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Entzutezko ulermena:
irakaslerik gabeko
ikasleak kontrolaturiko
moduluak

Joan Morley

• Gaur egungo joerak hizkuntz ikas/ira
kaskuntzan: laburpena

Azkenengo hamabost urteotan hiz
kuntz ikaskuntza eta hizkuntz irakas
kuntzari buruzko ideiak neurri handi
batean aldatuz joan <lira.Hizkuntz pe
dagogian oso eragin handia izan dute
nola ikasten den eta ikasleak nola ikas
ten duen ezagutzari buruzko aurrera
menduek. Eragin hau hezkuntzako be
rrikuntza etenbakoetan (metodologian,
ikas-materialetan eta irakas-teknike
tan) isladatzen da.

Gaur egungo hizkuntz ikas-irakas
kuntzarako joerak ondoko ezaugarriak
bereizten ditu. Batzuk aspalditik <lira
ezagunak; beste batzuek, ordea, nahiko
perspektiba berriak isladatzen dituzte
(Morley 1984):

l. lkasleak sortzaile aktibotzat har
tzen <lira beren ikasprozesuan,
eta ez jasotzaile pasibotzat.

2. Arreta errealitatean gertatzen den
komunikazioari eta komunika
zio-gaitasunen osagarri integra
tzaileei ematen zaie. ·

3. Arreta, halaber, hizkuntzaren
funtzioan eta baita hizkuntzaren
forman ere jartzen da.

4. Ikaslearen hizkerari eta beronek
hizkuntz ikasprozesuaren ingu
ruan bistaratzen dituen aspektuei
ere arreta berezia ematen zaie.

5. Halaber, ikasleen indibidualta
suna, eta baita ikas-tankera eta
bakoitzaren estrategiak kontutan
hartzen <lira.

6. lkasprozesuan ikasleen konpro
mezu intelektualari bereziki kasu
egiten zaio.

* lngelesez «Listening Comprehension: Student-Controlled Modules for Self-AGcess Self
Study», TESOL Newsletter (19:6,1985) aldizkarian argitaratua. Beraien baimenez itzulia eta
berrarg itaratua.
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7. Ikasgela humanistikoan eta hiz
kuntz ikaskuntzaren alde afekti
boetan ere jartzen da arreta.

8. Ikasgelako irakaskuntz modu ko
munikatzaile eta interaktiboari
kasu berezia egiten zaio, hau iza
ki ikasleen arteko ekintza komu
nikatzailea bultzatuko duena.

9. Ikastalde desberdinen hizkuntz
behar bereziak kontutan hartzen
dira.

10. Teknologiaren erabilpen sortzai
leari garrantzi berezia ematen zaio
hizkuntzaren ikaskuntza sendo
tzeko, norberak ikasteko irakas
kuntz materialek duten punta
-puntako egitekoa oso kontutan
izanik.

11.Ikasgelatik kanpoko ikaskuntz es
perientziak, ondo definituak, ain
tzakotzat hartzen dira.

12. Irakaslea hizkuntzaren ikaskuntz
esperientziaren gidaritzat jotzen
da, eta ez da drill-emaile eta ma
terialaren aurkezle huts.

Azkenengo urteotan hizkuntz ikas
-irakaskuntzaren ikerkuntzaren eremu
zabalari dagokionez, hizkuntz ikaskun
tzaren alde guztiak aztertuak izan dire
la esan daiteke. Lantxo honek hizkuntz
ikaskuntzaren alor zehatz batean dau
ka oinarria, entzutezkoaren ulerme
nean. Gainera, norberak irakaslerik ga
be, erabiltzeko balio duten ikas-mate
rialei garrantzi handia ematen zaie.
Gorago aipatutako ezaugarriak autoi
kaskuntzako entzute-ariketetan islada
tzen dira, bai edukien aukeran, eta bai
prozedura-diseinuan.

• Hizkuntz ikaskuntza eta entzumena:
berrikusketa

Entzumena beste edozein hizkuntz
trebetasun baino gehiago erabiltzen
dugu geure eguneroko topaketa komu
nikatzaileetan. Gainera, onartu behar
da guk elkarren antzeko baina nolabait
desberdinak diren entzumen-mota bi
erabiltzen ditugula:joan-etorriko komu
nikazio interaktiboa eta norabide baka
rreko komunikazio auto-aktiboa. Ez
bata, ez bestea dira egite pasiboak;

biak dira parte-hartze handiko espe
rientziak. Lehenengo kasuan, joan-eto
rriko komunikazioan entzutea elkarrera
ginezko lankidetza da, negoziazioaren
bidetik esangura argitu eta egiaztatze
ahalbidea ematen duena. Bigarren ka
suan, norabide bakarreko komunikazioan,
entzuleak bere burua besterik ez dauka
elkarrizketarako, eta argitze- egiaztatze
-arazoak bere intuizioari soilik jarraiki
konpondu behar ditu, esangura bere
buruarekin negoziatuz.

Entzumenaren lehentasuna kontutan
hartuta ere, gutariko gehienok emanda
kotzat jotzen dugu entzumena, entzule
gisa dugun performantziaz ia kontura
tzen ez garelarik. C. Weaver-ek (Hu
man Listening: Processes and Behaviours,
1977)zeinen oharkabean entzuten du
gun komentatuz zera dio: «Azken ba
tean, entzutea ez da hitz egitea bezain
dramatikoa, ezta hain zaratatsua ere.
Entzule guztientzat hiztuna da interes
gunea. Beraren portaera agerikoa eta
ahozkoa da, eta daukan jokaeraz ohar
tzen eta konturatzen da; entzuteak, as
tera, askotan ezer egin gabe hor egotea
besterik ez dela ematen du».

Hizkuntzen ikas-irakaskuntzaren alo
rreko ikasle/irakasleek urte luzeetan
zehar entzumena ez zuten zalantzan
jartzen, ahalmen hori noizean behin
alor honetako maisuren batek entzu
menaren aldeko deiren bat edo beste
egiten bazuen ere. 1964ean G. New
mark eta E. Diller-ek azpimarratu zu
ten «ikasleek hizkera naturala eta hiz
kuntza arrotzaren benetako ereduak
entzuten eman beharko luketela den
borarik luzeena» eta orobat «entzutez
ko ulennenaren beraren garapen siste
matikoa berezko trebetasun bezala lan
du behar zela, eta ez mintzamenaren
oinarri bezala bakarrik», Wilga Rivers
ek (1966)entzumenaren aldeko dei su
tsua egin zuen eta entzumeneko trebe
tasunen irakasteaz arduratu zen zuze
nean. Baina R. Blair-ek (1982)«Innova
tive Approaches to Language Leaming»
en oharterazi zuen bezala, orain dela
gutxirarte entzumenari arreta berezia
eskaintzea ez zen «saltzen».
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Hala ere, azken urteotan entzumena
bere neurrietara etorri da hizkuntz ira
kaskuntzaren esparruan. Gaur egun
ondo finkatuta <lago entzutezko uler
menaz bereziki arretatu beharra, eta
berau komunikazioaren alde integral
bezala hartzea.
Ikasgelako ihardueran askok arreta

joan-etorriko komunikazio interakti
boan jartzen dute, hizketan eta entzu
tean elkarri laguntzean. Honetaz gain,
irakasle asko berezko ingeles hiztunak
ikasgelara eroaten saiatzen <lira sola
saldi eta eztabaidetarako; eta askok
bikoteak edota ikasle-multzo txikiak
eroaten ditu ingeles hiztun-komunita
teetara entzun eta hizketako ariketak
egin ditzaten.

• Norbere kasa ikasteko moldeak

Entzumena lantzeko programa-mota
berri batek (mundu osoan toki askotan
bizkor hedatzen ari denak) ikasle ba
koitzak irakaslerik gabe eta bere abia
duran erabiltzeko bereziki egokitutako
ikas-materialak eskaintzen ditu. Pro
grama honek ez du hizkuntz laborate
giko estimulu/erantzun ereduarekin
inolako zerikusirik.
Ikasleak bere gisa ikasteko programa

bat ikus-entzumenezko material graba
tuak dituen liburutegi koskor batekin,
makinekin, eta irakaslearen astiarekin
(irakasleak autoikaskuntzako materia
lak multzo edo moduluetan antola di
tzan) has daiteke. Idealki entzumen
-materialak hizkuntz ikaskuntz zentru
berezian edota helburu anitzeko ikas
gela batean eskain dakizkieke ikasleei.
Aipatutako ikasgela horretan irakur
tzeko eta idazmenerako materiala eta
baita, seguruenik, ordenadorearen la
guntzaz erabiltzeko materiala ere es
kaintzen da. Guztiz premiazkoa da
une guztietan irakasle-aholkulari bat
izatea, ikasleei hauek materiala eta eki
pamendua aukeratu eta erabiltzen du
tenean laguntzeko.
Beste aldetik, autoikaskuntzarako

materialak hizkuntz laborategi kon
bentzionalagoetan ere erabil daitezke
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baldin eta ikasleak eta berak bakarrik
badauka kontrol osoa materia/en erabil
penean. Behar-beharrezkoa da ikasleak
input-iturria kontrolatzeko aukera iza
tea. Era horretan, ikasleek berek beren
beharrei erantzun diezaiekete: gelditu,
hasi eta berriro segi. Ikasleak, horrela,
beren ikasketa-programa erregulatzeko
gai <lira,eta ez zaie entzumena lantzen
input-abiadura eta zama berezirik kan
potik inposatzen. Honek ikasle askok,
hasiberriek batez ere, bigarren hizkun
tza entzuten dutenean jasaten duten
antsia eta presioa gutxitzen laguntzen
du. Material batzuk etxera eraman eta
etxean ikasteko ere lagungarriak gerta
daitezke. Ikastegiek sarritan etxe edo
logelako inguruneek baino lekorapen
gutxiago sortzen dute, eta giroa norma
lean aproposagoa da bigarren hizkun
tza arreta handiagoz entzuteko behar
den autodisziplinarako.
Autoikaskuntzako materialak erabil

tzeko prozedura honelako zerbait izan
liteke:

l. Ikasleek entzuteko modulu bat
jasotzen dute. Modulu honek ze
ra dauka: audio- edo bideo-zinta,
argibideak, entzun aurretik sa
rrerako materiala, lanorriak (eta
agian ikusbaliabideak), erantzun
zuzenak (eta beharbada trans
kripzioa );

2. lkaleak zinta entzuten du, bere
programari jarraiki, hasi, gelditu
eta berrentzunez;

3. Ikasleak berak zuzentzen du be
re lana ulertu duela egiaztatzeko.

4. Ikasleak, beharrezkoa denean, ira
kasle-aholkulariarengana doaz.

Autoikaskuntzarako entzutezko ma
terialak irakaslerik gabe erabiltzeko mo
duko modulutan antola daitezke. Mo
dulu hauek era askotan antola daitez
ke, ikasle baten edota ikas-taldearen
beharrei erantzuteko erreferentzia gu
rutzatuz. Entzumeneko zailtasun-rnai
la, estrategiak, esparru topikoak, kate
goria nozional eta funtzionalak, ego
era-testuinguruak eta beste hainbat ka
tegoria, hauen antzekoak, erabil daitez
ke.
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Oroz lehen, bereziki eraginkorrak eta
ahal den guztietan gomendagarriak, on
doko moduluok dira, entzuteko beneta
ko testuak, gaur egunekoak eta inguru
hurbileko errealitatea eskaintzen dute
nak. Gainera, entzumena lantzeko mol
datutako testuak gerta eta atera daitez
ke merkaturako prestatu diren entzu
tezko materialetatik, eta autoikaskun
tzarako egokitu.

• Entzute-helburu funtzional eta estruk
turalen gonbinatzea

Entzutezko ulermena eztabaidatzen
denean, baliagarria da bi motatako
entzumen-mailak bereiztea: (1) entzu
men funtzionala (mezuaren esanguraz
jabetzekoa); eta (2) entzumen estruktu
rala (mezuaren egituraren zeredozer
aztertzeko entzutea). Argi dago, dena
dela, maila biak elkarrekin guztiz erla
ziona turik daudela. Berbaldiaren nola
koaren eta zertarakoaren azterketak
esanguraren interpretazioan laguntzen
du, mezu-ematearen ezaugarri prosodi
koen azterketak egiten duen bezalaxe.
Autoikaskuntzarako berehala eman

go ditugu ikasgai-iradokizunek entzu
teko modu biak dakartzate, entzuleari/
ikasleari hiru gauza egiteko eskatuz:
lehenengo eta behin, informazio-gakoa
mezutik eskura dezala; bigarrenik, in
formazioarekin balio duen zerbait egin
dezala (adibidez, atazak burutu, ara
zoak konpondu, eta abar); eta hiruga
rrenik, mezuaren alde batzuk azter di
tzala, eta beraien egitura, nolako, izae
ra edo eta jomugari buruzko balorapen
batzuk egin ditzala.
Ondoren lau hizkuntz entzule/tes

tuinguru-mota aurkezten dira: (1) tele
fonozko mezu grabatuak; (2) merkatal
telefono-deiak; (3) elkarrizketak aurrez
aurre; (4) demostrazioak beren eztabai
darekin. Ikasleak entzule/izkutuko en
tzule bezala ari dira hizkuntz ihardue
ra behatzen informazioa jasotzen, ber
baldiaren ezaugarri batzuei, ezaugarri
soziolinguistikoei, alderdi estrategikoei
eta testuinguruaren ezaugarri grama
tiko-prosodikoei jaramon eginez (Ca-

nale/Swain, 1980). Ataza berezietan
ondoko puntuok aipa daitezke:

l. Hizkuntzako testuinguruaren fun
tzio berezi batzuk deskribatu eta
aztertzea (ingurune soziala, par
te-hartzaileen egitekoa, komuni
kazioaren mintzagai eta helbu
ruak bame);

2. Mezu osoaren edo mezu horren
zati baten nolakoa eta zertara
koak deskribatu eta aztertzea, eta
entzumenezko testua «lerroen
artean» entzutea;

3. Hiztunek erabiltzen dituzten ko
munikazio-estrategiak bertako za
lantza, ez-ulertu eta komunika
zio-mozketekin deskribatu eta az
tertzea.

• Autoikaskuntzarako entzute-moduluen
garapena Jau hizkuntz testuingurutan

A. Grabatutako mezuak

Horrelako hizkuntz testuingurutan be
netako (edo ando moldatutako) era
kusgarriak oso aproposak dira autoi
kaskuntzarako ikastegietan norabide
bakarreko komunikazioa praktikatze
ko. Mezuak, informazio-puska motz
eta sinpleak izatetik, azalpen luze eta
konplexu samarretara hel daitezke.
Normalean telefonozko mezu graba
tuak merkataritzako esparrukoak izan
ohi dira eta beren lehenengo helburua
informazioa ematea da, datuak, deskri
bapenak, azalpenak, etab. bame. Sarri
tan mezua errepikatu egiten da deiegi
leak birritan entzuteko aukera izan de
zan, edo deiegileak berriro marka de
zake zenbakia eta mezua askotan en
tzun.
Ikasleek bi motatako informazioa

entzun behar dute (atazak eta lano
rriak direla bide): (1) mezuaren edukia
bera, eta (2) mezuaren beste ezauga
rriak: izaera, jamuga, nolakotasuna,
ingurune soziala, hiztunaren jarrera,
formaltasun-maila, etab.
Telefonozko mezu grabatu mailaka

tuak (hasierako mailetatik aurreratua
gokoetara) erraz biltzen <lira eta egitu-
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ratzen (entzun aurreko sarrerak idatzi,
hizkuntz azterketarako lanorriak pres
tatu, modulutan antolatu, etab.).

Adibideak. Entzumenezko grabake
tak: orduen berri, telefono-zenbakien
aldaketak, herriko antzokietako filmeei
buruzko argibideak, eguraldiari buruz
ko berriak, errepideen egoera, herriko
gertaeren egutegia, informazio turisti
koa, hondamenik denean egin beharre
koak, herriko berrien laburpenak, «irri
zirto bat marka», etab. Bideo-grabake
tak: zerbitzu publikoaren iragarpenak,
berriak eta eguraldi-aurresanak, etab.

B. Telefonozko elkarrizketa komertzia
lak

Benetado (edo ondo simulatutako te
lefono-dei komertzial ereduak ia amai
gabekoak dira, entzute-praktikarako
ematen dituzten bideei dagokienez. Be
zeroei merkantzia eta zerbitzuak es
kaintzeko dei-multzo oso zabala bil de
zakete. Merkatal deiak, normalean, in
formazioa elkartrukatzeko izaten <lira,
pertsona batek eskatzen eta beste batek
ematen duelarik. Lengoaiaren lehenda
biziko funtzioa informazioa ematea eta
jasotzea da, datu faktikoak, deskriba
penak, helbideak, argibideak eta azal
penak barne. Deia egiten duen pertso
nak era askotako galderak egin ditzake
elkartrukea aurrera <loan heinean. Ho
nek, sarritan, ondoko hizkuntz fun
tzioak ere inplikatzen ditu: errepika
tzea, argitzea, egiaztatzea, informazioa
ehiagotzea, etab. Ikasleek (1) mezuaren
eduki faktuala eta (2) mezuaren ezau
garri komunikatiboak entzun eta des
kribatu behar dituzte.
Hasierako mailetatik maila aurrera

tuagoetara doazen graduatutako telefo
no-deiak errazak <lirabiltzen eta egitu
ratzen. Bereziki interesgarria den ekin
tza zera da: mota bereko zenbait en
presetara dei egin, eta gazteei informa
zio berbera eskatzea. lkasleen lehenego
ataza, hiru dei entzutea litzateke (herri
ko loradendei eginikoak, adibidez) eta
informazio espezifiko bat idatziz jaso
tzea, ondoren hiru iturrietatik jasotako
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datuez erosle-azterketa gonbaratu bat
egitea, eta, azkenik, hiru elkarrizketen
izari estrategiko eta soziolinguistikoak
alderatzea.
Adibideak. Zenbaki okerreko telefo

no-deiak, telefono-zenbakien aldake
tak, hegazkin-erreserbak, autobus eta
trenen ordutegiak, automobil-alokai
ruen prezioak, erosketak agintzea, ira
garkiak erantzutea, etab.

C. Aurrez aurreko elkarrizketak

Elkarrizketak dauzkaten autoikas
kuntzako moduluak bateratzea lan zai
la izan daiteke baina emankorra aldi
berean. Irakasle-talde batek grabatzen
(edo filmatzen) lan egin dezake. Maila
aurreratuagoetako ikasleek grabazioa
planifikatu eta elkarrizketa analizatzen
parte har dezakete, eta baita entzunau
rrerako argibideak eta autoikaskuntza
ko ikasgaietarako lanorriak prestatzen
ere.
«Elkarrizketa» berba nahiko zabal

defini daiteke. Adibideak, galdera-eran
tzunez informazio-elkartrukatze hutse
tik (elkarrizketa informalak dei genie
zaieke) jende ospetsuekin egindako oso
elkarrizketa sofistikatu eta formaleta
raino hel daitezke.
Hona hemen kontrola edo egoki di

tzakegun ezaugarri batzuk, bai anizta
suna eta bai zailtasun-mailak sortzeko:

l. Elkarrizketa motzak/luzeak.
2. Elkarrizketa bakunak/konplexuak.
3. Elkarrizketa serioak/umoretsuak.
4. Benetako/asmaturiko elkarrizketak.
5. Aurrez aurreko/telefonozko elka

rrizketak.
6. Kualitate iraunkorreko elkarriz

ketak/egun eguneango elkarriz
ketak.

7. Elkarrizketa-zatiak beste iturri ba
tzuetatik grabatuak (irrati edo
telebista saioetatik).

Entzutezko moduluetarako elkarriz
keta-motarik onenak honako ezaugarri
hauek betetzen dituztenak dira: (1) in
guru hurbilean esanguratsuak, (2) pro
gramarako bereziak eta (3) pertsonali-
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zatuak, h.d., langilegoa, ikasleak eta
komunitateko ezagunak kontutan har
tzen dituztenak.
Telefono-dei komertzialekin bezala

xe, elkarrizketa baten lehendabiziko
funtzioa informazioa eskatzea eta ema
tea da. Elkarrizketa formaletan, galde
rak gai edo gaien alde batzuetara mu
gatuak egon daitezke. Elkarrizketa for
mal batzuk aldez aurretik plangintza
turik daude. Horrela, bai galdegileek
eta bai erantzuleek badakite zeintzuk
galdera eginen diren.

Adibideak. Zuzendari, administratzai
le, luburuzain, aholkulari, irakasle eta
ikasle edo ikasle-ordezkariekiko elka
rrizketak; gizarteko aintzindari ospetsu
eta bizilagunekiko elkarrizketak, kirol
edo antzerki-izarrekiko elkarrizketa
irudikatuak.

D. Erakuspen-eztabaidak

Elkarrizketekin bezala, erakuspen-ez
tabaidak dituzten autoikaskuntzarako
modulu-sailak hatera jartzeak denbora
eta ahalegin handiak eskatzen dituen
arren, merezi du, ikasleei entzute-espe
rientzia berri eta desberdinak eskain
tzen bait dizkie. Irakasleek elkarrekin
lan egin dezakete grabatze- edo filma
tze-talde bezala, eta maila aurreratua
goetako ikasleek erakuspenak plan
gintzatzen, emaitzak aztertzen eta sa
rrerak eta moduluentzako lanorriak
prestatzen parte har dezakete.
Ez da erraz «erakuspena» terminoa

definitzea. Erakuspen batzuek oso azal
pen sinpleak eskatzen dituzte, kontu
handiz antolatutako formarekin, pau
suz pausuko plangintzarekin, «zelan»
jan spaghetti-ak edo «zelan» atera ar
gazki bat azaltzeko. Maila aurreratua
goetako ikasleentzako erakusgarriak
konputagailua erabiltzeko prozedurak,
lan-eskaera bat egitea, etab. izan dai
tezke.
Erakuspen-eztabaidaren entzutezko

moduluaren funtsezko ezaugarria hiz
tun nagusi batez eta bi edo hiru «entzu
lez» baliatzea da. Hiztun nagusia era-

kuspena egiten ari dela, beste entzu
leak hiztun bihurtzen dira hiztun nagu
siarekin edo beren artean elkarrera
gintzan basten direnean. Argibideak
errepika ditzakete, hiztun nagusiarekin
hatera baieztapenak birmolda, galde
rak egin eta erantzun eta orobat batak
besteentzat eta hiztun nagusiarentzat
laburtu.
«Erakuspen-eztabaidak» entzumenez

ko ikasgai baliotsuak dira oso; izan ere,
hiztun bati baino gehiagori arretaz en
tzun eta aldi berean azalpenaren ildo
nagusi bati jarraitzen ikasteko espe
rientzia praktikoa ematen bait die ikas
leei. Zenbait ariketetan garrantzirik
gabeko ohar guztiei jaramonik ez egite
ko eta prozesuko «pausuen» zerrenda
soila egiteko eska dakieke ikasleei. Era
honetako entzute-ariketek ikasleei es
perientzia ematen diete une berean
beste elkarrizketa batzuk entzuteko, eta
orobat maskaratzeari, mozketei, bete
gabeko esaldiei, zalantzei, esaldi-hasie
ra okerrei, eta hainbat elkarrizketa
zuzenketei aurre egiteko. Aniztasun
eta zailtasun-mailak aurrez aurreko el
karrizketen gaian aipatutako ezaugarri
berberak egokituz kontrola daitezke
(luzeera, konplexutasuna, serioa ala
umoretsua den, benetekoa ala itxuraz
koa, etab.).

Adibideak. Nola erabili filme-projek
tagailua, nola atera argazkiak, nola lor
tu pasaportea, nola jan spaghetti-ak,
nola egin pastel bat, etab.

• Materialak prestatzeko orientabideak

Remen datozen gidak baliagarriak
dira autoikaskuntzarako entzutezko ma
terialak prestatzerakoan erreferentzia
bezala.

l. Entzutea prozesu aktibotzat jo
tzea, jasotako informazioaren be
rehalako (edo oso labur bakarrik
atzeratutako) erabilpenarekin.

2. Entzutea (a) informazioa lortze
ko eta (b) mezuaren ezaugarri
bereziak aztertzeko bide bezala
ikustea.



Itzulpenak eta lankidetzak

3. Bame-komunikazioaren «elkarre
kintzari» arreta berezia ematea,
entzuleak hizkuntz datuak (en
tzunez eta ikusiz) jasotzen bait
ditu, birmoldatzen, eta (a) datuen
birmoldaketa edo (b) datuen
ezaugarri batzuen azterketa den
erantzun bat ematen.

4. Ikasleek ulertu dutelako frogak
eskaintzeari garrantzia ematea
(berehalako edo apur bat baka
rrik atzeratutako feedback-a, auto
zuzenketa-erantzun zuzenekin edo
dagozkien transkripzioak emanez).

5. Zalantzan egonez gero, igartzeari
garrantzia ematea eta norberaren
intuizioei jaramon egitea.

6. Entzute hautakorrean arreta jar
tzea, garrantzigabeko materiala
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alde batera uztea eta den-dena ez
ulertzea ere onartzea.

7. Auto-inplikatzearen onartzea, auto
ikaskuntzan enfasia jarriz, norbe
raren lanaren erantzunkizunari
helduz, eta hori egiteagatik harro
tasuna sentituz.

8. Ikasleei hain beldurgarri ez di
ren entzute-esperientziak eskain
tzea, autokontrola beraiei ema
nez.

9. Entzutezko eta ikusizko hizkerak
(entzutea, irakurtzea, idaztea) in
tegratzeari kasu berezia egitea.

10. Gradualki areagotzen diren uler
men-mailentzako igurikapenei be
giratzea (ikasleak beren buruak
lehian jarri eta maila handiagoe
tara iristera sustatuz).
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COMPRENSION ORAL: MODUWS CONTROLADOS POR
EL ESTUDIANTE PARAEL ESTUDIO PERSONAL MEDIANTE

AUTOACCESO

Dentro del amplio ámbito de investigación
de aspectos del aprendizaje/enseñanza de
idiomas en los últimos años, prácticamente to
das las facetas del estudio de un idioma han
sido sometidas a examen. Este artículo presta
atención al área específica de la comprensión
oral. El focode particular atención lo constitu
ye la creación de materiales para el estudio
personal mediante autoaccesoque permitan al

estudiante hacer uso de los mismos de modo
individualizado. Toda una serie de rasgos ca
racteristicosde las líneas actuales en el campo
del aprendizaje y enseñanza de idiomas, men
cionados por Morley, se encuentran reflejados
tanto en la selección del contenido corno en el
diseño de procedimiento para la creación de
actividades de autoaprendizaje en compren
sión oral.



134 Entzutezko ulermena: ikasleak kontrolaturiko moduluak

LISTENING COMPREHENSION: STUDENT·CONTROLLED MODULES
FOR SELF·ACCESS SELF·STUDY

Within the broad scope of inquiry into
aspects of language leaming/teaching in recent
years virtually every facet of language study
has come under scrutiny. This paper concen
trates on the specific language area of listening
comprehension. The particular emphasis is on
developing self-access self-study materials for

individualizad learner use. A variety of features
that characterize current directions in the lan
guage learning and teaching field listed by Mor
ley are reflectad in both the content selection
and the procedural design for self-instructional
listening activities.

COMPRÉHENSION ORALE: MODULES CONTRÓLÉS PARVÉTUDIANT
POUR 11ÉTUDEPERSONNELLE AU MOYEN DE VAUTOACCES

Dans le vaste cadre d'investigations d'aspects de
/'apprentissage/enseignement d'idiomes. ces der
niéres années, taus les aspects de /'étude d'un idio
me ont pratiquement été soumis a examen. Cet
articlefait attention a /'aire spécifique de la com
préhension ora/e. Le centre d'attention particuliére
est constitué par la création de matériaux pour
l'étude personnel/e au mayen de l'autoaccés (se/j-

-access)qui permet a l'étudiant de s'en servird'une
maniere individualisée. Toute une série de traits
caractéristiques des /ignes actuel/es, dans le
domaine de l'apprentissage et de /'enseignement
d'idiomes, mentionnés par Morley. se trouvent
rejlétésaussi bien dans la sélection du contenu que
dans la description du procédé pour la création
d'activités autoaccés de compréhension ora/e.
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