
lkasle helduentzat
pedagogikoak nola

material
antolatu*

Glséle Painchaud-Leblanc

Gaurregun hizkuntza bizien alo
rrean helduez. arduratzean, eragin
galanta izan dute Europako Kontsei
luaren lanek, horien bidez nabarmendu
bait dira ikaskuntzak helduengan di
tuen eskakizun bereziak. Ohizko hur
bilbideek, heziketak sortutako beha
rrei egoki erantzuteko kemenik ez zu
tenez gero, kontzeptuok eta antzekoak
zabaldu dira: hizkuntz beharrak, atala
se-rnaila, unitate pilagarriak, hizkera
bereziak, hizkera funtzionalaren ikas
taroak, hizkuntzak .helduei irakasteak
zekartzan arazoen arabera,

Kornunikazio-hurbilbideari gagoz
kiolarik, helduei zuzendutako material
pedagogikoa antolatzea, azkeneko urte
hauetan hezkuntzako zereginen artean
ekinaldi askoren helburu izan den al
derdia da, baina ez bakarra.

Gehienetan eginahalen helburua,
eduki berriak lortzea eta egoki aurkez
tea izan da nagusiki, hezkuntzan behar
den denboraz eta ikaskuntzaren nola
kotasunaz hainbeste arduratu gabe.
Ez dugu ikaskuntzan edukiak duen

lehentasunik ukatu nahi, baina ikas
kuntzarik gauzatuko bada, proposatu
riko baliabideek eta estrategiak ere ba
dute beren lekua ... Helduen heziketa
ren alor zabalean ekin beharko zaio
material pedagogikoa antolatzeari. De
na den, komeni da gai honi buruz bi

ohar egitea. Lehenik: «pedagogiko»
hitza, berak- duen jatorri etimologikoa
dela-ta, ez da asko erabiltzen helduen
hezkuntzaren alorrean. Bigarrenik, eta
Richterich-i (1976) jarraiki, «ikaskuntz
aurreko materiala» eman beharko ge
nioke izen. Izan ere, azken finean, ma
terial horrek ikaskuntza gauzatzeari
bide emango dio egoera sortzeko balio
bait du.
Helduen ikaskuntzaren alorrean je

neralean kontutan hartzen diren heldu
taldeen ezaugarri batzu gogoratu on
doren, ikaskuntz aurreko materialaren
antolaketan Quebec-en egindako zen
bait saio aztertuko dugu.

A) HELDUEN TALDEEN
ZENBAIT EZAUGARRI

Zalantzarik gabe, ikasle helduek,
ikastén ari direnean, ez dute gazte
txoen edo umeen jokabide bera. ·Hel
duen taldeen zenbait nolakotasun da
atzemandako diferentzien iturri, eta
helduei zuzendutako hezkuntz ekin
tzak antolatzerakoan, horiek errespe
tatzea komeni da. Garrantzitsuenetari
koak, besteak beste (Miller, 1964;
Knowles, 1970; Kidd, 1973), hauek di
ra: autonomiarako joera, lehendik es
kuratutako experientzia (edonolakoa
delarik ere), zenbait arazori erantzun

Frantsesez «I.'élaboration du matériel pédagogique pour des publics adultes» izenez, Gerardo Alvarez eta
Diane Huot-cn «Problemes en enseignement fonctionnel des langues. Actes du I" colloque sur la didactique des
langues. Université Laval, 7-8-9 octobre, 1980» (Québec, CIRB, 1981, 1-12 orr.) liburuan argitaratua. Beraien
baimenez itzulia eta berrargitaratua.
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beharrak sortu duen ikasketako moti
bazioa ~ta egindako ikaskuntzaz ahalik
eta lasterren. baliatu ·nahia.

1. ~utonoÍniarako joera
Umea ez bezala, pertsona heldua

ohartzen da bere bizitza antolatzeari
dagozkion erabaki gehienen erantzun
kizuna bere gain daukala, eta gizarteak
berarengan daukan itxaropenak bere
uste horretan sendotu egiten du. Ez du
honek esan nahi heldu guztiak auto
nomi maila beraren jabe direnik, baizik
eta horien xedeek bide hori daramatela.

Ikasle helduari bu~uz horrela pen
tsatzeak, ikasle horrek ikaskuntz hur
bilbidean parte har dezan nahi izatea
dakar, ikaskuntz prozesu osoan bene
tan egile izan dadin eta ikaskuntzako
une orotan berorren lankidetza bila
tzea. Ikuspegi honekin sortutako ma
terialak edonoren iniziatibari leku egi
teko modukoa, eta urraspide bat baino
gehiagori bide emateko bezain malgua
izan beharko du.

2. Eskuratutako experientziaren
eginkizuna

Oro har, ikasle helduak pilatutako
experientzia bere altxortzat dauka, al
txor hori lorpen berrien abiapuntu eta
euskarri izan daitekeelarik. Pertsona
heldua gaitasun batzuren jabe dela ai
tortzeak eta ikaskuntz maila horiek ez
ahaztu nahiak bakoitzaren berezitasu
nak kontutan hartzera garamatza de
rrigorrean. Adinari, eskolaritate maila
ri, jatorri etnikoari, ikaskuntz moduei,
lanbideari eta abarri dagokienez, asko
tarikoak dira helduen taldeak.

Beraz, mugatugabeko taldeei zuzen
dutako hizkuntz ikastaroak motzegi
tzat hartzea erraz konpreni daiteke,
Materiala, edukiaren mailari dagokion
bezalakoa eta nahi den ikaskuntzari
egokitua izatea nahi bada, beraz, ondo
mugatutako taldeen arabera egin be
harko da. Adibidez, etorkin alfabetatu
gabeei arauak idatziz ematea, edota
hizkuntzaren arau gramatikalak eska
tzen dituzten eskolatuei beroiek uka
tzea ez litzateke bidezkoa izango.
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3. Konpondu beharreko arazoetatik
datorren 'motibazioa

UrTle'eketa gaztetxoek ikaskuntzari,
ikasj behar dituzten gaien ikuspegitik
ekitea, normala edo óhizkoa da (maté
matikak direla edo historia, etab). Ez
hala helduak. Honek, izan ere, aurrean
daukan arazoren.bati erantzuna ernate
ko edo bere buruari jarri dion helburu
ren bat lortzeko ekiten dio ikaskuntz
prozesuari. Ama batek, adibidez, bere
seme-alaba gaztetxoak hobeto konpre
nitzeko ematen du izena gaztetxoen
psikologiari buruzko ikastaroan. Txos
tenak hobeto idaztea edo bezeroek te
lefonoz esaten dutena hobeto ulertzea
edo txangoren bat egitea izango da hiz
kuntza ikasten ari den lagun baten hel
burua.
Helduak nahi duen helburua eta

ikastaroan egitea proJ?osatzen zaio.na
elkarri loturik egotean bide eman be
har diote eskaintzen den ikastaroko
eduki eta ekintzek. Gramatikako
arauak ikasteak telefonoz hitzegiteko
inori lagunduko dionik ez da seguraski
erabat begien bistakoa. Materialak,
beraz, adinékoak nahi duen helburuari
loturik egon behar du; bestela laster
utziko du alde batera ikaskuntz pro
zesua.

4. Eskuratutako trebetasunen
erabilera

Heldua eginkizun pertsonal eta
lantegiko askoren mendean dago, eta
ez du asti handirik ikasten aritzeko eta
lortutako trebetasunez berehala balia
tzeko moduan egoteko hilabetetan,
edo agian urtetan, zain egon beharrak
gogoa kentzeko eta, azkenik, ikasketak
alde batera uzteko arriskua du berekin.

Lortutako trebetasunak benetako
egoera batzutan erabili ahal izateko
moduan edukiak zatikatzea bideratuko
duen hurbilbideak hobeto erantzungo
lieke ikasleen xedeei. Hizkuntzaren
erabilera hizkuntz arauen ezagutzaren
gainetik jartzen duen helburuen Ior
mulazioak emango lioke eskakizun ho
ni erantzuna materialaren antolaketan.
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Esandakoen argitan helduen taldeek,
ikaskuntza zuzenduari buruz izan ohi
duten pozik eza errazago ulertzen da.
Ikaskuntza horiek ez bait dute aukera
zabalik ematen eta hizkuntzaren ikus
pegi formalaz arduratzen bait dira bati
pat.
Azkenaldi honetan egin den mate

riala helduen ikaslegoaren eskariei ho
beto erantzuteko antolatu da.

B) IKASKUNTZARAKO
MATERIALAREN
ANTOLAKETAN
ZENBAIT SAIO

Helduen taldeentzat material peda
gogikoaren antolatzearen eskariak beti
elkarren kontrakoak ez badira ere, as
kotan elkarri lotzen oso zailak izaten
dira. Edukiek, aukeratzeko irizpideak
edozein direlarik ere, ikasleen itxaro
penari erantzun behar diote eta, ondo
rioz, egokiak izan. Bestalde, benetako
egoeretan komunikatzeko trebetasuna
lortzera eraman behar dute ikaslea, eta
hori gehiegi luzatu gabe. Eduki horiek
bereganatzeko proposaturiko bideek
askotarikoak izan behar dute eta nor
beraren iniziatibari leku eman. Bestal
de, ez bait da beti dirubide ona talde
oso mugatuentzat material berezia an
tolatzea, gaurko joera ikaskuntz unita
te autonomoak sortzekoa da; honek,
alde batetik, irakaslearen beharra arras
gutxitzen duelako eta, bestetik, ikastal
de helduaren premia eta interesen neu
rritan eskura daitekeelako.

Komunikazio-hurbilbideko ornen
direlakoen azterketa motz hau bi al
derditatik egingo dugu: lehenik, ele
mentuen aukerari dagokionetik (zer
ikasten den), eta bigarrenik, ikaskun
tzako ekintzen moldaketaren aldetik
(nola ikasten den) (1).

(!) Hemen aipatzen den materiala, hori pres
tatzeko espreski erabat edo aldez beren irakaskuntz
lanetatik liberatutako irakasleek egina da.
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1. Elementuen aukera
CECMk (2) antolatu duen ikastaroa

publiko heterogeneoari zuzendua da
eta eguneroko bizitzako egoera arrun
tetan komunikatzeko derrigorrezko
trebetasun beherenekoa lortzea du hel
buru. Atalase-mailaren argiaz, eta era
kunde honetan ibili diren bezero hel
duekin lortutako experientziaz baliatu
rik, erabaki ahal izan da hogeiren bat
hizkuntz funtziok osatu beharko lu
keela ikastaroa. Hona funtzio horieta
ko batzu: «Norbera eta besteak aur
keztea», «Galderak egitea», «Nork be
re nortasuna azaltzea», «Gonbiteak
egitea», «Zorionak ematea», etab. Bai
na funtzio hauetatik at, bada ikasta
roan beste egoerarik ere: «telefonoz»,
«osasuna zaitzen», «erosketa arrun
tak». Hauek, ikasleen ustez, lehenta
sun osoa duten komunikazioko beha
rrei erantzuten diete, eta hizkuntz fun
tzioak isolaturik ematen direnean as
kotan ukitzeke gelditzen <lira (Berge
ron, 1980).

Ikastaroa bi zailtasun mailatako ho
geita hamar ikas-unitatek osatzen du.
Maila bakoitzeko unitateek ez dute be
rez aurrez erabakitako ordenarik eska
tzen ikaskuntzan.
Une honetan, eta Ottawan orain

goan, egiten ari den beste experientzia
bat komunikabide berriei egokitzeko
esfortzu bezala jo behar da. Abiapun
tua, hizkuntz funtzioen zerrenda iza
tearen ordez, lehendik frogatutako (3)
eduki morfo-sintaktiko eta lexikala
onartzea da, zenbait funtzio gehiturik.
Nolarebait, beraz, ikaskuntzako le

hen mailako edukiaren formulazioa da,
helburu gramatikalak eta Shaw-ek
(1977) ulertzen duen eran funtzioen
helburuak elkarri lotu nahia. Elemen
tuen aurkezpenaren progresioa fun
tzioen mendean dagoenez gero, ez da
hain hertsia, baina gidari bezala, gu
txienez, kontutan hartzen da.

(2) Montral-ko Eskola Katolikoetako Batzor
dea.

(3) Kasu honetan, «Cornmission de la Fonc
tion publique du Gouvernement du Canada-ko
aditu talde batek egindako Dialogue-Canada I
metodoaren edukia da.
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Azter dezagun orain, eduki berezi
batez osaturik, frantsesaren zenbait
oinarrizko elementuren jabe diren hel
duei zuzendu zaien ikastaro batetan
nolako aukera egin den. Gauzak beste
era batera planteatu direla garbi ikus
ten da.

Berehala ohartuko gara, edukiaren
aukera, funtzionari federalen lantegiko
hizkerari eta beren lana frantsesez egin
nahi duten erizain eta idazkari etorki
nei begira egin dela.

Funtzio publiko federaleko taldeak
asko dira. Bi antolaketa moduren arte
ko aukera egin behar zen: egon daite
keen lanbide bakoitzeko -hasi adua
nazainetatik eta museozainetaraino
behar bereziei erantzungo zieten mate
rialak sortu, edota erabilera zabalagoa
izango duen materiala antolatzen saia
tu, batez ere lanbide gehientsuenek
amankomunean dituzten hizkuntz be
harrak kontuan hartuz. Azkeneko au
kera honi heldu zitzaion.

Lehenengo lana zera izan zen: lan
postuek berekin dituzten eginbeharre
tatik abiatuz, hizkuntz egintza arrun
tenen zerrenda egitea. Adibidez, ge
hien aipatzen diren eginkizunen arte
koa da araudi berrien edo prozedura
berrien jakinaren gainean egoteko,
txosten, boletín, zerbitzuetako oharrak
irakurtzea. Lanpostu batzutan, idazka
ritzan, besteak beste, ezinbestekoa da
telefonoz deiak jasotzeko gai izatea.
Aldez aurretik benetako dokumentuak
aztertu ondoren, eta gaika sailkatuz,
hala nola: «Dokumentu teknikoak»,
«Ohar, gutun, txostenak», «Telefono
ko egintzak» «Bilerak», ikasgai izan
beharko zuen hizkuntz edukia mugatu
zen. Ondorioz sortutako helburuak
argi eta arbi azaldu dira eta horiek lor
tzeko hainbat ekintza proposatzen da
(Desmarais, 1980).

Erizain eta idazkari etorkinei, beren
lanean hobeto integratzen laguntzeko
xedez, helburu nagusia laneko hizkera
lortzea duten ikastaroak eskaini dizkie
Quebec-eko Inmigrazio Ministeritzak.
Ikusirik dago etorkin askorentzat
COFI edo beste zenbait erakundek
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emandako ikastaro orokorrek ez dute
la, esate baterako, erizaintza edo idaz
karitza-lanak egiteko behar den hain
bateko frantsesaren ezagutzarik ema
ten.
Erizainentzat antolatu zen ikasta

roaren edukia finkatzearren, erizain
frantsesdunen artean inkesta egin zen,
hizkuntz egoera arrunten zerrenda
moldatzeko. Ernaitzak ondo adierazi
zuen harremanik ugarienak erizain eta
gaisoen artekoak direla, eta urriagoak
herizain euren artekoak edo erizainen
eta sendagileen artekoak, edo erizain
eta sendagile eta familiakoen artekoak.
Zerrenda hau, ondorioz, erizain

etorkinen taldeei aurkeztu zitzaien
edukiaren egokitasuna ziurtatzeko.
Baina era honetako egoerak bakarrik
ageri ziren: «erizainak tratamendua
adierazten dio gaisoari», «gaisoak nor
baiti edo zerbaiti buruzko galderak
egiten ditu», «egunaren buruan jasan
beharko dituen azterketen berri ema
ten dio erizainak gaisoari», etab.; eta
ez zen adierazten funtzio hauek bene
tako egoeretan nola betetzen ziren.
Zenbait grabaketa egin zitekeen ospita
leetan, baina horrek etika aldetik bere
kin dituen problemak alde batetik, eta
zailtasun praktikoak bestetik zirela eta,
!anean ari ziren erizainei eskatu zi
tzaien maizenik gertatzen diren eri
zain-gaisoen arteko harremanak irudi
ka zitzatela aurrez egindako zerrenda
ren arabera.
Ikastaroaren edukia, beraz, erizain

eta gaisoen artean sarri gertatzen diren
harremanak irudikatzen dituzten gra
baketen bidez aurkeztu zen.
Idazkariekiko prozedura berdina

izan da, baina oraingoan benetako do
kumentu idatzi eta ahozkoen bilduma
rekin. Kasu honetan, prezeski edukien
barnean, bazen zehaztasun teknikoa
gorik ere, hala nola frantsesaren orto
grafía eta administrazioko erredak
zioaren zenbait elementu (jendetasun
formulak, konpaginazioa, etab.).
Hala ere, esan beharrekoa da ikasta

ro •hauek beren aberrian !anean aritu
diren erizain eta idazkariei zuzenduak
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direla eta hau ez dela lanbide-hezkun
tza, hizkuntz ikaskuntza baizik.
Helduei dagokienez, aukera oso

pragmatikoa izan ohi da, hizkuntza
erabili beharko den uneak aurreikus
daitezkeelako seguru aski.
Progresio hertsi eta metodo tradi

zionalen bide estuetatik ateratzean,
ikaskuntzako ekintzeri antolamendua
birpentsatu beharra sortzen da eta,
agian, berriz asmatu beharra ere bai,
hezkuntzako eginkizun guztiak ikasle
helduen erritmo, estrategia eta helbu
ruei egokitzeko xedez.

2. Ikaskuntzako ekintzen
rnoldaketa

«Modern Language Journal» aldiz
karian argitaratutako artikulu batean,
McKay-k (1980) azpimarratu zuen ko
munikazio-hurbilbidea, ikasgelari da
gokionez, bi ekintza motatan datzala
batipat: simulazioetan eta benetako
dokumentuen hariko ariketetan.
Benetako dokumentuek duten lekua

arras justifikatzen du, Candlin-en
(1976) ustez, asmo enuntziatiboa argi
eta garbi ager dadin, edukiak textuin
guru batetan eta jarraian aurkeztu be
harrak.

Linguistika mailako justifikazio ho
netaz gain, bada besterik ere: irakas
kuntzatik sortutako kontsiderazioak,
alegia. Lorpenei buruz egin diren iker
ketek erakutsi bide dute, ikaslearen es
ku datu linguistiko asko jartzen bada,
hizkuntzaz hipótesi justuagoak egiteko
aukera handiagoa ematen zaiola. Eta
Roulet (1976) eta Krashen-ek (1978)
esaten duten bezala, ikaslearen hizkun
tza ikasteko -hau da, hizkuntza men
deratzeko ikasi behar diren elementuak
bere baitatik kanporatzeko- gaitasu
nak irakasteko gure kemenak oso-oso
rik gainditzen ditu.
Bestalde, ikaskuntz motei buruzko

ikerketei federik bazaie, ikastalde bati
ikasbide bat bakarra ezartzea batzuren
alde egitea da, beste batzuren kaltetan.
Azkenik, ikaskuntza autonomo bi

hurtzearen bideetan, ikaslea ahal den
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azkarren benetako solaskideekin ha
rremanetan jartzea komeni da, desko
daketaren estrategiak gara ditzan. Era
berean, agian, irakaslearen laguntza be
re esku eduki gabe ere bere ingurunean
ikaskuntza jarraitzeko moduan egongo
da.

Orain arte aipaturiko experientzia
horietan guztietan, benetako doku
mentuak, hitz ·honen adiera zabalenean
-hizkuntzen ikaskuntzaz bestetarako
egin diren textu ahozko edo ida
tziak-, edo, adiera estuagoan -doku
mentu errealistak- izan dira elemen
turik garrantzitsuenak. Horretarako,
batez ere ahozko dokumentuen ka
suan, inguruko zarata guztiak kendu
zaizkie, edo inolako gidoi kutsurik ga~
be antolatu dira, horietan irudikatzen
diren harremanak edukitzeko ohitura
duten pertsonen bidez.

CECM-en erabiltzen dituzten tex
tuak errealistak dira. Textu horietan,
klasean hizkuntzako funtzioren bat
azaldu eta gauzatu den une eta aldaera
batzu aurkeztu ondoren, funtzio ho
rren erabilera argitzen duen soinuzko
dokumenturen bat entzuten dute ikas
leek. Funtzio hori zein egoeratan gau
zatzen den parametroak ezagutzea da
jokabide horren helburu oinarrizkoa.

Honen antzeko bideak jarraitzen <li
ra Ottawan eduki orokorretako ikasta
roetan; hemen ere dokumentu «errea
listekiko» lanaren aurretik, taldearen
aurrean aurkezpena egiten bait da.
Funtzionari federalen laneko hizke

ran, berriz, materiala unitate eran aur
keztu da, hizkuntza mintzatuko ekin
tzak antolamenduaren oinarri direla
rik, telefonoz hitzegitea, adibidez, edo
textua -txosten, ohar, zirkularrak.
«Telefonozko ekintzak» unitaterako
grabaketez hornitutako ariketekin ba
tera, telefonozko komunikazioko hi
tzaren egintza guztietako aukera uga
riak azaltzen dituen eskema ematen
zaie ikasleei.
Era askotara egiten dira benetako

dokumentuak, eta alde handia izan de
zakete beren artean edukia orokorra
edo berezia izatearen arabera, ikasleen
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hizkuntz ezagutzaren arabera eta ikasi
nahi den hizkuntzaren barruan ikas
kuntzari jarritako baldintzen arabera,
Jakina, ildo honetatik lantegiko

egoerei buruzko dokurnentu beneta
.koek ematen dituzten mezuak, .egoera
identifikatu ondoren maizenik gerta
tzen direnak izango direla.
Inmigrazioko Ministeritzak erizai

nentzat antolatu duen materialak adie
raz dezake nola antola daitekeen azkar
aski ikaskuntzarako materiala baliabi
de murritzekin,

Soinuzko dokumentu bakoitzeko
badu ikasleak ospitale girotik hartuta
ko elkarrizketa eredua aurkezten duen
ariketa zerrenda bat. Ariketen zailta
sun maila ez da beti berdina, baina bes
te progresio biderik ez da kontutan
hartu.

Badira hor entzun-ulermenerako
ariketak, gai zehatz batzuz jabetzeko
ariketak -adibidez, solasaldiko zen
bait elementu ulertzeko edo hiztegi
teknikoa menderatzeko-c- eta baita
ahozkoa ulertzeko ariketak ere.

Ahozkoaren ulermen-ariketak eredu
askotan ematen dira.

Distraktoredun galdeketazko arike
tek elementu isolatu bar ulertu dela
ziurtatzen dute, Adibidez:

a) gaisoak alergia du.
b) gaisoak anemia du.
e) gaisoak uremia du.

Ikasleak ariketa honetan elkarrizke
tan erabilitako hitz teknikoa aurkitu
beharko du.

Ariketa hau zailagoa gertatzen da
distraktorea elkarrizketako esaldi osa
ren bati dagokionean, adibidez: «bart
ez dut lorik egin».

a) gaisoak oso ondo lo egin du.
b) gaísoak ez du lorik egin.
e) gaisoak gaizki lo egin du.

Zuriguneak betetzeko ariketan, es-
kuartean du ikasleak elkarrizketako
textua, zenbait hitz kendu eta horien
tokia hutsik utzi delarik. Zuriguneak
sistematikoki utz daitezke, adibidez:
beti hamaikagarren hitzari dagokiona
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edo hitz teknikoaren edo gramatikako
unitateen araberako aukerari dagokio
na.

Elkarrizketaren edukian beste arike
tarik ere egin daiteke. Adibidez, ikas
leari gaisoak jasan beharko dituen az
terketen zerrenda egiteko eskatzea
izarigo da ariketa bat. Beste bat honela
koa izan daiteke:

Zein ordenatan iragartzen dizkio
erizainak gaisoari honako azterketa
hauek? .

kasuaren historia egitea
gernuaren azterketa
X izpiak
odolaren formula
glizemia
elektrokardiograma

Bada, era berean, elkarrizketako da
turen bat galdetzeko ariketarik ere.
Adibidez:

- gaisoaren abizena .
- azterketaren izena .
- azterketa-eguna .

Beste ariketa batzuk hiztegi tekni
koa menderatzea dute helburu, edo os
pitaleetan batez ere derrigorrezko di
rudiena, hitz tekniko horien adieraz
pen sinpleak, gaisoak ulertzeko modu
koak, ematea.

Honako ariketa honek erizainak hitz
batzu nola definitzen dituen azaltzea
du helburu:

1. . . . . . . . . . da odolaren formula.
2. . . . .. . esan nahi du azotemiak.
3. . . . .. . da elektrokardiograma.

Azkenik, ahozko expresio ariketak
batez ere rol-joko bidez egiten dira,
ikasleak beti erizainaren papera egiten
duelarik. Honelako kontsignak eman
ohi dira horrelako jokoetarako:

Rol-jokorako plana:
1. Gaisoa agurtu
2. Nola dagoen galdetu
3. Tratamendua iragarri
4. Tratamendua adierazi
S. Agurtu

Ariketa hauek hainbat korapilo du
te, ikaslea ikaskuntz prozesuan askatu-
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ko <lena. Emandako ereduak ikastaroa
osatzen duten bilduma handiaren zati
txo bat besterik ez <lira.Egindako gal
derei erantzuna eman ahal izateko el
karrizketa behin eta berriz entzun be
har izaten denez gero, ikasleak ia-ia
oharkabean lantzen du ulermena. 90
ikastorduren ondoren, ia denek aitor
tzen zuten !anean ematen zizkieten ia
mezu denak ulertzen zituztela,

Ikaskuntza, dirudienez, bi mailatan
batera egiten dela azpimarratzeari inte
resgarri deritzogu. Lehenengoa begi
bistakoa da eta espero zena, aukeratu
tako ariketetatik bait dator. Bestea, ai
tzitik, orokorragoa da eta, dirudienez,
ikasleak berari egiten zaizkion galderei
erantzuteko, maila apal batean bede
ren, elkarrizketako osakin guztiak des
kodatu behar izatetik datorke.

ONDORIOAK
Ondorioz esan dezakegu, orrialde

hauetan laburki azaldu dugun ikaskun
tzarako materialak, hasieran emandako
helduen ikaslegoaren ezaugarriak
errespetatzen dituela,
Materialaren erabilera progresio her

tsiaren pean ez dagoenez gero, bere
helburu pertsonalei dagozkien progre
sioak egin ditzake ikasleak. Ikastalde
barneko ekintzen antolaketa ere sin
pleagoa da, taldeko lana nahiz banaka
koa ahalbideratzen bait da, batez ere
ikastaro trinkoetan.

Materiala ikastalde ondo mugatuak
bistan direlarik antolatua denez gero,
experientzien ugaritasuna kontuan
hartzen da, bai edukiari dagokionez
bai ikaskuntzako ekintzei dagokienez.
Dokumentu benetako eta errealisten

laguntza duen ikaskuntzak -eta lane
ko hizkeraren kasuan areago- ikasge
lako egintzei artifizialtasuna kentzen
die eta hizkuntza erabiliko den egoere
kin lotura nabarmenkiago ezartzen.
Azkenik, hizkuntzaren erabilerari

egokitutako ikaskuntz helburuen Ior
mulazioak, egitura-zerrendak edo gra-
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matikako nozioek baino erantzun jux
tuagoa ematen dio ikaslearen itxarope
nari. Horrela, izan ere, helburu horiek
proposatzen dituzten ikaskuntz mo
duen pertinentzia argiago ageri da.

Material hau, beraz, ez da hain hesi
tua; ikasleen helburuen eta aukeren
arabera antola daiteke eta ekintzak mo
du askotan burutzeko era ematen du.
Lorpenari martxa hertsia inposatu or
dez, horrelako materialak hizkuntzako
egintzen bila bultzatzen ditu ikasleak.
lniziatiba edukitzera, gauzak beren ar
durapean hartzera deitze honek, hiz
kuntz ikaskuntzaren aurrean esku hu
tsik ez dagoela konpreni erazten dio
ikasleari, eta ikaskuntza gauzatzeko ez
dela beharrezkoa irakaslea beti ondoan
edukitzea.
Bestalde, material mota honekin lor

tutako experientzietatik abiatuz, moti
bazioa haunditu egiten dela esan daite
ke; ikasle berak eta hu tsik egin gabe
ikastaroetara joatea lekuko.
Horrelako hurbilketak, gainera,

ahozkoaren ulermena azkar-azkar ga
ratzeko bideak ematen ditu eta, ondo
rioz, ikasleak berak arduratzen <lirabe
netako komunikazio egoeretan hiz
kuntza erabiltzeko okasioak bilatzen,
iheska ibili ordez.
Azkenik, ikasleek irakaslearekin ba

tera eskura daukaten materialaren au
kera eta ikaskuntzaren plangintza egin,
eta ikastaroko martxari buruzko eraba
kiak hartu ahal izateak aldaketa handia
suposatzen du, frantsesaren lehengo
irakaskuntz moduekin alderatzen bal
din badugu.
Helduen aldetik, hizkuntza bizien

ikaskuntzari eta komunikazioko gora
behera guztiei buruzko ikerketa maila
handiagoa iristen ez den bitartean, ba
dirudi buruzkoagoa dela bai ikaslea
rentzat eta bai irakaslearentzat ikasle
helduen eskuetan pauso sinpleagoak
ahalbideratzen dituen materiala jar
tzea. Richterich-ek dioen bezala, be
hin-behinekoaz eta iragankorraz balia
tzeko ausardia beharrezkoa da.

Itzultzailea: Boni Urkizu
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COMO PREPARAR MATERIAL PEDAGOGICO PARA ADULTOS

En este artículo se hace mención de la decisiva
aportación que el Consejo de Europa ha realiza
do en el campo de la enseñanza de las lenguas a
los adultos, ya que se han definido las exigencias
que en el aprendizaje se han de tener en cuenta a
la hora de enseñar a personas adultas.

Las características fundamentales de los gru
pos de adultos son: la tendencia a la autonomía;

Ja existencia de una experiencia acumulada a lo
largo de los años; la existencia de una motivación
surgida de alguna necesidad u objetivo marcado
previamente; la necesidad de utilizar lo aprendi
do de la manera más rápida posible.
A continuación se nos dan a conocer diversas

experiencias habidas en Canadá en la preparación
de materiales didácticos a personas adultas.

COMMENT PREPARER LE MATERIEL PEDAGOGIQUE POUR LES ADULTES

Cet article fait référence a l'apport décisif du
Conseil d'Europe dans le champ de l'enseigne
ment de langues aux adultes, puisque les exigen
ces que dans l'apprentissage doivent étre tenues
en compte au moment d'enseiger aux adultes, ont
été définies.
Les caractéristlques fondamentales des grou

pes d'adultes sont: la tendanée a l'autonomie;

l'existence d'une experience accumulée dans le
temps; l'existence d'une motivation qui découle
d'un besoin ou d'un objectif établi auparauant; le
besoin d'utiliser le plus vite possible ce qui a été
appris.
Ensuite, on nous fait part de diverses expérien

ces, au Canada, dans la préparation de matériel
didactique pour les adultes.

HOW TO PREPARE TEACHING MATERIAL FOR ADULTS

This article mentions the decisive contribution
of the European Council to teaching languages to
adults, for they have defined the requirements
that should be taken into account when teaching
adult people.

The basic characteristics of adult groups are:
the tendency to autonomy; the existence of an

experience gained throughout many years; the
existence of a motivation caused by sorne neces
sity or by a previously settled aim; the necessity
of using what has been learnt as soon as possible.
As set out below, different experiments have

been carried out in Canada to work out teaching
material for adult people.
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