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Metodologia audíolingualaren ondoren
haize berriak

Linguistika estrukturalista eta psiko
logia behavior'ista sorburutzat hartuz,
metodología indartsua sortu zen. Hiru
hamarkadatan zehar nagusi izan da ira
kaskuntzan, bere forma desberdinetan,
teori mailan behintzat; askozaz zaila
goa bait da ikasgeletan zer pasatu den
jakitea.

Baina, hirurogeiko hamarkadan ze
har, zenbait kritika eta saio berri me-

todologia audiolingualen nagusitasuna
zalantzan jartzen hasten dira. Ezin da
esan oraindik metodología berria sortu
denik, baina agertu dira bai alderdi ba
tzuren kritika sakonak, baita soluzio
bideeak aurkitzeko proposamen berriak
ere. Ikus ditzagun, beraz, ikaskuntza
komunikatiboaren bereizgarriak eta
hizkuntz funtzioak gramatikatik at.

* Xixa Gardnerren baimenez, «Hizkuntzen
irakaskuntza. Topikoak eta metodologiak»
(Gasteíz, Hezkuntza Saila, Glotodidaktika-la
nak, 1, 1981, 57-78 orr.) liburutik hartua eta
moldatua.



Gai monografikoa

I.--'-lKASKUNTZA
KOMUNIKATIBOAREN
BEREIZGARRIAK

Komunikazio-hurbilbídea («the com
municative approaoh») deitzen diegu
proposamen hauei. Zergatik komunika
ziozkoa edo komunikatiboa? Egileek
hurbilbide honen ·enfokea desberdina
dela azpimarratu nahi dutelako. Meto
dología audiolingual askok hizkuntza
ren alderdi linguistikoa hartu du zen
tru tzat. Lortu nahi dena gramatikalki
zuzenak diren esaldiak ahoskatzea da.
Zuzentasun hau beharrezkoa bada ere,
komuníkazio-hurbilbidearen zaleek hiz
kuntzaren lehenengo helburua, komu
nileazioa, ahaztuta geratzen dela pen
tsatzen dute.

Adibidez, demagun irakasle batek
orainaldí burutua azaldu nahi duela
klasean: textuliburutik at, zenbait adi
bide eman nahi ditu, horietako bi «atea
ireki dut» eta «atea itxi dut» direlarik.
Hauek ulertarazteko, irakasleak atea
irekitzen du; gero lehenengo esaldia
ahoskatzen du. Berriz atea itxi eta gero
bigarrena ahoskatzen du.

Azter dezagun zer pasatu den. lrfl
kasleak bi esaldi zuzen ahoskatu ditu,
denboraldien exijentziak errespetatuz:
ekintza burutua zegoen esaldi deskriba
tzailea ahoskatu duenerako, Gramatika
aldetik, orduan, ezin ditugu esaldi
hauek kritikatu. Halere, nolabaiteko
artifizialtasuna atzematen dugu. Ha
rten zergatia ulertzeko, beste analisi
bat burutu behar dugu. Komunikazio
helburuena. Esaldi hauen helburua ikas
leei orainaldi burutuaren forma eta
denborazko zentzua adieraztea da. Bai
na zein da eguneroko bizitzan esaldi
hauen paper komunikatiboa? Egonge
lan sartzen garenean, ez- diegu hangoei
atea itxi edo ireki dugunik jakin araz
ten. Ez dago beharrik, ikusi dute eta.
Baina horixe egin du gure irakas
Íeak: ikasleen aurrean zerbait egin eta
gero ekintza herí deskribatu. Guztiz ar
tifiziala da prozedura hau (1).

Non erabili genitzake orduan bi esal-
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di horiek> Gure ekintza ikusi ez duen
norbaiti jakin arazi nabí diogunean. Bes
te horrek ez dakien informazioa pasa
tzen diogu; nolabaiteko komunikazio
mota sortzen ari da. Gure ekintzen be
ni jakingo balu, ez genuke azaldu be
harrik izango.

Irakaste-prozedura batzutan, honela
ko kritika egin gabe dute egileek. Ko
munikazio-hurbilbidean, aitzitik, kornu
nikazioaren garrantzia azpimarratu nahi
da. Ikusi dugun bezala, ikuspegi berri
honek aldaketa batzu eragiten ditu kla
seko praktikan. Aldaketa hauek kornen
tatuko ditugu hemendik aurrera.

Klase komunikatihoa
Klase komunikatiboaz egingo dugun

ondoko deskribapenean, ez gata klase
koherente bat aurkezten saiatuko, tek
nika berriek ekarritako aldaketak na
barrnentzen baizik. Komunikazio-hur
bilbideari egiten zaion kritika bat ho
nela justifikatzen dugu: hurbilbide ho
nek klaserako teknikak proposatu ditu
batez ere, metodología baten ikuspegi
orokorra gutxitan bereganatuz (2). Ha
la ere, teknika solte hauek atzean zer
nolako metodología dagoen nahiko age
rian jartzen dute. Adibide gisa, ikus
ditzagun klasearen uneak, hurbilbide
honetan klase estandarrik ez dagoela
ahantzi gabe.

l. Unea
Irakasleak klasearen helburuak azal

tzen dizkie ikasleei: hau klase bakoi
tzaren edo klasearen zati bakoitzaren
hasieran egiten da. Baina hurbilbide ho
nen za!eentzat ez da nahikoa helburua
adieraztea: zernolakoa izango den ere
garrantzia handikoa da beraien ustez.
Ikaslearen ikuspegitik, esate baterako,
bi aríbide guztiz desberdínak irudituko
zaizkio ondoko hauek:

- Hoy vamos a aprender el presente
de indicativo del verbo «izan», ser.

edo:
- Aujourd'hui ttous allons apprendre

le présent de l'indicatif du oerbe
«izan», étre.
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eta bestaldetik:
- Hoy vamos a aprender a preguntar

el nombre de otros y a decir el
nuestro.

edo:
- Aujourd'hui nous allons apprendre

comment demander le nom des au
tres, et comment dlre le nátre (3).
Irakasleak agindu eta oharren bi-

dezko komunikazioa lortzen ez badu,
ezingo dira klaseko aribideak burutu.

Nolanahi ere, klase baten amaieran,
ikasleak bigarren hizkuntzan ekintza
berri bat buru dezakeela esatetik aditz
paradigma berri bat ikasi duela esatera
alde handia dago.

2. Unea
Ekintza berrirako beharko diren hiz

kuntz formak aurkezten dira textuin
guruaren bidez. Ez da nahikoa forma
hutsean aurkeztea, ezta kontextu batean
asko erabiltzea ere. Aurkezteko moduak
formaren zentzua eta erabilera garbi
utzi behar ditu, textua argigarri dela
rik. Informazio batzu beharrezkoak <li
ra: nork nori hitzegiten dion, non eta
zergatik. Adibidez, «egingo duzu?» ira
kasleak ikasleari esanda, agindu edo
mehatxu bat izan daiteke. Lagunartean,
eskaera bat dirudi. Textuak xehetasun
hauek zehaztu behar ditu. Xehetasun
hauek definitzen dituzten mekanis
moak ulertu nahian, perpaus mailaren
gaineko gramatikaren arauak asko iker
tu dira azkenaldi honetan.

3. Unea
Hemen, hizkuntz forma berriak lan

tzen dita; baina ikuspegi berri batetik.
Errepikaldien garrantzia askozaz txi
kiagoa da audiolingualean baino. Ikas
leek forma berria gutxi gorabehera
ahoska dezaketenean, aribide komuni
katiboak egitera pasatzen dira. Helbu
rua forma berrien bidez hizkuntz ekin
tza konkretu bat burutzea da. Horre
gatik, egiturazko ariketa batzu ez díra
onargarriak, ez bait dituzte komunika
zioaren baldintzak errespetatzen, Nahiz
praktika sistematikoa eraman, beti
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txertatzen da kontextu batean: hasie
rako audiolingualaren zentzugabekeriak
baztertu egin dita behin betiko. Egí
turazko ariketak gai baten inguruan an
tolatzen dira. Demagun, adibidez, ira
kasleak ondoko textu hau aurkeztu
duela klasearen 2. unean:

«Nire lagun bati bau gertatu zltzaion
txikitan.

Bere familiak txalet txiki bat zuen
eta asteburuak ando pasatzera Madril
dik txalet txiki borretara joaten zlren.
Gau batean nire laguna esnatu egin zen;
txakurra zaunka ari zeta konturatu ze
nean, barrituta geratu zen, zeren . txa
kurrak normalean ez bait zuen zarata
rik egiten. Begiak ireki ondoren, argia
piztu zuen. Txakurrak gauak kanpoan
pasatzen zituenez, ikusteko leihoa ireki
zuen. Ireleitzeraleoan, ezkerraldetik ar
gi berezia zetorrela konturatu zen. Ez
kerretarantz begiratu eta gar altuak
ikusi zituen alboko gela miazkatzen,
Korriha joan zen alboko gelara neba
txikia ateratzera. Gela Ieez beterik ze
goen eta neba ia konorterik gabe aur
kitu zuen. Hura atera ondoren, besteak
oihuka esnatu zituen neskak. Berari es
ker, guztiak onik atera ziren. Zorionez,
ez zen inor bil, baina ez ziren urruti
ibili. Auzokoen laguntzarekin, ordube
teren buruan menderatu zuten sua» (4).
Textu honetaz baliaturik, egiturazko

ariketa hau egin daiteke:
- Zergatik joaten ziren txaletera?

Asteburua / pasatu (5) (5 bis)
- Zergatik hurbildu zen leibora?

Txakurra / ikusi
- Zergatik beglratu zuet: ezkerralde

rantz?
Argi berezia / ikusi

- Zergatik sartu zen nebaren gelan?
Neba / salbatu

- Zergatik basi zen etxean oihuka?
Familia / esnatu

Ariketa hau ez da mekanikoki egin;
erantzuna emateko, kontextua ulertu
behar da. Alderdi mekaniko bakarra,
nahi (e) lako
erabiliz erantzutea da.
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Gasteis
goizez arratsaldea

l. 7..30 5.I
2. 8.30 6.I
.3. 10.20 7.!
4.

Oharrak: A: Hutsuneak betetzeko, lankideari galdetu.
B: Erantzun zure Iankidearen galdereí,
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4. Unea
Transposizio-ariketak ere ez dita au

diolingualarenak bezalakoak. Goazen
desberdintasunak ikustera: aribideen
forma ez ezik, prozedura ere berria de
la nabari da. Ikasleek askotan binaka,
hirunaka edo taldeka egiten dute lana.
Irakaslearen papera aldatu egiten da,
noski. Beste metodologietako klaseetan,
irakasleak den-dena kontrolatzen du:
grama tika-itzulpenezkoan, irakaslearen
ahaldun paper tradizional hori beterik;
audiolingualean, ikasleen hutsegiteak
lehenbailehen zuzenduz. Remen, aldiz,
ezin du dena gainbegiratu askotan. On
dorioak bi eratakoak dita:

a) ikasle bakoitzak gehiago prakti
katzeko aukera du.

b) soltatzeko aukera handiagoa du,
irakaslearen zuzenketa zorrotzen beldu
rrez ibiltzeke.

Irakasleak isiltzen ikasi behar du,
ikasleen komunikazioen erritmoa ez
apurtzeagatik. Gramatika-puntu zehatz
bat lantzen denean zuzentzea beharrez
ko bada ere, gaitasun orokorrak gata-
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tzen direnean, ezin da berdin esan; eta
kasu hauetan gehiegi zuzentzeak ondo
rio negatiboak ekar ditzake,

Ikus ditzagun ariketak eta aribideak:
hemen printzipio nagusietariko bat in
[ormazio (edo iritzi) jauziarena da.
Goian irakasle askoren hizkuntzaren ar
tifizialtasuna aipatu dugu; orain, ikas
leena saihestu nahi da. Audiolinguale
ko ariketa askotan, ikasle batek galde
ra bat osatzen du eta laborategiko zin
tak edo beste ikasle batek erantzuten
dio. Gehienetan, batez ere liburu batek
edo irakasleak akuiluak ematen badituz
te, ikasleek aurretik dakite zernolakoa
ízango den galdera, eta zernolakoa
izango den erantzuna. Osatutako esal
diek ez dute inongo balio komunikati
borik transmititzen. lProzedura guztiz
artifiziala da. Horregatik da erabílga
rria informazio-jauzia, Baldin eta bes
teak ez dakien zerbait badaki ikasle ba
tek, komunikazioaren aurrebaldintza
normalak errespetatzen dira. Adibidez,
ikasleak bikoteka ari dira ariketa bat
egiten; lehenengoak papertxo hau dau
ka eskuartean:
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Bigarrenak ondoko hau dauka:

Oharrak: A: Erantzun zure lankidearen galderel.
B: Hutsuneak betetzeko, galdetu zure lankidearl

GASTEIZTIK BILBORAKO AUTOBUS ORDUTEG!A
Gasrela

Goizez Arratsaldez;

1. c:::I 5. 3.30
2. c=t 6. 4.00
.3. r:=1 7. s.oo
4, 11.00

Paper hauek banatu baino lehenago,
irakaslea, zer ordutan lrtetzen da Bilbo
raleo «hainbat»garren autobusa? edo
antzekoak, eta orduak ere lantzen ardu
ratu da. Ikasleen helburua ez da hiz
kuntz forma konkretu bat praktikatzea,
dauzkaten paperak ongi betetzea bai
zik. Gero bakoitzaren erantzunak kon
probatu beharko dituzte. Beraien atse
gina aribidea ongi burutzetik dator: hiz
kuntz forma berri bat lantzea zeharka
ko ondorioa izan da. Eta honelakoa da
kaleko komunikazioa. Helbururen bat
lortzeko hitzegiten dugu, ez hizkuntz
Iormak lantzeko.

Hemen behe-mailako informazio-jau
zizko aribidea ikusi dugu. Goi-rnailetan,
konplikazio gehiago sar daiteke. Edo
ikasleen arteko iritzien desberdintasuna
aprobetxatuz, beste maila bateko ko
munikazioa sor genezake. Azken ba
tean, gai batez iritzia adierazten dugu
nean, zerbait komunikatzen diogu en
tzuleari.

Aukerak eskaintzea
Ariketa komunikatiboen beste alder

di bat ikasleari aukerak eskaintzea izan
daiteke. Ondoko eskema hau idatz dai
teke arbelean:
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Zure Iarrkldearekin ondoko elkatrlzketa hau praktikatu:

Ikasle 1:
atentzioa lortu

kalee»-
Ikasle 2:

atentzloa eskaini

tl 11: ordua galdetti ]

~ ~
rl l 12: ez daki l r 1 12, ordua ernan

l l
11: elkarrizketa 11: eskertu eta

l elkarrizketa amaituamaitu

f 12: 'Nola?'

J
1

Taula honetatik, ondoko elkarrizke
tak ere osa daitezke, besteak beste:
I.1.: Aizu
I.2.: Bai?
I.1.: Zer ordu da?
I.2.: Nota?
I.1.: Zer ordu da? (Zer ordu den?)
I.2.: Ez dakit
l. l.: Bueno. Agur, ba.

Edo:
I.1.: Adizu
I.2.: Zer?
I.3.: Zer ordu da?
I.4.: I txoin pixka bat .

Ordubiak eta hogei (dira)
I.5.: Eskerrik asko. Agur.

Aurreko klaseetan ikasia aprobetxa
tuz, ikasle sortzaileek eskema hau le-

11: galdera
errepikatu

hendik ezagutzen dutenaz osa dezakete.
Irakaslearen papera zailtasunak kon
pontzen laguntzea eta egiten diren hu
tsak apuntatzea da (5 ter.).

Jolasak
Azken une honetan, jolasak, antziru

dikapenak eta korapilo-askaketa eska
tzen duten ariketak ere agertuko dira.
Komenta ditzagun hauek ere.

Jolasak askotan erabili dira hizkuntz
klaseetan, baina gehienetan beraien fun
tzioa ongi definitu gabe. Ikastaro trin
ko baten azken ordua edo ostiral arra
tsaldeko klase-ordua betetzeko erabili
izan dira. Remen beste erabilera-modu
bat proposatzen da. Irakasleak jolasek
zernolako mintzaira sortu behar duten
aurrez ikusi behar du.
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Har dezagun, adibidez, «Monopo
lioa» (6). Zer lantzen du?

a) Irakurmena, arauak irakurtzera
koan;

b) Zenbakiak: dirua kontatzera
koan;

e) Negoziatzeko mintzaira, oru
been salmentan.

Hiru alderdi hauetaz aparte, ia hitzik
esan gabe jolas daiteke. Baina prakti
kan, ama-hizkuntzan behintzat, beste
mintzaira-mota batzu sortzen dita.

d) Lagun artekoa;
e) Eztabaidak sortzen direnekoa;
f) jolasari jarraipena ematekoa.

Konuuuleasio ·hurbilbidea

Adibidez:
Nekane, zuri tokatzen zaizu.

edo:
Gartzelara [oan bebar dun, etab.
Ikusten denez, jolas hau trebetasun

orokorrak eta euskal giroa sortzeko oso
egokia izan daiteke. Baina oso mintzai
ra desberdinak eskatzen ditu eta fun
tzio espezifiko bat edo hizkuntz forma
berri konkretu bat lantzeko, ez da oso
egokia.

Horregatik, beste zerbait ere behar
dugu: ikaspuntu zehatzak bereziki lan
tzearren asmatutako hizkuntz jolasak,
hain zuzen. Demagun ondoko diagrama
hau (edo beste edozein):

Erdian karratua daga.
Goiko aldea aprobetxatuta, marra:

ezazu gainean triangelu aldekide bat
etab. Berriz ere, ikaslearen interesa ez
da hizkuntz forma bat edo bestea lan
tzea, hizkuntz forma horien bidez
irudi egokia marraztea baizik.

Gauza bera komenta dezakegu kora
pilo-askaketaz; kasu honetan, aldizka
rietan agertzen diren puzzleak, proble
ma logikoak etab. sar ditzakegu, baina
ondoko baldintza hau betetzen dutela
rik: aribideak irakaslearen helburu bat
bete behar du.

Laburtuz, komunikazio-hurbilbideari
jarraitzen dion klase bat une hauez osa
daiteke:

Ikasle batek irudia dauka eskuen ar
tean, eta beste batí marraztu arazi be
har dio. Nolako mintzaira espero dugu
hemen? Posizioarena:

Erdian karratua daga
Tríangelua daga goian

etab. Beharrezko hiztegi berezia aparte
eman daiteke. Segituan ulertzen dira
honelako matematikazko hitzak: koa
dratu, triangelu, zirkulu. Behar den hiz
kuntza linguistikoki aztertuz, oinarriz-
ko egitura « n dago» da: [ehen mai-
lako egitura bat. Ikasleak aurreratua
goak badira, mintzaira aberatsagoa es
peroko genuke, baina hala ere posi
zioarena izango litzateke.
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l. Unea Helburuen ezarpena

2. Unea Aurkezpena

3. Unea Lantze kontextualizatua
4. Unea Transposizioa burutzeko aribide desberdinak.

Eredu hau, hala ere, ez da beste me
todologietan bezain finkoa. Bereziki,
badago trebetasunen arteko elkar erla
zionatze eta nahastea, metodología au
diolingualean inoiz gertatzen ez zena,
eta hemen komunikazioaren beharrek
eragiten dutena.

Irakurmena eta idazketa

Adibidez, goian aipatu den jolasak,
diagramarenak, ahozkoa ez ezik irakur
mena ere lan dezake, jolasteko oha
rrak idatzita ematen badira:

DESKRIBATU ETA IRUDIA EGIN
(Bikoteentzat)

«A» JOLASKIDEARENTZAKO OHARRAK
EZ IREKI ZORRO HAU ONDOKO OHARRAK IRAKURRI ARTE

1.-Zorroan irudi bat aurkituko dugu. Ez erakutsi irudía «B» jolaskideari.

2.-Esaiozu «B» jolaskideari, arkatza, borragoma eta papera beharko di
tuela.

3 .-Esaiozu orain zuk deskribatzen duzun irudia marrazteko. Lehenik des
kribapen orokorra egin dezakezu eta gero xehetasunetan sartu.

4.-Ez ezazu begira «B» jolaskidea egiten ari den irudia. Esaiozu nahi badu
galderak egiteko.

5.-«B» jolaskideak irudia amaitzen duenean, zure irudia erakutsi. Bi iru
diak erkatu eta sortu diren hizkuntz zailtasunak eztabaida itzazue (7).

Ikusten denez,
a) Irakurketa honek benetako ko

munikaziozko helburua du; ez irakas
learen galderei erantzutea, ekintza bat
burutzea baizik.

b) Idaztea izan ezik, hizkuntz tre
betasun guztiak beharrezkoak dita he-

men: «A» jolaskideak irakurri eta hi
tzegin behar du; eta «B» jolaskídeak
entzumena lantzen du. Bestela esanda,
[olas hau trebetasun anitzeleo aribidea
da. Eta aribide-katea luzeagoak ere osa
daítezke; hemen hurrengo urratsa «B»
jolaskideari irudi bat asrnatzeko eska-
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tzea izango litzateke. Gero, «A»ri des
kribatuko lioke. Edota biek batera hi
rugarren klasekide batí egingo liokete
deskribapena, hark marrazten duen bi
tartean.

e) Oharretan, ikasleak ikasi ez di
tuen forma batzu sartuta <laude [adibi
dez, aginduzko sintetikoak eta analiti
koak). Hona hemen komunikazio-hur
bilbidearen beste alderdi bat. Irakur
tzeko eta entzuteko textuak bi mota·
koak izaten dira. Alde batetik, den
dena ulertzekoak, gehíenetan textu-li
bururako bereziki asmatuak. Beste al
detik, benetako textuak, hots, kalean
jasotakoak. Zailtasunik gogorrenak ken
tzeko zerbait manipulatzen badira, sasi
benetakoak deitzen dira. Hots, guztiz
benetakoak izan gabe, benetakoen be
reizgarri asko gordetzen dituzte. Biga
rren textu-mota honen helburua honela
explika daiteke. Hizkuntza berria ikas
ten duenak gutxitan ulertzen du dena.
Bai belarrizko bai begizko ulermen
falta honengatik, ikasle asko desani
matzen da; hitz bat ez ulertzeagatik,
ezer ez dutela ulertu uste dute. Gehie
netan, ez da egia. Ulertu dutenaz ba
liatuz, ulertu ez dutena deduzitzen saia-
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tu beharko dute. Elementu ezagunek
ezezagunei buruzko argibideak ematen
dizkigute. Asmatzeko trebetasun hau
garatu behar dugu ikasleengan. Ikas
leak ez ulertzeak sortzen duen segurta
sun-eza jasaten ikasi behar du.

d) Irakasleak bere ikasleen kapazi
tatea ongi neurtzen jakin behar du, jo
laseko textuan zailtasun handiegirik ez
sartzeko, Zentzu honetan, goiko textua
ere erraz daiteke.

Diktaketak aparteko aipamena mete·
zi du. Hurbilbide honetan balio berria
ematen zaio: neurgailu on bat dela di
rudi, bereziki ortografiari begira ez
bagoaz. Hizkuntza erabiltzeko gaitasun
orokorra neurtzen ornen du.

Programak
Beharbada, hurbilbide berriaren era

gina nabariagoa da plangintzan klasean
baino. Estrukturalisten programak egi
turetatik abiatzen dira beti, baina hur
bilbide honen arabera, ikasleen interes
edo beharretatlk abiatzen gata. Adibi
dez, idazle batek ondoko hiru gaiak
proposatu ditu bere textu batean
(OHOko l. zikloan erabiltzeko):

GAIA ARIKETA TEXTUA

Hobby Autografoak jasotzea Emango didazu
zure autografoa, mesedez?

- Bai, hona hemen. / Barkatu,
baina ez dut astirik.

Ordua Lur-globo batekin, - Zer ordu da hemen /
munduko denbora- Washingtonen?
atalez hitzegitea. - (Goiz)eko (ordubi)ak dira.

Non? Jabetasuna baieztatzea - (Liburu) hori nerea da.

- Nola? Nerea da (8).
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Programa osatzerakoan, textulibu
ruaren egile hau ezkerreko zutabetik
abiatzen da, gero, 3. zutabean, ikasleen
interesetatik sortzen diren egiturak bi
latzeko. Estrukturalisten prozedura al
derantzizkoa da: irakatsi nahi dituzten
egituretatik abiatuz, kontextu eta gai
egokiak bilatzen dituzte. Honen ondo
rioa textuliburu askoren artifizialtasu
na da, textua etaikuntza espezifiko ba
ten erabilpena bistan jartzeko asmatua
izan delako. Noski, programa komuni
katiboa eta estrukturalista nahiko des
berdinak izango dira. Aipatu den idaz
leak ondoko desberdintasun hauek to
patu zituen. Biek antzeko hizkuntz mai
la zuten, baina komunikatiboak bazuen
zenbait bereizgarri:
- Berezitasun lexikalak.
- Hizkuntz mailan, barietate handia-

goa ikasgai bakoitzean.
- Ikaspuntu gutxiago denbora berdi

nean.
- Emankorrak ez diren egiturak baz

tertu egiten dita.
Dena den, hizkuntz teoria berriak

programazioei nola aplikatu asko ezta
baidatzen da mementu honetan. Hemen
idazle batek proposatutako bidea bes
terik ez dugu eman.

11.-GRAMATIKAKO
ANALISITIK AT

Funtzioak
lkus dezagun, orduan, zein analisi

berri sortu diren. Goian ikusi dugu
analisi sortzaile-transforma tzaileek ga
rrantzi berritua eman nahi ziotela zen
tzuari, baina praktikan ez dela hori
gertatu. Horixe da, hain zuzen, írakas
learen problematika. Formak («Morfo
sintaxia», «Deklinabidea», «Aditza»)
irakasteaz gainera, zentzua ere adierazi
behar du. Ikasleak komunikatzeko tres
na eskuratu behar duela gogoan izanik,
ikasten duen hizkuntz forma bakoitzak
zertarako balio duen jakin arazi behar
diogu. Ikasleak esaldi horretaz baliatuz
zer lor dezakeen jakin behar du. Bes-
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tela esanda, esaldiaren [untzioa (9) ere
ikasi behar du eta ez forma huts hu
tsik.

Baina nola analizatu esaldiaren fun
tzioa? Har ditzagun ondoko esaldi
hauek;

Atea.
Ate bori.
Itxi atea.
Atea, mesedez.
Atea itxiko duzu?
I txiko al zenuke atea, mesedez?
Aizak, botz zegok bemen. (Aitak se-

meari neguan; semea oraintxe sartu da
egongelan, eta atea ixtea ahaztu zaio).

[oño. (Serne berberak itxi egin du
atea, baina jostailu baten hila irten da
geroxeago. Berriro egongelan sartu de
nean, atea zabalik utzi du lehen bezala.
Oraingoan nahikoa izan da «Joño» hi
tza, aitaren haserrea ulertzeko),

Grarnatikazko forma desberdin guzti
hauek (hots, izen-sintagma, agindu sin
ple bat, galdera, baiezkoa -eta segu
ruenik, zerrenda honek ez ditu posibi
litateak agortzen-) norbait zerbait
egitera bultzatu nahi dute. Agindua
ematea hizkuntzaren funtzio bat dela
esan dezakegu. Baina hemen garbi ikus
ten den bezala, funtzio hauek ez dute
gramatika tradizionalaren analisiarekin
zerikusi handirik.

Han, baiezko, ezezko, galdezko, agin
duzko eta abarretan sailkatzen ziren
esaldiak. Eta ikasleok baiezkoaren bidez
baieztatu egiten zela ikasten genuen,
ezezkoaren bidez ukatu, galderaren bi
dez galdetu, aginduzkoaren bidez agin
du, etab. Baina oraintxe ikusi dugun
bezala, ez da beti egia, Atea ixteko
agindua emateko oso forma desberdi
nak erabili ditugu. Beraz, agintzeko ez
dugu beti aginduzkoa erabiltzen. Fun
tzioa ez du formak bakarrik definitzen.
Era berean, galderak ez du beti galde
tzen. «Joan ninteke?» galdera, adibi
dez, baimena eskatzekoa da. Etab.

Ikuspegi honen ondorioa hauxe da:
aginduzkoek (eta beste forma linguis-
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tikoek ere bai, noski) funtzio bat bai
no gehiago bete dezakete.

Alde hortik (Ez diozula sinesten
adierazteko).

Lagun nazazu, [ainkoa {Otoitz egite
ko. Ez dut uste inongo kristauk bere
Jainkoari aginduko dionik).

Joan zaite: pikutara (Iraintzeko edo
haserrea adierazteko, Aginduzko hau
ez da hitzez hitz hartzekoa).

Marrubiak bota iezazkiozu (Errezeta
bateko azalpenak emateko).

Funtzio-zerrenda batek nolako itxura
duen garbiago uzteko, hona hemen in
geles textuliburu baten aurkibidearen
zati bat:
- Istripu bat deskribotzea.
- Galderen berri ekartzea.
- Mehatxu eta promesak.

Herria edo birla deskribatzea.
Asma ziurrak eta zalantzazkoak.
Injormazioa lortzeko bi bide.
Caldera delikatuak.

- [endea deskribatzea.
- Abisuak.
- Galderak errepikatzea, informa:do

gebiago ematera bebartzea.
- Abisuen berri ematea.
- Ukatzea.
- Sujerentziak.

Lanpostu bat deskribatzea.
- Obarra]: ematea.

etab. (10).

Lehenengoa hartzen badugu, istripu
bat deskribatzea, garbi ikusten dugu
Iuntzio batek ez duela deskribapen lin
guistiko baten zehaztasuna. Gainera,
funtzio bat azpifuntziotan bana dai
teke:
- Entzule baten arreta lortzea.
- Eguraldia nolakoa zen esatea.

Lekua deskribatzea.
- Objektu (kotxe) baten zatiak des

krlbatzea, etab.
Eta azpifuntzio hauek ere bana ge

nitzake. Funtzioen zehaztasun-Ialta ho
nek sailkapen linguistikoa ere erabiltze
ra behartzen du, edozein ikasprograma
zehazterakoan.

Konuuukazio-hurbilbidea

Funtzioak irakaskuntzan
Zer garrantzi izan dezake analisi ho

nek irakaskuntzan?
Ondorioak bi motatakoak izan dai-

tezke:
a) klaseko tekniketan.
b) programagintzan.
Komenta ditzagun, beraz, bi eremu

hauek.

a) Klaseko tekniketan
Funtzioen azterketak garbi azpima

rratzen digu esaldi-Iorma tradizional ba
koitza ezín daitekeela funtzio bakar
batekin identifika. Aginduzkoak agin
tzen du, baina baita íraíndu, eskatu eta
azalpenak eman ere. Nahiz agínduzko
formaren oínarrizko funtziotzat agin
tzea hartu, beste funtzioak ere iraka
tsi beharko dira.

Oraingoz, inork ez du euskal esal
dien funtzioei buruz ezer argitara eman.
Alar honetan lehenengo urratsak ema
ten ari direnak AEK-koak direla diru
di (10 bis). Noski, funtzio hauek, neurri
handi batean, gaztelaniazkoekín bat ba
da toz; ikasleak gaztelaniari buruz dakie
na euskarari aplikatu ahal izango dio.
Baina ikertu gabe, ezin dugu hori hone
la denik baieztatu. Ingelesa eta gaztela
niaren arrean, adibidez, azaleko kide
tasuna duten esaldiek funtzio guztiz
desberdinak eduki ditzakete eta alde
rantziz. Adibide txiki bat. Gaztelaniaz
aginduzko bat erabil dezakegu zerbait
ez dugula sinesten adierazteko: «venga
ya». Euskaraz aginduzko bat erabil dai
teke, «isilík hago», adibidez, baina mai
zago entzuten da «hai zera», Esaldi
hauen funtzioa berdina izaten da, tex
tuinguru batzutan behintzat. Baina for
ma linguistikoa ez da antzekoa inolaz
ere.

Esaldi baten funtzioa irakasteko,
kontextu batean txertatu behar dugu.
Esate baterako, lagun nazazu perpausa
ren funtzioa argitzeko, nolabaiteko ja
rraipena eman behar zaio. Hurrengo hi
tza [ainkoa bada, otoitza dela susma
tzen dugu. Mesedez bada, eskaera bat.
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Bestalde, ingurua nahiko konplexua
izan daiteke. [oño aginduzkoaren ingu
rua azaltzeko, beste 3 lerro idatzi behar
dira. Kasu honetan, hitz bat (Joño) ele
mentu txiki bat besterik ez da situazio
oso batean, baina aurretik gertatutako
esaldi eta ekintzekin lotuta doa.

Hau gogoan izanik, ondoko transfor
mazio-ariketa honen ahulezia garbi
ikusten dugu (Adi tz laguntzailea lehe
naldian ipini behar da):

Onda entzun dozue?
Non erosi dozuz?
Nok ipiñí dau emen?
Mats asko jaten dugu
Ura baño eztahe edaten
Nik ikusi dodalako
Eguraldi ona egin ez dauelako (11).
Honelako ariketekin, ikasleak esal-

diei nolabaiteko zentzua eman diezaien,
inguru berria asmatu behar du esaldi
bakoitzerako. Aldiz, bizitzan berran, as
kozaz elementu gehiago dauzkagu esal
di baten funtzioa ulertzeko. Azken fí
nean, mota honetako ariketak kaleko
hizkuntzak baino oztopo gehiago jar
tzen dizkio ikaslearen ulermenari. Esal
dien arteko loturak ere beharrezkoak
dira, zentzuaren zati hat ematen bait
digute (12).

b) Programagintzan
Kritika honen bigarren ondorioa gal

dera hau izan daiteke: (Noiz) merezí du
nere ikasleei hau irakastea?

Forma baten erabilgarritasuna ere
kontutan hartu behar da. Agian, ez du
merezi paradigma baten zenbait forma
irakasteak, sekula erabiltzen ez badira.
Demagun:

Nora zoaz?
Nora zoazte?
Nora doa?
Nora doaz?
Oso erabilgarriak díra, beste norbai

ten helburuaz enteratzeko. Baina 'Nora
noa?' eta 'Nora goaz?' galderak? Biga
nena besteen proposamenak jasotzeko
edo umeek gurasoengandik informazioa
ateratzeko akuilu bezala uler badaite-
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ke ere, oso zaila da Nora noa? horren
kontextu egokia topatzea. Gehienetan,
bakarrizketa hatean agertuko da, Ham
let baten erara. Hizkuntza pribatu eta
pertsonalaren zati dela dirudi, bestee
kiko komunikaziorako desegokia. Ge
hien gehien, beste baten agintera ma
kurtzen garela interpreta daiteke:

Nora bidaltzen neuzu?
Orduan irakasleak zera galdetu behar

dio bere buruari: Merezi al du forma
hau irakasteak paradigma osatzeko ba
karrik>

Funtzioari begíra, paradigma hone
tako forma guztiek ez dute balio ber
dina. Tírabira sor daiteke hemen iriz
pide linguistiko eta funtziozkoen ar
tean. Zeinek izan behar du nagusi? Pe
dagogoak erabaki behar du. Hemengo
erantzuna hau izan daiteke: «noa» ira
katsi behar da, baina ez kontextu hone
tan.

Beste maila hatean, prograrnagileak
antzeko galdera egiten du. Programa
tzen hasi baino lehen, ikasteko puntuak
ongi zehaztu behar ditugu. Ezin dugu
hizkuntza osoa irakatsi. Inork ez du
den-dena inoiz ikasi. Abiapuntu posi
ble hat funtzioak izan daitezke. Gure
ikasleen behar komunikatiboak fun
tzioen bidez zehaztu baditzakegu, lan
asko aurreratu dugu. Zein funtzío bete
beharko dituzte ikasleek? Zein kontzep
tu azaldu behar dituzte? Kontsiderazio
hauek ez dute esan nahi programaketa
baten ardatz antolatzailea funtzioek
izan behar dutenik. Baina funtziozko
analisiak gure hizkuntzari buruzko uler
mena aberasten du, komunikazio alder
dia bereziki nabarrnenduz.

Analisi honetatik ateratako progra
mazioa jakintzagai edo egoera baten ha
tasun errealean finkatuko da, nahíz
funtzioek dakarten ulermena aprobe
txatu. Zergatik? Demagun euskararen
ukatzeko forma guztiak ídentifikatzen
ditugula. Oso kontextu desberdinetan
agertuko dira, bakoitzak lexiko des
berdina erabílíz. Funtzioak programa
zíoaren oinarritzat erabíltzen badíra,
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lehen kritikatu dugun ariketaren dis
pertsioa izango dugu ondorio. Hau en·
foke linguistikoak eragina da. Hernen,

Komunikasio-hurbilbidea

aldiz, enfoke funtzionalak. Bai batean
bai bestean, textuaren barruko kohe
rentzia bilatzea falta da.

Horregatik, ikasgai bakoitzaren ardatzak aribide bat, textu bat, egoera
bat edo izan behar du; ez egitura, ezta funtzioa ere, biek, soilik erabiliz
gero, kornunikazioaren muina bartertzera eramaten bait gaituzte,

Gaitasun komunikatiboa
Metodología audiolingualari egin

zaizkion beste kritikak ere aipatuko di
tugu. Lehenengoak hizkuntzaren anali
sia ukitzen du berriro. Chomskyk age
rían uzten du berak osatzen dituen ana
lisiak hizkuntza purifikatu, garbitu eta
abstraktu batí dagozkiola. Ez zaizkio in
teresatzen gure ahoskatze mozkortuak,
gure lapsus linguae eta lapsus calami,
direlakoak gure amaitu gabeko esaku
neak, ezta gure perpaus ez-gramatikalak
ere, non hasiera ahaztu eta gero, egitu
ra aldatzen dugun. «Hutsegite» guzti
hauek alde hatera uzten ditu, jarduera
ren (13) gorabeheratzat jotzen dituela
rik. Berari interesatzen zaiona hiztuna
ren konpetentzia edo gaitasuna da; hots,
hiztunak buruan perpausak osatzeko
dauzkan arauak. Gero esaldi horiek
gauzatzean, hizlariak hizkuntzalari tzak
deskribatzen duen forma pixka bat de
sitxuratzen badu, hori ez da hizkuntza
larien arazoa. Baina irakasleena bai, eta
hauei interesatzen zaizkie «[ardueraren»
gorabeherak.

Ikasleek zinta gaizki grabatuak, tele
fono-linea txarrak, írratiko interferen
tziak, kaleko zaratak etab. entzungo di
tuzte, Ahoskatzerakoan, «X» eta «Z»
horiek «S» bihurtuko zaizkie, beren
esaldiak ez dituzte beti amaituko.
Chomskyk proposatutako gaitasuna ez
da nahiko beraientzat, jakina. Hitz egi
teko orduan, ez da nahikoa perpaus
bat gramatikala den ala ez jakitea (ho
nela definitu bait du gaitasuna Choms-

kyk); gure ikasleek noiz eta zertarako
erabili behar den jakin behar dute.
Bestela esanda, hizketa jarraituak ere
baditu bere arau bereziak. Kritiko ba
tek beste kontzeptu bat proposatu du
aparteko elementu hauek barnesartze
ko: gaitasun komunikatiboa (14). Berak
adierazten duenez, kontzeptu honetan
bi atal bereiz ditzakegu. Bata konpe
tentzia gramatikala (Chomskyk definí
tzen duen gaitasuna), bestea berbaldia
ren arauak.

Zernolakoak dita berbaldiaren
arauak? Hauen alderdi bat egokitasu
na da. Izen berak sujeritzen duen be
zala, hizkuntz erabilpenaren aspektu
bat da esaldia kontexturako egokia den
ala ez konprobatzea. Adibidetzat dema
gun:

1.-hiztunak: Zer ordu da?
2.~hiztunak: Irizpide hori azaldu

du batzordeak?
Ez dugu inongo loturarik topatzen

l. eta 2. esaldien artean, zentzuaren
aldetik esan dezakegu egokitasun tes
tuala falta zaiola 2.aren erantzuna
ri (15).

Badaude beste erabateko egokitasu
nak ere. Adibidez, euskal familia gehie
netan, umeek gurasoekin «hika» hitz
egitea gaizki hartzen da. Umeak hika
ko aditz-formak erabiltzen baditu, ego
kitasu» sezialesesi arauak ez dituela
menderatu jakin arazten digu, edota na
hita puskatzen dituela, gurasoak eraso
tzeko, Ume honen kasuan, gurasoen



EGOKITASUN-MOTAK

1, Textuala: Orain arte esan edo ídatzi denari dagokiona.

2. Soziala: Partehartzaileen paper sozialei dagokiena.

3. Erreferentziala: Mundu extralinguistikoari dagokiona.
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«status»ak eragozten du hikako trata
mendua. Beste kasu batzutan egokita
sun soziala «paper sozíalak» sortzen
du. Adíbidez, sendagileák ez du gure
kin oso terminología teknikoa erabil
tzen; sendagileak ez garenez, ez bait
dakigu sendagileen mintzaira berezia
erabiltzen.

Hírugarren egokitasun-mota erre]e
rentziala dei dezakegu. Hona hemen
ume euskaldun batek arau erreferen
tzialak ez ezagutzeagatik egindako hu
tsa:

- Ama, bor daga kobradorea (auto
busekoa).

- Orain sarrerak: atera bebar di
tugu.

Umeak ongi zekien amak papertxo
batzu erosi behar zituela. Baina ez ze-

Azken hitza

Denek onartutako metodologiarik ez
dago. Iniziatiba eta ideia asko dagoela
agerian dago, baina hízkuntzak ikastea
ren xehetasunei buruz oraindik ez da
kigu asid. Alderdi batzutan behintzat,
metodologiak hipotesi hutsetan finka
tzen dita. Batzu, prozedura zientifiko
baten bidez, baztertu egin <lira. Beste
batzuk justifikapen partziala lortu dute.
Metodologien ahultasun honek kontuz
ibiltzera behartzen gaítu; arazo guztiak
ez ditu metodología bakar batek kon
ponduko. Badirudí joera eklektiko bat
inposatzen ari dela.

Alde positibotik, aurrerapen garran-
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kíen sarrera hítza ekintza kulturalei eta
antzekoei bakarrik zegokienik.

Analisi hirukoírz hau nahiko sin
plea da, baina gaitasun komunikatiboa
ren ikaspuntuak zernolakoak direnaren
ideia ematen digu. Ikasleentzat, berriz,
ez da nahikoa forma grarnatikala eza
gutzea; noiz eta zertarako erabilí ere
ikasi behar dute,

Analisi berriek amtekoek baztertzen
zutena hasi dita aztertzen: esaldiaren,
edo hobeto, textuaten zentzua, esaldia
ren inguru ez-linguistikoarekiko ha
rremanak, faktore extralinguistikoak.
Baina ez du horregatik aurreko anali
sia bera baztertzen; haren osagarria da.
Analisi hauek asko hedatu dita azken
hamarkadan. Eta horien eragina ikusten
da textugintzan -ingelesaren munduan
behintzat-.

tzítsu batzu lortu direla esan behar da.
Hasieran, aurrerapen horiek hizkuntzen
analisietan izan dita batez ere. Azken
urteotan, ikedeen interesgunea ikaslea
ren jokamoldeak izan dira.

Azken finean, irakasleok geure topi
ko eta usteen arabera irakasten dugu.
Mementuan egin dezakeguna zera da:
horiek eztabaidatu, zehaztu eta bere
neurrían onartu edo baztertu. Horixe
egítea ere besterik gabe, aurrerapen
handia ízango litzateke. Gure aukerak
kontzíentekí egíten baditugu, eztabaida
serio baten posibilitatea handitu egiten
dugu.

Hala ere ezin díra írakaslearen mu-
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gak ahantzi. Hona hemen idazle batek
esaten duena:

«Ezin dugu hizkuntza bat irakatsi,
hizkuntza bilaka daitekeen baldintzape
nak sorterazi baizik, gizonaren buruan
hizkuntza haz dadin». (Hitzok Wilhelm
Von Humbodl t euskaltzalearenak dita
1835. urtean hil zelarik).

(1) Kritika honek ez du esan nahi irakas
leok honelako prozedurarik erabili ezin du
gunik: batzutan azalpide artifizialik besterik
ez dugu asmatzen.

(2) Hemen JOHNSON & MORROWren
(ikus bibliografía), B zatian agertzen den ikus
pegi orokorra jarraitzen saiatu da.

(3) Ezinbestekoa denean, irakasleak erda
raz hitz egiten du. Halere, euskara nagusi
da klasean. Bereziki ahalegintzen da klaseko
aginduak eta ohar guztiak euskaraz ematen.
Azken finean honelakoak bait dira klaseko
ekintzarik komunikatiboenak. Irakasleak agin
du eta charren bidezko komunikazioa lortzen
ez badu, ezingo dira klaseko aribideak burutu.

(4) Argi dago, textu ikuspuntu zehatz bat
lantzeko asmatua izan dela: Zergatik? .
-elako. Hortaz, ez da benetakoa, eta honetan
datza bere mugatasuna.

(5) Irakasleak bi galde-erantzun ematen
ditu eredu gisa. Hortik aurrera, irakasleak gal
dera eta bigarren zutabean agertzen diren hitz
akuiluak baizik ez ditu esaten. Ikaslearen la
na, hitz akuiluez baliatuz erantzuna osatzea
da.

(5 bis) Textu hau berriz irakurtzean, ari
bide honek ez nau gehiegi konbentzitu: ipuí
na ulertzeak bere alderdi komunikatiboa ba
du ere, erantzunek oso komunikatibotasun
gutxi daukate, Komunikazio-hurbilbidearen
gakoa benetako komunikazioa sortzean da
tzan neurrian, aribide honek ez du baldintza
hori betetzen, ez informaziol'ik ez iritzirik ez
bait da solaskideen artean iragaten.

(5 ter.) Aribide honek benetako hizkuntz
erabilera isladatzen du ikasle ltek ezin deza
keelako aldez aurretik 2k zer erantzungo
duen jakin. Edozein elkarrizketatan, errituala
ez bada behintzat, solaskideak erantzun arte,
erantzun horiek ez zaizkigu ezagunak, dauz
kagun aukerak batzutan oso mugatuak badira
ere. Ikasgelako aribide askok ez du mintzaira
komunikatiboaren baldintza, edo hobeto esan
da, ezaugarri hori errespetatzen.

(6\ AEK, d/g.
(7) Londreseko British Council-eko ideia

batean oinarritua.
(8) N. Hawkesen «Primary Children» ar

tikuluan, JO:H1'\JSON & MORROWen libu
ruan (ikus bibliografía).

Komzmikazio-hurbilbidea

(9) Hemen ere terminologi problema sor
tzen zaigu berriro: Egile guztiek ez diete ha·
lio berdina ematen hitz hauei: «íuntzio»,
«funtzio-noziozko». «Funtzio» bakarrik erabi
liko da hemen. Problema honen azalpen gar
bia, JOHNSON & MORROW 3.-5. orrialde
tan aurki daiteke. Funtziozko analisi hau
WILKINSek aurkeztu zuen lehenengo aldiz.
Nolako programak sortzen diren [akiteko, ikus
EK eta EK & ALEXANDER (ikus biblio
grafia).

(10) O'Neill, V. or.
(10 bis) Ezin da ahaztu hau 1981.ean

idatzi zela. Beste saio batzu egin badira ere,
oraindik ere behar-beharrezkoa dugun ikerlan
zabal hori burutu gabe dago.

(11) Peña, X:. (1963): Euskal irakasbide
laburra, lenengo malla, 33 or.

(12) Gai hau sakontzeko, ikus COUL
THARD eta WIDDOWSON (ikus bibliogra
fia).

(13) Hizkuntzalari askok konpententzia
edo gaitasuna (hiztunak duen barruko hiz
kuntz araudia) eta jarduera (gaitasunaren ka·
leko gauzatze konkretu bat) bereízten dituz
te. Honetaz, ikus GOENAGA. Gramatika bi
deetan, 18. or. GOENAGAk jarduera aipa
tzeko, ariketa esaten du. Guk termino hau
baztertu dugu, «ariketa-klaseko egiturako erí
bidea» zentzuarekin ez nahasteagatik.

(14) Dell HYMES: «On communicative
competence» artikulua, PRIDE eta HOL
MES-en liburuan (ikus bibliografía).

(15) Kontextu honetan, lehenengo orrial
dean aipatu den beste «topiko» bat argi dai
teke: erantzun osoarena. Honen arabera ira·
kasleak ez dio ikasleari erantzuneko zenbait
elernentu ezabatzen uzten, nahiz galderan ere
agertu, Adibidez, Non bizi zara? galderari
(Ni) Aretxabaletan bizl naiz erantzun behar
zaio. Aretxabaletan soilik esatea ez du onar
tzen irakasle askok. Mintzaira artifizial bat
sortzeko arriskuan aurkitzen gara hemen.
«Erant:r.1111osoa» gutxitan ematen bait ditu
kaleko bizitzan. Gehienetan, ahal ditugun ele
mentu guztiak ezabatzen ditugu gure perpau
setatik. Kalean gertatzen denarekin erkatuta,
esan dezakegu erantzun osoaren sistemak ez
duela egokitasun textuala errespetatzen, ez
ta gaitasun komunikatiboaren erabilpenerako
erregelak ere. lkasleak ezabatze-teknikak ere
ikasi behar bait ditu. Erantzun osoa eragiteko,
beste teknikak bilatu behar ditugu. Adibidez,
egunero etortzen naiz erantzuna [asorzeko,
Gasteizen lan egiten duen Bilbotar batengan
dik, Noi:r. etortzen zara Gasteizera? galdetzea
ez da nahiko izango. lkasleak -justifikazio
guztiz- egunero soilik erantzun bait díezagu
ke. Gasteizera egunero etortzen zara ala he
men bizi zara edo zu bemen bizi zara ezta?
edo antzeko zerbaitek Ez, ez egunero etor
tzen naiz natural bat emango liguke. Berriz
ere, textuinguru baten beharra ikusten da.
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EL «ENFOQUE COMUNICATIVO»:
DE LA TEORIA A LA PRACTICA

En la década de los sesenta, la metodología
audiolingual comienza a ser criticada y a po
nerse en duda su efectividad. Como resultado
de estas críticas surgen una serie de propues
tas para una renovación metodológica, que
se conocen con el nombre de «enfoque co
municativo» y en el que la comunicación (y
no tanto el aspecto gramatical) se convierte
en primer objetivo de la enseñanza de len
guas.

Una clase práctica basada en el «enfoque
comunicativo» consta de los siguientes mo
mentos:

1. Definición de objetivos
2. Presentación
3. Trabajo contextualizado

4. Ejercicios diferentes a fin de realizar
la transposición.

La influencia del «enfoque comunicativo»
puede considerarse mayor en la planificación
que en la misma dinámica de clase. Mientras
que los programas de los estructuralistas par
ten de las estructuras gramaticales, el «enfo
que comunicativo» parte del interés y de las
necesidades de los alumnos.

Además de enseñar las formas gramaticales,
el profesor debe hacer especial hincapié en
el sentido que adquieren las frases, en su po
sible utilización, es decir en su «función».

La importancia de las funciones se basa en
su aplicación tanto a las técnicas de clase co
mo a la programación.

4. Diff érents exercices pour la transposi
tion.

L'iniluence de «l'approcbe communicatioe»
peut étre consldérée plus importante dans la
planijication que dans la dynamique méme
du cours. Tandis que les programmes des
structuralistes parten! des structures gramma
ticales, «l'approche communicatioe» part de
l'intérét et des besoins des éléues.

En outre l'enseignement des formes gram
maticales, le pro/ esseur doit mettre l'accent
sur le sens des phrases dans leur utilisatlon
éoentuelle, e'est a dire dans leur «[onction».
L'lmportance des [onctlons est fondée sur

leur application tan: dans les tecbniques de
classe que dans la programmation.

L'APPROCHE COMMUNICATIVE»:
DE LA THEORIE A LA PRATIQUE

Da11s les années soixante, la méthodologie
audio-linguale commence a étre crltiquée et.
son efficacité est mise en doute. A la suite
de ces critiques, une série de propositions
surgissent pour 1111re11011vea11métbodologi
que, connu sous le 110111«d'approcbe commu
nicatiue» 011 la comnmnication (et non pas
tant l'aspect grammatical) deolent l'obiectl]
premier dans l'enseignement des tangues.

Un cours pratlque fondé sur «l'approche
communicatioe» est compasé des étapes sui
cantes:

l. Déjinition des obiectifs
2. Présentation
3. Travail contextue!

THE COMMUNICATIVE APPROACH:
FROM THEORY TO PRACTICE

During tho slxtles , the audio-lingual metho
dology began to be criticized and its effectlvl
ty was debated. This criticism brought propo
sals of a methodological renewal, known as
the «conununlcatlve approach», which makes
cornmunlcation (and not the grammatical as
pect) the 111ai11objetive of language-teaching.
A practica! class, based on the cornmunlca-

tive approach, integrates the followlng stages:
1. Defining the objectives
2. Precentatlon
3. Contextualised work
4. Dlfferent excercises to achieve transpo

sition.

The influence of the «comrnunlcatlve approach»
is stronger in lesson planning than in the class
room. While structuralist syllabuses are based
011 grarnnrntica: structures, the communicative
approach is based on the students'needs and
lnterests.

Besides teaching the grammatical forms, the
teacher must concentrate on the maanlriq of
the sontences, on their possible use, that Is,
on their «functlon».

The importance of the functlons is based 011
their appllcatlon in classroorn techniques and
in programming.
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