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1960. urteen hasleraz gero, prozedu
ra pedagogikoen ugaritasuna nabaritzen
da, bai ikasleen kopuruak bai nolakota
sunek behartuta gertatu dena, hizkun
tzen funtzionamenduaren deskribape
nen eta psikologia didaktikoaren aurre
rapenek ahalbideraturik. Badirudi pro
zesu honek hiru ardatz nagusi dituela,

Pauso batzuren arrazoia irakaskun
tzaren emankortasuna etengabe handi
tzearen egarria da, edo ikaskuntza
ren eraginkortasuna, irakaskuntz me
todoen bobetzearen bidez. Jokabide ho
nen ondorioz, hizkuntzen funtzionamen
dua egiazkotzat une bakoitzean jotzen
denari herstuki atxikiz, behin eta be
rriz gaurkotzen dita helburuak eta edu
kiak, hizkuntza mintzatua azpimarratuz,
gramatikako egituren eta hitzen maizta
suna kontutan harturik -hizkuntz mai
lak eta errejistroen bereizketa barne
eta, azkenaldi honetan, komunikazio
gaitasuna lortzea helburu delarik, eta
abar. . . Jokamolde hauen ondorioz,
egiazkotzat jotzen diren irakaskuntz/
ikaskuntz tekniken erabilera sortzen
da: egitur ariketak, ikusizko materiala,
rol-jokoak, antzezte-ekintza komunika
ziozkoa, etab.

Bada beste berrikuntz modu bat ere.

Zera' du berezitasunik nabarmenena:
irakaskuntza entzulegoari egokitu na
hia. Eraginkortasuna ez da, honen ara
bera, irakaskuntzaren ontasunaren neu
rrian handitzea; ikasleen nolakotasunak
kontutan hartzeak neurtzen ornen du.
Garrantzia, beraz, ez du lortu behar
den ezagupenak ezagupen delako, ezta
ere hori lortzeko metodoek metodo di
relako, baizik eta garrantzia ikaslearen
eta ezagupideen eta tekniken lotura dia
lektikoak du. Ondorioz, era askotako
helburu eta edukiak sortzen dita (espe
zializazioetako hizkerak, adibidez), le
ku-denborazko loturetatik ikaslea as
katzeko estrategia egokiak (urruneko
ikaskuntza, adibidez) eta abar.

Hirugarren bide askoz berriago ba
tek -eta oraindik horrenbeste zabaldu
ez denak-, azkenik, ikaskuntzako era
guztien hobetu beharrean du sorbu
rua (1). 'Prozedura honen justifikazioa,
e g u n g o metodología didaktíkoak

('~) Frantsesez «Prise en compte des be
soins et apprentissage auto-dirigé» izenez, Mé
langes Pédagogiques (1979) aldízkarian, eta
ingelesez «Learner Tralning: meeting needs
in self-directed learning» izenez ALTMAN
eta JAMES-en «Foreígn language Teaching»
(Pergamon Press) liburuan argitaratua. Be
raien baimenez itzulia eta berrargitaratua.
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-ikaskuntza eta irakaskuntzaren arte
ko lotura kausalaren printzipioetan oi
narritzen bait dira- auzitan jartzean
datza eta, era berean, hizkuntz behar
desberdin eta «higikorrek» eta ikasbide
arras diferenteek markatzen dituzten
egoera pedagogikoen korapilo nahastuez
ohartzean. Lehenengo bi jokabideena
ez bezala, azkeneko honen ardatza ikas
learen «hobetzea» da, eta horrela, arra
zoi osoz, erabat begi bistakoa den zer
bait dakar ikaskuntzara, hots, bakoi
tzak berak egiten dakiena bakarrik men
deratzen duela. Ikasleari ikasten irakas
tea, hau da, ikasteko egin behar dituen
ekintzak burutzeko gaitasunaren jabe
egin araztea, jotzen da ikaskuntzaren
bermerik indartsuentzat. Ikaslea auto
nomo bihurtzeak, hauxe bait da azken
finean helburua, bide eman Iiezaioke,
izan ere, eskuartean dituen problema
ugari eta desberdinentzat irtenbide ba
liagarriak aurkitzeko; ikasleak berak,
banaka eta taldeka (autonomía ez bait
da bakartasunaren sinonimo), eraiki
bait dezake bere «irakaskuntza», ikas
kuntz une guztietan eskuhartuz; eta
horrela, erabat ez bada ere, neurri han
di batetan, nahi litzatekeen eta benetan
eskuratzen den ikaskuntzaren artean
egon daitekeen etena txikiagoa izango
da.

Beharrak kontutan hartzeak, batez
ere, helburuak eta ebaluaketa mugatze
rakoan du lekua, eta eginkizunak bere
gain hartzeko gaitasuna ikasleei eman
go liokeen heziketaren ezaugarri nagu
sien ikerketari ekin aurretik, ikaskun
tza autozuzenduan bi ekintza berezi
hauek nola burutu azaldu nahi nuke.

1. IKASKUNTZ HELBURUEN
DEFINIZIOA

Irakaskuntzaren hastapenetan, hala
batipat edukietan ardatz duenean (con
tent-based) nola ikaskuntzan duenean
(learner-centered), hauek dira helbu
ruak mugatzeko printzipio oinarriz
koak:
- bada ikasle ororentzat derrigorrezko
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den ezagupen-multzoa, hizkuntza
ren analisiak berak, eta komunika
zioan hizkuntzak duen funtziona
menduak ezinbestean ematen due
na, eta ikasle-multzo batek edo bes
tek lortu nahiko lituzkeen ezagupe
nez gain dagoena. Kopuru hau izan
daíteke hasi hizkuntz hornidura sin
ple batetik eta jatorrizko hiztun (na
tive speaker) erdi mailakoaren
-eta gehienek diotenez, landuta
koaren- idazmen eta ahozko gai
tasunetarainokoa;

- gaitasun-mailarík apalena lkasleare
kin zerikusirik ez duten irizpidez
mugatzen da, gehienetan jatorrizko
hiztuna neurri delarik; irakaskun
tzak ez du zertan kontutan harturik
ikasleen lasaitasuna edo perfekzio
zaletasuna;
erabakitako helburuek irakaskuntz
sistema bat eta ikaskuntzarako ma
terial baliagarrien antolaketa mami
tzeko ahalbidea eman behar dute;
ondorioz, sor daitekeen bezain ikas
le-kopuru zabalarentzat balioko du
te eta ikasleen behar arruntetan
edo ohizkoenetan dute oinarria.
Bestalde, helburu horien berreba
luaketaren maiztasuna baliagarrita
.sun horren menpean daga.
Bestela esan, pedagogiaren esparruan

egiten da helburuen mugaketa, ikasle
bakoiztu eta beti bilakaera-prozesuan
dagoenaren ordez ikasle-kopuru iraun
korra jarriz, ikaskizun diren ezagupe
nak kopuru monolitikotzat joz eta ikas
kuntza aurrez erabakia dagoen denbora
jakin baten neurrietara mugatuz.

Printzipio hauetako batek ere ez du
inolako arrazoibiderik ikaskuntza au
tozuzenduan.

Ikasleak edo íkasle-multzoak eraba
kitzen du zein ezagupen lortu, aurre
ikusitako jokabideak kontutan hartuz
-eta horiek bakarrik hain zuzen-,
eta jatorrizko hiztunaren edo beste ikas
leen komunikazio-jokabideak kontutan
eduki gabe. Ikasleak aurreikusten du
nolako komunikazio-egoeretan gertatu
ko den eta horíetan -harremanetan,
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hitzaren egintzetan, edukietan eta hi
tzezko eta hitzik gabeko eginkizune
tan- erahiliko liratekeen ezagupenak,
haliagarri izango zaizkionetan eta balio
gabeko direnetan banatzen ditu. Ez da
go, beraz, kopuru bakarrik edo espe
zialdutako ezagupenik; gehienez ere
premiaren, maiztasunaren, interesaren,
ikaskuntz baldintzen eta abarren ara
herako mailakatze-modu bat gelditzen
da. Mailakatze hau, hestalde, aldatu
egiten da ikasle batengandik bestearen
gana, eta baita ikasle berarentzat ere
aldi batetik hestera.

Zehaztuz, eta adibidez, norabide bat
galdetzeko gauza ízatea, hau da, hona
ko hauek bezalako esaldiak egiteko:

- barkatu
- barka, etxekoandre/jauna
- estazioaren hila nabil: rnesedez,

nondik joan ninteke?
- erakutsiko al didazu, mesedez, es-

taziorako hidea?
- eskerrik asko.
- rnilesker, erraz aurkltuko dut.
- etah.
ez da ikasle guztiek nahitaez jaso edo
onartu beharko luketen helburua; bere
lan-alorreko zenbait artikulu irakurri
heharrean dagoenak, edo bere jaiote
rrian egiten den zenbait laneko hilera
tan partaide izan nahi duenak, eta beste
askok, ez du horrelako helhururik bere
xedeen artean,

Era berean, eskatzen den gaitasuna
ren behe-mailari gagozkiolarik, ikas
leak berak erabaki behar du maila hori
ikaskuntza autozuzenduan. Inor gutxik
alde hatera utziko duen irizpidea «ko
munikagarritasuna» izango da (ulerga
rritasunaren harikoa, hau maiz asko, hi
tzezko mezuen nolakotasun fonetikora
mugaturik egon arren). Hiru neurrik
mugatzen dute maila hau: nork zer
adierazi nahi duen, nolako komunika
zio-mota den (buruz-buru, telefonoz,
kartaz ... ) eta komunikazioaren gaiak;
ikasleak ez du maila hori aldez aurre
tik mugatuko, haizik eta enpirikoki,
ikasitakoa erahiltzeko aukera izango
duen neurrian. Baina «komunikagarri-
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tasun» maila honetaz at beste irizpide
rik kontutan hartzeko edo ez hartzeko
aukerarik hadu ikasle bakoitzak (cfr. 2.
ebaluaketa, geroago) eta jatorrizko hiz
tunaren performantzia (performance) ez
da nahitaez kontutan hartu beharrekoa
izango.

Aipa dezagun orain, helburuak mu
gatzerakoan, derrigorrez astuna izango
den irakaskuntz sisternan sartu beha
rrak dakarren lotura eta mugatasuna.
Bai egíturen aldetikako (irakaslearekin
klaseak, ordutegia, lekua, prograrnak,
etab.) bai irakaskuntz materialaren al
detikako (eskuliburu berdinak denen
tzat) astuntasun hori asko arintzen du
ikasle bakoitzak edo ikasle-talde batek
nahi dituen helburuak heste ikasleek
nahi dituztenen mende ez egoteak. Hel
buruak herdinak ez diren bezalaxe, izan
daiteke uneen, lekuen, edukien, meto
doen eta ikas-tekniken aldetik malgu
tasun handia. Horrela, derrigorrez ahal
bide murritzat dituen irakaskuntza or
dezka dezake era askotako ikaskuntza
autozuzenduak.

Aldi berean, ikasle bakoitzak helbu
ruak lor ditzake bere beharren arabera,
besteenak bezalakoak diren edo ez kez
katu gabe; eta ikaskuntz bitartean, be
harrezko deritzon bakoitzean berrazter
ditzake, helburuen aldaketa horrek ez
bait du besteen ikaskuntz prozesuan
eraginik. Era hauek talde baten esku
daudenean, argi dagoenez, erraztasuna
apurtxo bat murriztu egiten da, baina
ez asko, hala ere, taldekako ikaskuntza
taldetxo txikiagoenarekin eta banaka
koarekin koordinatzen bada.

Labur esan, ikaskuntza autozuzen
duan, beharrekiko lotura estuz muga
edo definí daitezke helburuak (hizkun
tzarenak eta ikaskuntzarenak), ikasle
bakoitzaren egoera pertsonala kontutan
har daitekeen heinean. Hona horrelako
helburu-mugaketak ikasleari ematen
dizkion aukerak:
- Alde hatetik, berak nahi duen neu

rriko ezagupenak eta gaitasunak lor
tzekoa, eta hauek bakarrik (honek
esan nahi du kontutan har daitez-
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keela ez bakarrik ikaslearen beha
rrak, baizik eta abalaren mugak ere
bai, hala nola presaka ibiltzera be
hartzen duten denboraren eta antze
ko murriztasunak). Era berean, be
re idiolektoa antola dezake (edo ho
beto, idiolektoan komunikazio-gai
tasunak egiten duena hizkuntz gai
tasunean egingo duena), bai kornu
nikazioko hizkuntz mailan dituen
beharrei erantzungo diena, eta bai
ta bere solaskideekin ezarri nahi di
tuen harreman psikologikoen mai
lan dituenei ere (hotz edo beroa
izan, umore oneko edo serioa, men
peratzaile edo ez, etab... solaski
deen eta bere nortasunaren ara
bera),
bestalde, ikasleen beharrek, agian
alda daitezkeenak, izan dezakete
eraginik ikaskuntz mailan, eta ho
rrela beharrak eta helburuak elka
rri egokituak izango lirateke, bai
ikaskuntzaren hasieran bai ikaskun
tza osoan. Aldaketa hauek ia saihes
tu ezinak dira ikastaroa luze sama
rra denean, edo ikaslearengan era
gina zuen kanpoko egoera aldatu
delako -adibidez, ikasten lanak
beharturik hasi bada, beste lanpostu
bat eskuratzeak beharren aldaketa
ekar dezake eta berdin, bultzagarri
gizarteko arrazoiak izan badira, so
laskidegaien aldaketak beharrak
bestelakotu ditzake- edo ikaskuntz
harnean gerta daiteke ikasmoldeak
berrantolatu beharra; adibidez,
ikasleak hasieran eskuragarri jotzen
zuen zenbait helburu, gero, aldi ba
terako behinik behin, lortuezin ger
tatzen zaiolako edo, alderantziz, hel
.buru berriak nahitaezko bilakatzen
direlako lortutakoen arabera. Ho
rrelako gorabeherak gertatuz gero,
bere martxa alda dezake ikasleak,
beharrezko eta egingarri deritzon
unean.

Adibidez X andrearena aipatuko nu
ke. Lantegiko beharrek gutunak ingele
sez egin eta irakurtzeko gaitasuna lor
tzeko bideak hartzera bultzatu zuten.
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Hilabete eta erdi barru, lana eskaini
zion etxeak beste eskari bat egin zion:
telefonoz hitzegiteko gauza izan zedila,
alegia; gutun-lana bitartean lantegira
etorritako beste batek egin zezakeela-ta,
Berehala ekin zion X andreak gaitasun
hori lanean hasteko zeuzkan lan hila
bete ta erdian lortzeari (egia esan, ez
da asmatzekoa ere enpresak bere eska
ria berriz aldatu izan balu, X andre gai
xoari zer gertatuko zitzaion).

2. LORPENAREN
EBALUAKETA (2)

Beharrak kontutan hartzeari gagoz
kiolarik, helburuak finkatzea bezain ga
rrantzitsu da ebaluaketa (3 ).

Lehendabizi, ebaluaketa iritsitako
emaitza aurreikusitako emaiizaren
neurrikoa den ala ez adierazten
duen ekintza da; beraz pentsatuta
ko helburua iritsi dela egiaztatzeko
bidea.
bígarren, ebaluaketaren bidez neur
daiteke zein heinetan egokitu den
iritsitako emaitza eskatzen zenare
kin; horrela egiazta daiteke ikasi
denak ikaskuntzaren eragingarri
izan ziren beharrei erantzuten die
la, erabakitako helburua egokia zela
eta, baita ere, beharra ondo azter
tua izan zela.
Bi egiaztapen hauek ez dute eragin

berdina ikasleagan, Irakasleari zenbai
tetan gertatzen zaionaz alderantziz, ikas
leak gogoan du berak ez duela ikasten
aritzeagatik ikasten; eta gehienetan bi
garren egiaztapena da ebaluaketaren
abiapuntua eta helmuga, eta lehenen
goa, ondorioz, bigarrena burutzeko
tresna izaten da.

Ebaluaketa orok zera suposatzen du:
aztertu beharreko performantziak, iriz
pide batzu eta erreferentzi mailak. No
la mugatzen dira hauek ikaskuntza au
tozuzenduan?

Performantziarl dagokionez:
Lehenengo egiaztatze-motarako, ikas-
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leak egiten duen ekintza ororen bidez
(expresio-ekintzak, ulermena, metalin
guistika-ekintzak) mamitzen ditu per
formantziak, hasi lantzen dituen arike
ta sistematikoetatik (eta baita ariketa
hauetako ítem bakoitzetik ere) eta ja
torrizko hiztunarekiko harremanetarai
no, edo benetako dokumentuekiko kon
frontazioraino.

Bigarren egiaztapenean, aldiz, bene
tako komunikazioetan partaide izateko
aukerez sortzen dituzte performantzia
baliodunak, eskuratutako lorpenak eta
eskatutakoak bat datozela aditzera
ernango dutenak alegia. Hona horrelako
aukera batzu:
- jatorrizko hiztunekiko harremanak,
- grabaketa benetako eta jatorren en-

tzute eta ulertzea,
- jatorrizko irakurleentzat idatzitako

dokumentuen irakurketa: benetan
postaz bidaliko diren eskutitzak, be
netan argitaratuko diren artikuluak
eta laburpenak,

- eta abar.
Azterketek ez dute bigarren egiazta

tze-mota honetan baliagarri izango den
performantziarik mugatzeko ahalbíde
rik ematen, ez behinik behin ziurtasun
zehatza duenik.

Erreferentzi performantzien arloan,
ikaskuntza autozuzenduak duen oriji
naltasuna hauxe da: komenigarri zaion
neurriaren arabera mailaka ditzakeela
performantzia horiek. Eman diezaioke
inportantzia txikíagoa halako perfor
mantzia bat lortzerakoan gertatu zena
ri, orduan behar bezain prest ez zegoela
uste badu, edo kanpotikako zenbait
arazok ekitaldiak zaildu zizkiola, edo
solaskidea oso gogoko ez zitzaiolako
eta erreakzioz bere gaitasuná gutxitu
egin zuela harremana laburtu nahiz,
etab. Mailakatze-ahalmen honek, eba
Iuaketari justutasun galanta ziurtatzeaz
gain, eman diezaioke ikasleari alde hate
ra uzteko joera duen komunikazioko
zenbait pararnetro kontutan hartzeko
ahalbidea.

Preziamendu-irizpideei buruz, zera
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da autoebaluaketaren (barneko ebalua
keta, ikaskuntza autozuzenduan) bere
zitasuna, orohar: ikaslearen pertsonal
tasuna integratzen dela. Izan ere, per
Iormantzia bat neurtzeko teorikoki era
bil daitekeen irizpide orotatik, lortuta
ko performantziaz duen iritziaren ara
berako aukera egiten du ikasleak; per
forrnantziaren luze-zabalak jotzen ditu
garrantzitsu, Eta bona jokaera honen bi
ondorio nagusiak:

Performantziaren ebaluaketa bakoi
tza irizpide eta irizpide-konbinaketa
espezifikoz egiten da; irizpide ber
berak erabil daitezke behin eta be
rriz, baina hau ez da nahitaezkoa:
eta honek ebaluaketaren arintasu
na dakar, komunikazioaren eginki
zunak eta lortutako gaitasunen bi
lakaera kontutan har ditzakeena
(hau bera esan daiteke atalaseei bu
ruz).
Ikasle guztiek ez dute irizpide ber
dina izaten ez diete garrantzi bera
ematen amankomuneko irizpideei,
ez dituzte berdin neurtzen perfor
mantzia berdinak (adibidez, idatzia
ren ulermenerako, batek azkartasu
na edukiko du kontutan, beste ba
tek justutasuna edo ñabardurak an
do jasotzea, guzti hau nor nolako
irakurlea den edo dokumentu kon
kretua nola irakurri nahi duenaren
arabera),

Aukeratutako irizpídeek honako lo
tura hauek dituzte:
- alde batetik, desiratutako helburue

kin loturik daude (eta hauxe da ai
patu diren bi ekintzak ikasleak be
re gain hartzea garrantzitsu egiten
duena; zenbat aldiz ez dugu oharte
maten tradiziozko irakaskuntzan,
ikaslea ez dela bere lorpenak neur
tzeko gauza, lortu nahi liratekeen
helburuak horiexek direla ez dakie
lako !). Alferrikakoa da guzti hau
behin eta berriz aipatzea, arazo ho
netan ikasleak duen leku garrantzi
tsua gogoratu ezean.

- bestetik, bai ahazturik gelditu dire-
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lako bai ikaskuntzako helburu beza
la onarritu ezinezko perfotmantzia
ren atal direlako, helburuetan sartu
ez diren performantziei buruzko
irizpide pertsonalei ere loturik dau
de. Adibidez: harreman batean,
ikasleak bere hizketari kutsu afek
tiboa eman nahiko lioke (ernakume
batí hitzez esan gabe palita irudi
tzen zaigula esan eta bere ondoan
pozik gaudela, adibidez).

Hona, esate baterako, batzutan erabi
li ohi den zenbait irizpide:
- Hiztegi-alorrean: justutasunaren eta

ugaritasunaren irizpide ohizkoa, bai
na baita hutsuneren bat gertatzean
erabilitako jokabideak ere (perifra
siak egiteko gaitasuna, solaskideari
laguntza eskatzekoa ... ), eta halaber,
agian, lexikoaren aukera eginez lor
tu diren efektu «estilistikoak»
(esan nahi nuena adierazteko hitz
eta modu bereziak edo bitxiak, ze
hatzak aurkitu ditut, etab.).

- Fonetika-alorrean: ondo ebakitzea
ren ohizko irizpidea, baina baita
ulergarritasuna ere;

- Oro har:
- hizjarioa

arintasun estilistikoa (unean
uneko umore, giro eta abarri
nork bere performantzia egoki
tzeko gaitasuna).

Atalase mailei gagozkielarik, esan de
zagun ikaslearen jokaera gogozko / ez
gogozko motakoa dela gehienetan, eta
ohizko irakaskuntzan irakasleak agian
pentsa ditzakeen goi-mailetako gradazio
eta ñabardurak bost axola zaizkiola.
Ikaslea bene-benetan kezkatzen duena
zeta da: ematen dion ala ez berak duen
performantziak nahiko poza.

Guzti honek ondorio hauek ditu:
- Onartzen diren atalaseak aldako

rrak direla, ebaluatu den performan
tziaren neurriaren arabera, neurri
bakoitzari ematen zaion garrantzia
ri j arraiki;

- ikasle guztiek ez dituztela atalase
berdinak;
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ikasle berarengan ere aldakorrak di
rela atalase hauek denboran zehar
(ikaskuntzaren hasieran «Ahoska
tze onaren» atalasetzat jo dena, adi
bidez, gero azalekoegitzat jo daite
ke, hau da, hasieran rnurritzagoa
izan daiteke alor honetan ikaslea
ren xedea).

A talase hauek, ikaslearen alderdi per
tsonala (ezagupenen eboluzioa eta ho
bekuntz rnailak) kontutan hartzen du
tenak, ez dita, bestalde, anarkikoki eza
rri. Bereziki, eta experientziak adierazi
duenez, ez dute inoiz oro har murritza
den performantziatik onartzen, «komu
nikagarritasun» mailaz behekorik, ale
gia (4). Bestalde, ikaslearen joera per
formantzia osoaren alderdi guztiak glo
balki ikustekoa da. Besteek jeneralean
ulertzen diotela uste badu, adierazpena
ren beste alderdi guztietako bere per
formantzia errazago ontzat emango du.

Azkenik, ikaskuntza autozuzenduan
ebaluaketak ernaten dizkio ikasleari be
re ikaskuntza propioan integraturik
egoteko aukera gehienak. Ikaskuntz
egintzaren une honetan, ikasle bakoitza
ren ezaugarri oro, behar bereziak
-hauek ere bai- barne direlarik, kon
tutan hartzeko inolako eragozpenik ez
dago.

Ikasleari autozuzendutako ikaskuntz
egitura proposatzeak, beraz, behar due
na ikasi ahal izateko aukera guztiak di
tu berekin. Hala ere, bada horretarako
baldintza bat, eta pedagogi aldetik ga
rrantzi argia duena: gauza izan dadila
bere buruaren jabe izateko.

Hala ere, ikaslearen prestakuntzaren
atalari ekin aurretik, adibide bat eman
nahi nuke, nahiko bitxia, egia esan, bai
na egiazkoa, lorpenaren autoebaluake
tak nolako emaitzak ekar ditzakeen
adierazten duena.

R. jaunak, ingeles ikasle hasiberriak,
bere perforrnantziaren ebaluaketa-írlz
pide nagusi eta bakarra barre eragiteko
gaitasuna izango zela erabaki zuen; ba
rre eragin nahi zuen ingelesez ariko ze
nean. Azkar asid ohartu zen, errakun
tzaren bat egiten zuenean, barre egiten
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zutela askotan bere solaskideek. Beraz,
hutsuneak ez zuzentzeko jokabidea eza
rri zion bere buruari; hutsune bereziki
barregarriak egiten ere ikasi zuen, eta
orduantxe bukatu zuen, bere ustez,
ikaskuntza. Eta zergatik ez? (Esan be
harra dago beronen emazteak primeran
egiten zuela Ingelesez, noranahi lagun
tzen ziola bere senarrari, eta hau ere
asko saiatu zela bere andreak ikasta
roak egin zitzan eta ahalik gehien ikas
zezan!).

3. IKASLEAREN HEZIKETA

Ikaskuntza autozuzenduko helburuak
eta ebaluaketa mugatzeko moduak des
kribatzerakoan zehazten dira, une eta
era berean, ikaskuntz mota han propo
satzen zaien ikasleen beziketako beha
rrak,

Heziketaren helburuak
Jaso behar duten heziketak -eta ez

da esan nahi heziketa hau irakaskuntz
moduan eman behar zaienik- beren
ikasketak zuzentzeko prestatu behar di
tu, hau da, autonomiarik gabeko egoe
ra -nabarmena edo ez- batetatik aha
lik eta autonomi egoera zabalerena ira
gan erazi. Autonomizazio-prozesuak, ex
perientziak adierazten duenez, psikolo
gi aldetikako eboluzioa eskatzen du gu
txienez, eta teknika aldetikako zenbait
lorpen ere bai.

Psikologi alorrean, hezíketaren hel
burua funtsean ikaslearen pixkanakako
«desbaldintzaketa» da. Ikasteari ekiten
dion pertsona heldua ez bait da ikasle
«birjina»; eskuartean hartu duen egin
kizun berriari aurretikako bere expe
rientzia osoarekin ekin dio. Baina, hiz
kuntzari buruzko irudi oso zehatza (as
kotan oso erakargarria) eta, hizkuntza
ikastea zen den, ikasle/irakaslearen
eginkizunak zein diren, ikasteko behar
dituen baliabideak etab. buruan ditu.
Argi dago bere baitan duen irudi hori
aurrez eskolan izan zuen experientzia
ren araberakoa dela, eta balta ere mo-
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du askotara ikusi eta ikasi ahal izan
duenaren araberakoa (ikastaroak egin
dituzten lankideek esandakoa, honela
ko eta horrelako metodoen publizita
teak adierazten duena, eskolan dituen
seme-alabek esana, etab.). Era berri ba
ten aurrean, irudi hau aldatu egin be
harko du proposatu zaion bestelako
ikasbide batí egokitzeko. Hori Iortuko
badu, derrigorrezko ditu honako bal
dintza hauek:

hizkuntza baten ikaskuntzari, eta
berak lan horretan izan dezakeen
eginkizunari buruzko aurreiritziak
berraztertzera iristea: metodorik
onenaren nozioa, irakasle trebea au
rrean beti edukitzeke hizkuntza bat
ezin ikas daitekeela ustea, inolaz
eta inoiz ez dela ama-hizkuntzako
ezagupenetara jo behar pentsatzea,
hizkuntza ez dakienak ezin ditza
keela ikaskuntzaren helburuak de
finitu, edo bere performantzia eba
luatu, etab.

- ikasmolde berriaren abantailez eta
alde txarrez ohartu ahal izateko
hainbat inforrnazio, batez ere, ekin
tza horretan dagokion leku eta egin
kizunen jakinaren gainean egon da
din eta, era berean, sistemaren bes
te ataletatik zer itxaron dezakeen
jakin dezan.

Bi lehenengo helburu hauetara zu
zendu behar da, beraz, heziketa.

T elenika-alorrean heziketaren helbu
rua ikasleak bere-berea duen eginkizu
na burutzeko behar dituen ezagupenak
eta egiten jakitea lortzea da. Beharren
ezagutzatik abiatuz helburuak finkatzen
jakin, eta horretarako balioko duten
deskribapen-kategoriak bereganatu (hau
egin daiteke, adibidez, ama-hizkuntza
ikasgai bailitzan helburuak mugatuz);
laguntzarik eman dezaketen tresna guz
tiez baliatzen ikasi (hiztegiak, gramati
kak, salgai dauden metodo-laburpe
nak ... ), ezagupen-bilduma egiten eta
hauetaz baliatzen ikasi; glosategiak era
biltzen, gogoramen-fitxak egiten, nork
bere ebaluaketa-tresnak sortzen, etab.
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Heziketarako metodo eta teknikak
Esan bezala, honelako heziketan ez

da nahitaezkoa irakaslea. Hots, badiru
di ikaslea ikasten zenbat eta gehiago
saiatu, hainbat eta txikiagoa izango de
la irakaslearen beharra.

Ikaslearen heziketa honetako oina
rrizko metodologiak aurkileunde-meto
dologia (méthodologie de découverte)
izan behar du; ikasleak aurki ditzake,
beste ikasleek eta irakasleak lagunduz
edo lagundu gabe, behar dituen ezagu
penak eta egiten jakiteak, aurrez-aurre
datozkion problemeei irtenbideak bila
tzen ari delarik, Eta horrela, saio as
koren eta, bidezko denez, hutsegite
ugarien bitartez heziko du bere burua
poliki-poliki,
Psikologi arloko heziketa bera ere

aholkariari (helper) egindako ikustal
dien bidez eta ikasle «zaharragoen» la
guntzaz mamituko da pixkanaka-pixka
naka. Izan ere, horiengandik jasoko du
ikasbideari dagokion aldetik behar duen
informazioa eta ikasle autozuzendu be
zala dituen joerak miatuz eta ausnar
tuz, desbaldintzakerari dagokionetik.

Heziketaren ebaluaketa
Ikasleak berak bakarrik edo aholka

riarekin hatera egingo du ebaluaketa,
burutu dituen ikaskuntz ekintzetatik
abiatuz eta lortutako arrakastaren ara
bera (ikaskuntza bera <lago oraingoan
auzipean eta ez ikaskuntzaren emai
tzak). Bere lanaren eraginkortasuna
neurtuz juzkatu ahal izango du zenbai
terainoko trebetasuna eta egiten jakitea
eskuratu duen (5).

Hesiketarako estrategia
Hizkuntzaren ikasketak basten diren

une berean egin behar da autonomia
rako heziketa eta bada horretarako arra
zoi tekniko eta praktikorik:
- ez litzateke bidezkoa izango hezike

ta hori aurrebaldintza bezala ezar
tzea. Bestalde, zorakería litzateke
íkasleari, desiratzen zuen gaitasuna
iritsi ondoren, ikasten ikas dezala
proposatzea;
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oso zail dirudi, eta ia ezinezko ere
bai, ikasten ikaste hutsa zerbait
ikasten ikastea izan ezean; honela
bada, arrazoizko da hasiera-hasie
ratik hizkuntz ikastea prozesu ho
nen beraren harnean egotea.

Eta bukaera gisa esan beharra <lago,
autonomiaren heziketa honetarako kan
poko laguntza behar duela batipat ikas
leak; horrelako laguntzarik gabe, ziur
aski, bere burua hezitzeari ekin behar
ko lioke, eta berriz ere maila horretan
egongo litzateke gakoa.

KONKLUSIOA
Ikaslearen heziketa honek, hizkuntz

ikaskuntza ongien burutzeko modukoa
eta orokorra bezala ikusten bait da, ba
tez ere ikaslearen beharrak kontutan
hartzea ahalbideratzen duen ikasbide
denez, irakasleen heziketa egokiaren
premia sortzen du. Beronen eginkizuna
ikaslearenaren arabera mugatzen da, eta
gehienak behinik behin ez <laude egin
kizun berria betetzeko prest eta ares
tian azaldutako arrazoi berak dituzte
horretarako. Horiei dagokienez ere,
psikologi mailako eta teknika aldetika
ko prestakuntza nahitaezkoa da.

Ikaskuntza autozuzendua ezartzeak,
azkenik, hizkuntz ikaskuntzaren proze
suaren ikerketa lehenbailehen egitearen
premia adíerazten du; azken urte
hauek irakasleari buruzko íkerkerak
egiten ernan direnez gero, ordua da,
noski, ikastea zer den jakiteaz ardura
tzeko. Bai irakaskuntzak eta bai ira
kasleak, horrela bakarrik, baldintza hau
beteaz alegia, lagundu ahal izango dio
te benetan eta egiaz ikasten ikasleari,

I tzultzailea: Boni Urkizu

(1) Hobekuntza hau ikaslearen formazio
egokiaren bidez lortutakoa da.
(2) Ondoko azalpenak egileak Europako

Kontseiluarentzat egin zuen ikerketaren atal
batzuri loturik <laude:Autonomie et appren
tissage des [angues étrangeres, Conseil de
I'Europe, 1978.
(3) Hemen bame-ebaluaketari buruz aritu

ko gara; ez da kanpok» ebaluaketa edo agi-
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ria emateko egiten dena. Cf. HOLEC, H.,
1978.
(4) Begi bistakoa da hau ikaskuntzatako

motibazioa benetako komunikaziorako gaita
suna lortzea denean bakarrik gertatzen dela.
Ikaslea beste erantzunkizunen batí ihesi hasi
bada ikasten, adibidez, edozer gerta daiteke,
bai ona bai txarra.
(5) Ikaskuntzako ebaluaketari buruz in

forrnazio gehiago, ik. HENNER-STANCHI
NA, D., eta HOLEC, H., 1977.
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CONSIDERACION DE LAS
NECESIDADES EN EL APRENDIZAJE

AUTODIRIGIDO

El estudio de las necesidades específicasde
cada persona es un elemento que cada vez
se toma más en cuenta en el proceso de
aprendizaje de lenguas para adultos.
La autonomía del estudiante adulto, indis

pensable para un aprendizaje fructífero, supo
ne ese conocimiento y la posibilidad de elec
ción de fines, métodos y plazos que jalonen
el proceso.
La misma evaluación, al menos la intrínse

ca, es quehacer del alumno.
Todo este marco de actuación es lógico ya

que cada estudiante adulto estudia una len
gua con un fin específico y sus objetivos y

modos no coinciden necesariamente con los
de otros estudiantes. Al mismo tiempo esa
evaluación Je permitirá contrastar sus logros
con los objetivos previstos. Nadie mejor que
él, por otra parte, para medir el grado de
satisfacción por la labor cumplida en la ad·
quisición de nuevas habilidades comunicati
vas.
Naturalmente los profesores se encuentran

ante estos nuevos planteamientos en la nece
sidad de reciclarse para poder ayudar adecua
damente a este tipo de alumno autónomo que
debe y quiere aprender mientras aprende una
lengua.

PRISE EN COMPTE DES BESOINS ET
APPRENTISSAGE AUTO-DIRIGE

L' étude des besoins spéclilques de cbaque
personne est un élément qui est de plus en
plus tenu en compte dans le processus d'ap
prentissage des tangues pour les adultes.

L' autonomie de l' étudlant adulte, indispon
sable pour un apprentissage [ructueux impli
que cette connaissance et la possibilité du
choix des objectifs, méthodes et termes qui
ialonnent le processus.
L'appréciation méme, du moins l'intrinsé

que est l'affaire de l'éléoe.
Tout ce cadre de conduite est loglque, cela

dú au fait que cbaque étudiant adulte apprend
une tangue aoec un b11tspécijique et ses oh·

jectifs et ses métbodes ne coincident pas né
cessalrement auec ceux des autres étudiants.
En méme temps cette appréciatlon permettra
de contraster ses réussites aoec les objectifs
préuus. D'autre part, personne n'est mieux
placé que tui méme, pour mesurer le degré
de satisjaction face aa trauail accompli, dans
l'acquisition de nouuelles capacités communi
catiues.
Bien entendu les projesseurs se trouuent

face a ces nouueau» é11011cés,dans le besoln
de se recycler, pour pouuoir aider approprie
men: ce genre d'éleve autonome qui tout e11
apprenant une tangue oeut et doit le faire.

TAKING INTO ACCOUNT NEEDS IN
SELF-DIRECTED LEARNING

The study of the specific needs of a stu
dent Is becoming more and more valued when
faclng the adult language-learnlng process.

The autonomy of the adult student, vital for
a successful learning, demands such knowled
ge, and the possibilíty of election of alms,
methods and stages that determine the pro·
cess.
That same evaluatlon, at least in a intrinsic

way, is the student's task.
Thls frame of concepts is understandable

because each adult student studies a language
with a specific purpose in mlnd, and hls aims

do not necessarily coincide wlth the other stu
dents. At the same time, this evaluatlon will
permit hlrn to measure hls attainments In view
of the expected objectives. Besides, he will
be best suited to know the degree of satis
factlon that he obtains from his accompllsh
ment in the acqulsltlon of new communicative
abilities.

Obvlously, teachers that take into account
these new concepts need to be recycled so
that they can adequately help this type of au
tonomous student who must and wants to
learn while he is learning a language.
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