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Lau gai aztertuko ditugu txosten honetan: 

1 Xede Berezltarako Hirkuntratesi historia eta garapen-aldiak gaingiro- 
ki aurkeztuko ditugu. 

2 Ondoren, Xede Berezitarako Hizkuntzateu kontzeptua definitzen 
saiatuko gara eta irakaskuntzan izan ditzakeen inplikazioak ikertuko 
ditugu. 

3 Jarraian, Beharren analisiaren kontzeptua arakatuko dugu eta geure 
aurrean izango dugun taldearen berezitasunak ahalik eta ondoen 
zehazteko, bere garrantzia azpimarratuko. 

4 Azkenik, taldearen beharrei erantzuteko programazio egoki bat nola 
egin daitekeen ikusiko dugu. 

Terminologiaren alorrean, hemendik aurrera azalduko den sigla-mordo bat 
argituko dut, gai honen ingurukoa aski nahasgarri eta manipulagarri gerta- 
tzen baita. Txosten honetan terminologia horren esanahia azalduko dut. 

EUP EFE EFA ESP EFG ECT LPE 

EUP = Erabilera Profesionalerako Espainiera 
EFE = Xede Berezitarako Espainiera 
EFA = Xede Akademikotarako Espainiera. 
ESP= English for Specific Purposes 
EFG = Xede Orokorretarako Espainiera 
ECT = Zientzia eta Teknologiarako Espainiera. 
LFE = Xede Berezitarako Hizkuntza. 

Xede Berezitarako Espainiaren historia eta garapena, Xede Berezitarako 
Ingelesaren (ESP English for Specific Purposes) azterketa-garapenaren 
eskutik datorkigu, h01Ti atxikita nolabait. 

Ingeles-irakaskuntza, atzerriko hizkuntza bezala, saihestezina da, eta 
areago esparru horretan, gutxienez bi alor hauetan izan duen garrantzia 
kontuan hartuta: 

• Alar akademikoa. Munduko ikasle askok eta askok ingelesa ohiko 
hizkuntza duten unibertsitateetara joan behar izan dute, beren ezagu- 
tzak lortzeko edo osatzeko. Horrek eragina handia izan du heziketa 
berezien programazioaren garapenean, ingelesa deus ere edo gutxi 
ezagutzen duten ikasleek, eskolak ingelesez jaso ditzaten, 
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2.2. ESP edo Xede 
Berezitarako 

lngelesaren ikerketa 
sustatu duten 

eragifeak 

2.2. 1. Zergatik 
ikasten da? 

• Negozioen alorra= Ezaguna da ingelesa lingua franca moduko zer- 
bait bihurtu dela, batez ere alor horretan. Nazionalitate eta hizkuntza 
desberdinetako hiztunek ia ingelesa bakarrik erabiltzen dute negozio- 
ak, salerosketak, burtsako operazioak burutzeko, inportazio eta espor- 
tazio-teknikak menderatzeko, produktuak aurkezteko, en pres en 
estrategiak azaltzeko ... 

Jardunbide hori zehatzago aztertuz, ikusiko dugu Xede Berezitarako 
Ingelesa ikastearen eta horren garapenaren oinarria hiru eragileren bilbea 
dela: 

1 Behar jakin batzuk asetzeko ingelesaren eskaeren ugaritzea: Zergatik 
ikasten da hirkuntza bat? 

2 Linguistikaren alorrean joera berrien agerpena. Nola erabiltzen da 
hizkuntza bat? 

3 Hezkuntz psikologiaren azterketaren garapena. Nola ikasten da hiz 
kuntza bat? 

Hutchinson-ek & Waters-ek, beren "English for Specific Purposes" libu- 
ruan horrela diote: 

Gauza jakina da Bigarren Mundu Gerraren bukaeran izugarrizko heda- 
pena gertatu zela nazioartean alor zientifikoan, teknikoan eta ekonomi- 
koan. Bi indar horien menpeko mundu bat sortu zen. Teknalogiak eta 
merkataritzaren eten gabeko garapenak nazioarteko hizkuntza bat 
eskatzen zuen. Hizkuntza hori, arrazoi anitzez, ingelesa izan zen. 

Berehala, horrek ondorio bat izan zuen, ingelesa plazer hutsez edo 
prestigioaren izenean ikastetik, teknologiaren eta merkataritzaren 
nazioarteko joan-etorrietan sartzeko giltza izateagatik ikastera. 

Eta belaunaldi bat azaldu zen ingelesa ikasi nahi zuena eta zergatik 
ikasi behar zen jakinaren gainean zegoena: negozioetako gizon-ema- 
kumeek beren produktuak saldu nahi zituzten, zientzialariek aurki- 
kuntzen berri jakin nahi zuten, eta, gainera, ikasleen kopurua handitu 
egin zen. Hauek ikasketa-programetan eskuliburuak eta argitalpenak 
ingelesez soilik balia zitzaketen. 

Denek zekiten ingelesa ZERGATIK ikasi behar zuten, 

Garapen hori 70. hamarkadaren hasieran gertatu zen petrolio-krisiaren 
laguntzaz. Gertaera horrek diru eta teknologia-fondo handi bat Men- 
debaletik petrolioari esker aberatsak ziren lurraldetara pasatzea ekarri 
zuen. Eta, horrekin batera, helburn zehatz batzuei erantzungo zien 
ikastaro eraginkorrak sortzeko premia piztu zuen", 

Hori guztia, agian, laburbil zitekeen aipatutako Tom Hutchinson-en eta 
Alan Waters-en aipuetako lehenbizikoan. 

"Garai batean ingeles-hizkuntzak bere etorkizunari buruzko erabakiak 
hartuta zituen bitartean, une hartan, lehen ez bezala, irakasle ez zire- 
nen asmo, gogo, behar eta eskaerei lotuta aurkitu zen" (Hutchinson 
eta ffi'tters). 
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2.2.2. Nola erabiltzen Bestalde, gorabehera historikoei hain estu lotutako garapen hori, ezin 
da? zen, aldi berean, hizkuntzalaritzaren alorrean gertatu ziren joeretatik 

askatu. 

Betidanik , irakaskuntza hizkuntzaren arauetara mugatuta zegoen grama- 
tikaren arauetara. Widowson-en 1978ko ikerketek frogatu zuten ahalegin 
bat egin zela aurkitzeko, "Nola erabiltzen den" hizkuntza bat bizitzako 
komunikazio errealean. 

Ikerketa horien ondoriorik garrantzitsuena hauxe izan zen, hizkuntza 
asko aldatzen dela ingunme batetik bestera. Horrek adierazi nahi du, lite- 
keena dela, egoeran egoerako ezaugarriak aldez aurretik zehaztea, eta, 
horiek zehaztu ondoren, hizkuntza baten ikasketaren oinarri bihurtzea. 

60. hamarkadaren bukaeran eta 70 .eko hasieran hedatu ziren gehien 
ingeles-aldaera berezien ikerketak, Adibidez: ingeles zientifikoaren eta 
teknikoaren azalpenak (Ewen eta Lat01Te). Swales, Selinker eta Trimble 
ikertzaileek ere asko landu zuten eremu hori, 

Zera esan nahi da, ideia bat ezarri zela, horrela laburbil daitekeena: 

"Esadazu zertarako behar duzun ingelesa eta nik esango dizut zein 
ingeles-mota behar duzun" (Hutchinson eta Waters). 

2.2.3. Nola ikasten Bestalde , hezkuntz psikologiari buruzko ikerketa berriek lagundu egin 
da? zuten Xede Bereritarako Ingelesa garatzen, izan ere aurkitu egin baitzen 

ikasten ari denaren garrantzia eta hizkuntza ikasteko jarrerarena. (Rod- 
gers, 1982). Ikusi zen ikasleek behar eta interes desberdinak dituztela, 
eta horiek, ikasteko motibazioan, eta ondorioz, eraginkortasunean, era-· 
gin handia dutela. 

Laburbiltzeko, esango dugu ESPren alorreko ikerketaren hasiera hiru 
eragilek bat egitetik etorri zela. Honakoak: 

- Behar jakin batzuk asetzeko ingelesaren eskaerak areagotzea. 
- Linguistikaren alorrean azaldu ziren joera berriak. 
- Hezkuntz psikologiaren garapena. 

2.3. Xede 
Berezitarako Hizkuntz 

irakaskuntzaren 
garapenaren a/diak 

2.3.1. XBI 
irakaskuntzaren 5 

faseak 
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Xede Berezitarako Ingelesaren irakaskuntza lau alditatik pasa dela esan 
ohi da eta bosgarrena orain ari dela gorpuzten. Aldi horiek ez <lira Xede 
Berezitarako Hizkuntzaren alorrekoak soilik, hizkuntz analisiaren ikus- 
molde desberdinei ere bai baitagokie. 

1 Erregistroanalisia= (60. hamarkadaren amaieran. eta 70.aren hasie 
ran) Peter Strevens eta John Swales. 

Ingeniaritza Elektrikoko Ingelesa, adibidez, Biologiarena ez bezalakoa 
dela kontuan hartuta, analisiaren helburna izan zen erregistroen grama- 
tikaren ezaugarriak eta hiztegiarenak identifikatzea. Ezaugarri linguis- 
tiko horiek osatu zuten material pedagogikoen oinarria eta programa. 

Mota horretako programa baten adibide garbia dugu Ewer eta Latorre- 
ren Course in Basic Scientific English (1969). 
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Erregistro-analisiak erakutsi zuen Ingeles Zientifikoaren esaldien gra- 
matikan oso elementu bereizgarri gutxi zegoela. Ez zen azaldu, ordea, 
ingeles orokorrean aurki ez zitekeen inolako forma apartekorik. 

Ezin gaitezke zorrotzegiak izan etapa honekin, Ewer eta Latorre-ren 
helburu pedagogiko nagusia ikasleen beharrei ondo egokitutako pro- 
grama bat ekoiztea baitzen, eta, halaber, zientzietako ikasketetan ikas- 
leek aurkituko zituzten hizkuntz formei lehentasuna ematea, gutxitan 
erabiliko zituztenei garrantzi gutxiago emanez. 

2 Diskurtsoaren analisia= (70. harnarkadaren bukaeran eta 80.aren 
hasieran). 

Linguistikaren garapenean erregistro-analisia atzeratuta geratu zen. 
Leben fase batean, Xede Berezitarako Ingelesa esaldiaren analisian 
ardaztu zen; bigarren fasean, berriz, esaldiaren gainetik dagoen zer- 
baitetan: diskurtsoan. 

Garai horretako autore entzutetsuak hauek <lira: Widowson Britainia 
Handian, eta Washingtongo Eskola deritzona: Se1inker, Trimble, 
Lasckstrorn eta Mary Tood-Trimble Amerikako Estatu Batuetan. 

Esaldien analisitik, diskurtsoan esanahi bat ekoizteko esaldiak elka- 
rrekin nola uztartzen diren ulertzera pasa zen. Xede Berezitarako 
Ingeles-ikastaro baten xedea egoera profesionaletan aritzeko gaitasun 
linguistikoa lortzea dela onartzen badugu, ikastaroaren diseinuak hel- 
muga-egoeratik abiatu behar du, eta gero egoera horren hizkuntz 
ezaugarrien analisi zurruna burutu, Berezitasun identifikatuek osatuko 
dute ikastaroaren programa. 

Etapa edo aldi horretako material didaktiko tipikoak ikasleei irakasten 
zien testuaren eskernak eta diskurtsoaren markatzaileak ezagutzen, 
testuen diagramak eginez. "English in Focus" bilduma adibide garbia 
dugu. 

3 Jotnugaegoeraren analisia . (70. hamarkadaren bukaeran). 

Etapa horrek ez zuen inolako berrikuntzarik ekarri Xede Berezitarako 
Ingelesaren ezagutzaren garapenean. Saiatu ziren ordura arteko eza- 
gutzak jasotzen, oinarri zientifikoagoa ezartzeko, hizkuntz analisia 
ikaslearen motibazioarekin estuago lotuz. 

Xede Berezltarako Jngeles-ikastaroaren helburua erabilera profesiona- 
lerako hizkuntz gaitasuna lortzea dela onartzen badugu, ikastaroaren 
diseinua jomuga-egoeratik abiatuta hasi behar da, eta gero, egoera 
horren hizkuntz berezitasunen analisia zorrotza egin. Identifikatzen 
diren berezitasunek osatuko dute programa. 

Jomuga-egoerari buruzko azalpenik xeheena eta zehatzena Munby-k 
egina da "Communicative Syllabus Design" liburuan (1978). 

Itxuraz aldaketa sakon bat gertatu zen: ikaslearen beharrak ikastaro- 
-diseinuaren muinean zi.ren. Hala ere, "beharren" kontzeptua sinplee- 
gia zen. 
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. 2: 1. lagina 

4 Trebetasunetan eta estrategietan ardaztutako lkusmoldea= (80. 
hamarkadaren erdi-aldean) 

Xede Berezitarako Ingelesaren garapenean laugarren etapa, saio bat 
izan zen hizkuntzaren formatik haragokoa ikertzeko, hizkuntz erabile- 
raren azpian dauden adimen-prozesuetan atentzioa jarriz, 

Ez dago aldi horretan besteen gainetik nabarmentzen den aditurik, nahiz 
eta zenbait jakintsu azaldu diren: Francoise Grellet (1981), Christine 
Nutall (1984) eta Charles Anderson eta Sandy Urquhart (1984) irakur- 
keta-trebetasunei buruzko lanetan. Beste lan interesgarriak errealitatea- 
ren beharrek eskatu ahala egin dira: "National ESP" Brasilen eta 
Malasyako U nibertsitatearen ESP proiektua "Skills for learning". 

Bi proiektu horiek egoera akademiko jakin batzuei egin behar zieten 
aurre. Izan ere, ikasleek ingelesez soilik idatzitako dokumentu espe- 
zializatuak eskura zitzaketen. Horregatik, garai hartako proiektuak 
irakurketari eman zioten garrantzirik handiena. 

Ikusmolde horren ideia nagusia da hizkuntza guztien azpian interpre- 
tazio eta arrazoibide batzuk badaudela baieztatzea. Prozesu horiek 
diskurtsoaren esanahia bistaratzen laguntzen digute, azaleko formeta- 
tik aparte. Beraz, interpretazioaren azpiko estrategiak ditugu hemen 
arretagune. 

- Testuinguruaren arabera esanahia asmatzea. 
- Testu-mota zehazteko bisualizazioa erabiltzea. 
- Ama-hizkuntzan eta bigarrenean antzekoak diren hitzak baliatzea. 

Ikusmolde horren jarduera adierazgarriak, irakurketan ardaztuta, gogoe- 
ta egitera bideratzen <lute ikaslea, eta esanahia nola ekoizten den analiza- 
tzera, ahozko diskurtsoan eta idatzietan. 

5 Ikasprozesuan ardaziutako ikusmoldea (80. hamarkadaren bukae- 
ran). 

Orain arte aurkeztu ditudan aldi guztiek, Hutchinson eta Waters-ek dio- 
tenez, hizkuntz erabilera soilik hartzen dute kontuan eta alde batera 
uzten ikas-prozesua bera. lkusmolde honetakoek ezin onar dezakete 
hiztunak hizkuntzaz zer egiten duen azaltzeak eta ereduak eskaintzeak, 
eman diezaiokeela norbaiti hizkuntza ikasteko gaitasuna. Xede Berezi 
tarako Ingelesa irakasteko baliozko ikusmoldeak ikas-prozesuen uler- 
menean oinarritu behar du. Eta horrek garapenaren bosgarren etapara 
garamatza, ikas-prozesuan ardaztutako ikusmoldera. 

Segidan, ingelesezko metodoetatik ateratako materialen lagin batzuk 
aztertuko ditugu, aipatutako aldietatik hirnren zer-nolakoak argitzeko . 

"A Course in Basic Scientific English" prograrna. Ewer eta Latorre 
(1969) 

1 Orainaldi sinple aktiboa 
2 Orainaldi sinple pasiboa 
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. 3: 2. fagina 

3 Orainaldi sinple aktiboa eta pasiboa 
4 ing forms 
5 Orainaldi burutua; orainaldi ohiturazkoa 
6 Infinitiboak 
7 Anomalous Finites 
8 Past Perfect Conditionals 

Erregistro-analisiaren faseari dagokio, ESPen garapenaren lehenengoari. 

Irizpide erabat gramatikaletan oinarritzen da, zientzia-mota desberdine- 
tako testuetan aurkitutako erregistroen berezitasun linguistikoen baitan. 
Berezitasun linguistiko horiek osatzen dote ikastaroaren programa. 

Hurrengo adibidea (ikus .3: 2. Iagina) 1979koa da. English in focus bil- 
dumaren "Reading and Thinking in English: Exploring Functions" atale- 
tik hartua, itzulia eta egokitua . 

6. Unitatea - orokortu eta eredu bihurtu. 

Material jakin batzuen erabilera erabakitzen duten bi eragileak kostua 
eta kalitate fisiko-kimikoak cti.i·a. Asmatzaileen espezifikazioak egiaz- 
tatu egin behar <lira gai batzuetan ezagutzen denarekin: materialaren 
erresistentzia, elektrizitatea eramateko erraztasuna, korrosioaren aur- 
kako erresistentzia-maila, eta abar. Baina benetan aplikazio jakin bate- 
rako material zehatz baten hautaketa erabakitzen duena, asmatzaileen 
espezifikazioak ahalik eta merkeen gauzatzea da. 

Osa ezazu ondoko eskema, pasartea laburbiltzeko, 

Generalizazioa 

Propietateak 

... Materialaren 
propietateetara 

Material egokiak aurkitzen 
direnean ... 

Reading and Thinking: Exploring Functionstik egokitua OUP, 1979. 

Diskurtsoaren ikusmoldean oinarritutako material didaktikoen adibide tipi- 
koa da. Irakasten zaie ikasleei testu-eskemak eta diskurtsoaren markatzaile- 
ak ezagutzen, gehienbat testu-diagrama bidez, aurreko adibidean bezala. 

Helburua da, esaldiak testu idatzian non dauden kontuan hartuta, adiera 
nola sortzen den ikustea; edo bestela esanda, bistaratzea esaldiak elkarri 
nola lotzen zaizkion esanahi zehatz bat adierazteko. 
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Benetan, azken helburua da ikasleak irakurle trebeak izatea, testuaren 
azpi-egituran zer eta nola antolatua dagoen ohartaraziz . 

. 4: 3. lagina Malasyako Unibertsitateko proiektuan egindako ariketen adibide bat da. 

A ariketa Hiztegi bat behar al duzu? 

Xede Berezia: ikasleek, xede berezitarako testu bat irakurtzean, jakin 
dezatela hiztegia erabili behar duten ala ez erabakitzen. 
( ... ) 
2 Ondorioz,ikasleak ikasgaia amaitu beharko luke,jakinez ez hiztegian bila- 

tu behar dituen hitzak zein diren, baizik eta zer-nolako estrategiak burutu 
behar dituen, hiztegian zerbait bilatu behar duen ala ez erabakitzeko. 

a Hitz ezezagun horren adierak ba al du zerikusirik nire beharrekin? 
b Adiera hori jakitea baldin badagokit, ha dut informazio bera aurki- 

tzerik testuko beste hitz batzuen bidez? 
c Esanahi orokorra aski al zait ala hitz horren adiera zehatza behar al 

dut? Zein neurritan atera dezaket testuingurntik beretik? 
d Nola lor dezaket hitz baten esanahia hiztegiari begiratu gabe? 

Ekonomiasistema baten prozesurik garrantzitsuenak 

Lau prozesu funtsezkok betetzen dute pertsonen jarduera edozein siste- 
ma ekonomikotan: lehengaien industriak, fabrikazioak, banaketak eta 
zerbitzuak. Hasteko, bada prozesu bat, horren bitartez ekonomia moder- 
no batek behar dituen lehengaiak hornitzekoa: mineralak eta erregaiak; 
zituak eta beste elikagai begetalak eta anirnali jatorrikoak: artilea, kotoia, 
lihoa eta beste zuntzek; egurra, harria, harea eta buztina; Iarrua eta antze- 
ko gauzak. Horixe da nekazaritzan, meatzaritza, basoen ustiapenean, ehi- 
zan, arrantzan eta antzeko alorretan ari diren enpresen lana. 

HAI EZ 

Zuntza lehengai-mota bat al da? 
Seta zuntz-rnota bat al da? 
Egurra zuntzaren beste izen bat al da? 
Basoen ustiapena lehen industria al da? 
Basoak botatzea erauzketa-industria al da? 

Zalantzarik gabe, hori 4. etapari dagokio, hizkuntzaren ezagutza-teorie- 
tatik eratortzen baita, ikaslea adimenduntzat hartzen delako, eta irmoki 
jartzen duelako ikasketa-prozesuaren muinean. 

Helburuetan tentuz zehazten den bezala, irakurketaren ikasketaestrate 
gietara zuzendutako jarduera bat da, proiektu osoari dagokion ezauga- 
rria, ikas dezaten atzerriko hizkuntz testuak ulertzen, ez ingelesez soilik, 
adibide honetan azaldu den bezala. 

Teoria batean oinarritzen da, eta horrek baieztatzen du, hizkuntza guztien 
azpian arrazoibide eta interpretazio-prozesu batzuk daudela, azaleko 
itxuratik aparte, diskurtsoaren esanahia ulertzen laguntzen digutenak. 
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2.3.2. Xede 
Berezitarako 

Espainieraren 
irakaskuntz garapena 

3. XBHren eta 
erabilera 

protesionalerako 
hizkuntzaren 

detinizioa eta 
analisia1 eta 

horren inplikazioa 
irakaskuntzan 

3. 1. Erabilera 
Profesionalerako 

Xede Bereritarako lngelesaren garapena azaldu dut, zeren, zoritxarrez, 
ez baitut uste Erabilera Profesionalerako Espainierateii garapen-auto- 
nomiari buruz hitz egin daitekeenik. 

Historiari begiratuta, esan daiteke 1986. urtea, Espainia Europako 
Komunitatean (EK) sartu zen urtea, garrantzi handikoa izan zela EUPen 
hizkuntz garapenerako. Espainia ekonomia-alorrean kanpora irteteak 
eragin handia izan zuen: enpresa franko, Europako Kornunitatekoak, eta 
hortik kanpoko lurraldetakoak, Espainiara etorri ziren edo Espainiarekin 
negozio-harremanetan hasi ziren. Aldi berean, Hego Amerikako lurralde 
batzuen garapen gero eta handiagoak enpresarien arreta piztu zuen. 

Jende-mota berri bat azaldu zen: 

• Espainian finkatutako enpresa atzerritarreko profesionalak. Lantegi 
horiek beste lurraldetara zabaltzeko premia ikusi zuten eta horretan 
hasi ziren: batez ere goi-exekutiboak eta erdi-mailakoak. Lehen, 
ordea, idazkariak soilik aritzen ziren lanean harreman horietan. 

• Lurralde zenbaitetako enpresa profesionalak: Espainiako eta beste 
Iurraldetako enpresen arteko harremanak areagotzen hasi ziren; espai- 
niera erabiltzen zuten harreman profesionaletan, telefono=-elkarriz- 
ketetan, postan. Edota, egoera korapilatsuagoetan , Espainiako 
enpresei bisita egiten hasi ziren kanpokoak, eta, alderantziz, Komuni- 
tateko enpresek espainiera-hiztunei harrera egiten. 

• Goi-rnailako eskola berezitako ikasleak: enpresa-zientziak, enpresa-kude- 
aketa, kanpo merkataritza, batez ere Europako Komunitatean finkatuak. 

• Enpresariak, europarrak eta beste, oro har, Hego Amerikarako arreta 
azaltzen zutenak eta, bereziki, hango zenbait ]urraldetarako interesa: 
Txile, Mexiko eta Argentina, jarduera profesionalak areagotzeko leku 
aproposak baitziren. 

• Lurralde askotako ikasleak, batez ere kornunitarioak. Europako pro- 
gramen barman, besteak beste, Espainiako unibertsitateetan ikasten 
jarraitzeko beharra sumatzen zuten. Eta horrekin, Xede Akademikoe- 
tarako Espainieraren ikasketak ugarituz joan ziren. 

Horrek guztiak EU Pen irakaskuntzarako materialak argitaratzea eragin zuen. 

ELEren (Espaiiol coma Lengua Extranjera) adar honetan Espainian argi- 
taratutako rnaterialak aski berriak dira. Gehiago esango nuke, materia1ak 
eta ikuspuntu rnodernoekin egindako metodoak oso berriak dira: 80. 
hamarkadaren azken urtetakoak. 

"Erabilera Profesionalerako Espainiera" zer den esaten saiatuko gara. 
Izan ere, ikusiko dugunez, horren definizioak erabat baldintzatzen ditu 
ikusmoldea eta eskolen metodologia. 

Hasteko, Erabilera Profesionalerako Espainieraren i.rakaskuntzak Espai- 
niera Hizkuntza Atzerritar bezalako irakaskuntzaren testuinguruan zein 
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leku duen zehaztuko dugu. Gero, EUP zer EZ den, askotan ikusarazi 
digutenaren aurka, eta, azkenik, definizioa emango digun galderari eran- 
tzuten saiatuko gara. 

Hizkuntz irakaskuntza zuhaitz baten antzera, Hutchison-ek eta Waters-ek 
egin zuten bezala, irudikatzen badugu, horrelakoa genuke (ikus eranski- 
na) espainierari egokitua: 

Zuhaitzaren zainak bi eragileren bilbea litzateke: ikasketa eta komunikazioa. 

Enborrean gora eginez, Hizkuntz Irakaskuntzaren kontzeptua aurkituko 
genuke, hiru adarretan banatuta: Espainiera ama-hizkuntza bezala, 
Espainiera Hizkuntza atzerritarra bezala, eta Espainiera Bigarren Hiz- 
kuntza bezala. 

ELE Espainiera Orokorrera bidera daiteke, edota Xede Berezitarako 
Espainierara. 

Bigarren Espainiera hori, berriz, hiru adar handitan banatzen da, ikaslea- 
ren espezialitatearen arabera: Zientzia eta Teknologiarako Espainiera, 
Ekonomia eta Merkataritzarako Espainiera eta Gizarte Zientzietarako 
Espainiera. 

Hemendik aurrera, adar hauetako bakoitza bitan banatzen da beti, ikasle- 
ak hizkuntza besterik gabe jakiteko ikasten duen edo lanerako behar 
duen: Xede Akademikoetarako Espainiera edo Erabilera Profesionalera- 
ko Espainiera. Eta horrela lortuko ditugu goi-adarretakoen azpikoak, 
Erabilera Profesionalerako Espainierak anitzak izan baitira. 

Zuhaitzari goitik behera begiratzen badiogu, konturatuko gara Xede 
Berezitarako Espainiera ELEren adar bat besterik ez de1a. Eta, aldi bere- 
an, espainiera orokorraren beste bat. Eta horrek, noski, beste hizkuntze- 
tarako ere balio dezake. 

EUPen definizioa zehazteko, hori burutzera iristen ez diren bi saiotatik 
abiatuko naiz, osoena iruditzen zaidanera iristeko, irakaskuntzarako 
inplikazioak, mamizkoak eta funtsezkoak, dituenetara. 

Lehendabizi, azpimarratu beharra dago EFE espainieraren aldagai bat 
dela esateak ez gaituela oker batera eraman behar, alegia, "espainiera 
orokorra"rekin alderatuta, erabat desberdina dela uste izatera. Egia da, 
berezitasun batzuk badituela, hizkuntz erabilera berezia eskatuko duena, 
baina ez dugu ahaztu behar hizkuntz mota hori eremu askoz ere handia- 
goan zabalduta dagoela. Izan ere, Xede Berezitarako lngeles-ikerketaren 
lehen garaietan, badirudi ez zegoela zuzeneko erlaziorik gramatika- 
-forma zehatzen eta hizkuntza bereziaren artean. 

Testu berezietan diskurtsoaren egitura formalagoa dela agerikoa da, testu 
arrunt eta ez-berezietan baino, baina hizkuntz gorputz orokorra bera da. 

Azpimarratu beharra dagoela uste dut, Erabilera Profesionalerako hizte- 
gia ez dela grarnatika eta hiztegia zientifikoentzako soilik, edo gramatika 
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3.2.3. Hizkuntzaren 
erabifera berezi 

bezala 

eta hiztegia ostalaritzan ari direnentzako bakarrik, eta abar. Egia da, 
aipatu dudan formalitate-rnaila handiagoaz aparte, badela alderdi bat, 
nabarmena eta esango nuke, espektakularra, hiztegi berezia. 

Raia ere, zerbait zehaztu beharra dagoela uste dut eta kontuan hartu 
beharrekoa EFEren didaktikan, eta, zehazki, Erabilera Profesionalerako 
Espainieraren irakaskuntzan (hemendik aurrera: EUP). 

Ezin ukatuzkoa da, hizkuntz aldaera honen irakaskuntzaz ari garenean, 
edozein arlotan dela ere, ase beharreko hiztegi-sail bereziak badirela. 
Egia da, orobat, une jakin batean, xede berezitarako irakaskuntzaren 
lehen urteetan, hau izan zela alderdirik zainduena, ikastaroen programa- 
zioan eta eskoletan landuena. 

Bazegoen, eta zoritxarrez badago orain ere, joera bat, eta da, negozio- 
-eremuko hizkuntza, edo turismo- hizkuntza, adibidez, hitz-zerrenda bat 
ateratzeko testuak lantzea dela uste izatea. Horregatik, uste zuten hain 
zuzen ere, hiztegia zela arazo nagusia. 

Irizpide horrek, nire ustez, EUPen ikuspegi estu eta mugatua azaltzen du. 
Horregatik, programak diseinatzerakoan, hiztegiari dagokion garrantzia 
eman behar zaio, baina ez goreneko garrantzia. 

Izan ere, frogatuta dago, gehienetan, enpresa-alorreko profesional batek 
hizkuntz maila ona edukitzeak eta bere alorreko hiztegia jakiteak, ez 
diola segurtatzen, ezta hurrik eman ere, lanpostuan espainiera hizkuntza 
atzerritar gisa erabiltzeko gaitasunik. 

Aipatu ditudan bi ezaugarriak (formaltasun-maila eta hiztegi berezia), 
eta, itxuraz, hizkuntza berezi egiten duen aldaera hauek, ez <lira aski 
beren osoan karakterizatzeko. Beraz, beste eragileren bat, erabakigarria- 
goa, bilatu beharra dago. 

Xede Berezitarako Hizkuntzaren ikaskuntzari benetako jitea ematen 
diona ez da hainbeste hizkuntza bera, erabileraren berezitasuna baizik. 
Beraz, Xede Berezitarako Espainiera, alor profesionaleko erabilerak bal- 
dintzatzen du. Bestela esanda, hizkuntz mota hori definituko du ondoko 
galdera argituko duen erantzunak: 

Zertarako jakin behar du espainiera negozioetako profesional batek, edo 
turismo alorrean ari denak, edo eremu juridikoan? 

Lehen aipatutako bi ezaugarri horiek baztertu gabe, azken horrek eragi- 
ten du, neurri handi batean, Erabilera Profesionalerako Espainieraren ira- 
kaskuntza modernoaren ikusmoldean. 

Izan ere, gaur egun ez du inork zalantzanjartzen oso kontuan hartu behar 
direla ikaslearen helburuak hizkuntz ikasketan. Eta hori funtsezkoagoa 
da hizkuntza helburu berezi batzuk lortzeko irakasten dugunean. Horre- 
gatik, ikasten duenak beharko duen hizkuntz erabilerak erabakiko du 
programa, material didaktikoen aukeraketa eta ariketen zer-nolakoak, 
alor jakin batean erabiliko den espainieraren baitan. 
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Lehentasuna ematen badiogu hizkuntz erabileraren irakaskuntzari tresna 
profesional bezala hartuta, horrek lehen ondorio bat dakar berarekin: "E; 
irakatsi ofizioa profesionalei". 

Komeni da ez ahaztea ikasleak profesionalak direla edo izango direla, 
eta horiei ez zaiela lanbidea irakatsi behar, hori beste nonbait ikasten 
baita. Profesionalei lagundu egin behar zaie hitz egiten, informazioa 
jasotzen eta beste lankideekin atzerriko hizkuntza batean erlazionatzeko 
behar dituzten hizkuntz tresnak aurkitzen. 

Beraz, oker handi bat saihestu behar da, alegia, ez dugula hizkuntza bere- 
zi bat ikasteko saioa, espezialitateri buruzko ezagupenak lantzeko eskola 
bihurtu behar, 

Hori argi dagoela badirudi ere, zenbait material didaktiko aztertzen badi- 
tugu, egiaztatuko dugu material horiek lantzean ez dela oinarri hori kon- 
tuan hartu, eta benetan teoriako eskuliburnak diruditela, hitz-zerrenda 
batez osatuak. 

Espainiera Orokorra eta Erabilera Berezitarako Espainiera bereizten 
dituztenak hauek dira: 

• Alde batetik, ikaslearen behar zehatzak. 
• Bestetik, ikaslearen beraren behar horien kontzientzia: hau da, ikasle- 

ak bere behar berezi batzuk ditu eta, horren jabe da. 

Jakina, EFEren edo EUPen ikastaroa diseinatu aurretik, gure eskoletan 
ikasle izango direnen beharren analisia egin behar da. 

1978an, John Munby-ren "Communicative Syllabus Design" argitaratu 
zenean, bazirudien beharren analisi on baten zehaztapena aski garbi 
geratzen zela, izan ere Munby-k berak deitzen zuen "target needs" 
zehazteko prozedura-multzo xehe-xehea aurkeztu baitzuen. Prozedura- 
-multzo horri CNP (Communication Needs Processor) deitzen dio. Gal- 
dera-sorta bat da, edozein ikasle-taldetan hizkuntza alorrean helburuak 
eta beharrak identifikatzeko egina. 

Hurrengo urteetan ikerketa-sorta bat argitaratu zen. Lan horiek Munby- 
ren beharren analisia aldatu egin zuten, zientifikoegia eta, ondorioz, 
zurrunegia zela i.ritzi ziotelako. 

Hala ere, beharren kontzeptua eskasa da beharren analisi erabatekoa egi- 
teko. Benetan gai hauei buruz Iortu behar da informazioa: 

1 Beharrak, hau da, egoera jakin batean behar adinako mailan aritzeko 
ikasleak jakin behar duena. 

2 Hutsuneak, hau da, eskuratu behar duen hizkuntzan dakiena eta ez 
dakiena atzeman behar da. 

3 Gogoak eta asmoak, hau da, ikaslearen beraren gogoak eta asmoak. 
Maiz ez dira ezinbestean bat etortzen irakasleak, erakunde akademi- 
koak edo enpresak jarduera horretaz lortu nahi dutenarekin. (Richte- 
rich, 1984). 
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Bestalde, Hutchinson-ek eta Waters-ek beste elementu garrantzitsu bat 
sartzen <lute problernatika horretan. lzan ere, orain arte, abiapuntua 
(hutsuneak) eta jomuga (beharrak) soilik hartzen ziren kontuan, nahiz 
eta, esan dugun bezala, horiek ikaslearen asmoekin bat ez etorri, Baina, 
funtsezko puntu bat alde batera uzten zen: nola heldu?, nola iritsi? Beste 
era batera esanda, kontuan hartu beharrekoa da ikasprozesuan, bidean, 
dauden beharrak: ikasteko egoera eta baldintzak, ikaslearen trebetasu- 
nak, estrategiak eta rnotibazioa. 

Esandakoa Iaburbiltzeko , EFEren ezaugarririk garrantzitsuenetakoa 
beharren analisia da. Prozesua benetan korapilatsua da, zaila, ikasleak 
egoera jakin bati nolabait aurre egin behar diola pentsatzea baino hara- 
goko zerbait da. Kontuan hartu behar da, ez bakarrik ikasleak hizkuntza 
erabili beharko duela, baita nola ikasiko duen eta nolako motibazioa 
izango duen ere . 

.5: Jomuga-egoerari buruz ikasraro-diseinatzaile batek behar duen informa- 
zio-mota azaltzeko eskema: 

ZERTARAKO behar da hizkuntza? 
- Ikasketetarako. 
- Lanerako. 
- Ofizioan trebatzeko. 
- Hirn horien bilbea. 
- Beste helbururen baterako (azterketa, promozioa, statusa ... ). 

NOLA erabiliko da hizkuntza? 
- Trebetasuna: idazteko, hitz egiteko, irakurtzeko ... 
- Baliabidea: telefonoa, aurrez aurre. 
- Testu edo diskurtso-motak: akademikoak, hitzaldiak, elkarrizketa 

informalak, eskuliburu teknikoak, katalogoak. 

ZEIN GAIEREMU landuko dira? 
- Gaiak: medikuntza, biologia, merkataritza, turismoa, ostalaritza, nego- 

zioak 
- Maila: teknikoa, artisautzazkoa, graduondokoa, exekutiboa. 

NOREKIN erabiliko dute ikasleek hizkuntza? 
- Jatorrizko hiztunak ala ez. 
- Hartzailearen ezagutza-maila: aditua, ikaslea, irakaslea. 
� Erlazioa: adiskidea, irakaslea, bezeroa, nagusia, menpekoa. 

NON erabiliko da hizkuntza? 
- Lekua: bulegoa, areto nagusia, hotela, liburutegia, unibertsitatea. 
- Giza testuingurua: bileran, bakarka, azalpenak ematean, telefonoz. 
- Testninguru Iinguistikoa: bere jaioterrian, atzerrian. 

NOIZ erabiliko da hitkuntza? 
- EFE ikastaroarekin batera edo ondoren. 
- Sarritan, gutxitan, aldi Iaburretan, tarte luzetan. 

(Hutchinson & Watersenetik egokitua) 
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Jordan-en Xede Berezitarako Ingelesari buruzko azken argitalpenean 
(1997), 14 era desberdin aipatzen dira. Hala ere, garrantzitsuenak soilik 
aipatuko ditut: 

1 Galdeketak= Hori da metodorik eskuragarriena eta erabiliena. Galde- 
keta-eredurik onenak Richterich-en eta Chancerel-en lanetan daude. 
Galdeketa bat erabiltzen bada, lehendabizi testatu egin behar da gal- 
derak ulertzeko modukoak direla eta erantzunak erraz analiza daitez- 
keela ziurtatzeko. Galdeketaren alderdi ona da jende askori bidal 
dakiokeela eta, txarrena, jendeak ez duela erantzuteko eta bidaltzeko 
lanik hartzen. Beharren analisiak kontrol handiagoa du elkarrizketa- 
-metodoa erabiltzen bada. 

2 Elkarrizketak.: Mackay-k gomendatzen du "elkarrizketa egituratua" 
burutzea, galdeketa bidez ikasleari laguntzen diona. Metodo hon-en 
aide ona da, elkarrizketatzaileak elkarrizketatuei lagundu diezaiekeela 
hizkuntz argibideekin eta graba ditzakeela erantzunak eta azalpenak. 

3 Jomugaegoeraren zuzeneko behaketa. Galdeketak erantzun eta 
ikastaroa egingo duenaren bidezko informazioa ematen baldin badu, 
ezin du zuzenean egindako behaketan oinarritutako daturik eman, adi- 
bidez, lanpostu batean edo unibertsitatean. 

Metodo horren deskribapena Svendsen-ek eta Krebbs-ek burutu 
zuten, lanpostu jakin batean aritzeko eskolen prestaketa egituratzea- 
rren. Svendsen-ek eta Krebbs-ek organigramako lehen mailakoei egin 
zizkioten elkanizketak, departamendu-buruari, arduradunei eta langi- 
leei, lanaren zer-nolakoak ulertzeko. Gero, bisita batzuk egin zituzten 
lantegira, ordu desberdinetan, langileen ondoan, lanean mi ziren bitar- 
tean eta jarduerak, inguruko xehetasunak eta ahozko elkarreragin- 
-motak jaso zituzten. Gainera, langileek erabiltzen zituzten dokumen- 
tu idatziak bildu zituzten. Azkenik, beren datuak zuzenak zirela, 
industriako eskarmentu handiko pertsonekin batera, egiaztatu zuten. 

4 Kasuen ikerketa» Behaketa-mota berezia da, Pertsona bati laneko tes- 
tuingurnan denboraldi batean egiten zaio jarraipena. 

Schmidt-ek alor akademikoko kasu bat azaltzen du. Enpresa-kudeake- 
tako kurtso aurreratu bateko ikasle neska bat aukeratu zuen, eta hiru 
astean haren ikasgelan sartu zen; oharrakjaso, ikaslea behatu eta ikas- 
leak hartutako apunteak berak hartutakoekin alderatu zituen. Horrela, 
egindako saioen zuzeneko esperientzia izan zuen eta Yvonne-ren 
hitzaldi batean jasotako apunteak hartzeko aukera ere izan zuen erabi- 
litako ulermen-estrategiak aztertzeko. 

Schmidt-ek dioenez, kasu baten ikerketaren alde ona da, aukera ema- 
ten duela ikasleen zailtasunak eta beharrak zein diren aditzeko, fiabar- 
durak ulertzeko aukera hobea ematen duela elkarrizketak edo 
galdeketak baino, 

5 Errealitateko materialen bilketa . Adibidez, grabatu eta filmatu egi- 
ten dira benetako negoziazioak edo hitzaldiak departamendu espezia- 
lizatuetan eta edozein inprimaki edo idazki-mota biltzen da, esate 
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4.3.1. Susan Yatesek 
proposatutako 

eredua 

.6: 

baterako, gutun komertzialak, ikasleen azterketa-laginak, unibertsita- 
teren batean ikasleek irakurri behar izaten dituzten liburu eta aldizka- 
riak. Metodo horren arazoa da, benetako material horren analisian, 
zaila dela zehaztea, zein den benetan baliagarria eta zein, besterik 
gabe, interesgarria. 

6 Beharrett analisia ikaslearen. partaidetzarekin . Ikasleak parte har- 
tzen du bere asmo eta beharrei buruzko eztabaidan, eta aukera ematen 
zaio ikastaroan zer egin litekeen gomendatzeko. Shaw-ek beharren 
galdeketa bat pizgarri gisa deskribatzen du, eskolan jarduera komuni- 
katiboa egiteko. Horrela, ikasleek ikasten dute beren beharrak eskola- 
ko kideen beharrekin adosten. 

Ikaslearen hizkuntz beharrak zehazteko, Susan Yates-ek oso galdeketa 
sinplea proposatzen du (ikus .6), eta material didaktikoen artean egokie- 
nak zein izango diren erabakitzeko, baliozko inforrnazioa ematen duena, 
Fitxa-eredu gisa ematen du, ikasleen hizkuntz beharrei buruzko informa- 
zioa Iortzeko eta zehazteko 

Susan Yatesen "English for Specific Purposes "etik hartutako testuaren 
egokittapena. Susan Holden (MEP 1977) 

1. INFORMAZIO PERTSONALA 

Adina 55 urtekoak ez du 25 urtekoaren abiaduran ikasten, 
eta, sarritan oso era desberdinean erantzuten du 
ikasketa-osagarrietan, Iaborategia esate baterako. 

Amahizkuntza Hutsegite-mota batzuk eta interferentzia-guneak 
aurrez ikusten laguntzen du. 

Dakizkien beste Askotan hizkuntzak ikasteko erraztasuna edo zail- 
hizkuntzak tasuna adierazten du 

Noi: ikasi zituen Horrek laguntzen du orain dela 20 urte ikasi zuen 
dakizkien hizkuntzak pertsona baten eta orain urtebete ikastaro bat egin 

zuenaren arteko aldeak bereizten. 

2. EGO ERA LABORALA 

Ikaslearen lanpostua Ez zaie berdin irakasten goi-mailako exekutibo 
bati eta agente kornertzial bati, 

Lanpostuaren 3 .ean lortutako informazioa osatzen du eta ekoiz- 
deskribapena pen idatziaren lagin bat eskaintzen. 

3. ZERTARAKO BEHAR DUEN HIZKUNTZA? 

Iarduerak eta Gauzatzen diren jardueren zerrenda bat aurkezten 
garrantzimaila da: telefonoa erabiltzea, postatrukea, bisitarien 

harrera ... Ik:asleak esaten du behar-beharrezkoak 
edo baliagarriak dituen, ala inoiz ere egiteko 
aukerarik ez duen. 
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4.3.2. 
Txostengilearen 

proposamena 

5. Programazio 
egokibaten 

diseinua 

5. 1. Curriculumaren 
eta programaren 

arteko bereizketa 

Hirkunt; erabileraren Ahozko ulermena, idazmena, rnintzamena, egu- 
maiztasuna nero, astern, gutxitan. Adierazle on bat da hizkuntz 

jariotasuna eta motibazioa neurtzeko. Hizkuntza 
horretan egunero mintzatzen denak agian oker 
asko egingo ditu, baina "kornunikatu" egiten du. 

balorarioa Berriro ere trebetasunen arabera sail- 
katuta: ongi, aski ongi, zuzen, gaizki. Nork bere 
burua seguru ikusten duen ala ez adierazten du. 

Funtsezko lan-proposamen bat da, adierazpen onak ematen dituena, eta 
egoki erabili daitezke zerbait aldatuta. Niretzat bi elementu funtsezkoak 
falta <lira: 

• Ez ditu bete beharreko sail tematikoak zehazten. 

• Ez du inolaz ere ikaslearen sakoneko motibazioak islatzen. 

Hala ere, aitortu beharra dago, edozein irakasleren eskura egotea dela 
eredu horren alderdirik onena. 

Nik neure aldetik, Susan Yates-en eskeman oinarritutako galdeketa bat 
erabiltzen dut. Ikasleek banaka betetzen dute eta nik aztertu ondoren, 
Shaw-ek dioen bezala (1993), emaitzak bilera batean ikasleekin komen- 
tatzen ditut. Saio horrek lagundu egiten dit niri haien motibazioak aurki- 
tzen eta haiei elkarrekin ados jartzen: 

• Hobesten dituzten sail tematikoak. 
• Menderatu nahi dituen trebetasunak. 
• Zein jarduera-mota burntzea gustatuko litzaiekeen. 
• Zeinjarduera-mota ez zaien interesatzen. 

Horrekin aski emaitza fidagarriak lortzen dira, elkarren arteko komuni- 
kazioa areagotu egiten da eta, aldi berean, ahozko trebetasun-maila eta 
partaideen elkarreragina suma daitezke. 

Curriculum eta programa hitzak honako adierarekin erabiliko ditugu: 

- "Curriculuma": kontzeptu zabala da eta honela defini daiteke: oinarri 
teknikoen, erabakien eta ekitaldien multzoa, hezkuntz proiektu baten 
planifikazioarekin, garapenarekin eta ebaluazioarekin lotuta dagoena. 

- "Ikastaroaren diseinua" prozesu bat da. Eta jardunbide horretan beha- 
rren analisian lortutako informazio gordinak interpretatu ondoren, ira- 
kaskuntza eta ikasketa-jarduera-multzo integratua ekoizten da, 
ikasleak ezagutza jakin batzuetara bideratzeko. 

- Jardunbide horren emaitza programa litzateke. 

Hizkuntz trebeta 
sunaren ikaslearen 
beraren 

5.2. Beharrak Demagun beharren analisia egina dugula, eta hizkuntza eta ikaskuntza 
analizatu ondorengo eredu-sail bat geure gain hartuta dauzkagula. Ezinbestean, galdera bati 
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datuak eta horien 
ikastarodiseinu 

baterako 
transferentzia 

5.3. lkastaro baten 
diseinurako 

ikusmolde 
desberdinak 

egin beharko diogu aurre: "Eta orain zer egin behar da inforrnazio horre- 
kin 'l", 

Ezin da infonnazio hori zuzenean ikastaroaren diseinura ekarri. Rona 
hemen zenbait arrazoi: 

1 Batzuetan ikasleak behar duena eta ikasi nahi duena ez dira bat etor- 
tzen. Kontuan hartzekoa litzateke hori ikastaro baten diseinuan, ahal 
den neurrian, eta, ezin da jaso jomuga-egoerei begira soilik oinarritu- 
tako behan:en analisi batean. Eta analisi-mota hori da, hain zuzen ere, 
maizenik egiten dena. 

2 Badira kanpoko eragileak (ikasgeletarako sarbidea, ordutegiak, ikas- 
leen kopurua) beste egoeretako ahalbideak murritz ditzaketenak. 

3 Hor daude teoriari buruzko gure iritzi propioak ere, eta gure irakas- 
kuntz eskarrnentua, eta hori guztia ere kontuan hartu beharrekoa da. 

Ikastaro baten diseinura hurbiltzeko ikusmolde asko daude. Aipa ditza 
gun, Hutchinson eta Watersen araberako hint ikusmolde nagusiak, 
1 Mintzairan oinarritutako ikastaro baten diseinua= Diseinu horretan 

ahalik eta erlaziorik zuzenena ezartzen da jomuga-egoeraren analisia- 
ren eta EFE edo EUP ikastaro baten edukien artean. Aritzeko era hori 
logikoa badirudi ere, ikaslea soil-soilik erabiltzen da helmuga-egoera 
eta irakatsi behar den hizkuntz eremua zehazteko. Bestalde, diseinu 
hori oso zurruna da, ikastaroa hasi eta gero ez baitu aldatzeko irtenbi- 
derik eta ez baititu kontuan hartzen guztion gatazkak eta kontraesa- 
nak. Edozein jardunbidek malgutasuna behar du, feedback-bideak eta 
hutsegiteen tolerantzia. Egoera berezi batean gertatzen denaren anali- 
sia erabiltzen da ikastaroaren edukia zehazteko, baina eragile asko 
daude jardueretan eragina izan dezaketenak (adibidez, besterik gabe, 
interesgarriak izatea). Hori guztia ez da hemen kontuan hartzen. ' 

2 Trebetasunetan oinarritutako ikastaroaren diseinua. Ikusmolde 
honen ardatza edo ideia nagusia da edozein hizkuntz jarreraren azpian 
badaudela ikasleak erabiltzen dituen trebetasun eta estrategia batzuk 
diskurtsoa ulertzeko edo burutzeko. Hori horrela, ikasleari trebetasu- 
nak eta estrategiak garatzen laguntzeko, eta ikastaroa amaitu ondoren 
ere jarraitzeko, diseinatu behar dira EFE ikastaroak. 

3 Ikasketajardunbidean oinarritutako ikastaro baten diseinua» Aditu 
horien arabera, badago hirugarren ikuspuntu bat, ez dela aski lehen 
esandako guztia. Norbaiti aritzeko lagunduko <lion gaitasuna lortzea 
baino haratago joan behar da, aurkitu nahi duguna ez baita norbaiten 
gaitasuna soilik, baizik eta gaitasun hori nola lortzen duen ikustea. 
Hau da, ikas-prozesuan eragina duten eragileak ere kontuan hartzeko- 
ak dira ikastaroaren diseinuaren ibilbide osoan. 

Teoria horren bi inplikaziorik handienak hauek dira: 

a Prozesu adostu batean egin behar da ikastaroaren diseinua, ez baita 
eragile bakar bat guztien gainetik edukia erabat baldintzatzen due- 
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5.3. 1. Metodo 
batzuetan erabili 

diren ikusmoldeak 

5.3.2. lkasketa 
prozesuan 
ardaztutako 
ikusmo/dea 

.7: 

nik. Osagai guztiek dute eragina beste guztietan eta denek jasotzen 
dute beste osagaien eragina. 

b Jardunbide dinamikoa da ikastaroaren diseinua, beharrak eta balia- 
bideak denboraren poderioz aldatu egiten baitira. Beraz, feedback- 
-bideak ezarri behar dira, garapenari eta balizko aldaketei erantzun- 
go dietenak. 

Aipa ditzagun orain metodo jakin batzuk egiteko izan diren aha]bideak, 
egi1eek diseinua egiteko oinarri hartu dituzten irizpideen arabera. 

1. Programa alor tematikoen araberakoa. 
2. Prograrna estrukturala /egoerazkoa. 
3. Programa funtzionala/nozionala 
4. Programa trebetasunen araberakoa. 
5. Programa egoeren araberakoa 
6. Programa funtzionala/ atazatan oinarritua. 
7. Programa diskurtso/trebetasunen araberakoa. 
8. Programa trebetasunen eta estrategien araberakoa. 

Azkenik, ikastaro-diseinu bat proposatzen dute ikasprozesuan ardaztu 
tako ikusmoldea. 

Ikusmolde hori garrantzitsua da zeren, ikastekoaren eduk:ia ez ezik ikas- 
teko erabiltzen diren jarduerak ere hartzen baititu aintzat (ikus .7) ... 

Bestalde, ikas-prozesuan ardaztutako ikusmoldean, metodologia ezin 
daiteke izan bukaeran gehitzen den eranskin bat. Guztiaren zati bat beza- 
la hartu behar da. Hau da, soberakoa da jornuga-egoerako hizkuntzaren 
berezitasunen analisi zehatzetik hastea. Izan ere, hori da hain juxtu 
gehiegizko zurruntasuna sortzen duena eta metodologiaren garapena 
murrizten . 

1. Maila 

Ikasketa- 
-egoeraren analisia. 

Material interesgarri eta 
atseginak sortzea. 

Xede-egoeraren 
analisia. 

Gai-eremu eta lanen 
programa orokorra 
ezartzea 

Hizkuntza eta trebetasunen 
programa zehatz bat egitea. 

2.Maila Hizkuntz edukien eta 
trebetasunen 
egiaztapena, eta beharrezko 
egokitzapenak egitea. 
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Ondorioa 

Has daiteke, zentzuz, programa orokor batekin, jomuga-egoeran garatu 
behar di.ren alor tematikoak eta jarduera komunikatiboak kontuan izango 
dituen prog.ramarekin. Programa orokor horrek balio dezake hasierako 
testuak aukeratzeko eta jarduerak sortzeko. Aski zehatza da material- 
-diseinatzaileei laguntzeko, baina ez sormena murrizteko eran egina. 
Balio dio material-sortzaileari, ikas-egoeratik ateratzen diren eragileak 
kontuan hartzeko. 

Horrekin bigarren fasean gaude, 2. mai1an. Fase horretan materialak 
berak izango dim programa baten sortzaileak, eta beharren analisitik sor- 
tzen den programa aske baten aurrez aurre jar daiteke. Eta hortik aurrera, 
hutsuneak bete daitezke eta aipatu gabekoak adierazi. 

Materialen edukiak eta metodologia erabat baldintzatzen dituena progra- 
ma dela pentsatu beharrean, programa etamaterialak elkar.re.raginean gara- 
tzen di.rela hartu behar da kontuan. Programa era sortzailean erabiltzen da, 
lortu nahi diren xede berezitarako kalitatezko jardueren sortzaile bezala, 
eta, aldi berean, helburu bereziekin lotuta dagoen programa bezala. 

Zein irizpide aukeratu behar dira eskaintzen dizkigutenen artean? 

Swan da galdera horren erantzuna hobekien laburbiltzen duena. Hala 
dio: 

"Gai nagusia ez da lehentasuna zein curriculum-motari eman behar 
zaion. Kontua da nola uztartu gutxi gorabehera zortzi curriculum desber- 
din (funtzionala, nozionala, egoerazkoa, tematikoa, fonologikoa, lexika- 
la, estrukturala, trebetasunen araberakoa) zentzuzko ikasketa-programa 
batean". 

Nire ustez, irakasle batek bere lana programa instituzional batean oina- 
rritu behar baldin badu, zama handi bat izan daiteke, sormena murriztu 
eta dena ebaluazio-irizpideen baitan jarraraz diezaiokeena ... Baina, zen- 
tzuz erabilitako programa gida eta euskarri, eta, aldi berean, sormen-era- 
gile izan liteke irakaslearentzat. Programa lanerako dokumentu bat da, 
malgutasunez erabil daitekeena, eta erabili behar dena, ikas-prozesua eta 
helburua ahalik eta gehien indartzeko. 
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.8: 

EFE-ren zuhaltza I 
IKASKUNTZA KOMUNIKAZIOA 

LEGE-AOITUAK 
ABOKATUAK 

Gizarte-zientzietarako esp. 

ZUZENBIDEA 

Zuzenbiderako 
esp. 

E.F.E. 
(Espallo! para fines espadficos) 

NEGOZIOG!LEAK 
IDAZKARIAK 

TURISMO·ARLOKDAK 

ESPAINIERA 
H2GISA 

HIZKUNTZ 
lRAKASKUNTZA 

Ekonamia eta 
negoziotarako esp. 

E.L.E. 
(Espafiol coma 
len9ua exlranjera) 

EKONDMIA 
KUDEAKETA 

EMPRESl\·ARLOKOAK 
TUR!SMOA 

TEKNIKARIAK 
SENDAGILEAK 
INGENIARIAK 

ESPAINIERA 
OROKORRA 

Zientzia eta 
teknologiarako espainlera 

OSASUtb\ 
INGENIARITZA 

ARKITEKTURA. 

ESPAINERA 
AMA HIZKUNTZA GISA 

Itzultzailea: Iiiaki Ugalde 
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