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Dramatizazioa euskararen irakaskuntzan

Dramatizazioa euskararen
irakaskuntzan, ahozko
euskara lantzeko bide
aproposa
Agurtzane Maiz

l. DRAMATIZAZIOAREN ERABILERA: ZENBAIT XEHETASUN
O. SARRERA

Lantxo honen bidez dramatizazioaz
baliatzea gomendatzen dizuet. Baina
dramatizazio-mota hau, John McRae-k
bere «Using drama in the classroom»*
liburuan dioen bezala, rol-jokoaren, simulazioaren edo inprobisazioaren erabilera arrunta baino gehiago da. Berak
dioenez, aipatu teknika horiek, batetik,
irakaslearen asmamenaren menpe <laude neurri handi batean eta ikaslearen
partaidetza aktiboari eusten jakin behar da eta, bestetik, ariketa horiek
sarritan mugatuak izaten dira. Aitortzen die, hala ere, hizkuntza landu edo
sendotzeko duten balioa, baina ariketa
horien prestaketa eta azalpenean ematen den denbora gehiegi dela iruditzen
zaio ateratzen zaion probetxurako.
Beraz, dramatizazioa proposatzen dizuedanean, benetako testuak erabiltzea
esan nahi dut.

* John

Testu dramatikoak erabiltzeak, hala
ere, ez du derrigorrean antzerkia egitea
esan nahi. Helburua elkarrizketa idatziaren inguruan <lauden aukerak aztertzea izango da erantzun-mota zabala eraginez eta mintzamena, entzumena, irakurmena eta idazmena garatzen
lagunduz. Ikasleak, era honetan, hizkeraren ezaugarrien ezagutza garatzen
du, ezaugarri paralinguistikoak eta estralinguistikoak, hala nola, jarrera, keinuak, doinuera, mugimendua, eta abar.
Zeren, ezaugarri horiek gabe, hitzak
ahuldu egiten bait dira eta esanahia
galdu.
Gauzak horrela, ikus dezagun zein
baldintzatan erabil daitekeen dramatizazioa.
l. NOIZ ERABILI
DRAMATIZAZIOA?
Honelako teknika-mota erabili aurretik, badaude zenbait gauza kontuan
izan beharrekoak:

McRae (1985): Using drama in the classroom. Oxford: Pergamon Press.
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Ahozko gaitasunerako elkarrizketa

L'ENTREVUE D'HABILITE
Cet article discute le Oral Proficiency Interview
(L'Entrevue d'Habilité Oral)et la possibilité de son
usage dans la détermination des nivaux d'habilité
oral dans la langue Basque.
Pour commencer. les auteurs font mention de
l'importance croissantede l'habilité oral du langage et l'histoire du développement du Oral Profi-

ORAL

ciency Interview aux Etats-Unis. A continuation il
y a une description de l'entrevue elle-méme pour
essayer d'expliquer l'examen a ceux qui ne sont
pas familiarisés avec lui. Finalement, on suggére
son application en Euskadi, spécialment en vue de
la campagne pour la récuperation et l'augmentation de l'usage de la langue Basque.
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kera dute, baita beraiek frogatzekoa
ere. Hau lortzeko bide bakarra elkarrizketatzaile aditu baten gidaritzapean
praktika eta akatsak izatea da. Entrenamendu-ikastaroa jaso ondoren, kandidatuek elkarrizketa batzuk grabatu
behar dituzte eta, dagokien kalifikazioarekin batera, adituei (ACTFL/ETS)
bidali, hauek aztertu eta kritika ditzaten. Elkarrizketa arrakastatsu asko egin
· ondoren, pertsona bat AGE elkarrizketatzailea izan daiteke.
Azalpen honi amaiera emanik, egoki
irudituko litzaiguke AGE delakoa euskararen ahozko gaitasun-maila desberdin horiek neurtzeko tresna ofizialtzat
hartuko balitz. Jakina, bere ezarpenari
buruzko galdera asko erantzun gabe

geratzen dira; adibidez, euskalkien
ugaritasunak sortutako kezkak. Euskara batuak, nahiz eta komunikatzeko
tresna bezala gero eta erabiliagoa izan,
beste euskalkiei, Euskal Herriko heredentzia kulturalaren parte nagusienetarikoak bait <lira, kalterik egin gabe
jokatu behar duenez gero (l.º/1982:
Legearen 30. artikulua), ahozko mailak
normalizatzerakoan dudarik gabe sortuko liratekeen arazoak arretaz aztertu
beharko lirateke, konpontzen hasi baino lehen. Dena den, hau, ziuraski, elkarrizketatzaileen prestaketa-arazoa litzateke, elkarrizketatuak izan behar
dutenena baino areago. Dialekto ugari
duten beste hizkuntzetan arrakastaz
konpondu izan da hau eta, horregatik,
euskararen kasuan ere erraz konpon
liteke.

BIBLIOGRAFIA
LISKIN-GASPARRO,E. (1982):ETS Oral Proficiency Testing Manual, Educational Testing Service, Princeton, New Jersey, USA.
(Hitzaldi honetarako erabili den oinarrizko liburua.)
Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko Oinarrizko
Legea. Gasteiz: Eusko Jaurlaritza.

Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Herri Administrazioetan Euskararen Erabilera eta Normalizazioa, Azaroaren 25.eko 250/1986

Dekretua.
Euskararen Erabileraren Sustapen eta Normalizaziorako Udal Ordenantza, Donostia,

1987.ekoMartxoak 30.

LA ENTREVISTA DE HABILIDAD ORAL
Este artículo discute el Oral Proficiency los Estados Unidos. A continuación, se realiza
Interview (Entrevista de Habilidad Oral) y la · una descripción del Oral Proficiency Interposibilidad de su uso en la determinación de view, donde se trata de explicar el examen a
aquéllos que no están familiarizados con él.
niveles de habilidad oral en euskera.
Los autores, primero, mencionan la crecien- Finalmente, se sugiere su aplicación en Euskate importancia de las habilidades orales del di, especialmente en vista de la campaña para
lenguaje y hacen referencia a la historia del recuperar e incrementar el uso del euskera.
desarrollo del Oral Proficiency Interview en

THE ORAL PROFICIENCY INTERVIEW
This paper discusses the Oral Proficiency
lnterview and the possibility of its use in the
determination of oral proficiency levels in the
Basque language.
The authors first mention the increasing
importance of oral language abilities and the
history of the development of the Oral Profi-

ciency lnterview in the United States. Following
this, there is a description of the Oral Proficiency lnterview itself which attempts to explain
the test to those unfamiliar with it. Finally, its
application in Euskadi is suggested, especially
in view of the campaign to recover and increase
the use of the Basque language.
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kala-k (ACTFL/ETS), 10malla diferente dituela, eta hauetariko bakoitza zehatz eta mehatz azaltzen dela, besteekin ez nahasteko. Hemen azaltzen dugun eskala hau 1986ko apirilean Ipar
Arizonako Unibertsitatean, Flagstaffen, izandado AGE-ikastaroan emandako laburpenaren itzulpena da. Ikus,
adibidez, norbait aurreratu bezala mailakatzeko, orainaldian, lehenaldian eta
geroaldian kontatu eta deskribatzeko
gauza izan behar duela; ohartu ere,
goiko mailako hiztunak bestek ezin

duela eritzi bat mantendu edo hipotetizatu, eta «aitekeela hurrengo mailan,
baina ezingo dela bertan luzaz mantendu. Esan behar dugu hau Eskala
Akademikoaren bertsio laburtu bat dela, eta ez Gobemuaren Eskalarena.
Azken honek 12 maila ditu, eta ezagutza kulturala, hizkuntz erraztasuna eta
horrelako gauzak zehazkiago lantzen
ditu. Eskala Akademikoa sentsibleagoa
da eskalaren maila bajuetan, Gobernuarena goi-mailetan den heinean.

Eskala
Goikoa

Eritziak defenda ditzake, baita hipotetizatu eta gai abstraktuei buruz hitz
egin ere. Ohizkoa ez den egoera batean sartzen bada, moldatu eta gainditu
egiten du.

Goi-aurreratua

Batzuetan goiko mailan ari daiteke, baina ez denbora luzean.

Aurreratua

Lehenaldian, orainaldian eta geroan konta eta deskriba dezake. Zailtasunen
bat duen superbibentzi egoeraren batean sartuz gero, moldatu eta gainditu
egiten du.

Goi-erdikoa

Batzuetan aurreratu-mailan ari daiteke, baina ez denbora luzean.

Erdi-erdikoa
Behe-erdikoa

Hizkuntz sormena badu, baina ohizko gaiei buruz galdetu eta erantzuteko
ere. Superbibentzi egoera sinple batean sartuz gero, moldatu eta gainditu
egiten du.

Goi-hasiberria ··Batzuetan erdiko mailan ari daiteke, baina ez luzaroan.
Erdi-hasiberria Ez du sormenez aritzeko gaitasunik. Materiala buruz ikasi besterik
Behe-hasiberria ez du egiten.

o

Ez du inolako hizkuntz gaitasunik.

AGE-a oso erraza dirudien tresna bat
da; baina ez da hala. Zenbat eta adituagoa izan elkarrizketatzailea, naturalagoa iruditzen zaio ez-adituari. Hala
ere, elkarrizketatzaile trebeak ondo daki elkarrizketaren kontrola etengábe
izan behar duela; elkarrizketatuaren
garapena, zer erizpide erabiltzen duen
ala ez duen erabiltzen, zer lortzen ari
den, non dagoen haren gaitasunaren
muga, eta horrelako zerak izan behar
ditu beti kontutan. Guzti hau lortu
ahal izateko, prestakuntza sendoa be-

har da. Ezinbestekoa da elkarrizketatzaile guztiak modu batean prestatzea
ere elkarrizketaren balioa eta objektibitatea mantentzeko; bestela, neurketak
berehala galduko luke bere balioa.
Estatu Batuetan ofizialki onartutako
elkarrizketatzailea izateko hiruzpalau
egun irauten duen ikastaro zorrotz bat
gainditu behar da. Egun horietan elkarrizketatzailegaiek elkarrizketatzaile trebeak hautagaiekin lanean ikusteko au-
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daiteke zenbateraino menperatu behar
den egitura edo aditz-forma bat. Honelako taulak prestatu izan dira munduko hizkuntzarik erabilienentzat, baina
euskararentzat ez dugu oraingoz. Dena
den, euskalduntze-maila ezberdinetarako HABE-k egindako erizpideak baliagarriak daitezkeelakoan gaude.
AGE-a moldatzea ez da erraza; ho. rregatik, prestakuntza eta esperientzia
ezinbestekoak dira.
Baina, zehazki, zer da AGE-a? Elkarrizketatzen den pertsonaren eta elkarrizketatzaile bat edo biren arteko solasa da. Gutxi gorabehera 10-30 minutu
irauten du, goi-mailetan behekoetan
baino denbora gehiago behar delarik.
Ez da galdera hutsa. Elkarrizketatua
ezeroso edo behartua senti ez dadin
saiatu behar da. Oso egoera landua eta
prestatua da, eta, pertsona bati egoera
eta modu diferente batzuetan hitz egin
eraziz, bere hizkuntz gaitasuna egoki
neurtzea lortu behar da. AGE batean
elkarrizketatzaileak, askotan irakaslea
denak edo izanak, atsegina izaten ikasi
behar du itxura-jartzaile suertatu gabe;
objektiboa, hau da, ez berdurremailea;
pizgarria, hau da, ez lagungarria; interesatua baina sarkina izan gabe. Batez
ere, hitz gutxi egiten duen entzule ona
izaten ikasi behar du, iradokitzeko
artean aditua bilakatzeko.
AGE-ak lau atal ditu: Warm-up (beroketa), Level check (maila-frogaketa),
Probes (zundaldiak) eta Wind-down
(atsedenaldi-bukaera). Lehenengo fasearen helburua elkarrizketatua ahalik eta
erosoen senti eraztea da, dagoen girora
(mikrofono edo kasete) egokitzeko aukera emanez. Halaber, elkarrizketatuari hizkuntzarekin edota elkarrizketatzailearen doinu, ebakera eta abiadurarekin berraurkitzeko aukera gustagarria ematen zaio. Lehenengo topaketa
honek elkarrizketatzaileari eman diezaioke elkarrizketatua behin-behiniko
maila batean jartzeko aukera, eritzi honi garrantzi handirik ematen ez bazaio
ere, askotan elkarrizketatuak beste egoeratan egingo ez lituzkeen akatsak egiten bait ditu; elkarrizketan zehar ho-

rrela frogatzen bada, akats
ahaztu egin beharko lirateke.

horiek

Elkarrizketaren hurrengo fasea maila-frogaketa da. Beroketa-fasetik bigarren honetara ahalik eta leunkien iragan behar da. Une honetan, elkarrizketatzaileak elkarrizketatua hizkuntz maila denboraldi luzean mantentzeko gauza den neurtzen du. Funtsezko garrantzia du hautagaiari ahalik eta gehien
hitz egin erazteak, sailkapen-prozesuaren elementurik inportanteena horren bitartez lortu ahal izango delako:
ea mintzaira denboraldi batean mantendu izan daitekeen. Helburu hau dela eta, iradokitze-teknikak erabiltzen
dira, baita galdera eta egoera diferente
batzuk ere, elkarrizketatzaileak, galdera helbururik gabeko edota arinegiak
egin gabe, elkarrizketa ondo egin dezan.
Halaber, hurrengo fasea, zundaldi izenekoa, erabakiorra da. Zundaldi hauen
bitartean elkarrizketatzaileak elkarrizketatua bultzatu egiten du eta azken
honek lor ditzakeen mugak aztertzen
saiatzen da. Era honetako zundaldiak
egin behar dira, eta elkarrizketatua
nahiko tinko eta frogatua sentituko da
ziuraski, horrela bakarrik jakingo bait
du elkarrizketatzaileak non hasten diren huts egiten aztertuaren azagutza
linguistikoak. Helburu bakarra du honek: elkarrizketatua infrabaloratua izan
ez dela jakitea.
Elkarrizketaren azken fasea atsedenaldi-bukaera da. Oraingo honetan elkarrizketatzaileak azterketari bukaera
egoki bat eman diezaioke, eta baita, elkarrizketan zehar ohartu denez, oso
menperatuta ez zeuden edo azalpen
bat beharko luketen elementuak ikutu
ere. Era berean, elkarrizketatuak egin
duenari buruz eritzi positiboarekin gera dadin saiatzeko ere oso momentu
egokia da.
Denbora eta lan honen luzera mugatuak kontutan izanik, maila bakoitza
ezartzeko behar diren erizpideak zehazki azaltzea ezinezkoa da. Esan dezagun Mailaketa Akademikoaren Es-
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balitz, elkarrizketa maila garaietara
irits liteke; astera, komunikatzeko gaitasuna urria bada, elkarrizketan ez da
interes handiko eztabaidarik sortzen.
Aipatutako elkarrizketaren lau faseez gain, elkarrizketatzaileak azterpide ugari ditu ikasiak, elkarrizketa arrakastaz burutu ahal izateko. Esaterako,
mota askotako galderak egin daitezke,
errazenetatik zailenetaraino. Gehienetan, baiezko, ezezko, denborazko edo
lekuzko adberbioez erantzuteko moduko galderetatik ekiten dio elkarrizketari, lehenengo abiapuntuak aurkitzeko.
Batzuetan elkarrizketatzaileak galderak berak egiteko proposatzen dio elkarrizketatuari edota elkarrizketaren haria eramateko. Bestetan, elkarrizketatzaileak aukera anitzeko galderak egiten ditu (adibidez: «Zer duzu nahiago:
itsasoa ala mendia?» ), eta, erantzunaren arabera, zergatiak eska dakizkioke
elkarrizketatuari. Maila altuetako kandidatuak aztertzeko, galdera hipotetikoa erabili ohi da; adibidez: «Zer egingo zenuke, loteria tokatuko balitzaizu?», edo «Zer esango zenioke lehendakariari, berarekin hitz egiteko aukera izango bazenu?». Azpimarra dezagun kasu guzti hauetan, nahiz eta galderak berez ezberdinak izan, eta gaiek,
edukiak edota testuinguruak beren
arteko zerikusirik ez izan, galdera-mota herbera dela; baita hauen bidez lortzen diren erantzunak ere. Esperientziak eta praktikak erakusten dute galdera batzuk kandidatu guztiei egiten
zaizkiela, eta beste batzuk, berriz, ez.
Ez litzateke zilegi hasiberri batí zerbait
hipotetikoa galdetzea, ando bait dakigu erantzun ahal izateko behar diren
egitura sintaktikoak ez dituela menderatzen. Elkarrizketatzailearen ardura
da gauza batzuk noiz eta nola galdetu
behar dituen jakitea.

Ahozko gaitasunerako elkarrizketa

ke kandidatuari suposatzeko hotel hatera gela bila doan turista dela, pertsonaia hori bereganatzeko, eta imajinatzeko elkarrizketatzailea hoteleko jabea dela. Kandidatuak galde diezaioke
logelarik duen, sinpleak edo bikoitzak,
bainugela pribaturik duen edota dutxarik, berogailurik dagoen, gosaria prezioan sartzen den, etab. Edo kandidatu
aurreratuago bati hain arrunt eta eguneroko ez den zerbait azal liezaioke.
Esaterako, esan diezaioke kotxea alokatu zuen agentziara deitzeko eta esateko bere ustez kutxa-txartela kotxean
galdu duela eta horren beharrean dagoela, etab. Hautagaiak benetazkoa
izan litekeen egoera bat gainditzen jakin beharko luke; honetarako gaitasuna aztertzea da elkarrizketatzailearen
ardura. Horrelakoetan, behar duen informazioa bere jatorrizko hizkuntzan
ematen zaio kandidatuari. Honen bidez bi xede bilatzen dira: alde batetik,
nahasterik ez izatea eta, bestetik, gramatika edo lexikoaren aldeko laguntzarik ez ematea, azken honetan batez
ere oztopoak aurkitzen bait dituzte sarritan. Dena dela, kandidatuak hitz zehatzak ez badakizki ere, bere gaitasuna
adieraziko luke, nola edo hala komunikatzekoa alegia, hurbileko egiturak
erabiltzen baditu.
Azken finean, elkarrizketatzaileak elementu guztiak hartu behar ditu kontutan, nahiz gramatika, nahiz lexikoa,
nahiz jariotasuna, nahiz ahoskera. Elementu hauen elkarloturak esango digu
zein den kandidatuaren gaitasuna, inolaz ere ez elementu bakoitzak. Ikusten
dugunez, ez da batere erraza pertsona
bakoitzak egin dezakeena gogoan izatea. Zorionez, elkarrizketa berriro entzun daiteke, grabatua izan bait da;
horrela erraztu egiten da gaitasun-maila zehaztea. Baina tamalez batzuetan
ohartzen da elkarrizketatzailea, berriz
grabazioa entzunda ere, ez duela erabakia hartzeko adina informazio jaso.

Elkarrizketetan erabili ohi den beste
teknika hat antzeztearena da; elkarrizketatuak eta elkarrizketatzaileak ego- ·
Gaitasun-maila neurtzeko baliagarri
era bat antzezten dute. Teknika honetan zailtasun-maila egoki daiteke azter- izan daitekeen beste tresna bat hau da:
tuaren gaitasunaren neurrira. Adibi- hizkuntza bakoitzarentzako araudi gradez, elkarrizketatzaileak esan diezaio- matikal berezi bat. Bertan azal bait
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Duda-mudazko bilakaera gramatikala eta modifikatzaileen erabilera eskasa direla medio, komunikatzen den
informazioan zehaztasun gutxi dago.
Denok dakigunez, hizkuntza bat ohizko erara ikasten duen pertsonak gramatika eta aditz-ariketak dituen azterketa nahiko erraz gaindi lezake, baita
arrakasta izan ere; baina, gero, gerta
daiteke egunerokotasunean komunikatzeko gauza ez izatea bere gaitasun-ezagatik. Beraz, argi dago azterketa
gramatikalek (entzun-ariketak, itzulpenak, erantzun anitzeko galderak ...) nahiz eta ezagutza aztertzeko egokiak
izan eta datu zehatz batzuen ezagupena neurtu, ez diotela ahozko gaitasuna
neurtu beharrari erantzuten. Horretarako gaitasun-azterketa berezira jo beharko genuke.
AGE-k aspektu hau hartzen du batipat aintzakotzat; baina, gainera, oso
objektiboki egiten du, argi eta garbi
azaltzen duelarik zergatik pertsona
batek beste batek baino hobeto komunikatzen duen. Honez gain, elkarrizketa
honek esaten digu, adibidez, goi-erdiko
mailan sailkatua izan den pertsonak
egoera batzuk menperatu dituela eta
maila horretako edozein egoeratan
arrakastaz ari daitekeela. Ahozko azterketak egin ditugunok ondo dakigu
azterketa-mota honen oinarri eta helmugak ez direla berriak, nola edo hala,
noizbait denok aurkitu ditugula. Benetazko hobekuntza-mailen objektibitatea da emaitza normalizatuak lortzeko
eritzi pertsonalak baztertzen laguntzen
diguten adierazleak edukitzea. Ikuspegi zientifiko eta inpartzialago horiek
dira adierazlerik argienak.
Zergatik proposatzen dugu euskararen irakaskuntzan ere horiek erabiltzea? Lehenengoz eta behin, galdera
hau egin behar da: Zein da euskalduntzearen helbururik nagusiena? Erantzuna argia da: gero eta jende gehiagok
erabili behar duela euskara komunikatzeko tresna bezala. Argi dago, baita
ere, elkarrekin komunikatzeko, gaitasun batzuk behar direla (irakurtzen eta
idazten jakitea, besteak bes te), gaitasun
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horiek hemen aztertuko ez baditugu
ere. Orain ulertzeko eta hitz egiteko
ahalmenak ikusiko dira (ulermena eta
mintzamena), beste biak baino unibertsalagoak direnak. Eta hauen eremuan
koka genezake AGE-ren erabilpena.
Ipin dezagun honako adibidea. Demagun Donostia hiriak lanpostu batzuk eskaintzen dituela eta euskal
(1982,1986)eta udal (1987) legeen arabera, hautagaiek «ahozko eta idatzizko
mailan euskararen oinarrizko ezaguera» behar izango dutela. Baina «oinarrizko ezaguera» hau (ahozko gaitasunaren eremuan bakarrik ari gara) modu diferentetan uler lezakete erakundeek edota aztertzaileek. Hizkuntz Politikarako ldazkaritza oraintxe ari da
lanean lanpostu bakoitzari dagokion
hizkuntz eremua eskaini nahirik, baina artikulu hau idazterakoan oraindik
ez dago gure eskutan. Erizpide hauek
eskainiko lizkigukete lanpostu diferenteetako behar linguistikoak, eta orduan
aurre egin geniezaioke pertsona batek
euskaraz duen ahozko erraztasuna neurtzearen arazoari. Administrazio Publikoaren Euskal Institutua ahozko azterketarako erizpide batzuk prestatzen ari
da oraintxe bertan, eta lan horretan
erabil liteke AGE-a.
AGE-a, hitz gutxitan definitzekotan,
elkarrizketa bat mantentzen saiatzea dela esango genuke. Eta elkarrizketa honen zergatia elkarrizketatuaren ahozko
gaitasuna atzemateko mostra bat Iortzea litzateke. Mostra honek adierazi
behar digu, zalantzarik gabe, zer mailatan sailkatu behar dugun pertsona
bat. Azken finean, elkarrizketaren helburua zera da: elkarrizketatuak egingo
duen lanerako edo komunikatu behar
duen arlorako hainbateko hizkuntz ezagutza-maila baduen ala ez jakitea. Izan
ere, lan-mota guztiek ez dute gaitasun-maila herbera eskatzen.
Elkarrizketak beti paraleloak izango
dira, berdinak ez badira ere. Elkarrizketatzaileak ez daki aurrez elkarrizketaren nondik norakoa, ezin bait dezake
aldez aurretik hautagaiaren gaitasun-maila ezagutu. Kandidatua aurreratua

Ahozko gaitasunerako
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elkarrizketa

baliorik gal ez dezan, arrisku hau ahaOndoren, adibide gisa, ACTFL/ETS
lik eta gehien kontrolatzean oinarri- · akademi eskoletako bi mailen ezaugatzen da eginkizun hau.
rriak luzatzen ditugu:
Hori hala izanik, azterketa bukatu
ondoren hautagaiak jasoko duen kalifikazioak ahozko gaitasunaren distribuzioa eta hedapena isladatuko du.
Maila bakoitzaren mugak (Goi-erdikoa, Erdi-erdikoa eta abar) oso ongi
definituak daude, eta pertsona horrek,
bere gaitasunaren zatirik nagusienean,
muga horien esparruan funtzionatzen
duela azalduko du bere azken kalifikazioak.
Halaber, eta arrazoi hauexengatik,
guztiz garrantzitsua da elkarrizketatzailea hautagaiaren hizketatik edozein
zalantza argitzeko moduko mostra bat
eskuratzen saiatzea. Mostra baliorik
gabe gera ez dadin, oso inportantea da
AGE-aren elkarrizketa osoan gaitasunaren maila jakin bat mantentzea.
Akatsen bat azaltzeak ez dio elkarrizketatuari kalterik egingo, baldin eta
mostrak, bere osotasunean aztertua
inolako dudarik gabe, X mailan dagoela azaltzen badigu. Eta horrexegatik
egiten dira elkarrizketako hirugarren
mugimenduko frogak, non aztertuaren
gaitasunaren norainokoa zehazten den.
Baliteke aztertuak aldizka-aldizka mailaren bateko lorpenen bat edo beste
izatea, baina lorpen osoa eskuratu arte
ezin esango da maila horri dagokion
kalifikazioaren ja be denik.

•

Erdi-hasiberria

Gaitasuna mugatua delarik, aurrikusitako behar-barrutietan bakarrik funtzionatzeko gauza izatea: oinarrizko
kortesi formulak eta premia xeheak
adierazteko behar den hiztegi mugatua
besterik ez du. Sintaxia zatitua da; inflexioa eta hitz bukaerak maiz nahastuak izaten dira eta esan gabe geratzen;
formula motzak edo hitz bakanduak
erabiltzen ditu eta esaerak solaskide baten hitzak errepikatuz nola-hala itxuratzen, askotan etenaldi luzeak eginez.
Espresioak ez dute hizkuntz sormen
handirik azalduko eta izan daitezkeen
egoerarik sinpleenetan emango dira.
Askotan ahoskera ulergaitza gertatzen da eta ama-hizkuntzaren arrastoak
oso sakonak dira. Nahiz eta elkarrizketatzaileak era honetako ariketetan oso
trebeak izan, hiztun hauen hizkera
ezin daiteke samurtzat jo.
•

Behe-erdikoa

Kortesi baldintza xehe xamarrak eta
superbibentzi behar oinarrizkoenak bideratzeko gauza izatea. Famili gaietan
edo berehalako beharretan galdera
errazak egin eta erantzun ditzake hiztunak, eta era berean esaera errazak.
AGE-ren objektibitatea kontrolatzeAurrez aurreko elkarrizketa sinpleak
ko zenbait kontrol ezarri dira. Lehenik,
mantenduko ditu. Eskatuz gero, egitura
maila bakoitza argi eta garbi deskribamurritz eta desegokiz osatutako galdetu da. Bigarrenik, AGE-a eskuratzen
rak moldatzeko gai izango da. la esaeduten aztertzaileak entrenatu eta agi- rarik gehienak sintaxi zatitu eta gramariak ematekoan izan ohi den kontrol
tikazko akats askorekin moldatzen dizorrotzak aztertzaileen arteko uniforra. Oinarrizko beharrez aparte, bestelamitatea lortzen du.
korik azaltzeko hiztegia eskasa eta desegokia gertatzen da.
Emaitzak uniformeak eta fidagarriak
Lehenengo hizkuntzaren eragina oso
ote diren ikusteko Estatu Batuetan
egindako estudioek adierazten dute az- · nabaria da ahoskatze, intonazio eta
azentoan; hau dela eta, ulertzea agian
tertzaile agiridunen emaitzen artean
gehienez puntu bakarreko aldea dagoe- aski zaila bada ere, errepikapenaren
indarrez hizkuntza arrotzetara jarria
la; adibidez, aurreratua eta goi-aurreradagoenak uler dezake.
tua.
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kurtzen eta idazten laguntzeko arrakastatsua zen Gramatika-ltzulpenezko
Metodoak ahozko gaitasuna neurtzerakoan hutsune handi bat betetzen ez
zuelako.
Beraz, behar hauei erantzuteko, arazo honi premiazko irtenbide bat ematea erabaki zuten Estatu Batuek.
Orduantxe sortu zen Monterey-n (Kalifornia) Army Language School (Ejertzituaren Hizkuntz Eskola) izenekoa.
Beste erakunde batzuek hartu zuten
honek irekitako bidea; horien artean
Foreign Service Institute (Atzerrirako
Zerbitzu Institutua) dago (Liskin-Gasparro: 1982). Eta ikasleak aurreratzen
ziren heinean, lan honetarako azterpide egokiak ere jaio ziren. Gaur Ahozko
Gaitasunerako Elkarrizketa (AGE) <lena hizkuntz gaitasuna aztertzeko mailaketaren garapenetik sortu zen. Ordutik hona horren erabilpena zabaldu
egin da eta beraren garapenak eragin
handia izan du. Estatu Batuetako ajentzia asko hasi ziren mailaketa-eskala
erabiltzen beren pertsonalaren hizkuntza arrotzetako gaitasunen sailkapena
bideratzeko. Berehala hasi zen behar
praktiko batetik jaiotako metodoa inguru akademikoetan sartzen, eta gero
eskola, institutu eta unibertsitate gehiagok erreparatu zioten ahozko komunikazioari eta hau neurtzeko tresna egoki
baten beharra nabaritu zuten. 1960.ean
Peace Corps (Bake Erakundea) delakoak Atzerrirako Zerbitzu Institutuari
laguntza eskatu zion bere kandidatuen
ahozko gaitasuna neurtzeko, eta azken
honek, lana berak egin zezakeena baino handiagoa zela ikusi zuenean, Educational Testing Service (E.T.S.) (Hezkuntz Ebaluazio Zerbitzua) izenekora
jo zuen laguntza eske.
Jatorrizko mailaketa-eskalak egokitu
egin behar ziren inguru akademikoetan erabili ahal izateko. Oraingo eskalak eta AGE-a bera, gaur dugun bezala,
lan horren emaitzak dira. 1970.etikhona AGE-ren erabilpena handituz joan
da inguru akademikoetan, ACTFL-a
dela medio (American Council on the
Teaching of Foreign Languages: Hiz-
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kuntza arrotzen Irakaskuntzako Amerikar Elkartea); eta baita bizitza publikoan ere, non hizkuntz behar konkretu
batzuk bait <laude,eta adituen laguntza
gero eta beharrezkoagoa bait da hizkuntz mailaketarako.
Zein da AGE-ren balioa, beste azterpideekin parekatuz gero? Gure ustez,
bere garrantzia honako hiru faktoreotan datza: 1) ahoz komunikatzeko pertsonaren gaitasuna neurtzen du; 2) gaitasun hau objektiboki neurtzen du, eta
ez subjektiboki, ahozko beste froga askotan bezala; eta 3) ez du nolanahi
neurtzen, beti era batean baizik, hizkuntzaren mailen normalizapenerako
oinarri sendoa eskaintzen duelarik.
AGE-ak pertsonaren ahozko gaitasuna zehazki azaltzen du, eta horrek
ematen dio balioa azterketa honi. Beste
garaietan egindako azterketak, idatziak
batez ere, baliorik gabe gelditzen dira,
eta hori dela eta sortuko da AGE-a.
Azterketak funtsezko balioa izan dezan, aztertu nahi <lena aztertu beharko
du; horregatik esan daiteke idatzizko
azterketak idazmena neur dezakeela;
eta, era berean, irakurriz moldatzen
den azterketak gaitasun honi dagokion
ahalmena neurtuko duela, baina ahozko gaitasunaren eremua hutsik geldituko litzateke.
Honi helduz, bigarren puntura gentozke, hotz, AGE-ren objektibitateari
dagokionera. Honekin zera esan nahi
dugu: AGE-ak itxura honetako beste
edozein ahozko azterketak baino subjektibitate-kutsu gutxiago duela. Hala
ere, argi eta garbi <lagogiza hizkuntzaren azterketan, batez ere ahozko azterketari bagagozkio, oso zaila dela
%100ean objektibotasun hori lortzea.
Hau honela da, zehazki aztertu nahi
dugun gaitasuna kontutan harturik.
Ahozko gaitasunari buruzko azterketa
prestatzea ezinezkoa den neurrian, ezinezkoa gertatzen da gaitasun honi dagokion froga matematikoki objektiboa
izatea ere. Hona hemen gaitasun horren edozein azterketak berari guztiz
atxikirik lekarkeen arriskua; eta, hori
horrela dela kontutan hartuz, frogak

