
Euskararen irakaskuntza
eta metodologia

Maria Jesus Espi

Sarrera Lan honetan bigarren hizkuntzen irakaskuntzako hainbat ikuspegi, ohizko
metodologien berritzeko ahaleginak, aztertzen <lira. Hauexek <lira:
Sugestopedia, Erantzun fisiko osoa, Bide isila, Metodo estrukturo-global
ikusentzunezkoak, Ikuspegi nozio-funtzionala eta Murgilketa. Honako
puntu hauek ikusiko ditugu bakoitzeko:

Sorburua: Non, noiz eta nork sortua den.

Hizkuntz teoria: Euskarri duen pentsakera linguistikoa.

Ikaskuntz teoria: Ikaskuntzari buruzko teoria psikologikoa.

Helburuak: Zer lortu nahi den ikastaroarekin.

Norentzakoa: Helduak, umeak.

Prozedura: Ikasgelan erabiltzen diren moldeak.

Ikaslearen egitekoa: Ikaslearen eskakizunak.

Irakaslearen egitekoa: Irakaslea -honen ataza eta heziketa.

- Material didaktiko eta pedagogikoak: Liburuak eta beste.

- Emaitzak: Metodoari zor zaizkion emaitzez hitz egitea erraza ez den
arren, egindako neurketa batzuk azalduko ditugu.

Bigarren zatian, metodo hauenkritika egiten da eta euskararen irakaskuntzan
izan dezaketen erabilgarritasuna aztertzen.

Metodoen
aurkezpena:

ikuspegiak eta
teknikak

Sugestopedia
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Sorburua

Bulgarian 1964ean, G. Lozanov psikiatrak.

Hizkuntz teoria

Komunikazioari ematen zaio lehentasuna, baina ikasgelan batipat gramatika,
fonología eta lexikoa lantzen dira. Itzulpenak badu bere lekua. Esaldia da
oinarrizko hizkuntz elementua.

Ikaskuntz teoria

Oroimenak eta sormenak mailarik altuena hartzeko moduko adimen
-egoerak bilatzen ditu. Sugestioaren bitartezmailahoriek sustatzeko teknikak
baliatzen ditu eta adimenaren ahalmenak martxanjartzen, gaitasunen %98.
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Solaserako gaitasuna azkar lortzea eta hizkuntz formak gogoan finko
ezartzea.

Horrela, estimulurik arinenek ere indar handiko erantzunak sortzen dituzte:
superoroimena, sonnen handia eta nortasunaren hedakuntza.

Helburua

Norentzakoa

Ez du norentzako mugaturik, H2 menderatzea jarrerari zor bait zaio
gaitasunari baino gehiago.

Prozedura

Taldean hamabi ikasle dira, sozialki homogeneoak eta gelan biranjarriak.
Ikastaroak 25 egun irauten du, egunean 4 klase-ordu.

Saioaren uneak:

Aurkezpena: testuaren irakurketa azkar bat eta azalpen arin bat egiten du
irakasleak (jeneralean emakumea izan ohi da).

Kontzertu aktiboa: irakasleak testuko esaldien irakurketa artistikoa
egiten du musika lagun.

Kontzertu pasiboa: irakasleak berriro irakurtzen du, oraingoan oso
isilik, lehengo musikari garrantzia emanez. Jkasleek ez dute testurik
aurrean, lasai-lasai musika entzuten egoten dira; musikak du garrantzia.

- Testuaren ustiraketa: sketch, joko-jolas, abesti, dantza.

- Ustiraketa gramatikala: morfosintaxiaren lanketa.

Ikaslearen egitekoa

Espontaneotasun, konfidantza, sormen eta intuizio- egoera eskatzen zaio.

Irakaslearen egitekoa

Berak du egiteko nagusia, agintean, prestigioan eta gaitasunean oinarritua.

Material didaktiko eta pedagogikoak

Lekua eta giroa garrantzi handikoak dira. Eskuliburnak H2n erabilitako
elkarrizketak dakartza beren itzulpenarekin.

Emaitzak

Ikastaroa bukatu ondoren, ikasitakoaren %90-95 edukitzen da gogoan;
handik sei hilabetetara, %60.

Erantzun fisikoosoa Sorburua
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Estatu Batuetan 1964ean, J.J. Asher psikologoarekin.

Oinarria: entzutea gorputzaren mugimenduekin sinkronisatzea.

Hizkuntz teoria

Gramatikan oinarritutako estrnkturalismoa.



Ikaskuntz teoria

"Comprehension Approach": ikuspegihonen arabera, ekoizpenaren aurretik,
ulerkuntz eta dekodatze-une bat behar da, horrela bait dago erabakia
biologiaren programan. Beste ezaugarri bat konstruktibismoa da: ezagutza
esperientziaren bitartez eraikitzen da.Hirugarrenhabe teorikoa garapenaren
psikologia da.Hauen ustez, bigarrenhizkuntza lehenengoa bezalaxe ikasten
bait da.

Helhuruak

Berezko hiztunari elkarrizketa normaletan ulertzea.

Prozedura

Ikasaioa magnetofoian aginduak entzunez hasten da.

Aldi berean, irakasleari begiratu behar zaio, honek agindu horiek bete
egiten bait ditu, eta ikasleak ere gauza bera egiten du. Poliki-poliki gero eta
korapilotsuagoak izango dira forma morfosintaktikoak, hitz berriak sartzen
dira eta ezagunak era berritan konbinatzen.

Ikaslearen egitekoa

Entzun egin behar du eta ereduak egiten duena egin.

Irakaslearen egitekoa

Bera da aginduak eman eta ekintzetara bultzatzen duena. Eginkizun aktibo
eta gidatzailea.

Material pedagogiko eta didaktikoak

Ikasleek ez dute Jibururik, baina bai beren lanak egiteko materialak.

Emaitzak

Berak egindako hogei esperientzia baino gehiago argitaratu ditu Asher-ek.
Metodo honen bitartez ulermena handitu egiten da adinarekin. Zenbat eta
ataza konplexuago -esaldi luzeak eta konbinazio berriak- orduan eta
baliagarriago Erantzunfisiko osoaren teknikak.

Bide isi/a Sorburua

Estatu Batuetan, 1962an, C. Gattegno irakaslearekin.

Hizkuntz teoría

Ikuspegi estrukturala.

Ikaskuntz teoria

Ikastea problemetan parte hartzea eta era aktiboan horiei irtenbide bilatzea
da. Sormena.

Helburua

la Hlen berezko hiztunaren hainbateko hizkuntz gaitasuna nahi da.

Garapena
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Metodo estrukturo
-global

íkusentzunezkoa

Hasieran ahoskerak eta erritmoak izango dute lehentasuna, lauki fonetikoak
erabiliz. Hizkuntzaren lanketa hiztegia aurkezten duten lauki eta egurrezko
listoitxoen erabileran oinarritzen da.

lkaslearen egitekoa

Eginkizun aktiboa: hitz egin, antzeztu.

Irakaslearen egitekoa

Irakatsi egiten du, ebaluatu eta gero at geratzen da ikasleei beren lana egiten
uzteko. Irakaslearen isiltasuna daBide isilaren oinarria. Bera ez da ia eredu.

Material didaktiko eta pedagogikoak

Ez da eskulibururik. Honako material berezi hauek erabiltzen ditu: Fidel,
kolore bidezko ahoskera-kodea; Cuisenaire erregletak, hitzak beren
esanahiarekin lotzeko erabiltzen diren kolorezko listoitxoak.

Emaitzak

Ikaskuntza lau bider azkarragoa.

Sorburua

Frantzian, 60: urteetan, CREDIF-en lanei esker. Ikusentzunezko teknikak
erabiltzea da ezaugarri.

Hizkuntz teoria

Hizkuntzalaritza estrukturala, enuntziatuarena. Aldi berean, komunikazioan
ere badu oinarririk.

Jkaskuntz teoria

Psikologiakonduktista, erreflexu eta oroimenaren printzipioetan oinarritua.
Gestalt-en psikologiak, osotasun estrukturalaren ideia bereganatu duenak
ere badu eragina.

Helburuak

Egoera konbentzionaletan ahoz komunikatzen ikastea. Bigarren hizkuntza
ikasten hasiberrientzat dago asmatua.

Norentzakoa

Helduentzat batipat.

Prozedura

Saioaren uneak: egoeran aurkeztu, azalpena, errepika eta finkapena (ez da
beti berdina hiru une hauen hurrenkera). Ikasitakoa beste testuinguru
batzuetan erabili edo ustiratzea. Kontrola. Ikasleen lanaren zati handi bat
hizkuntz laborategian egiten da.

Jkaslearen egitekoa

Laborategian bakoitzak bere lana egin behar du, baina ikasgelan aski
egiteko pasiboa du.
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lkuspegi
nozional

-funtzionala
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lrakaslearen egitekoa
Hizkuntzalari eta informatzaile da irakaslea.

Material didaktiko eta pedagogikoak

Eskuliburu marrazkiduna, filmeak, grabazioak, diskoak, irudi-liburua ...

Emaitzak

Eraginkortasunari buruzko ikerketarik ez dugun arren, metodo honek ez du
asmatu zutenek uste zuten hainbesteko arrakastarik lortu.

Sorburua

Europan, 70. hamarkadan, Atalase-mailari buruz Europako Kontseiluak
egindako lanen kariaz. Ikuspegi honen berrikuntza syllabus nozional eta
funtzionalen erabileran datza.

Hizkuntz teoria

Enuntziatuaren, hitzezko egintzen, pragmatikaren, semantikaren eta
berbaldiaren analisiaren hizkuntzalaritza.

lkaskuntz teoria

Ikasi, benetako komunikazioa ematen denean ikasten da,hau da, informazioa
igortzen denean.

!-Ielburuak

Komunikatzeko gaitasuna lortzea, hau da,hizkuntz gaitasuna eta hizkuntzaz
kanpoko abildadeak.

Norentzakoa

Funtzionalismoak ez du lortu kolegiotan sartzerik eta gehienetan helduen
ikastaroetan ematen da.

Prozedura

Ikuspegi honek era askotako ekintzak ahalbideratzen ditu. lrakasmoduak
ez <laudeaurrez erabakita. Ikasleen beharretan <lagoabiapuntua. Ikastaroak
heterogeneoak <lira. Ikastunitateen neurriak ere askotarikoak. Ez <lago
aurrez ezarritako mailarik, ez edukirik, ez eginbide finkorik.

Ikaslearen egitekoak

Autonomoa behar du izan, aktiboa eta sortzailea. Ikasleak bere gain hartu
behar du ikasteko ardura.

lrakaslearen egitekoa

Era askotakoak <lira.Ikasten ari denaren baitako prozesuak sustatzen ditu.

Material didaktiko eta pedagogikoak

Ez <lagoeskuliburu jakinik. Egoerarik onena benetako dokumentuak erabiliz
ahalik eta baliabide gehien eta askotarikoak eduki ahal izatekoa iz[ngo
litzateke.
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Ez <lago daturik eskura.

Emaitzak

Murgilketa Sorburua

Kanadan, 60. hamarkadan. Lehenengo saioak, Saint Lambert (1965), W.E.
Lambert psikologo sozialaren etaW.P.Penfield neuropsikologoaren teoriak
zituen euskarri.

Hizkuntz teoria

Garrantzizkoa informazioaren igorpena da, komunikazioa, alegia.

Ikaskuntz teoria

Printzipio psikologikoa: H2 H1 bezala ikasten da. Hizkuntza hobeto ikasten
da ikasleak gizartean ikasteko bultzada nabaritzen duen egoeran eta
hizkuntzari berezko moduan aurkeztatua dagoenean.

Helburua

Hlen eskurapen funtzionala, ahozkoa eta idatzizkoa, etaH2ren kulturarekiko
sentiberatasuna.

Norentzakoa

Hizkuntza maioritarioa duten umeentzat.

Prozedura

Murgilketa bigarren hizkuntzan eskolatuz egindaiteke, instrukzioahizkuntza
horretan jasoz.

lkaslearen egitekoa

Ikas le arrunta da, irakasten diren gai ohizkoen ikaslea, eta ez <lagohizkuntza
berriari begira.

Irakaslearen egitekoa

Erabat elebizkoa. Ez da hizkuntza irakasteko maisua, baizik eta beste gaiak
irakasten dituena.

Emaitzak

F. Genesse-k (1978) dioenez, ama-hizkuntza, ingelesa, elebakarreko talde
kontrolarena baino beheraxeago geratzen da. Eskolako emaitzak talde
elebakarrenaren antzekoak <lira. Frantsesa ia berezko hiztunek bezala
ulertzen dute, baina ekoizpena talde hartakoena baino apurtxo bat apalagoa
da. Oso jarrera baikorrak lortzen <liraelebitasunari eta frankofonoei buruz.
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Metodoen
bideragarritasuna

Sugestopedia

Ikuspegi hau ezartzeak diru- eta giza indarretan asko eralgitzea eskatzen du,
irakasleen prestakuntza eskakizun askokoa bait da. Alde horretatik, ez dago
ezer egindakorik Euskal Herriko Elkarte Autonomoan. Material didaktikoa
ere oso-osorik prestatu beharra legoke. Sugestopediaren erabilera, beraz,
esandakoaren kariaz, ez da gomendagarria epe motzera, Hlen lehenengo
mailetara mugatzen delako eta ikuspegiz oso komunikatiboa ez delako.



Erantzun fisiko osoa Hau ere Hlen lehenengo mailetara mugatzen da. Agintekeraren bitartez
ezer sortzeko hizkuntzak dituen aukerak oso murritzak dira. Eta, gainera,
beste hizkuntz puntu asko ere bazterrean uzten ditu metodo honek. Ez du
eutsiko dion hizkuntz teoria funtsezkorik. Bidebakarreko teknikak dira.
Erantzun fisikoan oinarritutako ikastarorik gomendatzen ez badugu ere,
agian honen teknika batzuk bestelako ikastaroetan itsats daitezke. Euskarari
dagokionez, metodoa egokitu egin beharko litzateke hizkuntza honetara,
goi-mailetako ikastaroetarako teknika eta eskuliburuak landu eta ikasleak
hizketan jarri.

Bide isila

. Metodo estrukturo
-global ikusentzunezkoa

/kuspegi nozio-funtzionala

Murgilketa

Ondorioak
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Metodo hau ez da egokia H}co maila altuetarako. Materialen indar
sinbolikoak oso dira mugatuak. Simulazioa egiten da, eta ez dago benetako
komunikaziorik. Euskal Herrian aplikatzekotan, materialak euskarari
egokitzetik hasi beharko litzateke eta goi-mailetako ikastaroak prestatu,
eta, era berean, irakasleak hezi eta komunikazio-ariketak erantsi. Metodo
honetako zenbait teknika eraginkorra da eta izango luke bere lekua ikastaro
integratu batean .

Ez dago talde handitan erabiltzerik, gutxienez astean bost orduko lana
eskatzen du eta H2ko lehenengo mailetarako balio du soilik. Oso zail da
eskoletan aplikatzea. Euskara irakasteko metodo ikusentzunezkoak prestatu
izan dira-hala nolaJ algiHadi=,baina ez dute gaina hartzerik lortu, ezta ere
besteek baino erabi lera zabalagorik. Horrek ez du esan nahi erabat
baztergarriak direnik, beste ikasmetodoekin batera bait daitezke.

Ikuspegi komunikatiboa erabili izan da lehen ere euskararen irakaskuntzan;
gaur egun hauxe da zabalduena ikastetxe ofizial eta pribatuetan helduei
euskara irakasteko. Hainbatikerketakfrogatua dute euskarak balio sinboliko
handia duela, baina balio komunikatibo murritza. Komunikazioan
oinarritutako metodoek lagun dezakete arazohoni irtenbide ematen. Ikuspegi
honen alderdi onetako bat ikaslearen beharretan ardaztua egotea da. Horrek
oso malgua egiten du eta egoera didaktiko oso desberdinetan erabiltzeko
parada eskaintzen.

Teoriaz, murgilketa hizkuntz talde maioritarioari egokitzen zaio, hau da,
erdaldunei. Badirahogei eta gehiago urte ikastoletan murgilketa erabatekoa
(D eredua) eta aldezkakoa (B eredua): sartu zirela. EIFEk dioenez (1986,
1989),D eredua da eraginkorrena, batez ere giro edo inguru euskaldunean
ematen denean. Horrelako ikastaroetarako eskuliburuak badauden arren,
on litzateke alor honetan inbertsioak egitea. Murgilketan arituko diren
irakasleak prestatzea esan nahi du. Horrek unibertsitatea euskalduntzea
eskatzen du, eta ez da hori -hurrik eman ere ez- oraingo egoera.

Dirudienez, murgilketa da eskolan jadanik arrakastaz ezarrita dagoen
metodoa, eta hizkuntz talde maioritariotan erabiltzeko modukoa ematen
du. Hemen aztertu ditugun beste metodoek irakasleen heziketa berezia
eskatuko lukete eta horretarako materialak sortzea, eta ez dirudi lortutako
emaitzek hori zuri dezaketenik. Dena den, murgilketa-programan badu
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lekua beste ikuspegi batzuetatik hartutako zenbait teknikak. Alabaina,
badira hobe daitezkeen alderdi batzuk ere, esaterako, irakasleen heziketa,
batez ere goi-mailetako taldeetakoena; edo gaur egungo aukeren maila
onduko duten eskuliburu eta materialak sortzea.

Helduen euskalduntzerako, ikuspegi komunikatiboa gomendatzen da,
beroien behar eta ezaugarriei erantzungo diena. Lan-modu hori beste
ikuspegi teoriko batzuetatik hartutako zenbait teknikaren bidez aberats
daiteke. Jokamoldea estrukturalagoa izan daiteke hasierako mailetan,
ikasleek hala nahi badute, gaitasunean aurrera egiten duten abalean ikuspegi
komunikatiboa areagotuz. Horiek horrela, unibertsitateko irakasleen
heziketan eta euskararen erabilerari bide emango dioten ekintza kulturaletan
saiatu beharra dago. Askotan, behin euskararen ezagutzan halako maila bat
lortu ondoren, ez da giro komunikatiboan hizkuntza hori erabiltzeko
paradarik izaten. Baina hori munta handiagoko arazoa da, bere harnean
hezkuntzarena baino sail handiagoakhartuko dituen plangintzalinguistikoko
neurri askoren bitartez bakarrik irtenbidera daitekeena.

Université Lava! (Québec)

Essai de Maitrise pour le diplóme Maitre es Arts: Linguistique

ltzultzailea: Boni Urkizu
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