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Begirada kritikoa
p/anteamendu
komunikatiboari (1 )*

Michael Swan

Lan honek (bi artikulutatik lehenengokoa) «Planteamendu Komunikatiboa»k oina
rrian dituen ideia teorikoagoetatik batzuk aztertzen ditu. Adibidez, «hizkuntzako erabi
lera» eta baita «esangura» ere irakatsi behar genituzkeelako ustea, eta halaber, «trebe
tasunak» zein «estrategiak» irakastean beharrezko diren zenbait jarrera. Bigarren arti
kulu bat planteamenduaren alderdi pedagogiko batzuei buruzkoa izango da, «progra
ma semantikoaren» ideiari buruz batez ere, eta orobat, materialei eta metodologiari
dagokienez, «benetakotasunaren» auziaz. Artikulu bietan zera argudiatzen da: arazo
hauen ikuspegi komunikatiboan nahaste izugarria dagoela. Bereziki azpimarratzekoa
zera dugu: planteamendu komunikatiboak, dela hizkuntz ikasleek beren ama-hizkun
tzatik ekar ditzaketen ezagutza eta trebetasunen aldetik, dela beraien munduarekiko
esperientzia kontuan hartzeko unean, huts egiten dutela.

(1) ltzultzailearen oharra: Widdowson-ek itemak hizkuntz sistemaren elementu den aldetik
duen tuntzioa (usage) eta komunikazio-sistemako elementu bezala (use) duena bereiztea
proposatu du. Guk lehenengoari hizkuntzako erabi/era deituko diogu eta komunikazioko era
bilera bigarrenari. Adibidez, aspektu progresiboa item gramatikal gisa (usage, hizkuntzako
erabilera) azter daiteke (hau da, aditzaren beste denbora eta aspektuetatik nola bereizten
den) eta nola erabiltzen den (hau da, nola baliatu horretaz diskurtsoan komunikazio-ekintzak
burutzeko: deskribapenak, iruzkinak, asmoak ...) use, komunikazioko erabilera, alegia.

* lngelesez «A critica! look at the Communicative Approach (1)», ELT Journal (39. bol., 1.
zenb., 1985) aldizkarian argitaratua. Beraien baimenez itzulia eta berrargitaratua.

ZUTABE 22 (1990). 115-126orr.
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SARRERA

Ez <lagodogma ona bezain emanko
rra den gauzarik. Azken urteotan,
«planteamendu komunikatiboaren» era
ginpean hizkuntz irakaskuntzak aurre
rakada itzela egin duela dirudi. Progra
ma-diseinua askoz sofistikatuago bi
hurtu da, eta guk ikasleei hizkuntza
erabiltzeko moduaz irudi hobea eta
osoagoa eman diezaiekegu. Metodolo
gian aldaketa sekulakoa izan da. Orain
hamar edo hamabost urte hain eraturik
zeuden ariketa-mota aspergarri eta me
kanikoak ia desagertu egin <lira, eta
haien ordez, ekintza erakargarri eta
jostalari anitz daukagu. Hau guztiau
positibotzat jo behar dugu, eta ez da
zaila sinestea aurrerapen horiek, progra
maketari dagokionez, hizkuntzak azka
rrago eta hobeto ikasteko onak izan di
rela.

Baina... dogmak dogma izaten ja
rraitzen du, eta alde horretatik «iraul
tza komunikatiboa» ez da larregi urrun
du bere aurrekoengandik hizkuntz ira
kaskuntzaren arloan. Ingelesaren ira
kaskuntza komunikatiboari buruzko li
buru eta artikulu estandarrak irakurriz
gero, hostoak udazkenean erortzen di
ren moduan aurki ditzakegu hizkuntza
erabiltzeko moduari eta hizkuntz ikas
kuntzari buruzko baieztapenak; egi
teek, ostera (azpimarratzekoa da), na
hiko urriak dirudite. Planteamendu
Komunikatiboak, zoritxarrez, bertute
ugari duen bezalaxe, iraultza intelek
tualek izaten dituzten ohizko ajeak
dauzka: baliagarriak, baina berez mu
gatuak diren intuizio eta asmabideak
gehiegi orokortzen ditu, birtualki esan
gurabako bihurtu arte; bere dotrinaren
indarra eta berritasuna lar aldarrika
tzen ditu; ordezkatu dituen pentsamol
deak desitxuratu egiten ditu; sarritan,
duen ezaugarririk nabarienetariko bat
bere nahaste intelektual itzela da; argo
tez gainezka <lago.

Artikulu honetan, beraz, zera propo
satzen dut: ortodoxia berriaren oinarri
teoriko diren kontzeptu batzuei kritiko
ki begiratzea, hain nahasian erabil ez
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daitezen, zeren hori, zoritxarrez, ozto
po handi bilakatu ohi bait da, gure alor
honetan, ganorazko komunikazio bat
lortzeko. Hurrengo puntuak aztertuko
ditut batipat: (1) «rnaila bikoitzeko
esanguraren» ideia, bai «erabilera
-arauak» eta «komunikazio-arauak»
direlako terminoei dagokionez, eta bai
«egokitasun» kontzeptuari lotuta; eta
(2) «trebetasunei» eta «estrategiei»
buruzko nahaste batzuk».
Hurrengo artikulu batean, berriz,

ondoko gauza hauetaz arduratuko
naiz: (3) programa semantiko (nozio
nala/funtzionala) baten ideiaz, eta (4)
«benetako bizitzaren» delako zimar
kua materialen diseinuan eta metodo
logian.
Aproposagoa deritzot Planteamendu

Komunikatiboa dotrina gorputz mono
litiko eta koherentea balitz bezala ezta
baidatzeari. Hau, jakina, ez da kasua.
Hizkuntzalaritza aplikatuan bere kasa
ari diren asko eta hainbat irakasle-pres
tatzaile nik hemen eztabaidatuko ditu
dan ideien onespenean eta interpreta
zioan ez datoz bat. Aipatutako ikuspegi
batzuk modaz kanpoko bihurtzen ari
<lira,eta beraien sortzaileek ez lituzkete
gaur egun ezinbestean defendatuko.
Baina lagunarte akademikoetan arazo
hau gaur egun zelan dagoen alde bate
ra utzita, ideia guzti hauek ezagunak
<lira,hedaturik <laudeeta oso eraginko
rrak <lira hizkuntz irakasleen artean;
beraz, azterketa sakona merezi dute.

ESANGURA ETA ERABILERA

Oinarrizko dotrina komunikatiboa
da hizkuntzen irakaskuntzako lehengo
planteamenduek ez zutela esangura
egoki erabili. Ohizko argudioaren hari
tik, gramatikan eta hiztegian ematen
<lena ikastea bakarrik ez da nahiko.
Esangura-maila bi <laude (esaten zai
gu) hizkuntzan: hizkuntzako erabilera
(usage) eta komunikazioko erabilera
(use), edo «esangura» eta «balioa» edo
<lena delakoa. Ikastaro tradizionalek,
dirudienez, esangura hauetariko bat
irakasten zuten bakarrik, besteaz ardu
ratu barik.
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Programa gramatikalen egokitasu
naz galdetzeko arrazoi garbienetariko
bat hauxe da: guk esaldian esangura
gramatikala (eta lexikala) deskribatzen
dugunean ere, ez dugu esaldi hori
enuntziazio bezala zelan erabiltzen
den adierazten ... Eta gauza hauek, gra
matikak adierazten ez dituenak, baina
ulertzen direnak, eta hala hiztunak
nola entzuleak ezagutzen dituztenak,
arau batzuen menpe egon beharko du
te. Hizkuntza berbera hitz egiten duen
jendeak gaitasun gramatikala baino
gaitasun komunikatiboa dauka aman
komunean. Honek, hizkuntza arrotzen
irakaskuntzaz ari garenean, zera esan
nahi du: ikasleak bai erregela komuni
katiboak eta bai erregela gramatikalak
ikasi behar dituela (Wilkins 1976:10,
11).

Honelako argudioak esangura pro
posizional-mota bat eta bestelako fun
tzio-mota bat argi dauzkaten esakune
edo enuntziazioen bidez egiazta ditza
kegu. Berokiaren eta leihoaren adibi
deak esanguratsuak dira. «Zure bero
kia lurrean dago» ume bati esanez
gero, seguruenik jasotzeko diotsazu;
«leihoa zabalik dago» esaten duen per
tsona agian leihoa ixteko eskatzen ari
da. Adibideak, dena dela, ez dira baiez
tapen-itxurako eskaeretara mugatzen.
Mota guztietako esakuneek adieraz di
tzakete, esaten zaigu, esakune horren
forma gramatikalak erakusten ez di
tuen asmoak.

...Polizigizona errepidea gurutzatzen ari
da perpausak funtzio komunikazio des
berdinetarako balio dezake, testuingu
ru eta egoeraren arabera. Horrela, iruz
kin baten balioa har dezake..., edo
oharpen edo mehatxuarena, edo beste
edozein komunikazio-ekintza bezala
har daiteke.Hizkuntza bat jakiteak, bai
esaldiek zer esangura daukaten hiz
kuntzako erabileraren adibide bezala,
eta bai zein balto hartzen duten erabile
raren adibide bezala esan nahi badu,
argi daga hizkuntz irakasleak ezagu
tza-mota biekin arduratu beharko lu
keela (Widdowson 1978:19).

Termino hauetan adierazita, propo
samenak badauka halako itxura inte
resgarri eta berezi bat, terminología ·
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harrigarriarengatik apur bat korapilo
tsua izan arren. Noski, hemen aipatu
tako esanguraren bi mailen kontu
horretan ez dago ezer bereziki berririk.
Aspalditik da ezaguna hizkuntz item
gehienak helburu anitzeko direla eta
beraien balio zehatza erabiltzen den
testuingurutik ateratzen dela. Berriago
izango da, beharbada, edozein enun
tziazioren balioa egoera konkretuan
erregela («komunikazio-erregelak» edo
«erabilera-erregelak») batzuen bidez ze
haz daitekeela, eta baita gure eginkizu
na ikasleei erregela horiek irakastea
dela. Ez Wilkins-ek ezta Widdowson
ek ere ez dute argitzen zer forma har
dezaketen aipatutako erregelek, eta, hor
taz, ez da erraza argudioa modu ego
kian erabiltzea. Dena dela, begira de
zagun adibide konkretu batean zer ger
ta daitekeen.
Widdowson-ek dio, eta ondo esana

gainera, ikasle batek ezin duela Polizi
gizona errepideagurutzatzen ari da esa
kunea (edo beste edozein esakune,
beraz) ondo interpretatu perpaus ho
rren esangura proposizionala (estruk
turala eta lexikala) bakarrik ezagutzen
badu. Esakune horren benetako esan
guraz jabetzeko egoera espezifikoan,
esakunea erabiltzeko moduez gaineti
ko beste erregela bat ikasi behar izango
zukeen. Oso ondo. Argudioa laburbil
duz, demagun nazioarteko lapur-talde
bat (Wilberforce, Gomez, Schmidt eta
Tanaka) buru-belarri ari dela bakarrik
dagoen hiringuruko etxe bati erasoan.
Wilberforce dago zelatan poliziarik
etor badadi ere. Polizigizon bat ager
tzen da kalearen beste aldeko ertzetik.
Wilberforce-k besteei dei egiten die.
Schmidt-ek, ingelesa unibertsitate bate
ko hizkuntzalaritza aplikatuaren sai
lean komunikatiboki gidatutako balia
bide anitzeko ikastaro batean ikasi bait
zuen, mehatxu bezala hartzen du deia
eta zurbildu egiten da. Gomez-ek eta
Tanaka-k ikastaro askoz tradizionala
goa egin zuten, eta Wilberforce-ren
oharpenaren ilokuzio indarrak ez ditu
ukitzen. Horrela, bada, garrantzirik ga
beko zerbait esaten duelakoan kajoiak
zabaltzen segitzen dute. Halako ba-
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tean, Wilderforce-k oihu egiten du:
«Polizigizona kalea gurutzatzen ari
da», eta atzeko atetik hanka egiten du,
Schmidt bere atzetik duela. Gomez eta
Tanaka lasai doaz armairurantz. Go
mez eta Tanaka harrapatu eta bost
urterako espetxeratu dituzte. Programa
estrukturalaren beste bitima bi.
Nahiz eta, kasu partikularretara apli

katzen denean, erabilera-erregelei bu
ruzko argudioa oso aparteko ondorioe
tara eroan, Planteamendu Komunika
tiboaren literaturan sarri askotan ger
tatzen den bezala, ez dago dudarik guk
literalki ulertu behar dugula. Hona he
men, berriro ere Widdowson, orain
goan ez hizkuntz ulermenari buruz
hitz egiten, baizik eta produkzioari
buruz mintzo.

Gerta daiteke baten batek hainbat
esaldi-eredu eta baita berba asko ere
ikastea, eredu horietara egokitzen diren
berbak, baina erabilera komunikatiboa
zelan gauzatu ez jakitea. (Widdowson
1978: 18,19)

Zalantzarik gabe, hori gerta daiteke.
Baina halabeharrezko edo ohizko ka
sua izaten al da hori? Behin egin nuen
errusierazko hiru hilabeteko ikastaro
guztiz estruktural eta audio-lingualetik
gogoratzen ditudan gauza gutxietako
bat, gutxi gorabehera ondoko ereduari
jarraitzen dion esaldi bat da: Vot moy
nomer; votmoy dom; vot moya kniga; eta
horrela. Ez dut geroztik errusiera ge
hiago ikasi, baina uste dut badakidala
noiz den egokia «Hau da nire gela», ·
«Hau da nire etxea», edo «Hau da nire
Iiburua» esatea, dela hizkuntza horre
tan zein beste gehienetan. (Eta ez ba
dakit, ez dut errusierazko ikastaro ko
munikatiborik behar, beste mota des
berdin bateko aditu-laguntza baizik.)
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bilgarritasuna ezagutzeko gai izanen.
(Widdowson 1978: 118).

Oraintxe bertan begiratu dut gidari- _
-liburu batean «Zerbait txarto dabil nire
abiadurakutxan» suedieraz nola esan
den. Liburuari sinestera, honela esaten
da: «Nágonting stammer inte med vaxe
lláda», Nik neuk ez daukat suediera ko
munikazioan erabiltzen eskarmenturik.
Dena dela, gauza bat esaten behintzat
ausartzen naiz: adierazpen hau erabil
garriagoa dela garajean medikuaren
kontsultan edo ikustegian baino (norbe
ra, honelako gauzetan, inoiz seguru ez
dagoen arren). Eta baita, esango nuke
horrek berak balio duela gaztelaniazko,
tagalozko, melanesiar pidginezko zein
beste edozein hizkuntzatako horren an
tzeko esaldientzat ere. Eta hori baldin
badakit, ez da hizkuntzalari intuikorra
naizelako, ezpada aztertzen ari garen
egitatea suedierazkoa bakarrik ez dela
ko edo lengoaiazko egitatea; munduko
gertakari bat da, eta guk munduari
buruz esaten dugunari buruzkoa. Egia
da, hizkuntzalariak, bere helburuak
lortzeko, automobilei buruzko elkarriz
ketak garajean gertatzea arroizkoa dela
esan beharko du, edota ingelesezko
«The rain destroyed the crops» (Euriak
uzta hondatu zuen) ingelesaren hiz
kuntza erabileraren adibide on bat den
hitartean, ez dela ona «Where is the sta
tion?» (Non dago geltokia?) galderari
erantzuteko. Baina horrelako informa
zioak hizkuntza arrotzaren irakaskun
tza programako atal bat izan behar due
la iradokitzea, pentsamendu eta len
goaiaren arteko bereizkuntza zeharo
gaizki interpretatzea da.

Atzerritarrek beren ama-hizkuntzak
dauzkate: haiek guk beste dakite giza
kiak komunikatzeko daukan erari bu
ruz. Esakuneak «erabilera-erregelei»

Hona hemen azken adibide bat hiz- esker interpreta ditzakegu, Widdowson
kuntzako «erabilera/komunikazioko era- en polizigizonari buruzko esaldia beza
bilera»-ren kontu horretan; oraingoan · laxe, eta hauetariko gehienak lengoaia
«erabilgarritasuna» terminoa sartuta. ez-espezifikoak dira; beraz, zentzuna

eta esperientzia elkartzeko operazio bat
baino askoz gehiagorik ez da. Esakune
baten balio zehatza elementu biren
elkarrekintzak ematen digu: alde bate-

Bera (ikaslea) ikasten ari den hiz
kuntzaren esperientzia komunikazioko
erabilera bezala eduki arte, ez da era-
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tik, esangura estrukturala eta lexikalak;
eta, bestetik, esakune hori erabiltzen
deneko egoerak. Etxe batean osten ari
bazara, polizigizon bat datorrelako
berria, noski, mehatxu edo abisu bezala
hartu behar (baina ez esakuneari aplika
dakiokeen «komunikazío-erregelanren
batengatik, ezpada polizigizonek lapu
rren ongoa hondatu ohi dutelako). Zuk
goseak zaudela esan eta bestea, «Hotz
gailuan erregosi-apur bat <lago» eran
tzuteak eskaintzaren itxura osoa dauka,
eta ez zuk hitz horiek erabiltzeko erari
buruz erregela bat ikasi duzulako, bai
zik eta esakune horrek egoera horretan,
hain segur, balio hori hartzen duelako,
besterik gabe.
Kulturak, jakina, ez datoz bat beren

jokabideetan, eta desberdintasun hauek
hizkuntzan azaltzen <lira. Esakunerik
gehienek beren balioa mantendu arren,
hizkuntzen mugen gainetik (ondo itzu
liak direnean, bederen) kasu berezi eta
aparteko zenbaitetan arazoak azaldu
ko <lira.Adibidez, baliteke zenbait hiz
kuntzatan eskaera guztiek marka bera
izatea (beharbada intonazio ereduren
bat edo partikula bereziren bat), eta
horregatik «Leihoa zabalik <lago» be
zalako esaldi bakun eta markatuga
beak ezingo du hizkuntza horietan es
kaeraren esanahirik eduki. Hizkuntza
horietako hiztunek, orduan, ingelesa
(2) ikasten ari direnean (eta hizkuntza
horiek ikasten ari diren ingeles hiztu
nek orobat), puntu berezi honetaz in
formazio kontrastatua eduki beharko
lukete, zuzen ulertu eta hitz egiteko.
Berriro ere, badaude edozein hizkun
tzatan perpausak helburuzko esangura
daukatenak, beren forman inolako
markarik agertu ez arren. (lngelesez
«Where's my ...'l» -Non <lagonire ...?
hitzekin hasitako galderek sarri asko
tan eskariaren esanahia dute; «Look
here!» -Begiratu hona- adiskide ar
teko protesta da; «Why should I?»
(Zergatik... behar nuke?» ez da infor-
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mazio-eskaera soila.) Hala ere, hiz
kuntzen erabilkeraren alderdi bai kon
trastasunezkoei eta bai idiomatikoei
arreta ugari eman izan zaie lehen ere.
Planteamendu Komunikatiboak infor
mazio eta ikuspegi berriak eskain ba
ditzake ere (elkarreragin sozialeko hiz
kuntzari buruz, adibidez), ez <lagoalde
horretatik ezertxo ere esangura irakas
teko guztiz joera berri bat onetsi behar
ko litzatekela justifikatzen duenik. «Hiz
kuntzako erabilera» eta «komunikazio
ko erabilera» argudioa, filosofoentzat
duen balioa duela ere, garrantzi gutxi
koa da hizkuntza arrotzen irakaskun
tzarako.

Oraintsuko txosten batean, Wilkins
ek argi azaltzen du gai honetan bere
iritzia aldatu egin duela.

Arrazoizkoa dirudi hemen aipatuta
ko ezaugarri linguistiko eta pragmati
koen arteko erlazioak hizkuntza guztie
tan daudelako usteak.Horregatik, biga
rren hizkuntzaren ikasleei dagokienez,
ematen du nahiz eta baloreak, jarrerak,
arauak eta baita ere informazio-ere
duak kulturalki mugatuak egon eta,
horren ondorioz, ikasleentzat ezezagu
nak izan, beraiek konturatuko direla
erlazio hori egon badagoela, eta beren
aurreko esperientziaren zati nabarmen
bat, beraz, bigarren hizkuntzarako ere
garrantzizkoa dela, Ikasleek ikasi be
har dutena ez da hainbeste lengoaia eta
testuinguaren artean erlazioa badagoe
la. Ez. Bigarren hizkuntza horretako
formak eta esangurak berak, eta orobat
komunikazioaren elementu pragmati
koaren operazioan eragina dezaketen
gizarte-desberdintasunak ikasi behar
dituzte. Ikasleek, nahi dituzten esagu
rak adierazteko gauza badira, jakin
beharko dute, halaber, beren asmoak
(ilokuziozko indarrak) azaldu gabe ere,
entzulea ondorio egokiak ateratzeko
gauza dela... Alegia, esaldien esangura
ulertuz gero, normalean hiztunen as
moak ezagutzeko aukera guztiak ema
ten direla. (Wilkins 1983:31)

(2) ltzultzailearen oharra: lngelesak ez du lnolako marka edo intonazio-eredu berezirlk
behar eskaera bat adlerazteko.
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EGOKITASUNA

Bigarren esangura-rnaila batí buruz
ko argudioa askotan beste era apur bat
desberdin batean azaltzen da eta «ego
kitasunaren» arazoa tartean sartuta. Ho
nek esan nahi du gure hizkuntz auke
raketa hizkuntza erabiltzen den ingu
runeagatik, hiztun-entzulearen arteko
harremanengatik eta honelako beste
arazoengatik mugatua dagoela batipat.
Hain garrantzitsua da (sarritan esaten
zaigu), ezen esan bait daiteke egokita
suna dela hizkuntz irakaskuntzaren
benetako helburua.

Hizkuntzaren bidez lortu gura dugu
na hiztunen arteko erlazioen, egoera
ren eta abarren eraginpean dago. Gra
matika eta lexia guzti honen alderdi
txiki bat baino ez dira. (Alexander
1977)

Elkarrizketa estrukturaletan helburu
komunikatiboa falta da, eta praktika
ren emaitzetatik ezin jakin daiteke zein
komunikazio-operaziotan parte har de
zaken ikasleak. Praktika estruktural
hutsaren ondorioa hizkuntzako erabi
lera desberdinak ekoizteko gaitasuna
da, baina ez formak modu egokian era
biltzeko gaitasuna. Hau gertatzen da
komunikazioa irakasten dela ematen
duen kasuetan ere. Adibidez, «Zein
egun ederral» bezalako harridura-for
ma erabil daiteke. Baina interesa for
man dago, ez forma hori noiz edo non
erabili behar den edo berori erabiliz
lortzen denean. (Scott 1981:70,71)

Inork ez luke ukatuko ítem linguisti
koak egoera jakin batzuetan bakarrik
direla egokiak, edo (alderantziz) egoera
jakin batzuetan gauzak adierazteko era
batzuk bakarrik direla egokiak. Ingele
sak, nabarmenki, badu makina bat es
presio (lagunarteko, argot, eta «berba
zantarrak» esate baterako) gutxi erabili
beharreko konplexuez araututa daude
nak. Frantsesez ez da erraz singularre
ko bigarren pertsoanan nori hitz egin
dakiokeen gaizki ikastea. Kultura ge- ·
hienetan, bestek zuretzako zerbait egin
dezaten lortzea arazo larria izaten da,
eta berau dagokien hizkuntz erregelen
konplexutasunean isladatzen da. Eta
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arazo honetan, ezer eztabaidagarria
edo berria izan ez arren, joera komuni
katiboak (interakziozko hizkuntzan
duen interesagatik) asko lagundu digu
geure irakaskuntza osatu eta aparatzen.
Ulertu behar dugu, halaber, «egoki

tasuna» beste alderdi askoren artean
bat besterik ez dela (deskribapen lin
guistikoaren zokondo garrantzitsu bat,
baina inolaz ere ez hizkuntzaren bera
ren ezaugarrietako bat). «Egokitasuna»
ez da esanguraren dimentsio berri bat,
leku guztietan esangura lexikal eta es
trukturalari gehitu beharrekoa. Item ba
tzuetara bakarrik aplikatzen den kate
goria da: «biziduna», «zenbakarria»,
edo «trantsitiboa» bezalakoa. Inperati
boa bezalako iternak edo had better;
bloody,I want. get, (hobe zukeen, madari
katua, nahi dut) nola edo hala egokita
sunak markatuta daude; ikasleek kon
tuz ibili behar dute forma horiek era
biltzerakoan. Baina itemik gehienak ez
daude hain markaturik. Iraganaldia,
adibidez, edo mahaia, diseinua, urdina,
astiro, natura/a berbak edo eskabidea
bete adierazpena edo Bera 1940an jaio
zen perpausa -item hauek eta beste
berbak, hizkuntz adierazpenak eta
esaldi gehien-gehienak markatu barik
daude, aztertzen ari garen egokitasun
sozial edo egoerazkoari begira. Beraz,
ikasleari ez diote alar honetan arazo
berezirik ekartzen.

«Jostailu berriaren» ondorioa dei da
kieke hemen gertatutakoari. Ikuspegi
baliotsu baina mugatua larreki orokor
tu da eta hizkuntza osoari eta hizkuntz
irakaskuntza osoari balegokio bezala
aurkeztua izan da. Zoritxarrez, askotan
gertatzen dira horrelakoak komunika
zio-zientzietan.

Interesgarria da aipatzea, egokitasu
nari buruzko eztabaidak, sarri askotan,
lexikoaren irakaskuntzaz gehiago arre
tatu beharra den bezain puntu garran
tzizko bat izkutatu egiten duela.

Hizkuntz irakaskuntza komunikati
boaren geure gogoeta., 1960eko hamar
kadan irakasle eta hizkuntzalari apli
katuek orduan nagusi zen hizkuntz ira-
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kaskuntz mota zela medio zuten arren
gura ikusiz has genezake. Newmark-ek
biziro adierazten du kexu hori, esanez
ikaslea «...estrukturalki gai dela» (hau
da, gramatikalki esaldi zuzenak sortze
ko trebetasuna garatu duena) baina,
hala ere, ekintza komunikatibo bat
erraz burutzeko ez dela gai. Berak ata
za horren adibide «ezezagun bati sua
eskatzea» ematen du. Estrukturalki gai
den ikasleak gramatikalki akatsik gabe
ko eran buru dezake ataza hori «have
you fire?» (badaukazu surik?) edo «do
you have illumínation» (badaukazu
surik?)edo «are you a match's owner?»
(poxpolu baten jabe zara?) (Newmark
en adibideak). Hala ere, jatorrizko hiz
tunak ez lituzke modu horiek erabiliko
(gramatikalki zuzenak diren arren).

Gutariko gehienok ezagutzen dugu
estrukturalki gai den eta komunikati
boki gai ez den ikaslearen fenomenoa,
eta honek begien bistan jartzen du, eta
argi gainera, azken denboretako hiz
kuntz irakaskuntzako joerak beste edo
zeinek baino areago moldatu dituen
ikuspegiaren egia. Eta ikuspegi horrek
ondoko hau dio: hizkuntzaren estruk
turak zuzen erabiltzeko trebetasuna
hizkuntza ikastearen parte bat besterik
ez dela. Badago ikasi beharreko beste
zerbait; hauxe da: egokia izateko trebe
tasuna, hau da, une egokian zeredozer
egoki esaten jakitea. Hymes-en esane
tan «gramatikako erregelak erabilezi
nak izango lirateke,dauden erabilkera
-erregelarik ez balego». (Johnson 1981:
1,2)

Remen aipatutako «estrukturalki gai .
den baina komunikatiboki gai ez den»
ikasleak, zalantzarik ez, arazo bat dau
ka; baina «egokitasuna» edo «erabilke
ra-erregelak» eta horien antzeko abs
trakzio lainotsuak ·aipatu beharrik ez
dago arazo hori azaltzeko. Newmark-en
ikasleak ez du hiztegi nahikoa ezagu
tzen. Estrukturalki gai izango da agian,
baina ez diote hiztegi nahikoa irakatsi.
Berak ez dakizki jire (sua) hitzaren
esangura guztiak (eta uste izanen du,
beharbada, feu . (sua frantsesez) edo
Feuer (sua alemanez) hitzen ordez era-
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bil daitekeela kasu guztietan); berak ez
du a light (3) adierazpena ezagutzen;
illumination (argitasuna) hitzaren esan
guraz (nahiko sinesgaitza) nahastuta
dago; ez du sua eskatzeko esaldi arrun
ta ikasi. Arazo lexikalak dira guzti
hauek, eta ikasleak falta dituen argibi
de guztiak itxurazko hiztegi batean
aurki daitezke. Guztiz egia da «hiz
kuntzaren egiturak zuzentasunez era
biltzeko trebetasuna hizkuntza bat
ikastearen parte bat besterik ez dela»
eta badagoela ikasi behar den «zertxo- ·
bait gehiago». Zertxobait gehiago hori,
dena dela, hiztegia da, batez ere, eta
plantearriendu komunikatiboak nekez
jo dezake hor bere meritutzat hizkun
tzak berbak, perpausak eta egiturak ere
dituelako «iritziaren» meritua.
Aitortu beharrekoa da hiztegiaren ira

kaskuntza asko aurreratu dela gaitasun
komunikatiboak azken bolada honetan
sortu duen arretagatik. Irakasleek eta
ikastaro-prestatzaileek, ikasleak egune
roko egintza komunikatiboak burutze
ko ikasi behar dituen adierazpen kon
bentzional eta idiotismoen multzo za
balaren kontzientzia handiagoa dau
kate (adibidez, telefonoz hitz egitean
elkarrizketa moztu egin zaiola esaten
jakitea, gasolindegiko langileari bati
gurpiletako haizearen prezioa begira
tzeko eskatzea, edo hain ezezagun batí
naturaltasunez sua eskatzea). Hiztegia
irakasteko hurbilkera informatuago eta
sistimatikoagoa gauzatzen ari bagara,
onerako baino ez da izanen. Baina argi
eta garbi ulertu beharko genuke hori
dela egiten ari garena. Izan ere, egoki
tasuna era desegokian aipatzeak ara
zoa nahastu baino ez du egiten.

TREBETASUNAK
ETA ESTRATEGIAK

Jadanik, hizkuntz trebetasunei buruz
ko eztabaida ez da lau oinarrizko ekin
tzetara (irakurri, idatzi, hizkera ulertu

(3) ltzultzailearen oharra: Sua eskatzeko jatorrizko era.
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eta hitz egin) mugatzen. Gaur egun,
egoera jakin batean, hizkuntza helburu
zehatz baterako sortzen edo ulertzen
denean jazotzen diren portaera-modu
desberdinetan pentsatzeko joera dau
kagu, eta irakas-material berriak asko
ugaldu dira azpitrebetasun eta estrate
gien gai honetan. lkusi dugun bezala,
sarri askotan egiatzat ematen da hiz
kuntz ikasleek ezin ditzaketela beren
ama-hizkuntzatik trebetasun komuni
katiboak aldatu, eta berriro irakatsi be
har zaizkiela, ikasleek «kode- eta tes
tuinguru-koerlazioaren arazoa, hau da,
trebetasun komunikatiboen ardatza»
konponduko badute behintzat (Wid
dowson 1978: 87-8). Esate baterako,
baldin eta mezuak interpretatzeko
«ulerrnen-trebetasun» berezi bat bada
go, hobe izango da (proposatzen da)
berau ikasleei irakastea. Bestela, «en
tzunen» dituzten hitzak kornunikazio
ko erabileraren adibide gisa «ulertuko»
dituzte, baina mezuak hizkuntzako
erabilera gisa «entzuteko» eta «inter
pretatzeko» hutsa eginen dute; «kohe
sioari» erantzungo diote baina ez
«koherentziari», eta horrela (Widdow
son 1978passim). (Gaur egungo termi
nologiaren ezaugarri bitxienetako bat,
hain zuzen ere, oinarrizko ornen diren
desberdintasunak seinalatzeko, birtual
ki bereizi egin diren berba-bikoteak
nahita erabiltzen da. «Hizkuntzako
erabilera» eta «komunikazioko erabi
lera» edo «kohesioa» eta «koheren
tzia» bezalako terminoen aurrean, oso
zaila da zein den zein gogoratzea.)
Atzerritarrei irakasten zaien ulermen

-trebetasunetariko bat aurresatekoa da.
lkusi da jatorrizko entzule/irakurleek
entzunen edo irakurriko dutenari bu
ruz edozelako aurresanak egiten dituz
tela, dela gaiaren, hiztunaren edo idaz
learekiko ezagutzetan, dela beste ezau
garri garrantzitsu batzuetan oinarritu
rik. Ikuspegi linguistiko honetaz balia
tuz (eta atzerritarrek ere aurresanak
egin ditzaketela nekez sinistuta ere),
«aurresateko estrategietan prestatzen»
ditugu ikasleak. (Adibidez, guk hurren
zer datorren asrnatzeko eskatzen diegu,
eta geroago zuzen ala oker zeuden
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ikusten uzten diegu.) Baina nik irado
kiko nuke atzerritar batek, gaiari edota
hiztunari nahiz idazleari buruz zerbait
baldin badaki, eta hizkuntza nahikoa
ezagutzen baldin badu, jatorrizko hiz
tunak bezalaxe aurresanen duela zer
erranen den. Eta benetako ulermen
-atza batean txarto aurresaten badu
(ikasgelako atazak desberdinak <lira),
bi arrazoirengatik bakarrik izan daite
ke. Edo oinarrizko ezagutzarik falta
zaio (gaiari buruz edo testuinguru inte
rakzionalari buruz), edo ez du hizkun
tza behar beste menperatzen. Lehenen
goko kasuan, informazioa behar du;
bigarrenean, hizkuntz eskolak. Eta ez
batean eta ez bestean, ez da buruzkoa
«estrategiaren» bat irakatsi beharraz
berba egitea.
Beste estrategia bat, hau ere irakaste

ko adore ematen digute, «Esangura
negoziatzekoa» da.

...hiztunek eta idazleek oharkabean
asmaketa-joko bat egiten dute, beraiek
erabaki behar dutelako zeintzu diren
begiz jotako helburuak (eta hau ez da
beti argi egoten, batez ere elkarrizketa
ren hasieran), eta orobat, zenbateko
ezagutza edo iraganeko esperientzia
edota ulerkuntza daukaten amanko
munean. Horrela, zuk non bizi naizen
galdetzen badidazu, nik Bretainia Han
dian, edo Londonen edo Surrey-n, edo
kalearen izenaz erantzungo dizut, se
gun eta zergatik galdetzen didazun uste
dudan, eta nire ustez hegoekialdeko
Ingalaterraz dituzun ezagutzen arabe
ra. Nik «Londonen» erantzun eta zuk
galdetzen baduzu «Londonen, baina
non?», informazio zehatzagoa nahi
duzula esaten ari zatzaizkit: gu elka
rrizketaren helburua negoziatzen ari
gara, zuk galdera sozial edo kortesiaz
ko bat egiten ari zarela erakusten bait
duzu baina, benetan, jakin egin nahi
duzula... Azpimarratzekoa da denok
behar ditugula garatu hizkuntza guztie
tan egokitu eta negoziatzeko trebetasu
nak. (Brumfit 1981:6,7)

Arazoa, baina, ez da beti hain lauso
tasunik gabeko argitasunaz azaltzen.

Forma eta funtzioaren arteko balan
tzerako aldaketak ondorio metodologi-
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ko garrantzitsuak ukan ditu. Hizkuntza
interakzio eta giza portaera zabalago
baten parte bezala hartzen badugu, eta
bere balio komunikatiboa horretatik
datorkiola onartzen badugu, interak
zioaren prozesua ikasgelan sartzera
behartuta gaude. Ikasleek, orain, nego
ziagarria den errealitatean esanahiaren
arloan zentzuz ibiltzeko, ulertu eta
adierazteko estrategietan gertatuak eta
trebatuak egon behar dute; partaideek
zer adierazi nahi duten ulertzeko erre
gela funtsezkoak ez bait <laude aldez
aurretik guztiz erabakita, eta ez bait
dira nahastezinezkoak ere. Egia esan,
ikasleek oinarrizko komunikazio-ara
zoari aurre egiten ikasi behar dute, hau
da, zeinu formalei balioa ematen die
ten itun dinamiko eta elkarren artean
negoziatutakoak norbereganatu behar
dituzte. Ahozko eta ez-ahozko hizkun
tzaren interpretazioan unez une balia
tzeko moduko konbentzio eta prozedu
retan bat etortzen ikasi beharko dute.
(Candlin 1981:25)

Guzti honek harritu egiten du, baina
ez da egia. Hizkuntz ikasleek, norma
lean, badakite jadanik esangurak nola
negoziatu. Beren bizitza guztian horre
tantxe aritu dira: Beraiek ez dakitena
da zeintzu berba erabiltzen diren hiz
kuntza arrotzean hori egiteko. Item
lexikalak behar dituzte, ez trebetasu
nak: «Zer esan nahi duzu horrekin ...'i»,
«Begira iezaiozu honela», «Non esan
nahi duzu?», «Barkatu, mesedez» edo
«Ez, hori ez da nik esan gura dudana»
bezalako adierazpenak. Jakina denez,
beste zenbaitetan ama-hizkuntzak eta
atzerri-hizkuntzak negoziatzeko era
biltzen duten modua desberdina iza
nen da. Hau gertatzen denean, berezi
tasunak ezagutu behar ditugu (noiz eta
zertarako erabiltzen duen X hizkun
tzak Y hizkuntzak erabiltzen ez duen
konbentzio bat?) (X hizkuntzan, nor
baiti zer esan nahi duen galdetzea kor
tesiarik eza izan daiteke, adibidez).
Horrelako berezitasunak X hizkuntza
ko hiztun edo ikasleentzako irakas
-programetan erants daitezke, eta oso
ando etorriko dira. Baina, eskuharki,
ez <lagogure ikasleei negozia daitekeen
errealitatearen alorrean zentzuz ibil
tzeko, ulertu eta adierazteko estrategiak
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irakatsi beharrik, horrek zer esan nahi
duen definitzeko gai bagara ere. Eta
horrela berba egiteak ez dio hizkuntza
arrotzak zelan irakatsi behar diren
gure ezagupenari inolaz ere laguntzen.
Dirudienez, ikasleak beren ama-hiz

kuntzatik kanpo ez bide <lira asmatze
ko edo aurresateko gai.

Aurresate zentzuzkoak egiten pre
statzeak garrantzi handia edukiko du
hizkuntza arrotzean ahozko formak
ulertzen ikasteko. (Brown 1977:162)

Honelako baieztapenak hitzaldietan
eztabaidarik gabe onartu ohi izan dira.
Aipamenok irakurri bezain laster auto
matikoki onartzeko joera dugu aztura
ren eraginez: hain ezaguna da senti
mendua, onartutako ortodoxiaren hain
funtsezko partea. Eta, hala ere, zertara
ko behar lukete hizkuntz ikasleek aurre
sate zentzuzkoak egiteko prestakuntza?
Gainontzeko jendea baino tentelagoak
ote <lira, traketsagoak asmatzen? Hiz
kuntz irakasleak baino traketsagoak,
adibidez? Badago arrazoiren bat trebe
tasun horren jabe ez direla pentsaraz
ten duena? Eta asmatzeko trebetasun
hori baldin badaukate, ba ate dugu guk
benetako frogarik hizkuntza arrotz bat
ikastean aplikatu ezin dela esateko?
Eta froga hori ez badaukagu, zertan ari
gara gu, jendeak jadanik dakien zer
bait irakatsi nahian? Aldizkari honen
irakurle gehienek, seguro aski, atzerri
ko hizkuntzaren bateko ahozko forma,
neurri bateraino gutxienez, uler deza
kete. Eta horietako zenbatek izan du
aipatutako atzerriko hizkuntzan asma
keta zentzuzkoak egiteko prestakuntza
sistematikorik?
Gerta daiteke, noski, ikasle batek tre

betasun bat bere ama-hizkuntzatik hiz
kuntza arrotzera aldatzeko zailtasunak
edukitzea, hizkuntz ikaskuntzaren ha
sierako egunetan, batez ere. Hori ger
tatzen denean (ulermen-trebetasunekin
gerta daitekeen bezalaxe), baliagarria
gerta daiteke blokatutako trebetasunean
ariketa bereziak egitea. Dena dela, ja
kin behar dugu zergatik dagoen bloka
tuta trebetasun hori. Ikasle batek en-
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tzuten dituen hitz gehienak ulertzen ari
dela ematen badu eta, hala ere, ez badu
mezua benetan harrapatzen (zuhaitzek
ez diotelako basoa ikusten uzten), an
tsiaren eraginez izan daiteke. Baina
sarriagotan, agian, gainzamak sortuta
ko arazoa dateke (ikasleak hizkuntza
hitzak deskodatzeko hainbat bakarrik
kontrolatzen du, baina horrek dituen
gaitasun guztiak hartzen dizkio, eta ez
zaio entzuten duena interpretatzeko
kemenik geratzen). Arazoak jariotasun
gehiagoren etorrerarekin egingo du
alde; badirudi ulermen «globalaren»
praktika baliokoa dela eta ikaslearen
konfidantza gehi dezakeela, baina nik
zalantzan jartzen dut benetan ezer egin
ote daitekeen ikaskuntzaren alderdi
honen garapen naturala bizkortzeko.
Maila aurreratuagoetan, ikasleak uler
men-ariketetan txarto ibil daitezke (be
ren gaitasunaren barruan <lauden tes
tuak txarto ulertuz) interesik ezarenga
tik bakarrik; edo eskolako testuak «be
netako bizitzaren» testuekin alderatuz,
hain era desberdinean irakurtzen ira
katsi dietelako, ezen testu horiek ko
munikazioko pieza gisa ezin har ditza
ketela. Metodología txarrak sortzen
ditu arazoak kasu honetan, eta ebazpi
dea eskolan gertatzen dena aldatzea da
eta ez ikasleari gertatzen zaiona. Froga
gehiagorik gabe, guk ezin dugu aitortu
ikasleak guk ezarritako eragozpenak
gainditzen arazoak dituelako bakarrik
ulermen-estrategiarik ez duenik.
«Tabula rasa» jarrera hau (ikasleek

ez daukatela, alegia, edo ezin dituztela
beren ama-hizkuntzetatik komunika-
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zio-trebetasun arruntak aldatu) da plan
teamendu komunikatiboaren bi ezau
garri gezurrezkoetan bat. Bestea «siste
ma-osoaren» zimarkua da. Hauxe ger
tatzen da hizkuntzalari bat, hizkuntz
zati bat edo portaera-zati baten azter
ketaren ondorioz kitzikatuta, behatu
duen guztia irakasten hasten denean
(askotan, baita fenomenoa deskribatze
ko erabili duen metahizkuntza bera
ere), bere buruari galdetu gabe irakas
gai hori zein neurritaraino den (a)
berria eta (b) egokia ikasleen beharre
tarako. Falazia biak argi eta garbi isla
datzen dira hurrengo ariketan (Lgo
irudia). Ondoko zera hauek ikusiko
dira: (a) ariketaren helburua, esan
bezala, «elkarrizketa-estrategiak» gara
tzea dela (prozedura terapeutikoa, hiz
kuntz irakaskuntzarako baino desorde
na psiko-sozialak irakasteko aproposa
goa dirudiena); (b) ikasleei berbaldia
ren analisi-zati bat, eta beronen meta
lengoaia irakasten zaiela; eta (e) inge
les hizkuntza errealaren benetako in
putak ariketa osoaren garrantzi gutxie
neko partea dirudiela (argi eta garbi
dago zertan datzan hizkuntz irakas
kuntza hemen, ezertan badatza). Era
horretako ariketek hizkuntz kontuetan
erdi buru-gutxikotzat edo jotzen dute
ikaslea (darabiltzagun ideia konple
xuak adierazteko behar adina hizkun
tza badaki, baina ez da gauza laguntza
barik ideiak bata bestearen ondoan
jartzeko ). Ikasleek normalean, noski,
alderantzizko arazoa daukate: badaki
te «zer» esan nahi duten, baina ez
«nola» esan.
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Asmo bat Eragozpen Eragozpenari Berriro Eztabaida Adostasuna

iragarri, bat egin erantzun eragozpen leundu adierazi

iradokizun
báf ezarri

bat Non da? Oi, Oi, ez dago
Zuk ez dituzu Pam, ez zara Ederto.

egin niregurasoak jadanik umea. Ahaleginduko
Essex-en. urrun. ezagutzen. 1( naiz.
Urrunegi Ordubete ere Nireaitari
dago. ez duzu behar bihotzekoa! Agur esan

hara joateko. emango .

/
... lioke ·~ ~ ~Joa_n_l!gt'!_g_onatz, e!a Mary-ri, galdetufo diot orduan. -

Adostasuna Poza azaldu. Ordu . Ederto... Ikusi arte.
Pop jaialdi adierazi Data bat zehatz
bate/ara erabakí. baterabaki,
}oango
naiz'
larunbatean. Non da? oi Zoragarria! Zer deritzozu
Bazatoz? Essex-en. \ .. Begiratu ta/de igandean 8 ?

~

Hori . guzti hauek. p.m.?
ez dago - Noiz Beste Adostasuna
·u1T11n. elkartuko iradokizun adierazi
~Ordu betean gar!!_? ~ batzuk egin
han egon r 7'""' Btan goizegi Ederto. 9etan
gaitezke. li.da. orduan.

9etan hobeto.
..•.,

l.go Figura: «Diskurtsu-katea», «l wanna have fun» Ulrich Grewereta TerryMoston-en ira
kasgai esperimental batetik hartua. l.goko biderrez «Protokoll of the 'JlhMeeting of the Bundesar
beitsgemeinschaftEnglisch an Gesamtschulen: Teaching Kits. DiscourseStructure and Exercise
Typologies', Hessen State lnstitute for Teacherln-Service Training, Kassel-Fuldatal-en (1975)argi
taratua; birargitaratuaCandlin-en (1981) eta argitaratzaileenbaimenarekin hemen argitaratua.

AZKEN IRITZIA
Esangura eta erabileraren teoria

«komunikatiboak», nik atzeman du
dan neurrian behintzat, hizkuntza arro
tzen irakaskuntzarako gehienetan ez
duela batere balio defendatu dut.
Gogoeta hauek teorikoegiak eman de
zakete. «Azken batean», argudia daite
ke, «zer axola dio teoria egokia ez
bada? Hizkuntzen irakaskuntzarako
teoriak inoiz ez <lirazuzenak. Garran
tzitsuena zera da: ikasleei hizkuntz
erakusgarri egokiak aurkeztea eta, ho
riek ikasten laguntzeko, ekintza ga
rrantzitsu eta motibagarriak ematea.
Eta hau berau da Planteamendu Ko
munikatiboak egiten duena». Nire us
tez, honetan badago zerbait, eta ez

nuke arrazoirik gabe beraren filosofia
oker dagoelakoan Planteamendu Ko
munikatiboa berehala ezetsi nahiko.
Zalantzarik ez, bihotza toki egokian
dago eta, nola edo hala, on handia egin
digu. Baina nahaste teorikoak emaitza
praktikorik ezera eramaten ahal gaitu;
eta hori oso kaltegarria izan daiteke,
eta denbora eta lana gal daitezke alfe
rrikako ekintzak burutu nahian, beste
zeregin garrantzitsuago batzuk ahazten
diren bitartean. Bigarren artikuluan
kontu praktiko hauetaz zehazkiago ari
tuko naiz, bereziki «programa nozio
nal-funtzionalaren» balioaz, benetako
materialen arazoaz eta metodologia
komunikatiboaren «benetako bizitza»
ren zimarkuaz.

EGILEA:Michael SwanOxford-ekoSwan School of English-ekozuzendari-ohia da, eta Breta
nia Handian eta Frantzian irakatsi du ingelesa. Azkenengo urteotan ELT (English Language
Teaching-lngeles Hizkuntzaren Irakaskuntza) materialak idazten aritu da beste ezertan aritu
gabe, eta testuliburu ugari argitaratu du, gehienak Cambridge UniversityPress-en.
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Itzultzailea: Iñaki Eguzkitza

UN EXAMEN carneo AL ENFOQUE COMUNICATIVO (1)

Este artículo, al que seguirá un segundo,
examina algunas de las ideas fundamentales,
eminentemente teóricas, «del enfoque comuni
cativo» y algunas actitudes relativas a la ense
fianza de «habilidades» y «estrategias». Un se
gundo artículo abordará cuestiones más peda
gógicas, especialmente la idea de un «syllabus
semántico» y la cuestión de la «autenticidad»

de los materiales y la metodología. En ambos
artículos se argumenta que existe una seria

• confusión por parte del enfoque comunicativo
acerca de estas materias. Particularmente, el
enfoque comunicativo deja de tener en cuenta
los conocimientos y las habilidades que los es
tudiantes poseen en su lengua materna, así co
mo su experiencia.

A CRITICAL LOOK AT THE COMMUNICATIVE APPROACH (1)

This (the first of two articles) examines sorne
of the more theoretical ideas undertying the
'Communicative Approach'. These include the
belief that we should teach 'use' as well as
'meaning', and sorne attitudes regarding the
teaching of 'skills' and 'strategies'. A second
article will deal with more pedagogical aspects
of the approach, especially the idea of a
'semantic syllabus' and the question of 'authen-

ticity' in rnaterials and rnethodology. In both
articles, it is argued that there is serious confu
sion in the communicative view of these mat
ters. In particular, the CommunicativeApproach
fails to take account of the knowledge and
skills which language students bring with thern
from their mother tongue and their experience
ofthe wortd.

UN EXAMEN CRmQUE DE L'APPROCHE COMMUNICATIVE (1)

Cet artic/e, qui sera suivi d'un autre, examine
quelques-unes des idées fondamentales, éminem
ment théoriques de «l'approche communicative»
et quelques attitudes concernant /'enseignement
«d'habiletés» et «stratégies». Un deuxiéme article
abordera des questions plus pédagogiques, surtout
/'idée d'un «Sommaire sémantique» et la question
de «l'authenticité» des matériaux et de la métho-

do/ogie. Dans l'un et /'autre des articles on argue
qu 'il existe un grave confusion du coté de l'appro
che communicative concernant ces sujets. En par
ticulier; /'approche communicative ne tient pas
compte des connaissances et des habiletés que pos
sédent les étudiants dans leur langue maternel/e,
ni de leur expérience.
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