
APP eta gerokoak*

Jim Scrivener

APP (aurkezpena, praktika kontrolatua eta praktika askea) ereduari
egotzitako ajeak /abur aztertu eta BEA (benetako erabilera, erabilera
mugatua eta argibideak) ereduaren aukera eskaintzera datar artikulu
hau.

Ikasgelan hizkuntza lantzeko moduei buruz, zer esaten ahal ote diet
oraindik !anean hasi ez diren neure ardurapeko irakaslegaiei, aldi berean
zintzoa eta ulertu eta erabiltzeko modukoa?

Erantzun tradizional eta zabaldu bat hauxe litzateke: "APP" (aurkezpe
na; praktika kontrolatua; praktika askea edo ekoizpena). APP oso eredu
erakargarria da jendea prestatzeko, oso komentzigarria eta bere doto
rean sinplea. Oraindik ere CTEFLA1 ikastaro askotan egiten den lanaren
zati handi baten oinarria da. Baina arazo asko sortzen ditu:

1 Ez dago ikastearen inongo teoría koherentetan oinarrituta, behaviou
rista dela uste badugu behinik behin.

2 Jarrera zurruna du ikasleen eta ikastearen beraren aurrean.

3 lkastea "bide zuzeneko" lantzat hartzen du (errutina jakin bati jarrai
tuz gero, emaitzak ziurtatuta daudela uste du).

4 Oinarria ematen dion hizkuntz teoría oso badaezpadakoa da, atomis
ta eta esaldi-mailakoa.

5 Itxuraz, gauza segurutzat jotzen du gramatikako ítem diskretu fun
tzional edo lexikoak behar beste landuz gero, berba egiteko trebeta
suna berez-berez etorriko dela.

6 Mugatu egiten du irakas!ea. Eredu honek apenas tokirik uzten duen
irakaslearen aurrerabiderako edo hark bere ikerlana egin dezan.
Funtsean ez-gaitu egiten du irakaslea, gaitu beharrean.

7 Badirudi irakasteko erak mugatuak direla, eta den-denak aurretik
planifikatzeko modukoak. Alde horretatik, geure irakaslegaiei ikas
gelako gertaera errealen ondorioz sor daitezkeen aukerak kontuan ez
hartzen irakasten gabiltza.

8 Preskribatzailea da. Ezaugarri hori ez da beti-beti esplizitoa, baina,
irakaslegaiei oso eredu zurruna eskaintzen zaienez, eurek halakotzat
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BEAzerden

jotzen dute, tutoreek eurengandik espero duten irakas-rnodua hori
dela interpretatzen baitute (zuzen nahiz oker interpretatu).

Biltzarrean, APPren arazo hauetako batzuk zirriborratu eta komentatu
nituen. Orduko hartan eredu alternatibo posible bat proposatu nuen,
aurrekoa bezain sinplea, baina deskribatzailea eta gaitzailea dena.

1 BEA irakatsi eta ikasteko eredu sinple eta deskribatzailea da (ikus
eskema beheraxeago).

lrakaslegaiak prestatzeko ikastaro bat ematean, gai izan nahi nuke
neure ikasleei hizkuntz eskolak planteatzeko eredu desberdinak era
sinplean deskribatzeko.

2 BEA eredua esperientziaren maila guztietan aplika daiteke, eta ez
bakarrik irakaslegaientzako ikastaro batean eredu sinple bat behar
denean.

Irakaslegaientzako ikastaro bat ematean, beraz, gai izan nahi nuke
halako deskribapen sinple bat egiteko. Horren bitartez, bai ikasleek
eta bai nik neuk irakasle trebatu askok bezala prestatu ahal izango
genituzke geure eskolak, osagai batzuk -hormak egiteko adreiluak
bailiren- ordena desberdinetan antolatuz. Hauexek dira BEAren
adreilu horiek:

Benetako erabilera= Ikasleek erabili edo ulertzen ahal duten hiz
kuntza ez da mugatua.

Erabilera mugatua= Ikasleek erabili edo ulertzen ahal duten hiz
kuntza, zelanbait ere, mugatua da.

Argibideak.- Eskolaren parte horretan ikasleek hizkuntz item batean
biltzen dute arreta, berori ikusteko, horretaz pentsatzeko eta hobeto
ulertzeko.

3 BEA planteamendua irakasleak prestatzeko eredu gaitzailea da, ez
eredu murrizgarri edo itogarria.

Irakasleak prestatzeko ikastaro batean deskribapen gaitzailea
eskaintzeko gai izan gura nuke. Deskribapen horrek eskolan zer ger
tatzen ari den garbiro aztertzeko era eman beharko liguke, eta hutsu
neak, alternatibak eta bestelako aukerak ikusteko, baina ezer ebalua
tu, epaitu edo gaitzetsi gabe; bide eman beharko liguke alternatiba
diferenteak ikertu eta proban jartzeko, ikaste eta irakastearen ezagu
tza eta kontzientzia gero eta handiagoa lantzeko, eta irakasle gisa
hazi eta helduagotzeko. Halako deskribapen bat eman nahi nuke, eta
ez eskuloturik utzi eta formula erabilgarri baina murrizgarri batera
bidaltzen gaituen deskribapen bat.

4 Hauexek dira BEAren oinarriak: eskolaren osagaiak zeintzuk diren
berriz definitzea eta, batez ere, preskripzioa baztertzea.

BEA eredua APPren alternatiba deskribatzailetzat proposatzen dut.
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zertarako:

Benetako erabilera Erabilera mugatua

zertarako:
esanahaia sortzeko forma lantzeko
komunikaziorako praktikatzeko
jariotasuna izateko zuzentasuna lantzeko
benetako bizitzarako aproba egiteko
atsegin hartzeko erakusteko

Jardueren adibideak:

Mintzamena:
jarduera
komunikatiboak
eztabaidak
elkarrizketak

/dazmena:
kontakizunak
poemak
lanak

lrakurmena:
nobelak
egunkariak,
artikuluak
kontakizunak
esku-paperak,
albisteak,
iragarkiak

Entzumena:
elkarrizketak
irratia, telebista
istorioak

Argibideak

~tt "''"""d;mt

esaten dizut 1

t laurkitzen
laguntzen dizut

drillak Arauak
hizkuntza praktikatzeko Adibideak
jarduerak Erreferentziazko informazioa
elkarrizketa elizitatuak Diagramak, denbora-lerroak
jazz-kantuetako Ordezkatze-taulak
leloak, poemak, testuak ltzulpenak

Esanahiari buruzko galderak (kontzeptuen
estimuluak)
Formari buruzko galderak
Erabilerari buruzko galderak
Problemaketa "buruhausteak"

kopiatzea
ariketak egitea
idazlan gidatuak

adibideak
testuliburua, testuak
ariketak

Soinuak banaka
-banaka, berbak
esaldiak
testuliburuko
ariketak
testuliburuetatik
ateratako adibideak

zuk zeuk aurkitzen 1
dituzu gauzak 1

Lanabesak eta teknikak:

Okerren analisia
Esaldien analisia
Azalpenak, hitzaldiak
Demostrazioak
Keinuak, mimika
lrudiak, txartelak, ikusizko baliabideak
Burduntzalia, hormak jasotzeko adreiluak
Testuinguruak eta egoerak
Errepikatzea
Elizitazioa
Ahotsa, entonazioa, isiltasuna
Eztabaida
Pertsonalizatzea
Ereduak, jostailuak
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SEA erabiltzea

Oharrak

Bide batez esanda -baina hau garrantzitsua da- BEAk ederto deskriba
dezakeela APP planteamendua, baina ez du berori preskribatu beharrik.

BEA osagaiak era desberdinetara ordenatuz, eskola desberdinen multzo
handi bat deskribatu ahal izango dugu. Esaterako: AEEBk deskribatzen
duen eskolan, lehenengo eta behin Argibideak dauzkagu, gero Erabilera
Mugatuko bi jarduera, eta, azkenik, Benetako Erabilera. Ibilbide hori,
funtsean, APPren hurrenkera berbera da; diferentzia zera da: kasu hone
tan, osagaiak oso erraz berrantola daitezkeela, edo gehitu, edota ezaba
tu. EAE formula, berriz, irakaslegaientzako ikastaroetan sarritan propo
satzen den beste eskola-rnota bat dugu, maiz "testa-irakastea-testa"
legez deskribatu ohi dena. Era berean, beste hainbat eskola ere deskriba
ditzakegu, arazotsuak ematen duten eskolak barne. Adibidez, AEAEA
EAEAE formulak nik ikusitako eskola bat deskribatzen du. Bertan, ira
kaslegai batek ordu osoa eman zuen txandaka azalpenak ematen eta ari
keta idatziak agintzen. Ekintzen sekuentzia modu horretan ispilatuz, ira
kaslegai horrek eta biok argiago ikusi genuen eskolan zer gertatu zen,
eta aukera izan genuen bestelako plantearnenduak aintzat hartzeko.

Biltzarreko partaideek interes handia erakutsi zuten eredu honen aurre
an, eta, dirudienez, APPren alternatiba baliagarria iruditu zitzaien, eta
berori baino planteamendu egokiagoa. Prestatzaileetako batzuek hurren
go CTEFLA ikastaroetan aproba egingo zutela esan zuten. Norbait BEA
ereduaz nolabait ere baliatuko balitz, oso gustura jasoko nuke horren
gaineko edozein albiste.

Itrultrailea: Ana Isabel Morales

1 CTEFLA: Certificate for Teaching English as a
Foreign Language = Ingelesa hizkuntza arrotz
gisa irakasteko agiria l. O.* Tngelesez "PPP & After", THE TEACHER

TRAINER (8. bol.: l. zka.15-16, 1994) aldizka
rian argitaratua. Beraien baimenez itzulia eta
berrargi taratua.

Eskerronak

Eskerrik asko Pete Redpath eta Vic Richardson-i
eman didaten laguntzagatik.

Jane Willis-ek ere badauka dilema honentzako
erantzun bat: atazetan oinarritutako ikaskuntza,
Jane-k bi biltzarrctara joan ondoren idatzi zuen bere
artikulua, eta berorretan APP ereduaren kontu ber-

beraz ati da, hots, eredu hori irakaslegaiak presta
tzeko oinarri gisa erabiltzeari buruz gaur egun da
goen desadostasunaz. Lehendabizi, APP eredua
berak zelan ulertzen duen zehazten du, eta gero
berori zalantzan jartzeko arrazoi batzuk ematen ditu;
ondoren, bere gogoko alternatiba azaltzen du, ataze
tan oinarritutako ikaskuntza, alegia.
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