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Helburuak Catala a mida enpresa-alorrean sortu den hizkuntz heziketarako proiek- 
tu bat da. Heziketa hori laneko premiei ahalik eta ondoen egokitzeko 
asmoarekin sortu zen. Bi helburu ditu proiektu horrek: bata, langileek 
beren laneko zeregin propioak betetzeko behar duten hizkuntz heziketa 
edukitzea eta ez, oro har, jendeari eskaintzen zaion heziketa estandarra, 
erabilera berezietatik baino gehiago, hizkuntzaren ezaugarrietatik abia- 
tzen dena. Bigarren helburua enpresari heziketa-kostua gutxitzea da: 
ikastaroarena berarena eta langileek horretarako behar duten denborare- 
na. Izan ere, behar bereziak soilik asetzea bilatzen duen heziketa, ezin- 
bestean laburragoa da eta eskuragarriagoa, 

Hizkuntz politi karen Legea gauzatzetik martxan jarri diren ekintzen mar- 
koaren barruan sartzen da proiektu hori. Kataluniako Generalitateko 
Hizkuntza Politikaren Zuzendaritza Nagusiak hizkuntz normalkuntza 
alor guztietan hedatzea burutzea du zeregin nagusi. Horietako bat da 
katalanera ikasteko programak eta metodoak diseinatzea eta lantzea. 

Orain arte, katalaneran heziketa-sistemaren hartzaileak, oro har, helduak 
izan dira, herriko egoera politikoagatik eta inmigrazio-mugimenduenga- 
tik, derrigorrezko hezkuntzan dauden hutsuneak betetzearren. Gaur 
egun, 1998ko urtarrileko hizkuntz politikaren legearen aplikazioan, V. 
Atalean, ekintza sozio-ekonomikoetako hizkuntz erabilera zehazten 
baita, lehentasunezkotzat jo dugu lan-mundurako hizkuntz heziketa 
berezia eskaintzea. 

Langileek eta enpresek ere premia hori sumatu dutelako, beren laneko 
beharretarako hizkuntz heziketa berezi eta egokitua nahi dute. 

Lehenik, orain dauden heziketa-programak ikaskuntza orokorra eta glo- 
bala aurreikusten dute, ikasketa progresiboaren baitan ezarri diren maila 
batzuen bidez. Baina, lanean ari direnek maila desberdineko gaitasuna 
<lute trebetasun bakoitzean, eta, aldi berean, lanpostuek trebetasun- 
-maila desberdinak eskatzen dituzte. 
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Bigarren, heziketa estandarreko programek denbora luzea eskatzen <lute, 
eta, ondorioz, diru-kostu handiagoa. Ondorioz, zaila egiten zaie enpresa 
gehienei programa horiek onartzea. 

Beraz, lanpostu bakoitzeko prerniei egokituko den hizkuntz heziketa 
berezi bat ezartzearen alde egitea erabaki dugu, langile bakoitzaren gai- 
tasuna eta lanpostu bakoitzaren hizkuntz eskakizunak kontuan hartzea. 

Proiektuaren atalak Ezaugarri horiek izango dituen heziketa-plan bat diseinatzeko, beharrez- 
koa izan da: 

1 Hizkuntz eskakizun-multzo bat zedarritzea, laneko alor jakin batean 
sortzen diren ahozko harremanetan eta laneko zeregin anitzetan egiten 
diren idatzietan oinarrituta. 

2 Lanpostu bakoitzeko hizkuntz eskakizuna zehazteko tresna bat lantzea. 

3 Ebaluazio-lanabes bat antolatzea, lanpostu jakin batean ari direnek 
edo ariko direnek postu horrek eskatzen dituen hizkuntz ezagutzak 
badituzten ala ez egiaztatzeko. 

Tresna horiek burutu eta esperimentatu ondoren, heziketa-plan egoki bat 
diseinatzeari eta lantzeari ekin diogu, aurrez jarritako helburuak lortze- 
ko. Planaren abiapuntua izan da enpresei eta langileei heziketa-tresna 
egoki bat eskaintzea, ahalik eta denbora laburrenean eta egokien, lan- 
-postuek exijitzen duten hirkuni: eskakizun-mailan ari daitezen beren 
lane an. 

Bi metodo desberdin batuz diseinatu da heziketa-plan hori: 

a Autoikaskuntraren baliabideak indartzea eta areagotzea. 

b Ikasgelako ikastaroetan testu-ekoizpenarekin lotuago dauden helbu- 
ruak ezartzea. 
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Aplikazio-esparrua 

Hizkuntz eskakizun 
estandarrak 

Proiektua zedarritzeko, enpresetako kudeaketa eta administrazio-alorrei 
eman diegu garrantzia, produkzio-eremua eta tratarnendu espezifikoagoa 
eskatzen duten esparruak alde batera utzita. Erabaki horrek lagundu egin 
digu hizkuntz egoeraren analisia egiten, lan-postuetako eremu zabalaren 
barruan hizkuntzaren eragin handiena dutenei heltzen (telefonistak, 
publikoaren harreragileak, goi-arduradunak edo buruak). 

Lehen esan dugun bezala, gure proposamena egiaztapen batean oinarri- 
tzen da, alegia, langileek sarritan ez dutela behar ezagutza-maila bera 
ahozko hizkuntzan eta idatzizkoan beren postuko zereginetan. 

Desberdintasun hori jasoko duten eskakizun estandarrak zenbat izan 
beharko du ten eta berezitasunak zein izango diren erabakitzeko, hizkuntz 
trebetasunetako gaitasun-mailak zehaztenhasi gara, baijasotzen direne- 
tan, bai egiten direnetan. Eta gramatika-araudiaren gaitasuna hiru maila- 
tan banatu ditugu: L (hasierakoa), E (oinarrizkoa) S (nahikoa). Ondoko 
eskeman ageri dira hizkuntz trebetasunak, mailatan banatuta (.1). 
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.I: 
L (1) E (2) S (3) AC(4) 

co Komunikario Lanpostuari dagozkion Edozein gai-motatako komunikazioak: 
Entz: arruntak, e; here- komunikario bereziak ohikoak, beretiak edo konplexuak 

ziak, lanpostuan - aginduak osorik - lan-bileretako jarraipen egokia. behin eta berri; erre- 
pikatze11 direnak: - lan-bileretan azaldu - bezero, erabiltzaile edo buruen barre- 

- diren gaien eztabai- ra pertsonala 
- agindu sinpleak daren - aurkezpenak, hitzaldiak. 
- idatzizko euska- - jarraipena 

rriarekin edo 
- gabeak. 
- Informazio-eska- 

era 
- puntualak, 

CL Lanpostuarekin Lanarekin zerikusia Testu orokorrak edo lanpostuarekin 
Irak. zerikusia duten duten oinarrizko tes- zerikusia duten testu bereziak 

infornuuio-testuok, tuak - gutunak argiak eta zehatrak - agindukonplexuaketa - lanarekin lotutako informazio tekni- 
- agindu grafiko- - nolabaiteko ekimen koak 

dun edo gabeak pertsonala behar - oinarri eta aginduak 
- barue-oharrak dutenak - txostenak, artikuluak 
- eskaerak, albara- - prospektuak, katalo- 

nak goak 
- lanaren alderdi oro- 

korreko gutunak 

EO Oinarritko eta Lanarekin zerikusia Gal tekniko edo Komunikazio 
Mintz lanpostuari dago- duten komunikario ez kudeaketakoei teknikoak, mzenda- 

kion hiztegiaz hain konplexuak buruzko bat-bateko- ritrako kudeaketa- 
erabilitako komu- - ohiko gaiei buruzko tasun-mailaren bat -tnailakoak, eta gai 
nikario sinpleak informazio-trukaketa eskatten duten profesionalei buruz. 

- telefono-mezuak - alderdi praktikoei komunikasioak. ko hedapen handiko 
komunikabideetara- - agurrak eta agin- buruzko elkarrizke- - teknika-aholkula- ko komunlkatioak. du laburrak tak: ritzako elkarriz- 

- presazko infor- - eskaerak, enkarguak, ketak - bisitarien harrera. 
mazio puntualak justifikazioak - lan-bileretan parte - argudiozko 

hartzea azalpenak 
- Irakasteko asmoz zuzendaritza- 

egiten diren azal- -bileretan 
penak - elkarrizketak 

- diskurtsoak, 
hitzaldiak 

EE Ez da idatzizko Testu labur eta lerro- Bat-batekotasuneko Tesh, teknikoak 
/daz. testurik ekoizten tuak, eta zuzenketaren mailaren bat eska- edo zuzen<laritza- 

azken ardurarik ez tze11 driten testuak, koak eta hedapen 
dute11 testu orokorrak. zuzenketare11 azke11 handiko testuak 

- barne-ohmTak era11tzukizrmareki11. 
- txostenak, 

- informazio praktiko- - gutunak memoriak 
ei buruzko oharrak - txosten eta - proiektuak 

- gutunak, zirkularrak memoria labu1Tak - komunikazioak 
- inprimakiak - katalogoak - artikuluak 
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Datuen hauek bilbatzetik sortu da hamaika hizkuntz eskakizun estanda- 
rreko gure proposamena. Ondorengo taulan (.2) ageri dira eskakizun 
bakoitzaren osagaiak. 

Hizkuntz eskakizunen izena him datu hauek osatzen dute: 

1 Hasierako hizkiak ezarritako rnailen arabera langileari dagokion kate- 
goria adierazten du. 

2 Lehenengo zenbakia idatzizko komunikazioei dagokie. 
3 Bigarren zenbakia ahozko komunikazioei dagokie. 

Lan-postuen hizkuntz eskakizuna zein den azkar eta zehatz jakiteko, 
beharrezkoa da tresna bat edukitzea: hizkuntz eskakizun-testa . 

. 2: 

Lm E 12) s (3) ACf4l 
co x 
CL x 
EO . 

EE . 

PL IA .L-11 

Lfl\ El2l S (31 ACt4l 
co x 
CL x 
EO x 
EE x 
PL E-22 

1(1) E(2) S 13) AC(4 
co x 
CL x 
EO x 
EE 
PL IH.L-12 

L(ll E(2) S (3) AC(4 
co x 
CL x 
EO x 
EE x 
PL C.E-21 

L(l) i;:(2) S(3) l\C (4) 
co x 
CL x 
EO . 

EE . 

PL L-10 

Ltll ,.121 Ii: (31 \Cl4l 
co x 
CL x 
EO x 
EE x 
PL D.E-23 

1(1) E(2) S (3) AC(4) co x 
CL x 
EO x 
EE x 
PL S-33 

1(1) E (2) S (3) AC(4 
co x 
CL x 
ED x 
EE x 

PL S-32 

1(1) E(2) S (3) AC(4) 
co x 
CL x 
EO x 
EK x 
PL AC-44 

L(l) E (2) S (3) AC(4) L(l) E (2) S (3) AC(4) 
co x co x 
CL x CL x 
EO x EO x 
EE x EE x 
PL AC-43 PL AC-34 

Hizkuntz eskakizun- Hasiera-hasieratik, gure asmoa enpresei tresna bat eskaintzea izan zen, 
-testa lan-postuen hizkuntz eskakizuna ezagutzeko, eta langileak beren kasa, 

proiektuan bideratzeko, kanpoko teknikari-premiarik gabe. Betekizun 
horrek baldintzatu egin du testaren diseinu-lana eta eragina izan du 
azken emaitzaren nolakoan. 
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lrizpideak finkatzeko lehen pausoa, aukeratutako eremuan ekoizten diren 
ahozko eta idatzizko testuen sailkapena egitea izan da, hizkuntz berezita- 
sunetatik eta ikastean sortzen diren zailtasunetatik abiatuta. Hurrengo 
pausoa izan da beste datu batzuk eranstea, testuak ekoizteko behar diren 
hizkuntz gaitasun-mailak erabakitzean baliozko izan daitezkeen adieraz- 
leak finkatzeko. Hori guztia egin dugu, lan-munduan katalanaren 
erabilera nonnalizatzeko helbumaren eta hori Iortzeko soilik behar-beha- 
rrezkoak diren inbertsioaren arteko oreka aurkitzeko. 

Adierazle hauek dira: testuen maiztasuna, horiek ekoizteko langileak 
duen autonomia-maila, hizkuntz zuzenketaren erantzukizunaren, sorme- 
naren eta negoziazioaren perspektibarekin, baita testuak jasoko dituen 
hartzaileen aldetik ere. 

Testak zuzentzeko arau edo agindu batzuk daude erantsita. Idatzizko hiz- 
kuntzako eta ahozkoaren emaitzek osatzen dute eskakizunaren izena. 

Gaitasun-probak Lan-eremuan, postuen hizkuntz eskakizuna zehaztu eta gero, hiru aukera 
daude egokitasun-maila edo hizkuntz eskakizun horrekiko langileen 
egokitasuna frogatzeko: 

1 Heziketa-ekintzen aurretik. 
2 Heziketa-ekintzen ondoren. 
3 Pertsonal berria aukeratzeko garaian. 

Edukiengatik eta berezitasunengatik lehiaketa-antzekoak diren proba 
horiek lau multzotan banatzen dira: 

A multzoa=- Hiztegiaren eta egituren gaitasun-testa L (hasierakoa) 
hizkuntz eskakizunetan. Gramatika eta hiztegiaren gaitasun-testa E 
(oinarrizkoa), S (maila nahikoa) eta AC (goi-mailakoa) hizkuntz 
eskakizunetan. 

B multzoa= Ahozko eta idatzizko ulermen-ariketak L (hasierako) hiz- 
kuntz eskakizunetan. Testuen gaitasun-ariketak E (oinarrizkoa), S (maila 
nahikoa) eta AC (goi-mailakoa) hizkuntz eskakizunetan. 

C multzoa-: Ahozko azalpenen gaitasun-ariketak O hizkuntz eskakizu- 
netan. Ahozko eta idatzizko azalpenen gaitasun-ariketak E ( oinarrizkoa), 
S (maila nahikoa) eta AC (goi-mailakoa) hizkuntz eskakizunetan. 

A eta B multzoak zuzenketa objektiboko testak <lira, enpresakoek kudea- 
tu, zuzendu eta ebaluatzen ahal dituzte, ez baita beharrezkoa hizkuntza- 
lariren baten parte hartzea. C multzokoak, aldiz, hizkuntz teknikari edo 
hizkuntz ebaluatzaileren batek aztertu beharko ditu. 

A eta B multzoak ikasten hasi aurretik bideratzen dira eta ebaluatzen, 
horrela ez da balorazio teknikoetan dirurik alferrik galtzen: lehen fase 
hori gainditzen ez duten langileak heziketa-ikastaro baten zain geratuko 
<lira; eta lan-posturen bat lortzeko aurkezten direnak, hasierako fase hori 
gainditzen ez badute, lanpostu horretarako ez-gaitzat hartuak izango 
dim. Gauzak horrela eginez, ahozko eta idatzizko probetara azterketari 
gutxiago aurkeztuko <lira eta helbumak errazago lortuko <lira. 
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Heziketa-sistema Azken urte hauetan sustraiko aldaketak gertatu dira industrian, zehazki, 
lana egiteko eran, batez ere ekoizpen-fase guztietan informazio-teknolo- 
giak ezarri direlako. Horrek bi ondorio nabarmen izan ditu lan-profilean: 

1 Aldaketa orokorra. Horrek balio anitzeko pertsonak eskatzen ditu, 
malguak eta irekiak, egoera aldakorrei aurre egingo dietenak. 

2 Gaitasun eta abildade pertsonalak areagotzea, giza harrernanetarako 
eta komunikaziorako mekanismoak baliatzeko gaitasuna zabaltzea. 

Enpresariei beharrezkoa iruditzen zaie komunitateko hizkuntzan edo 
hizkuntzetan komunikatzeko gai izango den pertsonala edukitzea. Bere- 
ziki, hizkuntz eta komunikazio-alorrean langile gaituak edukitzearen 
onura honako puntuotan laburbil daiteke: 

• Komunikazioen joan-etorrien hobekuntza eta enpresako unitate ope- 
ratiboen arteko koordinaketa azkarragoa. 

• Testu ilun edo anbiguoetan sor daitezkeen arrisku komunikatiboen 
murrizketa, 

• Bezero berriak esparrurako errazago bereganatzea. 
• Bezeroekin harreman komunikatiboak pertsonalizatzea eta merkatuko 

lorpenak finkatzea. 
• Hornitzaileekin eta sektoreko beste enpresekin harreman kornunikati- 

boak hobetzea. 
• Komunitate linguistikoaren barruan enpresaren irudi komertziala fin- 

katzea. 

Laburbilduz, enpresa bateko pertsonalaren hizkuntz gaitasuna eskaintzen 
dituen zerbitzu onen adierazle bat gehiago bihurtzen da, eta heziketa- 
-arduradunei erronka handi bat planteatzen zaie. Beraz, komeni da, azal- 
dutako irizpideei erantzungo dien heziketa-eskaintza bat diseinatzea, 
enpresa bakoitzaren beharretara eta egoerara egokitu dena. 

Horregatik guztiagatik, helburu komunikatiboetan ezarri dugu geure pro- 
gramen ardatza, hau da, zer eskaintzen den eta zer lortu nahi den; onuran, 
dakarten etekinean, funtzionalitatean oinarritzen da, hizkuntzaren berezi- 
tasunetan baino gehiago. Hezitzailearen zeregina edukiak irizpide horien 
arabera aukeratzea izango da, antolatzea, enpresaren berezitasunetara 
(arloa,jarri diren lehentasunak ... ) eta hartzaileen premietara egokitzea. 

Egitura Orain arte esku artean ditugun heziketa-sistemak eta orain aurkezten 
duguna bereizten dituen egiturazko berezitasunak hauek dira: 

• Ahozko eta idatzizko heziketa ikastaro libreetan. 
• Ikasgelako heziketaren eta ikasgelara joan gabekoaren helburu-banaketa. 
• Ikastaro bakarra izatea eta ez mailaz mailako ibilbidea. 

Ik:asleen ezagutza-maila desberdinetatik sortzen diren aldeak, oro har, 
bideratu daitezke, ikasgelara gabeko heziketa bakoiztuaren bidez. 

Eskaintzen diren Irakasleei eskaintzen zaizkien ikasmaterialak eta proiektu honetarako 
ikasmateria/ak propio landutakoak hauek dira: 
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• Idatzizko hizk:untza lantzeko programak eta aholk:u didaktikoak. 
• Idazki-ereduak argibide eta aholk:uekin. 
• Ahozko hizk:untza lantzeko programak eta aholk:u didaktikoak. 
• Ahozko testu-ereduak ikus-entzunezko euskarrian. 
• Ahozko testuak lantzeko proposamenak. 

Ikasmaterial hauek CD-ROM batez osatzen <lira, bereziki eduki gramati- 
kalak eta hiztegia lantzeko ariketa mekanikoez hornitua. CD-ROMeko 
gramatika-laburpena ikasgelako ikastaroaren osagarri da eta irakasleari 
asko lagunduko dio norbanakoari ikasketaren alderdi mekanikoak hobe- 
to eskuratzen, horiek baitira, hain zuzen, ikasleen artean alderik gehien 
sortzen dutenak. 

Amaitzeko, gogorarazi nahi dizuet proiektu bat aurkezten ari garela eta 
materialak lanketa-fasean daudela. Egia da lanketa aski garatua dagoela, 
baina erabat bukatu gabea, komeni diren aldaketak jasotzeko zabalik. 
Emaitzek, eta, lehen proba-saioan parte hartu dutenen eta erak:undeen iri 
tziek erakutsiko digute geroko bidea. 

Itzultzaiiea: Iiiaki Ugalde 
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