta katalanerazko
«Digui digui» ikasbideek aurreikusten
dute postazko zerbitzurik.

Esan dezagun, postaz bakarrik balia
turiko hizkuntz ikasbiderik egon bada
goela, eta euskararen irakaskuntzari be
rari ere ez zaiola bide hau arrotza gerta
tzen. Nolanahi ere, eta bitarteko hau
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gaur egun baztertu samarra azaldu arren,
bota diezaiogun, oso gaingiroko bada
ere, begiradatxo bat:
- Postazko zerbitzua bi norabidetakoa
izanik ere, aski moteltzen du komuni
kazioa, hots, lehendabizi A-k sortzen
du mezua, eta handik denbora batera
B-k jasotzen du, alderantzizko bidea
orduan hasten delarik.

- Nahiz eta audiozintak eta bideozintak
ere postaz bidal daitezkeen, zerbitzu
honetan, gehienetan halaxe plantea
tzen denez, bi trebetasunek hartzen
dute parte: idazmenak eta irakurme
nak.

- Postazko zerbitzuak horretarako pro
pioa den azpiegitura sendoa eskatzen
du. Ariketa idatzi baten zuzenketa ez
da berehalakoan egiten den gauza.
Are gutxiago ikasle asko hatera era
sistematikoaz aldioro kontrolatu behar
direnean.
Ez dirudi, lehenengo begiratu ba

tean, postazko zerbitzuaren aukera itsu
mustuan baztertzekoa denik. Argi da
goenez, multimedia baten diseinugileak
ikasbidearen jardute-esparrua ahalik
eta zehatzen jorratu beharrean suerta
tzen dira, premia eta baldintza guztiak
sakonki neurtuz eta ondorioen arabera
prozedurak erabakiz. Esaterako, Atala
se edo gutxiagoko maila helmugatzat
duen ikasbideak ez du, beharbada, pos
ta zertan erabili beharrik, zeren egin
beharreko ariketa idatziei azkeneko
orrialdeetan erantzun zuzenak darama
tzan ariketa-koadernoaz eman lekieke
irtenbidea. Beste horrenbeste esan de
zakegu ikasle gehienak nukleo urbano
haundietan dituen ikasbideaz; kasu ho
netan, ikasgela multimediak bete bait
lezake, seguruaski, postari dagokion
eremua. Posta zerbitzua, oraingoan ere,
sakonki aztertzea merezi duen bitarteko
bat besterik ez da.

7. IKASGELA MULTIMEDIA

Mintzatuak gara, honez gero, bakar
ka ikastearen arazoaz, hau da, ikasleak
duen lagungiroaren beharraz. Bestalde,
«multimedia» hitza aipatzen den bakoi-
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tzean ia gainditu ezineko behaztopa be
zala azaltzen zaigu feedback ezaren
mehatxua. Ikasgela multimedia bi hu
tsune hauek betetzera datar, usadiozko
ikasgelatik bereizten duten bi ezaugarri
ren jabe izanik:

• Erritmo geldoago bati jarraitzeko
aukera

Ohizko irakaskuntzan, hizkuntzaren
inputa neurri haundi batean ikasgelaren
bidez gertatzen den bitartean, multime
diaren kasuan denbora eta zereginak bi
tarteko desberdinen artean banatzen
<lira eta, ondorioz, ikasgelan iraupen
mugatu batean bete beharreko zeregin
jakin batzu ematen <lira.

IRAKASLEAREN PARTAIDETZA
HIRU GUNE PEDAGOGIKOETAN

Ikusten denez, multimediazko ira
kasleak ez du aurkezpenetan asko aritu
beharrik; lehenengo pauso hori beste bi
tatekoak emana bait <lago.Peto-petoan
jardun beharko du, ordea, beste bitarte
koak ezin bete ditzaketen eremuetan.
Bere zeregina izango du, era berean
ikasleak bakarka eginiko lana ikustatzea
eta, honetan oinarrituz, nondik nora jo
behar duen seinalatzea.

Aipa ditzagun, behintzat, ikasleak
berekasa ibiltzeko aukera -lehenago
ere jardun dugu honetaz- eta monito
rearen figura. Honen zeregina da tarte
ka-marteka berarengana jotzen duten
ikasleak atenditzea. Ez da eskola bat.
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Hau honela delarik -bestelakoan,
apenas errentagarritasun pedagogikorik
izango luketen-, egun bitaz bateko
edota ordubetekoak erritmoak baliaga
rriak <liraoso multimediaren baitan, eta
eskola orduak gutxitze horretatik ikas
keta biderkatzeko aukera letorke.

• Metodologia egokitu baten beharra
Ageriko gauza da multimedian ja

rraitu beharreko metodología ezin dai
tekeela ohizko ikasgelan jarraitzen de
naren parekoa izan. Multimediazko ira
kaslearen zereginak honela sailka litez
ke, eskema honen arabera:

- AURKEZPENA

- PRAKTIKA GIDATUA

- PRAKTIKA ASKEA

Telefonozko kontsultaren tankerako la
guntza eskaintzen du, baina aurrez au
rrekoa.

Ikasgela multimediaren kásüi:iiHz~=
liz, esan dezagun, inguruko multime
dien artean «Digui digui» dela aukera
hau serioenik planteatzen duen ikasbi
dea. Nolanahi ere, esperientzia hau hasi
berria izateagatik, ez da oraindik eba
luazio zehatzik egin; ez bitarteko hone
nik ezta ikasbide osoarenik ere.

8. TELEFONOA

Lantxo honetan aztertuko dugun bi
norabidetako azken bitartekoa da tele-
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fonoa. Baliabide hau multimedia baten
barman ez ezik bitarteko bakartzat ere
erabiltzen da hizkuntz irakaskuntzan;
hots, ikasleak berak nahi duen orduan
eta lekuan har dezake irakaslearengan
dik telefonozko klasea. Ikasketa mota
honen ezaugarriak ondorengo puntuo
tan laburbil ditzakegu:
- Dirudienez, mediaren berezitasunak
(ikasleak eta irakasleak elkar ez ikus
tea, talderik eza ... ) kontuan hartzen
dituen metodología egokia erabiliz
gero, aski emaitza onargarriak lor dai
tezke bitarteko honen bidez. Oztopo
nagusia, jakina, ikusizko harremanik
eza da. Honek bi arazo mota sortzen
ditu: batetik, irakasten denaren iku
sizko erreferentziarik eza; hau dela
eta, irakasleak beharturik ikusiko du
bere burua zenbait gauza deskribatze
ra, ikaslearen jatorrizko hizkuntzan
hitzegitera. Beharrezkoa izango da
irakasleak eta ikasleak aurrean izango
duten material idatzi berezia presta
tzea, hau izango bait da ikusizko erre
ferentzia bakarra. Bestetik, berriz,
maila psikologikoko arazoa dugu. Ikas
lea eta irakaslea bata bestearentzat bi
ezezagun izan ez daitezen, bilerak an
tolatzen dira aldian behinka ikasle eta
irakasle guztiek parte hartuz, gero te
lefonoz hitzegiterakoan, elkarren be
rri gehiago jakingo dutelarik.

- Eskuarki, ikasleak nahi duen orduan
eta telefono aparailuren bat dagoen
edozein lekutan har dezake klasea;
alde honetatik denbora irabazia bada
go.

- Beste ezaugarri bat da ikasle bakoitze
ko irakasle baten beharra; honek eko
nomiaren aldetik ekar ditzakeen on
dorioak begi bistakoak dira.

- Tresneria teknikoak ere bere mugak
ezartzen ditu. Denboraldi batean au
rikularrari belarri ondoan eskuz eutsi
beharrak beste edozein material era
biltzen eragozten bait du, nahiz eta
hau microplaston (eskuak libre izatea
ahalbideratzen duen tresna) delakoa
ren bidez konpon daitekeen.
Telefonoak komunikazio egoera bat

bakarrerako bidea ematen duenez, gai
nerako guztiak «egoera» honen bitartez
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iragazi behar dira; eta horrek artifizial
tasun kutsu nabaria ematen du. Irakas
kuntz mota honetara inguratzen den
ikaslegoa aski mugatua izaten da: ezin
du fisikoak, exekutiboak ... eta, beste
hainbestetan bezala, alor honetan ere
ikerketa eskasia nabaria dago.

8.1. «Telecan» proiektua

Badago esperientzia bat, Canarias
uharteetan buruturikoa, gure ustez, he
men aipatzea merezi duena. ldeia 1978.
urtean La Laguna Unibertsitateko
ICEk urrutiko irakaskuntzaz antolaturi
ko ikastaldi batean mamitu zen. Ezta
baida egin ondoren, industria turisti
koak erakarritako beharrei erantzun
nahian, ingelesa, frantsesa eta alemana
ren irakaskuntzari eritzi zitzaion pre
miazkoena. Honela, bada, eta, beha
rren ikerketak azaldutakoaren arabera,
hiru talde gertatu ziren ahalik eta laiste
rren kontuan hartu beharrekoak: indus
tria turistikoan ziharduten langileak,
EGBko maisu-maistrak eta berauen
ikasleak. Ikastaldien ardatza hiru gune
nagusitan oinarritzen zen: irakaskuntza
bakoiztuan, telefonoaren bidezko argi
bide emate etengabean eta ebaluazioan.
Azterketa hauek etengabeak izan behar
zuten, hilerokoak eta urrutiko planke
taren harnean. Amaierakoa, berriz, az
tertzaile baten aurrean egin behar zen.
Ikasleek gainditutako, ikasmailen ara
bera sinatuko zituen Unibertsitateak
ziurtagiriak. Egitasmo hau aurrera era
mateko, hiru bitarteko aurreikusi ziren:
Prentsa, irratia eta telefonoa.

• Telefonozko kontsulta
Zerbitzu honetarako hiru linea tele

foniko, hizkuntzako bat, jarri ziren mar
txan. Ikasleak edozein ordutan dei egin
zezakeen. Erantzule automatiko batek
mezua jasotzen zuen (izena eta helbi
dea) eta irakasleak gero dei egiten zion,
deiaren kostua proiektuak bere gain
hartzen zuelarik.

«Telecan» egitasmoa hiru ikastur
tean garatzeko planteatu zen. Hala ere,
iadanik bigarrenean pott egin zuen,
gero eta ikasle gutxiago hurbiltzen zi-
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tzaizkion eta. Telefonoari dagokionean,
guztiz jakingarri ditugu ondorengo da
tuok: lehenengo ikasturte osoan 511 dei
jaso ziren: horietatik gehienak, ordea,
(323) maila administratiboko galderei
zegozkien. Ondoren, eduki pedagogi
koei buruzko kontsultak zetozen (107),
hauetatik gehienak ingelesaren inguru
koak, hizkuntza hau izan bait zen ikasle
rik gehienek hautatu zutena. Guztiare
kin ere, alemanak frantsesak zuen ikas
le kopurua baino heren bat gutxiagoare
kin ere, ia-ia hizkuntza honek halako bi
kontsulta zuen. Deiak lehenengo astean
aski ugariak izan ziren arren, apurtxo
bat gutxiagotu ziren bigarrenean, hiru
garrenetik aurrera gain behera amiltze
ko.

Ikus dezagun orain Brighton Polyte
chnic Language Centreko kide den Step
hanie Rybak-ek, Britainia Haundian,
Frantsesa ikasteko «Ensemble» ikasbide
multimediaz mintzatzerakoan dioen pa
sarte bat: «Arrakastatsu izanez gero, te
lefonozko tutoretzak zalantzak argitze
ko bidea erraz dezake eta, era berean,
harreman pertsonaletako aukera muga
tu bat eskaini. Nolanahi ere, kasu hone
tan («Ensemble» ikasbidearenean) ez
zuen arrakastarik izan».

Eta halaxe gertatu zitzaien «Ensem
ble» ikasbidearen arduradunei. Ikaslea
ren partaidetza suspertzeko ziren bitar
tekoak ebaluatu asmoz, inkesta bat ba-

ERANTZULE
AUTOMATIKOA

e
[fil
IKASLEA

loolOOI

Ikasleak telefonoz dei egiten du. Dei
horrek bi bide ditu aurrean. Bata eran
tzule automatikoan zehar doana; bes-
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natu zuten jarratzaileen artean, zenbait
bitartekori Otik 5 arteko puntuazioa
eman ziezaieten, eginkortasunaren ara
bera. Bitartekoak hiru bildumatan sail
katu ziren. Lehenengoan ikastaldea eta
ikaskideekin aldioroko bilerak. Biga
rrenean nork bere etxean erabiltzeko
materiala (kasetak, liburuak, ariketa
koadernoak ... ). Hirugarrenean, aldiz,
posta eta telefono-zerbitzuak. Hasiera
ko bi multzoak, batez ere lehenengoa,
zenbait kasutan telebista eta irratia bai
no eraginkorragotzat jo zituzten. Hiru
garren multzoko bitartekoei, berriz, di
ferentzia askorekin, eskalaren baliorik
txikienak eman zitzaizkien.

Espainian egindako beste esperien
tzia bat «Consultel» proiektoa dugu,
unibertsitatearen inguruan burutua.
Hauxe da zehatz eta objetiboen aztertu
den esperientzia. Agi denez, aipatu bes
te biak baino emaitza hobeak lortu zi
tuen. Esan behar da, alabaina, irakas
kuntza akademizista batí dagozkion
gaiak irakasten zirela eta, ondorioz, hiz
kuntzekiko konparazio guztiak duda
mudazkoak ditugu.

8.2. Telefono zerbitzuaren antola
mendua

Zerbitzu honen antolamendua azal
tzeko, honako eskemaz baliatuko gara:

,,
:= k'' ti ~---- ~ -- --

DEIAREN
TRATAMENDUA

IRAKASLEA

OPERADORE.A

tea, berriz, zuzenean opeadore eta ira
kaslearengana daramana. Operadorea
ren zeregina guztiz baliosa gertatzen da,
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beraren gain bait dago neurri haundi ba
tean proiektuaren ebaluazioa. Horreta
rako, izango ditu bere esku dei-konta
gailuak, kronometroak, ordenadorea ...
Tresneria guzti honek ahalbideratuko
ditu edozein ikerketa aurrera eramate
ko hain beharrezkoak diren analisi esta
tistikoak. Behin deia sailkatuz gero, ira
kasleak jasoko du azkenik, eta erantzu
teari ekingo dio.

Lehen ikusitakora itzuliz, ez dirudi
bitarteko honek arrakasta handirik izan
duenik, ez behintzat ikasbide multime
diaren baitan txertaturik dagoenean.
Gauzak honela, egin ditzagun zenbait
gogoeta eta galdera bitarteko hau dela
eta. Esaterako, erantzule automatikoa
ren erabilerari dagokionean, aski kora
pilotsua gerta daiteke, gauza jakina bait
da zenbait jende ez dela «tresna» bate
kin hitzegitearen oso aldekoa. Barrega
rri sentitu eta zer esan ez dakiela gera
tzen da sarritan. Egon badaude asko eta
asko erantzule automatiko baten aurrean
isildu, telefonoa eskegi eta deia hezur
eta haragizkoren norbait dagoenerako
uztea nahiago dutenak. Bestalde, ozto
po hau gaindituko balitz ere, irakaslea
ren deiari itxoin beharra legoke eta, ho
nek, alditxo batean etxean zain egotea
eta bes te deiak eragoztea dakar berekin.

Irakasleak deia zuzenean jasotzen
dueneko kasuan gauzak apur bat onera
ko bestelakotzen direlarik ere, aipa
tzekoa da oso ikasle kopuru urriari eran
tzun dakiokeela aldiko. Zeren, adibi
dez, dozenerdi bat dei batera suerta
tzeak beste hainbeste irakasleren beha
rra sortzen bait du eta hau, ekonomia
dela eta, ezin daiteke beti horrela plan
teiatu. Burura datorkigun galdera hau
xe da: zenbat denbora eman behar da
ikasle bakoitzarekin telefonozko kon
tsulta pedagogikoki errentagarria gerta
dadin? Agian, zalantza gramatikalak ar
gitzeko eta psikologiaren aldetik pro
blema den harreman pertsonalik ezari
nolabaiteko konponbidea emateko ba
lio dezake; baina jakinik hizkuntza ez
dela adierazpen gramatikal hutsez ikas
ten eta luzaro jardun behar dela, ahozko
ariketek ere bide honetatik jo behar ote
dute? Erantzuna, beharbada, «telebile-
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ra» egiteko aukerarekin lotu beharko
litzateke. Sistema honetaz zenbait ikas
le elkarrekin komunika daitezke, esko
laren itxurako zerbait antolatuz. Esan
gabe doa teknologiak guzti honekin
duen zerikusi haundia. Hortxe ditugu,
besteak beste, Miarritzen dagoenekoz
esperimentatzen ari diren bideotelefo
noak. Tresna hauek planteatzen dituz
ten baldintza berriak aurrean ditugu az
tergai.

9. BESTEZENBAITGALDERA

Medien bidezko hizkuntz ikasbideen
historia oso )aburra da; laburregia, be
ren balioa norainokoa den, edota izan
litekeen, zehatz eta mehatz mugatu ahal
izateko. Makina bat arazo daude orain
dik argitu beharrean eta hauetariko zen
bait guztiz oinarrizkoak dira: trebetasu
nei eman beharreko tratamendua, ikas
mailen zehazpena, atalase maila ... Zein
bitartekori eman behar zaio lehentasu
na? Nola banatu denborak? Arrazoiak
edota aitzakiak direla bide ikasgelara
egunero joateko prest ez dagoena multi
mediaren bidetik benetan aritzeko prest
ote?

Eta euskarari dagokionean, ikasgela
multimediaren aukerari beste multime
dietan eman ez zaion pisua eta arreta
emango balitzaio?

Galdera gehiegi, beharbada, dagoe
nekoz, zenbait erantzun espero litekeen
ataltxo honetarako. Baina, ezinbestean
dihardugu, zeren, oraingoz, medien
mundua hizkuntz irakaskuntzari ireki
berri zaion ate bat baizik ez da.

10. OHARRAK

(1) J. Cazeneuve, Socio/ogiede laRadio-Televi
sión, Presses Universitaires de France, Paris, 1962,
8.or.

(2) Zenbait naziotako Irrati legeriek zorrozki
debekatu izan dute albistegiak ematerakoan ohiar
tzun eta hots bereziak erabiltzea; mezuak entzulea
rengan sortzen zuen inpresioa aldatzen zutelako eta
beste mezu diferente bihurtzen zelako. Gaur egun
ere BBC eta Alemaniako emisorek estu jokatzen
dute arlo honetan; albisteak bata bestearen atzean
irakurtzen dira, ez dago identifikatzekosoinurik, ez
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pausaldi musikalik, albisteak nondik datozen ere ez
da aipatzen; hau guzti hau ahalik eta inpartzialtasu
nik haundiena lortzeko asmoz.

(3) Estatu Batuetan, 1955ean, irrati aparailuen
kokamenduak ezagutzeko egin zen galdeketa batek
honako datuok eman zituen aditzera:

a) Aparailuen %29 kotxeetan aurkitzen ziren.
b) %25 egongeletan.
e) %21 logeletan.
d) % 16 sukaldeetan.
e) %9 beste lekuren batean.
Geroxeago, Britainia Haundian eta Canadan bu

ruturiko antzeko ikerketetan datu berdin samarrak
atera arren, a) eta e) atalak gehitu egiten ziren; b)
atala, ordea, gutxitu eta bi kokamendu berri azal
tzen ziren: lantokia eta eskupoltsa. 1985ean, mar
txoko 23tik apirilaren 2ra bitarteko egunetan,
EHUko lnformazio Zientzien Fakultutateak Bilbo
aldean irratia entzuteko lekuak jakiteko egindako
ikerketak, honako datuok jarri zituen agerian:

- ehun lagunetik 45ek sukaldean entzuten dute
irratia,

- logelan %23k,
- egongelan % 14k.
Emakumeei bakarrik dagokien datu-taula begi

ratuz gero, %65era iristen da sukaldean entzuten
dutenen portzentaia. Gizonezkoen kasuan, lanle
kua % 11 da eta ibilgailuak %9. Datu guztiak datoz
bat telebistak irratia egongelatik kanpora erazi due
la adieraztean.

(4) Bilbo aldean burutu den ikerketan bertan
azaltzen denez, ehun etxetatik 99k gutxienez irrati
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aparailu bat daukate, %62k lau aparailutik gora
daukatelarik; eta ez dago arrazoirik, datu honi da
gokionean behintzat, Euskal Herri osoko egoera
oso bestelakoa denik pentsatzeko.

(5) lrratiaren eta baita telebistaren kasuan ere
badago kontuan hartzea merezi duen alderdi bat:
Irrati komertziala eta Irrati hezitzailaren arteko be
reizketa, alegia. Irrati komertziala da, hain zuzen
ere, gaur egun, Estatu espaniarrean gehien ezagu
tzen den eredua. Irrati mota honi Irrati totala ere
baderitzaio, zeren jarraitzen duen programazioak
saio desberdinak izaten bait ditu. Badago, hala ere,
Estatu Batuetan sortu eta Europara ere hedatzen
hasia den irratigintza bat: irrati espezialdua. Honek
esan nahi du musika edo albisteak (Ali news radio)
bakarrik emititzen duten emisorak badaudela eta ez
besterik. Edukin hezitzaileak soilik emateari ekiten
diotenak «Irrati hezitzaileak» dira. Estatu espania
rrean ere antzekorik hasi da gertatzen: Radio
ECCA, UNEDen saioak ... Aski argi dago irrati ba
ten ala bestearen jardunbidea. Irrati hezitzailean
aritzen denak emisora horren bila joan den entzule
go urria baino lehiala izaten du. Aldiz, irrati ko
mertzialean, helburu hezitzaileekin diharduenak,
zerbait irakasteaz gain, «kornertziala» ere izan
behar du, hots, atsegina edota ikasteko gogoaren
pizgarria izan behar du; eta zenbaitetan, helburu
hauek denak batera ezin dira uztartu.

(6) Euskal Herriko irratigintzak ere behin baino
gehiagotan heldu dio bide honi; hortxe <laude, bes
teak beste, Herri lrratian Patxi Altunak eginiko
saioak edota, berrikiago, Euskadi lrratiko «Euska
raerrazean»eta «Gurehizkuntza hobetzeko»saioa.
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CURSOS MULTIMEDIA DE IDIOMAS

Un nuevo concepto en la enseñanza de len
guas viene abriéndose paso cada vez con más
fuerza. Se trata de la enseñanza a distancia o te
leenseñanza, preferentemente a través de los
medios de comunicación. La historia de la te
Jeenseñanza, en general, y la de lenguas, en par
ticular, ha transcurrido prácticamente paralela a
la propia historia de los medios de comunica
ción, siendo el último eslabón de la teleenseñan
za de lenguas los llamados cursos multimedia.
Un curso multimedia es aquel que basándose

en la utilización combinada de distintos medios
(televisión, prensa, radio, material impreso ... )
tiene por objetivo el aprendizaje de la lengua
por parte del discente. A pesar de la sencillez de
esta definición, nos encontramos en realidad
ante un mundo complejo, prácticamente desco
nocido y lleno de interrogantes.

El presente artículo ofrece una panorámica
sobre los distintos elementos utilizados en un
curso multimedia, intentando reflejar cuál es el
papel que mejor puede desempeñar cada uno de
ellos en la enseñanza de la lengua. Se hace espe
cial hincapié en los medios de Radio y Televi
sión. La falta de feed-back provocada por la uni
direccionalidad de estos medios así como los
problemas que acarrea el aprendizaje en solita
rio son, igualmente, recogidos y comentados.
De la misma manera, en el presente trabajo se
aborda la utilización aislada de cada uno de es
tos medios en cuestión.

El avance constante de la tecnología y la rela
tiva juventud de estos métodos hacen de ellos un
camino apenas explorado y a la vez lleno de ex
pectativas.

MULTIMEDIA LANGUAGE COURSES

A new concept in language teaching is ra
pidly making itself felt. lt concerns a new
type of correspondence course or TV tea
ching, working mostly through television
and radio. The history of TV teaching, in ge
neral, and of language teaching, in particu
lar, has run parallel to the development of
the media. The latest step in this process of
evolution are the so called «multimedia lan
guage courses».
A multimedia course is a course which is

based in the conbined useof different media
(television, radio, newspapers, printed ma
terial ...)and its main goal is to teach the lear
nerthrough listening, watching and reading.
Although this definition seemsto besimple,
in practice we find avery complex world, still

very unknown and full of unanswered ques
tions.

This article offers a view of the different
elements that are used in amultimedia cour
se and tries to show the best role each of
them could play in language teaching. lt
mostly refers to television and radio. The
lackof feed-back caused by such «reception
focused» media, aswell asthe problems that
are found in learning a language alone, are
also discussed here. We also look at the use
of eachof these media on its own.

The constant progress of technoloqv and
the relative youth of these methods made us
consider them asan unexplored way and full

· of promise at the same time.

LES COURS MULTIMEDIA DE LANGUES

Une nouve/le conception dans l'enseignement
des tangues se fraie un chemin avec de plus en
plus de force. 11s'agit de/' enseignement a distan
ce ou téléenseignement, de préférence a travers
les mass-média. L'histoire du télé-enseignement,
en général, et ce/les des tangues, en particulier,
s' est déroulée de [acon presque para/le/e a ce/le
des mass-média. Les cours multimédia consti
tuent le dernier des maillons du télé-enseigne
ment.

Un cours multimédia a pour but d'enseigner
une tangue en combinant plusieurs média (télévi
sion, presse, radio, materiel imprimé). Malgré la
simplicité de cette définition, nous nous frouvons
face a un monde complexe, pratiquement inconu
et rempli d'interrogations.

Le présent article propase une vue d'ensemble
des différents éléments utilisés dans un cours mul
timédia, et cherche a montrer que/les sont lesmei
lleures possibilités offertes dans l'enseignement
des tangues par chacun de ces éléments. L'accent
est mis sur la radio et la télévision. L'absence de
feed-back, étant donnée l'unidirectionnalité de
ces moyens, ainsi que les problémes dus ii l'ap
prentissage en solitaire y sont également étudiés.
Finalement on aborde l'utilisation isolée de cha
cun de ces moyens.

Le développement constant de la technologie et
le caractére récent de ces méthodes, font d'elles
un chemin apeine connu et rempli d'expectatives.
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