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Txosten honetan bi gai aztertuko ditugu: 

1 Material didaktikoen analisia eta ebaluazioa zergatik eta nola egin 
ikastea. 

2 lrakaslearen zeregina zein den xede berezitarako hizkuntz eskoletan. 

Ikastaro batean eta talde jakin batentzako zer material erabiliko dugun 
erabaki aurretik, ezinbestekoa da beharren analisia egitea. Izan ere, hori 
egin ezean, ikastaroa metodo baten baitan jarriko genuke, eta hori da, 
hain zuzen ere, egin behar ez dena. 

Aukeratutako metodoari egindako analisiaren emaitzak eskuan ditugula, 
programa bat egin beharko dugu eta, gero, zer material erabiliko dugun 
erabaki. Fase honetan him aukera ditugu: 

1 Dauden materialak aukeratzea. 
2 Geure material propioak sortzea. 
3 Dauden rnaterialak aldatzea. 

Dauden materialak aukeratzeak burututa daudenak ebaluatzea dakar eta 
gure xede-taldeari ongien egokitzen zaiona hautatzea. 

Material propioak sortzeak geure metodoa garatzera garamatza. Eta 
horrek zailtasunak sortzen baditu ere, ikasleen beharren neurriko ikasta- 
ro baten diseinua egiteko egokiera ematen digu. 

Dauden materialak aldatzeak eskatzen du irakasleak eskolak emateko 
beharretara doi-doi egokitzea. Egia esanda, hirugarren aukera beste bien 
konbinazioa <la. 

Lehen bi aukerak jarduera desberdintzat hartzen <lira, eta hala da, baina 
elkarren osagarri direla esan behar da. Mater:ialak lantzen edo garatzen 
dituen irakasleak, teknika eta ideia asko jaso ditzake dauden materialen 
ebaluaziotik abiatuta. Bestalde, geure material propioak lantzeak bestek 
argitaratutako materialen alderdi zehatz batzuk bilatzera garamatza, eta 
jarduera askoren helburua eta mekanika hobeto ulertzera. 

Ikastaro honetako partaideen kasu berezian, segur aski hiru gauza horiek 
egin beharko dituzte eta, gainera, horietako bi aukeretan Ian gehigarri bat 
egin. Materialen aukera eta aldaketak egitean, euskaratu egin beharko 
dituzte, horrelako material gutxi baitago merkatuan. Horregatik garran- 
tzitsua da irizpide batzuk ezartzea, dauden materialak azkar ebaluatzeko 
eta, kasu bakoitzean, ongi eta era eraginkorrean egokitzeko. 

Lehen zati honetan lehen aukera aztertuko dugu zehazkiago, hau da, 
materialen ebaluazioa, hori baita probetxuzkoena, nire ustez, ikastaro 
honetan parte hartzen dutenentzat. 
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1.3. Materia/ei eta 
informazio·iturriei 

buruzko hiru ga/dera 

Materialen ebaluazioaz hitz egin aurretik, zerbait aipatu nahi nuke, hiz- 
kuntz berezietarako irakasleek, ikastaro bat antolatzeko ardura ematen 
dietenean , aurre egin behar dieten him arazori buruz. Hirn arazo horiek 
benetan bi direla uste dut. 

Ondoko galdera hauetan laburbil daitezke: 

1 Zein metodo aukeratuko dut, bat egokia aurkitzen badut? 
2 Zein informazio-iturritara jo dezaket, prestatu behar dudan programa 

nire xede-taldearentzat egokia izan dadin? 
3 Beharrezkoa al da benetako, errealitateko, materialak aurkitzea? Non- 

dik har ditzaket? 

1 Lehenengo galderaren erantzuna merkatuan dauden material pedago- 
gikoak ebaluatzen jakitea da, ikasleentzako egokiak diren ala ez era- 
bakitzeko; ehuneko ehunean baliozkoak ez badira ere, gutxienez 
%60an izan daitezela, erabat egokia aurkitzea ezinezkoa baita. 

Beste aldetik, bada uste bat, ez idatzia,jakina, Xede Berezitarako Hizkuntz 
irakasle batek, berez inplizituki, material-ekoizle ere izan behar duela, alor 
horretan ikasketa-egoera bakoitza bakarra eta errepikaezina omen delako. 
Aipatuko dut alderdi hori, irakaslearen zereginaz hitz egitean. 

Egia da alor jakin batzuetan: juridikoan, medikuntzan edo zientzia eta 
teknologian, irakaslearen edo irakasle-taldearen lana handia dela, gaz- 
telaniaz behintzat, metodo "prefabrikatu" gutxi baitaude. Beste alorre- 
tan, aldiz, gaztelania komertzialaren eremuan es ate baterako, edo 
negozioetarako gaztelaniaren kasuan, ikusten hasiak gara eskaintza 
aski ona merkatuan. 

Zoritxarrez, oraingoz, hori ez da ikastaro honetako partaideentzat ara- 
zorik nagusiena. Dena dela, komeni da hizkuntza anitzetan dauden 
materialak ebaluatzen ikastea, horiek egokitzeko, edo horietatik abia- 
tuta material berriak sortzeko. 

2 Bigarren arazoari erantzuteko, iturriena alegia, eta informazio-ituni 
idatzi egokiez ari naiz, ezabatu egin behar da, urte batzuetatik hona 
asko zabaldu den ustea: alegia, hiztegi espezializatu on batekin eta 
zenbait testurekin, Xede Berezitarako Hizkuntz eskola bat eman daite- 
keela. Hori gezur galanta da, jakina, eta Xede Berezitarako Hizkuntz 
irakaskuntzaren ikuspegi murriztaile baten ondorioa da. Horretaz aritu 
nintzen lehenengo txostenean. Hau da, Xede Berezitarako Hizkuntza- 
-eskola bat ematea, profesional batek here laneko hizkuntz erabilera 
kontuan hartu beharrean, testu batzuetatik ateratako hitz-zerrenda bat 
ematea dela uste izatea. 

Nire eskarmentuak erakusten dit, irakasleak erabil ditzakeen inforrna- 
zio-iturri probetxuzkoenak, eskuraerrazenak eta fidagarrienak direla 
bere lanbide-eremuko aldizkari profesionalak. Izan ere, azaltzen 
dituzten informazioa eta gaiak esanahi handikoak dira ikasleentzat, 
hauek, ezin da ahaztu, alor horretako profesionalak dira. Gero eta 
gehiago aurkitzen dira merkatuan zenbait eremu profesionali buruzko 
aldizkako argitalpenak: negozioen alorra, enpresak, finantzak, burtsa, 

Material didaktikoen analisia eta ebaluazioa 153 
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merkadoteknia eta kudeaketa. Gai hori hain espezifikoa izanik, aldiz- 
kari-mota horiek liburntegietan bilatu behar <lira eta, batez ere, Elkar- 
go Profesionaletan, horiek baitira gehien argitaratzen dituztenak. Oro 
har, ez da horietako ale batzuk eskuratzeko aparteko arazorik izaten. 

Iturri ez-idatziei dagokienez, oso estimatzekoa da galdera batzuei 
erantzungo dien profesionalen baten laguntza. Hala ere, ni programa 
diseinatu ondoren joango nintzateke harengana, irakasleak ezagutzen 
ez dituen alderdi jakin batzuei buruz hitz egitera, edo guk proposatzen 
ditugun ariketak eta jarduerak egoki eta zentzuzkoak diren ala ez gal- 
detzera. Ez, ordea, gure ikastaroa programa egiteko eskatzera, hori ez 
baita haren zeregina, eta "profesional bati bere ofizioa irakatsi nahi 
izatea" pentsamolde oker horretan erortzeko arriskua baitago. 

3 Hirugarren arazoa, erabiliko ditugun materialen benetakotasun errealari 
dagokio. Gaihori eztabaida-iturri izan da, eta da.hizkuntza orokorreko eta 
hizkuntza bereziaren irakaskuntzan. Materialen benetakotasunaren kon- 
tzeptua bera oso eztabaidatua izan da. Berez, benetako materialak erabil- 
tzeak esan nahi du dokumentuen erabilera: idatziak, entzutezkoak, irudi 
edo bideoak, ikasleak bere Ianbidean edo ikasketan erabiltzen dituenak. 

Ezin da ukatu, talde jakin bateko ikasleek erabiltzen dituzten benetako 
dokumentuak ekartzen badituzte, onuragarriak izango direla irakasle- 
arentzat. Hasteko, ikasleek beren lanbideko hizkuntz prerniak hobeto 
ezagutzen lagunduko digute, eta alor zehatz horretan eman beharreko 
lehenengo EFE ikastaroa balitz, balio handiko dokumentuak lirateke. 

Bigarren alderdi positiboa, motibazioarena litzateke, ikasleak bere iri- 
tzia eta partaidetza kontuan hartzen direla ikusiko luke, eta, aldi bere- 
an, autoikaskuntzarako bidea erakusten ariko ginateke, bere benetako 
beharrei eta lehentasun linguistikoei bumzko gaiak gogoraraztean. 

Hala ere, ezin dugu ahaztu, hori eginez gero, helburu pedagogikoekin 
diseinatu ez diren materialak erabiltzen ariko garela. Eta funtsezko 
gaia da, zein dokumentu aukeratu behar ditugun eta eskolan nola era- 
biliko ditugun jakitea. 

Materialen aukeraketari dagokionez, ikasleek garrantzi handia dute, 
material horien artean, ikasten ari diren hizkuntzan erabiltzeko balia- 
garrienak zein izan daitezkeen, benetan argi adierazten badigute. 

Materialen aprobetxamenduaz ari garela, egiazko arr:isku bat dago. 
Gerta liteke interesgarri dirudien dokumentu batek, eskola emateko 
baliorik ez izatea, bi arrazoi nagusirengatik: 

• Benetako dokumentu bat ezin liteke eskolan errentagarri izan eta 
atsegina, eskolako edozein jardueratan aplikatzeko oinarri metodo- 
logikoak kontuan hartzen ez badira. Hortik, metodologiaren eta 
horren aplikazioaren garrantzia. 

• Askotan irakasleak lan handia egin behar izaten du eta denbora 
luzea ematen benetako materialak lortzen, eta ez zaio astirik eta 
adorerik geratzen horiek behar bezala ustiatzeko. 

Marfa Llutsa Saba/er 
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2. Materialen 
analisia 

2. 1. Zergatik 
eba/uatzen ditugu 

materia/ak? 

Beste aide batetik, nire ustez, ez dugu benetako materialen temapean 
erori behar. Horien garrantzia, lortu nahi den helburuaren baitan dago. 
Propio sortutako materialak batzuetan egokiagoak izan daitezke bene- 
tako testu errealak baino; adibidez, erabileraren alderdi zehatz bat 
argitzeko, gramatika-egituraren bat argitzeko, edo irakurketarako zen- 
bait mikro-gaitasun lantzeko. 

Harren guztiaren ondorioz, esango dugu, dokumentu horiek ikas-ira- 
kaskuntzaren jardunbidean izango duten eraginaren baitan daudela. 
Baina, horiek eskolan sartzea egokia dela iruditzen bazaigu, benetako 
dokumentuak erabiliko <lira eta horien alde onei etekina aterako zaie. 
Ikus dezagun adibide bat: 

Hau (ikus .1) erdi-benetako dokumentu batekin egindako ariketa-adibide 
bat da: kreditu-txartel baten hileko estraktua. Jarduera horren helburua 
da, atzerritar bat ohitu dadila horrelako dokumentu-mota erabiltzen, eta 
aurki ditzakeen kontzeptu nagusiak barneratzen. Horregatik eskatzen 
zaio atera ditzala argibide zehatz batzuk, lauki batean idazteko. Horrek, 
oinarrizko hiztegi bat lortzen lagunduko dio eta, aldi berean, hitzak 
dokumentuan bilatzen. 

Ariketa burutzeko, ikasleari estraktu bat eman zitzaion, bankuaren bene- 
tako izena aldatuz, jatorrizko dokumentuko kontzeptu berberak azaldu 
gabe, bi arrazoi hauengatik: 

1 Benetako dokumentua luzeegia zen eta horren azterketa ikasleari 
aspergarria egingo zitzaion, inolako ekarpen berririk gabe. 

2 Txartelaz egindako gastuak ariketaren bigarren zatian jorratu ziren: 
ikasleak dokumentuaren esparru zehatzetik ateraraztea zen helburua 
eta bidaia bat egin zuen txartel-jabeak zer egin ote zuen ahoz asma- 
tzen saiatzea. Horrekin, ikaslearen partaidetza lortzen zen, gaia hurbi- 
lagotik landuz, alderdi jakin bati buruzko iritzia eskatzen zitzaion-eta. 

Beraz, zentzuzko edo erdi-benetako dokumentua aurkeztea eta erabiltzea 
egokiagoa iruditzen zait, bene-benetakoa baino, horrek ikaslea adoretze- 
ko eta metodologia interesgarriaz lantzeko aukerarik ematen ez badu 
behintzat. 

He/bunt Jakin baterako zerbaiten egokitasuna: iritzia ematea da ebalua- 
tzea. Hau da, behar berezi batetik abiatuta, eta dauzkagun baliabideak 
kontuan hartuta, zein da denen artean aukerarik onena? 

Ez dugu bat edo beste ona edo txarra denik esango, gure helburua lortze- 
ko egokiena zein den baizik. 

Edozein ebaluazio-motatan azken erabakia da segur aski onena, aldagai 
garrantzitsu guztien egiaztapen sistematikoan oinarritua izango baita. 

LFE (Lengua para Fines Especificos) ikastaroaren kasuan, erabakia 
hartu ondoren, horrekin bizi beharko dugu aldi batean. Gainera, dirua eta 
epe jakin bat erabili behar izan dugu materialak sortzen, egokitzen edo 
erosten. Horregatik da munta handikoa materialen aukera ona egitea, 
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2.2. Materialak 
eba/uatzeko irizpide 

proposamenak 

2.2. 1. Hutchinson & 
Watersen 

proposamena 

nahiz eta gure ikastaro-motari erabat egokia izango den materiala oso 
gutxitan lortu. 

Onuragarria litzateke, behintzat, zentzuz egokitutako materialak aurki- 
tzea, jakinaren gainean beste material osagarri zenbaitekin bete beharko 
ditugula hutsuneak eta eguneroko materialekin, hauek oso garrantzizko- 
ak baitira, adibidez, negozioetarako gaztelania-ikastaro batean. Eskuli- 
buru batek ez digu inoiz hori konponduko. 

Hutchinson & Waters oso zehatzak eta zorrotzak ageri dira dauden mate- 
rial pedagogikoen ebaluazio-lanean. Behin eta berriz esaten dute, ezin 
dela irakaslearen ebaluazio subjektiboa soilik izan. 

Lau pauso ikusten dituzte jardunbide honetan: 

1 Irizpide-definizioa. 
2 Analisi subjektiboa. 
3 Analisi objektiboa. 
4 Irizpide objektiboak eta helburuak elkarrekin ondo uztartzen diren 

egiaztatzea. 

Eta, ebaluaziorako 21 irizpide subjektiboen zerrenda proposatzen dute, 
puntu hauetan oinarritua: 

• Publikoa. 
• Helburuak. 
• Edukia. 
• Metodologia. 
• Beste irizpideak, 

21 irizpide subjektibo horiek alderatu egin behar dira beste hainbeste 
irizpide objektiborekin, bat datozen ala ez ikusteko, eta horrela ebaluazio 
orekatua lortzeko. Edukitan oinarritutako irizpideen Iaburpen bat aurkez- 
tuko dugu segidan. 

EDUKIAK 

ANALISI SUBJEKTIBOA 

A 

ANALISI OBJEKTIBOA 

B 

1 Zein hizkuntz ikusmolde sartu nahi 
duzu? Estrukturala, nozionala, fun- 
tzionala, bi edo gehiago uztartzen 
dituenaren araberakoa? 

2 Hizkuntzaren zein alderdi landu 2 Hizkuntzaren zein alderdi lantzen 
beharko litzateke? egiturak, funtzio- dute materialek? 
ak, hiztegi-alorra? · 

3 Zein lanproportzio nahi duzu 3 Zein da trebetasun bakoitzaren lan 
makrotrebetasun bakoitzean'l Nahi proportzloa'i Ba al da trebetasun- 
al duzu trebetasun-integraziorako -integraziorako ariketarik? 
ariketak sartu? 

1 Zein hizkuntz ikusmolde ageri da 
dokumentuetan? 
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4 Zein testumota sartu nahi duzu? 

- Gutunak 
- Elkarrizketak 
- Txostcnak 
- Ikusteko testuak (irudiak, grafikoak, 

taulak ... ) 
- Entzuteko testuak 
- Bideo-testuak 
- Beste 

4 Zein testumota daude materialetan? 

2.2.2. Lagin bidezko 
lene, irakaslearen 

proposamen batera 
heltzeko 

158 

S Zein alor berezi landu nahi duzu? S Zein dira materialetan dauden alor 
(medikuntza, biologia, zuzenbi- espezifikoak, ikaslearen ezagutza- 
dea ... ) -maila eta gai-motak? 

Zein ezagutzamaila dute ikasleek 
gure ustez? (bigarren mailakoa, uni- 
bertsitario-rnailakoa, graduondo- 
koa ... ?). 

Nolako gai bereziak behar dira? 
(ospitaleko kudeaketa, medikuntza- 
-reknologia ... ). 

Segidan honako pausoei jarraitzen zaie: 

a A galderei erantzun, irakasleak edo erakundeak zer nahi duten zehaz- 
teko. Informazio hori erabil dezake, oinarri bezala, bere materialak 
idazteko, edo ondorengo fasean landuko denaren lehenengo zirribo- 
rroa egiteko. 

b Aukeratutako materialak analizatu, B galderei erantzunez. 

c A eta B galderak elkarrekin erkatu. Orduan adostasunik handiena bila- 
tu behar da alorrik gehienetan, gure iritzi subjektiboak ez ditugula 
irizpide objektiboen gainean jartzen ziurtatzeko. 

d Alderdi batzuk aukeratu, eta beharrezkoa bada, batzuk aldatzea, pro- 
grama koherente eta objektibo bat prestatzeko, eta aldi berean, irakas- 
leen asmoak eta ikasleen beharrak asetzeko. 

Oso Ian zehatza eta zientifikoa irnditzen zait, baina ikaragarria eta, asko- 
tan, burutu ezina, besterik gabe, astirik edo baliabide nahikorik izaten ez 
delako. 

Materialen ebaluazio-neurri bezala aurkeztuko dudana, gogoeta tekniko 
eta praktikoen ondorioa da, eta askoz ere sinpleagoa. Horrek ez du esan 
nahi, hainbeste estimatzen ditudan bi aditu horiek esandakoa gutxiesten 
dudanik. 

Has gaitezen komentatuko ditudan him laginekin. Horiek analizatzeko, 
galdera-kopuru mugatu bat erabiliko dugu. Gero, horiek beste askorekin 
batera aurkituko ditugu baremoan. Oraingoz, parametro batzuetara 
mugatuko gara. Ondorengo hauek <lira: 
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MATERIALEN ANALISIRA HURBILTZEKO LEHEN SAIOA 

1. Lagina 

Zein elementuk osatzen <lute unitate didaktikoa? 
Zein trebetasun lantzen ditu? 
Zein ikasle-motarentzat balio dezake? 

2. eta 3. laginak 

1. Zein dira antzak eta aldeak, 1. laginarekin erkatuta? 
2. Jardueraren egitura 

- Zer eskatzen zaio ikasleari? 
- Zein elementu ematen zaizkio? 
- Zein trebetasun lantzen ditu? 
- Erantzuten al dio laneko egoera bati? 

1. Jagina Mundo de los negocios. M. Torres Balfagon. Langues et Affaires. 1988. 
Laugarren edizioa eguneratua. 24. Unitatea: Burtsa. 

Egitura: gaiaren azalpen deskriptiboa (ikus .2: l. lagina). 

- Aukera anitzeko testa, ulermena egiaztatzeko; 
- definizio-ariketa; 
- testuingurutik kanpoko gramatika-ariketa, gaiarekin lotura zuzenik ez 

duena; 
- unitatearen gaiari buruzko frantsesetik gaztelaniarako itzulpena; 
- testua kasetean grabatuta dago. Ez du inongo aprobetxamendurik. 
Trebetasunak 
- Idatzizkoaren ulermena. 
- Idazmena. 
- Itzulpena. 

Zertarako balio Frantzian gaztelaniazko ziurtagiri ofiziala lortzeko metodo gomendatua 
du? da. Azterketariari eskatzen zaio gai jakin batzuen hiztegia ezagutzea, 

frantsesetik gaztelaniara esaldi errazetatik zailagoetara itzultzeko gai 
izatea, gutun komertzial bat idaztea, teoria-kontzeptu batzuk definitzen 
jakitea eta testu frantses baten laburpena gaztelaniaz egitea. 

Metodo horrek egoki betetzen du irakaskuntza tradizional batean oinarri- 
tutako azterketaren helburua, baina nekez ematen dio negozioetako mun- 
duan jardun behar duen profesionalari, bai ahoz bai idatziz behar duen 
heziketa egokia. 

Adibide honek ondo erakusten du "lanbidea profesionalei" irakasteari 
buruz esan dudanaren froga garbia. Berriro diot, ez dugu ahaztu behar 
ikasleak profesionalak direla edo izango direla. Ik:asleek beren lanbidean 
aritzeko behar dituzten tresna linguistikoak lortu behar dituzte. Eta hori 
ez da lagin horren kasua. 

Beraz, badago saihestu beharreko arriskua: Xede Berezitarako Hizkuntz 
eskola bat, hizkuntza bera baino gehiago, espezialitateari buruzko ezagu- 
tzak eta material didaktikoak lantzeko saio bihurtzea. Benetan, teoria- 
-eskuliburuak <lira, hitz zerrenda batez hornituak. 
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.2: 1. lag in a 

La reforma bursatil 
La reforma oursatn de 1989 tlene por objeto modernlzar la actlvl- 

dad lnverslonlsta y, de esta forma, poder competlr con las otras bol- 
sas europeas. Tarnblen se preve un mayor control por parte del 
goblerno con el fin de acabar con la sltuacl6n de monopolio de los 
agentes de camblo y bolsa espat'ioles que slempre se han mostrado 
reaclos a la apllcacl6n de dlcha reforma. 

Hasta ahora eran los agentes de camblo las que lntegraban las 
organizaciones que reguiaban las cuatro bolsas def pafs : Madrid, Bar· 
celona, Valencia y Biibao. 

Con la nuevafey, dichos agentes ya no tendran derecho a formar 
parte de la Comlsl6n Naclonal de la Bolsa. Esta organlzaci6n cons· 
tara de clnoo rnlembros nombrados por el goblerno, el gobernador 
ad]unfo del Banco de Espana, y el director general de Hacienda. 

Esta reforrna'tlene tamblsn por finalldad proteger a los pequefies 
lnverslonlstas contra algunas practlcas abusivas por parte de los agen- 
tes de carnblo y bolsa (e.g. : corntslon excesiva). 

La ley dlspone una llberalizacl6n progresiva de la partlclpacl6n 
de las sociedades extranJeras mlembros de la CEE en el mercado bur- 
satll. 

Los agentes de las bolslnas de Barcelona, Valencia y Biibao se 
han opuesto a la lifiplantaclon de dlcha reforrna ya que antes eran ellos 
los que controlaban la actlvidad bursatll de dlchas plazas y fijaban las 
cotlzaclones. A partlr de 1989, con arreqlo a la nueva ley, se efectuara 
electr6nicamente la cotizacl6n naclonal de todos los valores. 

Vocabulario 
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un acclonlsta 
un acreedor 
un agente de camblo y bolsa 
un agente coleglado 
un alza 
un alcista 
una baJa 
un bajista 
una bolsa de mercancias 
una bolsa de valores 
(o flnanclerajt 
bolsista, bursatil 
un bono del Tesoro 
capacltado 
celebruse 
la contratactlm 
un corredor 
cotlzar 
las cotlzaclones 
la coyuntura 
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un actfonnaire 
un creancler 
un agent de change et de bourse 
un agent assermente 
une hausse 
un haussfer 
une balsse 
un balssler 
une bourse de marchandises 
une bourse des valeurs 

boursier 
un bon du Tresor 
habillte 
se tenir 
la negoclatlon 
un courtier 
coter 
/es cours 
la conjoncture 



1 .. Test de comprenslen 

Esco/a fa respueste correcte 
1 • En el mercado a plazo, se paga segun la cotizacl6n del dia 

a) de contrataci6n 
b) de liquldaci6n 
c) de entrega 
d) de encargo 

2 • Cuando se preve un alza en la bolsa, un buen lnversionlsta ha de 

a) comprar 
b) vender 
c) esperar 

3 - Se entlende por d{a de llquldaclon el dia en que _ 
a) se cotlzan los preclos 
b) se efectua.la transaccl6n 
c) se encarga la operac!on 
d) se entregan los valores 

4 - Cuando se efectua hoy una transaccl6n para fin de mes, se llama 
dicha operaclon _ 
a) al contado 
b) a credlto 
c) a plazo 
d) en descubierto 

5 • El inverslonlsta que qulere comprar o vender valores puede efec- 
tuar la transaccl6n . 
a) personalmente 
b) por medio de un agente de cambio 
c) por medio de un cambista 
d) por medio de un alcista 

6 • Se llama bajlsta al que hoy esperando una baja. 
a) vende al contado 
bl vende a plazo 
c) compra al contado 
d} vende en descubierto 

7 • Una obllgacl6n es un titulo de renta _ 
a) cumulativa 
b) fija 
c) amortizable 
d) variable 
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2. Preguntas 
Dar las detlniciones de /os termtnos sfgulentes 
1. operacl6n en descubterto 
2. las deudas consoltdadas 
3. reembolso por sorteo 
4. bono del tesoro 
5. agente coleglado 

3. Repaso gramatical 
EMPLEO DE LOS VERSOS« PEDIR » Y « PREGUNTAR » 

1. (Vd.) al Senor Robles que me compre titulos por un valor 
de dtez mil pesetas. 

2. No qulero que (tu} me cosas tan cornpllcadas. Mfralas en 
una enclclopedla. 

3. Vds. a su banco sl merece la pena lnvertir en acclones de 
la Telef6nica. 

4. No me (tu} estas coses, que yo no soy Rockefeller. 
5. Se dlrig[6 a rnf y me sl yo lenfa bastante dinero. 
6. Cuando lleg6, la primera cosa que hizo fue un favor. 
7. No quiero que'-me ,, (vosotros) mas dinero. 
8. Le devolvleron la cantldad que me preslada. . 
9. Le tienes que al portero a que hora abren las laqulllas. 

10. Al Jlegar de Madrid, su hermana por Vd. 
11. Estamos muy blen alo)ados; nose puede mas. 
12. La verdad, yo me si son capaces de llevar este negocio. 

4. Traduccl6n inversa 
Les bourses de· valeurs sont comparables ii des marches puisque ce sont 

des lieux oil. vendeurs et acheteurs se rencontrent ou, plus precisement, ceux 
qui cherchent ii vendre et ceux qui cherchent ii acheter. 

Mais !es transactions sont d'une nature tout a fail partlcullere puisque, d'une 
part, eUes portent non sur des marchandlses mals sur des valeurs, et d'autre part, 
Jes vendeurs n'ont pas toujours !'intention de livrer effectlvement ces valeurs et 
les acheteurs espsrent Jes revendre avant d'en avolr pris livraison. Ceux qui pen- 
sent realiser un benefice grAce aux variations des cours sont appeles • specula- 
teurs •. 

Comme !es operations risquent d'etre frauduleuses, ces marches sont stric- 
tement controles par le Gouvernement qul delegue ses pouvolrs ii des agents 
de 'change ou a des courtiers qui, pour exercer leurs fonctions, doivent �tre asset- 
mentes et fournir sufftsarnrnent de garanties sur le plan financier en deposant 
une caution. 
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.3: 2. lagina 

iLosabia? . · . 

E I marketing puede definirse como el conjtmto de octividades realizadas para favore 
cer la comercializaci6n de un producto o servicio en el mercado. 

Se suele considerar que la pubficidod es la actividad mas importonte del marketing por 
que de nada sirve un buen producto si no se sabe vender. Pero, a pesor de ser ton f>oderoso, 
solo represento un factor mas del //amado marketing-mix. Adamos, lo publicidad debe set 
comf>lementaria de los otros instrumentos del marketing, ya que de lo controrio no tendria 
eficacia. · 

Los principales objetivos det marketing son elevar la cifra de ventes, obtener rentobilidad 
y aumentar fa cuota de participacion en el mercado. Para conseguir estos objetivos las empre- 
sas e(aboran el 1/amado pion de marketing. Esta es!rategia consiste en definir: 
- el posicionamiento, es decir, la idea que (os consumidores tienen de los productos o servi 

cios de una empreso y de las productos o servicios de sus competidores; 

 el p ublico objetlvo o target group, es de cir, el segmento de mercado al que va a dirigirse 
ef producto y la comunicacion publicitaria; 

 Jos factores del marketing-mix, es decir, producto, precio, distribuci6n y promocion. Al 
hab/ar de promoci6n estamos hociendalo de todas estas octividades: la publicidad, (as refa 
ciones pub/icas, lo promoci6n de ventos y fa publicity coma medias de comunicacion masi- 
vos, y la (uerzo de ventos como medio no masivo. Si se quiere conseguir e(lcocia es (unda 
menwl una buena coordinocitin de todos las foctores de/ marketing-mix. 

Compruebe y amp�ie 

I. ;Conoce la palabra espanola sinonima de «marketing»? ;Cual es! 

2. [C6mo se denomina la combinacl6n de factores que utllizan los responsables del 
marketing para al canzar sus objetivos? 

3. ;Como se denomina en marketing al conjunto de vendedores que trabajan para 
una compaiifa? 
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4. Explique la diferencia entre medios de cornunicaclon masivos y no masivos. 

5, Relacione las slguientes palabras y expresiones con su correspondiente deflnl- 
don. Utilice, s] es necesario, el diccionario. 

posicionam lento ..J consurnldores 

..J plan de marketing - rnercado -' 
_j cifra de ventas - cuota de participaci6n en el mercado .....! 
..J rentabllldad ..J publlco objetivo 

I, Conjunto de acciones sucesivas y coordinadas que reallza la empresa para alcanza r unos 
objetivos comerciales defin idos. 

2. Conjunto de personas y organizaciones que participan en la compra y venta de bienes Y 
servicios. 

3. Ventas d� bieneso servicios realizadas por una empresa durante un periodo de tiempo 
determinado, generalrnente un afio, 

4. Porcentaje de beneficio obtenido en una inversion en un periodo de tiempo determi- 
nado. 

5. Proporci6n de ventas de un producto o servicio que realiza una empresa en relaci6n con 
fas Ventas totales efectuadas por todas las empresas en ese mercado. Tarnbien se denomi- 
na (<penetraci6n en el rnercado», 

6. Percepci6n de los diferentes atributos que las consurnldores consideran que tiene cada 
marca en relaci6n con las dem:is conocidas. Depende de las caracteristicas espedficas de 
los consumidores, coma la edad, el sexo, el poder adqulsitivo, el estilo de vida, etc. 

7. Conjuntc de personas que consumen o utilizan un producto o servicio. 

8. Paree del rnercado a la que la empresa va a dirigir sus productos y que esta definido par 
variables especlflcas (edad, sexo, etc.] que permiten diferenciarlo claramente de otros 
segmentos. 

6. Elija algun producto o servlclo conocido que se este comercializando actualmen- 
te en el mercado y piense a que publico objetivo va dirigldo. ,En que basa su opi- 
nion? lEstan sus compaiieros de acuerdo? 

7. Haga un pequefio estudio comparative de la opinion de sus compaiieros con res· 
pecto a algun producto o servicio ofrecido por dos empresas competidoras. 
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2. lagina Imagen de marca. M. Fajardo eta S. Gonzalez. Santillana. Universidad 
de Salamanca 1995. Marketing: la publicidad. Parte 1: l,Lo sabfa? (54, 
55 or.) -ikus .3: 2. lagina-. 

1. Antzak eta aldeak 1. laginarekin erkatuta. 

Antzak: Teoriako testu deskriptibo bat dago. 

Aldeak: 

a Testu-mota hori sartzeko helburua: gaiarekin ohitzeko balio du, hizte- 
gia eta hizketa-gaiak sartzeko. Euskarri bat da, nolabaiteko "aurrebe- 
rotzea". 

b Harren erabileran ikusten dugu, badaudela ulermenari buruzko galde- 
rak testu idatziak ekoizteko, testuan dauden hitzekin Iotuta definizioak 
egiteko ariketa. Beraz, egokiak dira eta testuingmuan errotuak, 

c Testuaren ahozko aprobetxamendua ere badago, testutik eratorritako 
hizketa-gai batez hornitua. 

d Ariketa batzuk erantsiz osatzen da. 

Baina, ikasleak ez du ikasteko eredurik eta jarraibiderik. 

Lehen egiten genituen galderei erantzuten saiatzen bagara: 

1 Zer eskatzen zaio ikasleari? Gauza desberdinak eskatzen zaizkio: 

a Testu bat irakurri eta ulertzea. 
b Hiztegia finkatzea, hitz eta azalpen batzuekin lotu behar dituen 

definizioen bidez. 
c Gaiaren zerikusirik duen alderdiren bati buruzko eztabaida. 
d Marketing-en gaiari buruzko ikasleen iritzien lanketa. 

2 Zein elementu ematen zaio? 

Azken bi ariketara heldu baino lehen, kontzeptuak eta hiztegia eman 
zaizkio 

3 Zein trebetasun lantzen dira? 

Hirn makro-trebetasun lantzen dira: irakurriaren ulermena, mintzame- 
na eta idazmena. 
(7. galderan zehaztatua ez badago ere). 

4 Lanegoera bati erantzuten al dio? 

7. ariketak du antzik handiena lanbide-jarduerarekin: produktu edo 
zerbitzuren baten alderaketa-ikerketa burutzeko iritziak jasotzea, Hala 
ere, profesional bat elementu gutxirekin aritzeko jarduera da. Profe- 
sionalak beti helburu zehatzen bat lortzeko egiten du lana, emaitzak 
ere zehatzak lortzeko. Eta hori ez da ariketa horretan gertatzen. 
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.4: 3. lagina 

4.1. La cornpafiia Hf SP ALIS ha reunido en Madrid a sus Delegados Cornerciales 
de todo el pals para tratar de diferentes cuestiones. A continuaci6n tiene 
reproducido el orden de] dia de esta reunion. 

ORDEN DEL DIA DE LA REUNI6N DEL 12 DE ABRIL DE 1992 

I. Presentaci6n de Jos objetivos cornerciales que hay que alcanzar en el 
segundo semestre. 

2. 
3. Mej ora de los puntos de vent a existentes. 
4. Problemas suscitados por la reproduccion ilegal. 
5. Ruegos y preguntas. 

4.1.a. Escuche algunos fragmentos de la reunion y escriba en el orden del dla 
cual es el tema cratado en el punto 2. 

4.1.b. Vuelva a escuchar los fragmentos 1 y 2 y anote las expresiones que se 
utilizan para las siguientes funciones: 

• Abrir la sesion. 
• Dar la palabra. 

• Pedir una aclaraci6n. 
• Hacer una aclaraci6n. 

• Hacer un incise, 

4.1.c. Escuche los fragmentos 3 y 4 y haga una lista de las expresiones que se 
utilizan para las funciones siguientes: 

• Proponer. 
• Sugerir. 

• Expresar duda. 
• Poner objeciones. 

• Expresar extrafieza. 
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4.1.d. Trabajen en pequefios grupos. Lean el punto 4 del orden del dla y discutanlc 
coma si estuvieran en una reunion, Tienen que buscar ideas para solucionar 
el problema. 

4.2. Elena Jimenez regresa a Valencia y el lunes por la mafiana reune a su 
equipo de trabajo para dar cuenta del contenido de la reunion de! viernes 
en Madrid. Trabaje con su compafiero/a. Por tumos, p6nganse en el lugar 
de Elena y expliquense el uno al otro lo que se dijo en el pun to 2 del orden 
de] dia, Utilicen la mayor variedad posible de verbos introductores de sus 
explicaciones en preterite indefinido o imperfecto de indicativo. 
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3. /agina Hablemos de negocios M. LL Sabater, E. Martin, M. Boch. Alhambra 
Longman. Unidad 10. 4.1" 4.lb 4.1.c. (128 or.)-ikus .4: 3. lagina-. 

1 Zer eskatzen zaio ikasleari? 

Bileretan erabiltzen diren hizkuntz eredu batzuk ulertu, behatu eta ate- 
ratzea, Bukaeran, rol-joko txiki bat egin beharko du eguneko gai- 
-zerrendako gairen batekin. 

4.1.a. Ariketa honen helburna da, bilerako edukia ulertuz, eguneko 
gai-zerrendako informazio-hutsuneren bat betetzea. 

4.1.b. Ariketa honekin nahi da, ikasleak atera ditzala formula "erritua- 
lak", bileran bizkuntz funtzio anitz gauzatzeko erabiltzen direnak. 

4.1.c. Zati honetan nahi da, testuinguru jakin baten barruan ikasleak 
ikus ditzala hizkuntz eredu batzuk, testuingurn askotan probetxuzko- 
ak izan daitezke eta. 

4.1.d. Ariketa horrek, ez-entzutezkoa da, lehen 3 entzutezko arikete- 
tan aztertu dituzten hizkuntz ereduak gauzatzea du helburu, haiek 
aitzakia besterik ez dira izan bilera bat antzezteko. Hizkuntz ereduak 
lauki batean eman beharrean, oraingoan, dokumentu entzungai bat 
erabili da, ez benetakoa, gero rol-joko batean berriro gauza dadin. 

2 Zer elementu ematen zaio? 
Ez zaizkio hizkuntz ereduak zuzenean ematen, ikasleak berak aurkitu 
beharko ditu eredu horiek entzungaiak ulertuz eta oharrak idatziz jasoz. 

3 Zein trebetasun lantzen da? 

Entzumena, idazmena, mintzamena 

4 Lanegoeraren bati erantzuten al dio? 
Bilera batean parte hartzea da enpresako organigraman goi-rnailan edo 
ari diren negozioetako profesionalek gehien erabili behar duten trebeta- 
suna. Beraz, ariketa zentzuzkoa eta egiantzekoa da negozioetako profe- 
sional batentzat. 
Materialen analisien lehen hurbilketa honetan, ikusi dugu nola, gaur 
egungo didaktikari begira, eredu zaharkitu batetik, beste mota batera iga- 
rotzen den: gero eta alderdi desberdin gehiago jasotzen <lira eta, batez 
ere, kontuan hartzen da ahalik eta trebetasun gehien lantzea, eta profe- 
sional batek eguneroko lanarekin antz handiena izango duen alderdia 
jorratzea. Badira jadanik metodo berriak, ataza bidezko ikusmoldean 
oinarrituak. Beste alderdi zabalago batzuk ere hartzen dituzte kontuan, 
gero ikusiko dugun bezala. 

2.2.3. Xede 
Berezitarako Hizkuntz 

material didaktikoak 
analizatzeko baremo 

ereduaren 
proposamena 

Analizatu ditugu materialen laginak, alde onak eta gabeziak ikusi ditugu. 
Agian garaia da, ez errezeta magiko bat azaltzeko, baina bai, bestelako 
irizpideei jarraikiz, baremo bat, termometro bat ezartzeko, erabiltzaile 
garenez, beharko ditugun material didaktikoak baloratzeko eta analiza- 
tzeko. Begien bistakoa da, noski, eskuliburu/metodo batek benetan nola 
funtzionatzen duen, ikasleekin erabili ondoren.jakingo dugula. 
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3. lrakaslearen 
zeregina 

3. 1. Sarrera 
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Orain irizpideen zerrenda aztertuko dugu, materialak analizatzekoan 
kontuan hartzeko. Badakigu irizpideak hor ageri direnak baino gehiago 
direla, eta ageri direnek ez dutela material guztietarako balio, baizik eta 
batzuk errazago egokituko zaizkiela metodo batzuei beste batzuei baino. 

BAREMO-PROPOSAMENA XEDE BEREZITARAKO GAZTELANIA- 
IRAKASKUNTZAKO MATERIALAK ANALIZATZEKO 

• Metodoaren diseinua eta egitura: 
- Xede-ikasleriaren gaztelania-maila. 
- Gure xede-taldeentzako gai-alorren garrantzia, bai ala ez. 
- Unitate tematikoen araberako metodoaren egitura, modulutan banatua. · 
- Behin eta berriz errepikatzen diren ala ez. 
- Ikus-entzunezko materialik duen ala ez. Material horren garrantzia eta ego- 

kitzapena, 
- Metodoaren agertzeko era eta grafismoa. 

• Jardueren diseinua: 
- Helburu argiak jarduera bakoitzerako edo jarduera-multzo baterako. 
- Lau trebetasunen oreka. 
- Hiztegi espezializatuaren tratamendua eta proportzioa. 
- Lan-esparruko trebetasunak sartzea, 
- Jardueren testuingurua, hiztegiarena eta laneko egoerarena. 
- Benetako dokumentu errealak eta egokitasuna. 
- Profesional batentzako jarduera egiantzekoak. 
- Ikasleen ezagutza profesionalak jorratuko duten ariketak. 
- Gramatikaren tratamendua eta proportzioa. 
- Alderdi soziokulturalak sartzea edo ez. 
- Edukien integrazioa garatuko duten ariketak sartzea. 
- Jarduerak + ariketa-klabea, ikaslearen autonomia garatzeko 
- Hizkuntza ereduak ba al daude ala ez, ikasleek jarduera eroso eta probe- 

txuz burutzeko? 

Baremo hori ez du den-dena aztertzen, eta ez du esaten hor azaltzen diren 
a]derdi guztiak kontuan hartu behar direnik ere. Irakasleak ikusiko du 
talde bakoitzean zer hartu eta zer utzi. Ez da iradokizun praktiko bat bes- 
terik, Xede Berezitarako Hizkuntz eskolarako material didaktikoen eba- 
luazio-hurbilketa bat baizik ez da. Irakasleari ongi etorriko zaio lanean 
hasteko eta berak egokitu beharko du bere egoera jakin horretara, 

Hasteko esango dut, ez dagoela baliozko rnetodo bakar bat LFEko ira- 
kaslearentzat, izan ere LFEko ikastaroak eskaintzen dituzten erakundeak 
desberdinak dira eta horien ikusmoldeak ere bai. Oso gai eztabaidatua 
dela esan behar dut eta EFEko irakasleen arazoei buruz ikuspuntu des- 
berdinak daudela. 

Oro har, lau dim gehienbat gai horri buruz egiten diren galderak. Saiatu- 
ko naiz horiei erantzuten. Galderak hauek <lira: 
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3. 2. Nolako 
profesionala da 

LFEko irakaslea? 

LFEko irakaslea 

1 Nolako profesionala da LFEko irakaslea? 
2 Zein dohain eduki behar ditu? 
3 Zer jakin behar du burutzen? 
4 Zer ezagutza-maila eduki behar du ikas]een gai espezifikoetan? 

Orain arte, ia beti, behar bereziak dituzten ikasleei eskolak eman behar 
izan dituen hizkuntza orokorreko irakasleez hitz egin izan da. 

Irakaslea ez da zeregin horretarako bereziki prestatu. Beraz, testuinguru 
arrotz batean aritu behar izan du. 

Bestalde, mundu arrotz barera heldu da, eta hizkuntza orokorreko irakas- 
leak konponduta dauzkan arazo batzuei egin behar die aurre. Hau da, 
askotan ez du alor horretako ikertzaileen irizpide adosturik aurkitzen, 
here arazo jakin eta zehatzei erantzuna emateko. Gertatu da, hain zuzen 
ere, Xede berezitarako hizkuntz ikas-irakaskuntzaren ikuspegia erabat 
aldatu denean garatu dela, ez baitzegoen alor horretako ikerketa-tradizio- 
rik. Irakasleak zalantzan ikusten du bere burua teoriaren alorrean, eta 
horrek nahastu egiten du, eta ezin die here arazoei irtenbiderik aurkitu. 
Harren adibide garbia da benetako materialak erabiltzeari buruzko ezta- 
baida sutsua. 

Azkenik, hizkuntz irakasle arrunta izatetik Xede Berezitarako Hizkuntz 
irakasle izatera igarotzeak, estatutu-aldaketa esan nahi du, eta askotan ez 
da onerako izaten. Badira hainbat eragozpen irakasle askori gertatzen 
zaizkienak. Horietako him aipatuko ditugu: 

a Ordutegi estuagoak, beste ikasgaien baitan daudenak, eta enpresaren 
kasuan, azken orduko eskolak bertan behera uzteko arriskua, areago 
Ian-hitzarmenetan egoera horretan zer egin behar den garbi esaten ez 
bada. 

b Antzeko Ianean ari diren eta antzeko arazoak dituzten irakasleekin 
gertatu ohi den harremanik eza. 

c Eskolak emateko lekuak enpresetan ez <lira hain egokiak izaten. Fabri- 
kak eta bulegoak ez daude hizkuntz eskolak emateko diseinatuta, 
baina funtzio hori betetzen dute, eta, askotan, kalterako izaten da. Ez 
dago behar bezalako ikus-entzungailurik edo, izatekotan, oso txarra 
askotan. 

Hala ere, den-dena ez da hain beltza; saiatuko gara aurreko galderei eran- 
tzunak ematen. 

3.3. Zer dohain eduki Hizkuntzalariek zenbait adjektibo erabiltzen dituzte Xede Berezitarako 
behar ditu Hizkuntz irakasleak eduki beharko lituzkeen dohainak zehazteko. Nire 

irakasleak? ustez, him <lira garrantzizkoak: 
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3.4. Zein zeregin 
mota burutu behar 

ditu irakasleak? 
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1 Lehenengoa, ikasleen espezialitate-alorrean arreta eta interesa eduki- 
tzea, ia erabat ezezaguna badu ere. Burn argiak eta zabalak bakarrik 
emango dio erronkari aurre egiteko kemena, arrotzak zaizkion gaien 
inguruan irakasteko. Ikasgai-zati batean, gogaikarri zaizkion gaien 
inguruan aritu behar baldin badu, aukera gutxi izango du Ian horreta- 
tik onik ateratzeko. 

2 Bigarrena, malgua izan behar du. Irakasleak malgutasunez jokatu 
behar du programak ikasleen beharrei egokitzeko -orduantxe hartzen 
du beharren analisiaren kontzeptuak bere indarra- eta lanean ari dela, 
ikasleengandik datorkion feedback-aren eraginez, eskolaren eskema 
aldatzeko. Hau da, irakasleak ikasteko aukerak sortu ez ezik, ikasleek 
bistaratzen dizkioten aukerak baliatzen ere jakin behar du, ahalik eta 
etekin handiena ateratzeko. Aurrerago hitz egingo dut zehatzago gai 
horretaz. 

3 Hirugarrena, pisu handikoa: egoera desberdinetara egokitzen jakin 
behar du eta bi elementu garrantzitsu kontuan hartu: 

- Ikasleak lanean ari diren enpresaren kultura. 
- Lanbide-rnota desberdinetako pentsatzeko eta Ian egiteko moldea. 

Ez dugu inoiz ahaztu behar LFEko irakaslea irakasle dela, eta ia aditu 
guztiek aho batez diotenez, hizkuntza orokorreko irakaslearen dohainak 
ere eduki behar dituela. 

Baina, egia da kontua ez dela soilik horretara mugatzen. Ez dago LFEko 
irakasleen zeregin desberdinen azalpen ideal bat, baina zalantzarik ez 
dago alderdi asko hartzen dituen zeregina dela. 

Deyes-en esanetan, askotan "gure lana et: da hirkunt: irakaskuntzan 
ardazten, irakasteknikan edo estrategietan baizik", Zehazki, irakurketa- 
-teknikak irakasteaz ari da. Horrek esan nahi du lana ezaguna dutela, 
baina era berrian eta beste helburuak erdiesteko egin behar dutela, 

LFEko irakaskuntzan kontuan hartu behar da irakasleak nagusiki gauza 
bati egin behar diola aurre, eta da, eskolak emateaz aparte, ikasle bakoi- 
tzaren lanari hegira egon behar duela, eta horrek denbora gehiago eska- 
tzen diola. 

Segur aski , hizkuntza orokorreko irakaslearen ohiko zereginez gain, 
LFEko irakasleak beste Ian batzuk ere burutu beharko ditu: beharren 
analisia, ikastaro jakin baten diseinua, denbora Iaburrean materialak 
landu eta egokitu beharra, ebaluazioak egitea, etab. 

Zeregin horietako batzuek gaitasun bereziak eskatzen dituzte, adibidez, 
beharren analisi on bat egiteko, batez ere enpresetan; diplomazia-dohai- 
nak ere izan beharko ditu: komeni den informazioa lortzeko, ikasleen 
testuinguru profesionaletara hurbiltzeko, eta enpresak eskaini nahi izaten 
ez dituen dokumentuetara jotzeko. Gaitasuna ere behar da enplegatzaile- 
ekin edo heziketa-departamenduarekin zein ikastaro-mota komeni zaien 
azaldu eta horren beharraz konbentzitzeko. Horretarako, Campany-k 
dioen bezala, jokabide eraginkorrak garatu beharko ditu, programa jakin 
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baten zer-nolakoaz eta helburuaz gai horietan adituak ez direnak jakina- 
ren gainean jartzeko. 
Ikastaroa diseinatzeko , LFEko irakasleak, analisi-teknikak erabili behar- 
ko ditu hizkuntza edo diskurtso-mailan, edo maila etnografikoan. Gai 
izan beharko luke hizkuntz elementuak edo diskurtsoaren ezaugarriak 
edo elementu soziokulturalak zuzen eta zehatz aukeratzeko. 

Ebaluazioa egin ondoren, segur aski, irakasleak txostenak idatzi beharko 
ditu ikasleei eta egindako ikastaroari burnz. 

Badira alderdi batzuk, benetako arazo bihurtzen direnak. Bost dim ohi- 
koenak: 

1 Ikasgela bakoitzeko ikasle-kopurua arazo handia izan ohi da LFEko 
irakasle askorentzat. 

2 Askotan hizkuntza orokorreko maila bereko ikasleez osaturiko talde- 
ak antolatzea ezinezkoa izaten da. 

3 Ikasle askoren adorerik eza, batez ere unibertsitateetan eta goi-maila- 
ko ikastetxeetan hizkuntza ikasi beharra derrigorrean ezartzen baitute 
eta ikasleek oso urruti ikusten <lute lanbide-helburna. 

4 Irakaslearen estatutua eta Ian-baldintzak: 

- Ikastaroak eta "neurriko" eskolak prestatzeko behar den denbora 
izugarria ez da behar hainbat aitortua eta ordaindua izaten. 

- Erakunde bateko hizkuntz irakaslearen estatutua, eta ondorioz sol- 
data, ikasgai "inportanteenen" irakasleena baino apalagoa izaten da. 

- Antzeko lana egiten duten beste irakasleekiko isolarnendua da alor 
horretan azpimarratzen den arazorik handienetakoa. 

S Industrian eta negozioen rnunduan sarri egiten dira iraupen gutxiko 
ikastaro trinkoak, enpresek errentagarriagotzat baitituzte eta kudea- 
tzen ere errazagoak baitira, enplegatuak lehendik ere lanpetuegi dau- 
delako. Rona hemen etortzen ahal diren arazoak: 

- Edukien berezitasun-rnaila handia; irakasleak aurre egin beharko 
dio horri. 

- Lan-arloan dagoen larderiagatik gaia ahalik eta trinkoen, eperik 
laburrenean, eman beharrak eragin handia izan dezake ikasle eta ira- 
kasleengan. 

- Ikaslea neka-neka egindajoan daiteke ikastarora, lanaren zarnagatik 
edo bidaia profesional nekaganiengatik. 

- Ikastaroa enpresan egiten bada, ikasleak askotan arreta eta kontzen- 
trazioa galtzen du, ezin dituelako laneko arazoak aide batera utzi, 
ikastaroaren kaltetan. 

Ikusten duzuenez, arazoa benetakoa da eta ezin zaio mirarizko irtenbide- 
rik ernan. Hor daudela jakinaren gainean egonda, aurrez estrategia bat 
diseina daiteke errazen eta erosoen aurre egiteko , edo aurrez ezabatzeko. 
Horrek guztiak ezin du LFEko irakasle-gaia adorerik gabe eta etsita utzi. 
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Gai horrek oso erantzun desberdinak dakartza. Hori aztertuko dugu orain 
eta geure ondorio propioa atera. 

Badira jarrerak, ikerketa zehatzek bermatzen dituztenak: adibidez, Selin- 
guer, White, Zuck and Zuck eta Arnold, EFEko irakaslearen lana ezinez- 
ko egiten bide dutenak. 

Selinguer oso muturreko jarrerakoa da, azaltzen du hizkuntz irakasleak 
ez dituela testu zientifikoak ondo ulertzen, eta horrek hizkuntzaren eta 
hiztegiaren alderdi apalagoak lantzera eramaten duela, eta alderdi horiek 
ezin direla ondo ulertu diskurtso osoaren barman ez bada. 

White-k eta Zuck and Zuck-ek frogatu bide <lute hizkuntz irakasleek eta 
adituek ez dutela testu zientifiko bat berdin interpretatzen. Batzuek eta 
besteek egiten dituzten galderak, testuei buruzkoak, desberdinak <lira. 

Arnold-ek azaltzen du ESPko testuliburu baten analisiak frogatu zuela 
ikasgaietan sartutako adibide batzuk ez zirela zehatzak, okerrak zirela ez 
esateagatik, eta egileek bigarren mailako hezkuntzan lortutako ezagutzen 
oroitzapenetan oinarritzen zirela. 

Beste jarrera malguagoetara jotzen badugu, aditu asko aurkituko ditugu, 
Scott-Barrett-ek bezala diotenak: "zalantzarik. gabe irakatsi behar den 
alor teknikoaren ezagutza-mailaren bat edukitzea lagungarri izan daite- 
ke, baina ez da ezinbestekoa irakaskuntza tekniko on bat burutzeko" Eta 
jarraitzen du esanez, beharren analisi batek froga dezakeela makro-trebe- 
tasunetan eta mikro-trebetasunetan adostasun handiak daudela hizkuntz 
irakaskuntzako beste alorrekin. Beraz, eskarmentu handiko irakasleak 
hizkuntza teknikoaren beste alorretan baliagarri gertatu zaizkion ideiak 
eta estrategiak transferi ditzake oraingo zereginetara. 

Irakasleak bere buruarengan konfiantzarik ez izatea da irakas1earen 
benetako zailtasunetako bat, Sheerin-ek dioenez, eta medikuntza-eskola- 
ko esperientzia bat azaltzen du. Frogatzen du prestaketa burutzeko den- 
bora luzea emanda eta materialak benetan baliagarriak eskuratuta, 
ikastaro on bat burutzera iritsi zela. Benetan, aurrez ikusi zituen egoera 
problematiko asko ez ziren gertatu. Hala ere, aitortzen du probetxuzkoa 
gertatu zitzaiola, azkenean, mediku bati, hau da, aditu bati, irakaskuntza- 
ko zenbait alderdiri buruz kontsultak egitea. 

Aipa nitzake alor anitzetako esperientzia-adibideak eta zentzu bertsuko- 
ak, baina denak bat datoz zenbait puntutan. Ni ere bat nator, praktika 
horretan urte batzuetan aritu ondoren. 

Horrela laburbil daiteke: 

a Lehen esan dudan bezala, garrantzi handiko alderdi bat da, irakasleak 
jarrera positiboa eta benetako arreta edukitzea, irakastea proposatu 
dioten gai espezifikoari buruz. 

b Beharrezkoa da gai espezifikoari buruz oinarrizko ezagutzak eduki- 
tzea. Berriro diot, LFEko irakasleak ez du, irakatsi behar duen hizkun- 
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tza bereziko edukietan aditua izan behar, baina komeni zaio ezagutza- 
-mailaren bat edukitzea, bestela esanda, ezin da, gai horretaz ezertxo 
ere jakin gabe, hizkuntza irakasten hasi. 

c Oso kontuan hartzekoa da, eta gainera ikasleei ikastaroa hasi baino 
lehen garbi esatekoa, EFE/EUPeko irakaslea ez dela gai espezifiko 
horretako aditua, interesa duen norbait baizik. 

Komeni da ez ahaztea, ikasleak profesionalak direla edo izango direla, 
eta horiei ez zaiela lanbidea irakatsi behar =hori ikasia baitute edo 
beste nonbait ikasiko dute- baizik eta horiei lagundu egin behar zaie- 
la behar dituzten tresna linguistikoak lortzen: atzerriko hizkuntzaz 
hitz egiteko, informazioa jasotzeko eta beste profesionalekin harrema- 
nak lantzeko. 

Beraz, arrisku bat saihestu behar da, hizkuntza bereziko eskola, hiz- 
kuntz ikasketa baino gehiago, espezialitateari buruzko eskola bihur- 
tzea. 
Printzipio horretatik abiatzen bagara, ikasleen eta LFEko irakaslearen 
arteko lankidetza sustatzeko eta garatzeko oinarriak jartzen arituko 
gara. Eta, hori, eskarmentuak hala erakutsita, oso onuragarria da. 
Elkarreragin bat ezartzen dugu irakasle/ikasleen artean hizkuntz ikas- 
ketan asko laguntzen duena, ikaslea erabat murgilduta geratzen baita 
jardunbidean eta irakaslearen zeregina garbi zedanitzen. 

LFEko irakasleak bere burua aurkeztu beharko luke eta ikasleek hala 
ikusi beharko lukete, ez gai espezializazio horretako aditu bezala, 
arreta eta interesa erakusten duen norbait bezala baizik. Irakaslearen 
zeregina ikasleak helburu jakin batzuetarako trebatzea da, hizkuntz 
gaitasuna lor dezaten eta alor horretan dela probetxuzkoa ikasleentzat. 
Ikasleak dira espezialistak eta irakasleak ikastaroko zenbait unetan 
haien laguntza beharko du, bera ez baita kapaz izango hainbat gauza 
behar bezala eta zehatz adierazteko, areago, barregarri ere gera liteke 
gai teknikoei buruzko azalpenak oker emanda. Hasieratik jarri behar 
<lira lankidetzaren oinarriak eta bakoitzaren zereginen mugak zehaztu, 
ikasleak bere burua ikus dezan ez erabateko ezjakin, konturatu dadila 
bere lankidetza behinena dela eta denen helburuak elkarlanean lor dai- 
tezkeela. 

d Ezinbestekoa da LFEko irakasle batentzat material didaktikoak sortu 
behar izatea, bai daudenen artean zenbait egokituz, edo erabat berriak 
sortuz, izan ere ia metodorik ez dago, negozioen alorrean izan ezik, 
edo daudenak oso gutxitan egokitzen <lira xede-taldekoen beharretara. 

e Ikasleak, edo atzean dagoen erakundeak dokumentuak ahalik eta 
garrantzizkoenak ekarri behar dizkio aurrez irakasleari (prospektuak, 
liburuxkak, Ianeko dokumentuak, argibide-eskuliburuak ... ). Doku- 
mentazio hori, eta ez hiztegia bakarrik, funtsezkoa da irakaslearentzat, 
bai jarritako helburuei begira material egokiak sortzeko bai irakatsi 
behar duena ikasteko. Hau da, garrantzi handikoa da informazio-iturri 
egokietara jotzen ikastea. 
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3.5.3. Ondorioa Berriro diot, LFEko irakaslearen ezaugarriak, berez, edozein hizkuntz 
irakaslek beharko lituzkeenak <lira. Hala ere, egia da erants daitekeela 
onartu beharreko estrategia-zerrendatxo bat. Hori gabe, oso zaila egingo 
zaio irakasleari Xede Berezitarako Hizkuntz eskolak ematea eta, bi 
nahiak, berea eta ikasleena, gogobetetzea. 

Horrela laburbil daitezke: 

• Malgutasuna, etengabeko feedback egiteko eta bere programa eta 
materialak ikasleen beharretara doitzen diren egiaztatzeko, eta etenga- 
be aldatzen den ekonomiaren zientziaren eta teknologia alorrerako 
egokitzeko. 

• Egoera desberdinetarako moldakortasuna, ikasleak mugitzen diren 
enpresako kultura-esparrutik hasi eta horiek izan duten heziketa- 
-motara egokitzeko, izan ere horrek berak behartuko baititu ikusmol- 
dearen eta materialen egokitzapena burutzen. 

• lturri egokietara jotzen ikasteko gaitasuna, ikasleek ikus dezaten ikas- 
gelako egoera eta beren bizitza profesionalekoa bat datozela. 

• Gora handiko dokumentuak lortzen eta baliatzen ikasteko gaitasuna. 

• Ikasleen ezagutzak aprobetxatzeko dohaina eta eskola bi aditu-mota- 
ren elkarreragin bihurtzeko, ikasleak eta irakaslea. 

Eta bukatzeko, EFEko irakasleentzako mintegietan egin ohi den galdera 
klasikoa, ia beti, bera izan ohi da. 

Zer egin, gaztelania juridikoaren eskolak ematea proposatzen badidate? 

Ez nioke inori gomendatuko, adibidez, gaztelania juridikoko eskolak 
ematea, adibidez, espatTu hori gustatzen ez bazaio behintzat. Beste aide 
batetik, hiztegiak edo hitz zerrenda espezializatuak bakarrik edukita, eta 
ikasi nahi duenaren helburua testuak irakurtzea baino haragokoa bada, ez 
luke zulo horretan erori behar, neurriko ikastaroa burutzeko, ez baita aski 
hiztegi espezializatua edukitzea. Beharrezkoa litzateke ikasi nahi duenak 
irakasleari laneko dokumentu-mota ugari ekartzea, sarritan erabiltzen 
dituenak edo argitalpenak gai horretan espezializatuak: adituen aldizka- 
riek ikuspegi aski fidagarria eskain dezakete , hizkuntz erabileraren 
alderdi batean, testuingurn errealean irakatsi behar den alderdian. 

Amaitzeko, ez dut uste Bartzelonako unibertsitateko master-eskolako 
ikasle baten hitzak baino egokiagoak aurki daitezkeenik. Denei galdera 
bera egin nien, eta hark horrela erantzun zuen: 

Gaztelania juridikoko eskolak ematea proposatuko balidate zera egin 
beharko nuke: 

• Gaiari buruzko informazio orokorra libumetan, aldizkarietan eta hiz- 
tegietan bilatu nuke. Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateko liburnte- 
gian hitz juridikoen hiztegiren bat aztertuko nuke ikastaroan barrena 
beharko ditudan hitz juridikoak jasotzeko. Liburutegian bertan edo 
abokatuen elkargoan inforrnazioa bilatuko nuke eta zein aldizkarijuri- 
diko jasotzen dituzten galdetu. 
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• Ikastaroa antolatu duen erakundeak prestatutako programa ezagutzen 
saiatuko nintzateke, eta erabil daitezkeen aztertu. Horietatik abiatuta 
(materialak eta programa) sarrerarako unitate didaktiko batzuk presta- 
tuko nituzke eta bilatu/prestatu material berriak, aurkitu ditudan aldiz- 
kari edo liburuen bidez. 

• Adituren baten lankidetza lortzen saiatuko nintzateke (agian legegi- 
zon bat), aholkuak eman diezazkidan erabilera linguistiko-sozialen 
alderdi jakin batzuetaz eta mundu judizialeko ohiturez aholkuak eska- 
tuz. 

• Ikasleen beharrak edo itxaropenak ezagutzeko galdeketa bat prestatu- 
ko nuke, eta geroago, haiekin beren lehentasunak komentatu. Agian 
negozia litezke erakundearen hasierako programaren zenbait alderdi 
haien beharretara egokitzeko. 

• Ikasleen lankidetza eskatuko nuke eskolan erabiltzeko dokumentu eta 
materialak ekartzeko eskatuz. Horrekin guztiarekin ikasleek zentzuz 
aurreikus litzakete, nire ustez, ikastaroan erabiliko lituzketen materia- 
lak eta ariketak. 

Irakaslearen motibazioaren alderdia ez zuen ikasle horrek ukitu, eta hori 
funtsezkoa da, agian nahita egingo zuen, zuhurtziaz. Bestela, haren 
hitzek argi eta garbi zehazten dituzte Xede Berezitarako Hizkuntz irakas- 
leak egin beharreko urratsak, kontzientzia profesional handiz Ian zaila 
baina, aldi berean, Iiluragarria datekeenari ekiteko. 

Itzultrailea: Iiiaki Ugalde 
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