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1960. urteetan Canadako politika na
gusia, ingelesa eta frantsesa neurri be
rean ezartzea izan da. Eta hona geroztik
zer gertatu den: 196.3an Canadako Go
bernadore jeneralak: «Elebitasun eta
kulturabitasunari buruzko Erregimena
ren izeneko taldea» antolatu du, Lau
rendeau eta Dunton jaunak zuzendari,
Bost urte ondoren 10 liburuko «B.B.
txostena» (rapport «Bilingüisme-bicul
turalisme») argitaratu dute, gomendio
asko emanez: bi herrien berdintasuna,
bi hizkuntzen erabilera ikastetxetan, ad
ministrazioan, lantegietan eta halakoak.

1968an, «Geroko federalismoa» de
ritzan konstituzio-txostenak, B.B. tal
dearen zenbait kontseilu legetzat har
tzen du: Canadan elebitasuna finkatu
du eta bi hizkuntzen eskubideak ber
dindu.

1969an, «Hizkuntza ofizialen le
geak» ingeles eta frantsesaren koofizial
tasuna ezarri du, Ottawa-ko Jaurlari
tzan eta Biltzar Nagusian. Hizkuntza
ofizialen ordezkaria izendatu dute eta
honek, zenbait lankidekin «Hizkuntz
bulegoa» antolatu du. Hemendik au
rrera, zerbitzu federal guztietan, herri
tar bakoitzak nahi duen hizkuntzan
mintzatzeko eskubidea izango du.

197.3an, Biltzar Nagusiak erabakia
hartu du: «Hizkuntza ofizialak Cana
dako funtzio publikoan». Frantsesa ge
hiago erabil dadila eta hiri nagusi ingu
rua kulturabidun ager dadila. 53.584
lanpostu elebidunentzat izango dita;
ondorioz 19.000 kargudunek bigarren
hizkuntza ikasi beharko dute epe labur
batetan. Eginkizun honi buruz, «Hiz
kuntz bulegoak» ikaskuntza programak
antolatu ditu funtzionariak elebidun
tzeko, frankofonoak, ingelesara eta alde
rantziz (programmes de formation lin
guistique).

1974eko abenduan Gilles Bibeau, hiz
kuntzalari eta Montreal-eko Unibertsi
tateko irakaslea, izendatu zuen Jaurla
ritzak «funtzionarien hizkuntz ikaskun
tza hobetzeko eta zuzentzeko zer egin
beharko litzatekeen» iker zezan. Egia
esan, delako programaren ondorioak ez
ziren eralgitako diruaren araberakoak
izan. Talde bat elkartu zen ikerketa ho
ri lantzeko hizkuntz ikaskuntzaren
egoera, helburuak, motibazioak, ikas
tresnak eta ezarbideak aztertu nahiaz.

Bost ikertalde berezi ziren eta egin
dako lanen emaitzak hamabi liburutan
agertzen dira, 2 .802 orrialde frantsesez
eta beste hainbeste ingelesez. Lehen li
burua, G. Bibeauk egindako sintesia
da. Beste hamaikek ikerketen zehaztasu-



Gai monografikoa

nak agertzen dituzte, talde bakoitzak
bereak:

A taldeak: ikaskuntza neurtzeko tres
nak.

B taldeak: ikasle bakoitzaren psikolo-
gi faktoreak.

e taldeak: gizarte-baldintzak.
D taldeak: pedagogi faktoreak.
E taldeak: zazpi ikerketa berezi:

E1 funtzionarien prestakuntza
E2 «suggestiopédie» ikastaldiak
E3 utzierak eta hutsegiteak
E4 ministeritzetako ikastaldiak
Es hizkuntz bulegoko ikerketak
E6 hizkuntza ikasteko tresnak
E1 elkarrizketak kargudunekin

Eman ditzagun ikerketa bat edo bes
teren laburpenak.

A.-Ikaskuntza neurtzeko tresnak
W. F. Mackey aitzindari, talde honek

aztertu du zein diren hizkuntz progra
ma horien helburu eta mailak, Helbu
ru horiek hasieratik ando mugaturik
zeuden baí irakasleentzat bai ikasleen
tzat. B. S. Bloom-en liburua erabili du
te: «Ikaskuntz helburuen taxonomía».

Ikaskuntza ezartzeko helbide eta tres
nak aztertu zituzten:
- ikasleen orientapen-tresnak: mintza

mena, entzumena, sailkapena.
- hizkuntz bulegoak erabiltzen di

tuen tresnak: hizkuntz testa, kon
trolak.

- hizkuntz jakitatearen azterketa
(E.C.L. 400 B), lau trebetasunak
ongi erabiltzen ote zituen.

B.-Ikasle bakoitzaren psikologi
faktoreak

Ikaskuntzaren ondorioak bi zergatie
tatik datoz: ikasbideak eta motibazioak,
Ikaslearen nortasuna aztertuz ikusten
da ikaskuntza hobe daitekeela motiba
zioak hobetuz. Hona hirugarren libu
ruan agertzen den zenbait ikergune:
nortasunaren aldakinak, erabili diren
adibideak, nortasuna eta jarrera neur
tzeko galderak, estadístika-azterketak,
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emaitza eta ondorioak. Emaitzen 138
lauki. Bibliografía.

C.-Gizarte haldintzak
C. taldeak aztertu ditu ikasleen gi

zarte-baldintzak hizkuntza berria ikasi
aurretik, artean eta ikasi ondoren.
Emaitzak laugarren liburuan bildurik
daude, 996 orrialdetan. Hona zenbait
gai:

Elebitasunaren legea (1969) eta fun
tzio publikoaren elebiduntzea (1973).
Elebiduntze-bideak: aitzin urratsak,
ikaskuntza, geroko erabilera. Nortasu
naren ingurunea bost zatitan banatu
dute, Kurt Lewin-en teoría jarraiki
(FIELD THEORY IN SOCIAL
SCIENCE): kultura eta politika-giroa,
lan- eta administrazio-ingurunea, giza
giro hurbila edo familia, ikaskuntz in
gurunea eta norberaren tankera. Eta lau
berezitasun zehaztu dita egoera hone
tan: trebetasunak, motibazioak, balia
bideak, nork bere ikuspegia.

Motibazioak bizigune askotan azter
tu zituzten:

- taldean sartzeko eta hartzeko arra
zoiak;

- beste arraza eta kulturari buruzko
sentimenduak;

- bigarren hizkuntzari buruzko jarre
ra;

- familiaren eta adiskideen aldetika
ko sostengua;
bigarren hizkuntza erabiltzeak ema
ten duen larritasuna: ikasgelan, lan
tegian;

- bi kulturen jakitateak ematen duen
atsegina.

D.-Pedagogi faktoreak
Ikaskuntzan sartu aurretik azterketa

pasatu duten funtzionariek, norainoko
heldutasuna duten miatzeko, lau maila
tan sailkatuak izango dira. Legearen
arabera, 52 aste izan dituzte hizkuntza
berria ikasteko, 30 ordu asteko.

Frantses ikasleek lehen mailan «Dia
logue Canada»ri jarraitzen diote entzun-
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ikusizko tresnak erabiliz. «Approche
traditionelle» izeneko beste Iiburuak
textu berdinak irakasten ditu eta zaha
rrean, gramatika legeak irakatsiz eta
idazlanak eginez. Bigarren mailako li
buruak: «Ensemble pedagogique», ikas
gaiak bakarrik eskaintzen ditu, irakas
le bakoitzak derizkion metodoa erabil
dezan. Ingeles ikasleek badute «Contact
Cariada» entzun-mintza metodoari ja
rraitzen dion liburua, kultura inguru
nea alde bait dute.

D. taldeak zenbait ikerketa berezi
egin du bere oharrak eman aurretik:

ikastresna bakoitzaren azterketa.
irakasle taldearen azterketa, adin,
diploma, motibazioaren aldetik.

Ganada

irakasleen prestakuntza unibertsita
tean edo enplegu-garaian; esku-orri
tan ematen ditu unibertsitateak es
kainitako irakaskuntza programak.
irakasleei emandako laguntza, pe
dagogi zerbitzuak, prestakuntza, on
doríoen neurketa, kontseilariak.
ikasgeletako metodología, irakas
learen eta ikasleen jokabideak az
tertu dira W. Mackey-ren metodoa
ren bidez.

R. Leblanc, ikertzaileak, laburpen ba
tetan dioenez, irakasleek kasu gehiago
egiten diote metodoari ikasleei baino;
ikasle helduentzat, irakaskuntza berezia
behar ornen da, partehartze handiagoa
rekin,

PROGRAMA DE BILINGüISMO EN
CANADA

Es a partir de 1960 cuando comienzan a
proliferar diversas investigaciones a fin de
igualar los derechos del inglés y del francés,
tanto a nivel jurídico como práctico: informe
bilingüismo-biculturalismo,ley de oficialidad
de las lenguas, creación de 53.584 puestos de
trabajo para personas bilingües, etc.
En diciembre de 1974 el Gobierno nom

bró a Gilles Bibeau a fin de que investigara
sobre «la manera de mejorar y rectificar la en
señanza de lenguas a los funcionarios».
La investigación se organizó en cinco gru

pos de trabajo y el resultado fue la publica
ción de 12 libros. El primero es una síntesis
realizada por G. Bibeau y los otros once son
el resultado de los trabajos realizados por los
cinco grupos.
Veamos resumidamente algunos de ellos:
Grupo A: Instrumentos para la medición

del aprendizaje. Este grupo analiza los obje-

tivos y niveles de los programas de idiomas
para lo que utilizan el libro de B. S. Bloom
«Taxonomía de los objetivos de la educa
ción».
Grupo B: Factores psicológicos de cada

alumno: Variables de la personalidad, ejem
plos utilizados, preguntas para medir la per
sonalidad y la actitud, análisis estadísticos,
resultados y consecuencias.
Grupo C: Condiciones sociales: Este grupo

analiza las condiciones sociales existentes an
tes, mientras y después del aprendizaje de un
nuevo idioma.
Grupo D: Factores pedagógicos: Análisis

de cada instrumento de aprendizaje, análisis
del grupo de profesores, metodología utili
zada en las aulas, etc.
El Grupo E: realizó siete distintas inves

tigaciones.
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PROGRAMME DE BILINGUALISATION
AV CANADA

C'est a partir de 1960 que se multiplient
des dioerses études a/in de rendre égaux les
droits de l'anglais et du francais tant au ni·
oeau [uridique que pratique: rapport bllin
guisme-double culture, Loi sur le caractére
officíel des Langues, création de 53.584 em·
plois pour les personnes bilingues, etc ...

En décembre 1974, le gouoernement a nom
mé Gilles Bibeau a/in qu'll mene des études
sur «la [acon d'améliorer et de rectilier l'en
seignement des tangues aux [onctionnalres».

La recbercbe s'est organlsée en 5 groupes
de trauail et a aboutl a la publication de 5
llores. Le prenzier est une syntbése réalisée
par G. Bibeau et les onze restants sont le
résultat de trauaux élaborés par les cinq
groupes.

Exami11011sbriéuement certains d' entre eux:
Groupe A: lnstruments pour le mesurage

de l'apprentissage

Le groupe analyse les objecti] s et les ni·
oeaux des programmes de tangues et utilise
pour cela le llore de B. S. Bloom, «Taxono
mie des obieti] s de l' éducation».
Groupe B: Facteurs psychologiquesde cha·

que éleve ·
Variables de la personnallté, exemples uti

lisés, questions pour mesurer la personnalité
et le comportement, analyses statistlques,
résultats et conséquences.
Groupe C: Conditions sociales
Ce groupe analyse les conditlons sociales

existant auant, pendant et apres l'apprenti
ssage de la nouuelle tangue.
Groupe D: Facteurs pédagogiques
Analyse de cbaque lnstrument d'apprentlssa

ge, analyse du groupe d'enseignants, métbo
dologie utilísée dans les salles de classe, etc ...
Groupe E: ll a ejjectué 7 différantes étu

des.

BILINGUAL PROGRAMME OF CANADA

lt is after 1960 when various investigatlons
begln to appear regularly with the aim of
equalizlng the rights of french and english, as
much at a legal leve! as practica!: report bí
llnqulsm-btculturaltsm, law of officiality of lan
guages, creatlon of 53,584 jobs for bilingual
people, etc.

In december 1974 the government appolnted
Gilles Bibeau to investlgate «The way to lrn
prove and rectify the teaching of languages to
state servants»,

The investigation was organised In 5 work
groups and the result was published in twelve
books, the first is a synthesis done by G. Bl
beau and the other 11 are works done by the
flve groups.

Let's look at a summary of a few of them.
Group A lnstruments for the measurement

of Iearning: This group analyses the aims and
levels of the language programmes for which
the book «Taxonorny of the objectives of edu
catlon» by B. S. Bloom has been used.

Group B Psychological factors of each stu
dent: Varlants of personallty, used examples,
questlons to measure the personality and attl
tude, statiscal analyals, results and consequen
ces.

Group C Social conditions: Thls group analy
ses the existing social conditlons befare, du
ring and alter the learning of a language.

Group D Pedagogical factors: The analysls of
each teaching instrument, analysls of the group
of teachers, methodology used in the class
rooms etc.

Group E: They did seven different lnvestl
gatlons.
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