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Ahozko gaitasunerako
elkarrizketa, ahozko
gaitasun-mailak neurtzeko
azterpidea
lrel Urreiztieta J Isidro Yo/di J Eskarne Lopetegi*

Bigarren Euskal Mundu Biltzarrean,
«Ahozko gaitasunerako elkarrizke
ta»ren berri eman genuen komunika
zio batean. Berriz ere gai berari heldu
diogu, baina oraingoan artikulu landu,
zabal eta argiagoan.
Hizkuntz irakaskuntzan aritzen ga

renok ondo dakigu azkenaldi honetan
biziki piztu dela ahozko hizkuntzare
kiko interesa, eta ahozko hizkuntzak
duen garrantzia gehiago goraipatu da
hizkuntzaren erregelen ezagutza baino.
Izan ere, oraindik ere, hizkuntzaren
arloan jende askoren beharrik nagusie
na irakurtzeko gaitasuna da, zientzilari
askorena, esate baterako; baina gehie
nek hizkuntza benetan hitz egiteko
behar eta nahi dute, hau da, bera erabi
liz, komunikatzeko gauza izatea. Ikas
ten ari diren edo ikasi duten hizkun
tzan, solasean egokiro egoteko gauza
izatea. Mundu osoan irakaskuntzaren
teknikak gero eta gehiago aldatzen ari
dira, enfasi hau isladatuz (adibidez,
Notional-Functional Syllabus delakoa-

ren erabilpena; eta, irakasbideak alda
tzen diren heinean, azterpideak ere
aldatu egin dira). Azterpide hauetariko
bat Oral Proficiency Interview (Ahozko
Gaitasunerako Elkarrizketa) delakoa
dugu. Azalpen honetan, azterpide hau
eztabaidatzeaz gain, ahozko euskara
ren gaitasun-mailak, batez ere mintzai
raren eremuan, zehazteko baliagarri
izan dakigukeen ala ez ere aztertuko
dugu.
Estatu Batuetan, ahozko hizkuntzaren

gorakadaren momentua Bigarren Ge
rrate Mundialean kokatzen da; garai
hartan, ingurugiro arrotz batean aur
kitzen ziren pertsona askok aliatuekin
lanean aritzerakoan gainditu ezinezko
mugekin topo egin zuten, jatorrizko
hizkuntza batez egokiro komunikatu
ahal izateko. Hau dela eta, Herri hau
arazo honekin arduratzen da. Askok
eskoletan hizkuntza arrotzen bat ikasia
zuten, kalifikazio onekin gainera; bai
na, hala ere, ez zuten hitz egiteko gaita
sun handirik. Zergatik? Jendeari ira-

* lrel Urreiztieta: Northern Arizona University (Department of Modern Languages); Isidro
Yoldi eta Eskarne Lopetegi: Eraiki Euskaltegia.
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BILINGUAL EDUCATION

In the last few years, many studies of bilin
gualism have been made. Fromconsidering the
bilingual a personwith serious educational obs
tacles they have moved on to analyze with
greater precision different situations and to
consider the additional advantages that the
knowledge of two languages can mean. In this
article, bilingualism is spoken of making refe
rence exclusively to education and analyzing
situations in which more than one language
forms part of the educational system.

lf we consider the nature of majority or mino
rity language of the students' native language
we can refer to two situations: immersion and
submersion. lmmersion occurs when the spea
kers of a majority language receive a large part
of their education in another language. lmmer
sion programs have had very positive results,
as much in the first as in the second language.
One can speak of submersion when the spea
kers of a minority language receive their tea
ching in another language. In these cases the
results have not been positiva neither in the
knowledge of the first language nor in the
knowledge of the second. The experts advise
that in the case of minority languages one utili-

ze the mother tongue as a vehicle of teaching
since this way it will better the knowledge of
both the mother tongue and the second langua
ge.
Curnrnins' theory, with the hypothesis of the

threshold level and of interdependence, ex
plains the apparent contradiction that the best
developrnent of a second language in sorne
cases is produced by conducting instruction in
the second language, and in other cases by
teaching ali subjects in the native language.

Krashen supports prograrns of bilingual edu
cation and shows that in irnrnersion prograrns
the requirernents for receiving optirnurn input
are fulfilled, a necessary condition for language
acquisition.

Sorne authors point out the lirnitations of
irnrnersionprograrns,and in order to justify that
with imrnersion one does not achieve a native
·like cornrnand of the language they give diffe
rent reasons frorn those given by Krashen.

Finally, reference is rnade to the additional
advantages that bilinguals present as opposed
to rnonolinguals, according to scientific re
search.

L'EDUCACION BILINGUE

Dans les demiéres années on afait beaucoup de
recherches sur le bilinguisme. De considérer le bi
lingue comme une personne ayant de sérieux
inconvénients pour son éducation on est passé a
analyser, avec plus de précision, les dijférentes
situations, et a considérer les avantages supplé
mentaires que la connaissance de deux langues
peut apporter. Dans cet article on parle de bilin
guisme en faisant référence, exclusivement, a
l'éducacion et en analysant des situations ou plus
d'une languefait partie du systéme d'éducation.
Si l'on considere le caractére de langue majori

taire ou minoritaire de la langue matemelle des
éléves, alors on peut se référer a deux situations:
l'immersion et la sous-immersion. Eimmersion a
lieu lorsque ceux qui parlen! une langue majori
taire recoivent une grande partie de {eur éducation
dans une autre langue. Les programmes d'immer
sion ont obtenu des résultats trespositifs aussi bien
dans la premiére que dans la deuxiéme langue.
On peut parler de sous-immersion quand ceux qui
parlent un langue minoritaire recoivent leur
enseignement dans une otre langue. Dans ces cas
les résultats n 'on pas été positifs dans la connais
sance ni de la premiére ni de la deuxieme langue.
Les experts conseillent d'utiliser, dans le cas des

langues minoritaires, la langue matemelle comme
véhicule d'enseignement, puisque de cette facon
s'améliorera la connaissance aussi bien de la lan
gue matemelle que de la seconde langue.

La théorie de Cummins explique, avec les
hypothéses du niveau-seuil et d'interdépendance,
la contradiction apparente que le développement
le mieux réussi d'une seconde langue se produit,
dans quelques cas, en s'en servant pour dispenser
l'instruction, et, dans d'autres cas, en enseignant
toutes les matiéres dans la langue maternelle.
Krashen encourage lesprogrammes d'éducation

bilingue et signa/e que, dans les programmes
d'immersion, toutes les exigences requises pour
recevoir un input optimal sont remplies, condition
nécessairepour maitriser une langue.
Quelques auteurs signalent les limitations des

programmes d'immersion et avancen! des raisons
différentes de cellesdonnées par Krashen pour jus
tifier lef ait qu 'avec l'immersion on n 'atteint pas le
niveau des natifs de la langue.
En guise de conclusion, l 'ony fait référence aux

avantages supplémentaires que les bilingues pré
sentent, d'aprés certaines études, par rapport aux
monolingues.
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LA EDUCACION BILINGÜE

En los últimos años se han realizado mu
chos estudios sobre bilingüismo. De conside
rar al bilingüe como una persona con serios
inconvenientes para la educación se ha pasa
do a analizar con mayor precisión las diferen
tes situaciones y a considerar las ventajas adi
cionales que puede aportar el conocimiento de
dos lenguas. En este artículo se habla de bilin
güismo haciendo referencia exclusivamente a
la educación y analizando situaciones en las
que más de una lengua forma parte del siste
ma educativo.

Si consideramos el carácter de lengua mayo
ritaria o minoritaria de la lengua nativa de los
alumnos, podemos referimos a dos situacio
nes: la inmersión y la subinmersión. La inmer
sión se da cuando los hablantes de una lengua
mayoritaria reciben gran parte de su educa
ción en otra lengua. Los programas se inmer
sión han tenido resultados muy positivos tanto
en la primera como en la segunda lengua. Se
puede hablar de subinmersión cuando los
hablantes de una lengua minoritaria reciben
su enseñanza en otra lengua. En estos casos
los resultados no han sido positivos ni en el
conocimiento de la primera lengua ni en el de

la segunda. Los expertos aconsejan que en el
caso de las lenguas minoritarias se utilice la
lengua materna como vehículo de enseñanza,
ya que de este modo mejorará el conocimiento
de la lengua materna y de la segunda lengua.
La teoría de Cummins, con las hipótesis del

nivel umbral y de interdependencia, explica la
aparente contradicción de que el mejor desa
rrollo de una segunda lengua en algunos casos
es producido impartiendo instrucción en ella y
en otros enseñando todas las materias en la
lengua nativa.
Krashen apoya los programas de educación

bilingüe y señala que en los programas de
inmersión se cumplen los requisitos para reci
bir un input óptimo, condición necesaria para
la adquisición de una lengua.
Algunos autores señalan las limitaciones de

los programas de inmersión y dan razones di
ferentes a las aducidas por Krashen para justi
ficar que con la inmersión no se llega a un ni
vel nativo de la lengua.

Como conclusión se hace referencia a las
ventajas adicionales que presentan los bilin
gües frente a los monolingües según algunos
estudios realizados.
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gabe eta, aldi berean, gainerako ikas
gaiak ikasiz. Hizkuntza minorizatuen
hiztunei zuzenduriko beste programen
kasuan ere ikusi da komeni dela bi hiz
kuntzak mantentzea eta ez haurrak ele
bakarrak izatea bigarren hizkuntzan,
hizkuntza propioa ahazturik, Baiezta
daiteke elebitasuna onuragarria dela
programa egoki bati jarraitzen zaion
bitartean.

Cummins-ek (Cummins, 1986, 42.
or.) hezkuntza berezian ere egin ditu
ikerketak eta azpimarratu du ez duela
inongo ikasle-kategoriarik aurkitu hez
kuntza elebiduna elebakarrekoa baino
kaltegarriagoa duenik.
Ikerketa batzuek adierazten dutenez,

hezkuntza elebidunean aritutako ikas
leek abantailak dituzte hezkuntza ele
bakarrean aritutakoen aldamenean.
Abantaila horiek zenbait aspekturi da
gozkie:

Gaitasun _linguistikoak. Ikerketa
batzuek erakusten dutenez, haur
elebidunek gaitasun handiagoa
garatzen dute hizkuntza propioan
eta bigarrenean elebakarrekoek
baino. Cummins-ek Ekstrand-en
ikerketaren aipua egiten du. Ber
tan baieztatzen da Suedian txiki
tandik ingelesa ikasten duten
haurrek emaitza hobeak erakus
ten dituztela suedieraz gainerako
ikasleek baino. Montrealeko pro
grama hirueleduneko haurrek ere
(ingelesa, hebraiera, frantsesa)
ondorio hobeak erakusten dituzte
gaitasun linguistikoetan.
lkerketa batzuek idarokitzen dute
elebidunek hizkuntza metalinguis-
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tikoan orientazio analitiko bobea
daukatela. Cummins-ek gaeliko
eta ingelesaren elebidunekin iker
keta bat burutu du Irlandan, eta
bere ondorio da elebidunek ho
beto aztertzen dutela input lin
guistikoa.
Elebidunak, halaber, sentibera
goak dira komunikazio-oztopoen
aurrean, Lambert, Tucker eta Ge
nesse-ren ikerketan arabera.

- Murgilketa-programei buruzko bes
te zenbait ikerketatan oinarritu
rik, esan da elebitasunak gizakia
ren adimen orokorraren garapena
hobetzen duela. Lapkin-ek (Lap
kin, 1983, 15. or.) azpimarratzen
du murgilketa goiztiarrak eragin
positiboak izan ditzakeela adime
naren hazkundeari dagokionean,
ikasleei hizkuntzarekiko pentsa
men-malgutasun handiagoa ema
nez, sensibilitate handiagoa eta
entzumen bobea.

Krashen elebitasunaren abantaila
kognitiboen ideiarekin bat dator:

«Heziketa elebidunaren aldeko beste
arrazoi batzuk hauxek <lira: elebidun
izatearen abantaila praktikoak eta ga
rapen kognitibozko goiko maila iriste
ko ahalmena (egiten ari diren ikerketek
erakusten dute elebidunek elebakarrek
baino hobeki egiten dutela zenbait
eginkizun kognitibo)» (Hualde, 1986b,
117.or.).

Amaiera-gisa gainera dezagun ego
era elebidunak konplexuak direla eta
aldagai ugari daudela kontuan hartu
beharrekoak, programa egokiak disei
natu eta elebitasunaren abantailez ba
liatu ahal izateko.
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gilketa goiztiarreko ikasle hauek fran
tses mintzatu eta idatzia uler ditzakete
eta ez dute zailtasunik adierazi nahi
dutena esateko, trebetasun sortzailee
tan jatorrizkoen mailaraino iristen ez
diren arren. Ulertzekoa da kasurik
gehienetan jatorrizkoen mailara ailega
tu ez izana ahoskerari dagokionean,
baina mintzatu eta idazterakoan egiten
dituzten errakuntza gramatikalek za
lantza sortzen dute ea nahikoa den
input ulergarri soila hizkuntza ikaste
ko.
Krashen-ek (Krashen, 1986b,65. or.)

jatorrizko hiztunaren gaitasunik ez
hau ikasgelaren mugetan ikusten du.
Ikasleek beren irakasleei bakarrik en
tzuten diete, ez beste inori. Input-mota
batzuk falta zaizkie, lagunarteko sola
saldia, esaterako; eta ikasgelan daude
nez gero, nolabaiteko iragazki afekti
boaz ere mintzo liteke.
Ikasle hauek erregistro informaleko

elkarrizketetan hutsuneak izaten dituz
te, eta Krashen-ek dio akats guztiak
beren ikaskideengandik behar bezala
ko inputa ez hartzeari egotzi behar
zaizkiola. Gainera, ikasgelan irakaslea
ri bakarrik entzutearen muga jasan
behar dute. Hauek horrela, lorturiko
maila oso altutzat jo daiteke.
Gaitasun komunikatiboa lau mota

tan banatzen da, Canale-n sailkapena
ren arabera. Cummins-ek aipatu mo
tak biltzen ditu (Cummins eta Swaim,
1986).

- Gaitasun gramatikala, hiztegia,
joskera, ahoskera ... biltzen ditue
na.

- Gaitasun soziolinguistikoak so
laskideen estatusa eta mintza
gaiaren arabera esaldiak noraino
diren egokiak isladatzen du.

- Diskurtsoaren gaitasunak ideiak
biltzen eta sekuentzia logikoetan
arautzen jakitea adierazten du.
Gaitasun estrategikoak elkarriz
keta ez eteteko edota ekoizpen
mintzatu edo idatziaren eginkor
tasuna segurtatzeko tekniken men
deratzea adierazten du.

Hezkuntza elebiduna

Murgilketa-programetako ikasleek gai
tasun gramatikalean huts egiten dute.
Swain-ek (Cummins eta Swaim, 1986)
esaten duenez, input ulergarria biga
rren hizkuntza baten lorpenerako ezin
bestekoa den arren, ez-nahikotzat jo
behar da segurtatu ahal izateko ikaslea
jatorrizko hiztunaren gaitasunaren pa
rera iritsiko dela. Autoreak zalantzan
jartzen du input ulergarria aldagai
kausal bakarra dela hizkuntzen lorpe
nean. Eskaintzen duen argumentua da
zazpi urtetan zehar input ulergarria
jaso duten ikasleen adibidea. Onartzen
du jasotzen duten inputa mugatua dela
eta euren kaskideei berek hitz egiten
duten bezala entzuten dietela eta hiz
ketaldiko inputa falta zaiela.
Autorea ez dator bat Krashen-en teo

riarekin, ez bait du uste mezu-trukeak
gertatzen direneko elkarrizketek gaita
sun gramatikala areagotu dezaketenik
input ulergarriari esker, Krashen-ek
esango lukeen bezala. Input honi esker
hobetuko balu ikasleak bere gaitasun
gramatikala solaskideari entzuten dio
nean, aldi berean adierazleari eta adie
raziari egin beharko lieke jaramon.
Swain-en arabera, mezuaz jabetu gare
nean bakarrik errepara diezaiokegu
formari. Murgilketan falta dena eta
elkarrizketetan ordea badagoena out
puta da; hots, ekoizpena. Krashen-en
tzat outputa input ulergarria sortzeko
iturria baizik ez da. Baina, Swain-en
iritziz, bai semantikoki eta baita gra
matikalki ere prozesatzeko du balio
outputak. Hots, ikasleek zer esaten
duten ezezik nola esaten duten ere
pentsa dezakete. Swain-en iritziz, out
puten muga da ikasle hauek jatorrizko
hiztunaren mailara ezin iristearen zer
gatia.

5. AMAIERA

Nahiz eta murgilketa-programek mu
gak dauzkaten hizkuntza baten era
bateko menpetasuna ikasgelan lortze
ko, emaitzak guztiz positiboak dira,
asko hobetu bait dira frantsesaren mai
la frantses-klaseetan denbora galdu
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Murgilketa bi testuingurutan propo-
sa daiteke:

Gizabanakoek ikasi behar duten
hizkuntza beraiena baino ahula
go eta prestigio gutxiagokoa de
nean.

- Hau gertatu ez arren, beren hiz
kuntza galtzea axola ez zaienean.

Hiru arrazoi hauek Saint Lambert
-eko murgilketa-programaren arrakas
ta zuri dezakete, gure iritziz, baina ez
Kanadako beste esperientzia askorena,
non maila sozioekonomikoa eta ikaste
giaren izaera esperimentala ez ziren
apartekoak. Hirugarren arrazoiari da
gokionean, badirudi, egiatan, murgilke
ta-programak aholkugarriak direla hiz
kun tza sendoenaren hiztuna izan eta
ahulena ikasi behar duten ikasleentzat.
Hauxe genuke Euskalerrian D ereduko
irakaskuntza ikasle gaztelaniadunen
tzat. Ez litzateke gomendagarria izan
go, alabaina, hizkuntza minorizatuen
hiztunentzako, jatorrizko hizkuntza ga
ratu gabe edukitzeagatik.
Merril Swain-ek (Cummins eta

Swaim, 1986), Kanadako murgilketa
-programen ikerle ezagunenetako batek,
jatorrizko hizkuntzan gutxieneko gai
tasunaren jabe izatearen beharra azpi
marratzen du. Autore honek dioenez,
elebitasunera elebakartasunaren bidez
iristen da eta ez bestela. Honekin adie
razi nahi du eraginkorrena hizkuntza
batean irakastea dela eta ez egunaren
erdian batean jardutea eta beste erdian
bestean, eduki berberak errepikatuz.
Oso emaitza onak eskaini dituen pro

grama elebidunetako bat kubatarrekin
buruturikoa izan da. Ikerle batzuk es
perientzia honen arrakastan eta beste
zenbaiten porrotean oinarritzen <lira
aldagai sozioekonomikoaren garrantzia
azpimarratzeko.
Izan ere, Estatu Batuetan babestuta

ko kubatarrak maila sozioekonomiko
altu eta erdikoak ziren, eta beste hispa
noak baino heziketa gehiagokoak. Al
dagai sozioekonomikoak azpimarratuz,
Siguan eta Mackey-k diotena, Cum
mins-ek bere hipotesiekin zenbait ko-
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rrelazio agerian jartzen dituela, zerga
tik gertatzen diren adierazi gabe, ordea.
Autore hauek Hammers eta Blanc

en teoría aipatzen dute. Teoría honek
dioenez, hizkuntzak lehendabizi fun
tzio afektibo eta komunikatiboak bete
tzen ditu, gero erabilera kognitiboa iza
teko. · Hizkuntza minorizatuen hiztu
nak ez dira iristen erabilera kognitibo
hori garatzera. Honen ondorioz, esko
lan hizkuntza berria aurkezten bazaie,
emaitzak oso negatiboak izaten <lira.
Siguan eta Mackey-k aldagai adieraz
kor bat sartzen dute: maila soziokultu
rala, alegia.
Maila soziokultural altuko haurrak

etxean bertan ikusten du bere burua
hizkuntzaren erabilera kognitibora bul
tzatua eta, eskolara joatean, murgilke
ta-programa batean parte hartzen ba
du, bigarren hizkuntza erabiltzeko mo
dua ez da etxean lehenengoa erabiltzen
duen modutik oso urruti egongo. Maila
soziokultural baxuko haurra funtzio
afektibo eta komunikatiboekin <lago
ohituta bakarrik, eta funtzio kogniti
boarekin egingo du topo eskolaratzera
koan. Azalpen honek balio liguke,
halaber, kubatarren arrakastaren ka
sua adierazteko. Cummins-ek zenbait
kritika jaso ere egin ditu, atzerapen
kognitiboa, atalase-maila ... eta horrela
ko kontzeptuak argi eta garbi ez defi
nitzeagatik.

4. MURGILKETA-PROGRAMEN
MUGAK

Arrakastarik handienak lortu dituz
ten murgilketa-programak Kanadakoak
izan <lira.Programa hauei jarraitu die
ten ikasleek, hizkuntza ikasteaz gain,
ez dute inongo atzerapenik izan ikas
gaietan. Guztiarekin ere, frantsesaren
maila altua eskuratu badute ere, ez
dute jatorrizkoaren zuzentasuna lortu,
akats gramatikalak direla bide. Ahos
kerari dagokionean, murgilketa goiz
tiarretan parte hartutakoek hobeto
ahoskatzen dute beranduago hasita
koek baino. Lapkin-ek dioenez, mur-
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tzan alfabetatua izateak garrantzi
handia dauka, gauza bera biga
rren hizkuntzan egitea baino as
koz errazagoa bait da» (Hualde,
1986b,117.or.).

Hizkuntza minorizatuen kasuan, pro
grama ezberdinak eta zein baldintza
betetzen diren ikertzerakoan, honoko
ondorioetara iristen da Krashen.

l. Estatu Batuetan, gizarte elebidu
netan, hezkuntz sistema elebaka
rrekoetan badaude ingelesa(z)
ikasteko Sink or Swim (igeri egin
ala hondoratu) programei ja
rraitzen dieten ikasleak ere; ala
baina, ez dute arrakasta handie
girik lortzen, nahiz eta zenbaite
tan murgilketa-sistemak izan; suer
ta bait daiteke ikasgelako kide
guztiak hizkuntza minorizatuaren
hiztunak izatea. Porrotaren arra
zoia irakasleen jarreran aurkitu
behar da, askotan ez bait dira ele
bidunak izaten edota ez dute as
matzen ingelesean input ulerga
rria ekoizten. Zenbaitetan, progra
ma hauek arrakastatsu gertatzen
dira, ikasgelan egindakoaz gain
ikasleek ingelesezko klase tradizio
nalak hartzen dituztenean.

2. Izatez, elebidun diren programen
artean bi motatakoak bereiz ditza
kegu. Lehenengoz, hizkuntza bat
egun-erdiz erabili eta gero edukin
berak bigarren hizkuntzan beste
erdian irakasten direnean. Kra
shen-en iritziz, programa hauek ez
dute hizkuntza ahulenean input
ulergarria eskaintzearen baldintza
betetzen, ikasleek ez bait dute
ahaleginik egiten, hobeto mende
ratzen duten hizkuntza batean ge
roxeago hitz egingo zaielako. Hiz
kuntza minorizatuen programa
egokienak izango dira irakaskun
tza osoa jatorrizko hizkuntzan eta
gero, bigarrenean, nolabaiteko in
put ulergarria sartzen ahalegin
tzen direnak. Kanadan arrakastaz
buruturiko murgilketa-programak
ez lirateke egokienak izango hiz
kuntza minorizatuen ikasleei in-
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gelesa irakasteko, aurretiaz hiz
kuntza propioan gutxieneko gaita
suna eskuratuko ez balute.

Krashen-en teoriari jarraiki, hizkun
tza bat ikasteko erarik eraginkorrena
hizkuntza hori eskolan irakastresna
bezala erabiltzea da. Hala ere, ezin dai
teke hau beti egin; eta Estatu Batueta
koak bezalako kasuak badaude, non
hizkuntz klase tradizionalei jarraitzea
komeni den. Krashen-en ustea da hiz
kuntz klase hauek garrantzizkoak dire
la eta ezinbestekoak, gainera, murgil
keta-programak oso adin goiztiarretan
ezartzen ez diren kasuetan. Bestalde,
badaude gramatikaren eta diskurtsoa
ren atalak jakinaren gainean ikas dai
tezkeenak. Hizkuntz irakaslearen lehe
nengo betebeharra input ulergarria
transmititzea da. Irakaslearen hizkera
ikertua izan da, eta ikusi da, askotan,
hizkuntza sinplifikatua izan beharrean
ikuspegi linguistikoaren aldetik, ohi bai
no galdera, errepika, azalpen eta uler
men-kontrol gehiago egiten direla. Hiz
kuntza kontestualizatuago dago, azken
batean (Arnau eta Bel, 1987,260. or.).

• Kritikak

Krashen eta Cummins-en teorien
alde ez dira, ordea, autore guztiak era
bat ados azaltzen. Miguel Siguan-en
iritziz, elebitasunaren eragin positibo
zein negatiboa hainbat zertzeladaren
araberakoa da. Berauen artean, jarrera,
maila sozioekonomikoa, irakaskuntza
ren kalitatea... Kanadan, Saint Lam
bert-eko murgilketa-programaren espe
rientzia ezagunean, haur anglofonoek
lorturiko emaitza onak hiru arrazoiri
zor zaizkie (Siguán eta Mackey, 1986,
118-119.or.):

l. Esperimentua izatea. Ikastegi pi
loto izateak interes berezia piztu
zuen.

2. Gurasoen maila sozioekonomikoa.
Esperientzia horretako ikasleak as
ki maila altukoak ziren.

3. Bi hizkuntzetako funtzio eta pres
tigioa.
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keinu, imintzio, polikiago ahoska
tuz ... input ulergarria sortzen aha
legintzen delako.

2. Inputak jakinmina sortu behar du.
Hau da, esaten den horrek ikas
leen interesekoa izan behar du.
Aski zaila gerta badaiteke ere,
hezkuntza akademikoko ikasgaiek
jakinmina piztea lortu behar da,
ikasleak esaten denari jaramon
egitea, ez esateko erabiltzen den
formari. Hizkuntzak garraiobidea
baizik ez du izan behar.

3. Inputak ez du gramatikalki orde
naturik egon behar. Baldintza hau
erraza da betetzen hezkuntza ele
bidunaren barruan. Matematika
edota historia irakasterakoan oso
zaila da erabiltzen den gramatika
sekuentzialki ordenaturik egotea.

4. Kantidadearen baldintza. Lortu be
har da ikasleen aurkeztapena aha
lik eta denbora luzeenean, beti ere
input ulergarria erabiliz.

5. Iragazki afektiboaren maila aha
lik eta baxuen mantendu behar da,
ikasleengan antsietate eta egone
zinik sor ez dadin. Hau betetzeko,
irakasleek egiaztatu behar dute
beraiek esandakoak ikasleek uler
tzen dituztela, eta ez diete eskatu
behar ikasleei bigarren hizkun
tzan ekoizpen goiztiarrik, ezta zu
zentasun gramatikalik ere.

6. Beren arteko hizketaldietarako be
har adinako hizkuntz tresneriaz
homitu behar dira ikasleak, input
ulergarriaren bidez. Murgilketa
-programek ez dute lortzen, ordea,
hizkuntzaren erregistro guzti-guz
tietan hiztun abilak sortzerik; bai
na bai lortzen direla hiztun eraba
tekoak, gaitasun linguistiko aka
demikoari dagokionean.

Krashen-en iritziz, beste hizkuntze
tan ikasgaien irakaskuntza da erarik
onena hizkuntza ikasteko (Krashen,
1986a, 169. or.). Programa hauek xede
berezietarako hizkuntzen programak
ez bezalakoak dira. Azkeneko hauetan
ohizko klaseak ematen bait dira, baina
lanbidearekiko helburuen atzetik.
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Kanadako programak arrakastatsuak
suertatu dira ikasleek amankomunean
hizkuntza bakarra daukatelako progra
maren hasieran; gainera, ez zaie eme
gurik sortzen, eta irakaslea hizkuntza
ulerterraza erabiltzen ahalegintzen da.
Teoria beronengatik uler daiteke hiz
kuntza minorizatuen programetan
ikaslearen hizkuntza propioa erabil
tzea komenigarria dela. «Gainera, in
put ulergarriaren hipotesiak esplika
tzen du ongi egindako elebitasun-pro
gramek bigarren hizkuntzaren lorpena
arintzeko duten arrakasta: haurraren
hizkuntza nagusian emandako irakas
kuntzak bigarren hizkuntzan emanda
ko inputa ulergarri egiten laguntzen
du» (Hualde, 1986b,116.or.).
Beraz, laburbilduz, programa elebi

dun batek emaitza onak izan ditzan
honoko betebeharrei erantzun behar
zaie.

l. Arestian esan bezala, input uler
garria sortu behar da hizkuntza
ahulenean. Aurkeztapen hutsa eta
input ulergarria eskaintzea bi gau
za ezberdinak izan daitezke. Be
reiztu egin behar dugu input uler
garriaren eta zarataren artean.

2. Hizkuntzak irakastresna izan be
har du.

3. Haurraren jatorrizko hizkuntza man
tendu eta garatu egin behar da.
Krashen-ek honetaz dioena Estatu
Batuetako gizartean, etorkinen tes
tuinguruan, kokatzen da.

a. Beste hizkuntzen hiztunak gure gi
zartearen garapenean modu abe
rasgarrian izan ditzakegu lankide.

b. Haien hizkuntza eta kultura man
tentzeak gure kulturarekiko izan
ditzaketen aurreiritzi eta aurkako
jarrerak gutxi ditzake.

c. Krashen Cummins-en teoriaren al
de azaltzen da. «Gainera, James
Cummins irakasleak argudiatu
duen bezala, alfabetatzeari dagoz
kion trebetasunak eta hizkuntza
testuinguru akademikoetan erabil
tzeko gaitasuna erraz igarotzen di
ra hizkuntza batetik beste hizkun
tzetara. Lehenbizi, ama-hizkun-
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tor helduaroan emigraturikoen kasua
ere. Hauen artean ere, norbere hizkun
tzan ondo eskolatuek ikasten dute aisa
go ingelesa. Cummins-en teoriaren eus
karri dira, hala berean, etxean erabil
tzen den hizkuntza eta emaitza akade
mikoak uztartzen dituzten ikerketak.
Azkeneko honi dagokionean, Cum

mins-ek Chesarek-ek Montanako Crow
babesgunean burututako ikerketa aipa
tzen du. Etxean gurasoek ingelesez hitz
egiten zieten crowtar ikasleek emaitza
kaxkarragoak lortzen zituzten ingele
sez hitz egiten ez zietenek baino. Hel
duekiko interakzioa arrakasta akade
mikorako faktore erabakiorrenetakoa
ornen da. Gurasoek menderatzen ez
duten hizkuntzan seme-alabei hitz egi
ten saiatzea ondorio kaltegarrien itu
rria da, beraz. Estatu Batuetan ere aski
arrunta da ingelesa ozta-ozta mendera
tzen duten hispanoek beren serne-ala
bei kosta ahala kosta ingelesez hitz egi
ten saiatzea, behar bezalako garapen
linguistikoa eragotziz. Egoera berorixe
gertatzen zen Euskalerrian, beren hiz
kuntzaz lotsaturik zeuden euskaldunak
gaztelania trakets eta pobrean serne
-alabei mintzo zitzaizkienean. Neurri
askoz apalago batean zilegi litzaiguke
gaur egun «Ainara, etorri hemen» eta
tankera horretako euskara erabiltzen
duten guraso euskaldunberri edo eus
kara erosionatuko euskaldunzaharrek
euskaldundu nahi dituzten seme-ala
bei mesedea ala kaltea egiten dieten
planteatzea.
Cummins-en iritziz, haurra partaide

deneko interakzio linguistikoak eta gu
raso eta bizi direneko komunitateak bi
hizkuntzen aurrean duen jarrerak osa
tzen dute haurrak eskolara daraman
bagajea. Faktore hauek izango dira be
re ezagutzen sustraia eta beroien ara
berakoak izango dira motibazioa, eza
gutza linguistiko eta kontzeptualak.
Hizkuntza batean komunikatu ahal

izateak ez du esan nahi gizabanakoa
gauza denik hizkuntza horretan irakas
diezaioten. Cummins-ek bi kontzeptu
bereizten ditu: BICS eta CALP. BICS
(Basic Interpersonal Communication
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Skills) pertsonen arteko oinarrizko ko
munikaziorako trebetasunen bilduma
da. BICS besteekin komunikatzeko
gaitasuna da. Gaitasun honen jabe iza
teak ez du segurtatzen eskolako arra
kasta. Maila altuagoko kontzeptua
dugu CALP (CognitiveAcademic Lan
guage Proficiency), hots, gaitasun lin
guistiko akademiko kognitiboa. Pertso
nak CALP delakoa badu, kontzeptu
abstraktuen ezagutzen eta gaitasun me
talinguistikoaren jabe da. Hizkuntza
batean CALPa garaturik duen haurrak
beste hizkuntzara garraia dezake. Hau
xe da Kanadako murgilketa-programe
tan gertatzen dena.

• Krashen
Stephen Krashen-ek ikerketa ugari

burutu ditu bigarren hizkuntzen lorpe
naren inguruan, eta bost hipotesi en
tzutetsu formulatu ditu. Bost hipotesi
(jadanik Zutabe aldizkarian adiera
ziak) (Hualde, 1986a) hauen ideia na
gusia da hizkuntza ikasten dela input
ulergarria ekoiztu eta berorri sartzen
uzteko iragazki afektiboen maila ego
kia denean.
Krashen-ek, Cummins-ek bezala, hez

kuntza elebidunaren jite ezberdinak
bereizten ditu, segun eta hizkuntzak
erabilpen handiko edo minorizatuak
diren. Erabilpen handiko hizkuntzen
kasuan, non ikasgaiak beste hizkuntza
batean irakasten bait dira, input uler
garri egokirako baldintzak betetzen
dira:

l. Inputak ulergarria izan behar du.
Ulertzen den hizkuntzak bakarrik
du zerbaiterako balio. Egon ba
daude ikasgaiak, nahiz eta biga
rren hizkuntza guztiz ondo ez
menperatu, hizkuntza horretan
uler daitezkeenak. Programa ele
bidunetan arazoa ez da ikasleek
zenbait klase jasatea, baizik eta
ulertu ahal izatea. Murgilketa
programetan baldintza hau bete
tzen da ikasle guztiek irakastresna
den hizkuntza jatorrizko hizkun
tza ez dutelako eta irakaslegoa,
honen jakinaren gainean egonik,
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abantailez baliatu ahal izateko. Bada
go atalase-maila bat eragin negatiboak
sahiesteko gainditu behar dena, eta
beste maila altuagoa, bera gaindituta
koan eragin positiboak ekoizten ditue
na.
Atalase-mailaren hipotesiaren bidez

uler daiteke zergatik den egokia hizkun
tza minorizatuen ikasleak beren hiz-

. kuntzetan eskolarizatuak izatea. Hau
gertatuko ez balitz, ikasle horrek ez lu
ke agian lehenengo atalase-maila bera
ere gaindituko. Geure kasuan, euskara
renean alegia, esan genezake haur eus
kaldun batek D ereduan sartu beharko
lukeela oztoporik ez dezan. Haur er
daldunak ez luke oztoporik izango D
ereduan sartzean, bere hizkuntzaren
atalase-mailak gainditurik dauzkalako.
Cummins-en iritziz, hizkuntza minori
zatuen hiztun diren ikasleak hizkuntza
menderatzailean eskolarizatzen badi
ra, ez dira iritsiko hizkuntza propioan
behar duten gutxiengo horren jabe iza
tera eta, ondorioz, oztopo kognitiboak
izango dituzte. Erabilpen handiko hiz
kuntzen hiztunak direnen kasuan, bes
te batean eskolarizatzerakoan aurkez
tapen handipean jarraituko dute hiz
kuntza propioan eta jadanik lorturik
lukete atalasea; ondorioz prest leudeke
beste hizkuntza ikasteko. Hizkuntza
minorizatuen ikasleek ere lortu ahal
izango dute elebidun izatea, baina le
hendabizi atalase-maila gainditu be
harko dute eskolan, hizkuntza pro
pioan.

• Elkarreraginaren hipotesia
Hizkuntza baten maila egokia bada,

hizkuntza horretan lorturiko gaitasuna
bigarrenera iragan ahal izateko mo
duan aurkituko da, aurkeztapen eta mo
tibazioa baldin badaude.
Hipotesi honek azalduko luke nola

frantsesez irakastea onuragarria izan
den ez bakarrik frantseserako, ingelese
rako ere bai. Ez bait dakite ingeles gu
txiago, ingeles hutsean ikasitakoek bai
no. Horixe gertatu da, gainera, beste
hizkuntza minorizatuetan irakastera
koan Kanadan eta Estatu Batuetan.
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Hipotesi hauek ikerketa ugarik baiez
tatu ditu. Ada-k (Ada, 1985) dioenez,
beren nazioetan zenbait urtetan esko
larizaturiko haur hispanoek, gero Esta
tu Batuetara joandakoek, ernaitza ho
beak lortzen dituzte Estatu Batuetan
jaiotako hispanoek baino. Autore ho
nek dio oinarri bat (gero hizkuntza ba
tetik bestera pasatuko dena) behar dela
ekintza kognoszitiboa aurrera eramate
ko. Haur hispanoek ez dute oinarri ho
ri inongo hizkuntzatan lortzen, eta be
ren oztopoa ez da itzulpena, garapena
baizik.

Cummins-en ustea da Estatu Batue
tan zenbait programa elebidunek oso
emaitza onak izan ez badituzte, egitu
ra-arazoengatik izan dela: irakaslego
kualifikaturik eza, materialak, helburu
eta helbideen nahasketa... Arrakasta
izan duten programa elebidunek ikas
leen gaitasuna bigarren hizkuntzan ere
garatzea lortu dute, kasu honetan inge
lesean. Arrakasta hau ikasleen hizkun
tza mehatxaturik ez egotearekin loturik
doa; eta bigarren hizkuntza sartzen
denerako, gauza dira lehenengoan lor
turiko kontzeptu eta ezagutzak erabili
ahal izateko. Bi hizkuntzetan maila
ona daukaten ikasleek emaitza akade
miko onak ere lortzen dituzte. Hau as
ki ulerterraza da, kontuan hartzen
badugu bi sistema linguistikoren jabe
direla eta, ondorioz, eskarmentu gehia
goren jabe ere badira adierazia inter
pretatzen.

Cummins-ek hizkuntzen artean aman
komuneko gaitasunaz hitz egiten du,
atalase-mailaren eta elkarreraginaren
hipotesien arabera. Eredu honi -Com
mon Underlying Proficiency (CUP) gaita
sun amankomunekoaren eredua- Se
parate Underlying Proficiency (SUP)
kontrajarriko lioke. Bigarren honek al
darrikatuko luke hizkuntza bateko gai
tasuna esparru itxia litzatekeela, beste
hizkuntzekin zerikusirik ez duena. Ba
karrik CUP ereduari jarraiki uler daite
ke Estatu Batuetan ikasleen hizkuntza
minorizatuak ikasgeletan erabiltzen di
renean ingelesez ere emaitza onak
eskuratzea. Guzti hau bermatzera da-
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3. Manitoba programa. Programa hau
ikasle frankofonoekin burutu zen.
Ikusi zen irakaskuntzaren %80a
frantsesez eta %20a ingelesez jaso
zuten ikasleek antzeko emaitzak
lortzen zituztela ingelesari zego
kionean %80a ingelesez eta %20a
frantsesez jaso zuten ikasle anglo
fonoekin konparatuta. Frantsesari
zegokionean, ordea, emaitza ho
beak lortu zituzten ikasle franko
fonoek.

4. Edmonton programa. Programa ho
nek ere erakusten du hizkuntza
ukraniarra hezkuntzan sartuaga
tik ez zirela ingelesaren emaitzak
aldatzen.
Estatu Batuetan askoz progra

ma gehiago burutu <lira antzeko
emaitzekin; esaterako: Santa Fe,
Nestor School San Diegon, Egan
eta Goldsmith Coloradon ...
Haur suomitarrei dagokienean,

azpimarragarria ere bada jadanik
1975.ean bazeudela 700.000 gazte
suomitar 19 urte baino beherago
koak Suedian bizitzen. Egindako
ikerketen arabera, guztiz positiboa
da oinarrizko hezkuntza ikasleen ja
torrizko hizkuntzan eskaintzea.
Toukomaa-k (Toukomaa, 1980,
155.or.) dioenez, oinarrizko hezike
ta haurrarena ez den hizkuntza ba
tean emateak beronen adimen-haz
kundea oztopatzen du.

3. ALDEKO ETA KONTRAKO
EMAITZAK. ZERGATIAK

Orain artekoan ikusi bezala, emaitza
on eta txarrak lortu <lirahezkuntza ele
bidunean. Aski deigarria da nola tesi
bakoitzaren atzean berorri eusten dion
lan esperimental eskerga aurkezten
den, eta tesi hauek askotan kontraja
rriak direla. Hau adieraz lezakete jar
duera metodologiko ezberdinen erabi
lerak eta kotan hain oinarrizkoa den
aldagai sozioekonomikoa modu berean
ez neurtzeak.
Programa elebidunen arrakastan zein

porrotean eragina duten aldagaiak as-
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kotxo <lira eta ikerleak elebitasunaz
duen kontzeptutik adimen-faktore, mo
tibazio, antsietate eta abarretara heda
tzen <lira.

• Cummins
Cummins-ek esaten du, eskuarki, on

dorio positiboenak erabilpen handiko
hizkuntzek parte hartzen dutenean
ematen direla, beti ere salbuespenak
salbuespen. Autore berak kontuan har
tzeko aldagai bezala programarekin
berarekin zerikusia daukatenak aipa
tzen ditu: murgilketa, azpimurgilketa,
bi hizkuntzen erabilpena, noiz hasten
diren erabiltzen eta, jakina, aldagai so
zioekonomikoak. Halaber, itxuraz kon
traesana dirudien zerbait argitzera da
tor: batzuk Estatu Batuetan Kanadako
murgilketa-programen arrakastan oina
rritzen <liraEstatu Batuetan hizkuntza
minorizatuetan egindako hezkuntza
ren aurka egin ahal izateko. Kanadan,
ordea, murgilketa-programetako ezau
garri batzuk arras bestelakoak <lira,
EE.BB.etan egiten denarekin alderatu
ta. Ez bait da gauza bera kanadiar sis
tema eta ingelesa ez dakiten haurrak
ingelesa bakarrik erabiltzen den ikaste
gietara eramatea. Kanadan irakasleak
elebidunak <liragainera, eta 2. edota 3.
gradutik aurrera hasten <lira ingelesez
ko klaseetan.
Cummins-en arabera, programa ele

bidunetan eragina izan dezaketen al
dagaiak bi motatakoak izan daitezke:

l. Aldagai interaktiboak
Aldagai hauek era ezberdinetan era

gin dezakete, <lauden testuinguruaren
arabera. Eragin hori beste aldagaiekin
sorturiko interakziotik letorke.

2. Aldagai unibertsalak

Arestikoek ez bezala, berdin eragin
go lukete edozein testuingurutan.

• Atalase-mailaren hipotesia
Hipotesi honen arabera, badaude gai

tasun linguistikoaren atalase-maila ba
tzuk elebidunak gainditu behar ditue
nak, arazo kognitiboak ez nozitzeko
eta elebitasunak eskaintzen dituen
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Ez da dena, ordea, laudorio eta oho
rea izan murgilketa-programetan. Kri
tika apur bat ere jasoak dira. Alde bate
tik, egotzi zaie ingelesa erabiltzen dute
la, ikasgeletan frantsesez urteetan aritu
ondoren, ikasleek elkarri hitz egiteko.
Esan ere egin da murgilketa ez dela
ezer berria, eta batasun linguistikoaren
aldeko gobernuen politika dela. Horre
gatik, hizkuntza minorizatuen zenbait
·ordezkarik behin eta berriro arbuiatu
dute sistema hau. Nolanahi ere, mur
gilketa-programen emaitzak guztiz onak
izan dira, eta jarraitu dituzten haur
kanadiarrek asko ikasi dute, batez ere
trebetasun hartzaileei dagokienean,
beste ikasgaietan inongo atzerapenik
jasan gabe.

Guztiarekin ere, murgilketa-progra
mak baino lehenagoko aldagaiak dau
dela esaten duenik badago. Calvé-k
(Swain, 1983, 50. or.) dioenez, ikasle
horiek mediatik gorako adimen-maila
daukate. Oso motibatuak dira eta, on
dorioz, horrek emaitza hobeak lortzen
lagun diezaieke. Autore berak jarrai
tzen du esanez aztertzekoa litzatekeela
hain emaitza onak hizkuntza ingurune
funtzionalean irakasteari edo milaka
ordutako aurkeztapenari zor zaizkion
ala ez, adimen-maila eta motibazioa
ahaztu gabe.
Azpimurgilketa programak hizkun

tza minorizatuen hiztunen kasuan era
tu dira. Programa hauek, izatez, ez dira
bereziak, hezkuntza osoa hizkuntza
nagusi ofizialean eskaintzen bait dute,
ikasleen hizkuntza eta inguru kulturala
kontuan hartu gabe. Ikasle horrek aur
ki ditzakeen oztopoak izan arren, ba
daude Estatu Batuetan ingelesez baka
rrik irakastearen alde setati dihardute
nak. Hauek Estatu Batuetan bizitzeko
ingelesa menderatu behar dela diote
eta zenbat eta gehiago entzun hainbat
eta errazago menderatzen dela. Gaine
ratzen dute badaudela metodo hauekin
arrakasta lortzen dutenak.
Hala ere, Estatu Batuetan hizkuntza

minorizatuen hiztunek oztopoak izan
dituzte beti hezkuntz sistemari egoki
tzeko. Mackey eta Beebe-k (Mackey eta
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Beebe, 1977) azpimarratzen dute,
1968.ean Dade County-n (Florida),
ikasle hispanoen (gehienak kubata
rrak) porrot eskolarra ingelesa lehe
nengo hizkuntza bezala zeukatenena
baino %13an handiagoa zela. Jadanik
1963.ean zonaldeko hezkuntz aginta
riek onartu zuten hezkuntza elebidune
rako egitasmo bat. Zortzi urte beran
duago oso positibotzat jotzen ziren
planketa ezarri zen lehenengo eskola
ko emaitzak. Programa hauetan ingele
saren eta espaineraren hiztunak antze
ko portzentaietan sartzen ziren eskola
ra elkarrekin. Ikusi zen ikasle hauen
ezagutza orokorren maila pareko sa
marra zela beste ikastegietako ikaslee
kin alderatuta. lngelesek gaztelania
ikastean eta kubatarrek ingelesa ikas
tean, ordea, askoz emaitza hobeak izan
ziren. Programa elebidunak nonahi
onartu ziren orduan; ezin daiteke, ala
baina, arrakastaz hitz egin kasu guztie
tan.

Cummins-ek (Cummins, 1981) hez
kuntza elebidunaren bidez zenbait hiz
kuntza minorizaturekin, non ikaslea
ren jatorrizko hizkuntza erabiltzen bait
da, lorturiko arrakasta azpimarratzen
du:
l. Rock Point Navajo-n buruturiko

ikerketa. Ikerketa hau 1971.ean
hasi zen eta hizkuntza navajota
rra 2. mailaraino %ehunean era
biltzen da. Gero, %25ean edo
%50ean...Guztiz emaitza emanko
rrak lortu dira, kontuan harturik
ikasle horiek bi urterainoko atze
rapena jasan ohi zutela ingelesa
ren hiztunekin konparatuta.

2. Suedian bizi diren haur suomita
rrentzako «Sodertal je» programa.
Suediera irakastresna nagusia da,
baina 3. gradutik aurrera, suomi
hizkuntza erabiltzen bait zen
ordurarte. 6. graduan haur hauek
Finlandian bizi diren haur sue
diarren maila bera lortzen dute,
suediera hutsean emandako pro
gramekin konparatuta nabarmen
ki hobetuz bi hizkuntzetako mai
lak.
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goaren arreta eta gogoa gehitzen dituela,
eta emaitza hobeak lortarazten, noski.

1953.ean UNESCOk jatorrizko hiz
kuntzen irakaskuntza gomendatzen zuen
eskoletan. Autore asko azaldu dira ho
nen alde, hizkuntza minorizatuak ira
kastearen beharra aldarrikatuz, Guz
tiarekin ere, ezin har daiteke printzipio
hau itsumustuan jarraitu beharreko
iparrorratz bezala. Siguan-ek dioen
gisan, «... gaur egun, ez psikologiak, ez
linguistikak ezta pedagogiak ere onar
dezakete printzipio hau dagoen-dagoe
nean. Ikerketa frankok erakusten digu
bere aplikazio-eremua eta mugak non
dituen (Siguán eta Vila, 1987,242. or. ).

Berez, egon badago murgilketa-pro
grama ugari eskolaurreko garaitik hasi
ta ikaslearena ez den hizkuntza erabil
tzen dutenak, arrakasta handiarekin
erabili ere. Ikus dezakegu, halaber, D
eredura (irakaskuntza osoa euskaraz)
iristen diren haur erdaldunek ez dituz
tela emaitza kaxkarragoak lortzen be
ren jatorrizko hizkuntzan eskolaratuek
baino. Kasu hauetan jatorrizko hiz
kuntza ez da ahulena eta, Lambert-en
ustez, etxetik eskolara dagoen hizkuntz
aldaketa onuragarria izan daiteke oso.
Ikaslearen jatorrizko hizkuntza ahule
na bada, berau erabili behar da esko
lan (Siguán eta Vila, 1987).

Etxetik eskolara hizkuntza aldatzea
ren arazoa hartzen badugu kontuan, bi
kasurekin egin dezakegu topo: murgil
keta eta azpimurgilketa. Azpimurgilke
ta gertatzen da ikasle batzuek eskolan
jatorrizkoa ez duten hizkuntza erabili
behar dutenean eta beraiekin ikasten
duten beste batzuek, ordea, eskolako
hizkuntza jatorrizkoa dutenean. Kra
shen-ek (Krashen, 1986b) azpimurgil
keta-sistema honen hiru ezaugarri
bereizten ditu:

l. Ikasleak bigarren hizkuntzako hiz
tunekin nahasian daude.

2. lrakastresna den hizkuntza hiz
kuntza menderatzailea da.

3. Ez da ezer ere irakasten hizkuntza
minorizatuan.

Hezkuntza elebiduna

Aitzitik, ordea, murgilketa-sisteman
ikasle guztiek hizkuntza bera daukate
eta kultura berekoak dira. Eskolan era
biltzen den hizkuntza irakastresna-gisa
erabiltzen da eta denontzat da ezezagu
na maila berean. Kasu honetan Kra
shen-ek azpimarraturiko ezaugarriak
honakoak ditugu:

l. Ikasleak linguistikoki segretaturik
daude.

2. Irakastresna bezala erabiltzen den
hizkuntza menderatzailea da.

3. Jatorrizko hizkuntzan ere zertxo
bait irakasten da, nahiz eta lehe
nengo mailetatik ez den basten.

Garayk (Garay, 1987) dioenez, Eus
kadin azpimurgilketa ematen da, kon
tuan hartzen badugu A eredua hautatu
duten ikasleen artean %3tik 5era eus
kaldunak direla. D ereduan ez litzateke
azpimurgilketa gertatuko, zeren hiz
kuntza minorizatuaren hiztunei beren
hizkuntzan irakasten bait zaie edo,
bestela, hizkuntza menderatzailearen
hiztunak dira eta hizkuntza minoriza
tuan eskolarizatzen dira. Inoiz arazoak
sor daitezke, baldin eta ikasleak lin
guistikoki segregaturik ez badaude eta
jatorriz hizkuntza ezberdinetako hiztu
nak badira.

Murgilketa-programa ezagunenak Ka
nadan garatutakoak dira. Bertan, fran
tsesa irakastresna izaki, ikasle ingelesei
irakasten zaie. Programa hauek oso
emankorrak izan dira eta beroien berri
emana dago Zutabe aldizkari honetan
J.I. Hualderen eskutik (Hualde, 1987).
1971.urtean Alberta izan zen irakas
tresna-gisa ingelesa edo frantsesa ez
zen beste hizkuntzaren bat legeztatu
zuen lehenengo probintzia kanadiarra.
Eta murgilketa-programak hedatzen
hasten dira, eta 77-78 ikasturtean
33.881ikasle bazeuden 237 ikasgelatan
matrikulaturik, 82-83ikasturtean 68.325
izan ziren, 428 ikasgelatan matrikula
tuak. Hala ere, badaude Kanadan mi
loi t'erdi eta akats ikasle murgilketa
programei jarraitzen ez dietenak (Ca
nadian Education Association, 1983).
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kasta edo porrotaren arrazoiak Kras
hen eta Cummins-en teorien arabera.
Merezi dezake programa elebidun dife
renteetako emaitzak alderatzeak, beti
ere gogoan harturik tokian tokiko ha
maika aldagai badagoela, eta honega
tik sistema, planketa eta programak ez
dira gehienetan o/oehuneanestrapolaga
rriak izaten.

2. MURGILKETAETAAZPIMURGIL
KETA. HIZKUNTZA MINORIZA
TUAK

Hezkuntza elebidunaren barruan sis
tema ezberdinei buruz mintza gintez
ke. Sistema jakin baten osakeran eragi
na duten faktoreak Siguan-ek eta Mac
key-k (Siguán eta Mackey, 1986) ze
rrendatzen dituzte:

Sistemaren helburu linguistikoak.
Nazioarteko hizkuntza batean
maila ona lortu nahi izatetik bizi
tzera joan deneko lurraldeko hiz
kuntza (norberarena agian ahaz
turik) ikasi nahi izatera heda dai
teke eremua.
Bi hizkuntzak curriculumean be
tetzen duten lekua gizartearen
hezkuntz helburuen araberakoa
izango da. Bi hizkuntzak batera
sar erazi daitezke edo bata bes
tearen atzetik. Irakastresna-gisa
hizkuntza bakar bat zein biak ba
tera erabil daitezke. Hizkuntzeta
ko bat bigarren hizkuntza bezala
izan daiteke irakatsia.
Ikaslearen hizkuntzaren eta ira
kaskuntzarako gehienbat erabil
tzen denaren arteko erlazioa. Ger
ta liteke hizkuntza bat bestea bai
no askozaz garrantzitsuagoa iza
tea. Hizkuntza apalena ikaslea
ren jatorrizkoa denean eta esko
lan lantzen ez denean, identifika
zio-arazoak sor daitezke.
Ikaslegoaren homogeneitate lin
guistikoaren maila. Zenbait esko
latan hizkuntza nagusi bezala
erabiliko denaren jatorrizko hiz
tunak izateak aurkako jarrerak
piz ditzake hizkuntza honetan
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gaitasun mugatua duten ikaski
deengan.
Hezkuntza elebidunak hezkuntz
sistema osoan betetzen duen le
kua ere faktore izan daiteke, se
gun eta hezkuntza elebiduna ger
takari hedatua den ala ez.

Hezkuntza elebidunaren emaitzak az
tertzerakoan, zenbaitetan kontrajarriak
direla ikus daiteke. lkerketa batzuek
elebitasunari leporatzen diote mintza
men-testetan eta ikasgai curriculardire
lakoetan emaitza kaxkarrak ateratzea.
Bestelako ondorioetara iristen diren
ikerketak ere badaude.

1960.abaino lehenagoko ikerketetan
ondorio orokorra zen elebitasunaren
erruz bestelako ezagutzetan atzerapen
nabarmena gertatzen zela. Ondorio ho
netara, Luxenburgon, elebitasunari bu
ruzko jardunaldian, 1928.ean iritsi zi
ren, batez ere Galesaren egoera azter
tuta. Estatu Batuetan, halaber, ikerke
tek ez zuten emaitza onik elebitasuna
ren alde eta antzeko ondorioetara iris
ten dira Skutnabb-Kangas eta Touko
maa Suediara joandako haur finlan
diarren kasua ikertu ondoren.

Guztiarekin ere, 1970.ean Balkan-ek
ikerketa bat burutu zuen Ginebran, eta
ikustarazi zuen ikasle elebakarren eta
elebidunen artean ez zegoela alderik,
baldin eta maila sozioekonomiko bere
koak baziren. Era berean, Lambert-ek
1972.ean emaitza hobeak ikusten ditu
elebidunen artean (frantsesa-ingelesa)
frantsesa baizik ez dakitenen artean
baino, adimen-testei dagokienean. Ze
haztu ere egingo luke, geroxeago, gai
lentasuna, irudimena eta pentsamena
ren malgutasuna eskatzen duten ataze
tan nabaritzen zela gehienbat. Euro
pan badaude nazioarteko eskolak zen
bait lurraldetan, Berlingo Kennedy-ren
eskolaren kasuan bezala, non oso
emaitza onak lortzen bait dituzte. Kon
tuan hartzekoa da, ordea, ikasleak mai
la sozioekonomiko altukoak, motiba
zio handikoak eta hizkuntza sonatuen
ikasle direla eta, askotan, ikastegi ho
riek esperimentalak izateak irakasle-
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hizkuntzazko eskolara joatean aurki
ditzakeen lau zailtasun nagusi aipa
tzen ditu Lambert-ek:

l. lkasleak etxeko hizkuntza zapuz
tu eta eskolakoa bete-betean onar
dezake. Honelakoetan, haurrak ko
munikazio-arazoak izan ditzake
bere gurasoekin, litekeena delako
gurasoak trakets eta ezeroso min
tzatzea eskolako hizkuntzan. Se
nitarteko giroan komunikaziorik
ez izateak, geroago ikusiko dugun
bezala, ondorio akademikoak izan
ditzake.

2. Eskolako hizkuntza eta kultura
arbuiatzeak senitarteko hizkun
tzaren onarpena lekarke eta, etor
kinen kasuan, etnia bereko kidee
kin bakarrik elkartzeko joera
izango luke ikasleak.

3. Gerta liteke, halaber, ez bata ez
bestea onartzea.

4. Lehengoan ez bezala, bi hizkun
tzak onartuko lituzke kasu hone
tan.

Bi hizkuntzek amankomunean estal
tzen duten jardute-esparruari dagokio
nean, Lambert-ek elebitasun aditibo eta
sustratiboaren artean egiten duen be
reizketaz mintzo gaitezke. Lanbert-en
tzat, elebitasun sustratiboa talde mino
rizatuena da, zeinaren bidez, politika
sozial eta hezkuntz politikaren pre
sioengatik, hiztunek jatorrizko hizkun
tza utzi eta beste bat hartzera behartuta
ikusten bait dituzte euren buruak. Na
zio gehienen joera da hizkuntza men
deratzailearen gaitasuna areagotzea es
kolan. Hizkuntza minorizatuaren hiz
tuna guztiz jakinean <lagobere hizkun
tza ez dela bestea hainbat erabiltzen
eta beste hori ikasi beharrean dagoela.
Honelakoetan, sentipen kontrajarriak
sor daitezke beste hizkuntza miretsi
eta, aldi berean, gorroto duelako, bere
hizkuntza propioan antzeko zerbait
gerta daitekeelarik. Elebitasun aditiboa ·
hizkuntza sendoekin gertatzen da oro
har, ikasleek beste hizkuntza nahita .
ikasten dutenean, beraiena arriskuan
sentitu gabe.

Hezkuntza elebiduna

Lehenengo kasua Australian eta Es
tatu Batuetan eman <lena izango litza
teke, bertako etnietako haurrak beste
rik gabe eskola ingelesetara eramaten
zirenean. Euskalerriko egoera kasu ho
netan sartuko litzateke, hezkuntza ele
bidunerako planketak baino lehen,
euskararen haur hiztunek erdal eskole
tara joan behar zutenean.

Elebitasun aditiboa Kanadako mur
gilketa-programetakoa izango genuke,
non ikasleen jatorrizko hizkuntzak ez
bait du kaltetua izateko inongo arris
kurik. Era berean, adibide-gisa eskolak
euskaraz hartzen dituzten haur gazte
laniadunak har genitzake; kasu hone
tan ere gaztelaniak ez du inongo arris
kurik.
Eztabaida luzeak egin <lira, hezkun

tza elebidunerako planketetan, biga
rren hizkuntza(z) irakasten zein adine
tan hasi behar den erabakitzerakoan.
Iradoki da elebitasun goiztiarra arra
kastatsuagoa izan daitekeela, haur txi
kiak harrera hobea egiten diolako ikas
teari. Lambert-ek dioenez, ikustarazi
ahal izan da maila fisikoko aldeak
badaudela elebidun goiztiar eta beran
tiarren artean, lehenengoek burmuina
ren ezkerraldea berandu elebidundu
direnek baino gehiago erabiltzen dute
eta. Gainera, eta Lambert-i jarraiki,
elebidun goiztiarrek sistema linguistiko
elkartuak dituzten bitartean, berantia
rrek koordinatuak dituzte (Lambert,
1978).Beste zenbait autorek diotenez,
bigarren hizkuntzarekin hasteko, lehe
nengoan irakurtzen eta idazten gutxie
neko maila baten jabe izan behar dute
ikasleek. Baina honetan ere eritzi kon
trajarriak <laude.
Cummins-ek dioenez, usteak erdi us

tel, ikasle edadetuenak <lira, hain zu
zen ere, bigarren hizkuntza azkarren
ikas dezaketenak, lehenengoaren siste
ma guztiz sustraiturik bait daukate.
Ikasle gazteek duten abantaila bakarra
lor dezaketen ahoskera zuzenagoan
datza (Cummins, 1986,87. or.).
Ikus ditzagun orain hezkuntza elebi

dunaren zenbait kasu eta beren arra-
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sa indartzea helburua duten mur
gilketa-programen kasua, esaterako.

4. Jatorrizko hizkuntzaren alde la
nean jarduteko borondatea arra
zoi kulturalengatik, Suedian Suo
mi hizkuntzarekin gertatzen den
bezala; edota arrazoi soziokultu
ralengatik, Singaporen hezkuntza
elebidunaren kasuan bezala.

Izan ere, oso zaila da faktore haueta
ko bakar batek eragindako hezkuntza
elebidunaren eredurik aurkitzen. Eus
karari dagokionean, lau horietatik hiru
aipa litezke hezkuntza elebidunaren
sorburutzat. Hizkuntza berreskuratu
nahi da, ahulagoa den hizkuntza ofi
ziala alegia; eta arrazoi kultural eta so
ziokulturalengatik biztanle-multzo ba
ten jatorrizko hizkuntza suspertzeko
borondatea <lago. Begien bistakoa da,
zenbait kasu bakan salbu, elebiduna ez
dela soilik gizabanakoa, baizik eta
diglosi egoeran bizi den gizartea, ho
rrelakoetan bi hizkuntzak erabiltzen
bait <liranola edo hala. Edozein egoera
elebidunetan nolabaiteko funtzio-ba
naketa ematen da beti hizkuntzen ar
tean. Ez <lira erabiltzen modu berean,
ezta gai berberez solasteko ere. Hau
gertatuko balitz, hizkuntza bakar baten
aurrean geundeke. Bi hizkuntzek, hiz
tun-multzo berean elkarren ondoan bi
zirik iraun ahal izateko, funtzio komu
nikatibo ezberdinak bete beharko di
tuzte. Eskuarki, hizkuntza bat nabar
men gailentzen zaio besteari. Hizkun
tza sendoena zonalde hiritar eta maila
sozioekonomiko altuko biztanleen ar
tean mintzatzen da gehienbat. Idazte
rakoan ere usuago erabiltzen da. Hala
ber, hizkuntza menderatzailearen hiz
tunen artean askoz elebidun gutxiago
<lago hizkuntza menderatuaren hiztu
nen artean baino.

Gizarte elebidun hauetan hizkuntza
bakoitzaren hiztunen ehuneko hain
bestekoa faktore ·linguistiko eta estra
linguistiko askoren eraginez aldatzen
da. Lehenengo faktoreen artean, hiz
kuntza batetik bestera dagoen «tartea»,
hizkuntza bakoitzak egoera berriei ego
kitzeko duen gaitasuna ... Eta bigarre-
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nen artean, hizkuntzaren prestigioa, hiz
tun eta erakundeetatik jasotzen duen
bultzada soziala ...
Gizarte elebidunen sorrera arrazoi

historikoei egotzi behar zaie, hala nola,
inmigrazioa, kolonialismoa ... Gizarte
elebidunaren eredu bat aipatzeko, Es
tatu Batuen kasua aipa liteke. 1980.eko
erroldaren arabera, biztanlegoaren
%11k ez zuen ingelesa jatorrizko hiz
kuntza. Kopuru hau gehituz doa eta
2000.urterako 39,5 biztanle aurkituko
<lira egoera honetan (Ada, 1985).Mul
tzo honen gehiengoa hispanoek osa
tzen dute.

Hezkuntza elebiduna ematearen arra
zoiak ez <lira nagusiki kulturalak, bai
zik benetako premia sozialek sortuta
koak. Eta kubatar errefuxiatuen kasua
gogora dezakegu hemen: 70.go harnar
kadaren erdialdean 650.000 kubatar
joan ziren babes politikoaren bila
Estatu Batuetara. Populazio honen bi
herenak Miamin gelditu ziren. Langile
espezialduak, negozio-gizonak, lanbide
liberalekoak ziren, beste hispanoekin
hizkuntza amankomunean eduki arren
maila kultural eta sozioekonomikoan
aski bestelakoak zirenak. Miami al
dean eta batez ere Dade County deituri
ko zonaldean sortu zen desoreka lin
guistikoak hezkuntza elebiduna serios
ki planteatu beharra ekarri zuen.
Mackey eta Beebe-k dioten bezala

(Mackey eta Beebe, 1977,154.or.), hez
kuntza elebiduna, 1960.ean ezagutzen
ez zen zerbait izatetik, ia miloi-laurden
bat ikaslek jarraituriko sistema izatera
iritsi zen 1975.ean.
Europan ere badaude arrazoi histori

koak eta inmigrazioek sorturiko egoera
elebidunak. Euskalerriarenaz gain, Ir
landa, Gales eta abarrekoak ditugu.
Edo berriki gertaturikoak, Suedian bizi
diren suomitarrena; baita Europaren
erdialderuntz lan egitera joan ziren es
painiarrena ere, esate baterako.
Hizkuntza minorizatuei dagokienean,

hiztunek oztopoak izan ditzakete beste
hizkuntza batean eskolaratzerakoan.
Hizkuntza minorizatuko ikasleak beste
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