
HAEEren hizkuntza 
prestakuntza: 
administrazioko euskara 
zabaldu eta gaurkotzeko 
herri-langileei zuzendutako 
ikastaroak 

Mari Jose Arrieta 

Sarrera Hitzaldi honetan administrazioko erabilera berezietarako Herri-Ardura- 
laritzaren Euskal Erakundetik, aurrerantzean HAEE, bideratzen den hiz- 
kuntza-prestakuntzari buruz arituko gara, euskara ikasteko erakunde 
honetatik eskaintzen diren bestelako ikastaroak alde batera utziz, EHU- 
ren eskutik eratu den "Profesionalen euskalduntze-alfabetatzea" izeneko 
ikastaro honen gairekin ondo egokitzen ez direlako. 

Ponentzia honetan azalduko dugun gaitik kanpo utzi dugu baita euskara 
lanbide duten teknikarien prestakuntzarako antolatzen diren ikastaroak. 
Hizkuntzaren profesionalak diren aldetik, itzultzaileek, terminologoek, 
interpretariek, normalkuntza-teknikariek eta, oro har, euskara a.rloko tek- 
nikariek badute, beste edozein arlotako profesionalen antzera, euren lan- 
bideari egokitutako prestakuntzarako aukera. Hemen ez dugu horri buruz 
hitz egingo, interesgunetik aldendu egingo ginateke eta. Baina aipamen 
labur honek balio dezala prestakuntza-mota hori egon badagoela adieraz- 
teko behinik behin. 

Hortaz, administrazioko euskara normalizatzea eta zabaltzea helburu 
duten ikastaroetan oinarrituz, azalduko dugu nolakoa den eta zein bal- 
dintzatan eskaintzen den, administrazioko langileek beren egitekoa eus- 
karaz ere bete dezaten behar dituzten baliabideak eskura jartzeko asmoz 
antolatzen den hizkuntza-prestakuntza, 

HAEEren 
hizkuntza 

prestakuntza 

Zer dela eta arduratzen da HAEE administrazio publikoetako langileen 
hizkuntza-prestakuntzaz? 

Konpetentzia hori legez aitortuta dauka erakunde honek: 16/1983 Legea, 
uztailaren 27koa, "Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeaz". 
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Hizkuntza 
prestakuntzaren 

testuingurua 

Lege horren Zioen Adierazpena atalean esaten da HAEE Euska1 Herriko 
Kontseilu Nagusiaren erabakiz sortu zela 1979an autonomia-aurreko 
garaiko herri-langileen prestakuntza beharrizanei erantzuteko. Presta- 
kuntzari buruzko aipamena zentzu zabalean egi ten da 1983ko Legean , 
hizkuntza-prestakuntza ere barman hartuta, erakundeari ezarritako egin- 
kizunak zehazterakoan ikus daitekeenez. HAEEren xedeak zehazten 
diren atalean berariaz adierazita daude erakundearen betebeharrak eus- 
kararekiko: " ... Euskara HerriArduralaritzan sarraraztea, hedatzea, 
erabiltzea eta arauzkotrea, baita arduralaritzahizkuntza zehaztea 
ere."(4.5 atala). 

Horrez gainera, lege horretan finkatuta dago, besteak beste, zein esparru- 
tan duen HAEEk bere egitekoa: Euskal Autonomia Erkidegoko adminis- 
trazio publikoan. Horregatik, Euskal Autonomia Erkidegoko 
administrazio publikoetan diharduten langileei zuzentzen die HAEEk 
anto1atzen duen prestakuntza-eskaintza. 

HAEEk administrazio publikoaren esparruan antolatu eta eskaintzen 
duen hizkuntza-prestakuntza euskararen erabilera nonnalizatzeko apli- 
katzen den hizkuntza-politikaren testuinguruan kokatu behar dugu. 

Nolanahi ere, erabakitako hizkuntza-plangintzaren ondorioz, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Herri-Administrazioan Euskararen Erabilera 
Normalizatzeko Plana 1990ean abian jarri zenerako, administrazioko 
hizkerarekin eta euskararen erabilera bereziarekin lotzen ziren hainbat 
egitasmo gauzatuta zituen erakunde honek: Alfabetatze teknikoko ikas- 
taroak, langileen trebakuntzarako programak, jardunaldiak, mahaingu- 
ruak. Garai hartan garatutako proiektuen artean aipagarrienetakoa, baina 
ez bakarra, Administrazioko eta Lege Arloko Itzultzaile Eskola izan zen, 
ALAIE izenarekin ezagutu genuena. 

Egia esateko, garai hartan antolatutako ekintzetako batzuk, esate batera- 
ko administrazioko euskara eta termino1ogiari buruzko jardunaldi eta 
mahai inguruak, euskara langaitzat zeukaten langileentzako (itzultzaile- 
ak, euskara irakasleak, normalkuntzako teknikariak ... ) ziren interesga- 
rriak. Beste batzuk ordea, euskararen oinarrizko ezagupen-maila eduki 
eta lana euskaraz ere bideratu nahi zuten langileei zuzendutakoak ziren, 

Gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri-Administrazioan Eus- 
kararen Erabilera Nonnalizatzeko Planaren 5 urterako bigarren plangin- 
tzaldian murgilduta gaudela, administrazioetako langileei eskaintzen 
diegun hizkuntza-prestakuntzak oso gogoan ditu Plan honen ildotik eza- 
rri diren helburuak. Horrela bada, bai prestakuntza honen eduki eta ezau- 
garriei dagokienez baita berau jasotzeko erakunde eta langileei eskatzen 
zaizkien baldintzei dagokienez ere, kontuan hartzen da zein den adminis- 
trazioetan, oro har, daukagun errealitatea. Alde horretatik, ikastaro 
bakoitza programatzerakoan, ohiko lan-eginkizunak betetzeko erabiltzen 
diren dokumentu, testu, inprimaki errealekin jokatzen dugu. Bestalde, 
lanpostuen hizkuntza-eskakizunak, derrigortasunak eta administrazioko 
atalen izaera, ikastaroetan parte hartu ahal izateko lehentasunak erabaki- 
tzeko irizpide orientagarriak dira. 
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Administrazioko 
hizkera berezia 

Gure errealitate linguistikoari begirunez begiratzen dion administrazio 
elebidunaren testuinguruan, euskaraz gaztelaniaz bezain ondo funtziona- 
tzeko moduko egoera sortzeko ahaleginetan ari gara, nolabait esateko. 
Aide honetatik, dauden beharrizanei erantzuna eman nahi zaie presta- 
kuntzarako ekintzen bidez, organizazio erraldoi honetan partaide gare- 
nok hizkuntzaren aldetik dauzkagun mugak, gabeziak, zalantzak e.a. 
arian-arian gaindi ditzagun. 

Nola planteatzen duen HAEEk langileen hizkuntza-prestakuntza admi- 
nistrazioko hizkera bereziari dagokionez. 

Oinarriak= Administrazioko langileen euskaldunentzako ikastaro bere- 
ziak prestatzeko ideiarekin prestakuntza-egitasmo zabalagoan murgildu 
eta ekintza jakinak eratzera abiatu ginenean geneukan intuizioa zen 
bazegoela ikasgelan sortutako fikzioa gainditzea eta ikastaroetan ikasita- 
koa langileen laneko egoera errealetara eramatea prestakuntza-ekintza 
osagarrien bidez. 

Hasierako asmoa izan zen ikastaroetan parte hartzen zuten langileekin 
"tailerrak" antolatzea. Hau da, ikastaro bat arnaitzen genuen bakoitzean 
parte hartu zuten langileei aukera eman gurekin harremanetanjarraitzeko 
euren lanpostuetatik, laneko eginkizunak betetzerakoan kasuan-kasuan 
sortuko zitzaizkien oztopoak gure laguntzarekin gainditzeko. Gure alde- 
tik, egiten zizkiguten galderei erantzuteaz gain, jasotzen genituen kon- 
tsulten berri emango genien taldeko beste langileei. Horrela, guztiek 
zeukaten aukera, nahi izanez gero, erantzunean parte hartzeko. Gurekiko 
harrernana faxez edo telefonoz bideratzea pentsatzen genuen. 

Asma hau ezin izan genuen martxan jarri orduan, ez baikenuen baliabide 
nahikorik sortuko zen galderen joan etorriari aurre egiteko. 

Dena den, denborarekin lortu genuen "tailerren" ideiari itxura ematea. 
Hau gertatu zen HAEEk bere web gunea zabaldu zuenean Interneten. 
Sarearen bidez errazagoa zen kontsultarako zerbitzu bat kudeatzea eta 
gainera, edozein erabiltzailek izango luke aukera zerbitzua erabiltzeko 
baita beste batzuk egindako kontsultak ezagutzeko ere. Horrela jaio ziren 
1998tik Interneten eskaintzen ditugun Duda Muda kontsulta zerbitzua 
eta Adminiklopedia Administraeioeuskararen entziklopedia. 

Gaur egun, azken urteotako esperientziari esker, esan dezakegu langilea- 
rengan edozein ikastaro baino eragin handiagokoa dela Iangilea bera 
ohartzea egoera errealetan laneko eginkizunak euskaraz ere rnoldatzeko 
gauza dela, eta beraz, euskaraz funtzionatzeko behar duen gaitasuna 
baduela, horretarako eskura jarri zaizkion baliabideak erabiliz. 

Laburbilduz, honako hauek <lira gure prestakuntza-egitasmoaren oinarriak: 

1 Korpusa eta Estatusa. 

Administrazioan euskararen erabilera normalizatzeko prozesuarekin 
lotzen dugun prestakuntza proiektu honetan, euskararen Korpusa 
lantzea bezain garrantzitsua da hizkuntzaren Estatusean eragitea. 
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HAEEren prestakuntza-egitasmoak bi mailak hartzen ditu kontuan; 
Korpusarena hizkuntzaren alderdi gramatikalaren, lexikalaren eta ter- 
minologikoaren bidez; Estatusarena, berriz, funtzio komunikatiboen 
bidez. 

2 Etengabeko prestakuntza. 

Gure ustez, prestakuntza benetan eraginkorra izan dadin, etengabeko 
prozesu gisa planteatu behar dugu. Hau da, ikasleak kasuan kasuko 
ikastaroan, ikasgelaren testuinguruan, landu dituen gaien bidez hartu 
duen oinarrizko prestakuntzari erantsi behar zaio langile horrek behin 
ikastaroa amaituta lanpostura bueltatzen denean, lanean, ikasitakoa 
barruratu eta euskara erabiliz trebatuzjoan dadin egin behar duen aha- 
legina. Bigarren fase horretan, langileari ikasitakoa testuinguru errea- 
lean aplikatzeko garaia iristen zaionean, orduan sortzen zaizkio 
arazoak. Horregatik irnditzen zaigu ikastaroan dabilen artean ikaslea- 
ren jarraipena egitea garrantzitsua bada, are garrantzitsuagoa izan dai- 
tekeela ikaslearen jarraipen hori bigarren fase honetan, hasierako 
egunetan behintzat. 

Osagaiak.: Azaldu dugunez, HAEEren hizkuntza-prestakuntzarako egi- 
tasmoa ekintza-mota desberdinek osatzen <lute. Batetik, ikastaroak 
daude eta, bestetik, kontsultarako eta administrazioko hizkerari buruz 
informazioa jasotzeko beren-beregi eratu ditugun zerbitzuak. 

H01Tela bada, ikastaroek prestakuntza-egitasmo zabalago baten zati bat 
osatzen <lute, oinarrizkoa, baina osagai gehiago daukagu proiektu hone- 
tan. Azal dezagun hau: 

Administrazioko eta lege-arloko euskarari buruz langileei eskaintzen 
diegun prestakuntza, ikastaroen bitartez gauzatzen da, neurri handi 
baten. Nolanahi ere, lana euskaraz egiten duen edozein langilek, ikasta- 
roetatik pasatutako ikaslea izan edo ez, eskura behar ditu tresna gehiago, 
kasuan kasuko zalantzak argitzeko, egindako lana zuzentzeko edota 
berak prestatu duena beste era batera bete dezan dauden ereduak ezagu- 
tzeko, arrazoietako batzuk aipatzeagatik. Eremu hau betetzera datoz kon- 
tsultarako zerbitzuak. Bi osagai nagusi bereizi ditugu, hortaz: ikastaroak 
eta kontsultarako zerbitzuak. 

Ikastaroak oso ekintza zehatzak <lira. Ikastaro bat antolatzen dugunean, 
badakigu zertarako den (helburua), zertaz izango den (irakas-programa), 
noiz hasi eta noiz amaituko den (egutegia), zenbat ordutakoa izango den 
(iraupena), non emango den (ikasgela), nork emango duen (irakaslea) eta 
nortzuk hartuko duten parte (ikasleak). Hau guztia aldez aurretik finka- 
tzen den zerbait <la. 

Gure prestakuntza-egitasmoan sartzen di.ren beste osagaiei buruz ordea, 
ezin dugu gauza bera esan. Interneten bidez eskaintzen ditugun Duda 
Muda kontsulta zerbitzua eta Adminiklopedia langileei sortzen zaizkien 
zalantzak galdetu eta argitu ahal izateko bide bizkorrak dira, teknologia- 
ri esker, baina aldakorrak <lira. Buren aide <lute, bizkortasunaz gain, era- 
biltzaile askorengana batera heltzeko aukera ematen digutela nahiz eta 
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Administrazio eta 
lege-arloko 

euskara lantzeko 
ikastaroak 

horiek oso sakabanatuta egon, erabiltzaileen beharrizanak beroiengandik 
zuzenean ezagutzeko aukera ematen digutela, lanpostutik bertatik eta 
edozein momentutan kontsultatu daitekeela ... Horregatik dira oso balia- 
bide interesgarriak etengabeko prestakuntzaren ikuspuntutik. 

Ikus daitekeenez, maila honetarako hizkuntza-prestakuntza antolatzea 
ikastaroak egitea baino zerbait gehiago da HAEEren ustez. Gaur egun, 
batez ere teknologia berriek eskaintzen dizkiguten aukera mugagabeei 
esker, ugaritu egin dira edozein prestakuntzatarako bideak. Oraindik 
apenas sartu gara bide horiek arakatzera baina horretara hurbildu beharra 
gero eta nabarmenagoa da. 

Administrazioko euskara Iantzeko eskaintzen dugun hizkuntza-presta- 
kuntzaz hitz egingo dugun honetan, iruditzen zait ondo datorkigula kon- 
tuan izatea ikuspuntu hau, nahiz eta HAEEk antolatu eta ematen dituen 
ikastaroak diren hitzaldi honen muina. 

Helburuak.: Prestakuntza honen bidez baliabide materialak eskaini nahi 
dizkiegu administrazioetako langileei euskaraz funtziona dezaten laneko 
eginkizunetan gaztelaniaz egin dezaketen antzera. Azken batean, euska- 
raren erabilera sustatu nahi dugu administrazioaren esparruan langileak 
trebatuz , kontsultarako bideak zabalduz (Internet bidezko zerbitzuak, 
argitalpenak ... ), dokumentuen eredu normalizatuak eskainiz, etab. 

Kontraesana dirudien arren, HAEEk eratu dituen ikastaro horien helbu- 
rurik behinena ez da langileek euskarari burnz duten ezagupena areago- 
tzea edota hizkuntzaren arlo desberdinetan sakontzea, hobeto esateko, 
neurri batean baino ez da hori helburna. Horrekin batera, langileari era- 
kutsi nahi zaio nola aterako dion etekin hobea duen ezagupenari. 

Hizkuntza-prestakuntza horren bidez ikasleak ikasi egingo du, jakina, 
baina ikasiko du batez ere dakienaz baliatzen laneko eginkizunak ahalik 
eta arazo gutxienekin bideratzeko. Horrekin ez dugu esan nahi euskara- 
ren erabilera ziurtatzera iritsiko garenik administrazioko langileei ema- 
ten diegun prestakuntzaren bitartez baina, egia da bestalde, egin eta 
balora daitezkeen ekintza jakinak martxan jarri gabe ezinezkoa izango 
zaigula helburu horretara hurbiltzea ere. 

Dagoeneko burutu ditugun ikastaroei dagokienez, 6 ikastaroren berri 
labur emango dugu. Hauek <lira: 

• 4. hizkuntza-eskakizuneko ikastaroa. 
• Argidazten: nola lortu kalitatezko komunikazioa idazkietan. 
• Argidazten: nola idatzi bilkura-aktak, 
• Argidazten: nola idatzi erabakiak. 
• Argidazten: nola idatzi txostenak. 
• Euskara juridikoari buruzko ikastaroa. 

Horien berezitasunak kontuan harturik, hiru multzotan sailkatu ditugu 
ikastaroak. Batetik dago 4. hizkuruzaeskakizuneko ikastaroa, bestetik 
Argidazten izeneko 4 ikastaroak eta, azkenik, Euskara juridikoari buruz 
ko ikastaroa. 
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Hitzaldiaren puntu honetan, aipatu dugun ikastaro bakoitzari buruzko argi- 
bideak emango ditugu gutxi gorabehera honako eskema honi jarraituz: 

• Zein arrazoirengatik antolatzen dugun. 
• Norentzako. 
• Zein ezaugarri dituen. 
• Helburuak. 
• Egitarauaren zertzelada nagusiak. 

Datorren ikasturteari begira beste ikastaro batzuen egitasmoa lantzen ari 
gara. Hitzaldiaren amaieran aipatuko ditugu. 

4. Hizkuntza- Antolatzeko arrazoiak.: Herri-Adrninistrazioan euskararen erabilera 
-eskakizuneko normalizatzeko planak eraginda lanpostuetako hizkuntza-eskakizunak 

ikastaroa ezarri zirenez gero, gorengo gaitasun-maila eskatzen zuten lanpostueta- 
ko langileentzako beren-beregi egindako prestakuntza antolatu beharre- 
an ikusi genuen gure burua. 

Abiapuntu gisa, 4. hizkuntza-eskakizunaren gaitasun mailaren deskriba- 
pena aztertu eta horri egokitutako behin behineko ikasketa-programa eta 
material didaktikoak prestatu genituen 1992an. Jaurlaritzako langileekin 
osatutako pare bat talderekin probatu eta ondorioak ikusita, beste admi- 
nistrazioetako langileei ikastaroan parte hartzeko aukera luzatzea eraba- 
ki genuen. Horrela, 1992-93 ikasturterako ikastaroen eskaintzan sartu 
genuen lehenbiziko aldiz ikastaro hau. 

Norentzat.-Administrazio publikoetako 4. hizkuntza-eskakizunari dago- 
kion gaitasun-maila lortu nahi edo behar duten langileei eskaintzen zaien 
ikastaroa, batez ere idatzizko trebetasunak baina baita ahozkoak ere 
eskakizun honek ezartzen duen maila jasoan lantzeko. 

Helburuak= Esan bezala, ikastaroaren helburua da idatzizko eta ahozko 
trebetasunak maila jasoan lantzea administrazioaren lan-ingurunea kon- 
tuan hartuta. Hau da, idatzizkoari dagokionez, esparru horretan erabili 
ohi diren dokumentu eta idazki-rnota desberdinak lantzen <lira eta ahoz- 
koaren kasuan, sarrien gertatzen diren egoeretarako diskurtsoak, azalpe- 
nak ... nola eratu aztertzen da. 

Horrela, ikastaroak bide ematen dio langileari batetik, bere burua treba- 
tzeko erabilera maila horretarako eta bestetik, hizkuntzari buruzko eza- 
gupena areagotu eta erabiltzeko ohitura bereganatzeko. 

Ezaugarriak= Ikastaro horretan 270 ordutako prestakuntza eskaintzen 
da, hiruhileko hiru modulutan banatuta. Gaur egun ikasturte bakarrean 
ematen da: urritik abendura bitartean lehenengo modulua, urtarrila mar- 
txoa bitartean bigarrena eta apirila ekaina bitartean hirugarrena. 

1998/99 ikasturtera arte lau modulutan eratu izan dugu ikastaroaren pro- 
grama baina horrek behartzen gintuen bi ikasturtetan ematera eta horre- 
kin beste era bateko eragozpenak sortarazten genizkion ikasleari. Hori 
dela eta, modulu bakoitzaren programa egokitu genuen, ikastaroa 3 
modulutara ekarri eta ikasturte bakarrean emateko. Programazioan era- 
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gindako aldaketa hori 99/00 ikasturtean gauzatu dugu, ikasleen beharri- 
zanetara hobeto egokitzeko asmoz. 

Edukiak= Ikastaroan lantzen <lira, besteak beste: nola sortu testu eta dis- 
kurtso zuzenak, nola antolatu eta lotu ideiak, nola erab-ili hizkuntzaren 
baliabideak zehaztasuna, argitasuna, aberastasuna ... lortzeko. Labur esa- 
teko, ikasleak ikasiko du batetik, kalitatea eta maila jasoa daukaten tes- 
tuak sortzen, idazketaren teknika eta estrategiak aztergai dituelarik, eta 
bestetik, laneko egoera jakinetan erabili obi diren diskurtsoak eratzen. 

Honako hau da bereizi ditugun hiru moduluen araberako egitaraua: 

1. modulua 

Helburua: Idazteko ohitura lortzea.Administrazioan erabiltzen diren idaz- 
kiak, laburrenak, euskaraz sortzeko gai izan dadila ikaslea, idazki errazene- 
tik abiatu zailenera iristeko: agurra, ordain-agiria, ofizioa, iragarkia. 
Idazmenari dagokionez, egoera komunikatiboa aztertzen da ideien 
antolaketa landuz, konexioa eta kohesioa, testu motak, puntuazioa ... 

2. modulua 

Helburua: Administrazioko idazki luze eta konplexuagoak euskaraz 
sortzeko gai izan dadila ikaslea. 
ldazmenean: akta, gutuna eta dekretua landuko dira. 
Lexikogintzan: sinonimia, antonimia, hitz eratorriak, hitz-elkarketa, 
preposizioak, gaztelerazko hitzen ordainak, posposizioak ... 

3. modulua 

Helburua: txosten laburrak zein mardulak idazteko gaitasuna lortzea. 
Idazmenean: argudioak emateko estrategiak, txostenaren atalak, txos- 
tenaren antolamendua ... 

Ikasleen ebaluazioa» Ikastaroa osatzen duen modulo bakoitzaren amaie- 
ran, hiruhileko egitarauanjarritako helburuaklortu dituen edo ez erakus- 
teko proba bat egiten zaie ikasleei. Azken azterketa hori ez da irakasleak 
erabiliko duen inforrnazio iturri bakarra ikaslearen ebaluazioa egiteko. 
Astero-astero, eskola-orduetan nahiz eskola-orduetatik kanpo, ikasleak 
egin dituen idazlanak, ariketak e .a. ere erabiliko ditu irakasleak bere txos- 
tena egiterakoan. Ebaluazio etengabea egiten zaio beraz ikasleari, 

Datuak= Ikastaroa lehenengoz antolatu genuenetik, hau da, 1992-93 
ikasturtetik eta amaitu berri dugun 1999-2000 ikasturtera bitartean parte 
hartu eta hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko azterketetara aurkeztu 
diren langileei buruzko datuak ekarri ditugu hona, orain arte lortutako 
emaitzaren berri izan dezagun. 

Taula bakarrera bildu ditugu datu guztiak (.1), argiago gera dadin zer ari 
garen konparatzen. Taularen ezkerraldean jaso dugu ikastaroa egin duten 
langileen kopurua. Ondoan, taularen erdialdean daude ikastaroa egin eta 
inoiz hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko azterketetara aurkeztu direnak. 
Azkenik, taularen eskuineko aldean sartu ditugu, horietatik, hizkuntza- 
-eskakizunen bat egiaztatu dutenak. 
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Dena den, kontuan hartu behar da taula honen bidez aurkezten dugun 
informazioa, batez ere egiaztapenei dagokienez, momentu jakin bateko 
egoera islatzen duela, inolaz ere ez behin betikoa. Etengabeko mugirnen- 
duan diharduen errealitate horretan datuak aldakorrak dira eta arrazoi 
horrengatik, zuhurtziaz erabili beharrekoak. 

.1: 4. hizk1111tzaeskakizw1eko ikastawa egin duten ikas!eek {ortutako egiaztapenak 

4. HEko ikustaroa HR egiaztatzeko azterketa Egiaztatutakoak 
(Aurkeztuak-i-Baliekidetzak) 

Modulu Ikasle Bnllokidetza Aurkeztu Aurkoztu 
(*) ko mrua CZ 

1 171 59 20 92 
2 132 44 9 79 
3 219 56 
4 230 46 

§Ji�ffr[ 

31 
52 
109 
144 

105 
70 
94 
71 

5 10 

9 
8 

4.HE 3.HE 2.HE O.HE 
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(*) Taulan 4 modulu bereizi ditugu 19981999 ikasturtera arte mod11/11e11 banaketa horre 
kin eratu iztm dugulako ikastaro hau. Baina, esan bezala, 19992000 ikasturtean 3 modu 
!11ta11 emateko egokitu ge1111e11 ikastaroa eta aurrerantzean ere banaketa horri jarraitzeko 
astnoa dugu. 

Taula hau egiterakoan erabili ditugun datuak 2000ko ekainean egunera- 
tuta daude eta honako hauek dira: ikastaroan parte hartu duten ikasleei 
dagokienez, 1999-2000 ikasturtera arte (berau barne) eskolaratu diren 
ikasleak hartu ditugu, eta egiaztatutako hizkuntza-eskakizunei dagokie- 
nez, taulan jaso ditugun azken egiaztapenak 1999ko bigarren deialdian 
lortutakoak <lira. 

Horrela bada, zenbaki handiei begiratuz gero, ikusten dugu ikastarotik 
pasatu diren 752 langileetatik, 505 aurkeztu direla inoiz hizkuntza-eska- 
kizunak egiaztatzeko azterketetara eta beste 205ek hizkuntza-eskakizu- 
nen bat baliokidetzea eskatu dutela. Gutxi batzuk <lira ikastaroa egiten 
jardun eta egiaztapena lortzeko bidetikjotzen ez dutenak. 

Egiaztapena lortu dutenen artean multzorik handienak, normala den 
bezala, 4. eta 3. hizkuntza-eskakizunetan daude. Oso antzeko kopurua 
daukagu bi eskakizun hauetan. Bestalde, taulan ikus daitekeenez, 4. hiz- 
kuntza-eskakizuna baino beheragoko perfila egiaztatu dutenen artean, 
askok ez dituzte ikastaroaren modulu guztiak gainditu oraindik. Pentsa- 
tzekoa da, aurrerantzean 4. hizkuntza eskakizuna egiaztatuko dutenen 
kopurua gehituz joango dela, langileek ikastaroaren 3 moduluak egin eta 
gaindituko dituzten neurrian. 

Administrazioko hizkera eta dokumentuei buruzka ikastaroak 

Esan bezala, Argidazien izenburu orokor horren baitan 4 ikastaro desberdin 
eskaini izan ditu HAEEk orain arte. Honako hauek dira beraien izenak: 

Argidazten: nola lortu kalitatezko komunikazioa idazkietan, 
Argidazten: nola idatzi bilkuraaktak. 
Argidazten: nola idatzi erabakiak: 
Argidazten: nola idatzi txostenak. 
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Argidazten 
ikastaroak 

Aurrerantzean, laburtzeko, letra etzanaz jarri duguna erabiliko dugu 
ikastaro bakoitza izendatzerakoan. 

l 999aren martxotik dauzkagu ikastaro hauek martxan hemen agertzen 
ditugun bezala. Baina beraien jatorria beste ikastaro batean dago, l996ko 
uztailetik 1999ko urtarrilera bitartean eman genuen Argiro, Administra 
zioko idatzizko komunlkazioa euskara: izeneko ikastaroan. Jatorrizko 
ikastaro hau luzeagoa zen, 25 ordu, eta 5 egunetan zehar ematen genuen. 

Ikastaro hori indarrean egon zen denboran 511 ikaslek egin zuten. Bere 
momentuan, oso harrera ona izan bazuen ere, zenbait arlotan egokitu 
beharra ikusi genuen eta azkenerako Argiro ikastaroarekin finkatu 
genuen oinarri hartatik beste ikastaro batzuk sortu genituen, Argidazien 
ikastaroak, hain zuzen ere. 

Lehenik eta behin, lau ikastaroak deskribatzeko balio duten argibideak 
eman eta ondoren, bakoitzaren berezitasunak ikastaroz ikastaro azalduko 
ditugu. 

Antolatzeko arrazoiak:: Erakunde eta baita langileengandik jasotzen 
genuen tarteka testu eta idazki jakinak egiteko, zuzentzeko laguntza 
eskaria. Askotan, laguntza eskatzen zigun langileak bazuen ezagupen- 
-maila nahikorik dena delako idazkia edo testua sortzeko baina mota 
askotako zalantzak sortzen zitzaizkion idazten ari zela eta ziurtasunik ez 
azken produktua onargarri aterako ote zitzaion. Arrazoi desberdinak 
medio baina kontua da egoera hori sarritan gertatzen dela administrazio- 
etako langile euskaldunen artean. 

Hortik ikusi genuen bazegoela idazki eta oro har testu egokiak sortzen lagun- 
duko zuen prestakuntza zehatzago baten premia eta horretara jarri ginen. 

Norentzat> Idatzizko produkzioa egin behar duten langileengan pentsa- 
tuz prestatutako ikastaroak <lira. Idazki mota edota testu mota jakinak 
sortu, gauzatu behar dituzten langileen beharrizanak betetzeko asmoz 
antolatzen dira. 

Ikastaro horietan lantzen diren gaiak kontuan hartuta, parte hartu nahi 
duten langileei 3. hizkuntza-eskakizunaren pareko ezagupen-maila eska- 
tzen zaie gutxienez. 

Helhuruak. Oro har, ikastaro horien helburua zera da: idatzizko komu- 
nikazioaren oinarrietatik abiatuta, testu ulergarriak, argiak, zuzenak idaz- 
ten ikastea. Hitz batean esateko, testu egokiak sortzeko bidean jarri nahi 
dugu administrazioko langilea. 

Ezaugarriak= Ikastaroak idatzizko trebetasunean oinarritzen <lira. Lan- 
tzen diren idazki-moten berezitasunak aztertu eta dokumentu egokiak 
egiteko bideak proposatzen zaizkie ikasleei; egokiak bai komunikazioa- 
ren ik.uspuntutik baita hizkuntzaren ikuspuntutik ere. 

Metodologiari erreparatuz gero, ikastaro-saioak erabat praktikoak dira 
eta ez azalpen teorikoetan oinarritutakoak. Adibide eta ariketetarako 
benetako testuak erabiltzen <lira. 
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Jkastaroak ez daude pentsatuta gaietan sakontzeko, ordu gutxi baitira 
denera eta bizkorregi pasatzen <lira gainera. Baina gai horien inguruan 
hausnarketa egiteko, idazketaren trabak non dauden antzemateko, langi- 
leak/ikasleak dituen zenbait beldur uxatzeko egokiak izan daitezke. 

Jkasle-talde txikiak antolatzen <lira, gutxienez 8 eta gehienez 15 ikaslekoak. 

Ka/itatezko Kalitatezko komunikazioa deritzon ikastaroa 12 ordutakoa da eta 3 egu- 
komunikazioa netan zehar ematen da, jarraian, ikastaro trinkoen antzera. 

Aipatu ditugun 4 ikastaroetatik oinarrizkoena <la. 

Abiapuntua= Gauza jakina da administrazioan, oro har, ilun idazten 
dugula. Ez dugu hartzailea kontuan hartzen; ez dugu idazkien eragina 
frogatzen argitara eman baino lehen; ez ditugu eduki pertinenteenak 
aukeratzen; ez dugu mezua ordenatzen; ez ditugu ideiak egoki lotzen; 
egitura nahasgarriak, esaldi bihurriak, hitz abstraktuak erabiltzen ditugu. 
Gure idazkiei mordoiloa darie: mezuak euskaraz modu naturalean anto- 
latu beharrean, erdarazko testuen ereduari begiratzen diogu, morrontza 
eroso bezain faltsuan erorita. Ondorioz, gure idazkiek ez <lute komunika- 
tzen, ez eta behar beste eraginik sortzen ere. 

Helburuak: 

- Administrazioko idazkietan solaskideen arteko komunikazioa oztopa- 
tzen duten arazoak identifikatu. 

- Euskarak dituen baliabideak erabiltzen ikasi testu ulergarriak eta kali- 
tatezkoak sortzeko. 

Egitaraua» 

- Komunikazioa: testuak hartzailearengan eraginen bat sortu behar du. 
- Testugintza: ondo kohesionatutako testuak ez du anbiguotasunik sortzen. 
- Txukun idaztea: estilo-arazoak 
- Diseinua: testua begi kolpe batez irakurri behar da. 
- Zuzendu: akatsak identifikatzeko teknikak. 

Bi/kuraaktak Bilkura-aktak deritzon ikastaroa 8 ordutakoa da eta 2 egunetan zehar 
ematen da.jarraian, ikastaro trinkoen antzera. 

Abiapuntua= Administrazioan bilera asko egin behar izaten ditugu. 
Aktak bileran hitz egindakoa jasotzen du, modu laburrean, Ahozko jar- 
dun hori idatzizko testu batera ekartzea, ordea, ez da batere Ian erraza 
izaten: batetik, bileran hitz egindako horretatik informazioa aukeratu 
egin behar delako, eta bestetik, inforrnazio hori ahalik eta modu egokie- 
nean adierazi behar delako. 

Helburuak. 

- Akta izeneko idazki-ereduaren ezaugarriak eta berori egiteko baliabi- 
deak aztertu. 

- Sarrien sortzen diren arazoak identifikatu eta horiek gainditzeko pro- 
posamenak egin. 
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Egltaraua» 

- Akta-motak aztertu. 
- Aktaren egitura eta diseinua. 
- Akta prestatzeko urratsak. 
- ldazketa-teknikak. 
- Hizkuntza-arazoak. 

Erabakiak Erabakiak deritzon ikastaroa 8 ordutakoa da eta 2 egunetan zehar ematen 
da.jarraian, ikastaro trinkoen antzera. 

Abiapuntua. Euskaraz idazten diren erabaki gehienak gaztelaniazko 
jatorrizko testuen itzulpenak <lira. Horregatik, gazteleraren egiturari eta 
idazkerari jarraitzen diote. Bestalde, zuzenean euskaraz idazten direnean 
ere, itzulpen bidez euskaratutako erabakien ereduari jarraituz egiten da, 
estilo zaharkitu horrek izan ditzakeen akats fosilduak geure eginda. 

Helburuak eta egitaraua 

- Erabakia izeneko dokumentuaren egituraz jabetu, horren araberako 
idazki egokiak planteatzeko. 

- Estiloa eta idazketa: aide horretatik egiten diren akatsen berri eman , 
horiek konpontzeko bideak eskainiz. 

Txostenak Txostenak. deritzon ikastaroa 8 ordutakoa da eta 2 egunetan zehar ematen 
da, jarraian, ikastaro trinkoen antzera. 

Abiapuntua . Txosten guztiak ez dira berdinak: batzuk laburrak., infor- 
malak edota barruko erabilerarako idazten <lira; beste batzuk berriz, for- 
malagoak, sakonak eta garrantzitsuak dira. Ikastaroan ez da txosten 
bereziturik lantzen (juridikoak, ogasunekoak, hirigintzakoak ... ) baizik 
eta txostena orokorrean. 

H elburuak . 

- Egoera bakoitzari egokitutako txostenak egin daitezkeela ikustea. 
- Euskal diskurtsoan oinarritutako txosten formalak idazten irakastea, 
- Idazketa-teknika batzuk azaltzea, kalitatezko txostenak egiteko. 
- Hizkuntza-akatsak identifikatzea eta zuzentzea. 
- Ario desberdinetako profesionalen esperientziak elkarri trukatzea. 

Egitaraua= 

- Txostenaren definizioa. 
- Txosten-motak 
- Txostenaren alderdi komunikatiboa 
- Txostena prestatzeko urratsak (planifikatzea, idaztea, zuzentzea) 
- Txostenaren egitura eta diseinua ( dokumentua osatzen duten atalak, 

osagarriak.v.) 
- Idazketa-teknikak 
- Hizkuntza arazoak (ortografia, hiztegia, joskera ... ) · 

HAEEren hitkuntza prestakuntm 115 



.2: datuak 

.3: 

Ikastaroak Ikasleak 

1999 2000 Guztira 
Kalitatczko 209 164 373 

komunikazioa --·--· .... - ...... _ 
Bilkura-aktak 72 60 132 -· 

Erabakiak 95 42 137 
Txostenak 

-··-- 93 108 201 �- ----·-·-- 

Ondorengo grafikoaren bidez (,3) argiago ikus dezakegu ikastaroen arte- 
ko aldea ikasle kopuruari dagokionez: 

%10 

" Kaiilatezko komunlkazloa 

Argidazten ikastaroak: 
1 S99ko eta 2000ko ikasleak, ehunekolan 

Bllfrnra-aktak 

1999 

Txostenak 

Euskara Juridikoari 
buruzko ikastaroa 
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Eskaerarik gehien Kalitaterko komunikarloa izeneko ikastaroak hartzen 
ditu, berau baita guztietatik orokorrena. 

Arrazoiak: Administrazioko hizkerari buruzko ikastaroekin planteatu 
zen antzera, HAEEren asmoa zen erabilera berezia daukan justizia-admi- 
nistraziora ere zabaltzea esparru horretako profesionalentzako propio 
pentsatutako prestakuntzaren eskaintza. 

Aginte Judizialaren Kontseilu Gorenak eta Eusko Jaurlaritzak lankidetza 
hitzarmen bat izenpetu zuten 1999an Euskal Autonomia Erkidegoko jus- 
tizia administrazioan euskararen erabilera normalizatze aldera. Hitzar- 
menean, besteak beste, esaten da HAEEk antolatuko dituela "Hizkuntza 
juridikoa euskaraz lantzeko ikastaroak" hitzarmenaren ezarpen-eremuan 
sartzen diren karrera judizialeko kideentzat. 

Hitzarmen horren markoan etorri zitzaion HAEEri joan den urtean hiz- 
kera juridikoari buruzko ikastaro bat antolatzeko eskaera Justizi, Lan eta 
Gizarte Segurantza Saileko Justizia Administrazioarekiko Harremaneta- 
rako Zuzendadtzatik. 

Norentzat= Euskal Autonomia Erkidegoan Janean diharduten rnagistra- 
tu, epaile eta epaitegietako idazkarientzat. 
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Helburua= Hizkera juridikoaren erabiltzaile eta neurri handi batean hiz- 
kera horren sortzaile direnei, hizkuntzaren ikuspuntutik euskarak dituen 
berezitasunak azaldu eta lege-esparruan erabilgarria izango den hizkera 
berezia finkatzeko baliabideak proposatu. 

Ezaugarriak:« Idatzizko hizkuntzan oinarrituko da ikastaroa. Euskararen 
erabilera egokia eta testu eta dokumentuen baliotasun juridikoa berma- 
tzeko, hizkuntzak dituen hainbat baliabide aztertuko dira. Proposamenak 
egingo dira kalitatezko idazkera lortzeko, dokumentuen diseinua hobe- 
tzeko, etab. 

- Praktikoa: Hizkuntzari buruzko jakitea areagotzeko eta hizkera juridi- 
koaren berezitasunez konturatzeko parada ematen duen ikastaro hone- 
tan, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (HAEE) planteamendu 
praktikoaren alde jokatu du. 

Hizkuntzari bete-betean eragiten dioten arloak aztertu eta komentatze- 
az gain, aberasgarri izango zaio ikastaroaren hartzaileari, eskola haue- 
tan, hizkera juridikoa darabilten benetako testuen gainean Ian egitea. 

- Modulutan eratuta: Ikastaroaren bidez eskaini nahi den prestakuntza 3 
modulu nagusitan antolatu da. 

A modulua: Hizkera juridikoaren historia eta berezitasunak, 
B modulua: Hizkuntz arazoak. 
C modulua: Testu juridikoak euskaraz sortzeko bidetik. 

- Laburra: Ikastaroa osatzen duten 3 moduluek 12 eskola-ordu hartzen 
dituzte guztira eta hinma orduko 4 saiotan emango dira, 

Egitasmoa= Modulu bakoitzean landuko diren gaiak era honetara bana- 
tu <lira: 

A modulua: Hizkera juridikoaren his tori a eta berezitasunak, 

1. Hizkera juridikoaren berezitasunak oro har. 
1.1 Hizkera arrun ta eta hizkera bereziak. 
1.2. Hizkera juridikoaren berezitasunak. 
1.3. Diskurtso juridikoa: osagaiak. 

2. Euskara mundu juridikoan: historia laburra. 
2. l. Aroak aro. 
2.2. Euskal testugintza juridikoaren aztarnak. 
2.3. Arlo juridikoaren testu azterketarako hastapenak eta ariketak. 

Bibliografia. 
3. Lexiko eta terminologia juridikoa. 

3.1. Ohar orokorrak. 
3.2. Terminologiajuridikoa. 
3.3. Terminologiaren nonnalizazioa. 
3.4. Terminologia eta itzulpena hizkuntzaren eta Iege sistemaren ikus- 

puntutik. 
4. Arloz arloko hizkerak. 

4.1. Lege hizkera, 
4.2. Administrazio hizkera. 
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5. Auzitegietako hizkera: azterketa berezia. 
5 .1. Ezaugarriak. 
5.2. Pauso berriak euskararen ikuspegitik: eraberritzeko teknikak. 

6. Gramatika arazoak: euskara batuaren bideak. 
6.1. Alfabetoa. 
6.2. Ortografia. 
6 .3. Deklinabidea. 
6.4. Aditza. 
6.5. Morfojoskera, 

B modulua: Hizkuntz arazoak. 

1. Idazketaren urratsak: planifikatzea, idaztea, zuzentzea, berridaztea. 
2. Ortografiako akatsak: letra larriak, siglak eta Iaburdurak, puntuazioa ... 
3. Hiztegia: rnaileguak, latinismoak, hitz abstraktuak, formulak, kalko- 

ak ... 
4. Joskera: esaldi luzeak, perpaus txertatuak, aditzaren kokapena, gerun- 

dio faltsuak ... 
5. Testugintzaren hastapenak: esaldien arteko Ioturak, esaldi barrukoak, 

testuaren tonua ... 
6. Diseinua eta osagarri grafikoak. 

C modulua: Testu juridikoak euskaraz sortzeko bidetik. 

1. Instrukzioko, Erregistro Zibileko, Zigor arloko eta abarretako inpri- 
makiak itzultzearen esperientzia. 

2. Bi testu mota edo bi itzulpen mota: 

- Euskarazko testua, aitortutako itzulpena.itzultzaileak, hizkuntzan 
profesionala denak, euskaratua. Euskararen arau eta izaerei errespe- 
tuz euskaratutako testua (hala beharko luke behintzat). 

- Euskarazko testua, aitortu gabeko itzulpena: testu-egileak euskaraz 
eman du, baina "euskaraz sortutako" testu hori human egindako 
itzulpena dela ezagun-ezaguna da gaztelaniazko arauei eta izaerari 
menperatua baitago. 

- Mezua ernateko modua: osorik eta zehatz, argi eta ahalik eta errazen 
ulertzeko moduan eta euskaraz, bai testu itzulia denean bai euskaraz 
sortutako testua denean. 

Ikastaro hau bi aldiz eman dugu; 1999ko azaroan Bilbon eta 2000ko 
urtarrilean Donostian. Guztira 11 ikaslek hartu dute parte. 

Irizpide desberdinen arabera sailka genitzake hitzaldiaren puntu honetan 
bildu ditugun bost ikastaro hauek: 

Iraupenari hegira: 
-Luzeak: 4. HE. 
-Laburrak: Argidazten/Euskara juridikoa. 

Ikuspegiari hegira: 
-Zabalak: 4. HE I Kalitatezko kornunikazioa/Euskara juridikoa. 
-Berariazkoak: Txostenak/ Aktak/ Erabakiak. 
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Ezaugarriei hegira: 
-Gaiak barneratzeko aukera ematen <lute: 4.HE. 
-"bonbilak pizteko" balio <lute: Argidazten/Euskara juridikoa. 

200·2001 HAEEren hizkuntza-prestakuntzaren helburuei buruz hitz egin dugunean 
ikasturterako esan bezala, administrazio eta lege-arloko euskara lantzeko ikastaro 

egitasmo berriak hauek hizkuntza honen erabilerarekin langileei sortzen zaizkien arazoak, 
zalantzak gainditzeko asmoz planteatzen ditugu. H01Tek behartzen gaitu 
eten gabe berritzera edota ukitzera ikastaroen egitarauak. Sekula ez dugu 
ikastaro bat behin betikotzat jotzen. Aide honetatik esan dezakegu, gure 
ikastaroak ez direla itxiak baizik eta antzematen ditugun beharrizanen 
arabera molda daitezkeenak. Horrela bada, hurrengo ikasturterako hiz- 
kuntza-ikastaroen eskaintza egin aurretik, berraztertu egiten ditugu 
lehendik eratuta dauzkagun ikastaroak eta beharrezkotzat jotzen dugun 
kasuetan, egokitzapenak sartzen ditugu programetan nahiz ariketa edo 
bestelako rnaterialetan, 

Bestalde, landu ez dugun arloren batean ikastaro berriak sortzeko aurrei- 
kuspena egin dezakegu, dauden beharrizanak aztertu ondoren. 

Datorren ikasturteari begira, 2000/2001, beste ikastaro-egitasmo batzuk 
lantzen ari gara. Oraindik guztiz finkatuta ez daukagun arren, badago 
zerbait aurreratzea ikastaro horien helburu eta planteamenduei buruz. 

Oinarriak. Denok dakigu administrazioaren jardunean idatzizko pro- 
dukzioak pisu handia hartzen duela. Hitzak berez daukan indarrari 
garrantzirik kendu gabe, kontua da gure esparruan edozein prozedura 
idatzizko dokumentuen gainean eraikitzen dela. 

Arrazoi honengatik aurreikusten ditugun ikastaro gehienak idatzizko tes- 
tua <lute ardatz. Idazketa prozesua, testuen zuzenketa, idatzizko hizkun- 
tzaren inguruko arauak eta estiloa, dim, besteak beste, ikastaro horien 
bidez landuko ditugun arloak. 

Oraingoan ez gara idazki-eredu jakinetan oinarrituko ikastaroak eratze- 
rakoan. Testua, oro har, izango da ikastaro desberdinak elkarrekin lotuko 
dituen haria. Testuaren produkzioa zenbait ikuspuntutik begiratuta azter- 
tuko dugu: idazketa-prozesua, nola egin testuen zuzenketa, estiloa dira, 
besteak beste, ikastaro hauen bidez landu nahi ditugun arloak. 

Nolanahi ere, ahozko jardunari leku bat aitortu nahi diogu datorren ikas- 
turteari begira prestatzen ari garen egitasmoan. Horrela bada, diskurtso 
mota desberdinen ezaugarriak aztertu eta jendaurrean hitz egiteko 
moduen eta ereduen araberako proposamena egingo duen programa lan- 
tzen dihardugu. 

Norenizat . Euskararen oinarrizko ezagupen mail a, 3. hizkuntza-eskaki- 
zuna edo pareko maila gutxienez, daukaten administrazio publikoetako 
langileentzat. 

Ikastaroen programa finkatzen dugunean ikusiko dugu atal hau gehiago 
mugatzerik komeni den. Oraingoz ez dago zehazterik. 
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Ezaugartiak.: lkastaro laburrak izango dira, 4 edo 8 ordukoak. Egun 
bakarrean edo gehienez bi egunetan emango ditugu. 

Bestalde, orain arteko ikastaroekin planteatu dugun bezala, etorriko 
diren hauek ere helburu praktikoa izango <lute. Hortaz, ariketek azalpen 
teorikoek baino pisu handiagoa izango dute. 

Mari Jose Arrieta 


