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O. SARRERA
Ikasten ari den hizkuntza berriaren

forma mintzatua ulertzea da ikasleak
daukan zeregin zailenetariko bat. Hala
ere, geure klaseetan trebetasunik ahaz
tuena edo gutxien landu izan duguna
horixe izan da. Zergatik? Batez ere,
entzumen prozesua ondo ezagutzen ez
dugulako eta, jakina, honek eragin han
dia du entzumena lantzeko ariketetan
ikasleei zer eta nola irakatsi behar diegun
erabakitzeko orduan.

Orain arte entzumena trebetasun pasi
botzat jo izan da. Baina entzumenak
entzulearen partaidetza aktiboa suposa
tzen du. Hiztunak komunikatu nahi digu
na geureganatu ahal izateko geure ezagu-,
pen linguistiko eta ezlinguistiko guztiak
jarri beharko ditugu martxan.

Helduok komunikazio-ekintzetan
ematen dugun % 45a entzumenari dago
kio, % 30a bakarrik mintzamenari, .%
16a irakurrnenari eta % 9a gutxi gora
behera idazmenari.
Interakzio komunikatiboaz gain, hiz

kuntza berriak eskaintzen dizkigun entre
tenigarri gehienak entzumenaren bidez
datozkigu - filmeak edo antzerki-lanak
ikusi eta entzun, irratsaioak, kantak, hi
tzaldiak eta abar.
Artikuluan zehar entzumen trebetasu

nari buruzko zenbait puntu teoriko eta
praktiko ikusiko ditugu:

1. Lehenik, bizitza errealeko entzu
men prozesua nolakoa den azter
tuko dugu.

2. Bigarrenik, ikasleek entzumena
lantzerakoan izaten dituzten ara
zoak.

3. Eta, azkenik, entzumena lantzeko
klasean erabil daitezkeen zenbait
ekintza (atal hau hurrengo ZUTA
BE batetan argitaratuko da).

l. BIZITZA ERREALEKO EN
TZUMENA

Zer ekintza egiten ditu entzumenak
bizitza errealean? Hona zerrenda posible
bat. Azaltzen diren guztiak ez dira entzu
menezko ekintza garbiak, baina denetan
(ahozko) ulerrnena da egoera komunika
tiboaren oinarrizko osagai:
- irratiko berriak entzun / eguraldia /

kirolak / iragarkiak...
- lan eta arazo orokorrak eztabaidatu

/ familiarekin / lagunekin...
- planak egin ezagunekin / albisteak

komentatu...
- planak egin telefonoan / albisteak

komentatu...
- tabernako solasak / beste hilera

sozial batzu...
- bozgorailuetatik iragarkiak entzun

(tren-geltokian, aireportuan... )
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- gauzak egiteko edo nonbaitera joa-
teko aginduak jaso.

- klaseko azalpenak entzun ...
- elkarrizketan parte hartu.
- filme bat ikusi / antzerkia / telebis-

ta-saio bat.
_:___hitzaldi bat entzun.
- zintaz grabaturiko kantak entzun.
- aholku profesionala hartu (medi-

kuarena, adibidez)
- eta abar.
Zerrenda hau oso orokorra eta osatu

gabea da; hala ere, nahiko errepresenta
garria dela uste dugu klase praktikorako
zenbait jeneralizazio baliagarri atera ahal
izateko.

1.1. Helburua eta expektatibak

Entzuten jartzen garenean, ez dugu ia
inoiz entzuten entzungo duguna zeri bu
ruzkoa izango den jakin gabe; hori,
agian, irratia edo telebista zer dagoen
jakin gabe pizten ditugunean, edo hizke
tan ari diren gelaren batean sartzen gare
nean bakarrik gertatzen da. Normalki,
entzungo dugun diskurtsoaren eduki,
maila formal eta abarren aldez aurretiko
ideia bat izaten dugu. Guk entzun aurre
tik diskurtsoaren gaiaz edo egoeraz du
gun ezagupenari «script competence»
deitzen zaio. Gure «expektazioak» asko
tan oso lotuta egoten dira zerbait entzute
ko dugun «helburuarekin». Adibidez,
galdera baten erantzuna jakin nahi badu
gu, galdetu egingo dugu eta erantzun
egoki baten esperoan egongo gara. Asko
tan, entzun nahi duguna zenbait esaldi
edo hitz-giltza batzu besterik ez da iza
ten. «Non egongo zara?» galdetzen ba
dugu, orduan toki-izen baten zain egon
go gara. Erantzuna, adibidez, hau izango
·balitz: «Ez dakit, ez dut oraindik erabaki,
segun eta nolako eguraldia egiten duen,
baina ziur aski Bilbora joango naiz»,
orduan itxoin egingo dugu «Bílborajoan
go naiz» azkenengo hiru hitzak entzun
arte. Baina, «azkenean Bilbora joango
zara?» galdetu eta erantzun berdina ema
ten badigute, erantzunaren azkenengo hi
ru hitzak redundanteak izango dira, eta
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erantzunaren lehenengo zatia bestea bai
no arreta handiagoz entzungo dugu.
Entzulearen ahozko partizipazio akti

boan oinarrituta ez dagoen diskurtsoan,
beronen expektatibak ez dira hain zehaz
ki definituak izaten, baina hala ere entzu
leak expektatiba batzu izaten ditu eta
kasu honetan ere beraren helburuarekin
lotuta daude. Berriak entzuten baditugu,
adibidez, munduan gertatzen ari dena
jakin nahi dugulako izango da, eta intere
satzen zaigun zenbait gai hizkera formal
jakinean entzutea espero izangu dugu.

Hitzaldi bat entzuten badugu, aldez
aurretik badakigu hitzaldia zeri buruz
izango den, eta abar. Beraz, alde batetik,
entzulearen expektazio eta helburuak el
karri lotuta daude eta ulermena ere horiei
lotuta dago, bestetik. Askoz ere errazago
zaio entzuleari espero eta behar duen
diskurtsoa ulertzea, espero ez duena,
garrantzi gutxikoa edo laguntzen ez dia
na baino.
Hau dela eta, ongi etorriko da klasean

entzumena lantzen hasi baino lehen, en
tzungo duten eduki, egoera eta hiztunari
buruzko informazioa ematea ikasleei,
hau da, entzumen ariketaren aurkezpena
egitea.

1.2. Erantzuna
Askotan, ia beti, entzuleak entzun

duenari berehalako erantzuna eman
behar izaten dio. Hau ahozkoa (galdera
baten erantzuna, adibidez) izan daiteke
edo ez-ahozkoa (instrukzio batzuren
erantzuna zerbait egitea izan daiteke,
adibidez, edo buruarekin baiezkoa ema
tea). Hiztun edo irakasle batek ere bere
entzulegoaren erantzuna jasotzen du aur
pegiko expresio, begi-kontaktu, inte
rrupzio edo apunteak hartzearen bidez.
Salbuespen bakarra mezua tresna elek
tronikoen bidez datorkigunekoa da, ez
bait du berehalako erantzunik eskatzen.
Hau kontutan izan beharko dugu en

tzumen ariketak lantzerako orduan, zeren
eta askotan egin izan ditugu klaseetan
berehalako erantzuna eskatzen ez dituz
ten entzumen ariketak, ulermen ariketak
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izan beharko luketenak oroimen ariketa
bihurtuz. Honekin ez dugu esan nahi
·oroimen ariketak erabili behar ez direnik,
baina, gure ustez, entzumen ekintzak
berehalako erantzun labur eta aktiboetan
oinarritu beharko lukete.

1.3. Solaskidea aurrean da
Solaskidearen aurrean egoten gara

gehienetan. Nonnalean galdera egin due
na edo erantzunaren zain dagoena eta
bestea elkarren aurrean egoten dira, bai
na ez beti. Batzutan dugun pertsona ikusi
egiten dugu, baina ez digu erantzunik
eskatzen (adibidez, telebistako emanaldi
ren bat ikusten ari garenean); eta bada
alderantziz gertatzen den kasu bat ere:
telefonoz gure erantzunaren zain dagoen
pertsona ez dugu ikusten.

Bizitza errealean, entzumena erabil
tzen den gehienetan, hiztunak elkarren
aurrean egoten direnez gero eta gure
ikasleak bizitzarako prestatu behar ditu
gunez gero, klaseetan material grabatua
oinarrizko ariketagai bezala noraino era
bili beharko litzatekeen pentsatzekoa da.
Benetako hiztunez baliatu beharko genu
ke agian eta grabatutako materiala helbu
ru jakin batzutarako bakarrik erabili.

1.4. lnguruko pistak
Hiztunaz aparte -bere aurpegiaren

expresioa, ahotsaren doinua, hurbiltasu
na, begien mugimendua-, bizitza errea
leko entzumen egoeran inguruak pista
asko ematen du. Horrek asko laguntzen
digu entzuten dugun edukia eta honen
inplikazioak ulertzeko. Askotan zaratak,
usainak edo beste zentzu-estimulu batzu
oso egokiak izaten dira bigarren mailako
infonnazioa emateko, baina inguruko
pista gehienak ikusizkoak dira. Hauek
batzutan apropos erabiltzen ditugu, adi
bidez irakasle edo hizlari batek bere
hitzaldia diagrama edo marrazkiekin ar
gitu nahi duenean, edo telebistako doku
mentalak filme-zatiak erabiltzen ditue
nean bere komentarioen argigarri.
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Era honetako pistak egoera informala
goetan ere agertzen dira, adibidez, nor
baitek zuzenbideak ematen dizkigunean
maparen laguntzaz. Inguruneak ere in
formazioa eskaintzen digu; adibidez,
tren-geltokian gaudenean eta bozgorailu
tik iragarki bat entzutean, tren baten
irteera edo sarreraren berri izatea espero
dugu.
Inguruko pistek, diskurtsoaren gaiari

buruz baino gehiago, egoera, hiztun eta
giro orokorrari buruzko informazioa es
kaintzen digute. Grabaketak eta telefono
ko elkarrizketak oso pobreak dira pista
mota hauek eskaintzen, baina hauek en
tzute osoaren parte txiki bat besterik ez
dira.
Klasean normalki inguruko pistak iku

sizko materiala izaten da (marrazkiak,
diagramak, mapak, eta abar), eta ezin
bestekoak dira entzumen ariketarik
gehienen aurkezpen eraginkorra egiteko.

1.5. Laburtasuna
Bizitza errealeko entzumenaren beste

ezaugarri bat hau da: entzuten dugun
diskurtsoa normalki oso «zati laburretan»
ematen dela. Eskema normala hau izaten
da: entzunaldi labur baten ondoren, en
tzulearen erantzuna (ez beti ahozkoa);
ondoren beste entzunaldi labur bat eta
entzulearen erantzuna jarraian, eta abar.
Beste batzutan, entzuleak berak mozten
du diskurtsoa entzuten duen solasaldian
parte hartu nahirik. Gauza bera gertatzen
da diskurtso luzeak diruditenetan ere
-ipuinak kontatzerakoan, eta abar-;
zati laburretan zatikatzen dira hizlariaren
mugimendu fisiko, geldialdi, entzule
goaren erreakzioengandik, eta abar. Bes
te diskurtso formalago batzutan -hitzal
diak, zeremonietako hitzak, errepor
taiak-, gutxiago eteten da diskurtsoa.

1.6. Hizkera informala
Behar beharrezkoa da hizkera formala

ren eta elkarrizketa espontaneo gehiene
tan erabiltzen den hizkera informalaren
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arteko desberdintasunak ikustea. Ez dira
justu-justu elkarren kontrakoak, noski;
bitarteko maila asko daude, formal
formalenetik hasi (formula zeremonia
lak, hitzaldi politikoak), formal samarrak
(telebistako berriak, hitzaldiak), infor
mal samarrak (telebistako elkarrizketak,
klase magistralak) eta oso informaletara
iritsi arte (esamesak, haserraldiak).
Hala ere, guk bereizketa hau egingo

dugu: lehendabiziko bi mailei «hizkera
formala» deituko diegu eta azkenengo
biei «informala». Hizkera informala es
pontaneoa eta kolokiala izaten da; hizke
ra formala, berriz, ez bata eta ez bestea.
Bitarteko zenbait diskurtso mota maila
batekoak izan daitezke, baina ez beste
koak. Adibidez, filme batetako pertso
naiaren hizkera kolokiala izan daiteke,
baina ez espontaneoa. Hizkeraren kolo
kialtasun mailak ebakera, hiztegia, gra
matika eta sintaxia aldatzen ditu; eta
espontaneitateak, bere mailan, sintaxia
eta diskurtsoaren egitura.
Entzuten ditugun diskurtso gehienak

informalak dira, espontaneoak eta kolo
kialak; horregatik gure ikasleei ere dis
kurtso informala lantzea komeni zaie.
Hizkera mota honek ezaugarri hauek di
tu: erredundantzia, zarata eta kolokialta
suna.

1.6.1. Erredundantzia (gehiegizko
informazioa)

Elkarrizketa arruntetan eta hizkera in
probisatuan geure mezua adierazteko
behar-beharrezko duguna baino gehiago
sartzen dugu.: Hizkera erredundanteak
honako zera hauek izaten ditu: hasiera
faltsuak, errepikak, auto-zuzenketak,
zentzugabeko gehiketak (adibidez, «esan
nahi dudana zera da... »), eta abar. Hala
ere, erredundantzi forma hauek diruditen
baino beharrezkoagoak dira. Erredun
dantziak hiztunari esan behar duena ondo
adierazten laguntzen dio eta entzuleari
mezua hobeto ulertu eta pentsatzeko den
bora ematen dio. Bapateko hizkera dis
kurtso irakurria edo aldez aurretik pen
tsatua baino erredundanteagoa da. Bes
talde, entzulearen galderek eta etenek

57

moztu egiten dute bapateko hizkera, hiz
tunaren erantzunak erredundante bihur
tuz.

1.6.2. Zarata (enoise»]
Erredundantziaren aurkakoa «zarata»

da (informazioari oztopo jartzen bait
dio).
Interferentziak direla eta, entzuleari

informazioa heltzen ez zaionean, «zara
ta» dagoela esaten dugu. Zarata sor dai
teke ez bakarrik kanpoko istiluetatik,
baita entzulearen atentziorik ezagatik
ere, edo entzuleak hitz bat edo esaldi bat
ezin ulertu izan duenean, hiztunak gaizki
ahoskatu duelako edo gutxitan erabiltzen
den forma bat delako. Kasu honetan,
galdutako informazioa berreraikitzen
saiatu behar izaten du entzuleak. Elka
rrizketa informalean entzuleak argibi
deak eskatzen ditu («zer esan duzu?»,
«errepikatu, mesedez»).
Eta, jakina, gure ikasleentzat askoz

ere «zarata» gehiago dago edozein hizke
taldi informaletan hizkuntza mendera
tzen dutenentzat baino.

1.6.3. Hizkera kolokiala
Hizkuntza gehienetan diferentzia han

diak egoten dira hizkera formalaren (edo
literarioaren) eta kolokialaren artean.
Formala ez da komunikazio idatzirako
bakarrik erabiltzen, baita edozein hizke
taldi formaletarako ere: hitzaldiak, erre
portaiak, eta abar; kolokiala, berriz, el
karrizketa informaletan erabiltzen da,
baina ez idazteko.

Bi hizkera mota hauetan erabiltzen
diren hiztegi eta egiturak oso diferenteak
dira. Diferentzia hau lexikoan ere nabai
tzen da. Bapateko hizketaldietan, adibi
dez, asko erabiltzen dira «ha», «ez daki
zu!», «esan nahi dut», eta abar.
Esandako guztia laburbilduz, esan ge

nezake bizitza errealeko entzumena lan
tzeko ekintza gehienek ezaugarri hauek
dituztela:
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1. Helbururen batengatik eta expek
tazio batzurekin entzuten dugu.

2. Entzuten dugunari berehalako
erantzuna ematen diogu.

3. Entzuten ari garen pertsona ikusi
egiten dugu.

4. Beti <laude begien aurrean edo
inguruan entzuten dugun diskur
tsoaren esanahia ulertzen lagun
tzen diguten pista batzu.

5. Diskurtso entzuna «zati laburre
tan» heltzen zaigu.

6. Diskurtso entzuna gehienetan ba
patekoa (espontaneoa) da. Dis
kurtso formalari buruz dituen di
ferentziak hauek <lira: erredun
dantzia, zarata eta kolokialismoa.

Zeintzu dira esandako guzti honen in
plikazioak bigarren hizkuntzako entzu
mena lantzerako orduan?

Guk uste dugu klase praktikoan bizitza
errealeko entzumenaren gorabehera guzti
hauek ere sartu beharko liratekeela. Bai
na gure klaseetan ia-ia ez dira kontuan
hartu orain arte. Asko erabili izan dugun
teknika bat textu idatzietako pasarteak
zintaz grabatzea izan da; ikasleek pasar
tea entzuten dute, zeri buruzkoa izango
den eta zertarako entzun behar duten
jakin gabe, eta bukatzeko ulermen arike
tak eginez. Teknika honek trebetasuna
ematen du, baina ez du bizitza errealera
ko prestakuntza errealistarik ematen.

Hala ere, ez da nahikoa klaseko arike
ta guztiak bizitza errealeko imitazioan
oinarritzea.

2. IKASLEEN ARAZOAK ENTZU
MENA LANTZERAKOAN

lkasleen entzumena lantzerakoan ara
zo batzurekin topo egiten dute. Batez ere
hauek izaten dira arazoak:

2.1. Soinuak ulertzen
Ikasleek askotan ikasten ari diren hiz

kuntza berriaren soinuak ez dituzte
zehazki jasotzen. Hau, batez ere, hizkun-
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tza berriaren zenbait soinu ikasleen ama
hizkuntzan existitzen ez direlako gerta
tzen da.

Erdal hiztunei asko kostatzen zaie.
Esaterako, «tz», «ts» eta «tx» soinuak
bereiztea; gaztelerako soinuarekin hurbi
lago dagoen soinua bakarrik beregana
tzeko joera izaten dute. Ikasleak hiru
soinu horiek desberdinak direla jakin
arren, eta horiek bereizten ikasteko zen
bait praktika egin, nahastu egingo ditu
hizkuntza, pronunziazioa lantzeko ez,
bezte edozertarako erabiltzerakoan.

Ikasleek, era berean, kate fonikoan
gertatzen diren sandhiak ere kontutan
hartu beharko dituzte. Bapateko hizke
tan, esaterako «egiten ezpaduzu» eta
«eztakit» esaten ditugu, eta hor gertatzen
den fenomenoa azaltzen ez badiegu idaz
ten den bezala erantzun eta esateko joera
izango dute.

Oso zaila izaten da ikasleek soinuak
ondo ulertu dituzten ala ez jakitea, zeren
egiazko esanahia atera bait dezakete kon
textutik. Hala izanik, hain inportantea al
da soinuak zehatz ulertzea? Guk baietz
uste dugu, zeren eta bapateko hizketa
azkarra gertatzen bait da ikaslearentzat,
eta askotan hitza ondo ulertzeko bi se
gundu galtzea nahiko izaten du ikasleak
hizketaren baria galtzeko. Funtsezkoa
izaten da ikaslearentzat ikasten ari den
hizkuntza berriaren fonemetara ahalik eta
azkarren jartzen bastea entzule efiziente
bat lortu nahi bada.

2.2. Intonazioa eta azentua ulertzen

Euskararen intonazio eta azentuaren
sistema ulertzea ez da hain zaila izaten
gazteleraz hitzegiten duten ikasleentzat,
baina bai beste ama-hizkuntzetako ikas
leentzat. Hala ere, kasu hauetan erdal
hiztunak euskararen intonazio eta azentu
sistemarekin familiarizatu arazteko bide
rik hoberena hizketa informal asko en
tzun araztea eta intuitiboki ikasten uztea
da.
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2.3. Erredundantzia eta zaratari aurre
eman

Arestian esan dugun bezala, norbaite
kin hitz egiten dugunean «zarataren»
(kanpoko interferentziak, gaizki ahoska
tutako hitzak... ) fenomenoari aurre eman
behar izaten diogu,

Zarataren fenomenoa oztopo handia
izaten da bigarren hizkuntza ikasten ari
diren ikasleentzat, bapateko solasa ulertu
behar izaten dutenean.

Bigarren hizkuntza ikasten ari direnek
jasaten doten arazo psikologiko larri bat
aipatu nahi dogo: dena ulertu nahi lukete,
baita inolako inportantziarik gabeko hi
tzak ere, eta nahastu eta desanimatu
egiten dira hitz guztiak ulertzen ez badi
tuzte. Ikasleek pentsatzen dote entzume
naren arrakasta gaitasun horri dagozkion
elemento guztien ulerpenean datzala, eta
ez dote sinetsi nahi, beren ama
hizkuntzan hala gertatu arren, entzule
tajuzkoak izan daitezkeenik esandakoa
ren % 100 entzun eta ulertzen ez badute.

Gauza bera gertatzen zaie irakurmena
lantzerakoan. Irakurmen intentsibotik
extentsibora igarotzen ari den ikasleak
jakin behar luke esaldi baten esanahia
jasotzen, hitzen bat edo beste ulertu ez
arren. Hala ere, irakurleak denboraren
abantaila do: nahi duenean geldi daiteke
eta ulertzen ez dituen hitzen esanahia
asmatzen saiatu, Entzulea, berriz, en
tzundako esaldi 'eta textuinguruaren ara
bera aieru intuitibo bat egin beharrean
aurkitzen da.
Helburu komunikatiboetarako nahikoa

ulertzen doten ikasleek ere askotan esa
ten dute «ez dut hitzik ere ulertu». Entzu
ten dugunaren parte handi bat erredun
dantea izaten da. Behar dugu=-eta geure
ama-hizkuntzan behintzat badugu=- ho
nako hao esaten digun mekanismo bat:
«orain esango duenari ez dut arreta han
dirik jarri beharrik, «X» esan behar bait
do gutxi gorabehera». Bigarren hizkun
tza ikasten ari denak, esaldi erredundan
teen esanahia hartzeko arreta handiegia
jartzen duenean, bere ulermena oztopatu
besterik ez do egiten. Gehiegi arduratzen
da hiztunak hurrena esango duenaz eta ez
do mezua jasotzeko patxadarik izaten.
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Ikaslea, entzumen intentsibotik exten
tsiborako pausoa eman eta «zarata» eta
erredundantziari aurre ematen ikasi eta
gero hasiko da bigarren hizkuntzan ere
bere ama-hizkuntzako gaitasunak erabil
tzen; baina hori jakinaren gainean egin
beharko do trantsizio etapa horretan.

2.4. Antzematen
Entzuleak askoz ere hobeto jaso eta

ulertuko do hiztunak esango duena, an
tzemateko gai baldin bada. Entzuleak
hiztunak bere esaldia nola bukatuko duen
baldin badaki, esaldiaren azkenengo hi
tzak erredundanteak bihurtzen dira, eta
azkenengo hauei jaramon handirik egin
gabe, datorren informazio-zatiaren me
zuari antzematen hasiko da.
Antzematea oso zaila izaten da biga

rren hizkuntza ikasten ari denarentzat,
arrazoi hauengatik batipat:

a) Expektazio mota batzu sortzeko
intonazioa eta azentua oso impor
tanteak dira.

b) Normalki erabiltzen diren zenbait
klitxe eta esaera zaharretan oina
rrituz antzematen da zenbaitetan.

e) Hala ere, gehienetan hiztegi edo
gramatikak ematen do antzemate
ko bidea. Adibidez, «baina» edo
«hala ere» entzuten dugunean ba
dakigu ondoren datorrena aurre
koa kontrastatu edo kontrakoa
esateko dela.

Esan behar da, baita ere, ikasle baten
tzat askotan ez dela nahikoa izaten eba
kera, hiztegia eta gramatika mendera
tzea, bere jatorrizko hizkuntzan duen
antzemateko erraztasuna bigarren hiz
kuntzan lortzeko. Horregatik, komeniga
rria izaten da entzumena ahalik eta
gehien lantzea.

2.5. Hiztegi kolokiala ulertzen
Hizkera kolokialean erabiltzen den

hiztegiaren zati handi bat ezaguna izan
daiteke ikaslearentzat, baina honek ez du
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esan nahi edozein hizketaldi entzutera
koan dena ulertuko duenik. Normala da
oraindik ikasi ez duen hitz bat entzutean
ez ulertzea, baina normala izaten da, era
berean, ikasi dituen hitz asko ere identifi
katzeko gai ez izatea.

Hau denborak eta praktikak ekartzen
du. Oso prozesu graduala bait da hitz
berrien ezagutza oso-osoa bereganatzea
rena.

Ikasleak ikasi beharko du, zenbait ex
presio arrunt hizkera kolokialean erabil
tzen direla, baina estilo formalean erabil
tzea ez dela egokia.

2.6. Nekea
Hizkuntza berri bat ikasi duen edozei

nek daki zein neketsu izaten den denbora
luzean soinu, lexiko eta sintaxia ezeza
guna entzutea eta interpretatzen ahale
gintzea. Irakurmena, idazmena eta min
tzamena ere neketsuak dira, baina gaita
sun hauek lantzerakoan ikaslea gutxienez
bere erritmoan ari daiteke. Entzume
nean, berriz, beste norbaitek jartzen du
erritmoa, eta pausak entzuleak behar edo
behar ez dituenean gerta daitezke.
Kontzentratu beharraren eta epe lu

zean kontzentratzeko gaitasunaren arabe-
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ra, oso desberdinak izan daitezke ikas
leagan nekearen ondorioak. Entzumena
lantzeko ariketak oso luzeak direnean,
askoz hobekiago jabetzen da mezuaz
ikaslea ariketaren hasieran eta gero eta
okerrago ariketa aurreratu ahala. Feno
meno psikologiko baten ondorioa da
hori: hobeto jasotzen eta gogoratzen
ditugu begizko eta ahozko lehen estimu
luak geroagokoak baino; eta oraingo
honetan nekeak areagotu egiten du feno
menoa.

2.7. Hizkeradesberdinakulertzen
Ikasleak beren irakaslearen hizkerara

ohitzen dira, eta harritu eta desanimatu
egiten dira beste edozeinena ulertzea zai
la egiten zaiela ikustean. Hauetariko ba
tzuk ulertzen ez duten pertsonaren hizke
ra txarra edo dialektala dela esanez zuri
tzen dute beren burua. Baina ez dago
hizkera txarrik; ulertzeko errazago edo
zailagoak diren hizkerak besterik ez dira,
hau da, ikasi dugun estandarretik pixka
ren bat urruntzen direnak.

Euskaltegietan, euskara estandarraz
gain, tokian tokiko hizkera berezian ere
trebatu egin beharko ditugu ikasleak,
beste dialekto batzu ere badirela ahaztu .
gabe.
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NOTAS EN TORNO AL DESARROLLO DE LA COMPRENSION AUDITIVA

Las personas adultas dedicamos el 45% de nues
tras actividades comunicativas a escuchar, el 30% a
hablar, el 16% a leer y sólo el 9% a escribir. Sin
embargo en nuestras clases es al desarrollo de la
comprensión auditiva al que menos tiempo se
dedica.
En la mayoría de las situaciones de comunica

ción de la vida real, conocemos, mucho o poco, el
tema de conversación antes de que ésta comience.
Es por ello que en clase, a la hora de desarrollar
alguna actividad de comprensión auditiva, convie
ne informar a los alumnos del tema del ejercicio de
audición.
El alumno a la hora de desarrollar la compren

sión auditiva se enfrenta a diversas dificultades:

- Dificultad de comprender ciertos sonidos.
- Dificultad de comprender la entonación y el

acento.
- Dificultad que supone los fenómenos de la

redundancia y de los ruidos extraconversacio
nales.

- Dificultad de comprender el léxico coloquial.
- El cansancio que supone escuchar una lengua

que se está aprendiendo, ya que al contrario
que al leer, escribir y hablar, no se controla el
ritmo.

- La dificultad que supone escuchar distintos
modos de expresarse.

QUELQUES NOTES AU SUJET DE LA COMPREHENSION AUDITIVE

Les adultes, nous consacrons 45% de nos activi
tés communicatives a écouter,30% a parler, 16%
a lire et 9% seulement a écrire. Cependant, durant
nos cours, e' est a la compréhension auditive que
nous consacrons le moins de temps.
Dans la plupart des situations communicatives

de la vie réel/e, nous connaissons, soit beaucoup,
soit peu, le sujet de la conversation avant que
celle-ci ne commence. C'est pour cela que durant
le cours et au moment de développer que/que
activité de compréhension auditive, il convient
d' informer les éléves sur le théme de l'exercice
auditif,
Les difficultés auxquelles l' élevedoit faire face

au moment de développer la compréhension auditi
ve sont diverses:

- la difficulté de comprendre certains sons,
- la difficulté de comprendre /' intonation et

l'accent,
- la difficulté qu' entralnent les phénomemes de

redondance et des bruits externes a la conver
sation,

- la difficulté de comprendre le lexique fami
liar.

- la difficulté qu' entraine écouter une tangue
que /' 011 apprend, puisqu' au contraire de
quand 011 lit, an écrit 011 011 parle, il est
difficile de contrbler le rhytme.

- la difficulté qu'entraine lefait d' écouter diffé
rentes facons de s' exprimer.

NOTES ABOUT THE DEVELOPMENT OF COMPREHENSION VIA HEARING

As adults, we spend 45% of the time we
dedicate to communication in listening,
30% in speaking, 16% in reading and only
9% in writing. Nevertheless, it is the unders
tanding of the spoken word to which we
dedicate least time in our classes.

In the mahority of the situations in real life
where communication takes place, we know
more or less the theme of a conversation
before it commences. For this reason, befo
re starting on any audient activity it is better
to inform the pupiIs about the subject of the
exercise beforehand.
The pupil, when it comes to understan

ding what is being said to him, has to face
the following difficulties:

- The difficulty of understandin certain
sounds.

- The difficulty of understanding the to
ne of voice and accent.

- The difficulty of coping with phonetic
redundancy and extraconversational
noises.

- The difficulty of understanding collo
quial expressions.

- Fatigue caused by the pupil's not being
able to control the rhythm of the lan
guage he is listening to, unlike when he
is reading, writing or speaking.

- The difficulty of having to listen to
different ways of expression.
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