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Hitzaldi honetan aurkeztuko dugun lan-programa pentsatuta dago 
profesional euskaldunak (gizarte-laguntzaileak, pedagogi aholkulariak, 
ekonomistak, kontsumo-teknikariak, marketing-arduradunak, kultur sus- 
tapeneko langileak ... ) trebatzeko, beren lan-jardunean funtsezkoak izan 
daitezkeen zenbait ekoizpen-eragiketatan. 

Lan-arlo zehatzeko profesionalek beren eguneroko jardunean orotariko ego- 
erei egin beharko diete aurre (bilerak, bisitaldiak, erakundearen ordezkaritza, 
txostenak idatzi, herritarrentzako dokumentuak prestatu, hiritarrei edota 
beste erakundeetako profesionalei aurrez aurre erantzun ... ). Bestalde, nahiz 
eta, ustez behintzat, kornunikazio-helburu orokorretarako gaitasuna baduke- 
ten, euskarak gizartean eta lan-munduan duen egoera dela eta, gehienek ez 
dute beren burua prestikustenlan-jardunetako asko eta asko lasai burutzeko. 
Arazoaren iturburua ez da beti eta soilik, hizkera-molde espezifiko baten 
edota testu-genero jakinen ezagutza eskasa. Izan ere, maiz izango ditugu 
taldeetan lanari estu-estu lotutako zenbait dokumentu euskaraz egiten 
dituztenak. Zailtasunik handienak izango dituzte jardun konplexuetan 
esku hartu behar dutenenean edotajardun horietan tentuz aritu behar dute- 
nean (fiabardurak zainduz, solaskideen sentiberatasunari erreparatuz, 
informazioaren helarazpena neurtuz ... ). 

Alegia, beren burua mugatuta ikusiko dute, batez ere, testuinguruak (rol 
eta egoera profesionalak) hala eskatuta distantzia eta kortesia zaindu 
behar dutenean; hau da, egoera formaletan. Izan ere, egoera horietan, 
gehienetan, saihestu egin ohi <lute euskara erabiltzea edota, askotan, hiz- 
kuntz aholkulari edota itzultzaile baten laguntza beharko dute beren tes- 
tuak zorroztu aha] izateko. 

Programa honek horixe du, hain zuzen, helburn nagusi: alegia, ikasleei 
diskurtso fonnaletan parte hartzeko eta testu formalak eraikitzeko trebe- 
zia garatzen laguntzea. 

Helburu hori lortzeko hainbat bide jorra daitezke. lzan ere, abiapuntutzat 
hartzen dugun hipotesi didaktikoaren arabera, lan-arloak eta helburu 
xeheak hainbat modutara zehaztuko dira. Funtsean aukera nagusiak lau- 
tara laburbil ditzakegu: 
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1 Lehen ikuspegiaren arabera, aintzat hartuko genuke ikasleak ama-hiz- 
kuntzan duen esperientzia diskurtsiboaren transferentzia H2ra egiten 
ahal duela eta, hortaz, nahikoa duela bigarren hizkuntzako erreferente 
Iexikal , morfosintaktiko eta testualekin H2n lasai jarduteko. Zen bait 
ikaslek, akaso, hori besterik ez <lute behar izango eta banan-banako tre 
bakuntzaprogramek adibidez, erakusten dute ideia honen emankorta 
suna testu errealen gainean Ian egiten denean, Taldeko irakaskuntzan, 
ordea, ikuspegi hau oso mugatua da bi arrazoirengatik nagusiki: 

• Ikasgelan oso zaila da laneko egoerak sortzea eta, ondorioz, ikasle- 
en H2ko ekoizpenak, ez <lira behar bezain adierazgarriak izaten; are 
gehiago, alderdi askotan ez <lira hurbi1du ere egiten laneko ekoizpe- 
nen ezaugarrietara. 

• Taldeak heterogeneoak izaten direnez, oso zaila da programa 
gutxienik bateratua eratzea. 

2 Arazo horietako batzuk konpon daitezke eredu testual adierazgarriak 
landuz. Ikuspegi honi segituz, lan-programaren euskarri gisa, hautatu- 
ko genituzke, oro bar, taldekide guztientzat adierazgarriak izan daitez- 
keen laneko genera batzuk (auzi jakinen inguruko elkarrizketak, 
eskutitz formalak, aktak, txostenak, bilerak hasteko erak, hizlarien 
aurkezpenak ... ). Ikasgelan horien guztien ezaugarriei antzemateko jar- 
duerak proposatuko genituzke eta "antzekoak" ekoizteko eskatuko 
genuke jarraian, 

Hautabide hau oso baliagarria da dokumentu normalizatuen ezaugarri 
estilistikoak ezagutu eta bateratzeko eta testu horien eskakizunak eta 
zailtasunak zein diren jakiteko, Gainera, lehen ikuspegiari egotzitako 
hutsak konpontzen ditu. Dena den, beste muga batzuk azalerazten ditu: 

• Ikasleek ikasiko dute jardun horien alderdi Iinguistiko-formalak 
zaintzen baina ez dute aukera esanguratsurik izango testuinguruaren 
ezaugarri zehatzetara rnakurtzeko edota, helburu komunikatiboaren 
arabera, postura gutxieneko sinesgarritasunez hartzeko. 

• Ikuspegi honek ez die trataera zehatzik eskaintzen testuek dakarten 
informazioari, mezuari (zer esan behar dute ikasleek"), edota testu 
horien testuingumari (Zertarako ?) . 

3 Kezka horiei erantzun zehatzagoa ematekotan edo , hirugarren ikuspe- 
gitik aldarrikatuko genuke komeni dela ikasgelan testuen "imitazio" 
hutsaz haratago joatea eta ikasleak gidatzea testuen sortze-prozesuan, 
Halaber, ikasleei eskatu beharko genieke hautatutako xede-testuak 
eratzeko, elkarreraginean eta iturri ezberdineko informazioak erabiliz 
eta jorratuz; beti, gainera, horien testuingurua ondo gogoan harturik. 

Ikuspegi hau oso praktikoa da ikasgelan erregistro ezberdinak lantze 
ko, ahozko eta idatzirko ekoizpenen arteko aldeak artertu. eta, egoeren 
arabera, zer aldaizen den ikusteko ... 

Izan ere, eredu honetan: ikasleek testuingurna aintzat hartu beharko 
dute, nolabait. Ez dute beren an-eta osoa azken produktuaren ezauga- 
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rrietan jarriko eta sortzen dituzten testuek ez dute zertan bateratuak 
izan. Azken batean, laneko genera zehatzei proiekzio zabalagoa 
emango zaie eredu honetan. 

Itxuraz, behintzat, planteamendu hau gehixeago doitzen da profesio- 
nalen beharretara; dena den, baditu oraindik ere guztiz asetzea eragoz- 
ten dioten zenbait beltzune: 

• Zalantzazkoa da dokumentu/jardun mugatu eta zehatzak lagun, tre- 
bakuntzak beste egoeretarako ere balio ote duen. 

• Ez du aurreikusten nola lagundu dakiekeen ikasleei gero eta testu 
korapilatsuagoak egiten edota nola lortu gogo betez inplika daitezen 
idazten/esaten dutenarekin. 

4 Laugarren ikuspegiak adierazpen formalaren esparruko diskurtso 
adierazgarrienen gainean Ian egitea proposatuko luke; alegia, funtsean 
irakaskuntzaren euskarri gisa artikulua, eztabaida eta hitzaldiaren 
generoak erabiltzea. Ekoizpen-jarduerak laneko gaiez eta arazoez 
bideratuko lirateke eredu honetan eta programaren harian ikasleari 
eskatuko genioke testuak osagai ezberdinez hornitzeko eta gero eta 
zailtasun handiagoko eragiketak egiteko. Bigarren fase batean, landu- 
tako estrategiak laneko testuetara hedatuko lituzke ikasleak. 

Eredu honen arabera ikasleari lagunduko genioke H2n duen gaitasuna 
areagotzen eskuragarrien dituen espanuetan Ian eginda (ikasgelakoa, 
pertsona artekoa, komunikabideetakoa ... ), ondoren, esperientzia hori 
esparru berrietara (lan-esparrura) zabaltzeko. 

Ikuspegi honek aurrekoek baino hein handiagoan hartzen du aintzat 
autonorniaren kontzeptua; besteek baino hein handiagoan ahalbidetzen 
du ikasgelako esperientziak orokortzea, Lagungarriagoa izango zaigu 
ikasle bakoitzaren zailtasunak, hutsuneak ... identifikatzeko edota erraza- 
go bateratuko ditu talde heterogeneoko ikasleen interesak. Baina, haatik, 
ikasleei ahalegin berezia egiteko eskatzen die, ikasitakoa beren lan-ego- 
era errealean praktikan jartzeko eta beren laneko ekoizpenak ikasgelara 
ekartzeko zenbait ariketaren euskarri izan daitezen. 

Azken ekarpen hori beti eskura edukitzea ziurtatua ez dugunez, (alegia, 
ikasleek denbora behar dute seguru sentitzen hasi eta beren lanerako 
zubiak eraikitzen hasteko; batzuetan gelako ikasleen jardunak oso des- 
berdinak izaten dira ... ) lan-programa honetan aurreikusten da 3. eta 4. 
puntuetan labur deskribatutako ikuspegien bidetik aritzea. Hala ere, ez 
da baztertzen 1. eta 2. puntuetako irakasbideak modu osagarri erabiltzea 
baina ez ekoizpen-gaitasunari zuzenean eragingo diotelakoan, zenbaite- 
tan ikasleek izan ditzaketen ezagutza-mailako hutsuneak betetzeko edota 
beren eskaeretara makurtzeko baizik. 

3. lkasleen Aurreko atalean azaldu dugu, nolabait, programa honetan asetu nahi 
beharren diratekeen beharren nolakoa eta, halaber, behar horiek zein ikuspegitatik 

estimazioa zehaztu nahi ditugun. Horri jarraituz, eta modu laburrean, hauek <lira, 
gutxi gorabehera, ikasle-tipologia honen behar orokorrak. 
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� Kideharremanetarako egoerak. Egoera horietan (lankide bati kasu 
baten berri jakinarazi, bezero batekin jatetxean patxadaz jardun, egu- 
neroko martxarekin zerikusia duten gauza sinpleak negoziatu ... ) gaiei 
trataera subjektibo eta pertsonala egotziko zaie. Horrek eskatuko die 
ikasleei trebe izatea beren emozioak azaltzen baina solaskidea mindu 
gabe edota haren (balizko) postura/jarrera aurreikusiz edota kontuan 
hartuz. 

• Informarioa landuta egon beharreko egoerak. Horrelako egoeretan 
(aurkezpen publiko bat, txosten bat, akta bat...) funtsezkoa da infor- 
mazioa zehatz eta modu eraginkorrean aditzera ematea. H01Tek eska- 
tuko die ikasleei, besteak beste, zorrotzak izatea informazioaren 
hautapen eta antolaketan eta argiak horren azalpenean. 

• Arazoak ebazieko egoerak. Horrelakoetan (egitasmo baten alde egin, 
bileran eztabaidatu, hiritar/bezero bat konbentzitu, erabaki bati aurka 
egin ... ) funtsezkoa da jakitea nork bere jarrera azaltzen, argudioak 
ematen eta errefusatzen edota solaskidearen pentsamoldetik gauzak 
aztertzen. Horrek eskatuko die ikasleei trebe izatea egoerak xehe-xehe 
aztertzen, iritziak ematen eta zuritzen, iritziak eta jarrerak alderatzen, 
kontrako argudioak eskaintzen. 

Diskurtso sozialak: 

• Norberaren hausnarketak gai ezberdinen inguruan, esperientzien kon- 
taketa, iruzkin pertsonalak ... 

• Gai orokorren inguruko solasaldiak, komunikabideetako testuen iruz- 
kinak., 

• Lantokiko harremanen ingurnko elkarrizketak, Ian egiteko moldeen 
inguruko iritziak ... 

Diskurtso transakrionalak: 

• Garatu nahi ditugun egitasmoen berri emate informala, egoeren azale- 
ko analisiaren azalpena, kideen arteko infonnazio-trukatzea ... 

• Gai baten inguruko artikulu dibulgatzailea, iturri ezberdineko infor- 
mazioaren helarazpena, azalpen publikoa, inforrnazio-liburuxkak ... 

• Akta, txostena, eskutitza ... 

Diskurtso argumentatiboak: 

• Norberaren ikuspuntuaren adierazpena, adiskideen arteko eztabaida, 
lanaren banaketarako negoziazioa ... 

• Eztabaida publikoa, iritzi-artikulua, egitasmoen defentsa ... 
• Kexa-eskutitza, errekurtsoa, bilera ... 

• Gaiei ikuspegi ezberdinetatik heltzeko estrategiak. Egoeren edota 
proposamenen 011-gaitzak antzeman; inforrnazioa eta iritziak kontraja- 
rri; arazoen iturri eta konponbide ezberdinak aztertu ... 

• Infortnazioa antolatzeko eta egituratzeko estrategiak.: Testuen hitzar- 
menezko egituratze-moldeak ezagutu eta erabili; diskurtsoa egitura- 
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3.4. Hizkuntz 
baliabideak 

4. Programaren 
atal nagusiak 

tzeko moduak ezagutu; atalak elkarri lotzeko baliabideak eraginkorta- 
sunez hautatu ... 

Testuinguruaren eskakizunetara makurtzeko estrategiak.: Azalpena 
ahoz/idatziz egiteko estrategia bereizleak; informazio-zenbatekoaren 
erregulazioa; limurtze-estrategiak ... 

• Hizkuntzaren sistema morfosintaktikoa eta arau gramatikalak. 
• Baliabide lexikalak: orokorrak eta zehatzak. 
• Diskurtsoak egituratzeko eta gidatzeko baliabideak: testu-markatzai- 

leak eta beste kohesio-baliabideak. 
• Jarrera aitortzeko eta doitzeko baliabideak: modalizatzaileak, adjekti- 

bazioa ... 

Programak lau lan-arlo zehazten ditu; lauetan trataera ezberdina ematen 
zaio langai hartu dugun eremu diskurtsiboari. Irakasleak, bata bestearen 
ondoren proposa ditzake programaren lau atalak baina baita modu bere- 
zituan ere. Badago, halaber, taldearen/ikastaroaren ezaugarri zehatzen 
arabera, ibilbide didaktiko ezberdinak proposatzea Ian-ado bakoitzari 
toki eta garrantzi ezberdina emanez. 

Lan-arlo bakoitzean biltzen direnjarduera guztiei lotura sendoagoa eman 
eta proiektutan egituratzen <lira ikasleari esanguratsuagoak izan dakiz- 
kion. Proiektu horiek tresnak <lira, batez ere, ikasgelako dinamika arindu 
eta ekoizpen-lanek; hots, fikzio didaktikoek sinesgarritasuna izan deza- 
ten. Izan ere, laneko munduarekin uztardurak bilatzen badituzte ere, ez 
<lute proposatzen laneko egoera errealak ikasgelaratzea. Egiten dutena 
zera da: batez ere, ikasgela lanaz hitz egiteko eta idazteko gune bihurtu; 
hein batean, simulazio-ariketak egiteko giroa sortu eta, zenbaitetan, ikas- 
gela tailer bihurtu lan-ekoizpen benetakoak prestatu eta zuzentzeko. 
Labur azalduta, hona hemen programaren lau atalen xedeak eta edukiak: 

Mundua nire begietan: Proiektu honetan ikaslea lan-kontuez jardungo 
duen aldizkari bateko erredaktore eta irratiko "magazine" bateko lankide 
izango da. Aldian-aldian, egin beharko ditu testuak molde ezberdineko 
informazio-aleak erabiliz (datuak, gertaeren iruzkinak, kezka sozialak 
eta gaien inguruko iritziak) eta azterbide ezberdinei jarraituz (subjekti- 
boa, analitikoa eta kritikoa). Horrekin lagunduko diogu ikasleari testue- 
tan adierazpide ezberdinak: eta infonnazio bera hainbat eratara ustiatzeko 
aukerak aurkitzen. 

Etorkirunari beha: Proiektu hau aurrekoaren jarraipena izango litzateke. 
Kasu honetan ikaslea aldizkariko beste sail batera pasaraziko genuke 
(irratiko beste programa batean izango litzateke lankide) eta edukiz testu 
mamitsuagoak sortzeko jarduerak ebatzi beharko lituzke. Proiektu hone- 
tan, gai konkretuak eta gertutasuna alde batera utzi eta lanaren munduan 
funtsezkoak diren oinarrizko gaien inguruko beste ekoizpen-sorta bat 
eginaraziko diogu (formakuntza, kalitatea, justizia soziala, politika eta 
gizartea ... ). 
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Proposatuko zaizkion jarduerek aukera emango diote ikasleari: 
O Testuak ekoizteko funtsezkoak diren hainbat testuinguratze-, egitura- 

tze- eta testuratze-estrategiak modu selektiboan lantzeko. 
O Mamitzen ahalegintzeko testuen sostengu diren oinarrizko eragiketa 

diskurtsiboak (deskribatu, azaldu, zuritu, argumentatu ... ) molde 
ezberdineko testu-egitura korapilatsuak eratze aldera. 

Leihatilaz leihatila: Proiektu honetan taldeko kideen lanbide/eginkizun 
behinenekin lotutako testu orokorrak landuko dira. Sekuentzia didaktiko 
bakoitza gai baten inguruan garatuko da eta gai horrek taldeko kide baten 
(batzuen) lanbidearekin izango du zerikusia (gizarte-zerbitzuen esparrua 
lantzeko, adibidez, "zahartzaroa"ren gaia hauta daiteke). Sekuentzia 
bakoitzak hiru fase izango ditu. 

Lehen etapan gaia modu orokorrean aztertzeko hainbatjarduera proposa- 
tuko dira eta ikasleari eskatuko, aurreko proiektuetan bezalaxe, artikulu- 
ren bat idatz dezala edo parte har dezala irratsaio batean. Bigarren 
etapan, modu ezberdinetan landuko <lira enpresak/sail horrek bezero 
edota hiritarrentzat egiten dituen testuak eta hirugarren etapan, landuko 
<lira lan-esparruarekin lotutako testu-genero jakinak (aktak, txostenak ... ). 

Sekuentzia bakoitza homitzeko materialak arlo profesional horretako 
ikasleek ekar ditzakete eta beraiek ere egiten ahal dituzte lanerako pro- 
posamenak. 

Nire bulegoan: Azken proiektu honek bi osagai ditu. 

• Batetik, nork bere lanaren inguruan egingo duen artikulu-sorta bat, 
hurrenez hurren, bere enpresa aurkeztuz, egindako proiektu bereziak 
azalduz, egiten duen ekarpen soziala/ekonomikoa aztertuz eta, hobe- 
kuntzari hegira dituen gabeziak kritikatuz. 

• Bestetik, laneko testu errealen gainean propio prestatutako jarduerak 
(zuzenketak, berridazketak, Iexikoa lantzekoak ... ). Jarduera hauek 
bakoitzak bere lantokitik ekarritako materialen gainean diseinatzen 
dira. 

5. Aplikazioak Eskema orokor honetan oinarriturik hainbat ikastaro-mota prestatu izan 
ditugu: HE-4 prestatzen ari diren administrazioko langileentzako ikas- 
-programaren atal bat; aholkularitza pedagogikoko zentro bateko langi- 
leentzako trebakuntza-programa; batxilergoko euskara-irakasleentzako 
idazkuntza-programa; euskaraz trebeago jardun nahi duten orotariko 
ikasleentzako programak ... 
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