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Hizkuntzen irskesbidesk'
lose Antonio Mujika

Oharra: Artikulu bonetan agertzen diren gezien esanabla
bauxe da: gezi bakoitzaren ondoren dagoen bitzari, Hizkuntza
larltza Hizteglan drtikulu bat eskaintzen zaiola,

Egilearen charra: Ondoko lerroak irakunzeari ekin aurre
tik, irakurle, artikultiaren noiz-norakoak ando kontutan bar
tzea komeni zaizu:

- hiztegi baterako idatzi zen, bain zuzen, eta borrek nos
ki egltura berezla eskatzen zion; arazoen ik11spegiarln eta
orokor bat baizik ez da eskaintzen bertan, puntu gehienak ai
pamen laburraren muga estura biltzen direlarik;

- orain lauzpabost arte idatzi zen, bestetlk, eta bori dela
eta, ez dira bertan D. \Vilkins-en eta besteren ondotik azken
urteotan Europan batez ere -bai eta gure artean ere- zabal
tzen arl diren [oera berriak [asotzen, bots, programazlo nozio
nal-juntzionaiei eta trebetasun komunikatibora zuzen-zuzenean
eskainitako aribideei dagozkienak.

l. HIZKUNTZALARITZA
APLIKATUA

Linguistikak hizkuntzari buruz sortu
riko teoriak eta hizkuntza desberdinez
eskaintzen dituen zebaztapenale eginki
zun praktikoetara ekartzea, hauetarako
egokitzea eta, izenak berak nahiko argi
dioenez, hauei aplikatzea dagokio hiz
kuntzalaritza aplikatuari. Honen xedea
praktikoa da, ez teorikoa. Hizkuntz
aplikazioen erernuak asko dira: itzulpen
teknikak, komunikabideen ingeniaritza,
literatur kritika, -e-hízketa-eketsen sen
dabideak etab. Gehien eta zabalkien
landu dena, halere, hizkuntza berrien
irakaskuntzari dagokiona da. Ikerketa
sail aski berria da hau, dagokion leku
gunearen luze-zabalak eta mugak orain
<lik zehazteko eta finkatzeko dituena,
alderdi askotatik jasoriko xehetasunak
arauz eta neurriz aplikatzea gertatzen

bait zaio: linguistika teorikoak irakas
edukinak zehaztu eta aurkeztu ahal iza
teko tresneria eskaintzen dio; edukin
horiek mugatu eta egituratzeko, berriz,
~psikolinguistikaren eta -e-soziolin
guistikaren emanak ditu beharrezko;
eta irakasbideari dagokionez, beste alde
tik, psikologiak eta pedagogiak ere
badute zer-esanik, Guzti honen azter
keta eratua burutzeko dago oraindik,
neurri handi batean, metodología eta
metodo desberdinen inguruan egin di
ren azterketei esker, batez ere, urrats
handiak eman badira ere.

11. HIZKUNTZEN
IRAKASKUNTZA:
HELBURUAK

Hizkuntza berrien irakaskuntzari bu-
* UZEiren baimenez, «Hizkuntzalaritza

Hízregía/I» Iiburukitik hartua, 251-258. orr.
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ruzko ikuspegia oso aldatu da eta, aldi
berean, zehaztu azken mende erdi hone
tan. Eta ez irakasbideei dagokienez soi
lik. Helburuak ere -eta agian, batez
ere- garbiago eta zehatzago finkatu
dita. Hizkuntz ikasleen helburua ez da
gehienetan, oraintsu arteko irakasbi
deek aditzera ematen zuten bezala, híz
kuntza berriaren gramatika teorikoki
ezagutzea, haren egituren berri jakitea,
hitz-zerrenda luzeak buruan sartzea
edo, hitz batean esateko, hartan hizkun
tzalari zorrotz bilakatzea. Hizkuntza
berrian nolabaiteko perjormer, ~hiz
tun, izatera iritsi nahi du, gehienetan
behintzat, ikasleak; hizkuntza hartakoe
kin elkar aditzeko eta komunikatzeko
gauza izatera iritsi nahi du eta, hori
lortuz, gizarte arrotzean sartu eta nola
baiteko kide izan.

Irakasbide «klasikoek» ez zuten hel
buru hau garbiro eta zehazki definitzen.
Hasteko, mintzaira idatzia zuten eredu.
Egungo irakasbide askok, berriz, hiz
kuntzalaritzaren joera berriei jarraikiz,
komunikatzeko ahalmena dute helburu,
hau da, perpaus zuzenak eta egokiak
ulertu eta esateko -bigarren mailan,
irakurri eta idazteko- ahalmena. Zu
zenak edo gramatikalak izan behar du
te perpausek: -e-fonerikez (etxe, ez
"etze), ~fonologiaz (atsof atzo), mor
fologiaz (eskua garbitu dut, ez *eskua
garbitu naiz), -e-semantíkaz (Mirenen
abizpa, ez *Mirenen arreba), etab. Zu
zentasun gramatikala, ordea, ez da na
hiko; beharrezko bai, nahiko ez. Per
pausek inguruari, gizarte-mailari, ~
egoerari, hizlarien funtzioari eta aba
rri dagozkienak izan behar dute (egu
neroko solasean ez luke inork hainbat
kaloriatako [anariaz elikatu ziren esango
edo agur protokolario batean Kaixo, as
paldiko! ). Perpaus zuzenak -gramma
tical competence=- eta egokiak -com
municatloe competence=- ulertzeko eta
sortzeko ahalmena du hizkuntz irakas
kuntzak helburu nagusi.

Helburu nagusia xede berezietan ba
natzen da, ordea, gizarte-funtzio eta
maila desberdinak, esan bezala, hiz-
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kuntz trebetasun desberdinak eskatzen
bait dituzte. Nork bere ama-hizkuntzan
maila gehienak erraz mendera ditzake:
egunerokoa, teknikoa, argota, jendau
rrekoa. . . Hizkuntza berrian hori lor
tzea ez da hain erraza. lkasleak nolako
beharrak izango dituen, zein perpaus
mota egin beharko dituen jakin behar
ko litzateke, beraz, edozein irakasbide
ren taxuketa egiterakoan. Soziolinguis
tikari dagokio hizkuntzaren eta gizarte
funtzioen arteko erlazioak aztertzea:
hark esan beharko luke zein diren egoe
ra eta maila bakoitzari dagozkion per
paus-motak. Eremu horretan, ordea, ge
hientsuena azterkizun dago oraindik.
Adinari dagokiona da zerbait aurrerago
eraman dena: haurren behar linguisti
koak aztertu ondoan, haiei egokituriko
irakasbide bereziak sortu dira. Hortik
laudara, metodogileak intuizioz ari dita,
neurri handi batean behintzat.

111. HIZKUNTZ
IRAKASKUNTZAREN
FAKTOREAK

Hizkuntza berrien irakas-ikaskuntza
ren egitekoan hiru faktore dira hizkun
tzalaritza aplikatuak gehien bat azter
tu dituenak: zer irakatsi (hizkuntz
edukinen arazoa), nota irakatsi (gloto
didaktika) eta nori irakasten zaion
(ikasleen gaitasun-rnotibazioak).

A) EDUKIN LINGUISTIKOA

Irakasbideen hizkuntz -e-edakinak
-perpausak, egiturak, lexikoa ... -
mugatzeko orduan bi ikuspuntu nagu
sitan hartzen dute oinarri metodogi
leek: a) Hizkuntza berriaren ikasleak ez
du hizkuntza hau bere osotasunean, no
labait esan, ikusi behar, lehen unean
behintzat. b) Hizkuntza berriaren ikas
leak ez du «hizketan» ikasi behar; hiz
ketan badaki eta mintzamenari dagoz
kion trebetasunen jabe da. Trebetasun
hauek hedatu eta egokitu behar ditu,
ez hutsetik sortu, Psikolinguistikak ba
tik bat -e-ama-hlzkuntza bereganatzean
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gertatzen direnak aztertu eta hizkuntza
berriak ikastearen gorabeherak horren
aintzat hartu ez baditu ere, ahobatez
onartzen dute ia denek bi eginbide des
berdin direla, hizkuntza berria ikastea
jadanik bereganatuak direnak hedatzea
besterik ez dela. Zer hedatu eta nola,
hori da ahalik eta zehazkien mugatu be
har dena.

Horiek horrela, metodogintzak, bes
te ezer baino lehen, hizkuntz edukinak
hautatzea eta egituratzea eskatzen du.
Eta aukera hori gidatuko duten erizpi
deetan denak bat ez badatoz ere, badi
ra gehientsuenek onarturiko joera nagu
si batzuk:

1.-Baliagarritasunaren erizpidea
Ikasleak gehien erabili beharko di

tuen elementuak landu behar ditu le
henik, hots, elementurik baliagarrienak.
~Maiztasunak eta zentraltasunak egi
ten dituzte elementuok baliagarri. Hiz
tun bakoitzak bere-bere dituen forma
edo -oidiolektoale ditu; bestetik, es
kualde desberdinetan -odialekto des
berdinak finkatzen dira; hirugarrenik,
gizarte-maila bakoitzak bere forma be
reziak edo soziolektoak izaten ditu: ira
kasbide batek, baliagarri izan dadin, joe
ra desberdin guzti horien oinarri erki
deetatik abiatu behar du, hizkuntzaren
gunetik. Lehen lana, beraz, hizkuntza
barneko alderaketa batí ekitea da, hiz
keta-joera guztien (idiolekto, dialekto,
soziolekto, ~argot, mintzaira litera
rioa ... ) azpian dagoen gunea eta guztie
tan agertzen dena, lexikoan bezala gra
matikan, finkatu ahal izateko. Horra
zertan datzan hizkuntz elementuen
zen traltasuna.

Horrekin loturik doa maiztasunaren
arazoa. Hizkuntza bateko hiztunek mai
zenik erabiltzen dituzten e!ementuak
ditu hizkuntza bartako ikasleak balta
garrien. Erizpide bau lexikoari bezala
gramatika-egiturei ere aplika dakieke
eta aplikatu behar litzaieke. Gaurdaino,
halere, hizkuntzalaritza aplikatuak hi
tzen maiztasuna aztertu du batik bat,
bestelako hizkuntz elementuak horren
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aintzat hartu gabe. Eguneroko solasean
oso lexiko labur hori mugatzeko azter
ketak, deskriptibatzaile hutsak batzuk
eta irakaskuntzari aplikatzeko asmoz
beste batzuk, hots, metodoen -e-hizte
gia finkatu eta mailakatzeko, irakurgai
errazak eta programatuak (800 hitzez
baliatuz, 1.000 hitzez ... ) egiteko etab.
Ingelesek egin zuten lehenetariko bat,
basic englísh (basic: Britisb American
Scientific International Commerclal) de
lakoa finkatzeko, 850 eta gero 1.993
hitzetako zerrendak osatuz, batik bat,
ordea, teknika eta merkataritzaren be
harrei begira. Frantsesek hasieran [ran
cais élémentaire eta gero [rancais fonda
mental deitu zutena finkatu zuten, le
hen mailan 1.500 eta bigarrenean 3 .000
hitzetako zerrendak osatuz. Beste hiz
kuntza batzutan ere egin izan dita gisa
horretako azterketak. Dena den, hitzen
maiztasuna finkatzea lehen begiradan
erraza badirudi ere, askok uste baino
korapilatsuagoak dira gauzak. Hasteko,
azterketaren metodologiaz ez datoz de
nak bat eta, jakina, iritzi desberdinei
ondorio desberdinak jarraikitzen zaiz
kie: hizkuntza berean zerrenda aski des
berdinak eman izan dita oinarrizkotzat.
Ahozko mintzaira al da aztergai baka
rra? Idatzizkoa nahiko al da? Nondik
eta nola hautatu behar dira aztergaiak?
M. de Gréue-k eta F. van Passel-ek hiru
sail nagusitan banatzen dituzte azterke
ta-motak.

a) Subjektiboa: metodogileek intui
zioz aukeratzen dituzte hitzak; bide
hau, ez bait da segur, baztergarria da.

b) Objektiboa: aztergaiak ahalik
eta zehazkien hautatuz gero, ondorio ze
hatzak jaso.

e) Objektibo zuzendua: idatzizko
zati labur ugari eta mota askotakoak
aukeratu, ~arkaismoz eta estilo bere
ziz osaturiko textuak baztertuz, zati
horietatik milioi bat hitzez eginiko
-ocorpus bat osatu, eta ondorioak ateta.

Ondorio hauek, ordea, interpretatu
eta zuzendu egiten dira: hedaduraz, hau
da, hitzak zenbat aldiz eta zenbat zati
tan azaltzen diren ikusiz (eman ditza-
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gun 100 aldiz azaltzen diren bi hitz;
bata bi zatitan bakarrik, bakoitzean 50
bat aldiz, azaltzen bada eta bestea be
rriz zati askotan, azken hau zaigu balia
garriago); balio sotzailez, hau da, hitz
-?>eratorriak sortzeko bide ematen du
tenei balio handiagoa eskainiz (eman
dezagun platera eta gela maiztasun ber
dinekoak direla; azkena zaigu baliaga
rriago, logela, egongela, ikasgela etab.
sortzeko balio bait du); aplikazio fone
tikoz etab. Beste batzuek idatziaren az
terketa bestetarako utziz hizkuntzen ira
kaskuntzak ahozkoaren azterketa eska
tzen duela diote. St. Cloud eskolakoek
honako hau eransten dute: maizenik
erabiltzen diren hitzak gramatikalak edo
funtzionalak dira (-?>preposizioa,-?>jun
tagailua ... ); ondoren, -?>aditz erabilie
nak, irregularrak franko askotan, da
toz; hitz konkretuak, berriz, gutxiago
tan azaltzen dira. Horregatik beren
zerrendei mots disponibles izendatu di
tuztenak erantsi dizkiete, hau da, rnaiz
tasun txikikoak, edo behintzat maizta
sun nahasiagokoak, baina egoera jaki
netan nahiztaezkoak direnak. Iritziak
iritzi, garbi da oinarrizko hizkuntzaren
arazo honetan, esan bezala gramatika
egituretara ere luzatu behar Iitzatekee
na, mugak ez dira dekretoz ezartzen;
hau ez da arauen erernua, estatistikare
na baizik, alderaketa intralinguistikaren
egitekoa.

2.-Desherdintasunen erízpidea
Irakasbideen edukinak mugatzeko

ama-hizkuntzaren (A hizkuntza) eta hiz
kuntza helburuaren (B hizkuntza) arte
ko antzak eta aldeak ere kontutan hartu
behar dira. Hizkuntza bakoitzak bere
erara kodifikatzen du hiztunen espe
rientzia, sistema fonologiko, gramatikal
eta semantiko berezien bidez. Lexikoan
ikus daiteke hori ongienik: hizkuntza
batek fenomeno-sail bat hitz bakarrez
adierazten du eta beste azpisailak be
rezten ditu (hermana, arrebal abizpa).
Hizkuntza berrien ikasleak, ohartu ere
gabe, ama-hizkuntzako -e-siseemak hiz
kuntza berrira aldatzen ditu. Berdinak
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diren elementuetan lagungarri gertatu
ko da transjerentzia hori, baina desber
din direnetan kaltegarri izango da eta
interjerentziak sortaraziko ditu (*dabil
txa, "nere amari ikusi diot, pegar el
piano). Kultur mailan ere gerta daitez
ke interferentziak. Hizkuntzen arteko
alderaketa kontrastiboa beharrezkoa da,
beraz, berdintasun-desberdintasunez ba
liatu ahal izateko: berdintasun garbiak
eta erabateko kontrasteak errazago ja
sotzen ditu ikasleak, erdibidekoak kon
tu handiagoz landu behar direlarik, A
hizkuntzarekiko berdintasun fonologi
ko, gramatikal eta semantiko ugari di
tuena hizkuntza errazagoa da, beti ere,
ikasteko. Erdaratik harturiko hitzek,
adibidez, anitz errazten dute euskal le
xikoaren ikastea, gainontzeko elemen
tuetan gauzak bestela badira ere.

Oinarrizko hizkuntzaren berri eta
A-B hizkuntzen arteko desberdintasu
nen berrí emango digun alderaketa bi
koitz honek (intra eta interlinguala)
hizkuntza bakoitzean ondorio bereziak
emango ditu. Desegoki da, beraz, biz
kuntza bateko metodoak bestetara itzul
tzen aritzea. Metodologiak bar daltezke,
metodoak ez. Bestela eginda, gunetik
urrun, berdintasunez baliatu ezinean
eta kultur ínterferentziatan erortzeko
arriskuan ibiliko ginateke, .

B) GLOTODIDAKTIKA

Hizkuntza berriak ikasteko eman be
har diren urratsen berri eta aplikatu be
har diren teknika eta ariketen berri
glotodidaktikak ematen digu. Urrun
dago, oraindík, puntu hauei buruzko
akordioa; joera desberdin asko dago
eta, horren ondorio, metodo-mota uga
ri. Halere ikuspegi batzuk nagusitzen
ari dira. Hona John B. Carroll-ek eta
W. Moulton-ek proposaturiko zenbait
printzipio nagusi:

1.-Mintzaita mintzatuaren
lehentasuna («Language in
speeeh not writting»)

Hizkuntza berez mintzoa da, ahoz



ltzul penak eta lankidetzak

ernaten dena, fonemen artikulazio jakin
batean oinarritzen dena. Idatzia, berriz,
bigarren mailako zerbait da, --?ahozkoa
nolabait ematen saiatzen dena, haren
alderdi adierazkor asko jaso gabe utzi
rik halere. Hiztun bakoitza ama-hizkun
tzaren --?fonemak entzuten eta esaten
trebatua dago eta beste hizkuntzen fo
nemetarako gorra da. Belarriak hartzen
ditu, bai, hizkuntza arrotzen --?soinuak,
baina ez dita entzulearen «bahe fono
logikotik» igarotzen eta zerebruak ez
du halen balio Iuntzionala jasotzen, for
ma eta --?funtziorik gabeko zarata na
hasi eta huts dita. Ikasleak sistema fo
nologiko berrira ohitu bebar du eta bo
rretarako fonema bakoitza ez bait da
ezer soinu- -s-katearen harnean ez bada,
hasieratik kolpe huts egitea Iitzateke
idatzitik abiatzea, ama-hizkuntzaren sis
tema· erantsiko bait lioke, ohartu ere
gabe, ikasleak idatziari, sistema berrian
sartu gabe.

Printzipio hauetan finkatzen dita
Ameriketan sortu eta gerora hainbat he
datu diren «entzun-mintza» metodoak:
ikasleak perpaus programatuak entzun
eta berresan behar ditu harik eta hiz
kuntza berriko doinueraz etab. jabe da
din arte. Ondoren sortu diren meto
doak ere ez dute printzipio hau baz
tertu. Gauzak muturreraino erarnanik,
«entzun-rnintza» itsuko metodo zenbait
ere sor tu da: ikasleak ulertu gabe erre
pikatu behar ditu emaniko perpausak:
poliki-poliki eta berez joango ornen
bait da haien -+esanahiaz ere jabetzen.
Areago, oraino, batzuk ínkontzientea
ren lanaz baliatu nahi izan dute ikas
Ieari, lo dagoela, B hizkuntzako zintak
entzun eraziz. Laborategiek ere, besteen
artean, helburu hau dute, hots, ikaslea
hizkuntza berriaren doinuerari eta fo.
nemen ebakitzeari ohitu eraztekoa, bai
na zenbaitek, hemen ere, gauzak urru
nago eraman nahi izan baditu ere, la
borategiek ez dute irakaslearen beharra
baztertzen, hau, beti ere, okerrak zu
zentzeko, egituren hedapenak gidatze
ko etab. beharrezko izango bait da.
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2.-Mintzaira, zenbait ohituratan
oinaritzen da («A language is a
set of habits»)

-s-Hizketan ari garenean, lanik han
diena ohartu gabe burutzen dugu, auto
matiko bilakatu bait da. Hizkuntza be
rrialeikastea haiei dagozkien automatis
mo berriak sortzean datza, soinuen
ahoskatzean, gramatika-egituretan, etab.
Hori dute helburu perpausen errepika
pena eskatzen duten metodoek. Areago
oraindik, hizkuntzak ikastea --?estimulu
jakinei autornatikoki perpaus jakinez
erantzuteko ohitura sortzea besterik ez
dela esan dute «asoziazicnistek». Gau
zak, ordea, ez dita horren sinpleak: per
paus posibleen kopurua konta ezina bait
da eta hiztunak beti ari dita perpaus be
rriak sortzen; ezin, bada, perpaus de
nak beregana. Zenbait egoeratarako
aproposak direnak, bai, ohizko bilaka
daitezke, baina inondik ere ez denak.

3.-Hizkuntza erabiltzen ikasi, ez
hizkuntza aztertu («Teach the
Ianguage, not about language»)

Sistema teorikoki ulertzea ez, erobil
tzea du xede ikasleak. Batzuk, edozein
aurkezpen gramatikal baztertzeraino
joan dita. Mintzapraktikarako onak di
ren neurrian, ordea, onartzekoak izan
daitezke horrelako aurkezpenak.

4.-Egiten den hizkuntza Irakatsi
behar da

Ez inoren gustuz egin behar litzate
keena. Egiazko hizkuntza irakatsi behar
bait da, ez inork asmaturiko hizkuntza
ideala, Ikasitakoa egiazko kornunikazio
tresna behar du ikasleak.

Beste zenbait autorek ondorengo
printzipioak eransten dituzte:

5.-Hizkuntz -+edukinak inguruari
lotuak eman behar dira

--?Mezu linguistikoa ez da bere bai
tan burutzen, zerbait adierazten du,
ingurua du: lehendik jakindakoak eta
zentzumenez, bistaz batez ere, jaso dai
tezkeenak. Hizkuntza eta -+egoera es-



82

kuz-esku doaz. Alderdí semiologiko hau
askok baztertuegi izan badute ere, me
todo berriek ondo gogoan hartzen dute:
hizkuntz mezua eta ingurua batean ema
ten dituzte, ezagun direnetatik ezeza
gun direnetara (hizkuntz elementu be
rriak) igarotzeko bidea irekitzen bait da
horrela. Printzipio honetan oinarritzen
dira «ikus-entzun-mintza» metodoak
(ikus, batez ere, P. Guberina eta Saint
Cloud- Zagreb eskola): mezuaren ingu
rua nolabait itxuratzen dute, marrazkiz,
argazkiz, filmez, keinuz, antzerkiz etab.
Alderdi semiologikoa da garrantzizko,
ordea, ez nolako teknikaz ematen den;
hizkuntz ~zeinuaren eta bestelakoen
arteko lotura ahalik estuena izan dadin
da garrantzizko.

6.-Hizkuntza, egituren egitura da
Sistema fonologikoak, gramatikalak,

semantikoak eta abarrek osatzen dute
hizkuntza. Perpaus bakoitza elementu
askoren egitura da. Jaso ere globalki
jasotzen dira hizkuntz mezuak: perpau
sak, makrosegmentuak, entzuten eta
ulertzen dita. Bigarren unean dator ele
mentuak bereztea eta sistemaz ohartzea.
Hizkuntza berriko makrosegmentuak di
ra ikasi bebar direnak, ez elementu ba
kanduak. Honetan oinarritzen dira me
todo «estrukturo-globalak»: perpaus
osoak entzun eta esan erazten dituzte
hasiera-hasíeratik.

7.-Progresioa
Aurreko printzipioa azkeneraino era

manaz, edukinak progresioz ematea al
ferrikako lana dela diote askok, nonna
hitik abiaturik ere egituren sarean sar
tzen garela. Gehienek, ordea, bestela
pentsatzen dute. Progresioa anizkuna
da:

a)
kurri,

b)
e) elementu bakoitzean: ulertu,

ohitura bihurtu, egitura hedatu, alda-
tu ...

orokorra: ulertu, mintzatu, ira
idatzi;
edukinei dagokiena;

8.-Oinarri logiko-linguistikoa
Gramatika transformazionalean abia-
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dura hartuz eskola berri batzuek (ikus,
batez ere, M. de Gréoe eta F. van Pas
sel) printzipio hau proposatu dute:
perpausak globalki ikasi ondean, azier
keta analitikora igarotzea, praktikan,
ikasleak ~transformazio-legeak berega
na ditzan, edozein egituraren ~sintag
mak aldatzen eta, progresio egokiz, egi
tura batetik bestera igarotzen ohitu
dadin.

Arau nagusi hauek eta aipatu gabe
geratu diren beste zenbait (intentsita
teari eta iraupenari buruzkoak, adibi
dez) metodología desberdinen inguruan
aurkeztu izan dita. Beharrak horrela
eraginik, printzipio bakoitzari -haren
balioa erabat aztertu baino lehen
agian- xehetasunetaraino jaisten diren
arau pedagogiko partikularrek eman
izan diote segida, ariketak eta testak
nola burutu zehatz-rnehatz agintzen
dutenek.

C) IKASLEAREN MOTIBAZIOA

Zail gertatzen da ikaslearen alderdia
arauz aztertzea, haren ahalmenak, pres
taerak, egoera, (nekea, ardurak ... ) neur
gaitzak bait dita. Bada, ordea, bazterre
zina den faktore bat: ikaslearen moti
bazioa. Faktorerik garrantzizkoena dela
ere esan ohi da. Ama-hízkuntza ikasteko
motibazioa handia da, behar-beharrezko
bait du hizkuntza ingurukoekin komu
nikatuko bada. Hizkuntza berrietarako
motibazioa ahulago izaten da. Hiru mai
letan bana dezakegu:

a) barnekoa, norberari harnean sor
tzen zaiona;

b) kanpokoa, inguruneak eragini
koa;

e) didaktikoa, ikasketak aurrera
joan ala lorturiko fruituek sortarazten
dutena.

Motibazioak, beste aldetik, ez dirau
beti indar berekoa: hasieran bizia izaten
da; gero, nekeak eta bidearen luzeak
eraginiko bareunea etortzen da gehiene
tan; azkenik jomugaren hurbiltasunak
berpiztea dakar. Faktore hauek guztiek
metodogintzan eta urratsen plangintzan
zer-esan handia dute.
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METODOS PARA LA ENSE&ANZA DE
LAS LENGUAS

La función primordial de la lingüística
aplicada consiste en, tal y como su nombre
lo indica, en aplicar las teorías que la lin
güística ha creado sobre la lengua y en conse
cuencia, en concretar estas teorías. Son mu
chos y variodos los campos que abarca la
lingüística aplicada: técnicas de traducción,
crítica literaria... el de la enseñanza de las
lenguas es, entre otras, el que mayor desa
rrollo ha conocido.
Los objetivos de la enseñanzade las segun

das lenguas han variado notablemente en los
últimos años. El objetivo fundamental que se
plantea hoy, es el de crear hablantes que se
comuniquen fluidamente en la propia lengua.
Entre los factores que más detalladamente

se han investigado a nivel de lingüística apli
cada para conseguir tal objetivo se encuen
tran los siguientes: lo que se enseña (conte
nidos lingüísticos); cómo enseñar (glotodi
dáctica) y a quien se dirige la enseñanza (ca
pacidad y motivación de los alumnos).
A la hora de programar los contenidos lin

güísticos existen entre los psicolingüistas dos
corrientes que podríamos resumir así a tenor
de los criterios utilizados:

1.-CRITERIO DE UTILIZACION
Los contenidos lingüísticos,deberán ser pro-

gramados en función de la utilización que de
ellos puede hacer el alumno. Los que más y
más frecuentemente utilice serán prioritarios.

2.-CRITERIO CONTRASTIVO
Al definir los contenidos lingüísticos se

contrastan fas lengua-madre del alumno y la
lengua objeto de estudio, los parecidos y dife
rencias entre ambas lenguas son criterios a la
hora de diseñar la programación.
A niveles glotodidácticos existen en la ac

tualidad distintas corrientes pedagógico-didác
ticas. En general se pueden destacar los si
guientes principios:
1) La prioridad de la lengua hablada.
2) El lenguaje se basa en un conjunto de

hábitos.
3) El objetivo fundamental consiste en

utilizar la lengua; no en examinarla a fondo.
4) Hay que aprender la lengua que se

habla.
5) Los contenidos lingüísticos tienen que

ir ligados al entorno.
6) La lengua es la estructura de las es

tructuras.
7) La programación ha de ser progresiva.
8) Existe un fundamento lógico-lingüístico

en la enseñanza de las lenguas.

METHODES POUR L'ENSEIGNEMENT
DES LANGUES

La fonction primordial e de la linguistíque
appliquée consiste comme son nom l'indique,a appliquer les tbéories forgées par la lin
guisüque et par conséquent a les concrétiser.
Les domaines dont s'occupe la linguistique
appliquée sont nombreux et uarlés: les tecb
niques de traduction, la critique littéraire ...
l'enseignement des tangues est parmi d'autres
celui qui a connu le plus grand déoeloppe
ment,
Les objectif s de l'enseignement des deu

xlémes tangues ont cbangé considérablement
ces derniéres années. L'objectif [ondamental
auiourd'bui est de [ormer des sujets parlants
qui se communiquent auec aisance dans leur
propre tangue.

Les éléments étudiés le plus en détail a
l'écbelon linguistique appliquée, pour parue
nir a cet obiectii, sont: ce qui est enseigné
(contenus linguistlques), la maniere d'en
seigner (glotodidactique) et le suiet a qui est

dirlgé l'enseignement (capacité et motiuation
des éléues).

Au moment de programmer les contenus
lingaistiques, il existe parmi les psycbolin
guistes deux courants que nous pourrions ré
sumer d'apres les crltéres utillsés.

1) CRITERE D'UTILISATION
Los contenus linguistiques deuront étre

programmés en [onction de l'utilisation que
l'éléoe peut en [aire. Ceux qu'il utilisera de
plus en plus souuent seront prloritaires.

2) CRITERE DE CONTRASTE
Au moment de définir les contenus lin

guistlques, la tangue maternelle de I' éléue et
la lang11e objet de l' étude sont contrastées.
Les ressemblances et les dijiérences entre les
deux tangues constituent des critéres lors de
l' élaboretion du programme.
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Dans les domalnes glotodidactiqt1es il exis
te a l'beure actuelle dluers courants pédago
gico-didactiques. D'une ftlf0/1 globale les prin
cipes suivants peuuent étre dégagés:

1) La priorité de la langue parlée.
2) Le langage est [ondé sur 1111ensemble

d' habitudes.
3) L'obiectii [ondamental est d'utiliser la

tangue et non de l' examiner.
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4) Il fa11t apprendre la tangue parlée.
5) Les co11te1111sli11g11istiq11esdoiuent étre

en rapport auec l' entourage,
6) La langue est la structure des struc

tures.
7) La programmation doit étre progres-

sive. '
8) Il existe 1111[ondement logico-linguistl

que dans l'enseignement des langues.

METHODS FOR TEACHING LANGUAGES

The maln function of applied linguistica con·
slsts of, as the name suggest, applying the
theorles that lingulstlcs has created about the
language and so put them into practica. Ap
plled linguistics covers many differents flelds:
translatlon techniques, llterary critlcism ... the
teachlng of languages Is among others, the
most developed field.
The objectlves of second language teaching

have changad notably In the last years. The
fundamental alm today Is to create speakers
who can communicate In thelr own language.

Among the factora which have been lnvestl
gated In most detall In applied llngulstlcs, to
obtaln that alm, the followed are found: what
is taught (linguistlc contents). how to teach
[glotodidactlc). and who the teaching is dlree
ted at (capabllity and motivatlon of the stu
dents).

Among the psycholinguists, there are two
maln approaches for programmlng llngulstic
contenta. According to the crlterla we have
used, we could summarize them like thls:

1) CRITERION OF USAGE

The llngulstic contenta must be programmed

according to the use the students will make
of them. The ones which will be used more
frequently will have prlorltv,

2) CONTRASTIVE CRITERION

When deflning the linguistic contenta, the
mother tangue of the student and the target
language are contrastad. The differences and sl
militarities between the two languages are
considerad when the programme Is designad.

On a glotodidactlc leve! nowadays there are
different pedagogic-didactic approaches. In ge
neral the foliowing principies can be mentlo
ned:

1) Prlority of the spoken language.
2) Language is based on a set of habits.
3) The main alrn consist in using the lan

guage, not examinlng it deeply.
4) The spoken language has to be learnt.
5) The linguistic contenta must be linked to

the medlum.
6) Language is the structure of structures.
7) The programmlng must be progresslve.
8) In the teaching of languages there exlsts

a loglcal-linguistlc foundatlon.
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