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Irakurle guztiek dakitenez, ikusentzu
nezkoaren munduak inguraturik gaude.
Gero eta zailago egiten zaigu liburu eta
aldizkariak irakurtzea, mezuak beste
tresna batzuren bidez jasotzeko ohitura
sortzen ari bait da gure artean. Gure
burua zentzu askoren bidez aritzen dela
kontuan hartzeak eta mezu-igorketaren
alorrean gertatzen ari den aldaketa sako
nak ikusentzunezkoen aldaketa ekarri du
te.
Hala ere, irakaskuntzaren munduan,

atzera egiten du zenbaitek metodo berri
horien aurrean. Mezuak ahoz edo idatziz
ematen dituen zibilizazioak indar handia
du eta, ondorioz, alde batetik, ikusentzu
nezko komunikazioaren metodoak alor
batzutan ia mugarik gabe onartu badira
ere (telebista, magnetofonoa, bideoa, or
denagailua), bestetik, arrazoirik gabeko
beldurra sortzen dute eta, horrela, desfa
se handia gertatzen da.
Ez da nire lan hau fenomeno hori

aztertzeko lekua, baina, gure ustez, ba
dute arazo horretan zerikusirik irakasle
goaren hezierak, tresna horiek garesti
izateak eta, «katedrak» ematen duen fin
kotasun eta seriotasunarekin konparatuz
gero, askoren ustez, ikusentzunezko au
rrerapenei darien arinkeri usainak.
Teknologia ikusentzunezkoak ematen

duen aukera zabala nolarebait deskribatu
eta mugatzea da artikulu honen helburua,

hasi arbela/klariona bikote apaletik eta
lanabes konplexuetaraino iritsiz, hots,
bideo-disko/ordenagailu, bikote gorene
raino.

Laswel-ek bere paradigma entzute
tsuan esan zuen bezala, komunikazio edo
mezu-igorpen orotan «Nork, nori zer eta
nola igortzen dion» ondo begiratu behar
da eta ideia horren argipean miatu iku
sentzunezko tresnen teknologia, bai bere
eremu komunikatibo zabal osoan eta bai
ta didaktikaren eremu estuagoan ere.
Honako paradigma honetan azaltzen

dira garbi aski mezu-igorpen guztietako
elementu oinarrizkoak:

Mezua

llgorlea~I Media I~Hartzaileal

Igortzen duen iturri batetik ateratzen
da mezua eta, indar handi edo txikiz
jasotzen duen hartzailearengana doa. Bi
de horretan tarteko bat aurkitzen dugu,
prozesu guztia baldintzatzen duen tresna,
erreminta: garraiobidea den «media».
Tarteko konplexu hau izango da, hain

zuzen ere, gure artikuluaren gaia.
Lana sailkatzeko zentzuak izango ditu

gu oinarri. Mezu oro ematerakoan lehen
bizi erabiltzen den zentzutik abiatuz, iku-
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.sentzunezko «lanabes» guztiak miatuko
ditugu.
Ikusentzunezko tresneria, beraz, hiru

sail handitan banatuko dut:
A) Mezua bereziki irudiaren bidez

igortzen duten tresnak;
B) Soinua bereziki erabiltzen dutenak;
C) «Globalak» deritzenak, izenari da

gokionez, irudia eta soinua, biak
batera, erabiltzen dituztenak.

Beste sailkapenik ere --denak onarga
rriak- egin zitekeen, beste irizpide ba
tzutan oinarriturik, hala nola: tresna ho
rietako bakoitzak irakaskuntzaren helbu
ruei erantzuteko duen gaitasunean (esate
baterako, 4 gaitasunak hizkuntz irakas
kuntzan) edo mezuaren garraioan eta
ulerketan parte hartzeko ematen dituen
ahalbideak kontuan harturik edo emanda
ko mezuari buruz jarrera pasiboak zein
neurritan eragiten dituzten begiratuz.
Kontzeptu guzti horiek kontuan hartu

beharrekoak dira ikusentzungailu bakoi
tza aztertzerakoan, irakaskuntzaren osa
kin funtsezkoak bait dira. Baina ideiak
garbi azal daitezen, esandako beste sail
kapena egingo dut, nire ustez hurbilagoa
delako eta aukeraren mugak garbiago
ikusten direlako. Zentzueijarraiki egingo
dut, beraz, sailkapena.

A) Bereziki irudiaz baliatzen diren
ikusentzungailuak

«Bereziki» hitza azpimarratu dut; izan
ere, ez bait da mezua, dena delakoa, eta
berori osatzen duten sentipenetako ba
koitza bereizten.
Alor honetan irudiak du lehentasuna

eta mediekin lotura estua ere bai; soinua
ere nolabait sar daiteke, baina bigarren
mailako osakin bezala.
Lau azpisail egingo ditut erabiltzen

den materialaren arabera:
1. Projekzioa
Talde honetako tresnek irudiak pantai

la batean edo paretean projektatuz azal
tzen dituzte, gehienetan handitu ere egi
ten dituztelarik. Metodo honek duen me
riturik handiena zera da: bakarkako ira-
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kaskuntzari bakarrik bide eman ziezaio
keen zenbait material txiki talde osoari
batean azal dakiokeela.

Era askotakoak izan daitezke proje
kzioak:

Projekzio zuzena: irudi garden geldi
edo higikorrak dira metodo honen funtsa.
Argi-iturri eta objektibo baten bidez zu
zentzen dira pantailara. Talde honetako
eredurik erabilienak hiru dira: zinea,
marko·txikitan sartutako diapositibak eta
filminak; hots, zinta batean jarraian ema
ten diren diapositibak.
Bitartekodun projekzioa: azetato gar

denetan marratu edo inprimatutako irudi
tan du oinarria sistema honek. Irudi ho
riek projektatzeko erabiltzen den aparai
luari gardenki-erretroprojektagailua de
ritzo. Gardenkiak bapatean eskuz edo
fotokopia berezien bitartez egin daitezke
eta horrek berekin duen azkartasunak
abantaila handiak ditu, diapositiba edo
filmeak egiteko behar den denbora zu
zearekin alderatuz gero.
Projekzio isladatua: edozein material

lau eta opakoz baliatzen da opakoen
projektagailuaren bitartez. Horrela ar
gazki solteak, liburu-orriak, edozein in
primaki aurkez dakioke talde osoari.

2. Material grafikoa
Oso zabala da alor hau eta funtsean bi

neurritako material grafikoa azaltzean
datza teknika.
Era askotakoa izan daiteke material

hau:
- Arbela, ezinbesteko bere lagunare

kin, kolore bakarreko edo kolore anitze
ko klarionarekin alegia, izan da aspaldi
danik igorlearen egintzei laguntza eman
izan dien sistemarik ezagunena.

Ez dagokigu guri, ez behintzat lan
honetan, arbelaren eta klarion kolore ani
tzekoaren erabilera aztertzea edo azpima
rrak, laukiak, arbeleko gune banaketak
eraginkorragoak nola izan daitezkeen
azaltzea. Bestalde, askoren ustez, lehe
nengo ikusentzungailua den tresna honek
ikasle/irakasleagan sortzen duen aktibo
tasun/pasibotasun dinamikak ere merezi
ko luke azterketa sakonik.
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Arbelaren aldaerak ditugu honako
hauek: franela grama; hau da, panel ba
tean irudiak eransteko metodoa (bai pa
nela eta bai irudiak franelazkoak izaten
dira eta hortatik datorkio izena); arbel
magnetikoa (burdinezko xafla batean
eransten diren irudi imandunak); plasti
grafoa (prozedura bera, baina elektrizita
te estatikoaren bidez) eta ohol gardenia
tuak (material gogorrez inguratutako iru
diak ohol gardeniatu batean jartzen dira).

- Argazkiak, gaika multzokatuak edo
banaka, aspaldidanik erabili izan dira
gauza, egoera edo pertsonaren bat aur
kezteko. Metodo horren aldaera bezala,
komiki-binetak aipa ditzakegu, bai isola
turik erabiltzen direnak -zerrenda se
kuentziala- bai bineta analitikoak dei
ditzakegunak, hots, hormirudi izenez
ezagutzen direnak. Egia esan, erabilera
zaila bezain onurakorra dute irakaskun
tzarako.

3. Hiru neurriko materiala
Lehengo atalean bi eginkizun, Iehe

nengoa argitzailea eta elkartzailea bes
tea, dituen materiala aipatu dugu eta
oraingoan ere prozesu beraren ildotik
jarraituko dugu, baina hiru neurritako
materialarekin: koloretako oholtxoak,
baloiak, jostailuak, maketak, erakuske
tak, museoak, etab.
Aukera oso ugaria da eta ugariak, era

berean, irakaskuntzan material hori era
biltzeko moduak, garrantzi handigoa bait
du eremu horretan mezu-igorlearen tre
betasunak «media» beraren egokitasunak
baino.

Hiru neurriko materialen artean bat
aipatuko nuke bereziki, irakaskuntzan
bide asko zabaltzen duelako: joko didak
tikoa.
Osakin grafiko eta hiru neurridunez

baliaturik alde batetik joko/ jokalari erla
zioak sortzen ditu jokoak asmatu beha
rraren eta egoera ezezagunen bitartez eta,
bestetik (eta badu honek garrantzi galan
ta hizkuntzen irakaskuntzan), parte har
tzen dutenak ere elkarrekin harreman
giroan jartzen dira.
4. Irakasmakina edo konputagailuak
Hizkuntz irakaskuntzarenmunduan in-
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dar hartu duten pentsamolde modernoek
konputazio elektronikoak eskaintzen di
tuen ahalbide berrietara garamatzate.
(Azpimarra dezagun, bestalde, moderno
esatea ez dela eraginkorrena esatearen
pareko).

Oso funtzionamendu sinplea du ira
kasmakinak: konputagailuaren termina
lak galderak egiten dizkio ikasleari, mai
laz maila egindako programa baten ara
bera. Honek bere erantzuna idazten du
tekletan eta makinak ados dagoela adie
razten du, ikaslearen erantzuna ontzat
emanez edo, aitzitik, ariketa berriz egite
ko agintzen dio.

Konputagailu hauek ez dute entzuten
den hizkerarik. Izan ere, zirkuitu elektro
nikoak ez bait dira ahozko hizkeraren
tinbrea eta doinua emateko gauza.
Irakasmakina da bakoizkako irakas

kuntzaren eredurik onena. Baina ikasleak
bestelako harremanen eraginik jasotzen
ez badu, ahozko hizkuntzaren bidezko
komunikaziorako ez du inolako trebeta
sunik lortuko.
Teknologian aitzindari diren herrial

deetan, gero eta izen handiagoa hartzen
ari den «irakaskuntzaprogramatuan», oi
narrizko tresna da irakasmakina.

B) Batez ere soinua erabiltzen duten
ikusentzungailuak

Begibistakoa da hizkuntz irakaskun
tzaren oinarria soinua dela. Hitza ulertuz
entzutea eta ulerteraziz hitzegitea, horra
lau gaitasunen (entzumena, ulermena,
irakurmena, idazmena) funtsa. Umea,
intuitiboki ikasten duelako, hizkuntza
ikasterakoan bere zentzu guztiez balia
tzen bada ere, hizketan entzumenaren
bidez ikasten du batipat.

Horrela bada, irakaskuntzaren beste
alorretan erabilienak «media globlalak
edo integralak» izanik ere, hizkuntzak
irakasteko garrantzi berezia eta handia
dute entzumenari dagozkionek.
Bi sail handitan bana ditzakegu tresna

horiek, media eta hartzailearen arteko
erlazioak eskatzen duen aktibotasunaren
arabera.
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1. Egoera pasiboa sortzen duten tek
nikak

Honelako teknikek materiala entzutea
besterik ez dut~ eskatzen; entzuteak du
indarra eta besterik ez da behar.
Argi dago ikusentzunezko materialari

buruz aktibotasuna edo pasibotasuna ez
direla kontzeptu zehatzak. Izan ere, har
tzaile bakoitzak bere kabuz har bait deza
ke era bateko edo besteko jarrera. Media
horien bidez entzundako esaldi baten edo
ikusitako irudiaren aurrean, bai ikasleak
eta bai irakasleak ariketa pedagogiko
arras irudimentsu eta aktiboak sor ditza
kete.
Ikusentzunezkoen alorrean aktibotasu

na edo pasibotasuna aipatzen ditudanean,
ez naiz igorlearen edo hartzailearenjarre
ra psikologikoaz ari; «rnediak» berak
emandako mezuaren beraren aktibo edo
pasibotasunaz ari naiz. Zenbait «me
diak» pasiboki jaso dadin ematen du bere
mezua eta beste batzuk, beren egituraren
indarrez, elkarrekintza, erreakzioa, akti
botasuna eskatzen dute.
Entzumenezko mezu pasiboak -hiz

kuntz irakaskuntzan «ulermena» eragite
ko asmoz ematen direnak- soinuak be
rregiteko sistema desberdinen bidez igor
daitezke, hala nola bobina irakizko mag
netofonoz, diskoz, konpakt-diskoz, irra
tiz, eta abarrez.
Tresna hauen bidez, beraz, entzuketa

pasiboa egiten da, bakarrizketak, poe
siak, abestiak, etab. soinu ederrez entzu
ten dira, baina begizko elementurik ga
be, hizkuntza arrotza ulertzeko hain
bate-ko garrantzia duten keinuak ikusi
gabe alegia.

2. Hizkuntz laborategia
ZUTABEren ale honetan bertan izan

go du bere kapitulu berezia hizkuntz
laborategiak. Ikusentzunezko teknika ho
nek jaso izan du denboran zehar eta
metodoen arabera laudorio berorik zein
arbuio zorrotzik.
Metodo hau hiru elementuk osatzen

dute: irakasleak, laborategiak eta ika
sleak, horien artean harreman bereziak
sortzen direlarik.
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Metodo guztien elkarreragina ez da
beti era berekoa -badu horretan zeriku
sirik sistemaren prezioak eta sofistikazio
handiak-, baina konplexuena eta erabi
liena metodo audio-aktibo-konparatiboa
da.

Laborategian mezu zuzena entzun de
zake ikasleak, zinta masterrean iraka
sleak emanda, eta zinta bereko beste
pista batean grabatu bere erantzuna. Ho
rrela bi grabaketak konpara daitezke, bi
pistak hatera entzunez.

lkasle-tresna erlazioan irakaslearen es
kua ere sar daiteke, honek kontrolpetzen
bait ditu ikasle bakoitzaren aurrerapen
atzerapenak, ikasprozesu osoaren har
nean delarik.

«Media» honek laguntza handia eman
dezake, eskatzen duen metologologia be
rezia erabiltzen bada, eta ikasle
irakasleak hark sortzen duen dinamikari
egokitzen bazaizkio.

B) Ikusentzungailu «integralak»
«Globalak» ere baderizte. Ahozko

igorketan oinarrizkoak diren bi zentzuez
--entzumena eta ikusmena- baliatzen
dira.

Sistema hauek igorpen intuitiboaren
antz handia bait dute, pertsonen arteko
harremanetatik gertuago edo urrutiago
egotearen araberako eraginkortasuna du
te. Hizkuntz irakaskuntzaren kasuan soi
nua eta irudia integratzen dituzte eta, era
berean, horiekin doazen keinuak.

Azter ditzagun mezu «globalak» ga
rraiatzeko gauza diren tresna teknologiko
horietako batzu.

1. Diaporama
Gardenkiaren bidez zein beste edonola

projektaturiko irudi finkoak eta horiekin
sinkronizatutako hotsa bateratzen ditu
diaporamak.
Diaporamaren teknologia oso sinplea

da: bi elementu bakarrik behar ditu: mag
netofonoa eta projektagailua. Soinua be
re martxan doa eta operatzaileak eskuz
aldatzen ditu irudiak, aurrez egindako
textuaren arabera.
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Irudiak juxtuago aldatzeko eta, batez
ere, subjektibotasun oro saihesteko, sin
kronizazio elektronikoa erants daiteke,
zintaren pista batean grabatzen diren in
pultsu batzuren bidez. Zinta honek mag
netofono berezia eskatzen du eta horreta
rako deskodagailua ere bai. Ez dira tres
na konplexuak eta behin betirako finka
tzen dituzte zinta berean soinua eta alda
keta-uneak.

Sistema honen sofistikazioaren azken
urratsa zera da: iraungipen kateatua biga
rren projektagailu baten didez eginik,
«beltzunerik» gabe diapositiba batetik
bestera pasatzea.

Sistema hau gauzak patxadaz hausnar
tzeko oso egokia da. Hala ere, soinu eta
mugimendu zuzenik ez duelako, ez da
oso baliagarria hizkuntz irakaskuntzan.
Baina irudiak nahi adina denboraz geldi
daitezkeenez gero, irakasleak prozesuan
parte hartzea erraztu egiten du.

2. Filmeak
Irudia, mugimendua eta soinua konbi

natzen ditu filmeak. Zuzeneneko soinua
errespetatzen den heinean, diaporamak
dituen alde on guztiak areagotzen ditu,
baina irudia ezin gelditu daitekeenez ge
ro, prozesuan eskuhartzeko aukerarik ez
du ematen sistema honek. Hauxe da,
beraz, «mediarik» pasiboena.
Arestian aipaturiko pasibotasuna, sis

temaren hauskortasuna, prezio handia eta
erabilgaiztasuna direla eta, ez da oso
gomendagarria honelako sistemen erabi
lera irakaskuntzan.

3. Bideoa
Zineak dituen alde on guztiak berekin

ditu sistema honek: irudia, mugimendua
eta soinua biltzen ditu batean eta, aldi
berean, erabilterraza da eta prozesuan
parte hartzeko aukera oso-osoa ematen
du.
Bizitzako alor guztietara hedatu du

gaurko teknologiak tresna hau. Irudiak
eta soinuak bil daitezke batean eta ez da
edozein magnetofono erabiltzea baino
askoz zailagoa bideoaren erabilera.
Bideoak ez du leku ilunaren beharrik

ikusteko. Filmea erabiltzen oso erraza da
ez da erraz hondatzen, kasete itxian ego-
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ten bait da. Projekzioa noiznahi gera
daiteke, irudi finkoa ematen delarik. Au
rreraka zein atzeraka eman daitezke iru
diak eta nahi hainbat aldiz errepikatu
pasarteak.

Bideoak, bestalde, lehen hartutako
irudiak azaltzeaz aparte, grabaketak ere
egiten ditu, lehendikako programak (te
lebistako emanaldiak, beste filmeak,
etab.) kopiaturik edo irudi berriak hartu
rik. Erraz erabiltzen den kamara bat
nahikoa da horretarako. Ikasle/irakasleak
aise graba ditzakete beren lanerako behar
dituzten irudi bereziak.

Garbi ageri denez, beraz, aukera zaba
la eskaintzen du bideoak irakaskuntzaren
alorrean. Bi zera bakarrik daude gehiago
erabiltzea galerazten dutenak: gaur gaur
koz garesti samarra izatea eta oraindik
ere aurrerapen elektronikoek zenbaiti
beldurra ematea.
Bideoa zerbait «ikusteko» erabil daite

ke -zerbait horrek emanaldi didaktiko
bakoitzaren aktibotasuna edo pasibotasu
na izango duelarik-, edo programa be
rriak osatzeko. Programa hauek egiteko,
gaia osorik graba daiteke edo elementu
batzurekin jokatu (soinua, adibidez, alda
daiteke irudiak aldatzeke).

Nork bere programen sorketan par
tehartzeko ahalmena edukitzea da, hain
zuzen ere, hizkuntz irakaskuntzako al
derdirik gustagarrienetakoa. Aspaldida
nik baliatu izan dira irakasleak antzer
kiaz, bai entzundakoa ulertzea errazten
duelako bai esaldiak egin eta ahoskatze
ko laguntza handia ematen duelako.
Antzerkigintzak duen alderdi on hau

areagotu egiten du bideoak «feeld back»
ak ematen duen posibilitateaz, behin eta
berriz ikus bait daiteke grabatutakoa eta
nahi den erritmoaz gainera. Honela han
ditu egiten dira ikasprozesuan partehar
tzeko aukerak.

4. Bideoskopioa eta konputagailua
«Simulazio» sistema batzutan erabil

tzen den bikotea duzu hau (Hegazkineta
ko pilotu, gidari-eskola eta gisa horreta
ko ikastegi berezietan irakaskuntz mate
rialak prestatzeko asko erabiltzen da).
Hizkuntz irakaskuntzan ere erabili du
-enbaítek.
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Bideo-diskoa eta ordenagailua, biak
batera, erabiltzea da gaur -gaurkoz iku
sentzungailu integraturik sofistikatue
na-.
Aldez aurretik disko gardenean graba

turiko irudi eta soinuak telebistako moni
torean emateko tresnari deitzen zaio bi
deokasetea. Erreproduzioa oso ona iza
ten da, irudia finkoa, geldirik dagoenean
oso argia eta ez diskoa ez makina honda
tzen da. Nahi den irudia, berriz, berehala
aurkitzen da diskoan. Baina bideodis
koak ez du grabaketarik egiten; errepro
duzioa bakarrik da horren zeregina.

Katearen beste muturrean konputagai
lua dugu, sistemako tresna bati edo bes
teari agintzeko prest dagoena.
Bideoskopioak eta ordenagailuak «si

mulazio-programa» bat osatzen dute.
Sistema konplexu honen helburua zera
da: ikaslea errealitatea «irudikatuko»
duen egoeran jarriz, benetako egoeretan
gertatzen den bezala parte hartzera eta
erantzutera bultzatu.

Hizkuntz klasea hartu nahi duen ika
slea horretarako kabina berezian sartzen
da. Bideodiskoko irudiak berremango di
tuen telebista-monitorea, terminal bati
lotutako ordenagailua eta kasete
magnetofoia bere mikrofonoarekin izan
go ditu aurrean.
Komunikazioko funtzioak eskatzen di

tuzten egoera arruntak biltzen ditu bideo
diskoak. Egoera jakin bat «bizitzea» era
baki du ikasleak eta ordenagailuaren bi
dez egoera hori dagoeneko tokia bilatzen
du bideo-kasetean, Monitorearen pantai
lan ikaslearekin hitzegingo duten pertso
naiak azaltzen <lira. Ikasleak erantzun
egin beharko die eta erantzunak soinu
kasetean grabatuko <lira.Lan hori buka
tutakoan, egoera berri bat martxanjartze
ko agin diezaioke ikasleak ordenagailuari
edo kasete testiguaren bidez bere eran
tzunak ondo ala gaizki <laudenziurtatu.
Bideo-kasetearen alde batean hamar

egoera biltzen <lira gizonezkoei dagoz
kienak, eta bestean beste hamar emaku
meentzako. Horrela egoerak ikasle ba
koitzak bere sexuari dagokion bezala
landu ahal izango ditu.

Deskribatu dugun sistema hau, guk
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dakigunez, Utah-ko (USA) unibertsita
tean bakarrik erabili da. Gure artean
nekez zabalduko da, oso garestia bait da
eta teknologia oso konplexua eskatzen
bait du. Hala ere, irakaskuntzaren alo
rrean ikusentzungailuek izan dezaketen
lekuari buruz irudimenari ateak zabaltzea
ez da, gure iritziz, burugabekeria.
Ikusentzungailuak, irakaslearen gida

ritzapean material lagungarriak sortuz
edo, aitzitik, tarteko guztiak baztertu eta
bere mezu globala igorriz, bakarka arituz
edo multimediak osatuz, aurrera doaz eta
gure gizartean gero eta onartuagoak <lira.
Horrela jarraituko dute kaskagor zenbait
aurka egon arren.
Aurrerakada hori tajuz egin dadin eta

eragin handia izango baldin badu, hona
ko baldintza hauek bete beharko <lira:

1. Horniduraren aldetik, ikasle
irakasleen eskuetan material egokiak ja
rri behar <lira,gaurko teknologiari eran
tzungo diotenak, eta lan hori egiteko,
lekuak eta presupostuak prestatu beharko
<lira.

2. Irakasleek, tresna hauen erabile
rari dagokionez, prestakuntza minimo
bat beharko dute, beren lanean erabil
dezaketen eta kalean dagoen materiala
ren berri izanez eta, egoerak inork baino
hobeto ezagutzen dituztenez, material
aproposak prestatuz.

3. Azkenik, eta produkzio mailan,
alor honetako teknikariek irakasle, ikasle
eta pedagogoekin estuki loturik, nabari
diren premiei erantzuteko materialak an
tolatu beharko dituzte.

Orain dela urte batzu, ez asko, arbele
tik filminetara igarotzea kaskarikeria eta
lujua zen askoren ustetan. Gaur ere zen
baitentzak denbora alferrik galtzea beste
rik ez da. Bihar «bideoaren gure seme
alabek» ez dute asmatuko ez ikasten ez
bizitzen pantailaren aurrean izan ezik.
Nahi badugu eta ez badugu, hori horrela
izango da eta, zalantzarik gabe, aurrera
pauso bat emango da horrekin. Ikusen
tzungailuak gure eskuetara datozkigu
gaur, gizonak duen eginkizunik ederre
nean erabil ditzagun: irakaskuntzan ale
gia.
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TECNICAS AUDIOVISUALES

Fondo y forma, técnica y contenido son los dos
grandes polos a través de los cuales circula toda
transmisión de mensaje. El uno condicionado sus
tancialmente al otro y viceversa.
La descripción de las técnicas audiovisuales

puede efectuarse desde criterios bien dispares.
Escogeremos nosotros el criterio sensorial para,
así, clasificar el material audiovisual en tres gran
des apartados:

1. Audiovisuales que transmiten el mensaje
prioritariamente a través de la imagen.

2. Audiovisuales llamados «sonoros».
3. Audiovisuales «integrales» o «globales» que.

combinan imagen y sonido en sus plantea
mientos.

Desde la humilde pizarra, hasta los métodos más
sofisticados de la enseñanza programada, el audio
visual en la enseñanza de lenguas, bien trasmitien
do un contenido globalizante, o bien proporcionan
do material de complemento a la labor del profesor,
es un elemento esencial en nuestra civilización de
la comunicación.

TECHNIQUES AUDIOVISUELLES

Le fond et la forme, la technique et le contenu,
sont les deux grands poles a travers lesquels passe
toute transmission d' un message. Le premier con
ditionnant substantiellement le second et viceversa.
La description des techniques audiovisuelles

peut se faire a partir de criteres tres divers, Nous
choisirons ici le critére sensoriel, classifiant ainsi
le matériel audiovisuel sous trois grandes rubri
ques:

1. Les techniques audiovisuelles qui transmet
tent en priorité le message a partir de
l'image,

2. Les techniques audiovisuelles appelées «so
nares»,

3. Les techniques audiovisuelles «intégrales»
011 «globales» qui marient /'image et le son.

Depuis /'humble ardoise d' écolier jusqu' aux
méthodes les plus sophistiquées de /' enseignement
programmé, l'audiovisuel est dans l' enseignement
des langues 1111 élément essentiel dans notre civili
sation de la communication, et cela en transmettant
1111 contenu global ou alors en fournissant un
matériel complémentaire au travail du professeur.

AUDIO-VISUAL TECHNIQUES

Every message transmission circulates
throuqh the two great poles of style and
meaning, technique and content. The one is
substantially conditioned by the other and
vice-versa.
The description of Audiovisual techni

ques can be basedupan very different crite
ria. Let's choose the sensorial criterion in
order to classify audio-visual material in
three large groups.
1. Audio-visual equipment that transmi

te the messageprincipally via a pictu
re.

2. Audio-visual equipment that trans
mits a messagevia sound.

3. Audio-visual equipment that trans
mits a message via both picture nd
sound.

From the humble blackboard to the most
sophistioated programmed tuition, audio
visual methods, whether used as a global
teaching system or just a complementary
aid to a teacher's work, are an essential
element in the teaching of languages in our
«Civilization of Communication».
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