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Txosten honen helburua Consorci per a la Normalitzazio Lingilistica-s: 
lan-eremuan egin ditugun heziketa-esperientzien berri ematea da. 

Gai honen ingurunea hauxe da, alegia, Katalunian oraindik ere erabilera 
orokorreko hizkuntza-heziketa beharrezkoa dela biztanle asko eta asko- 
rentzat. Premia hori gehiago nabarmentzen da gaztelaniaz hezitako espa- 
rru profesionaletan. 

Zentzu horretan, Consorci-e: erakundeen eta enpresen artean sustatzen 
dituen heziketa-ekintzen helburua hizkuntzaren erabilera finkatzea da 
eta profesionalen hizkuntz trebakuntza areagotzea. 

Beraz, gure zereginaren ardatza hizkuntz programa orokorra (helduen- 
tzako katalan-curriculuma) erakunde edo elkarte bakoitzaren komunika- 
zio-egoera (ahoz eta idatzizko) adierazgarrienetara egokitzea da. 

Hori esanda, hasiko gara orain azalpenaren eskema azaltzen. Consorci- 
ren aurkezpen labur bat egin ondoren, heziketa-motak eta programen 
antolaketa aipatuko ditugu, baita ikastaro orokorren eta berezien mailak 
ere. J arraitzeko, erakundeekin egiten dugun lanaren barruko antolaketa- 
-prozedurak azalduko ditugu, baita heziketa-premien analisi-fasean era- 
biltzen diren irizpideak eta premien baitako ikastarcen diseinua ere. 
Azkenik, hizkuntza orokorraren eta talde desberdinei egokitutako ikasta- 
ro berezien aipamena egingo dugu. 

Hasteko, esan dezagun Consorci per a la Normalitzatio Lingidstica erakun- 
de bat dela, Generalitat-ek eta udal handienek sortua, sustatua eta finantza- 
tua. Zehatz esanda, 100 udalek, 37 eskualde-kontseiluk eta 3 aldundik 
hartzen dute parte erakunde horretan. Babeslehorien arteko lankidetzaren 
oinarria 138 udaleniren bitartez, oro har, hiritarrei, erakundeei, elkarteei eta 
enpresei hizkuntz sustapenerako eta erabilerako zerbitzuak eskaintzea da. 

Consorci-s: zenbait ekintza burutzen ditu: hizkuntz sustapena eta erabile- 
ra soziala, testuen itzulpena eta zuzenketak. Horrekin batera, helduen 
arteko katalanaren ezagutza bultzatzen du ikastaro-rnota ugari eskainiz, 
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Helduentzako katalan-ikastaroak katalanaz eskolatu ez direnentzako 
ikastaroak dira eta, erakunde, e1karte, enpresa eta iritsi berri diren etorki- 
nentzat antolatuta daude. 

Gure egituraren ezaugarririk nagusienak aipatu ondoren, azalduko ditu- 
gu, hasteko, Consorci-s: helduentzat eskaintzen dituen katalanaz jabetze- 
ko heziketa-motak. 

Helduentzako katalan-ikastaroak burutzea da, neurri handi batean, gure 
zereginaren ardatza. Orain dela 18 urte hasi ginen; azken urteotan 2.000 
ikastaro antolatu <lira urtero eta 40.000 ikasle matrikulatu. Azken ikastur- 
tean 1.931 ikastaro burutu <lira eta 39.000 ikasle aritu <lira ikasgelako 
saio bidez katalana ikasten (.1). 

Ikasketa-motak 

a Ikasgelako ikastaroak: eskaintzarik 
zabalena, maila guztietan. 

a Urrutiko ikastaroak: 
a Paper-euskarrian: nahikotasun- 

-maila 
a CD-ROMean: atalase eta nahiko- 

tasun-mailak 
a Autoikaskuntza: autoikaskuntza- 

-zentroak 

Eskaintza zabal hori osatzeko, 3 .500 ikasle izan ditugu urrundiko ikasta- 
roetan, bidea erraztuz hamaika arrazoirengatik ikasgelara joaterik ez 
dutenei. Ikasketa-mota hori oso estimatua <lute enpresek, murriztu egiten 
baitira ikasgelako ikaskuntza antolatzeko zailtasunak. 

Ikaskuntza-moten aurkezpena amaitzeko, esan dezagun 12 zentro dauz- 
kagula katalanaren autoikaskuntzarako eta 13 zerbitzu. Gune horietan 
ikasleek hizkuntzaren inguruko zenbait alderdi lantzeko aukera izaten 
<lute (ortografia, hiztegia, ahozko hizkuntza, gramatika ... ), euskarri ani- 
tzeko materialak eta teknikari baten laguntza ere behar dutenerako esku- 
ra edukita. 

Aurtengo ikasturte akademikoan 3.500en bat lagunek erabili dituzte 
autoikaskuntza-zentroak hizkuntza ikasten hasteko, eta beren hizkuntz 
ezagutzak hobetzeko edo osatzeko. 

Ondoren, gure ikastaro-eskaintzaren nondik norakoak azalduko ditugu ( .2) . 

Ikastaro-eskaintza 
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Helduentzako ikastaro orokorrak 
18 urtetik orakoentzat 
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Erakundeetako partaideentzako 
ikastaroak 
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Consorci-k bi biztanle-multzo handirentzat eskaintzen ditu katalan-ikas- 
taroak. Alde batetik, 18 urtetik gorakoentzako ikastaroak, Kataluniako 
hiri eta herd gehienetan, hizkuntz normalkuntzarako zentroen bitartez, 
Eta, beste aldetik, erakunde, elkarte eta enpresentzakoak. Erakunde 
horiei ikastaro eta heziketa-planak hitzarmen eta akordio bidez eskain- 
tzen dizkiegu, gero ikusiko dugun bezala. 1999-2000 ikasturteko ikasta- 
roen tamaina ikusteko, esan dezagun, oro har, hiritar arruntentzat 1.691 
ikastaro ireki eratu ditugula, eta erakundeentzat 240 ikastaro berezi, guz- 
tiaren %12,50 gutxi gorabehera. Ehuneko hori handituz joan da azken 
urte hauetan. Horrek bistaratzen du asko direla hizkuntz trebetasuna 
hobetzeko premia dutenak. 

Hizkuntz ezagutza garatzeko helburu metodologikoak apur bat desberdi- 
nak <lira bi heziketa-eskaintza horietan. Eskaintza orokorraren helburua 
norbanakoaren gaitasuna hobetzea da, katalanaren erabilpen-maila jaso- 
agoa lortzeko. Bigarren multzoa, aldiz, erakunde eta enpresetako ikasta- 
roetan alegia, helburua da erakundearen hizkuntza-erabilera areagotzea, 
lanean ari direnen gaitasun Iinguistikoa handituz. Azken emaitza bera da: 
hizkuntza erabiltzeko gaitasun jasoagoa edukitzea, batzuetan enpresaren 
bidez, besteetan zuzenean norbanakoari eraginez . 

I Eskaintza orokorra I 
I 

I 
I Ikastaro kurrikularrak I Ikastaro ez kurrikularrak I 

I 
I I I I 

Atalase-maila Nahikotasun-maila Orientazio espezifikoa Espezializazio-hizkuntza lkastaro osagarriak 
I I I I I 

Al NI Ahoko hizkuntzaren lusi Lengua comercial Mintza-taldeak 
A2 N2 -masiak publikoari Fonetika eta ahozkera 
A3 N3 erantzuten ldazte-teknikak 
... ... 

Oro har, hiritarrei eskaintzen dizkiegun ikastaro-motak hauek <lira (.3): 

a Eskaintza curricularra, hau da, gaitasun jakin bat lortzeko ikasketa- 
-mailak. Bitan banatzen ditugu mailak: atalase-maila, gutxienez hiz- 
kuntza pixka bat ulertu, mintzatu eta idatzi nahi dutenentzat antolatua; 
eta, nahikotasun-maila, edozein lanbidetan edo aisialdi-garaitan kata- 
lanaz aritzeko gaitasuna ematen duena, 

b Eskaintza ez-curricularra, hizkuntz gaitasun bereziak lortzeko eratzen 
dena. Hona hemen adibide gisa: 

• Helburu berezia duten ikastaroak. 

Ahozko hizkuntzako oinarriak= Hizkuntza erromanikoez ezer gutxi 
dakiten etorkin iritsi berriei, edo ikasketarik gabeko edonori zuzen- 

Hiskunt; heziketa erakunde eta enpresetan 55 



3 Erakunde eta 
enpresentzako 

heziketa-planaren 
antolamendua 

.4: 

dutako ikastaroa da. Horren helburua hizkuntz giro jakin batean 
nolabait moldatzeko gai izatea da, gero atalase-mailako ikastaro 
curricularretan aritzeko gai izan dadin. 

Publikoaren harrera»- Batez ere dendetan lanean ari direnei eskai- 
nitako ikastaroa da, Nork here hizkuntz gaitasuna hobetu nahi due- 
lako ematen du izena. 

• Hizkuntz ikastaro bereziak. Ez da beti hain erraza hauek antolatzea, 
ikasleek ezinbestez eduki behar baitute nahikotasun-maila. 

Hirkera komertriala.: Horixe da, oro har, jendeak gehien eskatzen 
duena. Ikasleak saltoki desberdinetakoak eta interes bertsukoak 
izaten dira. 

c Badira ikastaro osagarriak ere. Horien helburua da ikastaro curricula- 
rretan ikasten dituzten edukiak finkatzea. Esate baterako, nahikota- 
sun-mailako ikastaroetan ez da behar hainbat ordu izatenfonetika eta 
ahoskera lantzeko. Ikastaro hori hautazko osagarri gisa eskaintzen da. 
Mintza-taldea-ren eskaintzarekin ere halatsu gertatzen da, aukera 
ematen zaie ikasleei hizkuntza landu eta erabiltzeko. 

Heziketa-curriculumaren oinarrizko ezaugarriak azaldu ondoren, eta 
katalana sustatzeko Consorci-tesi eta erakunderen baten arteko lankide- 
tzaren ingunmea zedarritu eta gero, lankidetza-hitzarmen bat egiten da. 
Partaide bakoitzak bere ardurak eta elkarlanaren helburuak zehaztu egi- 
ten ditu hitzarmen horretan (.4) . 

Erakunde eta enpresetako ikastaroen 
antolaketa-prozesua 

Antolaketa .... ..., __ f� .... >� Consorci 

Hitzarmena y 
Heziketaplan neurrikoa 

Beharren 
analisia 

� 

Ikastaroen 
ro ramazioa 

� 

Balantzea 
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Nonnalkuntza-hitzarmen baten helbururen bat pertsonalaren heziketari 
dagokionean, heziketa-plan neurrikoaren prozesua eratzen da. Heziketa- 
-plana diseinatzeko, lehenik, hizkuntz eskakizunetatik abiatzen gara. 

Hizkuntz eskakizuna ekintza profesionalek edo Ian zehatz batek eskatzen 
duen beharrezko ezagutza da erakundeetan hizkuntz eskakizunak ezar- 
tzeak lagundu egiten du hizkuntz ikasketa lan-postu bakoitzaren behar 
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komunikatiboetara egokitzen. Hizkuntz eskakizunak ezartzeak eragina 
ere badu pertsonala aukeratzerakoan eta barne-promozioaren prozesuan. 

Orain arte, funtsean, 3 eta 4 hizkuntz eskakizun dituen ereduaz baliatu 
gara, gure ikastaro-eskaintzara egokituz eta katalan-ezagutzaren ziurta- 
giri ofizialekin bat etorriz. 

Hizkuntz eskakizunak (ikus .5 taula) ezarri ondoren, pertsonalaren hiz- 
kuntz ezagutzaren maila neurtzen dugu; hau da, pertsonalaren lan-pos- 
tuarekiko egokitzapena. Pauso honetako lanabes nagusiak dira: 
galdeketak, elkarrizketak eta mailakatze-probak. Erakundearen tamaina- 
ren eta aurrez daukagun informazioaren arabera egiten da eredu baten 
edo bestearen hautaketa . 

Hizkuntz eskakizunak 

a Hizkuntz eskakizunen ezarpena 

l -CL ki a Pertsona aren hi:zkuntz ego itzapena 
a galdesortak, elkarrizketak, probak 

izk .D--1 a H1z untz heziketa=p ana 
Mailak eta erak 

Informazio hori oinani hartuta, has gaitezke heziketa-planaren diseinua 
egiten, hau da, ikasketa-mailak zehazten eta ikastaro-mota aukeratzen 
(ikasgelakoa, urrntikoa edo tartekoa), eta, erakunde edo enpresaren era- 
keta-ezauganiei hobekien egokitzen den ikastaroa egituratzen. 

Azkenik, funtsezkoa iruditzen zaigu planaren diseinu-fasean pertsonala- 
ren parte hartzean eragingo duten mekanismoak zenbait ekintza bidez 
aurrez ikustea: beharrak zein diren jakiteko galdeketa bidez, ikastaro- 
-motari buruzko kontsultak eginez, etab. Helburua da parte hartzaileak 
adoretzea eta proiektuan sartzea, plan hori beren hobekuntza pertsonale- 
rako eta profesionalerako tresna on bat dela nabari dezaten. 

Heziketa-planaren diseinua egiteko, ondorengo alderdiak hartzen ditugu 
kontuan: 

Heziketa-planaren diseinua 

a Erakundearen beharrei egokitua: 
a Hizkuntz eskakizunak: lanpostuei 

dagozkien abildadeak 
a Pertsonalaren ezagutzatik abiatu 
a Erakundearen beharrei egokituko 

zaizkien ikastaro-motak aukeratu 
a Pertsonala adoretu eta heziketa-pla- 

naren diseinuan parte harraraztea 
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Erakundeetako hizkuntz sustapenean ezinbestekoak dira behaketa eta 
analisiak, erakundearen berezitasunei egokitutako eskaintza diseinatzean 
informazio zehatza lortzeko. Horregatik, orain dela urte batzuk Consor- 
ci-k tresna bat diseinatu zen teknikarien lana errazteko eta sistematiza- 
tzeko. Horrela sortu zen lndexpla izeneko programa (1995). 

Indexpla aplikazio informatikoak erakunde baten normalkuntza maila 
ebaluatzeko aukera ematen du, ekintza linguistikoari buruzko datuak bi1- 
duz. Indexpla programak behaketa-adierazleak sistematizatu egiten ditu 
sei faktore orokorretan multzokatuz eta neurtuz: irudia eta errotulazioa, 
pertsonalaren egokitzapen linguistikoa, hizkuntza erabileraren irizpide- 
ak, erabilera irekiko dokumentazioa, kanpoko komunikazioak, barneko 
dokumentazio eta komunikazioak. Eragile bakoitzaren puntuazioaz gain, 
batez besteko haztatua edo ponderatua lor daiteke, erakundearen Hiz- 
kuntz Normalkuntzaren indizea azalduko duena. 

Indexpla programak badu beste alde on bat ere, eta da, edozein erakun- 
de-motatari egokitu dakiokeela, erakunde gehienetan ohikoak diren adie- 
razle komunak hautatu baitira. 

Gehi dezagun programa horrek erraz sumatzen dituela erakundeen hiz- 
kuntzarekiko jarrera-aldaketak, eta erakunde berean aldian-aldian alde- 
raketak egiteko aukera ematen duela. 

Ez dugu besterik esango Indexpla-ti burnz, zuetako askok ezagutu eta 
erabili baituzue. Ezaguna ez duzuenontzat, ondoko grafikoa (.7) lagun- 
garri izan daiteke aplikazio horren zer-nolakoez jabetzeko . 

Erakundea 
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4 Erakunde eta 
enpresentzako 

ikastaroen 
programazioa 

Beharren analisi-fasean lortutako informazio osoarekin has daiteke irakasle- 
-taldea programa orokorra beharretara egokitzen eta ikastaroak programatzen. 

Consorci-s: eta erakunderen batek pertsonalaren hizkuntz gaitasuna kon- 
tuan harturik heziketa-plana diseinatu ondoren, mailakatzeko proba 

Carme Bove & Merce Sole 



. 8: 

egin eta lortu nahi den hizkuntz eskakizuna edota espezializazio-maila 
zehazten da. 

Kontuan hartu behar da Indexpla-teii hizkuntz eskakizunak lau direla: bi 
atalase-mailakoak (A2 eta A4) eta beste bi nahikotasunekoak (N2 eta 
N6). Lau hizkuntz eskakizun horiek gure curriculumaren ikastaroei 
dagozkie. Horietatik hiruk (A4, N2 eta N6) ziurtagiri ofiziala dute. 

Hori garrantzizkoa da, zeren profesionalek ikasten dutenean onarpen 
soziala eskertzen baitute, hizkuntza erabiltzeko gai direla sentitzeaz gain, 
ziurtagiri ofiziala eskuratzen dutelako . 

Irakaslea 

Aurretiko 
ezagutzak 

-0- -D- 

Ikas-prozesua 

-D- 

Ikasleak 

Ebaluazioa 

-D- 
Lau trcbetasunen 
gaitasun-malla 
(entzumcna, Irakur- 
mena, minlzamcna 
eta idazmene) 
Lan-postuaren hizkuntz 
eskekizuna 

Ikasketa-maila 

lkastcke azrura 

Lan-gircko 
kormmlkuzio-cgocnrnk 
usuenak 

Idetzl zchatzen 
ckolzocna 

w Hclburu cgckien 
henrakcza eta 
hurrenkcratzca 

- Helburu berricn 
ernnspena 

r Edukicn 
ckogltzapcna 

• Jarducra didektiko 
cgckhuen sorrcra 

- Ikas-prozesua 
arautzea 

• Elah, 

• Komunika- 
tiboa 

- Tesluala 
.. Gramatikala 

-Tesmen 
bilkcta, 
biztcgia eta 
Ianposturako 
bizkuntz 
prerniak 

.. Eskuliburuak 
Iiburuak 

- Euskarri 
!nformatikoa 

• Elab. 

- Zertifikaaioa 

- .Errcgulazioa 

- Auto- 
ikasktmtza 
sustatzea 

• E!ab. 

Irakasleak ikaslegaiei eta erakundeari buruz dakiena lagun, hasiera ema- 
ten zaio ikastaroari. Irakaskuntza-prozesu guztietan bezalaxe, beti har- 
tzen ditugu kontuan: 

1 Ikasleen aurretiko ezagutzak. 
2 Ikastaroaren programazio-diseinua. 
3 Ikuspuntu metodologikoa. 
4 Ikasmaterialik egokienak. 
S Ebaluazioa. 

1 Ikasleen aurretiko ezagutzak. Gora handikoa da ondoko puntu hauei 
buruzko infonnazioa jasotzea: 

- Lau trebetasunen gaitasun-rnaila (ahozkoaren ulermena, idatzizkoare- 
na, mintzamena eta idazmena) 

- Lan-postuari dagokion hizkuntz eskakizuna. 
- Ikasketa orokorretako maila. 
- Ik:asteko ohiturak (heziketa iraunkorra). 
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- Lan-postuaren inguruko egoera komunikatiboak. 
- Ahozko eta idatzizko testuen ekoizpena. 
- Etab. 

Ahal den informaziorik gehiena edukitzea lagungani izango da irakasle- 
ak taldearen eta ikasle bakoitzaren portreta egin dezan, ikastaroaren edu- 
kiak taldearen beharretara hobekien egokitzeko. Informazio horiek 
lortzeko tresnak anitzak <lira: diagnosi-ariketak, galdeketak, hizkuntza 
erabilerari buruzko autobalorazioak. 

2 Ikastaroaren programazio-diseinua, Ikasleen aurretiko ezagutzak zein 
diren ezagutu ondoren, helburuak eta erabaki den mailaren edukiak 
programatzen hasiko gara: 

- Helburu egokiak aukeratuko ditugu eta dagokien hurrenkeran jarriko. 
- Beharrezko helburu bereziak erantsiko ditugu. 
- Hizkuntz edukiak egokituko ditugu. 
- Ariketa didaktikoak diseinatuko ditugu. 
- Ikas-prozesua arautuko dugu prozesuaren jarraipena eginez. 

3 Alderdi metodologikoa zehaztea, ikas-mailaren, ikasle-kopuruaren eta 
ikastaroaren amaierako aurrez ikusi diren helburuen arabera. Argibide 
bakar bat ematea zaila bada ere, honako alderdi hauen aldekoak gara: 
metodo komunikatiboak, hizkuntza ahoz eta idatziz erabiltzea erraz- 
ten dutenak, testualenak, benetako egoera errealetara hurbiltzeko hiz- 
kuntz gaitasun berezia eskatzen dutenak. Zilegi da, hala ere, ikuspuntu 
eta jokamolde anitzez baliatzea eta programazioaren helburu edo 
eduki bakoitzari ondoen egokitzen zaiona erabiltzea. 

4 Ikasmaterial egokienak aukeratzea ez da erraza izaten, ez baita lantegi 
edo elkarte desberdinetarako eskuliburu berezirik burutu. Guk geuk 
egin behar izaten ditugu eskuliburu horiek, ikasleek lan-alorrean era- 
biltzen dituzten benetako testuetan oinarrituta. Eta guk geuk egokitu 
egin behar ditugu, manipulatu eta aukeratu, hizkuntz ikasketan lagun- 
gani izango diren ariketak sortuz. Behar izanez gero, erabiliko ditugu 
eskuliburu orokorrak ere egiturak eta gramatikako teoria lantzeko. 

S Ebaluazio-mota zehaztea: ziurtagiri ofizialerako proba gainditzeko 
zuzendua edo helburu pedagogikoago batez eta, beraz, helburu arau- 
tuago batzuen arabera, bai irakasleek bai ikasleek ikas-egoeraren berri 
unez une jakin dezaten. 

Heziketa-prozesuaren bukaeran, ikastaroa amaitzen denean, azken eba- 
luazioa egiten dugu beti: heziketaren hurbileko emaitza baloratzen dugu 
eta epe luzerako ikasleen jarraipena antolatzen, horien eguneroko hiz- 
kuntz erabilera ezagutzeko. 

Heziketaren hurbileko emaitza honela neur dezakegu: 

- Gainditu dutenen ehunekoa. 
- Ikasleen balorazioa. 
- Irakaslearen balorazioa, 
- Elkarrizketak. 
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Epe luzerako hizkuntz erabileraren jarraipena egiteko, kontuan hartzen 
ditugu: 

- Lanpostuan hizkuntza erabiltzeko gaitasuna. 
- Ikasleen arazoak edo zalantzak argitzeko gaitasun estrategikoa (balia- 

bide linguistikoak edukitzea), 
- Autonomia, hizkuntz erabiltzaile bezala. 

Alderdi Erakunde edo enpresetan hizkuntz heziketa antolatzean kontuan hartu 
garrantzitsuak beharreko zenbait gauza aipatuko ditugu, sarritan errepikatzen baitira: 

Erakunde edo enpresek askotan behar hainbat ez dakitelako jarraitu 
ezin dioten ikastaro-maila eskatzen dute .- Garrantzizkoa da ikasleek 
aldez aurretik hizkuntza zenbateraino dakiten mugatzea, haien hizkuntz 
maila ezagutu eta eskatu duten espezializazio-mailari jarraitzeko gai 
izango diren ala ez jakiteko, ikasleek askotan ez baitute gutxieneko 
maila bat erakusten, hizkuntz ikastaroa berezi batean hasteko eta behar 
den bezala aurrera egiteko. 

Talde homogeneoak antolatzea»- Talde homogeneoak albait eta lasterren 
emaitzarik hoberenak lortzeko. Enpresetan ez <lira batzuetan talde homo- 
geneoak sortzeko behar hainbat ikasle izaten; dena dela, komeni da tal- 
deak homogeneoak izatea, bestela, ezin izango da ikas-prozesua behar 
bezala garatu. 

lkasleen esku-hartzea funtsezkoa da ikas-prozesuan.- Ikasleak uneoro 
sentitu behar du bere burna ikasitakoaren eta ikasi behar duenaren erantzu- 
Ie. Ezinbestekoa da, beraz, ikaslearen autonomia indartzea, Izan ere, gogoa 
pizten da nork here prozesuan parte hartzen duenean, eta here programa- 
zioari burnz erabakiak hartzeko baliabide anitzak jasotzen dituenean. 

Erakundeek e: dute nahi izaten beren testuak eskaini= Horrek esan nahi 
du irakasleak ikasleen bidez Iortu beharko dituela. Eta, programazioari 
hegira, ez da gauza bera irakasleak ikastaroa hasi aurretik enpresan 
gehien erabiltzen di..ren testuen sorta esku artean edukitzea eta testuak, 
egunean-egunean, poliki-poliki nolabait lortzea, eskolak eman aha]ean 
horiek programatuz eta edukiak bat-batean sortuz. 

Ikasleen beraien lan-giroko testuak erabiltzea garrantzitsua izan arren, 
berriak ere sor daitezke.- Lan-mundutik kanpoko testuak erabiltzea ere 
atsegin eta adore-emaile gertatzen da askotan. 

Ikaslea autonomiara sustatzea-- Laguntza-ekintzak egin daitezke horreta- 
rako, sarean eskura dauden baliabideak aurkeztuz edo apalategietako libu- 
ruak erakutsiz eta hiztegiak eta formularioak erabiltzeko saioak eginez. 

Lehen esan dugun bezala, programa orokorrak talde berezietara egoki- 
tzeko, funtsezkoa da ondo aukeratzea eta elkarreraginen egoera desber- 
dinak kontuan hartzea. Orain labur-Iabur azalduko ditugu ikastaroen 
programazio-fasean lagundu dezaketen eragileak. 

Lehenik, komunikazioaren garrantzia baloratuko dugu; horrek esan nahi 
du, ahozko testuak eta idatzizkoak, bereizi egiten ditugula, eta berdin 
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5 Esperientzien 
aurkezpena 

Udaltzainentzako 
ikastaroa 1 

(Mintzatzea da 1. 
giltzarria) 

Udaltzainentzako 
ikastaroa 2 

(Mintzatzea da 2. 
giltzarria) 

Autoeskoletako 
irakas/eentzako 

ikastaroa 

barneko elkarreragin komunikatiboak (erakundearen barrukoak) eta kan- 
pokoak ere; jendaurrean hitz egitean zein neurritan sakonduko dugun, 
eta zein mailatan landuko ditugun barneko idatzi edo oharrak, eta dibul- 
gazio-artikuluak 

Bigarren alderdi bat maiztasuna da, ohiko egoerak eta errepikatuenak 
Iehenesten lagunduko diguna. 

Hirugarrenik, kontuan hartu beharko dugu e1karreraginaren xedea, zer nahi 
den ikustea: informatzea, elkarrekin hitz egitea, konbentzitzea, gauzak 
besteren human sartzea. Komunikazioaren xedea zein denjakiteak lagun- 
du egingo digu Janak hizkuntz trebetasunetan eragin handiago izan dezan. 

Azkenik, testuen espezializazio-maila, baita testuak bat-batean sortzeak 
lagundu egingo digu testu-mota onak eta komunikazio-egoera egokiak 
aukeratzen. 

Alderdi orokorrak aurkeztu ondoren, hartzaileen neurr.iko zenbait hezi- 
keta-esperientziaren berri emango dugu orain. Eta hasiko gara, udaltzai- 
nentzat antolatutako hizkuntza orokorreko bi ikastaro aurkezten: 

Jkastaro hori udaltzainentzako hizkuntz programa orokorraren ingurune- 
an antolatu zen; heziketa izan zen programa honen barman burutu zen 
ekimenetako bat. 

Hartzaileek katalanaren ezagutza pasiboa zuten: hizkuntza aski ongi 
ulertzen zuten, gehienek urte asko baitzeramatzaten Katalunian, baina 
zailtasun handia zuten mintzatzeko. Ikastaroa 45 ordukoa izan zen. 

Eduki gramatikalak eta testualak programaren bigarren atalase-rnailari 
dagozkionak ziren (A2). Ikasketaren ardatza ahozko hizkera zen, eta 
talde horren laneko komunikazio-egoeretako handitzea eta egiturak lan- 
tzea zen helburna. Ikastaroaren edukiak 25 unitate edo interesguneren 
arabera sailkatu ziren. Rona hemen horietako batzuk: pertsonen deskrip- 
zioa, gertaerak, lapurretak, istripuak, lekuen deskripzioa, etab. 

Ikastaroaren antolaketari dagokionez, taldeak ordu desberdinetan antola- 
tu ziren, ordu-txanda desberdinetan aritzen baitira lanean. 

Ikastaro horren hartzaileak atalasea baino maila altuagoa zuten, ahozko 
hizkuntza sakonagotik lantzea eta idazten hastea zen helburua. Testuak 
eta eduki gramatikalak nahikotasuneko lehen mailari zegozkion (Nl). 

Ikastaroaren edukiak ere interesgune orokorren eta udaltzainen interes 
berezien arabera sai1katu ziren: pertsonen deskripzioa, gertaerak, lapu- 
rretak, istripuak, lekuen deskripzioa, etab. Zenbait testu-mota berezi 
landu ziren: isunak, istripu-argiketak, txostenak, etab. 

Ikastaro honetako hartzaileek beren ar1oko hiztegia hobetzeko premia 
zuten: ahozko katalana aski ona zuten, baina ez zuten beren laneko hizte- 
gi berezia behar hainbat ezagutzen. Langile-mota hori oso sakabanatuta 
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Pub/ikoari ahozko 
harrera egiteko 

ikastaroa 

aritzen baita, oso zaila zitzaigun hizkuntz gaitasun bereko ikasleez osatu- 
riko taldeak antolatzea. Horregatik jo genuen autoikaskuntzako fitxetara. 

Helburua zen autoeskoletako irakasleek behar zuten hiztegi berezia era- 
biltzen jakitea. Eduki gramatikalak eta testua1ak nahikotasuneko biga- 
rren mailari zegozkion eta ikastaroa 45 ordutan emateko antolatu zen. 

Ikastaroa, oro har, hiritar arruntentzat edo enpresentzat eskaintzen dugu. 
Berezia eta arlo jakinekoa da, ez dago curriculurnaren batman. Helburua 
da ikasleek ahozko hizkuntzan gaitasun jakin batzuk lortzea. 

Oro har jendeari eskaintzen diogunean, ikasleak merkataritzakoak izaten 
dira, eta bezeroekin katalanaz hitz egiteko ahozko egiturak erabiltzen 
jakin nahi izaten dute. 

Talde jakinentzat eratzen dugunean, ikastaroaren programazioa askoz 
ere gehiago egokitzen zaie ikasleen profilei: telefonistak, dendetako sal- 
tzaileak, harreragileak, ostalaritzako eta jatetxeetako langileak ... 

- Trebetasun hartzaileak lantzen dira eta mintzamena ere, lanean gerta- 
tzen diren egoera komunikatiboetan oinarrituz, hartzen da aintzat. 

- Oinarrizko hiztegiaren ezagutza, horren ulermena eta komunikazio- 
-egitura nagusienak jorratzen <lira. 

- Hizkuntz egiturak ingurune komunikatibo egokietan erabiltzen ikas- 
ten da. 

Osasun Osasun-alorreko langileria izan da azken urteotan hizkuntz heziketa 
sai/ekoentzako berezia gehien eskatu duen multzoa. Bezeroei harrera ondo egiteko 

ikastaroa xedez antolatu ohi dituzten programen baitan ezarri dute hizkuntz hezi- 
keta hori. 

Ikastaro curricularrak <lira (Nl - N6), osasun-alorrari egokituak. Hartzai- 
leak osasun-eremukoak <lira, baina kategoria profesional desberdineta- 
koak izaten <lira: sendagileak, erizainak, administrariak, zeladoreak ... , 
ikastaroen berezitasuna ez baita hiztegi espezializatuaren edo dokumen- 
talaren baitan antolatua. Hizkuntzaren erabilera orokorrerako ikastaroak 
<lira, hiztegi bereziari eta Ianean gehien erabiltzen dituzten testuei egoki- 
tuak. Maila oneko hizkuntz gaitasuna lortzea da helburua. 

Testurik erabilienak dira: rnediku-aginduak eta kurtso klinikoak, deriba- 
zio-eskaerak, elkarren arteko kontsultak, inprimakiak, telefono-elkarriz- 
ketak etab. 

Kirol-monitoreentzako lkastaro hau jende-multzo zabal bati eskaini zaio. Ikastaro hauek 1992ko 
ikastaroa Joko Olinpikoetako giroan diseinatu ziren, alor berezi horretako beharrei 

erantzuna emateko eta hizkuntz normalkuntzarako beste ekintzekin bate- 
ra hizkuntza lantzeko. 

Hartzaileak federazio, klub eta eskoletako kirol-monitoreak <lira, kirol 
anitzen teknikak irakasten ari direnak. 
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Arte grafikoetan ari 
direnentzako 

ikastaroa 
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Ikastaroan gehienbat hiztegia eta azalpen bereziak lantzen <lira. Helburua 
<la monitorearen egoera komunikatibo propioak ekoizteko gai izatea. 
Adibidez: joko-arauak, gorputz-jarrerak, zauri edo lesioak, argibideak, 
aginduak eta aholkuak ematea etab. 

Arte grafikoetako enpresek usu erabiltzen zituzten gure errebisio-tes- 
tuak. Abiaburua hori izaki eta gure zerbitzuen helburua autonomia Iin- 
guistikoan aurrera egiteko baliabideak eta lanabesak eskaintzea denez 
gero, hizkuntz eskuliburu bat egin zen, Arte Grafikoetarako Eskulibu- 
rua. Horrek aholku linguistikoak jasotzen zituen, dokumentu-ereduak, 
ohiko zalantzak argitzeko moldeak etab. 

Ikastaro horren helburua ikasleak eskuliburu hori erabiltzen ikastea zen, 
informazioa aurkitzeko, ohiko zalantzak argitzeko etab. Autoikaskuntza- 
rako fitxa batzuk egin ziren, oso zaila baitzen ikasleak gela batean bil- 
tzea. 

Uste dugu aurkeztu ditugun esperientziak lagungarri izango zaizkizuela. 
Eta, amaitzeko, gure web orriari bisita egitera gonbidatzen zaituztegu: 
http.//www.cpnl.org, hor aurkituko duzue burutzen ditugun ekintzen 
berri zabala. 

Itzultrailea: Iiiaki Ugalde 
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