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Azkenaldi honetan, hizkuntz ikaske
taren prozesua íkaslearen ikuspuntutik
aztertzeko interes berria azaldu da.
Ikasleek hizkuntza bat ikasterakoan
egiten dutenari adi begíraturík, hobeto
uler dezakegu bigarren hizkuntza ikasi
eta irakasteko zenbait bide berri badela.

Nire ikerketa hitzegin, entzun, iraku
rri eta idazteko trebetasunei dagozkien
azterketen bidetik zuzendu da. Hala
ere, txosten Iabur honetan hitzegiteko
nebetasunaz soilik mintzatuko naiz.

Hego Kalifornia Unibertsitateko Ste
phan Krashen-ek eta beste batzuk bi
garren hizkuntzaren ikasketari buruz
ko posizio teoriko ezaguna eragin dute.
Laburki, :hauxe diote: jendeari, biga
rren hizkuntza hitzegitera iritsi dadin,
mezu ulergarri baten bidez irakatsi be
har zaiola. Mezua ulergarria izateak ze
ta esan nahi du: ikasleak erabiltzen
duen kodigoak baino zeinu batzu gehia
go eduki behar dituela. Mezua konple
xuegia baldin bada, ikasleak ezingo dio
jarraitu, Ikasleak, hartzen duen mezua,
lehendik ezaguna baldin badu, berriz,
interesa galduko du.

Teoría honen baitan bereiztasun oi-

narrizkoa egiten da ikasketak eta !abe
kuntza kontzeptuen arrean.

Ikasketak hizkuntzako hitzen eta egi
turen ezagupen kontzientea inplikatzen
du. Jabekuntza, astera, kontziente ez
den hizkuntzaren asimilaketa edo absor
tzioari dagokio. Hipotesi honi jarraituz,
hizkuntza batean ikasleak mamitzen
duen gehiena ikasketari zor izan beha
rrean jabekuntzari zar zaio nonbait.
Hau ikusteko, tradiziozko gramatika
irakaskuntzaren emaitzetara jo besterik
ez dugu. Nahiz eta ahal den irakasle
rik onenak ikaslerik trebeenari errege
larik «garrantzitsuenak» irakatsi, ezin
dugu ondoretu ikasle horrek, hitzegite
rakoan, erregela horiek behar bezala
erabiliko dituenik. Bestela esan, badiru
di ikasleak hizkuntza batez dakiena (be
re ustez behintzat eta erabil) dezakeena
ez direla gauza parekagarriak. Kras
hen eta beste batzuren iritzlz, ikasleak
hitzegiten duenean, eskuartean .dituen
hitz eta egiturak erabiltzen ditu, ez ika
sirikoak bakarrik. Horren ondorioa bes
te hau dugu: irakasleek ez dutela hain
beste kezkatu behar hitz eta egiturak
irakasten eta, bestalde, ikasleek ez du-



84

tela derrigorrezkotzat jo behar hitz eta
egitura horiek ikastea.

Hobe da horren ordez irakasgiroak
lortzea, non ikasleek berentzat ulergarri
diren mezuak har bait ditzateke. Hau
era askotan lor daiteke, Onenetako bat
irakaslearen hizkuntza izaren da, batez
ere «irakasle-hizkera» erabiltzen due
nean (alegia, irakasleak ikasleen maila
ezaguturik, ulergarri izan dakien erabil
tzen duen hizkera-mota). Beste era bat
izan liteke ikasleek beren artean egiten
duten hizkera aurrebideratzea, Adibi
dez, gerta daiteke gelan diren beste
ikasleek era honetako mezuak igortzea,
hasierako mailetan batez ere. Beste era
bat «atzerritar hizkera» hitzegitea iza
ten da. Delako «atzerritar hizkera» hau
gizon arruntak atzerritar baten aurrean
erabili behar izaten duen hizkera da.

«Irakasle-hizkera» batzuk uste duten
baino bide egokiagoa izaten da mezu
ulergarriak bidaltzeko. Badakigu irakas
lea zerbaitetaz azalpen luzeak ematen
basten denean, bereziki eredu gramati
kalei buruzkoak direnean, ikasle batzuk
interesa galtzen dutela edo ezin jarrai
tuan gertatzen direla.

Hala ere, errealitatean, ikaslea azal
pen gramatikalei adi egotea ala ez axo
lagabekoa gerta daiteke. Ikasleak bere
mailako hizkera entzutea izaten da ga
rrantzitsuena. Beraz, nahiz eta irakas
learen mezua osorik ulertu ez, balio
handikoa izaten da ikasleak mezu hori
entzutea. Nire ustez, hauxe da hizkuntz
ikaslerik trebeenek jitez egiten dutena.

Baina ni ez naiz Krashen bezain erra
dikala. Nire iritziz, íkasketa kontzien
teak ere bere funtzioa betetzen du hiz
kuntza bat ikasi nahi dutenentzat, ba
tez ere ikasteko estuasuna dutenentzat.
Esate baterako, nik uste dut ikasketa
ren Iuntzioa areago handi daitekeela
íkasleak baldin badaki ikasberriak zein
norabidetan heda daitezkeen. Zalan
tzarik gabe, ikasleek denbora sebera
alferrik galtzen dute efikaziaz ikasten
ez dutelako. Nik esango nuke koxka
ez dagoela bigarren hizkuntza ira
kasteko bide gutxi izatean. Horren
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ordez, eta metodoa kontutan hartu ga
be, ikasleek beren errendimendua nola
hobe dezaketen ikusteko biderik aurki
genezake. Egunero ikus dezakegu mun
du guztiko gela askotan ikasleek hiz
kuntzak era askotan ikasten dítuztela,
imajinaziorik gabe. Ez bait dute izan
metodo berrltzaile baten bitartez biga
rren hizkuntza erraz hitzegiten ikasteko
aukerarik. Baina metodo berritzaileak
badira: Kontsultabidezko Ikasketa,
Erabateko Erantzun Fisikoa, Hitzik
Gabekoa, Sugestopedia eta antzekoak.

Hizkuntz ikasketa ikerketa zabala
goaren premian dago, arlo hori hobetu
nahi badugu. Egunotan, adibidez, iker
leak zera ari dira ikertzen: ikasle onek
eta txarrek, bakoitzak bere aldetik, zer
egiten duten ikasketa-prozesuan. Ikasle
txarrak ikasle onek erabilitako estrate
giaz zein heinetan balia daitezkeen
ikusteko ahaleginak egin beharko lira
teke gero,

Ikaslearen akatsez baliatzen den teo
ría ere bada, eta oso interesgarria gai
nera, erru edo akats horiek ikaslearen
baitan gertatzen denaren nolabaiteko ar
gazkia ematen digutelako. Honi jarrai
ki, erru bakoitzak ikaslearen adimena
zernolakoa den adieraziko liguke, Bai
na ikaslearen erruak erabiltze honetaz
ere hamaika eztabaida bada. Jakina, ira
kasle askok ahozko erru hauek bereha
la zuzentzen bait ditu; beste batzuk, os
tera, erru-zuzenketa egiteko itxaroten
badakite. Eta guk galdetu nahi duguna
zera da: zuzenketa hauek, berehalakoak
ala besteak, onuragarri ote diren. Nire
ikasle batzuk egin dituzte ikerketak
honetaz, baina ondorenek ez dirudite
oso argiak; garbi azaltzen bait da ikas
leak zuzenketa hauen alde daudela; ala
baina, ez ornen dute gauza handirik
ikasten. Hau da, nahiz eta zuzenketak
onartu, badirudi ikasbide-prozesuan zu
zenketa hauek ez direla gauza gero azal
daitezkeen erruak zuzentzeko.

Beste hau ere gertatzen da: irakas
leek akatsak zuzentzen dituztela, hori
ikaslearentzat onuragarri izango dela
koan. Baina, azken batean, zera ikus de-
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zakegu: zuzenketek ikasle batzuri la
guntzen dietela eta beste batzuri, berriz,
ez. Izan ere, ikasle batzuk besteek bai
no oharmen handiagoa bait dute. Ikas
le oharkor hauei «kontroldunak» dei
tzen zaie, beraien hizkuntza eta honi
eginiko zuzenketak kontrolpetzen tre
beagoak direlako.

Garai batean bazen ikasleei erru ba
tzu zergatik egiten zituzten adierazteko
ohitura. Gaurregun, ordea, badago es
zeptizismo pixka bat honi buruz, ez
bait daiteke jakin zergatik ikasle batek
pot egiten duen hitz zehatz batekin jar
duterakoan. Pot egite honen bi arrazoi
nagusiak hauexek izango lirateke: bate
tik, «aldaketa negatlboa» deritzana, hau
da, betiko hizkuntzan pentsctzea biga
rren hizkuntzan hitzegiterakoan. Beste
tik, berriz, gehiegizko generalizazioa,
edo bigarren hizkuntzako bi forma ez
berdinen artean analogía egitea. Dena
dela, arazoa zera da; irakaslea nahiko
zehatza ez izatea gerta daitekeela ikas
learen erruen arrazoiak adierazten di
tuenean. Ikaslea bait da honetaz dakien
bakarra, baina maíz asko bera ere ez da
honetaz kontziente. Beraz, irakasleak
har dezakeen biderik onena ikaslea be
re gisa uztea izan liteke, erruaren arra
zoia bilatu gabe. Jakina, ikaslearekin
hitzeginez gero, arrazoi hori zehazkiago
mugatuko luke.

Idarokizun bat hau litzateke: ikas
leak berak eska dezala zuzenketa onu
ragarri izango dela uste duen bakoi
tzean. Adibidez, forma bat ikasten ari
denean, behar diren zuzenketak egitea
probetxugarri gerta daiteke, Ziur aski
zuzenketa «itsatsiko da», eta ikasleak
berriz forma hori erabili behar duenean
zuzen egingo du. Baina zuzenketa hori
ezuste gisan badatorkio ikasleari, den
bora galtzea besterik ez da izango, ho
nek ez bait du zuzenketa onartuko, eta
akatsa berriro azalduko da. Azken ba
tean, ikasleekin hatera azter lezake for
mad eusteko premia noiz duten, beraz
zuzenketarena ere bai, eta zuzenketarik
gabe (nahiz ikasgelan nahiz kanpoan)
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elkarrekin hitzegitea noiz nahiago du
ten.

Ikasle bakoitzak akats-zuzenketa ho
ri nola hartzen duen adi begiratuz, ikus
genezake bigarren hizkuntzari dagoz
kion ikasbideak zein ezberdinak izan
daitezkeen. Esate baterako, hiztegia
ikasterakoan, badira hitzaren esanahia
keinu edo irudi baten bitartez hartzen
dutenak. Beste batzuk nahiago dute hi
tzaren soinua gorde, edo hitzaren nola
baiteko azterketa egin; diren letrak ika
si hitzaren itxura erabili, etab. Badira,
noski, hitza ikasteko bide guzti hauek
hatera erabiltzen dituztenak, baina
ikasle bakoitzak izaten du gehienetan
bere ikasbide nagusia. Zer esan nahi du
honek? Irakasleak, hitz berri bat iraka
tsi nahi duela eta, ikasleei hitz hori
bost aldiz idatz dezatela agintzen badie,
bide honek hitzen tankerari begiratzen
dioten ikasleei on egíngo diela, baina
beste bideez baliatzen direnentzat ez
dela onuragarri izango.

Bada perpausa aztertzen besteak baí
no trebeago denik ere. Hauek izaten di
ra, textu baten xehetasunak ulertzen
dituztenekin hatera, textu osoa ulertze
ko gauza. Besteek, perpausak barriera
tzarakoan, oztopoak aurkitzen dituzte
xehetasunetan. Har dezagun, adibidez,
honako perpaus hau: «Banda honetako
jotzaileen ízen-zerrenda mahai gainean
dago». Trebea ez denak aditza plura
lean jar lezake, aldameneko izenak plu
ralean direla eta (1).

Dakigunez, beste hizkuntza bat hi
tzegiteak lastertasun handia eskatzen
du; formak aukeratu eta erabiltzeko,
eta baita pertsona, zenbaki, genero, adi
tzaldia eta horrelakoak egoki ezartzeko.
Gure ustez, perpausak aztertzen trebe
direnak, aukerabide hauek egiten bes
teak baina azkarragoak eta argiagoak
izango dira; eta ez dute bidean hainbes
te ezbehar aurkituko.
Hizkuntz ikasketaren ondorioekin

zerikusia daukan beste aldaki-multzo
bat izango litzateke «nortasun alda
kiak», Hauen artean, «anbiguitate ja
sapena» eta «kanpo-adiera»ren tanke-
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rakoak izaten dira. Alde batetik, azal
penen premia handirik ez duten ikas
leek azalpen batzu behar izaten dituz
ten ikasleek baino azkarrago ikas ditza
kete formen gorabeherak. Agerian da
go hizkuntza berriari dagozkion arau
batzu sarritan ezin daitezkeela ulergarri
bilaka nolabaiteko hizkuntz ezaguera
pilatu arte.

Honen adibide ona hebraieraren
adizjokera izaten da. Ikasleak jokera
sistema honetaz askorik ez dakienean,
alferrikakoa ízaten da jokera desberdi
nen jarduera irakasten denbora asko
ematea. Geroago, noski, honi buruzko
eztabaidak oso interesgarriak izan dai
tezke, Hebraiera ikasten ari diren umee
kin eginiko ikerketek azaldu dutenez,
umeek aditza elementu autonomotzat
jotzen dute; ez, pentsa Iitekeen bezala,
mota bateko multzo baten zati gisa.

Badirudi ikasle kanporakoiek badute
la abantailik ez direnei buruz. New
York-eko Queens College-ko Herb Se
Iiger-ek asko hitzegiten duten ikasleak
«mezu-sortzaileak» deitzen ditu. Bere
hitzetan, «kirrinka egiten duen kun
tzeak olioa hartzen duenean bezala, hi
tzegiten saiatzen den ikasleak besteak
bultzatuko ditu mezu berriak bidal di
tzaten, honela bere posibilitateak abe
rasturik». Alabaina, asko hitzegiten ez
duena trebeagoa izan daiteke beste arlo
batzutan. Japon-en ingelesaren irakas
kuntzari buruz eginiko estudio baten
arabera (Language Learning, 1982),
ikasle barnerakoiak ingelesa ahoskatzen
kanporakoiak baina trebeagoak ornen
dira. Beraz, ondore gisa esan genezake
eskoletan lasai eta askorik hitzegin gabe
daudenak, hizkuntzaren ahoskuntzari
dagokionean bederen, trebeago azal dai
tezkeela.

Argi dagoena zera da: hiztu.i onak
beti aurkitzen dituela hitzegiteko auke
rak. Batzuk hizkuntza txikitan ikasi du
ten 'beste sexukoekin elkarraldiak arito
latzen badakite; beste batzu ume eta
zaharrekin saiatzen dira, bi jende-sail
horiekin hainbeste oztopo topatzen ez
dutelako. Ikasgeletan, ikasle onek be-

Itzul.penak eta lankidetzak

ren buruari ematen diote beste ikasleei
egindako galderaren erantzuna. Labur
ki esan, ikasle aktiboak izaren dírela
ahalik eta denbora gehienean. Hiztun
onek badituzte beren buruarekiko ko
munikazio-arloko estrategiak, behar de
nean erabiltzeko prest. Adibide gisa,
gauza bat berek nahi duten bezala ezin
badute esan, beti saiatuko dira beste
nolabait esaten, gehienbat parafrasi mo
tako zerbaiten bidez. Horretarako, bal
din eta behar duten hiztegi-elementua
aurkitu ezin badute, itzulinguruz edo
izenkide edo sinonimoz baliatuko dira.
Horiek iaioak izaten dira entzuniko ex
presio berriak erabiltzen ere; eta expre
sioa bota ondoren, arduratzen dira jen
deak zer-nola hartzen duen ikusten.
Trebeak izaten dira ikasten ari diren
hizkuntzan generalizapenak egiten ere
(«Forma borre]: honelako jokaera badu,
badaiteke beste honek ere hala egitea»,
eta antzekoak).

Izan ere, ikasle onak hamaika triki
mailu erabil dezake elkarrizketak aurre
ra jarrai dezan. Zerbaitetaz oso ziur ez
dagoenean laguntza eskatzea hemen sar
genezake, edota gai bat baztertzea, da
gokion hiztegia ezaguna ez badu.

Egia esan, bigarren hizkuntza ondo
ikasteko, hitz eta forma zuzenak ezagu
tzea ez da nahikoa izaten. Jakina, noiz
zein erabili jakin behar ... Beharbada
hiztun trebeak hebeto jakiten du kon
bentzio jakin bat noiz erabil daitekeen
eta noiz ez. Adibidez, barkamena eska
tzeko, kexatzeko, eskatzeko, ezetza ema
teko ... Mota honetako hiztuna egoera
bakoitzean zuzentzen zaion konbentzioa
ulertzeko ere gauza ízango da.

Lehen pentsatu ohi zen beste hizkun
tza bat ikasteko bakoitzak zuen ahal
mena aldagaitza izaten zela; hau da,
pertsona horretarako gauza zela edo ez.
Hizkuntz gaitasunen testek honelako
oinarrizko premisa izaten zuten. Alabai
na, arlo honetan ikusi diren ernaitzek
zera sujeritzen dute; hizkuntz ikasketan
ikasleei irakas dakiekeela gauzak eragin
korrago nola ikas ditzaketen. Badaiteke
gure arrakastaren zati handia jabekun-
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tza inkontzienteari zor izatea, baina bes
te zati lbat ikasteko estrategi multzo
baten aplikaziotik etor liteke.

Artikulu hau amaitzeko, hiztegi-ikas
keta hobetzeko bide bat eskainiko di
zuet.

Hurrengo hau ikasten ari zaren hiz
kuntzako hitz berriak gogoratzeko ere
du mnemoteknikoen zerrenda da. Iker
ketek zera idarokitzen digute: hitz ba
ten inguruan zenbat eta gehiago burua
erabili, hainbat eta hebeto gogoratuko
garela. Beraz, hitz berri baten inguruan
lotura bat egiteko gauza bazara -eta
loturak bat baino gehiago badira, ho
be-, hitz hori gogoratzeko askoz auke
ra gehiago izango dituzula.

LOTURA-ZERRENDA

1.-Jatorrizko hizkuntzako hitz ba
ten soinua bigarren hizkuntzako hitz
baten soinuari, edo beste hirugarren
hizkuntza bateko hitz baten soinuari
uztartzearen bidez.

2.-Hitzaren esanahiari edo honen
zati baten edo batzuren esanahiari be
giratuz.

3.-Hitzaren edo haren zati baten
egituraz ohartuz.

4.-Hitza topikoki dagokion hitz
multzoan edo hiztegian kokatuz.

5 .-Hitza bakarrik edo textuingu
ruan irudikatuz.

6.-Egoera batean sortu den hitza
egoera horri uztarturik.

7 .-Hitzaren irudi mentala sortzea
ren bidez.

8.-Hitzak sortarazten duen zentzua
hitzari atxekiz.

Orain maila hauek banaka-banaka az
tertuko ditugu, jatorrizko hizkuntza in
gelesa dela emanez (2).

1.-Jatorrizko hizkuntzako hitz baten
soinua bigarren hizkuntzako hitz
baten soinuari, edo hírugarren
hizkuntza bateko beste hitz baten
soinuari uztartuz

Suposatzen badugu gaztelaniazko sa-
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car aditza ikasi nahi dudala («ateta»
esan nahi duena), erosketak egiteko ate
ratzen dudan «saco»an pentsa nezake.
Adibide honetan sacar-en soinua nire
hizkuntzako beste hitz baten soinuari
uztartu zaio, Coshen hitz hebraikoa
(gaitasun) ikasi nahian banabil, kashesh
hitzarekin (zail) lotu nezake honela:
«Zaila denak gaitasunaren beharra iza
ten du». Hemen bigarren hizkuntzan
ikasi nahi genuen hitza jadanik ezagu
tzen dugun beste hitz batekin lotu du
gu soinuz. Amaitzeko, hebraierazko me'
arbolet (zurrunbilo) hitza ikasi nahi ba
dut, arbol hitza erabil dezaket: «Arbo
la ur-zurrunbiloan ari da jirabiraka».
Azken adibide honetan, soinu-lotura
aurkitzeaz gain, gero ikusiko dugun iru
di mentalaren lotura ere bada.

2.-Hitzaren esanahiari edo honen zati
baten edo batzuren esanahiari
begiratuz

Friistück hitz alemaniarra (gosaria)
ikasi nahi badut, «goiz» hitza hartu eta
honelako perpausa asma dezaket:
«Goiztarra, gosaria prestatu beharra»,

3.-Hitzaren egituraz edo horren zatí
baten eglturaz ohartuz

Brouille hitz frantsesa (errua) ikasi
nahiz gero, se desembrouiller aditzare
kin (sasitik irten) lotu nezake, azken
hitz hau ezagutzen badut. Edo hebraie
razko mas'alt hitza (kamioi) gogoratu
nahi badugu, llnso' a (bide egin) hitzare
kin elkarketa estrukturala egin eta ki
tto.

4.-Hitza topikoki dagokion
hitz-multzoan kokatuz

Adibidez, hitzak elkar daitezke gau
za-mota batekin (jazkiekin, tresnekin,
etab.) edo kontzeptu batekin (haserre
egotearekin, gauza ederrekin edo bar
kamen-expresioekin) zerikusi daukate
nean.

5 .-Hitza bakarrik edo textuinguru
baitan irudikatuz

Hitz bakarra irudikatuz, ikasleak hí-
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tza gogora dezake letra banaketaren bi
dez, letren zenbakiz edo letra batzu go
goratuz. Honela, be'emtsa hebraierazko
hitza (erdian) gogora nezake, hitzaren
erdian «rn» bat dagoela kontutan har
tzen badut. Bestela, hitza zerrenda ba
ten harnean izan balitz, zerrenda horre
kin lotuko nukeen. Edo textu baten
baitan agertu izan balitz, hango per
paus batí loturik. Iragarki batetan iku
sia badut, iragarkiarekin lotuko dut,
etab.

6.-Egoera jakin batean sortu den
hitza egoerari uztartuz

Hitza lot daiteke poema edo kanta
batekin, talde batean izaniko eztabaida
rekin, han azaldu bada; topaketa bate
kin non hitza maíz agertu bait da, etab.
lrudika dezagun talde-terapia batean
nagoela, eta hebraieraz fina (hisil-ri bu
ruz ari garela. Hitza terapi eserraldi be
rarekin lotzea erraz izango litzateke.

7.-Hitzaren irudi mentala sortzearen
bidez

Hitzarí atxeki dakiokeen keinu edo
akzioren bat irudika nezake, Honela,
chueca gaztelaniazko hitza (zanga za
bal) ikas nezake zanga zabal baten iru
dia ikusiz.

8.-Hitzak sortarazten duen zentzu
edo zirrara hitzari atxekiz

Sarritan hitza gogoratzeko era ego
kia hitzak berak sortarazten duen hun
kipenari atxekitzea izaten da. Adibide
gisa, umlala hebraierazko hitza (gízajo)
gogora dezaket, norbaitek, esaten due
nean, ahoskera berezia duelako. Edo
marran hitz frantsesa (gaztaina) ikas
teko, «Nocilla» motako ore batek (inge
lesez, «lur gaztain orea»; horregatik ar
giago ikusten da adibidea) duen tanke
raz pentsatu besterik ez dut,
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Hiztegi-ikasketaren arloan, beraz,
ikasleak bere jakintza kontzientea eta
bil dezake, bere ahaleginak arrakasta
tsu gerta daitezen. Ikasle batzurentzat,
estrategia hauek bigarren hizkuntzaren
ikasprozesua bizkor dezakete. Beste ba
tzurentzat, berriz, estrategia horien era
bilpena funtsezkoa izan daiteke hizkun
tza ikasteko. Maíz entzun izan dugu
ikasle batek edo bestek hizkuntza ba
ten ikasketa baztertu egin duela zaile
gi zelako. Niretzat, astera, edonork ikas
dezake edozein hizkuntza, baldin eta
hizkuntza efikaziaz nola ikas dezakeen
adítzera ematen bazaio.

Eta honetan ez naiz bakarra; badira
gai honetaz argitaraturiko lanak. Nirea
Jona Rubín (Berkeley-koa, California-n)
eta Caro! Hosenfeld (Los Angeles-koa,
California-nj-en iritziei jarraituz eratu
da batez ere. Pozgarri deritzot ikaste
ko estrategiei buruz ari diren ikerleak
gero eta gehiago izateari. Gure jakin
tza handiagotu ahala, bigarren hizkun
tzan trebetasuna mamitzeak berekin di
tuen iluntasunak gutxitu egingo dira
pixkanaka-piskanaka,

Itzultzailearen ohar orokorra
«Input» kontzeptua euskaratzeak

eragozpen ugari aurkezten zizkidala eta,
bere ordez «Komunikazio Teoria»ri
dagozkion kontzeptu ezagunak erabili
ditut: mezu, kodigo, zeinu ...

1tzultzailea:
Juan Mari Mendizabal

(1) Puntu hau ez da hain argl ikusten
euskaratzerakoan, baina uler daiteke zentzua
nondik doan (Itzultzailearen charra).

(2) Adibideek, euskaratzerakoan, zenbait
xehetasun galdu arren, eta zerrenda berez na
hiko adierazkor delakoan, azalpen eta adibide
guztiak zeuden bezala itzuli ditut (Itzultza
Iearen oharra).
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ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE
DE UNA SEGUNDA LENGUA

Recientemente ha surgido el interés de
analizar el proceso de aprendizaje de la len
gua desde el punto de vista del alumno.
Stephan Krashen y otros han promovido

una teoría según la cual, a los estudiantes
se les debe enseñar utilizando mensajes com
prensibles, es decir, con un nivel de dificul
tad algomayor del nivel que posee el alumno.
En el fondo de esta teoría existe una cla

ra distinción entre aprendizaje y adquisición.
Bl aprendizaje implica un conocimiento cons
ciente de las estructuras de la lengua. La
adquisición, sin embargo, se refiere a la asi
milación o absorción de Ja lengua de un
modo no consciente.

Según esta teoría la mayor parte de lo
aprendido por un estudiante de idiomas se
debe a la adquisición y no al aprendizaje.
Pero yo, no soy tan radical como Krashen,

En mi opinión el aprendizaje consciente tam
bién juega su función en los estudiantes de
lenguas. Sin ninguna duda los estudiantes
pierden una gran cantidad de tiempo por falta
de eficacia en el aprendizaje, por lo que de
beríamos investigar acerca de las estrategias
para mejorar el rendimiento de los alumnos.
Para terminar ofrecemos una lista de mo

delos mnemotécnicos para el aprendizaje del
vocabulario.

STRATEGIES POUR L'APPRENTISSAGE
D'UNE DEUXIEME LANGUE

L'intérh d'analyser le processus d'appren
tlssage de la tangue du point de vue de l'éle·
ve est d'une apparition récente.

Stepban Krasben et d'autres 011t promu
une tbéorie selon laquelle, il faut enselgner
aux étudlants en utillsant des messages com
prébensibles, e'est a dire aoec Ult nlueau de
dif [iculté 1111 peu plus éleoé que celui de
l'éléoe.

Au [ond de cette tbéorle, il existe une e/ai
re distinctlon entre apprentlssage et acqulsl
tlon. L/epprentíssage implique une connalssan
ce consciente des structures de la tangue.
Liacqulsition par contre, faít réjérence a
l'assimllation ou a l'absorptlon de la tangue
d'une [acon non consciente.

D'apres cette tbéorle, la plus grande par
tie de ce qui est appris par un étudiant en
tangues est dtt a l'acquisltion et non pas a
l'apprentlssage.

Mais je ne suls pas aussi radical que Kras
ben. A mon avis, l'apprentissag» consclent
[oue également son r{j[e cbez les étudiants en
tangues. Sans aucun doute, ils perdent beau
coup de temps dans l'apprentlssage par man
que d' efficacité et ce pourquo! nous deorions
faire des recbercbes au sujet des stratégies
pour améliorer le rendement des éléoes.
Pour terminer, nous présentons une liste

de modeles mnémotecbnlques dans l'appren
tissage dtt uocabulaire.

STRATEGIES FOR LEARNING HOW TO SPEAK
A SECOND LANGUAGE

There has been lately a growing lnterest
concernlng the analysis of the language lear
ning process from the point of view of the
student.

Stephan Krashen and others have produced a
theorv. According to lt, students must be tau
ght by using understandable messages, that
is, with a difficulty leve! slightly higher than
the leve! of the student.

This theory lrnplies a baste distinction bet
ween Learning and Acquisition. Learning lm
plles a conscious knowlodge of the structures
of the language. Acquisition, on the other hand,

refers to assimílation or absorption of the Jan·
guage in a non-consctous way.

According to this theory, most of what is
loarnt by the language student is due to ac
qulsltion, not to learning.

But 1 am not as radical as Krashen. In mv
oplnlon, consclous learning also has a role
with the language students. No doubt students
waste a lot of time, due to a lack of efflclen
cy in learning. Consequently we should Inves
tigate the strategies to ímprove the progress
of the student.
To finish, we will show a list of mnernonlc

modela far the learning of vocabulary.
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