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Aitzinsolasa Azken hamarkada honetan, hizkuntzaren normalizazioan Euskal Herrian 
aurrerapauso nabarmenak eman <lira; bereziki normalizaziorako aplika- 
zioei dagokien diseinu teknikoaren arloan. Planifikazio-maila ezberdi- 
nak garatzen joan <lira eta, arlo profesionalean ere, organizazio 
ezberdinetan euskararen normalizazioari ekin zaio aurreko hamarkade- 
tan ezagutu ez den metodologia sistematiko eta teknikoaren bitartez. 

Gu geu ere horrelako proiektu bat zuzentzen ari gara. Une honetan LAB 
sindikatuarekin lanean ari baikara, "'EusLab' Egitasmoa - Euskararen 
Nonnalizaziorako /. Egitasmo Estrategikoa" deitu duguna bideratzen. 

Beraz, badago gai hauen inguruan areagotzen ari den praktika bat, hobe- 
tu nahi den errealitate bati eta gizarte-eskariari erantzuten diena. Aitzitik, 
oraindik ere ez daukagu praktika hon-en neurri bereko elaborazio teori- 
koa eta kontzeptuala. 

Gauzak horrela, gure gaurko saioak bi helburu izango ditu: 

1 Praktikari buruzko marko kontzeptual bat proposatzea, Hizkuntza 
Prozesuen Ingeniaritza deitu duguna. 

2 Marko kontzeptual horren baitako praktika konkretu baten berri ematea. 

Jakintza-diziplina 
berria gizarte· 

-errealitate 
berrientzako 

Esan bezala, amaitu berri den 90. hamarkadan, Euskal Herriko hainbat 
erakunde edota enpresa aurreratuenetakoetan hizkuntzaren normaliza- 
zioan esku-hartzerako egitasmo espezifikoak aplikatzen hasi ziren. 
Metodologikoki plangintzaren teoriatik eta erakundeen kudeaketaren 
jakintzatik hornitutako egitasmo hauek "Mikroplangintza" izenaz eza- 
gutuak izan ziren hasiera batean. Gerora, kontzeptua bera garatuz joan da 
eta "Hizkuntza Kudeaketa" gisa ere izendatua izan da. 

Gure analisian, berriz, bi kontzeptu hauek prozesu osoago baten atalak 
<lira. Horregatik, gure ustez prozesua bere osotasuneanjasoko duen beste 
kontzeptu orokorragoa behar da: "Hizkuntza Prozesuen Ingeniaritza" da 
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guk proposatzen duguna. Gainera, Hizkuntza Prozesuen Ingeniaritza ez 
da bakarrik egun zenbait organizaziotan gauzatzen ari den praktika bat 
izango. Aitzitik, praktika horrekin batera jakintza-diziplina oso bat ere 
izan nahi du; beste diziplina askoren iturrietatik edanez bere eduki teori- 
ko-metodologiko propioak taxutuko dituena, jakintza zientifikoan oina- 
rrituz organizazio berritzaile eta aurreratuetan hizkuntza eraldaketa 
prozesuak planifikatu eta gestionatzeko. 

Berez Hizkuntza Ingeniaritza terminoa ez da benia. Cobarrubias (1988) 
irakasleak azaldu zuen II. Euskal Mundu-Biltzarrean egindako hitzaldian, 
Andoni Sagarnak ere aipatu izan du inoiz eta, berriki, Alegriak eta bestek 
(1999) ere erabili dute Bilbon izandako Eremu Urriko Hizkuntzei burnzko 
Biltzarrean aurkeztutako ponentzian. Hala ere, terminoaren erabilera his- 
torikoak gehienetan hizkuntzaren corpusari dagozkion interbentzioei egin 
izan die erreferentzia eta, horren harian, egun Hirkuniza Ingeniaritza hiz- 
kuntzaren erabileran lagungarri izango diren aplikazio tekniko-informati- 
koen sorkuntza eta garapena adierazteko erabiltzen ari da. 

Guk, berriz, estatus-mailan kokatu nahi dugu, estatus-mailako interben- 
tzioen kontzeptualizazioa gorpuzteko erabili nahi dugu. Eta ez Hizkuntza 
Ingeniaritza, "Hizkuntza Prozesuen Ingeniaritza" baizik. Hizkuntzaren 
erabilera sistemen barruko prozesuen markoan kokatuz eta ingeniaritza 
bera ere 'ezagutza-ekintza' sistema gisa ulertuz. Egoera espezifikoetara- 
ko soluzio egokituak landuko dituen sistema. 

Ingeniaritzaren kontzeptua, Le Boterf-en azalpenari jarraituz: "l 'ensemble 
coordone des activites permettant de maitriser et de synthetiser les infor- 
mations necessaires a la conception et a la realisation d'un ouvrage 
(1993: 31)" bezala defini dezakegu, Definizio horri erantsiko genioke 
ouvrage' delakoa burutzeko jarduera horiek oinarri zientifiko baten gainean 
eraikitzen direla. Prozedura teknologiko bihurtzen den oinani zientifikoa: 
"Injinerutzaren helburua ikerketa zientifikoaren. emaitzak prozedura tekno- 
logiko bihurtzea da (Elhuyar; 1993 )". 

Ingeniaritza kontzeptuaren esanahi horren ildotik, guk horrela definituko 
genuke Hizkuntza Prozesuen Jngeniaritza: 

Organizazio (edota sistema) jakin baten funtzionamendua sostenga- 
tzen duen hizkuntza eraldatzeko, eraldaketa hori kontzeptualizatzea 
eta burutzea ahalbideratuko duten sortze-lanen eta obratze-prozeduren 
jarduera eta ezagutza. 

Hizkuntza Prozesuen Ingeniaritzak, kontzeptu global gisa hartuta, him 
atal nagusi ditu: batetik, iturburua, bestetik hondar-xedea eta azkenik, 
prozedurako osagaiak. 

lturburua Diziplina zientifiko ezberdinen ezagutza izango da. Antropologia, inge- 
niaritza, pedagogia, psikologia, soziologia eta beste hainbat zientziaren 
teorietatik eta ikerketen emaitzetatik edango du Hizkuntza Prozesuen 
Ingeniaritzak bere jardueraren oinanian izango diren edukiak eta gorputz 
teoriko-rnetodologikoa hornitzeko. Aldi berean, diziplina hau, bere 
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Hondar-xedea 

Prozedurak 

. I: 

praktika eta praktikaren gaineko analisiaren ondorioz, feedbacka eskain- 
tzeko moduan izango da, eta, iturburu izan dituen zientziak ezagutza 
berriekin aberastuko ditu. 

Hizkuntza Prozesuen Ingeniaritza diziplinari izate zentzua damaion funtzioa 
izango da. Hau da: organizazioen funtzionamendu-hizkuntzan eraldaketak 
ezartzea organizazioaren egitura eta prozesuetan eraginez.horretarako inter- 
bentzio jarduerak uneko organizazioaren ezaugarrietara egokitu: eta baldin- 
tzen araberako ingeniaritza soluzioak edota aplikazioaksartuz. 

Hizkuntza Prozesuen Ingeniaritzaren inplementazioa osatuko duten atal 
ezberdinak izango <lira. Plangintza, kudeaketa eta ikerketa. Ata1 hauek ez 
<lira bata bestearen ondoren prozesu linealean gauzatzen; aitzitik, hirurak 
elkar lotuak daude ikuspegi zirkular baten arabera . 

Diziplina Zientifikoen Ezagutza 

-811lropo!ogla 
-�larttz.a 
- kudE!a�ta J manaqeneet 
-pe<iagogia 
-pS'ikolog1a 
-psikobi]iasozia!c1 
-soziok,gia 
-sozlolioguisb� 

- Hizkuntz craldaketa 

111 - Egitura eta prozesuetan eraglnez 
- Ezaugarrletara egokituz 
- Ingenlaritza suluzfoak surtuz 

Plangintza Kudeaketa 

-p!angiltza eredua f 
-anassla 
-programazioa 
-r11p,!erne11tazioa 
·baJorazioa Ikerketa 

-ezagLJlza askural\J eta egokrt1.1- 
·a:na6.zatu eta di��at1J· 

"'1P,�1i:i!.lll· 
·behatueta�fiJaso- 

-hauseanu eta hobew- 
-ez!i9t.1lza Rapjta.r1Zak.1· 

/ 
/ �itasmoeoa- 

h'rzlruntzarem1- 
pertsonena • 

b11E111&koe11a- 

Hau da, eta eskerna 1aburbi1tzeko: zientzia ezberdinen ezagutzan oinarri- 
tuz eta organizazioetan hizkuntza eraldaketa eragitea helburu, prozedura 
metodo1ogiko batzuk sortzea eta burntzea, planteamendu sistemikoa era- 
biliz eta ekintzaren gaineko ikerkuntzaren bitartez praktikaren hobekun- 
tzarako ezagutza berria eraikiz. 

Prozedura metodologikoen atala, zalantzarik gabe atal determinantea 
dugu, berak egituratuko baitu Hizkuntza Prozesuen Ingeniaritzaren 
inplementazioa. Ez gara orain gu hemen horretan Iuzatuko, baina bai biz- 
pahiru gauza esango ditugula. 

Plangintzaren alorrean gure ustez garrantzitsuena, eta aztertu behar den 
lehen puntua, aplikatu nahi den plangintza edota esku hartze ereduarena da. 
Planifikazioaren kontzeptua eta teoria a1datzen joan dira urteen eta prakti- 
karen eraginez, eta egun planteatzen ari diren ereduek hautsi egiten <lute 
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organizazioetan esku hartzeko sistema klasikoen usadioa. Zentzu horretan, 
Vazquez-ek (1998) egiten digun irakurketa argigarri gertatzen zaigu. 
Vazquez-ek bereizten ditu eredu patemalista-autokratiko (edo tekniko- 
-razionala) klasikoa eta eredu paternalista-demokratiko (edo ideologiko- 
-kulturala) eguneratuagoa, biak erlazionatzen ditu eta kritikatzen ditu eta 
paradigma berri bat interpretatzera iristen da, "sistema estrategikoa" deitu- 
ko genukeena. 

Honek guztiak ondorio esanguratsuak ditu, ezen hautatutako paradigmak 
edota ereduak aplikazioaren eta kudeaketaren ezaugarriak baldintzatuko 
baitizkigu. Horrela, eta gure lanari gagozkiolarik, EusLab egitasmoaren 
kasuan, eredu berritzaile baten aldeko apustua egin dugu, eta, sistema 
klasikoagoak baztertuz, Vazquez-en sistema estrategikoaren antzeko 
batera hurbildu nahi izan dugu. 

Kudeaketareii alorrean bi puntu azpimarratu nahi ditugu: bata, enpresa- 
ren kulturari dagokiona eta, bestea, lidergoaren kontzeptuarekin zer iku- 
sia duena. 

• Kultura= Kulturaren aspektua kontuan hartzeak berebiziko garrantzia 
du. Organizazio baten funtzionamendu hizkuntza aldatzeak "erro 
soziokulturalak dituen eraldaketa prozesic bati ekitea esan nahi du" 
(Marko, 1996: 85). Jakina da organizazio orok egituratzen duela bere 
sisterna kultural propioa: funtzionamendu-modu, ohiturak, patroi- 
-eredu kulturalak, arau inplizitu, hizketa-molde, komunikazio-siste- 
mak ... E]ementu hauek guztiak organizazioko norbanakoengan eta 
gizarte erlazioen egituretan oso barneratuak daude, azken batean 
gizarte erlazio horiek antolatu eta ahalbideratzen dituzten elementuak 
baitira, Horregatik, organizazio baten funtzionamenduaren euskaldun- 
tzea proposatzen dugunean, erro sakon eta inplikazio ugari -gehienak 
inkontzienteak- dituen egoera baten eraldaketa prozesua ari gara bul- 
tzatzen, horrek dituen ondorio guztiekin. 

• Lidergoa»- Lidergoa da kudeaketaren arloan azpimarratu nahi dugun 
bigarren aspektua. Kudeaketaren kontzeptua historikoki adrninistra- 
tzearen ideiarekin oso lotua egon da, hau da: eginkizunak programa- 
tzea eta teknikoki bideratzea. Hizkuntza eraldaketarekin zer ikusirik 
duten jardueretan ere ikusmolde hau nagusitu da; horrela, horretaz 
arduratu den pertsona 'teknikaria' deitu izan da eta here eginkizun 
nagusienen artean teknikoki normalizazio programak prestatzea eta 
gauzatzea (berak prestatutakoa besteek burutzea) egon ohi da. 

Gure ustez, eta hautatu dugun plangintza ereduarekin bat eginez, norma- 
lizazio prozesuen kudeaketan lidergoaren kontzeptua indartu beharra 
dago. Hizkuntza eraldaketa prozesu bat zuzentzen duen pertsonak tekni- 
koa baino liderra izan behar du, liderraren ikuspegia eta praktika berega- 
natu behar ditu, Liderra eraldaketa bultzatzeko, liderra lider berriak 
sortzeko, liderra lider eraldatzaile gehiago eraldaketan inplikatzeko. 

Ikerketaren alorrean, azkenik, plangintza eta kudeaketaren ekintza ezagu- 
tzarekin elkar lotu beharra azpimarratu nahi dugu. Ezagutza interbentzio- 
aren oinarri gisa eta ezagutzainterbentzioaren emaitza eta kapital gisa. 
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Euslab 
Egitasmoa: 

lngeniaritza 
adibide bat 

LAB sindikatuaren 
ezaugarri batzuk 

EusLab egitasmoaren 
ezaugarri nagusiak 

"EusLab" izenarekin izendatu da LAB sindikatuan burutzen ad den eus- 
kararen normalizaziorako 1. egitasmo estrategikoa. 

Egitasmo honen xedea, bi hitzetan, sindikatuaren barman euskaraz fun- 
tzionatzera eta zerbitzuak eskaintzera iristea da eta, bere ekintza sindika- 
laren bitartez, sindikatuak Ian munduaren esparruan euskara sustatzearen 
alde lan egitea. Hau da, eraldaketa prozesu batzuk eragitea -sindikatu 
barruan zein kanpoan- garaian erdaraz egituratuz sortu eta garatu ziren 
organizazioak orain, egoera berrietara egokituz, bere lan eta zerbitzu egi- 
turetan komunikaziorako tresna gisa euskara integra dezaten. 

Aurten 25 urte bete dituen sindikatua da LAB, Hego Euskal Herri osoan 
hedatua dagoena. Bulegoak ditu ]au hiriburuetan eta bailara burn guztie- 
tan, hainbat herritan ere baditu bulegoak, Hazten ari den sindikatua da, bai 
afiliatu kopuruan, liberatu edota staff neurrian, eskaintzen dituen zerbitzu 
edota interbentzioetan, zein lortutako ordezkaritza sindikalaren mail an. 

Egiturari dagokionez, arlo sindikalean diharduen beste edozein organiza- 
zioren antzekoa du honek ere. Batetik Idazkaritza funtzionalak edo tek- 
nikoak (komunikazioa, aholkularitza juridikoa, ... ) daude, bestetik 
sektoreak (metala, garraioa, ... ) eta azkenik eskualdetako idazkaritzak. 
Staff-ean guztira ia 200 pertsona. Afiliatuak 26.000 inguru. 

Laburbilduz, beraz, organizazio honen ezaugani nagusienen artean ditu- 
gu: erakunde ez sortu berria, hazkunde prozesuan dagoena, egitura fisi- 
koa oso sakabanatua duena. 

l 998ko irailean abiatu genuen proiektua lehen urrats metodologikoare- 
kin, egoeraren azterketarekin hain zuzen ere. Azterketa honetatik ondo- 
rioztatutako balantzeak zera erakutsi zigun laburbilduz: 

• LAB sindikatuan lehendik ere euskara normalizatzeko erabakiak har- 
tuak eta ekinbideak bideratuak ziren , 

• Horren ondorioz, LAB-en euskararen gaian hobekuntza batzuk nabari 
ziren, 

• Hala ere, emaitzak ez ziren inondik ere nahi bezalakoak. 
• Eta, inertzien dinamika gainditzeko urrats berrien, jauzi kualitatiboa- 

ren beharra antzematen zen. 

Urrats kualitatibo hori egiteko zein ziren indarguneak eta zein ahuleziak 
aztertu genuen DAFO (AMIA) analisi klasikoa eginez: 

• Indarguneak: 
.J Sindikatuak, erakunde gisa, eraldaketaren alde zuenjarrera . 
.J Kideen artean euskararen ezagutza maila altua . 
.J Kideen euskararen aldeko jarrera eta borondatea. 

• Ahuleziak: 
.J Lan eta harremanetarako ohiturak eta inertziak, erdaraz eraikiak. 
.J Eraldaketaren aurrean etsipena eta beldurrak . 
.J Organizazioaren eta organoen antolaketa eta Ian arazoak. 
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fnterbentzioaren 
fifosofia 

fnterbentzio eredua 
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Azterketaren ostean eta bertan jasotako ondorioetan oinarrituz, interben- 
tziorako egitasmoa diseinatu genuen: EusLab Egitasmo Estrategikoa. 
Diseinu horretan aukeratu diren interbentzio eredua eta irizpideak defini- 
tzen dira lehendabizi, ondoren egitasmoaren helburu estrategikoak 
zehazten <lira, jarraian egitasmoaren garapen atalak eta garapen atal 
bakoitzaren lan-programak eta, azkenik, egitasmoaren aplikazioan sortu 
beharko diren egiturak adierazten dira. 

Esan bezala, egitasmoaren diseinuan oinarrizko irizpide batzuk definitu 
<lira. Irizpide horiek interbentzioaren izaera argituko duen filosofia ( edota 
paradigmak) zehazten lagunduko digute. Hona hemen azpimarragarrienak: 

• Integrazioa eta protagonismoa= Inplikatutako guztien (euskaldun 
zein erdaldun) integrazioa egitasmoan eta beraien erabateko protago- 
nismoa prozesuaren aplikazioan. 

• Mailakotasuna= Erabaki kolektiboa-pertsonen inplikazioa -interben- 
tzio estrukturala- sostengu instituzionala -organizazioaren hobetzea. 

• Informazioa> Urratsen eta emaitzen berri zabaltzea organizazio 
osoan, eraldaketaren giroa indartzeko. 

• Lidergoa.- Garapen teknikoa ez da aski. Bizipenezko dinamika ere 
behar da: gogoz, sinesmenez eta ilusioz prozesua bultzatuko duten 
pertsona batzuen indarra. 

• Ilusioa= Eraldaketaren beldurra dago, normala denez, eta erresisten- 
tziak ere izango dira. Horregatik ilusioa piztu behar da. 

Filosofia edo paradigma horietatik abiatuz, interbentzio eredu bat aukeratu 
eta definitu da. Horrela, EusLab egitasmoa eredu parte hartzaile gisa egitura- 
tu dugu. Hartutako erabaki komun batetik abiatzen da eta iparra edo norabi- 
dea definitzen du. Hortik aurrera, helburu, erabaki eta aplikazio konkretuen 
zehaztapena egitasmoan inplikatutako pertsonen esku uzten da (.2) . 

lnterbentzio Ereduak 

48 

hlerarkikoa 

helburua 
erabakia 

diktamena 

aplikazioa 
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lnterbentzio-egitasmo 
estrategikoa 

.3: 

. 4: 

Esandakoak kontuan hartuz, izaera estrategikoa duen egitasmoa diseina- 
tu da: globala eta osoa. Egitasmo estrategiko hau bi Egitasmo Nagusitan 
banatu da: bata barrura begira eta bestea, berriz, kanpora . 

Horrekin batera, egitasmoaren helburu estrategikoak definitu dira. Hel- 
burn hauek ekinbidearen norabidea edota iparra erakutsi nahi <lute . 

Euskara LAB sindikatuaren ekintza sindikalaren 
ardatz eta tresna izatea Iortzea, 

bai bere barne funtzionamenduan zein kanpo ekintzan . 

.. LANEUS 

LABcn euskara berariazko hizkuntza 
izatea eta, ondorioz, 

organizazioaren kulturan eta 
funtzionamenduan 

euskara errealki cguncroko 
lan-, harreman- eta bizitza-hizkuntza 

izatea lortzea, 

LA Bek here ekiatzu sindikalaren bidez, 
euskara erabiliz eta euskara 

erreibindikatuz, lan-munduan 
euskararen normalizazioaren aldeko 

agente cragile efektiboa izatea lortzea: 
enpresetan euskararen erabilera 

bultzatzeko, eztabaida eta partchartze 
foroetan normalizazioa defendatzcko 
eta sindikaru eta enpresariocn artcko 

akordio intersektoriala lortzcko. ,p,p,p,p 
Akordio honen helburua lan-munduan 

euskararen erabilera sustatuko duen 
erakunde espczifiko eta ofiziala sortzea 

izango da. 

Gerepet: atalak eta 
aplikaziorako tresnak 

Helburu estrategikoetara hurbiltzeko metodologia ere landu da. Horrela, 
Egitasmo Nagusi bakoitza Lan-programa espezifikoen bidez gauzatu eta 
aplikatuko da. 
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=,,._----===' __ Erabilera prozesuak abiaraztea 

�-----d--Gaitasuna areagotzeko prozesuak 

___Komunikazioa eta informazioa ==----==- 

__ Fora eta sek1oreelan eragitea 

�,iii ��I ���I� 
EGITASMO EGITASMO LAll-PROGRAMAK 

ESTRATEGIKOA NAGUSIAK 

Gero, Lan-programa hauek burutzeko aplikazio-tresna ezberdinak pres- 
tatu dira, Teknologia honen zenbait instrumentu egun lan-rmmduan eta 
organizazioen arloan aplikatzen ari diren gestio sistemetatik eta mikro- 
plangintzetatik hartu dira, eta ondoren egokitu; beste batzuk, berriz, 
bereziki asmatuak eta garatuak dira: 

- Hobemahaiak 
- Mintzaguneak 
- Mintza-tratuak 
- Norbere-tratuak 
- Trebatze-lanak 

- Euskara-klaseak 
- Egitura linguistikoaren planoa 
- Jarraipen adierazleak 
- Hobetaulak, 
- Hobenotak ... 

EusLab egitasmoaren 
garapena 
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Lehenago esan bezala, aukeratu dugun interbentzio-ereduaren bitartez, 
planteamendu hierarkikoa albo batera utzi eta sistema estrategiko edota 
partehartzaile baten aldeko apustua egin dugu. 

Ondorioz, EusLab egitasmoa ez da xehe-xehe egindako plana, ez ditu 
helburuak zehatz-mehatz azaltzen, eta ez du ekintzen programazio zeha- 
tza ere adierazten. Egitasmo honek erabaki bat hartzen du abiapuntu, 
norantz iritsi nahi duen iparra finkatzen du eta hara hurbiltzeko metodo- 
logia diseinatzen du. Hortik aurrerako erabakiak eta zehaztapenak parte 
hartzaile ezberdinen esku geratzen dira. Prozesua martxan jarri dugu eta 
prozesuaren egunerokotasunak egokituko du prozesua bera. 

Diseinatutako metodologiaren arabera, LAB sindikatuko egituraren 
organo edo gune ezberdinetan 'Hobemahalak' deitu ditugunak eratzen 
joango <lira, bertako kideek horrela erabakitzen badute, gune horietan 
kide guztien artean hizkuntzaren hobekuntza kudeatzeko. 

Funtzionamenduan autonomoak diren Hobemahai hauek beren eginkizu- 
na definitzen hasten dira, bakoitzak berea. Hortik aurrera, analisiak egin, 
jardunbideak finkatu eta burutu, eta, jarraipenak egingo <lira. Eta Hobe- 
mahaiak erabakiko du noiz, nola eta noiz arte. Une honetan EusLab 
barruan ari diren Hobernahaiak dira: 
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• ITE-Hobemahaia: Idazkaritza Tekniko Ekonomikoa. 
• INa-Hobemahaia: Idazkaritza Nazionala. 
• Juribizkaia-Hobemahaia: Bizkaiko Aholkularitza Juridikoa. 
O Gasteiz-Hobemahaia: Gasteizko egoitza. 
• Irufiea-Hobemahaia: Irufieko egoitza. 

Gaitasuna lantzeko jarduerei dagokienez, berriz, Hobemahaien dinami- 
kan eta logikan kokatzen ditugu, Nagusiki zera hartzen dugu kontuan: 

• Hobemahairen programazioa= Hobemahaian planteatu eta onar- 
tzen <lira, here programazioaren barruan, bideratuko diren trebatze- 
-jarduerak. 

• Erabilera= Erabileraren irizpidea lehentasunezkoa da, jadanik esan 
dugun bezala. Horregatik gaitasuna areagotzeko jarduerak hasiera- 
-hasieratik erabilerarekin lotzen ahalegintzen gara. Horretarako, nagu- 
siki bi tresna erabili ditugu: "Mintzatratuak" (erabilera helburuak fin- 
katzen dituen pertsonen arteko tratu formalak, idatziak eta sinatuak) 
eta "Mintzaguneak" (hizkuntza ohiturak aldatzen laguntzeko eta gai- 
tasun komunikatiboa sendotzeko komunikazio guneak). 

• Soluzio pertsonalizatuak-- Pertsonen interes eta nahiak eta sindika- 
tuaren premiak eta baldintzak kontuan hartuz, kasuan kasuko irtenbi- 
deak eskaintzen ahalegintzen gara: ikastaroak egoitzan, t:rebaketa, 
barnetegia, trinkoa, autoikasketa, formazio-mintegi egokituak ... 

Hondarsolasa LAB sindikatuan EusLab egitasmoa burutzea garrantzitsua izan daiteke 
sindikatuarentzat, sindikatuaren hizkuntza normalizazioarentzat. Baina 
EusLab egitasmoa {eta antzekoak) ikertzea eta hausnartzea are garrantzi- 
tsuagoa izan daiteke jarduera hauen guztien etengabeko hobekuntzarako. 
Hor kokatu nahi dugu Hizkuntza Prozesuen Ingeniaritza, interbentzioa- 
ren eta interbentziorako jakintza eta ezagutza-diziplina gisa . 

. 5: 

Formazioa 

lkerketa 

Metodologia 

Teoria 

Egindakoaren gainean ikasiz, ikasitakoarekin eginez. 
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