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Sarrera-agurrak 

Poztekoa da benetan euskalduntze-alfabetatzeak hartu duen abiada. 
Orain Profesionalen euskalduntze-alfabetatzea dugu langai. Eta komeni 
da horrelako ekitaldietan egindako bideari begiratzea eta nondik gatozen 
apur bat hausnartzea. Ez dakit orain dela 25 urte Gabriel Arestik, 
Rikardo · riek bezalako beste askok zer erantzungo zuten 
baldii balie gaur egun gauden tokira iritsiko ginela. 
E satzeko eta gorpuzteko Janik handiena egin gabe 

it, ordea, zenbat zor diegun aitzindari-lana egin 
ndorengo beste hainbati ere. Nork bere arloan mugarri 

·1 zituen orain arteko ibilbidean: Ramon Labaien, Pedro 
xenike, Andoni Sagarna, Dionisio Amundarain <lira, besteak 

· nbat izen aipagai, 

ut gehiago luzatu nahi. Bistan da geroa nolakoa nahi dugun erabaki- 
o, lehengoa ere hartu behar dela kontuan, Jarraitu hasitako bidetik. 

ste 25 urte pasa, orain egindako lanari begiratu eta lehen aipatn aitzin- 
iena guri bezain emankor gerta dakiela geroko euskaldunei gurea. 

M. Carmen Garrnendia Lasa 
Kultura Sailburua 

Pausaje arineko ibiltaria dugu gizartea. Aldioro-aldioro ari dira premia 
berriak sortzen. Eta denok nahi dugu gizarte horrekin maila publikoan 
nahiz pribatuan konpromisoa hartua dutenek premia horiei ahalik eta 
azkarren eta eraginkorren erantzutea. Euskara biziberritzeko alorrean 
eta, bereziki, euskalduntze-alfabetatzean ari garenok argi eta garbi ikus- 
ten dugu geurean ere gizarteak duen abiadaren isla. Zilegi bekit, datu 
xume bat eskaintzea diodanaren lekuko. 97-98 ikasturtean, HABEren 
ardurapeko matrikula-erregistroan %12,3 ziren multzo berezietako ikas- 
leak (Administrazio publikoko langileak, hezkuntza-sistemako irakasle- 
ak, enpresetako langileak, gurasoak ... ). 99-00 ikasturtean, berriz, hiru 
urteren joanean, % 19,3ra iristen da aipatu multzoa eta enpresetako lan- 
gileria da, hain zuzen, horren baitan gorakadarik handiena egin duena. 

Eginak ditu helduen euskalduntze-alfabetatzeak eskari horri erantzuteko 
hainbat urrats. Eta badabil oraintxe bertan ere bide horretan. Badira, bes- 
talde, bide bertsuak urratzen ari diren komunitateak, Katalunia, esatera- 
ko. Merezi du, beraz, eguneroko zurrunbilotik une batez irten eta egina 
dugunari, egiten ari garenari, eta, beste batzuen ekarriei ere begiratzea. 
Mesedegarri izango da ezbairik gabe geure ahaleginen noranzkoa ezagu- 
tza eta kemen handiagoz finkatzeko. 



Amaitzeko, esandakoaren haritik, jardunaldietan parte hartu duten guz- 
tiei eskerrak ematearekin batera, atsegin handiz eskaintzen ditugu 
Hizpide aldizkariaren ale monografiko honetan HABEk eta EHUko Uda 
ikastaroak, Donostian, 2000. urtean, antolaturiko Profesionalen euskal- 
duntze-alfabetatzea izenburuko jardunaldien aktak. 

Jakin Azkue Arrastoa 
HABEko Zuzcndari Nagusia 

Sarrera-agurrak 



Lankideak 

Mari Jose Arrieta 
Euskal Filologian Lizentziaduna Deustuko Unibertsitatean. EHUko Eus- 
kal Ikasketen Unibertsitate Berezilaria tituluarenjabe. HAEEko Euskal- 
duntze-zerbitzuko kidea 1985etik. Eta 1992ra arte zerbitzu horrek dituen 
hainbat arlotan jardun du: administrazioetako langileen hizkuntza-ikas- 
taroen antolaketaz eta jarraipenaz arduratzen den Hizkuntza-prestakun- 
tza arloan lehenengo eta Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko azterketak 
diseinatu eta aplikatzeaz diharduen Ebaluaketa Arloan ondoren. 1992tik 
hona Euskalduntze-zerbitzuburua da eta, besteak beste, administrazioko 
hizkeraren eta hizkera juridikoaren zabalkundeaz arduratzea dagokio. 

Carme Bove 

Bartzelonako Universitat Autonoma-ts Filologia katalanean lizentziadu- 
na. Bartzelonako unibertsitatean, masterduna Planifikazio eta Hizkuntz 
zerbitzuetan. Graduondoko agiriduna multimedia bidezko ikasketetara- 
ko programetan Universitat Autonoma-ti. Eta, Filologia katalanaren ikas- 
ketetan tutore Universitat Oberta-u. 

Montserrat Corbera 
Filologia katalanean lizentziaduna Bartzelonako Unibertsitatean. Hama- 
bost urteko esperientzia hizkuntz normalizaziorako ikastaldietan. Hain- 
bat Ian egin ditu Kataluniako Generalitat-eti, Hizkuntz politikarako 
zuzendaritzan: helduentzako ikastaroen koordinazio pedagokikoa eta 
kudeaketa, eta, Ikaskuntza eta ebaluazioa atalaren koordinatzailea. Gaur 
egun, Catala a mida proiektuan diseinugile eta koorditzaile dihardu. 

Xabier Elortza 

Historian lizentziaduna, Deustuko Unibertsitatean. Euskara-irakaslea 
(1975-1985), Loiolako Gau-eskolan, EUTGn (Estudios Universitarios y 
Tecnicos de Gipuzkoa) eta Legazpiko Udal euskaltegian. 1985az geroz- 
tik HABEn, Gipuzkoako Lurralde Ikuskatzailetzan. 1992az geroztik lan- 
arloko erabilera-planetan hartu du parte. 1995az geroztik HABEren 
Programa Bereziak ataleko arduraduna, Zenbait artikuluren egile Zuta- 
be/Hizpide aldizkarian. Eta, hainbat ikastaro eta mintegiren antolatzaile 
eta irakasle. 
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Joseba Ezeiza 

EHUn lizentziaduna. Hamazazpi urtez euskara-irakasle Legazpi 6 eus- 
kaltegian; bertako didaktika-arduraduna eta berrikuntza kurrikularreko 
taldearen zuzendaria. Hamar urtez EGAtik gorako ikastaroetan irakasle: 
euskara teknikoa, itzulpengintza, idazkuntza, HE-4 prestatzeko ikastaro- 
ak ... Irakasleen prestakuntzarako hainbat ikastarotan emaile (UEU, 
EHU, IR.ALE, euskaltegiak, Hezkuntza-Saila ... ). Mondragon Unibertsi- 
tatearen ardurapeko ikastaldeetan irakasle, administrazioko langileei 
zuzendutako HE-4 prestatzeko ikastaroetan eta helburu berezietarako 
hainbat talderen pro grama-koordinatzaile. 

Sebas Iturrioz 

Medikuntza-ikasketak Valladoliden eta Donostian. Euskararen irakas- 
kuntzan jardun du azken 24 urteotan. Valladoliden, Donostiako AE.Kn, 
Monpas euskaltegian, Lasarte-Oriako Udal euskaltegian, Bergarako 
Udal Euskaltegian eta Urretxuko UZUE Udal euskaltegian. Orain dela 
pare bat urte Legazpiko Bellota Herramientas eta G.S.B. enpresetan eus- 
kalduntze-taldeak abian jartzen ere aritu zen. 

J. Inazio Marko 
Irakaslea eta aholkulari profesionala, Irakaslea UPV-EHUn Pedagogia 
Fakultatean. Aholkulari profesionala SUSTA sustapen eta proiektika 
enpresan. UEUko kidea. Bertan zuzendaritzan partaide eta Soziolinguis- 
tika Saileko arduraduna izan da. Une honetan, Kontseiiu-so zuzendari- 
tzako kidea da UEUren ordezkari gisa. EKBko Idazkari Nagusia 
izandakoa. UPV-EHUko Kalitate Katedraren barruan parte hartzen du 
talde-bideratzaile moduan. Hainbat artikuluren egile hizkuntza-dinami- 
zazioa eta plangintzari buruz komunikazio-aldizkari espezializatuetan 
eta kongresuetan. 

Iiiaki Mozos 

Filosofia eta Letretan Lizentziaduna Madrileko Universidad Compluten- 
se-n. Euskal Filologian doktorea (Euskal Herriko Unibertsitatean). Gaur 
egun, IRALEk Donostian duen egoitzan ad da lanean. 

Olatz Osa 

Pedagogian Lizentziaduna Euskal Herriko Unibertsitatean. EKBren 
zuzendari ohia. Lan soziolinguistikoetan aritua. Ilazki Euskaltegiko 
zuzendaria. Euskal Soziolinguistika Institutua Sortzen-ea arduradun. 

Malia Lluisa Sabater 

Irakaslea da ESCEn (Ecole Superieure du Commerce Exterieur), eta Ins- 
titut d'Etudes Politiques- en, Parisen, eta, Bartzelonako Unibertsitatean. 

Lankideak 



Negoziotarako gaztelania-ikasle aurreratuentzako metodo baten egilee- 
tako bat da. Instituto Cervantes-ea Ian egina da "Diseiio Curricular para 
el espaiiol de los negocios" CD-ROMaren prestatzaileetako bat izanik. 
Expolingua-ti eta Expolangues-esi ponentzia-emaile, eta, Bartzelonako 
Unibertsitatean irakasle, gaztelania irakasten dutenentzako masterrean. 

Merce Sole 

Lizentziaduna da Geografia eta Historian, Bartzelonako Universitat 
Autonoma-ti, eta, Filologia Katalanean Bartzelonako Unibertsitatean. 
Unibertsitate horretan ere irakasle jardun du Planifikazio eta hizkuntz 
zerbitzuak izenburuko masterrean eta espezialitate bereko graduondoko 
ikasketetan; Consorci per a la Normalitzacio Lingidstica erakundean 
partaide. Gaur egun, irakaskuntza-zerbitzuburua da eta barne-prestaketa- 
rako programen arduradun. Halaber, tutorea da Humanitate eta Filologia 
Katalana ikasketetan Universitat Oberta de Catalunya-ti. 

Karmele Zuazubiskar 

Hizkuntz teknikaria IKERLAN Teknologi Ikertegian, bertan garatzen ari 
diren erabilera-plangintzaren barman. Aurretik, 10 urtean zehar, eskolak 
ematen aritua Leioako Udal Euskaltegian, Eibarkoan eta Arrasatekoan, 
Idazkari akademiko ohia, talde bereziekin (enpresa, guraso-taldeak ... ) 
irakasle eskarmentuduna. 

Lankideak 9 





L.an-munduaren 
euskalduntze-alfabetatzea: 
euskalduntzea IKERLANen 

Karmele Zuazubiskar 

1. Sarrera 1994an IKERLAN euskararen erabilera areagotzeko plangintzanmurgil- 
du zen. Proiektu pilotoa izanik, hasieratik izan dugu hainbat erakunderen 
mota bateko edo besteko laguntza: Arrasateko Udala, HPIN, ELHU- 
YAR, eta, bereziki, HABErena. 

HABEk plangintzaren diseinua egiten parte hartzeaz gainera, plangintza- 
ren garapenean ere laguntza teknikoa ernan digu. Horrela, eta ondoren 
azaltzen den esperientzian zuzen-zuzenean aritu izan da lanean. 

2. Zerden 
IKERLAN 

IKERLAN Teknologi Ikertegia 1974an sortu zuen gaur egun MCC-A1n- 
sateko Kooperatiba Korporaziokoa den enpresa-talde batek, laguntza 
teknologiko egokia izateko. 

Gaur egun, IKERLAN ikertegi espezialdua dugu mekatronikan eta energian, 
eta bi tokitan dago kokatuta: Arrasaten eta Miriaoko Teknologi Elkartegian, 

IKERLANek nazioartean garatutako programetan hartzen du parte. 
Horrela, urtero garatzen diren ikerketa-proiektuen artean batzuk Europa- 
ko zenbait enpresa eta erakunderekin batera egiten <lira. Jkerketa apli- 
katuan egiten diren proiekturik gehienak, berriz, Euskal Autonomia 
Erkidegoko eta Nafarroako enpresekin batera garatzen dira. 

Langileei buruz hitz egiterakoan, euskararen erabileran eta ezagutzan 
eragin zuzena duten hainbat ezaugarri aipatu behar. 

IKERLANen 220 langilek dihardute lanean une honetan. Kopuruak gora 
egin du azken hiruzpalau urtetan. Duela bast urte plangintza garatzen 
hasi ginenean, esate baterako, 160 behargin inguru ziren. 

IKERLANeko langilerik gehienek erdi- edo goi-mailako ikasketak 
dituzte, eta, nagusiki, ingeniariak <lira. 

Lan-hitzarmenari erreparatuz gero, 4 multzotan banatuko ditugu langileok: 

• 100 langile inguru bazkide dira. Bazkideak IKERLANeko Iangile fin- 
koak dira. 

• Bekadunak. Bi urteko beka izaten dute IKERLANen. Lan-beharren 
arabera, gerora, enpresak kontratatu egingo ditu edo ez. 
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3. Euskara· 
-eskolak 

erabilera· 
-planglntzaren 
testuinguruan 

• Kontratatuak. Asko jota, urte biko kontratua izango <lute IKERLANe- 
kin. Kontratatuetako batzuk bazkide izango dira ostean. 

• ALECOPeko laguntzaileak. Mondragon Unibertsitateko ikasleek 
aukera izaten dute, ikastetxeko ordutegietatik kanpora, ALECOP 
enpresan Ian egiteko. Aukera hori ikasketak egiten ari diren bitartekoa 
da. IKERLANen ALECOPeko 40 langile inguru ari dira egun erdiz. 

Euskararen erabilera areagotzeko plangintzan ezarritako helburuak 
erdiesteko, aipatutako ezaugarri horiek aldeko edo kontrako faktore 
bihurtzen dim. 

Alde jokatzen dute: 

• Langile gazteak dira. Batez besteko adina 30 urte ingurukoa da. Gaz- 
teak aldaketetara egokitzeko erraztasun handiagoa omen du, eta kon- 
tuan izan behar dugu plangintzak aldaketak dakartzala. Gazteak, 
bestalde, ikasteko erraztasun handiagoa omen du. Euskara ikastea, 
beraz, errazago Ior daitekeen helburua izango da. 

• Langilerik gehienek erdi- edo goi-mailako ikasketak dituzte. Ikasten 
ohituta dauden langileak dim. Langilerik ia gehienek beste hizkuntza- 
ren bat ikasi behar izan dute, eta, askok eta askok 1anean hizkuntza 
hori erabili ere egiten dute. Hortaz, badirudi erraztasun handiagoa 
izango dutela euskara ikasteko. 

Kontra jokatzen <lute: 

• Langile-multzoan joan-etorri asko gertatzen da. Lan-hitzarmen finko- 
rik ez dutenek, batez beste, hiru bat urte egiten dituzte IKERLANen. 
Langile horiek ikaskuntzan zein erabileran egiten dituzten aurrerapau- 
soak eurokin batera joaten dira IKERLANetik. 

• Bazkideen artean multzo handi samarrak irteera asko egin behar iza- 
ten ditu IKERLANetik kanpora laneko konpromisoei aurre egiteko. 
lrteerok batzuetan egun bakarrekoak izaten <lira, bizpahiru egunetako- 
ak askotan. Zaila da horrela dabilen langilearentzat egunero elkartzen 
den ikastaldearen erritmoari ikasturte osoan erantzutea, eta, askotan, 
ikasturtea bukatu baino lehen taldea utzi beharrean izaten da. 

1989tik aurrera enpresan bertan langileentzako euskara-eskolak antolatu 
badira ere, 1994an ekin zitzaion euskararen erabilera areagotzeko plan- 
gintzaren garapenari. 1994 eta 1997 bitartean lehenengo plangintzaldia 
garatu zen. 1998an hasitako bigarren plangintzaldia 2000ko abenduan 
burutuko dugu. 

Erabilera-plangintza garatzen hasi aurretik, emandako eskoletatik atera- 
tzen ziren ikasleek ez zuten gerora euskara enpresan erabiltzen, ahalegin 
horrek ez zuen, beraz, enpresan bertan islarik, Arrazoi horrek, hain zuzen 
ere, bultzatu zuen IKERLANeko Euskara Batzordea plangintza zabalago 
baten premia aztertzera, Gogoratu garai hartan Antzuolako ELAY enpre- 
san erabilera-plangintzako lehenengo urratsak egiten hasita zeudela. 

Karmele Zuazubiskar 



1993an, beraz, IKERLAN harremanetan jarri zen HABErekin aukerak 
aztertu eta plana abian jartzeko. Plan pilotoa izanik, diseinuan parte hartu 
zuten HABEk, HPINek eta ELHUYARek. Bestalde, hasieratik izan du 
gure plangintza honek Arrasateko Udalaren laguntza, eta, horrela, bertan 
aritu den teknikaria Arrasateko Udal Euskaltegiko langilea da. 

Euskara-eskolak helburu eta baliabide gehiago kontuan hartzen dituen 
plangintza baten barman kokatuta egote hori jauzi kualitatibo handia 
izan zen. Erabilera-plangintzaren aurretik emandako euskara-eskoletara 
zetorren ikaslearen motibazioa pertsonala zen bitartean, erabilera-plan- 
gintza abian jarriz geroztik antolatutako eskolek langileen prestakuntzan 
eragitea dute helburu, Horrela, euskaldunek dakitena sakontzeko modua 
izan dute, eta baita poliki-poliki enpresan zabaldu diren euskaraz Ian egi- 
teko aukerak baliatzeko ere. Erdaldunek, beniz, euskara ikasiaz bat, eus- 
kaldunek osatzen dituzten lan-ibilbideetan txertatzeko aukera izan <lute. 

Gaur egungo eskolek, erabilera-plangintzaren baitan antolatutakoak iza- 
nik, hiru ezaugarri nagusi dituzte: 

1 Eskolen helburuetako bat da euskara ikastea, enpresaren eguneroko 
jardueran erabiltzeko. Eta hori, geroxeago azalduko dugun bezala, oso 
kontuan izan behar du irakasleak. Hau da, eskolak enpresak antola- 
tzen ditu, eta ikasitakoa langileak enpresan bertan erabil dezan nahi 
du. 

2 Bigarren plangintzaldiaren helburna dugu euskara modu naturalean 
erabiliko den hizkuntza izatera iristea, idatziz eta, batez ere, ahoz. 
(Azpimarra IKERLANek jarritakoa da; hortaz, mintzamena helburu 
lehentasunezkoa da.) 

Ondorioz, ikasleak, ahozko komunikazioan trebatu behar ditugu, min- 
tzamenean eta entzumenean: gai izan behar dute ingurukoek esaten 
dutena ulertzeko eta beraiekin hitz egiteko. 

3 Plangintza hauetan parte hartzea borondatezkoa da. Hortaz, euskara- 
-eskoletan parte hartzen duten langileek ere borondatezko hautua egi- 
ten dute. 

Enpresaren konpromisoa da euskara ikasi nahi duten langileen esku 
tresnak jartzea, 

Harren adibide dugu, esate baterako, enpresak langileek eskoletan 
ematen duten denboraren erdia jartzen duela, langileek eurek beste 
erdia jartzen duten bitartean. IKERLANek ikusten du euskara gero eta 
gehiagotan erabiliko dela beste enpresa batzuekin harremanetan jar- 
tzeko, eta, horregatik, langileak euskara ikastera animatzen ditu. 

Euskara-eskola horien helbururik behinena da euskaraz komunikatzeko 
gutxieneko gaitasuna lortzea. 

IKERLANen euskalduntzeko euskara-eskolak antolatzen dira HABEk 
kurrikulu berrian zehaztu duen bigarren maila bitartean. Horra iritsi den 
euskaldun berriak euskararen ikaskuntzan sakontzen jarraitzeko euskal- 
dun zaharrak dituen baliabideak baliatu beharko ditu. 

Lan-tnunduaren euskalduntze-alfabetatzea: euskalduntzea JKERLANe11 13 
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4. Euskara- 
·eskolen 

antolaketa 

4.1 Eskolak 
antolatzen nark 

hartzen duen parte 

4.2 Erritmo 
ezberdinetako 

eskolak 

Erabilera-plangintzaren norabidea enpresak horretarako izendatu duen 
bertako kide batek ezartzen du. Langile hori plangintzaren koordinatzailea 
da, eta bere arduren artean dago plangintzaren nondik norakoak zehaztea, 
garapen egokirako behar diren baliabideak eskuratzea eta plangintzan 
parte hartuko duten mota bateko edo besteko eragileak bideratzea. 

Koordinatzaile horrekin estu lan egingo duen kanpoko enpresa batek hiz- 
kuntz aholkularitza ematen du, teknikari baten bitartez. 

Eskolak antolatzekoan koordinatzailea eta hizkuntz teknikaria ikasle- 
gaiekin eta euskaltegiekin harremanetan jartzen dira. 

Hainbat dira zehaztu beharrekoak: 

• Enpresak euskara ikasteko euskaltegien eta ikaslegaien esku jarriko 
dituen baliabideak (gelak, tresnak, etab.) eta baldintzak (ordutegiak, 
erantzukizuna, etab.). 

• Ikaslegaiekin: zenbat ikasle izango diren zehazteko, eta ikasle horien 
nahiak zein direnjakiteko, hau da, euskara non ikasi ahal izango duten 
(enpresan bertan, euskaltegiren batean, euren herrian/hirian), zenbat 
denbora duten astean euskara ikasteko, zenbat eta non ikasi duten 
aurretik, etab, 

• Euskaltegi(ar)ekin eta irakasle(ar)ekin: behar zehatzak, erabilera- 
-plangintzaren testuingurna, eskolen ezaugarriak, irakasleak(ek) hiz- 
kuntz teknikariarekin izango ditu(zt)en harremanak:, etab. 

1989an hasi ginen euskara-eskolak ematen IKERLANen. Harrezkero, 
eta erabilera-plangintza abian jarri bitartean, urteko 20 ikasle inguru 
aritu ziren eskola horietan. 1993an erabilera-plangintza martxan jarri 
zenean, 3 talde sortu ziren, 30 ikasle ingururekin, egunean ordu beteko 
eskola hartzen zutenak (astean bast ordu). 

Bigarren plangintzaldiari ekiteko geundela, bi faktore elkartu ziren gaur 
egungo antolaketara bultzatu gintuztenak: 

• Hainbeste urteren ondoren, zaila zen oso euskara ikasteko talde homo- 
geneoak egitea. Ondorioz, mailari erreparatuz gero, ikastalde oso txi- 
kiak osatzeko modua besterik ez genuen. 

• Ingeleseko plan berria jarri zen martxan, eta orduz geroztik, ingelesa 
ikasi behar zuten langileek astean bi edo hiru egunetan goizeko Seta- 
tik 9etara izango zituzten eskola horiek. Ondorioz, ingelesa ikasi 
behar eta euskara ikasteko interesa zutenak ezin ziren inondik inora 
egunero euskarako eskoletara etorri. 

Egoera kontuan hartuta eta erritmoari erreparatzen badiogu, ondorengo 
ezaugarriak dituzten eskolak antolatu ziren: 

• Lagun bateko, biko edota himko taldeak osatu eta astean ordu beteko- 
-bi orduko mintzamen-saioak irakaslearen tutoretzapean. Saio horie- 
tan mintzamena eta entzunaren ulermena landu dira, nagusiki, 

• Eskolaz kanpoko lana irakasleak prestatu eta gidatutako materialare- 
kin, gramatikan, batez ere, aurrera egiteko. 
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5. lrakaslearen 
egitekoaz 

Esperientzia emankorra izan da. 

• Eguneroko eskolara etorri ezin den ikaslearentzat irtenbide egokia 
delako. 

• Ikasleak ikas-prozesuan aurrera egiten duelako. Erritmo trinkoagoe- 
kin alderatuz gero, emaitzak ez dira proportzionalak, hau da, horrela 
ikasten duen ikasleak eskola-ordu berberekin emaitza hobeak lortzen 
ditu. 

• Ezaugarri bertsuetako ikasle gutxi direnean, irtenbide egokia delako 
bestela euskara-eskolarik gabe geldituko litzatekeen ikaslearentzat, 

Edozelan ere.jakin dakigu eskolak horrela emateak mugak ere badituela, 
eta bestela ere motzak ez diren ikas-prozesuak horrela gehiago luzatzen 
direla. 

Hala eta guztiz ere, egokia dela ikusi dugu ikaslearen esku ahalik eta 
eskaintzarik zabalena jartzea, ahalik eta egoerarik gehienei erantzun ahal 
izateko. 

Gaur egun, ondorengo erritmoetako eskoletan ari dira IKERLANeko 
langileak: 

• Astean lau eskola-ordu jasotzen dituen taldea 8 Iagunez osatua, 

• Astean hiru-eskola orduko taldea: 3 ikasle, 

• Astean eskola-ordu bakarreko lagun bateko, biko edo hiruko taldeak: 
guztira, 15 ikasle. 

• Astean bost eskola-orduko taldean euskaltegian: IKERLANeko langi- 
le bat. 

• Horietaz gainera, 1999-2000 ikasturte honetan 3 eguneko barnetegi 
bat ere antolatu dugu. 5 lagunek hartu zuten parte. 

Erabilera-plangintzaren baitan antolatutako eskoletako i.rakaslearengan- 
dik ondorengoa espero da: 

Ikasleak oso ondo ezagutzea. Ikasleak ezagutze horretan i.rakasleakjakin 
egin beharko du: 

• Ikasle horren motibazioa zein izan den eskola horietan parte hartzeko. 

• Zein diren ikasturte horretarako dituen espektatibak. 

• Euskarareki.ko zein harreman duen: norekin hitz egiten duen, hitz egi- 
teko zein beste aukera izan dezakeen, irakurtzeko edo entzuteko para- 
darik izango duen, inguruan zenbat euskara entzungo duen, etab. 

• Zein esperientzia izan duen euskara ikasten aritu den denboran: non 
ikasi duen, zer, ikasitakoak zertarako balio izan dion, izandako espe- 
rientziaren balorazioa, etab. 

• Zenbat dakien: zer dakien egiten eta zer ez, batez ere. 

• Etab. 
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Informazio hori ezinbestean behar du irakasleak ikaslearen diagnostiko 
zehatza egin, eta ikasle bakoitzarentzako helburuak jarri ahal izateko. 

Jrakasleak ikasleari buruzko datuak sistematikoki bilduko ditu. Halabe- 
harrez behar ditugu datuak ikaslearen bilakaera ebaluatu ahal izateko. Ez 
gara hemen gehiegi luzatuko, geroxeago ere puntu honen gainean jar- 
dungo baitugu. 

Ebaluazioan parte-hartze zuzena eta erantzukizun handia izango du. 
Alor honetan, irakaslearen eginkizuna izango da, besteak beste, ikasle 
bakoitzari buruzko txostenak egitea, gerora ikasleari berari eta plangin- 
tzaren koordinatzaileari emateko. (lnformazioa zabaltzeko ikus eranski- 
na: Ikasle batett ebaluazio-txostena). 

Barrutik ezagutuko du enpresa: jarduera, produktua, ohiturak, etab. Ira- 
kasleak eskolak prestatzeko orduan enpresa bera oso kontuan hartu behar 
du, ikasle guztiak errealitate komun horrek biltzen dituelako, eta mintza- 
gaiak aukeratzeko eta ariketak prestatzeko orduan, derrigorrean, presen- 
te egon beharko duelako. 

6. Talde-lana Helburuetara iristeko, prozesuan parte hartzen duten eragile guztiek 
euskara-eskolen ezinbestean egin behar dute lana taldean: koordinatzaileak, hizkuntz tek- 

inguruan nikariak, irakasleek eta ikasleek. 

Koordinatzailearen eginbeharra prozesuaren hasierako, bukaerako eta tar- 
teko une jakin batzuetara mugatzen bada ere, irakasleen eta hizkuntz tekni- 
kariaren arteko harremanaestuaizango da ikastaroak irauten duen bitartean. 

Metodologikoki horrela Ian egiten du taldeak: 

• Ikastaroan zehar agertu ohi diren arazoak identifikatu egiten ditu, 

• Zergatik gertatu diren sakonetik aztertzen du. 

• Zuzentzeko ekintzak zehazten ditu. 

• Emaitzak egiaztatzen ditu, 

• Hutsegite berriei aurre hartzen die. 

Enpresara datorren irakasleak ahalegin berezia egin behar du enpresako 
errealitatea zehatz-mehatz ezagutzeko, hau da: 

• Enpresa nola dagoen egituratuta: sailak eta departarnentuak, eraba- 
kiak nola hartzen diren, etab. 

• Enpresak garatzen duen produktua: 

• Langileen ohiturak, lanarekin zuzenean zerikusia dutenak eta ez dute- 
nak; adibidez, baimenak nola ematen diren, urteko egutegia nola onar- 
tzen den, bazkaldu non egiten den, jendea nola datorren lanera, etab. 

Hizkuntz teknikariak lagunduko dio, besteak beste, informazio hori 
eskuratzen. Irakasleak zenbat eta hobeto jakin zein enpresatan ari den 
lanean, orduan eta baliabide gehiago erabili ahal izango ditu eskolok 
prestatu eta helburuak lortzeko. 
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7. Euskara· 
·eskolen ardatz 

metodologikoak 

7. 1 lkaslearen 
autonomia 

Horretaz gainera, azpimarratu behar dugu irakasleak euskara irakasteaz 
gain, ikasleen euskara erabiltzeko jarreran ere eragin behar duela. Hone- 
gatik, irakaslea maiz elkartzen da hizkuntz teknikariarekin eskoletako 
eta eskoletatik kanpoko datuak elkarren artean alderatzeko. Izan ere, ira- 
kasleak badaki ikasleak eskoletan hizkuntzaren ikaskuntzan zer-nolako 
aurrerapausoak egiten dituen. Eta teknikariak badaki langileak departa- 
mentuan euskara erabiltzeko zein jarrera azaltzen duen, erabili ahal iza- 
teko zer-nolako aukerak dituen, zein faktore duen alde eta zein kontra, 
etab. 

lkas-prozesua bizkortzeko ezinbestean behar dugu ikasle autonomoa. 

Ikasle autonomoa da erabakiak hartzeko gogoa eta gaitasuna duena, 
baita hartutako erabakiak bere egiten dituena ere. 

Geuri dagokigu autonomia hori piztea. 

Gaitasuna lortzeko bide horretan irakasleak gidatzen du ikaslea. Horrela, 
ikasleak definitzen du zer ikasi nahi duen, nola eta non ikasi nahi duen 
eta irakaslearekin batera baloratzen du ikasitakotik zenbat eskuratu duen 
eta zenbateraino ari den gaitzen euskaraz komunikatzeko. 

Ikusi denez, ikasleak parte-hartze zuzena du ikas-prozesua diseinatzeko- 
an. Ordainetan, eskoletan egindako lanak eskoletatik kanpora ere segida 
izan dezala eskatuko zaio. 

Irakaslearen egitekoa tutore izatea da. Ikaslearen ikas-prozesua bideratu 
egiten du, behar dituen tresnak bere esku jartzen ditu, eta ebaluazioan 
laguntzen dio: 

Eskolak ikuspegi komunikatibotik prestatzen ditu. Eskola hauen helbu- 
rua ez da gramatika ikastea, baizik eta entzunaren ulermenean, eta, min- 
tzamenean trebatzea. Ikasleak eskoletan egiten dituen ariketak here 
eguneroko jardueratik ahalik hurbilen daude, bai lanarekin zerikusia 
dutelako bai lanetik kanpora garatzen dituelako. 

lrakasleak arretajartzen du ikasleak sendo dituen arloetan (ondo zer esa- 
ten dakien). eta sendotu beharrekoetan (zer daukan guztiz ikasi edo esku- 
ratu barik). Azken hori, batez ere, interesatzen zaio ikasleari , zeren 
ikasten ari den ikasleak ezin baitu es a ten duen guztian arreta jarri. Hone- 
la, irakasleak erroreak eta hutsegiteak non egiten dituen aurkitzen lagun- 
tzen dio ikasleari, eta honek egiten ditu (lehentasunak ezarri ondoren) 
finkatu gabe dituen formak zuzentzeko ahalegina. 

s. Ebaluazioa Ebaluazioa dugu eskolen antolatze- eta emate-prozesuaren funtsezko 
tresna. Ebaluazioaren bidez jakingo dugu bezeroaren beharrak eta espek- 
tatibak asebete ditugun. Eta bezero gara prozesuan parte hartzen dugun 
guztiok: irakasleok, ikasleak, enpresa bera, etab. 

Ebaluatu egiten ditugu ikaslearen ezagutza, ikasleen ikasteko prozesua, 
lortutako emaitzak, erabilitako materiala, programazioa bera. 
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8. 1 lkasleen parte- 
-hartzeaz 

Ebaluatu egiten da ikasturte hasieran, ikasturtean zehar eta amaieran. 
lkasturtean zehar esaten dugunean, ikasturteak irauten duen hilabete 
guztiei buruz ari gara. 

Ebaluazioan parte hartzen dute, batez ere, ikasleek, irakasleek eta hiz- 
kuntz teknikariak. 

Informazio-iturriak <lira behaketa, inkestak, elkarrizketak eta biltzen den 
ikasleen materiala. 

lkasleak ez daude ebaluazio-prozesuetan parre hartzen ohituta. Irakasle- 
ak horretara jarri behar izaten ditu, eta, horretarako, ezinbestean, ondo- 
rengo informazioa zabaldu: 

• Ebaluazioak abantailak ditu. Ez badakigu non gauden, nekez jakingo 
dugu noraino heltzen ahal garen. 

• Ebaluazioa hobetzeko tresna da. Denoi gertatzen zaigu baliagarri, 
nola irakasleari hala ikasleari: irakasleak ebaluatu behar du, bere lana- 
ren noranzkoa aldioro finkatzeko. Ikasleak ebaluatu behar du, ahalegi- 
nak non egin behar dituenjakiteko. 

• Balorazioak datu erkatuen bidez egin behar <lira. Ikasleak eta irakasle- 
ak jakin egin behar <lute biek batera indarra norantz bideratuko duten. 

• Datu asko behar dira, are baloratu nahi dena arlo bakarra denean ere. 
Horregatik, bide bat baino gehiago erabiliko dira datuak biltzeko, eta 
une batean baino gehiagotan egingo da balorazio hori. 

• Ebaluazioak osoa izan behar du, ez bakarrik ikaslearen emaitzei 
buruzkoa. Ebaluatu egin behar <lira baliatutako materiala, eskolak 
prestatzeko modua, ikasleak baliatutako tresnak, etab. 

• Datuak taldean aztertu behar dira, ez irakasleak bakarrik eta bere 
kabuz. 

• Lehentasunak ezarri behar dira, dena ezin da batera egin edo ikasi. 
Ikasleak jakin egin behar du bere ikas-prozesuan hobetu beharrekoe- 
tatik zer diren.lehentasunezkoak eta zer bigarren mailakoak. 

• Ebaluatu sarritan eta planifikatuta egin behar da, desbideratze bat 
sumatu orduko, ebaluatu eta beharrezko zuzenketak egin behar baitira. 

8.2 Komunikazio ona Ondo ebaluatu ahal izateko, prozesuan parte hartzen dutenen arteko 
komunikazioak ona behar du izan, Ebaluazioak ahalik objektiboena izan 
behar du. Datuak triangelatu egin behar ditugu, eta, horregatik, ebaluatu 
nahi ditugun alderdiei buruzko datuak biltzekoan, tresna bat baino gehia- 
go erabiltzea komeni zaigu. Halaber, bildutako datuez juzgu egitean, 
prozesuan esku hartzen dugunok izan behar dugu partaide. 

9. Ondorioak Euskara-eskolok 11 ikasturtetan zehar antolatu badira ere, hemen azaldu- 
tako gehiena azkenengo 5 ikasturteei dagokie. 
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9.1 Hobetu 
beharrekoak 

Beharrei egokitze horretan iritsi gara gaur egun dugun egoerara. Horre- 
kin dago lotuta lehenengo ondorioa: 

• Euskara-eskolak, antolatze-prozesua ... hori guztia zerbait bizia da, eta 
aldatuz doa mtetik urtera, Horrela, IKERLANen ematen ditugun esko- 
lek astean ordu-kopuru jakina <lute. Talde handi samarretan zein talde 
txikietan ematen ditugu eta enpresari eroso datorkion ordutegian. 

Baina bada hasieratik aldatu ez denik ere, oinarrizko planteamendu 
metodologikoa, hain zuzen ere. 

• Irakasleak taldean egiten du Ian ikaslearekin eta hizkuntz teknikaria- 
rekin, batez ere. 

• Etengabeko ebaluazioa dugu prozesuaren ardatz. 

Bistan da ibilbide-zati bat egina dugula, baina, orain arte jasotako frui- 
tuekin pozik baldin bagaude ere, bada oraindik zer hobetua; adibidez: 

• Eskoletan erabiltzen dugun metodologia zorroztu eta optimizatu beha- 
rra dugu. 

• Ikasleekin batera burutzen dugun ebaluazioan adierazle garbiagoak 
bilatzen ari gara, eta informazioa biltzeko eta datuak erkatzeko 
moduak aztertzen. 

• Ikasleekin batera datuak baloratu eta ebaluazioa egiteko moduan ere 
badugu zer ikasi. 
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Lan-munduaren 
euskalduntze-alfabetatzea: 
alfabetatzea IKERLANen 

Xabier E/ortza 

1. Sarrera Esperientzia honen nondik norakoak zuen aurrean aurkezterakoan, bi 
zatitanjokatzea erabaki dut: 

1 Esperientzia bere lekuan kokatzen laguntzeko hainbat informazio 
antolatu dut (nahi baino gutxiago, seguru aski, baina ez dugu ahaztu 
behar daukagun tartea rnugatua dela). 

2 IKERLANeko alfabetatzea, edo, bertan rnaizago esan ohi dugun 
moduan, hizkuntz prestakuntza, zein baliabideren bidez bideratzen 
dugun adierazi nahi duena. 

2. Testuingurua Teknologi ikertegi honetan egiten ari den alfabetatzeko esperientzia 
kokatu behar da 1994az geroztik martxan dagoen euskararen erabilera 
areagotzeko plangintzan. Testuinguru horren azalpen orokorra Kannele 
Zuazubiskarrek eman digu ale honetan bertan. Esperientzia horretan 
alfabetatzeak duen lekua zehazterakoan, ordea, komeni da testuinguru 
horren beste hainbat zertzelada ematea, zergatiak eta nolakoak argiago 
adierazteko. 

2. 1. Ezaugarriak • Lehenengoz eta behin, azpimarratu behar da ardatza euskaldunenganjar- 
tzen dela euskararen erabilera areagotzeko plangintzan: dakitenek dute 
euskara erabiltzen hastearen edota gehiago erabiltzearen erantzukizuna. 
Langile horien alfabetatzea hizkuntz prestakuntza bitarteko bat da. 

• Bigarren ezaugarri garrantzitsua da borondatezkoa dela planean parte- 
-hartzea. Ardatza, beraz, euskara erabili nahi duten euskaldunengan 
dago. 

• Horrezaz bat, oso gogoan hartzekoa da handiak direla IKERLANeko 
langile gehienen beharrizan kornunikatiboak. Lan-jardunaren zati han- 
dia bileretan eta txostenak idazten egiten dute. Beraz, asko hitz egin 
eta idatzi behar izaten <lute. 

• Urte hauetako bilakaeran izan duen eraginagatik, oso aintzat hartzekoa 
den beste ezaugarri bat da IKERLANek kanpoko laguntza hartu zuela, 
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2.2. Alfabetatugaien 
profila 

plana diseinatu eta horren garapena kudeatzeko: hizkuntz normalkun- 
tzarako teknikari bat hartu zuen, eta, bestalde, Eusko Jaurlaritzaren 
laguntza izan du, nagusiki HABE erakundearen bitartez, bai planaren 
diseinuan, bai geroztiko egokitzapenetan eta kudeaketan. Planaren 
diseinuan bertan jaso zen moduan, ordea, laguntza hori aldi baterakoa 
izatea onartu zen; alegia, IKERLANek, planean aurrera egin ahalean, 
beregaintasuna lortu behar zuela, eta, beraz, une batetik aurrera, kan- 
poko laguntzarik gabe jarraitzeko gai izan. 

Lehenik eta behin, esan behar da oso langile-multzo kualifikatuarekin 
egin genuela topo. Rona hemen horien ezaugarri nagusi batzuk: 

• Langile-multzo handia zen. 164 langiletatik euskaldunak 101 
(%61,6). 

• Euskaraz bazekiten arren, ohitura falta zitzaien lanean euskaraz jardute- 
ko. Gehienak erdaraz eskolaratutakoak ziren, eta eskolan euskaraz ika- 
sitakoen artean ere inork ez zituen unibertsitateko ikasketak euskaraz 
egin. Beraz, laneko teknoletoa erdaraz ikasi zuten, eta halaxe zerabilten. 

• Zuten lanagatik, oso ohituta zeuden etengabeko prestakuntza-proze- 
suetan jarduten. Lan-moduak berak eskatzen die eguneratuta egotea, 
etengabe ikasten aritzea. Horietako asko beste hizkuntza batzuk ikasi- 
takoak ziren, edo ikasten ari ziren une hartan. 

• Teknologia berriekin Ian egitera jarritako langileak ziren. Alfabetatze- 
an duen eraginagatik oso aintzat hartu behar da beraien lanen euskarri 
nagusia informatikoa dela. 

• Langileria gaztea eta motibatua. Departamenturik zaharrenean, horrela 
esan badaiteke, bederen, 37 urtekoa zen batez besteko adina, eta gazte- 
enean, aldiz, 27 urtekoa. Euskaldunen %97 euskararen erabilera bul- 
tzatzearen alde agertu zen plangintzaren hasieran egindako inkestan. 

2.3. Helburuak Abiapuntu hartan, helburua zen langile beregaina lortzea, Janean euskara 
here kasa erabiltzeko gai izango zena, ahalik eta neurririk handienean. 
Horretarako, bi arlotan eragitea aurreikusten genuen: jarreretan eta balia- 
bideetan. 

Jarrerei dagokienez, esan dugu langileak euskaren erabilera areagotzea- 
ren alde zeudela, baina aldeko jarrera aktiboa lortu behar genuen, euska- 
ra zekienak benetan erabiltzea, Iangileak onarpenetik inplikaziora 
igarotzea. 

Baliabideei dagokienez, aldiz, argi geneukan euskara erabiltzen hastea- 
rekin batera aurkituko zituztela langileek zailtasunak, eta, ondorioz, 
horiei aurr_e egiteko laguntzak aurreikusi eta prestatu beharrean geunden. 

2.4. Baliabideak Testuinguru horretan, hainbat baliabide definitu ziren, batzuk langileei 
eta, batez ere, langileen trebakuntzari begirakoak, eta, beste batzuk hauek 
lana gara zezaten beharrezko ziren baliabide materialei zegozkienak. 
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2.5. Komunikazio- 
-zirkuluak 

Langileei zegozkien baliabideetan hiru zehaztu ziren: komunikazio-zir- 
kuluak, laneko interbentzioak eta euskara-eskolak. Eta hurrenkera hori 
ez zen txiripa hutsa izan, oso berariaz egina baizik. 

Arestian aipatu dugun moduan, Iangileak euskaldun izanik ere, erdaraz 
ikasitakoak ziren, eta lantegiko teknoletoa erdaraz zerabilten. Horren 
aurrean, ematen zuen lehenik alfabetatu egin behar zutela, ikastaro bat 
egin, gero erabiltzen hasteko. 

Guk, berriz, ez genuen aukera hori egin. Zergatik? Hona hemen orduan 
egindako hainbat gogoeta, gaur egun ere baliagarri iruditzen zaizkigunak: 

• Gaitasun-maila bat eskuratzeak ez dakar berekin erabiltzea, Euskalte- 
gietan ongi aski frogatu da hori, baita administrazioan bertan eta beste 
hainbat enpresatan ere. 

• Ez da EGA behar euskara erabiltzeko. Azken urteotako alfabetatzea 
gaitasun gramatikalean ardaztuta egon da, batez ere. Zuzentasun gra- 
matikala izan da kezka nagusia, eta hizkuntz forma ia guztiak landu 
izan dira alfabetatzeko ikas-prozesuan zehar. Honela, hizkuntz ikus- 
pegi ia filologiko batetik aurkezten bazaio, ikaslearen autoestima 
ahultzeko arriskua dagoke. 

• Gure iritzian, ikasleak behar duena ikasi behar du, ez gehiago. Eta 
nolajakin zer behar duten? Bada, erabiltzen jarrita. 

• Ikastaro batetik abiatzeak ikaslearen jarrera pasiboagoa indar dezake. 
Helburna erabilera baldin bada, ikasleen erabilera baldintzatua indartu 
dezake; alegia, ez naiz erabiltzen hasiko, harik eta ikasi arte, eta ongi 
ikasi arte. 

• IKERLANentzat oso garestia da 100 langile alfabetatzeko ikastaroe- 
tan jartzea. Planak, bestela ere, gastu handiak dakarzkio IKERLANi. 

Hori guztia gogoan, 1994ko diseinu-txostenean honela adierazten zen: 

"Lehenik eta behin, gogoratu euskaldunen trebakuntza komunikazio- 
-zirkulu eta laneko interbentzioen bitartez burutuko dela. Hala ere, 
plangintzaldi honetan, inork alfabetatze-ikastaro bereziren bat behar- 
ko balu, hizkuntz normalkuntzarako teknikariak beharrezko diren 
urratsak emango ditu". 

Diseinu-txostenean adierazten zen moduan, komunikazio-zirkuluak 
baliabide garrantzitsuak dira: "Komunikazio-zirkuluak dira plangintza 
honen euskarririk funtsezkoena; horiek ondo antolata eta bideratzea 
ezinbestekoa da plangintza behar bezala burutuko dela bennatzeko", 

Baina, zer <lira komunikazio-zirkuluak? Enpresetan kalitate-sistemak 
ezartzeko erabili izan diren Kalitate-zirkuluen ereduari erreparatuta sor- 
tutako tresna <lira. Hitz gutxitan esateko, komunikazio-zirkuluak lan-tal- 
deak dim, lan-eginkizun bertsuetan dabiltzanak osatzen dituztenak. 
Taldeotan, aldian behin bilduz, laneko komunikazio-egoerak identifikatu 
eta aztertzen dituzte, eta horiek euskaraz ere egiteko proiektuak lantzen 
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dituzte, enpresako zuzendaritzari aurkezten dizkiotenak, eta, behin onar- 
tuz gero, martxan jartzen direnak. Komunikazio-zirkulu hauek 1992an 
hasi ziren erabiltzen Antzuolako ELAYn. 

Komunikazio-zirkuluek IKERLANen izan duten izaera zehazteko, ikus 
dezagun zein izan ziren parte hartzeko irizpideak: 

• Denbora erdibana. IKERLANeko orduko egoeran, denboraren erdia 
enpresaren kontura, eta beste erdia norberaren kontura. 

• IKERLANeko guztiek (bazkide, kontratatu, bekadun, Alecop ... ) har 
zezaketen parte, baina euskaraz aritzeko gai izan behar zuten. 

• Beren borondatez esku hartzen zutenak 

• Partaidetza borondatezkoa izan arren, jarraipena eskatzen zen. 

• Talde iraunkorrak, 8/10 laguneko taldeak. Malgutasunez jokatzea 
komeni zela adierazten zen, baina ez zela komeni 5 kide baino gutxia- 
go izatea, ezta 15 baino gehiago ere. 

• Zirkuluetako gaiak plangintzaren eta euskarazko trebakuntzaren gai- 
nekoak izango ziren. Ez zen laneko arazorik edo euskarari buruzkoaz 
beste gogoetarik egingo zirkuluetan, 

• Lanaren erritmoa eta edukiak taldeari egokituko zitzaizkion, eta talde- 
-Iana bultzatuko zen. 

Irizpide horien arabera, 101 langile zeuden komunikazio-zirkuluetan 
parte har zezaketenak. Horiekin 8 komunikazio-zirkulu antolatu ziren. 

Helburuei dagokienez, ondorengo hiru lan-esparruak jorratu nahi geni- 
tuen: 

1 Jarrera »- Erabilera-planean partaidetza zuzena izanez (langileak 
eurak dira, neurri batean, zer joan daitekeen euskaraz egiten erabaki- 
tzen dutenak), motibatu egin nahi ziren, zekitena erabiltzen has 
zitezen. 

2 Erabilera= Laneko ohiturak aldatzen joateko guneak ziren. Lankide- 
ekin eta laneko gaiez euskaraz aritzea eskatzen zien zirkuluak, eta 
behin urrats hori emanez gero, zirkulutik kanpora ere euskaraz jarrai- 
tzeko bidea zeukaten. 

3 Ezagutza.-Lan-eginkizunetan euskararen erabilera nola areagotu azter- 
tzearekin batera, bidean aurkituko zituzten zailtasunak ere zehaztuko 
zituzten, Trebatze-premiak zehazten zihoazen neurrian, horiei erantzu- 
teko trebatze-saioak antolatuko ziren komunikazio-zirkuluotan. 

Lan-prozedurari dagokionez, him eginkizun definitu ziren: 

1 Informazioa .- Aurreikusitako zirkulu bakoitzeko jendea bildu, eta 
komunikazio-zirkuluak zer ziren, zein helburu zituzten, nola funtzio- 
natzen zuten, eta abar argi eta garbi azaldu zitzaien. Garrantzi handiko 
fasea zela ik.usten genuen, jendeak ez baitzuen jakingo komunikazio- 
-zirkuluak martxan jartzearekin zer eskatzen zitzaion. 

Xabier Elortza 



2 Izena ematea.- Langileek zer eskatzen zitzaien argi samar ikustean, 
izena emateko eta inplikatzeko eskatu zitzaien. Ondorioz, 87 langilek 
eman zuten izena, 8 komunikazio-zirkuluotan parte hartzeko. 

3 Lan-urratsak= 

a Zirkuluko kideek, hizkuntz normalkuntzarako teknikaria lagun, 
komunikazio-egoerak zerrendatu. Beste molde batean esanda, 
euren iritziz euskaraz burutu ditzaketen eginkizunak adierazteko 
eskatu zitzaien. Horretarako, idei jasa teknika erabili zuten (braims- 
torming). 

b Eginkizun posibleen zerrenda lehentasunen arabera jarri, desego- 
kiak baztertuz. Horretarako, hiru irizpide nagusi eman zitzaizkien: 

• Errazenetik zailenera. 
• Eragin handia/txikia. 
• Orokorretik partikularrera. 

Eta, him eskaria egin zitzaizkien: 1) helburu lorgarriak jartzeko; 2) 
behar beste denbora hartzeko, Izan ere, ekintza-sorta hori izango 
baitzen komunikazio-zirkuluen ardatza.; eta 3) zerrenda zirkuluko 
kide guztien artean adosteko. 

c Lehenengo lan-eginkizuna hautatu, eta horren inguruko egoera 
aztertzeaz bat, etapak, datak eta kontrolak ezartzea, Eginkizun 
horretan kontuan hartzekoak: 

• Ekintza hori martxan jartzeak izango duen eragina antzeman 
(arazoak aztertu, zirkuituak identifikatu, erdaldunik ba ate dago- 
en, kanpoko harremanik, etab.) 

• Aurrez prestatu beharreko euskarririk badagoen (inprimakiren 
bat, euskarri infonnatikorik, etab.) 

• Ekintza horren inguruko terminologiaren bilketa egin eta euska- 
razko baliokideak bilatu. 

• Eta, oro har, ekintza hori garatzeko beharko di.ren baliabideak: eta 
aurreikus daitezkeen arazoak aztertu. 

d Horrekin guztiarekin proiektu zehatza idatzi eta Zuzendaritzari aur- 
keztu, onartzeko. Ezezkoa balitz, Zuzendaritzak arrazoitu egin 
beharko luke. 

e Erantzuna jaso bitartean, lan-eginkizun horretan trebatu, hizkuntz 
normalkuntzarako teknikariaren gidaritzapean. 

f Martxan jarritako proiektuaren jarraipena egin. 

3. Arestian aurkeztutako testuinguruan zehaztu dugun moduan, him <lira 
Alfabetatzearen IKERLANen langile euskaldunak alfabetatzeko erabiltzen ditugun balia- 

baliabideak bideak: komunikazio-zirkuluetako trebatze-saioak:, laneko interbentzio- 
ak: eta ikastaroak. 

Lan-munduaren euskalduntze-atfabetatzea: alfabetatzea JKERLANen 25 



3.1. Trebatze-saioak 

26 

Lehentxeago adierazi dugun moduan, trebatze-saioak ez dira baliabide 
isolatuak, baizik eta komunikazio-zirkuluen testuinguruan eta dinamikan 
txertatutako baliabideak dira. 

Trebatze-saioei berariaz erreparatuta, eta sintesi bat eginez, trebatzeko 
lau saio-mota egin dira: 

1 IKERLANen erabiltzen diren testu motzen ezaugarrien aurkezpena. 
Testuen egituren aldetikoak eta gramatika-egitura, esamolde eta aba- 
rrekin lotutakoak. Irizpide orokorrak, eskutitzak, fax-orriak, bilera- 
-deiak eta bilera-aktak aurkeztu eta landu dira, dokumentuok ikasleei 
eginaraziz. Adibide gisara, komunikazio-zirkuluen bilera-agiria kide- 
etako bakoitzak egin izan du, batetik, ardurak banatzeko, eta, bestetik, 
trebatze-saioetan jasotakoa erabi1tzen jartzeko. 

2 Ahozko eta idatzizko aurkezpenak egiteko irizpideak aurkeztu eta 
landu ditu hizkuntz normalkuntzarako teknikariak. Irizpideok zirkulu- 
ko kideen artean finkatu ondoren, beraiek garatutako proiekturen bati 
buruzko azalpena egin izan <lute. 

Arlo honetan, biziki interesgarriak izan <lira hainbat ikaslek egindako 
ekarpenak. Beraien lanean aurkezpen dexente egitea egokitzen zaie- 
nez, batzuek oso landuta dituzte alderdi hauek. Oso ikasbide interes- 
garriak izan dira gainerako zirkuluko kideentzat. 

Irizpideak ezartzerakoan ondorengo atalak landu <lira: aurkezpenaren 
egitura, material lagungarriaren ezaugarriak, materialaren erabilera 
eta esaldi-motak. 

3 ELHUYAR aldizkaritik hartutako artikulu teknikoen ahozko eta ida- 
tzizko laburpenak. Zirkuluko kideek, txandaka-txandaka, aldizkariko 
artikuluak aukeratu izan dituzte, bakoitzaren lanarekin zerikusia izan 
dezaketenak, edo besterik gabe interesgarriak iruditu zaizkienak, eta 
idatziz laburtu ondoren, ahoz aurkeztu izan dizkiete zirkuluko kideei. 
Aurkezpenok 10 minutu ingurukoak izan dira. 

4 Ahozko eta idatzizko aurkezpen teknikoak. Langileak esku artean darabi- 
len gai bat aukeratzen du, eta laburpen idatzi batekin bat ahozkoa ere aur- 
kezten du zirkuluko kideen aurrean, Ahozko azalpenak 10 eta 20 minutu 
bitartekoak izan ohi <lira. Azalpen idatziak orrialde bat eta bi artekoak. 

Trebatze-saioak definitzerakoan, aldiz, ondorengo urratsak egin izan 
dituzte: 

1 Zirkuluak duen interesgunea zehaztu. Zirkuluan bertan egin izan dute. 
Ondorengo puntuak aztertu izan dituzte: zer landu nahi duten, nola 
landuko duten, nola banatuko dituzten egitekoak zirkuluko kideen 
artean, egutegia, eta nola ebaluatuko diren saiook, 

2 Hizkuntz teknikariak trebatze-saioaren definizioa eta egutegi-propo- 
samena egiten ditu. Zirkuluko kideei igortzen die, behar diren egoki- 
tzapenak egin ditzaten eta ondoren, onar dezaten. 

3 Trebatze-saioak burututakoan, ebaluatu egiten dira. 
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3.2. Laneko 
interbentzioak 

Azken sei urteotan egokitzen eta aldatzen joan da komunikazio-zirku- 
luen funtzionamendua. 1994an erabilera-plana hasi zenean, 8 komunika- 
zio-zirkulu eratu ziren eta 87 langile euskaldun hasi ziren horietan 
lanean, hamabostean behin ordu betez bilduz. 1997 an lanorduz kanpo ari 
ziren. Aurtengo martxoan, aldiz, 6 komunikazio-zirkulu biltzen dira, 
hilean behin, eta bertan 104 langile biltzen dira. 
Une honetan komunikazio-zirkuluek lanean darraite, baina nabarmen 
gutxitu da trebatze-saioen pisua. Urte hauetan egindako lanari esker, 
beharrizan zehatzak dituzten langileek, gero eta gehiago, bere kabuz egi- 
ten dituzte kontsultak, eskura dituzten oinarrizko materialak baliatuz. 
Horrezaz gain, hizkuntz normalkuntzarako teknikariarengana ere jotzen 
<lute laguntza eske. Laneko interbentzioen arloan kokatzen ditugun joka- 
bideok gero eta pisu handiagoa dute. 

Euskaraz lan egin nahi duen langilearen eskura jartzen den zerbitzua da. 
Ezer baino lehen, argitu behar da laneko interbentzioa ez dela laneko 
trebakuntza, ez behintzat hainbat lekutan, bereziki administrazioan egin 
izan denaren modukoa; alegia, ez dago lan-programa bat, zenbait epe eta 
edukirekin, trebatzailea eta trebagaia elkarlanean jartzen dituena. 
Laneko interbentzioetan langilea da, beharra duenean, zerbitzuaz 
baliatzen dena, bai kontsultarako oinarrizko materiala erabiliz, langileak 
berak bere kabuz zalantzak argi ditzan, bai kontsultak, itzulpenak edota 
zuzenketak eskatuz hizkuntz normalkuntzarako teknikariari. 
Laneko interbentzioak dira laneko eginkizunak euskaraz gauzatzeko, 
langileak izan ditzakeen zailtasunak gainditzen laguntzeko zerbitzu bat. 
Ez dira, beraz, aldez aurretik planifikatutako ekintzak, nahiz eta 
eskaintzen den zerbitzua ongi planifikatuta dagoen. 

Laneko interbentzioen helburua da langileari kalitatezko zerbitzua 
eskaintzea. Kalitatea aipatzerakoan esan nahi dena da hizkuntzaren 
kalitatea, batetik, eta zerbitzu bizkorra, bestetik. Horregatik, hizkuntz 
teknikariak ezagutza-iturri onak baliatzen ditu, zuzentzeko irizpide 
garbiak izaten ditu -zer zuzendu, nola zuzendu-, eta argi ikusi behar du 
ez duela balio euskaraz edozein modutan egiteak. Bestalde, laneko 
interbentzioak eraginkorrak izan daitezen, IKERLANen ezinbestekoa da 
zerbitzu bizkorra ernatea, denbora errealean emandakoa. 

Kalitatezko zerbitzuaren bidez ziurtasuna eman nahi zaio langileari. 
Edozein testu IKERLANeko beste departamentu batera edo kanpora 
b.idali behar duenean, euskaraz txukun dagoelajakin nahi du langileak. 

Halaber, ikasteko bidea ere eskaini nahi zaio Iangileari, zalantzak argitze- 
ko bidea j arriz, errorerik usuenak agertaraziz eta horiek zuzentzen joateko 
estrategiak proposatuz. Ez dugu ahaztu behar helburu dugula langile bere- 
gaina lortzea. Beraz, laneko interbentzioek, azken produktua bermatzeaz 
gain, prozesu didaktiko ere badira, langileak prestatzenjoateko. 

Interbentzio hauek him arlo nagusi hartzen dituzte bere baitan: 

ltzulpenak IKER LAN en itzulpen laburrak egiten dira, bizpahiru orrialdekoak, gehie- 
nezjota. Salbuespenak salbuespen, gainerakoak kanpora ateratzen dira. 
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Itzulpenak behar-beharrezkoak dira, planean euskaldunak eta erdaldunak 
elkarrekin jardun daitezen, eta, baita ere, langileari bere testuak jendau- 
rrean agertzen direnean segurtasuna emateko; baina, alfabetatzearen 
ikuspuntutik, ez dute esangura handiegirik, lehen begiratu batean, bede- 
ren. Dena den, zeharkako balioa badute; izan ere, batetik, Hiztegi Tekni- 
koa osatzen laguntzen baitute, eta hiztegi hori bada tresna garrantzitsua 
euskaraz lanean ari den langilearentzat, eta, bestetik, laneko gaietan eus- 
kara arrotza izatetik ezagunagoa egiten Iaguntzen dute. Hitzak kontzep- 
tuekin identifikatze hori hezitzeko, alfabetatzeko modu bat da. 

Kontsultarako Departamentu guztietan dute kontsultarako oinarrizko materiala (interes 
materialak handiagoa erakutsi dutenei material gehiago jarri zaie), langileak berak 

bere kabuz argi ditzan zalantzak: hiztegi elebidunak, Euskaltzaindiaren 
azken erabakien laburbilduma, HAEEk argitaraturiko Argiro idazteko 
proposamenak eta ariketak eta Kooperatiba Hiztegia eta azken urteotan 
zehar bildutako eta landutako Hiztegi Teknikoa. 

Hiztegi Teknikoa urte hauetan zehar IKERLANen osatzen joan den hiz- 
tegi elektronikoa da. Komunikazio-zirkuluetan egindako lana, itzulpen- 
gintza, lehendik euskaratuta zueden Barne-araudi eta Estatutuen 
hustuketak, ELHUYARi eta EUSKALTERMi egindako kontsultak eta 
enparauak erabiliz osatu den hiztegia da. 

Duela bi urte erabaki genuen hiztegia bi zatitan bereiztea; bata enpresako 
administrazio-hiztegiari dagokiona, eta bestea adiera zehatzagoan hiztegi 
teknikoa dena, teknologiarekin zerikusia duten hitzak eta terminoak jaso- 
tzen dituena. Administrazio-hiztegia, batez ere, Zerbitzu Orokorretan edo 
kooperatibako organoren batean Ian egiten dutenentzako da egokia . 

.1: 
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.2: 

Hiztegi honetan (ikus .1) ia 5.000 tennino bildu ditugu (euskara-gaztela- 
nia). Badira 2.000tik gora sinonimo, 300dik gora ingelesezko ordain, 
1.200 terminorentzako azalpen eta ia 900 terminori dagozkien adibideak. 
Informazio hori guztia Microsoft Excel 97an osaturiko datu-basean dago 
antolatuta, azkarragoa izan dadin. Une honetan Euskaltzaindia ari da 
aztertzen, ahal denean gainerako enpresen eskurajartzeko. 

Halaber, Intemetek ematen dituen aukerei esker, Xuxen zuzentzaile orto- 
grafikoa eta Euskalterm terminologiako datu-basea ere eskura dituzte 
langileek. 

Baliabide hauek guztiak, eta erabilera-planarekin zerikusia duten beste 
hainbat baliabide eskura jartzeko, web orrialde bat paratu da IKERLA- 
Neko intraneten. 

Testu-zuzenketak eta hizkunt: kontsultak 

Kontsultak eta zuzenketak egiteko prozedura langilea hizkuntz teknika- 
riarekin harremanetan jartzen denean hasten da. Hartu-eman hori telefo- 
noz edo posta elektronikoz egiten da, normalean. Telefonoz argi 
daitezkeen zalantzak bide beretik argitzen ditu hizkuntz teknikariak. 

Testua zuzentzea eskatzen zaionean , bi jokabide hartzen ditu, testua 
laburra izan ( 1-2 orrialde), edo testua luzeagoa izan. 

Testua laburra denean, prozesua aski automatikoa da Word 97 erabiliz 
(ikus .2). "Herramientas" menuko "Resaltar cambios" baliabidea erabiliz 
egiten dira zuzenketok ("Resaltar los carnbios al modificar" atalean 
"Resaltar los cambios en pantalla" sakatu behar da). Azalpen laburrak 
edo bestelako oharrak testu-laukietan ematen dira . 

1 
1 
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.3: 

Langileak zuzendutako dokumentua berriro jasotzen duenean, aski du 
"Resaltar las cambios" leihoan agertzen diren bi aukerak indargabetzea, 
testua zuzenduta ikusteko. 

Testua luzea denean (40 orrialde, adibidez), teknikariak ondorengo urra- 
tsei j arraitzen die: 

1 Testua inprimatu eta gainean zuzendu. 

2 Zalantzak azpimarratu, Zalantzak dira ulertzen ez diren hitzak edo ter- 
minoak eta esaldi ilunak. 

3 Terminologia aldetik finkatu barik dauden hitzak atera. Finkatu bako- 
ak dira, euskaraz erabili arren, itxura batean modu batean baino gehia- 
gotan erabili dituen hitzak eta kakotx artean sartu dituenak. 

4 Tenninologiako ahalik eta kontsultarik gehienak egin hizkuntz teknikariak. 

5 Testua idatzi duen langilearekin jarri. 

- Terminologia aldetik egindako kontsulta guztiak azaldu. 
-Euskaratzeko falta diren terminoak zein diren zehaztu. 
-Termino horiei burnzko ahalik eta xehetasunik gehien jaso (defini- 

zioa, adibideren bat, zein arlotakoa den hitza, etab.), UZEln kon- 
tsulta pasta elektronikoz egiten denerako, 

-Esaldi ilunak argitu. 
-Hizkuntz teknikariak testuari buruzko balorazioa ere egiten dio: 

hutsegiterik usuenak zertan egin dituen, zer egin duen ondo, ... 

6 Kontsulta terminologikoak UZEin egin, IKERLANeko langileak 
berak egiten ditu. Behin erantzuna jasoz gero, hizkuntz teknikariari 
igortzen dizkio. 

7 Terminologia-zerrenda osatu. Azkenaldian zuzendutako testuetan glo- 
sario bat erantsi izan da bukaeran. 

8 Testuan zuzenketak hizkuntz teknikariak sartzen ditu, eta ondoren, 
IKERLANeko langileari igortzen dizkio. 

Ezin da aipatu gabe utzi lehentxeago aipatu dugun XUXEN zuzentzaile 
ortografikoa. Testu gehienak zuzentzailea baliatu ondoren datoz, ariango 
akatsak eta ortografikoak nabannen gutxituta, 

Urte hauetan laneko interbentzioak ugaldu egin dira, ez bakarrik kantita- 
tez, baita kalitatez ere. Duela urte batzuk nahiko dokumentu laburrak 
aurkezten baziren ere, dokumentu luzeak ugaltzen ari <lira, poliki-pollki, 

Laneko inte.rbentzioen neurria ikusteko hona hemen (ikus .3) azken bi 
urteetako datuak: 

EPEA ITZULPENAK ZUZENKETAK DENBO RA 

1998 30 73 103 ordu 
1999 51 107 117 ordu 
2000 (01/05) 11 30 27 ordu 

Xabier Elortza 



4. Laburpen gisa 

Laneko interbentzioak, gaur egun, IKERLANeko langileen alfabetatze- 
rako baliabiderik ahaltsuenetakoak <lira. 

Ikastaroak 

Arestian aipatu dugun moduan alfabetatze-ikastaroak behar berezien 
arabera antolatzea aurreikusten zen l994ko diseinuan. Geroztik, 3 alfa- 
betatzeko ikastaro antolatu <lira. 

Lehena, 1996ko otsailetik apirilaren lera eman zen, Arrasateko Udal 
Euskaltegiarekin adostu ondoren. Bederatzi lagunek hartu zuten parte, 
eta 20 orduko iraupena izan zuen. 

Helburua zuen euskaraz idazteari beldurra galtzea eta testu motzak idaz- 
ten hastea. Hortaz, ahozkoaren laburdurak idatzizkoan osatzen, hitzak 
ebakitzen, ortografi arau nagusiak, sarrera-irteerako formulismoak eta 
idatzi motzak (oharra, iragarkia, deia, akta, gutuna eta fax-orria) egitura- 
tzen jakiteko klabeak eman zitzaizkien. Baliabideak eskaintzeaz bat 
(kontsulta-liburuak, hiztegiak, etab.), horiek erabiltzeko irizpideak ere 
eman zitzaizkien, beniro ere ahalik eta beregainenak izateko. 

Bigarren ikastaroa 1999ko irailean eman zen. 22 lagunek hartu zuten 
parte, eta 18 orduko iraupena izan zuen. Eskolak lanordutan eman ziren, 
IKERLANen kontura. Ikastaro hau Joxe Ramon Zubimendirekin adostu 
zen. 

Helburua zuen kalitate hobeko komunikazioa lortzea, bai idatziz eta bai 
ahoz, eta horrezaz bat, euskaraz idazteko dauden beldurrak eta aurreiri- 
tziak gainditzea. 

Metodologiari dagokionez, ikasleek idatzitako testuetan oinarritu zen, 
eta jokabidea izan zen norberak zuen hizkuntz maila, ahalik eta ongien 
baliatzen ikastea, gramatika aide batera utzita, neurri handi batean. 

Ikasleek ariketa idatziak gardenki baten gainean egin, eta irakaslearen 
eta ikaskideen laguntzaz zuzendu ziren, bereziki azpimarratuz testua ira- 
kurterraza zen ala ez, eta, ez bazen, nola hobetu zitekeen. 

Ikasleek oso balorazio positiboa egin zuten. Harren adierazle izan da 
asistentzia handitzen joan zela, eta ikastaroan egon ez ziren lankideen 
artean ere hizpideajarri zuela. 

Hori ikusirik, hirngarren ikastaroa bat antolatu da 2000ko martxoan, 
bigarrenaren errepika izan dena. Ikastaro honetan 16 ikaslek hartu <lute 
parte. 

IKERLANen urte hauetan egin dugun esperientzia aberatsa izan da 
alderdi askotatik begiratuta. Batetik, egoera zehatz batean Ian egitea 
eskatu du, testuinguru konplexu eta aldakorra (sei urteren buruan gauza 
asko gertatzen <lira bizitzan, eta are gehiago puntako enpresa batean), 
baina, aldi berean, ikasbide oparoa. 

Bestalde, eskakizun handikoa ere izan da: Karmele Zuazubiskarrek ale 
honetan bertan adierazten duen moduan, prozesua bizia da, eta etengabe 
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datuak bildu, baloratu eta erabakiak hartzen aritu behar izan dugu; eta 
aurrerantzean ere horrelaxe jokatu beharko dugu. Ikasi ere asko ikasi 
dugu, eta asko ikasi behar izan dugu; eta, inolako zalantzarik gabe, asko 
geratzen zaigu ikasteko. 

Laburpen gisara, esan dezagun esperientzia honetan oinarri nagusiak 
hurrengo hauek izan ditugula: 

1 Helburua euskararen erabilera areagotzea izanik, gure helburua izan 
da beti langileak ahalik eta beregaintasun handiena lortzea. 

2 HABEren kurrikulu berriaren ildotik Ian egiten ahalegindu gara: ikas- 
learen beharretatik abiatu eta horiei erantzuten saiatu, ikasleak, 
aldian-aldian, dagoen puntutik urrats bat gehiago eman dezan. 

3 Horretarako, zerbitzu bat antolatu dugu, komunikazio-zirkuluetako 
trebatze-saioak eta laneko interbentzioak ardatz hartuta, hizkuntz 
prestakuntza jarreren lanketarekin eta erabilera errealarekin sinergian 
jartzea bilatuz. 

4 Prozesua modu bizian ulertzen ahalegindu gara, etengabean datuak 
bildu, baloratu eta erabakiak hartzen joateko; eta hori guztia talde- 
-lanean, langileen, hizkuntz teknikariaren, enpresako koordinatzailea- 
ren, irakasleen eta HABEko teknikarien elkarlana sustatuz. 

Lana ez da amaitu. Gure iritziz, bide onetik goaz. Baina, iruditzen zaigu, 
eta itxaropen osoa daukagu horretan, etorkizunak zer ikasi handiak eka- 
rriko dizkigula. 

Xabier Elortza 



Euskararen erabilera- 
·planak: ASPACE 

0/atz Osa 

Sarrera ASPACE entitatearen euskalduntzeari hegira egindako planaren aplika- 
zioari buruzko nondik norakoak azalduko ditugu aurkezpen honen bidez, 
alegia planteamendu teorikotik praktikara dagoenjauzia agertzen saiatu- 
ko gara. Horrela, planaren aplikazioari buruzko zehaztasunak eman 
aurretik, laburki bada ere, ezinbestekoa da aplikazio aurreko urratsei, 
aurrekariei eta diseinuari buruzko hainbat argibide ematea. 

ASPACEn euskararen erabilera areagotzeko planaren helburna, hitzak 
dioen bezala, entitate horretan euskararen erabilera sustatzea da. Hiru 
urterako diseinatu den plan honetan oinarrizko helburuak lortzera joko 
da. Honenbestez, hiru urteren buruan, eginkizun ohiko eta arruntetan 
euskara ere ahoz nahiz idatziz erabiltzea izango da helburua. 

Duela urtebete eskas ekin genion inplementazio-faseari, Amaitzeke dago 
beraz, hiru urterako diseinatutako planaren aplikazioa eta hemen emango 
diren azalpenek lehenengo epealdian bildutako esperientziari erantzuten 
diote. 

Azpimarratzekoa iruditzen zaigu ASPACEn erabilera-plana egiteko 
beharra eta nahia entitate honetatik bertatik sortu zela esatea, alegia 
ASPACE beraren ekimenez eta eskariz jarri dela abian proiektua. 
Horrek, erabaki soila dirudien arren, ondorio zuzenak eragin ditzake 
diseinu eta aplikazio-eginkizunetan. Eta hauxe esan nahi du: edo langile- 
-multzo batek euskararen aurrean oso jarrera aldeko eta aktiboa duela eta 
entitatea erabakia hartzera bultzatu dutela; edo zuzendaritzak euskara 
bultzatzeko jarrera aldeko eta aktiboa duela; edo langileak zein zuzenda- 
ritzak oso jarrera aktiboa dutela. Edozein kasutan ere, plana entitatearen 
ekimenez eta eskariz etorri izana funtsezkoa da langile zein zuzendari- 
tzakideek planak eskatuko dituen eginkizunetan parte hartzeko. 

Entitatearen eskariz diseinatu eta aplikatzen ari den plan hau, hala ere, 
guztiz borondatezkoa da. Alegia, egun lanean ari diren langileak ez 
daude euskara-eskoletan, komunikazio-zirkuluetan edo planak jasotzen 
dituen beste jardueretan parte hartzera behartuta. Borondatezko prozesua 
da beraz. 

ASPACE entitatearen onespenarekin, ILAZKI Euskaltegiko teknikari 
bat ari da hasiera batean diseinu-lanak egiten eta ondoren aplikazio-zere- 

H/ZPIDE-Monografiak 4 (2001), 33-41 orr. 33 



Bideragarritasun- 
·azterketa 

ginetan. Ikusiko dugun bezala, planean bertan jasotzen diren euskara- 
-eskolak pertsona honek berak ematen ditu. Ilazkiko teknikari honekin 
batera lankidetza estuan aritu da ASPACEko kide bat ere. Koordinatzai- 
le-lanak egiten dituen bigarren kide honek teknikariak behar dituen datu, 
azalpen eta ASPACEkiko bitartekari-lanak egiten ditu. 

Planaren aplikazioan egiten ari garena ulertzeko, aurrez egindako urra- 
tsak modu laburrean aurkeztuko ditugu, Ondoko eskeman ikus daiteke 
urratsez urrats jarraitutako bidea: 

Erabilera-plana egiteko ASPACEren eskaria jaso genuenean, ez ginen 
zuzenean planaren diseinuan sartu, Bideragarritasun-azterketa egiteari 
ekin genion, lehenik eta behin entitatearen ezaugarri, egitura, egoera lin- 
guistikoa edota planarekiko atxikimendu-maila ezagutzeko. Him atal 
aztertu genituen bideragarritasun-azterketa horretan: ASPACE entitatea- 
ren ingurunea, ezaugarriak eta hizkuntza-egoera. Aipatu erakundearen 
barne-azterketa egiteko, besteak beste, bertako langileei inkesta bati 
erantzunarazi zitzaien euskara-maila ezagutu eta planarekiko atxikimen- 
dua eta euskara bultzatzeko motibazio eta nahiak ere ezagutzeko. 

Erakundearen hizkuntza egoera aztertzeko, Indexpla aplikazio informati- 
koan oinarritu ginen. Inclexpla, erakunde batek une jakin batean duen 
hizkuntza nonnalizazio-maila objektiboki neurtzeko eta plan baten 
ondorioz gertatutako bilakaera ezagutzeko tresna da. Aurrerago ikusiko 
dugunez, aplikazio honekjarraitzen duen eskemaren baitan zehaztu ditu- 
gu helburuak. 

Laburbilduz bada, honako eskemari jarraituz ASPACEren ezaugarri 
hauek azpimarratu eta izan ditugu kontuan bideragarritasun-azterketa 
egi terakoan: 

• Ingurunea 
- Egoitzen kokapena. 
- Lan-eremua. 
- Sektorea: mundu asistentziala. 

• Erakundearen azterketa 

- Lan-zerbitzu mota: elbarritasun zerebrala duten gaixoen asistentzia. 
- 8 egoitza ezberdinetan kokatuta: Goietxe-Donostia, Bergara, Irun, 

Beasain, Urretxu, Azpeitia, Zarautz eta Eibar. 
- 130 langile. 
- Langile gehienak finkoak. 
- Langileen %70 euskalduna edo ia-euskalduna. 
- ASPACE erabilera-planean murgiltzeari buruz langileenjarrera ona. 

Oiseinua ASPACEren eguneroko eginkizun arruntak euskaraz ere gara daitezen 
bilatzen duen plan honek, aldi berean, ASPACE erakundean dauden sail 
ezberdinak hartzen ditu kontuan, eguneroko lanean sail bakoitzak dituen 
berezitasunak eta eginbeharrak arrunt ezberdinak baitira. Hain zuzen, 
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Helburu orokorra 
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kudeaketa-organoa, administrazioa, guraso-bazkideak eta fisioterapeuta- 
-monitore-hezitzaile-laguntzaileak ... Horiek guztiek dituzten eginkizu- 
nak eta betebeharrak erabat ezberdinak dira. 

Horiek horrela, eta guztietan ere helburu orokor bera erreferentziatzat 
hartuta, helburu espezifikoak finkatzera jo genuen. Horretarako, bai 
plana diseinatzeko eta baita hizkuntza garapenaren ebaluaziorako ere, 
Indexpla aplikazio informatikoa eta beronen egituraketa izan dugu oina- 
rri, Alegia, sei arlo nagusitan banatzen da diseinatutako plana eta arlo 
horietan biltzen da, hain zuzen, entitate honen jarduera guztia. 

- Irudia eta errotulazioa. 
- Pertsonalaren hizkuntza-egokitzapena. 
- Hizkuntza erabiltzeko irizpideak. 
- Kanpo-erabilpenerako dokumentazioa. 
- Kanpo-komunikazioa. 
- Barne-komunikazioa. 

Arlo bakoitzeko helburuak finkatu eta horiek erdiesteko jarduerak defi- 
nitu genituen ondoren. Esan gabe doa hau guztia lortzeko epeak zehaztu 
zirela, ebaluazio-irizpideak finkatu eta hainbat baliabide eta bitarteko ere 
jarri zela. 

ASPACEko langileek beren lana euskaraz burutu ahal izan dezaten, hiru 
oinarri hartu ziren kontuan: 

- Komunikazi o-zirku lu ak. 
- Euskara-eskolak. 
- Laneko interbentzioak. 

ASPACEren erabilera orokorra gutxienez Indexpla-tesi %75eraino area- 
gotzea eta finkatzea 3 urteko epean. 

1. Irudia eta erratulazioa= 
Kanpoaideko eta barruko errotuluetan, publizitatean eta propagandan 
euskararen erabilera gutxienez %75eraino areagotzea. 

2. Pertsonalaren hizkuntza egokitzapena= 
ASPACEko pertsonalak (kasu bakanak salbu) bere betebeharrak euska- 
raz bumtzeko behar dituen ezagupenak lortzea. 

3. Hizkuntza erabiltzeko irirpideak.-: 
ASPACEko jarduera guztietan, dokumentazioan, komunikazioan, per- 
tsonalaren aukeraketan, promozioan ... hizkuntza-irizpideak definitzea. 

4. Kanpo-erabilpenerako dokumeniazioa= 
Euskal Herrian erabiliko den kanpo-dokumentazioan, euskara %85ean 
erabiltzea .. 

5. Kanpo-komunikazioa= 
Euskal Herriko entitate ezberdinekin idatziz zein ahoz izandako harre- 
manetan, euskara %85ean erabiltzea. 
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Ebaluazioa 

6. Barne-dokumentarioa-: 

ASPACEk erabiltzen dituen bame-komunikazio eta dokumentazioan, 
euskara %85ean erabiltzea. 

Aipatu helburu espezifiko bakoitza lortzeko, helburu operatibo batzuk 
zehaztu genituen eta horietara iristeko jarraitu beharreko jarduerak ere 
bai. Jarraian, bi helburu espezifikoei dagozkien helburu operatibo etajar- 
duerak ageri <lira adibide gisa: 

A) Helburu operatiboak eta jarduerak 

1. Irudia eta errotularioa»- 

1.1. Kanpo-errotuluetan eta seinaleetan euskararen presentzia % lOOera 
iris tea. 

a Zein errotulu aldatu erabaki. 
b Aldaketarako prozedurak zehaztu. 
c Terminologia egokitu. 
d Hizkuntza zalantzak argitu. 
e Errotuluak euskaratu eta jarri. 

1.2. Erakundearen iragarkietan eta publizitatean euskararen erabilera 
ziurtatzea eta ele bitan argitaratzea. 

a Euskarazko mezu publizitarioak prestatu edo eskatu. 
b Publizitate euskarrietan txertatu. 
c Publizitatea inprimatu. 

1.3. Iragarki tauletako ohar eta jakinarazpenetan euskararen presentzia 
%85ekoa izatea. 

a Langileriari erabakiaren berri eman. 
b Iragarkirako jakinarazpenak egiten dituen pertsonalari beharrez- 

ko hizkuntza ezagutza ernan. 
c Iragarki taulako jakinarazpen iraunkorrak euskaratu. 

B) Helburu operatiboak eta jarduerak 

2. Pertsonalaren hizkuntza egokitasuna 

2.1. ASPACEko langileek beren lana euskaraz egin aha] izateko hizkun- 
tza-ezagupenak ziurtatzea. 

a Euskara-eskola, komunikazio-zirkulu eta lan-interbentziotan 
parte hartuko dutenak identifikatu. 

b Bakoitzaren hizkuntz ezagutza-maila neurtu. 
c Eskola-saioak, komunikazio-zirkuluak eta lan-interbentzioak 

antolatu eta bidean jarri. 

Diseinuak erabilera-planaren ebaluazioa egiteko irizpideak biltzen ditu. 
Oraindik aplikazioaren hastapenetan gaudenez, ebaluaziorik egin ez 
badugu ere, honako puntuei jarraituko diegu ebaluatzerakoan: 
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1. Helburuett ebaluazioa> 

- Helburuen egokitasuna. 
- Formulazioa. 
- Koherentzia. 

2. Iardueren ebaluazioa= 
- Helburuetarako egokitasuna. 
- Nahikotasun-maila. 
- Prozedurak. 
-Epeak. 
- Baliabideak. 

Planaren diseinua ASPACE erakunde osorako eginda badago ere, aplika- 
zioa Goietxe Donostiako egoitzatik hasi genuen. Batetik, egoitza nagusia 
bera denez, langile eta jarduera gehienak bertan biltzen direlako. Eta bes- 
tetik, berez korapilatsu suertatzen den Jana gehiago ez zailtzearren. 
Zuhurtziaz jokatu nahi izan genuen eta Goietxen erabilera-planak izango 
duen garapenaren arabera beste egoitzetara ere zabaltzen hasi. 

Planaren aplikazioari dagokion lehenengo eginkizuna, diseinu-fasean ere 
egin arren, ASPACEko antolakuntza eta funtzionamendua zehatz- 
mehatz ezagutzea izan zen. 

Behin lan-eremua ezagututa, ezarritako helburuak lortzeko hainbat bitar- 
teko antolatu eta abian jartzea egokitu zitzaion teknikariari. Honela, 
diseinuan jaso bezala, euskararen oinarrizko ezagutza lortu beharra zuten 
langileentzako euskara-eskolak antolatzeari ekin zitzaion bai eta jadanik 
euskalduntze-maila oinarrizkoa zutenentzat trebatze-saioak eratzeari ere, 
hain zuzen, komunikario-zirkuluak eta zuzeneko lan-interbenizioalc. 

Komunikazio-zirkuluak eta euskara-eskolak antolatzekoan bi puntu 
hartu ziren kontuan. Kostua, ASPACEk bere gain hartua, eta denbora. 
Denborari dagokionez, entitateak ordu erdiz murrizten ditu langilearen 
lan-orduak, egunekoak, alegia eskoletan parte hartuko duen langileari 
ordu erdiko baimena ematen zaio horretarako, eta beste ordu erdia langi- 
leak lanorduz kanpoko orduetatik jartzen du. 

Komunikario-zlrkuluak.« Komunikazio-zirkuluak <lira plan honen euska- 
rririk behinenetarikoak. Hodek ondo antolatu eta bideratzea ezinbestekoa 
da plangintza behar bezala burutzeko. Saio honen helburuak ASPACEn 
euskara sustatzeko parte hartzea, motibazioa eta trebakuntza <lira. 

Euskaraz aritzeko gai diren pertsonez osatu ziren komunikazio-zirkuluak, 
gero, gutxieneko maila lortuko dutenak ere sartuzjoateko. Halaber, Ian- 
-arlo berean ari diren langileek osatzen dute taldea. Bi izan ziren erakunde 
honetan sortu direnak: Kudeaketa-organoko pertsonalak osatutakoa bate- 
tik, eta fisioterapeuta, monitore, laguntzaile eta abarrek osatua bestetik. 
Hamabostean behineko maiztasuna <lute komunikazio-zirkuluek. 

Zirkuluetako gaiak planaren eta euskarazko trebakuntzaren gainekoak 
izango dira beti eta langileek markatuko dituzte beren eginkizunak, hel- 
buruak, epeak ... 
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Esan bezala, bi kornunikazio-zirkulu sortu ziren: 

a Kudeaketa organoko 8 kidek osatutako kornunikazio-zirkulua, non 
behean irakur daitezkeen gisako dokumentuak landu diren. Plantea- 
mendu gisa itzulpenak egitea saihestu da eta ahal izan den neurrian 
euskarazko dokumentuak sortu dira egitura eta testu berriak sartuz. 

- Bilera-deialdia, 
- Ordutegiak. 
- Fakturak. 
- Inprimakiak. 
- Gurasoei bidaltzeko oharrak, 
- Fax paperak. 
- Beste zentrotarako inforrnazio-orriak ... 

b Monitore, fisioterapeuta, laguntzaileak. 

- Sendagai eta botikinerako material zerrenda, 
- Bame-fitxak, 
- Gurasoentzako jakinarazpenak ... 

Euskara-eskolak.- Laneko betebeharrak eta komunikazioa euskaldun- 
tzeko gutxieneko maila HABEren programaren 6. urratsa finkatu 
genuen. Talde bakarra sortu zen 12 pertsonez osatua. Guztiz borondatez- 
koa izan zen partaidetza. Astean lau orduz aritu <lira eta ahalegin berezia 
egiten da eskola materiala eta gaiak beren lanarekin lotura izan dezaten. 

Laneko interbentzioak-: Hizkuntza teknikariaren gidaritzapean burutzen 
<lira laneko interbentzio guztiak. Bakarka, langileak laguntza osoa izaten 
du, bere lana euskaraz egitean sor dakizkiokeen zalantzak argitzeko. 
Gainera egindakoa zuzendu eta akatsak komentatzeko aukera izaten da. 
Edozein langileri eskaintzen ahal zaio laguntza hau. Baina bereziki, 
komunikazio-zirkuluetan eta euskara-eskoletan parte hartzen dutenekin 
aritzen da. 

Trebatze-saioetan eta euskara-eskoletan, ASPACEko langileria osoaren 
%35 inguruk hartu du parte, kudeaketa organoan daudenak, administra- 
riak zein monitore-logopeda-laguntzaile edo jantokiko pertsonalak. Hala 
ere, planaren lehen aplikazio-fase honetan oso kontuan hartu <lira zuze- 
nean planean sartu ez ziren langileak eta zorrotz zaindu da, lan-jarduera 
ezberdinak abian jarrita, inongo momentutan enpresari eragiten dion jar- 
duera batetik at edo baztertuta senti ez daitezen. Hala nola, bilera bere- 
ziak egin ditu teknikariak planean parte hartu ez duten pertsonekin, 
informazioa idatziz pasa zaie, etab. 

Arestian ikusi dugun diseinuak hainbat arlo biltzen ditu bere baitan. Lan- 
-prozedurak eta Ian-jarduerak arlo guztietan batera hasteak izan ditzake- 
en arriskuez jabetuta, lehentasunezko arloak izendatu ziren, esan bezala 
lan sakabanaketa ekidin asmoz. Beraz, teknikariaren egitekoa izan zen 
ASPACEren hizkuntza egoera eta arlo bakoitzaren eragin-mailak kon- 
tuan izanda lehentasunezko arloak zehaztea. Honela, lehen urte eskas 
honetan Irudia eta errotulazioa, pertsonalaren hirkuntza egokitrapena 
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eta barne-komunikazioa ezarri dira lehentasunezkotzat eta ondorioz 
hauen inguruko lan-jarduerak landu <lira ia erabat. 

Hilabete hauetan egindako lanaren emaitza eta ASPACEren hizkuntza 
egoeran izandako bilakaera neurtzeko goizegi da oraindik, denbora-tarte 
honetan egindako lana oso positiboki baloratzen dugu hala ere. Hasiera- 
tik langileek euskararekiko erakutsitako atxikirnendu eta motibazio 
altuak bere horretan dirau oraindik. Euskara-eskoletan eta komunikazio- 
-zirkuluetan parte hartu duten langileek bigarren epealdian ere jarraitze- 
ko nahia adierazi dute eta poliki-poliki bada ere, hizkuntzari dagokionez, 
jadanik aldaketa batzuk hasi <lira nabaritzen arlo batzuetan. Esaterako, 
hizkuntza-paisaia ia erabat elebiduna da eta dokurnentu eta inprirnakiak 
elebitan egin edota betetzen dira hainbatetan. 

Baloraziorik egiteko goizegi dela esan dugun arren, planaren aplikazioan 
aurrera egin dugun neurrian, eragile batzuk sumatu eta ondorioztatu ditu- 
gu. Batzuk, ezustean, bidean aurkitzen diren eragileak dira; beste batzuk, 
beniz, aldez aurretik ere antzernan genituenak: 

• Ezusteko baten ondorioz ASPACEko koordinatzaileak bere zeregina 
utzi behar izanak eragina izan du planaren garapen naturalean. Izan 
ere, ILAZKiko teknikari eta koordinatzaile honen arteko talde-lana 
herren gelditu zen eta beti ere oztopo gehiago sortzen <lira informa- 
zioa trukatzekoan, eginkizunak koordinatzerakoan ... 

• Entitate, enpresa edo gisako erakunde batean hizkuntza-aldaketak 
gertatzeak, aldez aurretik uste genuen bezala, izugarrizko zailtasuna 
du. Urteetako ohitura eta inertziak apurtzea oso zaila egiten da. Plane- 
an zuzenean parte hartzen dutenen esanetan, askotan hizkuntza bera 
ikastea baino zailago da ohiturak aldatzea. 

• Lan-munduan, norrnala denez, garrantzia duena Iana bera aurrera ate- 
ratzea da eta praktikan, estu eta presaka zabiltzanean, bigarren mailan 
gelditzen <lira hizkuntza irizpide oro. 

• Planarekin zerikusi zuzenik ez duten kanpo-faktoreek, entitatearen 
egitura aldaketa batek esate baterako, edo barne arazoek ... erabat bal 
dintzatzen <lute edo dezakete plana eta beronen aplikazioa. ASPACE- 
ren kasuan ere eragin zuzena izan dute kanpo-arazoek. Harren 
aurrean, egokiago iritzi diogu mornentu batean planaren aplikazioan 
etenaldi bat egiteari, plana baldintza ez egokienetan aplikatzen jarrai- 
tu eta kontrako efektuak lortzeari baino. 

• ASPACEko langileen %70 inguru euskalduna edo ia-euskalduna iza- 
tea aldeko faktorea izan da. Ezagutzak erabilera ziurtatzen ez badu 
ere, hainbat jarduera aurrera ateratzeko ez dugu lehenengo ezagutza- 
-maila gutxieneko bat lortu arte zain egon behar izan. 

• Euskara-eskoletan eta kornunikazio-zirkuluetan parte hartu dutenen 
motibazioa altua izan da. Talde bakoitzaren dinamizatzaile, eragile eta 
zirikatzaile-lana egin duen pertsona bat edo bi egoteak eragin oso 
aldekoa izan du. 

Glatz Osa 



e ASPACEko zuzendaritza eta erabakiguneek begi onez bultzatu dute 
hasieratik proiektua. 

Indexpla aplikazio informatikoaren eskutik, ASPACEren hizkuntza ego- 
erari burnzko datuekin ekin genion planari, Urte honetan, hainbat neurri 
jarri ditugu abian eta jada horren emaitzak ezagutzeko, bigarren neurke- 
ta bat egiteko egokiera izan dugu. Balorazio orokor eta sakonagoak 
geroagorako utzita, orain arte egindako lanak zein norabide hartu duen 
ikusteko parada ematen digute jarraian ikus daitezkeen Indexplaren bi 
grafikoek. 

ILAZKI Euskaltegiak, bere aldetik, joandako urteotan bildutako eskar- 
mentuaz aberasturik, gogo betez helduko dio berriz ere ASPACE entita- 
tearen euskararen erabilera-planari eta, oro har, lan-munduaren 
euskalduntzeari . 

. 3: INDEXPLA. 2. neurketa eta INDEXPLA bi neurketen arteko alderaketa 
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ff izkuntza prozesuen 
ingeniaritza: proposamen 
kontzeptuala eta kasu 
baten aurkezpena 

J. lnazio Marko 

Aitzinsolasa Azken hamarkada honetan, hizkuntzaren normalizazioan Euskal Herrian 
aurrerapauso nabarmenak eman <lira; bereziki normalizaziorako aplika- 
zioei dagokien diseinu teknikoaren arloan. Planifikazio-maila ezberdi- 
nak garatzen joan <lira eta, arlo profesionalean ere, organizazio 
ezberdinetan euskararen normalizazioari ekin zaio aurreko hamarkade- 
tan ezagutu ez den metodologia sistematiko eta teknikoaren bitartez. 

Gu geu ere horrelako proiektu bat zuzentzen ari gara. Une honetan LAB 
sindikatuarekin lanean ari baikara, "'EusLab' Egitasmoa - Euskararen 
Nonnalizaziorako /. Egitasmo Estrategikoa" deitu duguna bideratzen. 

Beraz, badago gai hauen inguruan areagotzen ari den praktika bat, hobe- 
tu nahi den errealitate bati eta gizarte-eskariari erantzuten diena. Aitzitik, 
oraindik ere ez daukagu praktika hon-en neurri bereko elaborazio teori- 
koa eta kontzeptuala. 

Gauzak horrela, gure gaurko saioak bi helburu izango ditu: 

1 Praktikari buruzko marko kontzeptual bat proposatzea, Hizkuntza 
Prozesuen Ingeniaritza deitu duguna. 

2 Marko kontzeptual horren baitako praktika konkretu baten berri ematea. 

Jakintza-diziplina 
berria gizarte· 

-errealitate 
berrientzako 

Esan bezala, amaitu berri den 90. hamarkadan, Euskal Herriko hainbat 
erakunde edota enpresa aurreratuenetakoetan hizkuntzaren normaliza- 
zioan esku-hartzerako egitasmo espezifikoak aplikatzen hasi ziren. 
Metodologikoki plangintzaren teoriatik eta erakundeen kudeaketaren 
jakintzatik hornitutako egitasmo hauek "Mikroplangintza" izenaz eza- 
gutuak izan ziren hasiera batean. Gerora, kontzeptua bera garatuz joan da 
eta "Hizkuntza Kudeaketa" gisa ere izendatua izan da. 

Gure analisian, berriz, bi kontzeptu hauek prozesu osoago baten atalak 
<lira. Horregatik, gure ustez prozesua bere osotasuneanjasoko duen beste 
kontzeptu orokorragoa behar da: "Hizkuntza Prozesuen Ingeniaritza" da 
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guk proposatzen duguna. Gainera, Hizkuntza Prozesuen Ingeniaritza ez 
da bakarrik egun zenbait organizaziotan gauzatzen ari den praktika bat 
izango. Aitzitik, praktika horrekin batera jakintza-diziplina oso bat ere 
izan nahi du; beste diziplina askoren iturrietatik edanez bere eduki teori- 
ko-metodologiko propioak taxutuko dituena, jakintza zientifikoan oina- 
rrituz organizazio berritzaile eta aurreratuetan hizkuntza eraldaketa 
prozesuak planifikatu eta gestionatzeko. 

Berez Hizkuntza Ingeniaritza terminoa ez da benia. Cobarrubias (1988) 
irakasleak azaldu zuen II. Euskal Mundu-Biltzarrean egindako hitzaldian, 
Andoni Sagarnak ere aipatu izan du inoiz eta, berriki, Alegriak eta bestek 
(1999) ere erabili dute Bilbon izandako Eremu Urriko Hizkuntzei burnzko 
Biltzarrean aurkeztutako ponentzian. Hala ere, terminoaren erabilera his- 
torikoak gehienetan hizkuntzaren corpusari dagozkion interbentzioei egin 
izan die erreferentzia eta, horren harian, egun Hirkuniza Ingeniaritza hiz- 
kuntzaren erabileran lagungarri izango diren aplikazio tekniko-informati- 
koen sorkuntza eta garapena adierazteko erabiltzen ari da. 

Guk, berriz, estatus-mailan kokatu nahi dugu, estatus-mailako interben- 
tzioen kontzeptualizazioa gorpuzteko erabili nahi dugu. Eta ez Hizkuntza 
Ingeniaritza, "Hizkuntza Prozesuen Ingeniaritza" baizik. Hizkuntzaren 
erabilera sistemen barruko prozesuen markoan kokatuz eta ingeniaritza 
bera ere 'ezagutza-ekintza' sistema gisa ulertuz. Egoera espezifikoetara- 
ko soluzio egokituak landuko dituen sistema. 

Ingeniaritzaren kontzeptua, Le Boterf-en azalpenari jarraituz: "l 'ensemble 
coordone des activites permettant de maitriser et de synthetiser les infor- 
mations necessaires a la conception et a la realisation d'un ouvrage 
(1993: 31)" bezala defini dezakegu, Definizio horri erantsiko genioke 
ouvrage' delakoa burutzeko jarduera horiek oinarri zientifiko baten gainean 
eraikitzen direla. Prozedura teknologiko bihurtzen den oinani zientifikoa: 
"Injinerutzaren helburua ikerketa zientifikoaren. emaitzak prozedura tekno- 
logiko bihurtzea da (Elhuyar; 1993 )". 

Ingeniaritza kontzeptuaren esanahi horren ildotik, guk horrela definituko 
genuke Hizkuntza Prozesuen Jngeniaritza: 

Organizazio (edota sistema) jakin baten funtzionamendua sostenga- 
tzen duen hizkuntza eraldatzeko, eraldaketa hori kontzeptualizatzea 
eta burutzea ahalbideratuko duten sortze-lanen eta obratze-prozeduren 
jarduera eta ezagutza. 

Hizkuntza Prozesuen Ingeniaritzak, kontzeptu global gisa hartuta, him 
atal nagusi ditu: batetik, iturburua, bestetik hondar-xedea eta azkenik, 
prozedurako osagaiak. 

lturburua Diziplina zientifiko ezberdinen ezagutza izango da. Antropologia, inge- 
niaritza, pedagogia, psikologia, soziologia eta beste hainbat zientziaren 
teorietatik eta ikerketen emaitzetatik edango du Hizkuntza Prozesuen 
Ingeniaritzak bere jardueraren oinanian izango diren edukiak eta gorputz 
teoriko-rnetodologikoa hornitzeko. Aldi berean, diziplina hau, bere 
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Hondar-xedea 

Prozedurak 

. I: 

praktika eta praktikaren gaineko analisiaren ondorioz, feedbacka eskain- 
tzeko moduan izango da, eta, iturburu izan dituen zientziak ezagutza 
berriekin aberastuko ditu. 

Hizkuntza Prozesuen Ingeniaritza diziplinari izate zentzua damaion funtzioa 
izango da. Hau da: organizazioen funtzionamendu-hizkuntzan eraldaketak 
ezartzea organizazioaren egitura eta prozesuetan eraginez.horretarako inter- 
bentzio jarduerak uneko organizazioaren ezaugarrietara egokitu: eta baldin- 
tzen araberako ingeniaritza soluzioak edota aplikazioaksartuz. 

Hizkuntza Prozesuen Ingeniaritzaren inplementazioa osatuko duten atal 
ezberdinak izango <lira. Plangintza, kudeaketa eta ikerketa. Ata1 hauek ez 
<lira bata bestearen ondoren prozesu linealean gauzatzen; aitzitik, hirurak 
elkar lotuak daude ikuspegi zirkular baten arabera . 

Diziplina Zientifikoen Ezagutza 

-811lropo!ogla 
-�larttz.a 
- kudE!a�ta J manaqeneet 
-pe<iagogia 
-pS'ikolog1a 
-psikobi]iasozia!c1 
-soziok,gia 
-sozlolioguisb� 

- Hizkuntz craldaketa 

111 - Egitura eta prozesuetan eraglnez 
- Ezaugarrletara egokituz 
- Ingenlaritza suluzfoak surtuz 

Plangintza Kudeaketa 

-p!angiltza eredua f 
-anassla 
-programazioa 
-r11p,!erne11tazioa 
·baJorazioa Ikerketa 

-ezagLJlza askural\J eta egokrt1.1- 
·a:na6.zatu eta di��at1J· 

"'1P,�1i:i!.lll· 
·behatueta�fiJaso- 

-hauseanu eta hobew- 
-ez!i9t.1lza Rapjta.r1Zak.1· 

/ 
/ �itasmoeoa- 

h'rzlruntzarem1- 
pertsonena • 

b11E111&koe11a- 

Hau da, eta eskerna 1aburbi1tzeko: zientzia ezberdinen ezagutzan oinarri- 
tuz eta organizazioetan hizkuntza eraldaketa eragitea helburu, prozedura 
metodo1ogiko batzuk sortzea eta burntzea, planteamendu sistemikoa era- 
biliz eta ekintzaren gaineko ikerkuntzaren bitartez praktikaren hobekun- 
tzarako ezagutza berria eraikiz. 

Prozedura metodologikoen atala, zalantzarik gabe atal determinantea 
dugu, berak egituratuko baitu Hizkuntza Prozesuen Ingeniaritzaren 
inplementazioa. Ez gara orain gu hemen horretan Iuzatuko, baina bai biz- 
pahiru gauza esango ditugula. 

Plangintzaren alorrean gure ustez garrantzitsuena, eta aztertu behar den 
lehen puntua, aplikatu nahi den plangintza edota esku hartze ereduarena da. 
Planifikazioaren kontzeptua eta teoria a1datzen joan dira urteen eta prakti- 
karen eraginez, eta egun planteatzen ari diren ereduek hautsi egiten <lute 
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organizazioetan esku hartzeko sistema klasikoen usadioa. Zentzu horretan, 
Vazquez-ek (1998) egiten digun irakurketa argigarri gertatzen zaigu. 
Vazquez-ek bereizten ditu eredu patemalista-autokratiko (edo tekniko- 
-razionala) klasikoa eta eredu paternalista-demokratiko (edo ideologiko- 
-kulturala) eguneratuagoa, biak erlazionatzen ditu eta kritikatzen ditu eta 
paradigma berri bat interpretatzera iristen da, "sistema estrategikoa" deitu- 
ko genukeena. 

Honek guztiak ondorio esanguratsuak ditu, ezen hautatutako paradigmak 
edota ereduak aplikazioaren eta kudeaketaren ezaugarriak baldintzatuko 
baitizkigu. Horrela, eta gure lanari gagozkiolarik, EusLab egitasmoaren 
kasuan, eredu berritzaile baten aldeko apustua egin dugu, eta, sistema 
klasikoagoak baztertuz, Vazquez-en sistema estrategikoaren antzeko 
batera hurbildu nahi izan dugu. 

Kudeaketareii alorrean bi puntu azpimarratu nahi ditugu: bata, enpresa- 
ren kulturari dagokiona eta, bestea, lidergoaren kontzeptuarekin zer iku- 
sia duena. 

• Kultura= Kulturaren aspektua kontuan hartzeak berebiziko garrantzia 
du. Organizazio baten funtzionamendu hizkuntza aldatzeak "erro 
soziokulturalak dituen eraldaketa prozesic bati ekitea esan nahi du" 
(Marko, 1996: 85). Jakina da organizazio orok egituratzen duela bere 
sisterna kultural propioa: funtzionamendu-modu, ohiturak, patroi- 
-eredu kulturalak, arau inplizitu, hizketa-molde, komunikazio-siste- 
mak ... E]ementu hauek guztiak organizazioko norbanakoengan eta 
gizarte erlazioen egituretan oso barneratuak daude, azken batean 
gizarte erlazio horiek antolatu eta ahalbideratzen dituzten elementuak 
baitira, Horregatik, organizazio baten funtzionamenduaren euskaldun- 
tzea proposatzen dugunean, erro sakon eta inplikazio ugari -gehienak 
inkontzienteak- dituen egoera baten eraldaketa prozesua ari gara bul- 
tzatzen, horrek dituen ondorio guztiekin. 

• Lidergoa»- Lidergoa da kudeaketaren arloan azpimarratu nahi dugun 
bigarren aspektua. Kudeaketaren kontzeptua historikoki adrninistra- 
tzearen ideiarekin oso lotua egon da, hau da: eginkizunak programa- 
tzea eta teknikoki bideratzea. Hizkuntza eraldaketarekin zer ikusirik 
duten jardueretan ere ikusmolde hau nagusitu da; horrela, horretaz 
arduratu den pertsona 'teknikaria' deitu izan da eta here eginkizun 
nagusienen artean teknikoki normalizazio programak prestatzea eta 
gauzatzea (berak prestatutakoa besteek burutzea) egon ohi da. 

Gure ustez, eta hautatu dugun plangintza ereduarekin bat eginez, norma- 
lizazio prozesuen kudeaketan lidergoaren kontzeptua indartu beharra 
dago. Hizkuntza eraldaketa prozesu bat zuzentzen duen pertsonak tekni- 
koa baino liderra izan behar du, liderraren ikuspegia eta praktika berega- 
natu behar ditu, Liderra eraldaketa bultzatzeko, liderra lider berriak 
sortzeko, liderra lider eraldatzaile gehiago eraldaketan inplikatzeko. 

Ikerketaren alorrean, azkenik, plangintza eta kudeaketaren ekintza ezagu- 
tzarekin elkar lotu beharra azpimarratu nahi dugu. Ezagutza interbentzio- 
aren oinarri gisa eta ezagutzainterbentzioaren emaitza eta kapital gisa. 

J. Inazio Marko 



Euslab 
Egitasmoa: 

lngeniaritza 
adibide bat 

LAB sindikatuaren 
ezaugarri batzuk 

EusLab egitasmoaren 
ezaugarri nagusiak 

"EusLab" izenarekin izendatu da LAB sindikatuan burutzen ad den eus- 
kararen normalizaziorako 1. egitasmo estrategikoa. 

Egitasmo honen xedea, bi hitzetan, sindikatuaren barman euskaraz fun- 
tzionatzera eta zerbitzuak eskaintzera iristea da eta, bere ekintza sindika- 
laren bitartez, sindikatuak Ian munduaren esparruan euskara sustatzearen 
alde lan egitea. Hau da, eraldaketa prozesu batzuk eragitea -sindikatu 
barruan zein kanpoan- garaian erdaraz egituratuz sortu eta garatu ziren 
organizazioak orain, egoera berrietara egokituz, bere lan eta zerbitzu egi- 
turetan komunikaziorako tresna gisa euskara integra dezaten. 

Aurten 25 urte bete dituen sindikatua da LAB, Hego Euskal Herri osoan 
hedatua dagoena. Bulegoak ditu ]au hiriburuetan eta bailara burn guztie- 
tan, hainbat herritan ere baditu bulegoak, Hazten ari den sindikatua da, bai 
afiliatu kopuruan, liberatu edota staff neurrian, eskaintzen dituen zerbitzu 
edota interbentzioetan, zein lortutako ordezkaritza sindikalaren mail an. 

Egiturari dagokionez, arlo sindikalean diharduen beste edozein organiza- 
zioren antzekoa du honek ere. Batetik Idazkaritza funtzionalak edo tek- 
nikoak (komunikazioa, aholkularitza juridikoa, ... ) daude, bestetik 
sektoreak (metala, garraioa, ... ) eta azkenik eskualdetako idazkaritzak. 
Staff-ean guztira ia 200 pertsona. Afiliatuak 26.000 inguru. 

Laburbilduz, beraz, organizazio honen ezaugani nagusienen artean ditu- 
gu: erakunde ez sortu berria, hazkunde prozesuan dagoena, egitura fisi- 
koa oso sakabanatua duena. 

l 998ko irailean abiatu genuen proiektua lehen urrats metodologikoare- 
kin, egoeraren azterketarekin hain zuzen ere. Azterketa honetatik ondo- 
rioztatutako balantzeak zera erakutsi zigun laburbilduz: 

• LAB sindikatuan lehendik ere euskara normalizatzeko erabakiak har- 
tuak eta ekinbideak bideratuak ziren , 

• Horren ondorioz, LAB-en euskararen gaian hobekuntza batzuk nabari 
ziren, 

• Hala ere, emaitzak ez ziren inondik ere nahi bezalakoak. 
• Eta, inertzien dinamika gainditzeko urrats berrien, jauzi kualitatiboa- 

ren beharra antzematen zen. 

Urrats kualitatibo hori egiteko zein ziren indarguneak eta zein ahuleziak 
aztertu genuen DAFO (AMIA) analisi klasikoa eginez: 

• Indarguneak: 
.J Sindikatuak, erakunde gisa, eraldaketaren alde zuenjarrera . 
.J Kideen artean euskararen ezagutza maila altua . 
.J Kideen euskararen aldeko jarrera eta borondatea. 

• Ahuleziak: 
.J Lan eta harremanetarako ohiturak eta inertziak, erdaraz eraikiak. 
.J Eraldaketaren aurrean etsipena eta beldurrak . 
.J Organizazioaren eta organoen antolaketa eta Ian arazoak. 
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fnterbentzioaren 
fifosofia 

fnterbentzio eredua 

. 2: 

Azterketaren ostean eta bertan jasotako ondorioetan oinarrituz, interben- 
tziorako egitasmoa diseinatu genuen: EusLab Egitasmo Estrategikoa. 
Diseinu horretan aukeratu diren interbentzio eredua eta irizpideak defini- 
tzen dira lehendabizi, ondoren egitasmoaren helburu estrategikoak 
zehazten <lira, jarraian egitasmoaren garapen atalak eta garapen atal 
bakoitzaren lan-programak eta, azkenik, egitasmoaren aplikazioan sortu 
beharko diren egiturak adierazten dira. 

Esan bezala, egitasmoaren diseinuan oinarrizko irizpide batzuk definitu 
<lira. Irizpide horiek interbentzioaren izaera argituko duen filosofia ( edota 
paradigmak) zehazten lagunduko digute. Hona hemen azpimarragarrienak: 

• Integrazioa eta protagonismoa= Inplikatutako guztien (euskaldun 
zein erdaldun) integrazioa egitasmoan eta beraien erabateko protago- 
nismoa prozesuaren aplikazioan. 

• Mailakotasuna= Erabaki kolektiboa-pertsonen inplikazioa -interben- 
tzio estrukturala- sostengu instituzionala -organizazioaren hobetzea. 

• Informazioa> Urratsen eta emaitzen berri zabaltzea organizazio 
osoan, eraldaketaren giroa indartzeko. 

• Lidergoa.- Garapen teknikoa ez da aski. Bizipenezko dinamika ere 
behar da: gogoz, sinesmenez eta ilusioz prozesua bultzatuko duten 
pertsona batzuen indarra. 

• Ilusioa= Eraldaketaren beldurra dago, normala denez, eta erresisten- 
tziak ere izango dira. Horregatik ilusioa piztu behar da. 

Filosofia edo paradigma horietatik abiatuz, interbentzio eredu bat aukeratu 
eta definitu da. Horrela, EusLab egitasmoa eredu parte hartzaile gisa egitura- 
tu dugu. Hartutako erabaki komun batetik abiatzen da eta iparra edo norabi- 
dea definitzen du. Hortik aurrera, helburu, erabaki eta aplikazio konkretuen 
zehaztapena egitasmoan inplikatutako pertsonen esku uzten da (.2) . 
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hlerarkikoa 

helburua 
erabakia 

diktamena 

aplikazioa 
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lnterbentzio-egitasmo 
estrategikoa 

.3: 

. 4: 

Esandakoak kontuan hartuz, izaera estrategikoa duen egitasmoa diseina- 
tu da: globala eta osoa. Egitasmo estrategiko hau bi Egitasmo Nagusitan 
banatu da: bata barrura begira eta bestea, berriz, kanpora . 

Horrekin batera, egitasmoaren helburu estrategikoak definitu dira. Hel- 
burn hauek ekinbidearen norabidea edota iparra erakutsi nahi <lute . 

Euskara LAB sindikatuaren ekintza sindikalaren 
ardatz eta tresna izatea Iortzea, 

bai bere barne funtzionamenduan zein kanpo ekintzan . 

.. LANEUS 

LABcn euskara berariazko hizkuntza 
izatea eta, ondorioz, 

organizazioaren kulturan eta 
funtzionamenduan 

euskara errealki cguncroko 
lan-, harreman- eta bizitza-hizkuntza 

izatea lortzea, 

LA Bek here ekiatzu sindikalaren bidez, 
euskara erabiliz eta euskara 

erreibindikatuz, lan-munduan 
euskararen normalizazioaren aldeko 

agente cragile efektiboa izatea lortzea: 
enpresetan euskararen erabilera 

bultzatzeko, eztabaida eta partchartze 
foroetan normalizazioa defendatzcko 
eta sindikaru eta enpresariocn artcko 

akordio intersektoriala lortzcko. ,p,p,p,p 
Akordio honen helburua lan-munduan 

euskararen erabilera sustatuko duen 
erakunde espczifiko eta ofiziala sortzea 

izango da. 

Gerepet: atalak eta 
aplikaziorako tresnak 

Helburu estrategikoetara hurbiltzeko metodologia ere landu da. Horrela, 
Egitasmo Nagusi bakoitza Lan-programa espezifikoen bidez gauzatu eta 
aplikatuko da. 
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=,,._----===' __ Erabilera prozesuak abiaraztea 

�-----d--Gaitasuna areagotzeko prozesuak 

___Komunikazioa eta informazioa ==----==- 

__ Fora eta sek1oreelan eragitea 

�,iii ��I ���I� 
EGITASMO EGITASMO LAll-PROGRAMAK 

ESTRATEGIKOA NAGUSIAK 

Gero, Lan-programa hauek burutzeko aplikazio-tresna ezberdinak pres- 
tatu dira, Teknologia honen zenbait instrumentu egun lan-rmmduan eta 
organizazioen arloan aplikatzen ari diren gestio sistemetatik eta mikro- 
plangintzetatik hartu dira, eta ondoren egokitu; beste batzuk, berriz, 
bereziki asmatuak eta garatuak dira: 

- Hobemahaiak 
- Mintzaguneak 
- Mintza-tratuak 
- Norbere-tratuak 
- Trebatze-lanak 

- Euskara-klaseak 
- Egitura linguistikoaren planoa 
- Jarraipen adierazleak 
- Hobetaulak, 
- Hobenotak ... 

EusLab egitasmoaren 
garapena 

50 

Lehenago esan bezala, aukeratu dugun interbentzio-ereduaren bitartez, 
planteamendu hierarkikoa albo batera utzi eta sistema estrategiko edota 
partehartzaile baten aldeko apustua egin dugu. 

Ondorioz, EusLab egitasmoa ez da xehe-xehe egindako plana, ez ditu 
helburuak zehatz-mehatz azaltzen, eta ez du ekintzen programazio zeha- 
tza ere adierazten. Egitasmo honek erabaki bat hartzen du abiapuntu, 
norantz iritsi nahi duen iparra finkatzen du eta hara hurbiltzeko metodo- 
logia diseinatzen du. Hortik aurrerako erabakiak eta zehaztapenak parte 
hartzaile ezberdinen esku geratzen dira. Prozesua martxan jarri dugu eta 
prozesuaren egunerokotasunak egokituko du prozesua bera. 

Diseinatutako metodologiaren arabera, LAB sindikatuko egituraren 
organo edo gune ezberdinetan 'Hobemahalak' deitu ditugunak eratzen 
joango <lira, bertako kideek horrela erabakitzen badute, gune horietan 
kide guztien artean hizkuntzaren hobekuntza kudeatzeko. 

Funtzionamenduan autonomoak diren Hobemahai hauek beren eginkizu- 
na definitzen hasten dira, bakoitzak berea. Hortik aurrera, analisiak egin, 
jardunbideak finkatu eta burutu, eta, jarraipenak egingo <lira. Eta Hobe- 
mahaiak erabakiko du noiz, nola eta noiz arte. Une honetan EusLab 
barruan ari diren Hobernahaiak dira: 

J. Inazio Marko 



• ITE-Hobemahaia: Idazkaritza Tekniko Ekonomikoa. 
• INa-Hobemahaia: Idazkaritza Nazionala. 
• Juribizkaia-Hobemahaia: Bizkaiko Aholkularitza Juridikoa. 
O Gasteiz-Hobemahaia: Gasteizko egoitza. 
• Irufiea-Hobemahaia: Irufieko egoitza. 

Gaitasuna lantzeko jarduerei dagokienez, berriz, Hobemahaien dinami- 
kan eta logikan kokatzen ditugu, Nagusiki zera hartzen dugu kontuan: 

• Hobemahairen programazioa= Hobemahaian planteatu eta onar- 
tzen <lira, here programazioaren barruan, bideratuko diren trebatze- 
-jarduerak. 

• Erabilera= Erabileraren irizpidea lehentasunezkoa da, jadanik esan 
dugun bezala. Horregatik gaitasuna areagotzeko jarduerak hasiera- 
-hasieratik erabilerarekin lotzen ahalegintzen gara. Horretarako, nagu- 
siki bi tresna erabili ditugu: "Mintzatratuak" (erabilera helburuak fin- 
katzen dituen pertsonen arteko tratu formalak, idatziak eta sinatuak) 
eta "Mintzaguneak" (hizkuntza ohiturak aldatzen laguntzeko eta gai- 
tasun komunikatiboa sendotzeko komunikazio guneak). 

• Soluzio pertsonalizatuak-- Pertsonen interes eta nahiak eta sindika- 
tuaren premiak eta baldintzak kontuan hartuz, kasuan kasuko irtenbi- 
deak eskaintzen ahalegintzen gara: ikastaroak egoitzan, t:rebaketa, 
barnetegia, trinkoa, autoikasketa, formazio-mintegi egokituak ... 

Hondarsolasa LAB sindikatuan EusLab egitasmoa burutzea garrantzitsua izan daiteke 
sindikatuarentzat, sindikatuaren hizkuntza normalizazioarentzat. Baina 
EusLab egitasmoa {eta antzekoak) ikertzea eta hausnartzea are garrantzi- 
tsuagoa izan daiteke jarduera hauen guztien etengabeko hobekuntzarako. 
Hor kokatu nahi dugu Hizkuntza Prozesuen Ingeniaritza, interbentzioa- 
ren eta interbentziorako jakintza eta ezagutza-diziplina gisa . 

. 5: 

Formazioa 

lkerketa 

Metodologia 

Teoria 

Egindakoaren gainean ikasiz, ikasitakoarekin eginez. 
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1 Hizkuntzaren 
normalizazioa eta 

ikaskuntza 

Hizkuntz heziketa erakunde 
eta enpresetan. Gogoeta 
orokorrak eta esperientzien 
aurkezpena 

Carme Bove & Merce Sole 

Txosten honen helburua Consorci per a la Normalitzazio Lingilistica-s: 
lan-eremuan egin ditugun heziketa-esperientzien berri ematea da. 

Gai honen ingurunea hauxe da, alegia, Katalunian oraindik ere erabilera 
orokorreko hizkuntza-heziketa beharrezkoa dela biztanle asko eta asko- 
rentzat. Premia hori gehiago nabarmentzen da gaztelaniaz hezitako espa- 
rru profesionaletan. 

Zentzu horretan, Consorci-e: erakundeen eta enpresen artean sustatzen 
dituen heziketa-ekintzen helburua hizkuntzaren erabilera finkatzea da 
eta profesionalen hizkuntz trebakuntza areagotzea. 

Beraz, gure zereginaren ardatza hizkuntz programa orokorra (helduen- 
tzako katalan-curriculuma) erakunde edo elkarte bakoitzaren komunika- 
zio-egoera (ahoz eta idatzizko) adierazgarrienetara egokitzea da. 

Hori esanda, hasiko gara orain azalpenaren eskema azaltzen. Consorci- 
ren aurkezpen labur bat egin ondoren, heziketa-motak eta programen 
antolaketa aipatuko ditugu, baita ikastaro orokorren eta berezien mailak 
ere. J arraitzeko, erakundeekin egiten dugun lanaren barruko antolaketa- 
-prozedurak azalduko ditugu, baita heziketa-premien analisi-fasean era- 
biltzen diren irizpideak eta premien baitako ikastarcen diseinua ere. 
Azkenik, hizkuntza orokorraren eta talde desberdinei egokitutako ikasta- 
ro berezien aipamena egingo dugu. 

Hasteko, esan dezagun Consorci per a la Normalitzatio Lingidstica erakun- 
de bat dela, Generalitat-ek eta udal handienek sortua, sustatua eta finantza- 
tua. Zehatz esanda, 100 udalek, 37 eskualde-kontseiluk eta 3 aldundik 
hartzen dute parte erakunde horretan. Babeslehorien arteko lankidetzaren 
oinarria 138 udaleniren bitartez, oro har, hiritarrei, erakundeei, elkarteei eta 
enpresei hizkuntz sustapenerako eta erabilerako zerbitzuak eskaintzea da. 

Consorci-s: zenbait ekintza burutzen ditu: hizkuntz sustapena eta erabile- 
ra soziala, testuen itzulpena eta zuzenketak. Horrekin batera, helduen 
arteko katalanaren ezagutza bultzatzen du ikastaro-rnota ugari eskainiz, 
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� Heziketa·motak 
eta katalanezko 

ikastaro· 
eskaintzaren 

antolamendua 

. 1: 

.2: 

Helduentzako katalan-ikastaroak katalanaz eskolatu ez direnentzako 
ikastaroak dira eta, erakunde, e1karte, enpresa eta iritsi berri diren etorki- 
nentzat antolatuta daude. 

Gure egituraren ezaugarririk nagusienak aipatu ondoren, azalduko ditu- 
gu, hasteko, Consorci-s: helduentzat eskaintzen dituen katalanaz jabetze- 
ko heziketa-motak. 

Helduentzako katalan-ikastaroak burutzea da, neurri handi batean, gure 
zereginaren ardatza. Orain dela 18 urte hasi ginen; azken urteotan 2.000 
ikastaro antolatu <lira urtero eta 40.000 ikasle matrikulatu. Azken ikastur- 
tean 1.931 ikastaro burutu <lira eta 39.000 ikasle aritu <lira ikasgelako 
saio bidez katalana ikasten (.1). 

Ikasketa-motak 

a Ikasgelako ikastaroak: eskaintzarik 
zabalena, maila guztietan. 

a Urrutiko ikastaroak: 
a Paper-euskarrian: nahikotasun- 

-maila 
a CD-ROMean: atalase eta nahiko- 

tasun-mailak 
a Autoikaskuntza: autoikaskuntza- 

-zentroak 

Eskaintza zabal hori osatzeko, 3 .500 ikasle izan ditugu urrundiko ikasta- 
roetan, bidea erraztuz hamaika arrazoirengatik ikasgelara joaterik ez 
dutenei. Ikasketa-mota hori oso estimatua <lute enpresek, murriztu egiten 
baitira ikasgelako ikaskuntza antolatzeko zailtasunak. 

Ikaskuntza-moten aurkezpena amaitzeko, esan dezagun 12 zentro dauz- 
kagula katalanaren autoikaskuntzarako eta 13 zerbitzu. Gune horietan 
ikasleek hizkuntzaren inguruko zenbait alderdi lantzeko aukera izaten 
<lute (ortografia, hiztegia, ahozko hizkuntza, gramatika ... ), euskarri ani- 
tzeko materialak eta teknikari baten laguntza ere behar dutenerako esku- 
ra edukita. 

Aurtengo ikasturte akademikoan 3.500en bat lagunek erabili dituzte 
autoikaskuntza-zentroak hizkuntza ikasten hasteko, eta beren hizkuntz 
ezagutzak hobetzeko edo osatzeko. 

Ondoren, gure ikastaro-eskaintzaren nondik norakoak azalduko ditugu ( .2) . 

Ikastaro-eskaintza 
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Helduentzako ikastaro orokorrak 
18 urtetik orakoentzat 

Carme Bove & Merce Sole 

Erakundeetako partaideentzako 
ikastaroak 



. 3: 

Consorci-k bi biztanle-multzo handirentzat eskaintzen ditu katalan-ikas- 
taroak. Alde batetik, 18 urtetik gorakoentzako ikastaroak, Kataluniako 
hiri eta herd gehienetan, hizkuntz normalkuntzarako zentroen bitartez, 
Eta, beste aldetik, erakunde, elkarte eta enpresentzakoak. Erakunde 
horiei ikastaro eta heziketa-planak hitzarmen eta akordio bidez eskain- 
tzen dizkiegu, gero ikusiko dugun bezala. 1999-2000 ikasturteko ikasta- 
roen tamaina ikusteko, esan dezagun, oro har, hiritar arruntentzat 1.691 
ikastaro ireki eratu ditugula, eta erakundeentzat 240 ikastaro berezi, guz- 
tiaren %12,50 gutxi gorabehera. Ehuneko hori handituz joan da azken 
urte hauetan. Horrek bistaratzen du asko direla hizkuntz trebetasuna 
hobetzeko premia dutenak. 

Hizkuntz ezagutza garatzeko helburu metodologikoak apur bat desberdi- 
nak <lira bi heziketa-eskaintza horietan. Eskaintza orokorraren helburua 
norbanakoaren gaitasuna hobetzea da, katalanaren erabilpen-maila jaso- 
agoa lortzeko. Bigarren multzoa, aldiz, erakunde eta enpresetako ikasta- 
roetan alegia, helburua da erakundearen hizkuntza-erabilera areagotzea, 
lanean ari direnen gaitasun Iinguistikoa handituz. Azken emaitza bera da: 
hizkuntza erabiltzeko gaitasun jasoagoa edukitzea, batzuetan enpresaren 
bidez, besteetan zuzenean norbanakoari eraginez . 

I Eskaintza orokorra I 
I 

I 
I Ikastaro kurrikularrak I Ikastaro ez kurrikularrak I 

I 
I I I I 

Atalase-maila Nahikotasun-maila Orientazio espezifikoa Espezializazio-hizkuntza lkastaro osagarriak 
I I I I I 

Al NI Ahoko hizkuntzaren lusi Lengua comercial Mintza-taldeak 
A2 N2 -masiak publikoari Fonetika eta ahozkera 
A3 N3 erantzuten ldazte-teknikak 
... ... 

Oro har, hiritarrei eskaintzen dizkiegun ikastaro-motak hauek <lira (.3): 

a Eskaintza curricularra, hau da, gaitasun jakin bat lortzeko ikasketa- 
-mailak. Bitan banatzen ditugu mailak: atalase-maila, gutxienez hiz- 
kuntza pixka bat ulertu, mintzatu eta idatzi nahi dutenentzat antolatua; 
eta, nahikotasun-maila, edozein lanbidetan edo aisialdi-garaitan kata- 
lanaz aritzeko gaitasuna ematen duena, 

b Eskaintza ez-curricularra, hizkuntz gaitasun bereziak lortzeko eratzen 
dena. Hona hemen adibide gisa: 

• Helburu berezia duten ikastaroak. 

Ahozko hizkuntzako oinarriak= Hizkuntza erromanikoez ezer gutxi 
dakiten etorkin iritsi berriei, edo ikasketarik gabeko edonori zuzen- 
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3 Erakunde eta 
enpresentzako 

heziketa-planaren 
antolamendua 

.4: 

dutako ikastaroa da. Horren helburua hizkuntz giro jakin batean 
nolabait moldatzeko gai izatea da, gero atalase-mailako ikastaro 
curricularretan aritzeko gai izan dadin. 

Publikoaren harrera»- Batez ere dendetan lanean ari direnei eskai- 
nitako ikastaroa da, Nork here hizkuntz gaitasuna hobetu nahi due- 
lako ematen du izena. 

• Hizkuntz ikastaro bereziak. Ez da beti hain erraza hauek antolatzea, 
ikasleek ezinbestez eduki behar baitute nahikotasun-maila. 

Hirkera komertriala.: Horixe da, oro har, jendeak gehien eskatzen 
duena. Ikasleak saltoki desberdinetakoak eta interes bertsukoak 
izaten dira. 

c Badira ikastaro osagarriak ere. Horien helburua da ikastaro curricula- 
rretan ikasten dituzten edukiak finkatzea. Esate baterako, nahikota- 
sun-mailako ikastaroetan ez da behar hainbat ordu izatenfonetika eta 
ahoskera lantzeko. Ikastaro hori hautazko osagarri gisa eskaintzen da. 
Mintza-taldea-ren eskaintzarekin ere halatsu gertatzen da, aukera 
ematen zaie ikasleei hizkuntza landu eta erabiltzeko. 

Heziketa-curriculumaren oinarrizko ezaugarriak azaldu ondoren, eta 
katalana sustatzeko Consorci-tesi eta erakunderen baten arteko lankide- 
tzaren ingunmea zedarritu eta gero, lankidetza-hitzarmen bat egiten da. 
Partaide bakoitzak bere ardurak eta elkarlanaren helburuak zehaztu egi- 
ten ditu hitzarmen horretan (.4) . 

Erakunde eta enpresetako ikastaroen 
antolaketa-prozesua 

Antolaketa .... ..., __ f� .... >� Consorci 

Hitzarmena y 
Heziketaplan neurrikoa 

Beharren 
analisia 

� 

Ikastaroen 
ro ramazioa 

� 

Balantzea 
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Nonnalkuntza-hitzarmen baten helbururen bat pertsonalaren heziketari 
dagokionean, heziketa-plan neurrikoaren prozesua eratzen da. Heziketa- 
-plana diseinatzeko, lehenik, hizkuntz eskakizunetatik abiatzen gara. 

Hizkuntz eskakizuna ekintza profesionalek edo Ian zehatz batek eskatzen 
duen beharrezko ezagutza da erakundeetan hizkuntz eskakizunak ezar- 
tzeak lagundu egiten du hizkuntz ikasketa lan-postu bakoitzaren behar 
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. 5: 

.6: 

komunikatiboetara egokitzen. Hizkuntz eskakizunak ezartzeak eragina 
ere badu pertsonala aukeratzerakoan eta barne-promozioaren prozesuan. 

Orain arte, funtsean, 3 eta 4 hizkuntz eskakizun dituen ereduaz baliatu 
gara, gure ikastaro-eskaintzara egokituz eta katalan-ezagutzaren ziurta- 
giri ofizialekin bat etorriz. 

Hizkuntz eskakizunak (ikus .5 taula) ezarri ondoren, pertsonalaren hiz- 
kuntz ezagutzaren maila neurtzen dugu; hau da, pertsonalaren lan-pos- 
tuarekiko egokitzapena. Pauso honetako lanabes nagusiak dira: 
galdeketak, elkarrizketak eta mailakatze-probak. Erakundearen tamaina- 
ren eta aurrez daukagun informazioaren arabera egiten da eredu baten 
edo bestearen hautaketa . 

Hizkuntz eskakizunak 

a Hizkuntz eskakizunen ezarpena 

l -CL ki a Pertsona aren hi:zkuntz ego itzapena 
a galdesortak, elkarrizketak, probak 

izk .D--1 a H1z untz heziketa=p ana 
Mailak eta erak 

Informazio hori oinani hartuta, has gaitezke heziketa-planaren diseinua 
egiten, hau da, ikasketa-mailak zehazten eta ikastaro-mota aukeratzen 
(ikasgelakoa, urrntikoa edo tartekoa), eta, erakunde edo enpresaren era- 
keta-ezauganiei hobekien egokitzen den ikastaroa egituratzen. 

Azkenik, funtsezkoa iruditzen zaigu planaren diseinu-fasean pertsonala- 
ren parte hartzean eragingo duten mekanismoak zenbait ekintza bidez 
aurrez ikustea: beharrak zein diren jakiteko galdeketa bidez, ikastaro- 
-motari buruzko kontsultak eginez, etab. Helburua da parte hartzaileak 
adoretzea eta proiektuan sartzea, plan hori beren hobekuntza pertsonale- 
rako eta profesionalerako tresna on bat dela nabari dezaten. 

Heziketa-planaren diseinua egiteko, ondorengo alderdiak hartzen ditugu 
kontuan: 

Heziketa-planaren diseinua 

a Erakundearen beharrei egokitua: 
a Hizkuntz eskakizunak: lanpostuei 

dagozkien abildadeak 
a Pertsonalaren ezagutzatik abiatu 
a Erakundearen beharrei egokituko 

zaizkien ikastaro-motak aukeratu 
a Pertsonala adoretu eta heziketa-pla- 

naren diseinuan parte harraraztea 
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Erakundeetako hizkuntz sustapenean ezinbestekoak dira behaketa eta 
analisiak, erakundearen berezitasunei egokitutako eskaintza diseinatzean 
informazio zehatza lortzeko. Horregatik, orain dela urte batzuk Consor- 
ci-k tresna bat diseinatu zen teknikarien lana errazteko eta sistematiza- 
tzeko. Horrela sortu zen lndexpla izeneko programa (1995). 

Indexpla aplikazio informatikoak erakunde baten normalkuntza maila 
ebaluatzeko aukera ematen du, ekintza linguistikoari buruzko datuak bi1- 
duz. Indexpla programak behaketa-adierazleak sistematizatu egiten ditu 
sei faktore orokorretan multzokatuz eta neurtuz: irudia eta errotulazioa, 
pertsonalaren egokitzapen linguistikoa, hizkuntza erabileraren irizpide- 
ak, erabilera irekiko dokumentazioa, kanpoko komunikazioak, barneko 
dokumentazio eta komunikazioak. Eragile bakoitzaren puntuazioaz gain, 
batez besteko haztatua edo ponderatua lor daiteke, erakundearen Hiz- 
kuntz Normalkuntzaren indizea azalduko duena. 

Indexpla programak badu beste alde on bat ere, eta da, edozein erakun- 
de-motatari egokitu dakiokeela, erakunde gehienetan ohikoak diren adie- 
razle komunak hautatu baitira. 

Gehi dezagun programa horrek erraz sumatzen dituela erakundeen hiz- 
kuntzarekiko jarrera-aldaketak, eta erakunde berean aldian-aldian alde- 
raketak egiteko aukera ematen duela. 

Ez dugu besterik esango Indexpla-ti burnz, zuetako askok ezagutu eta 
erabili baituzue. Ezaguna ez duzuenontzat, ondoko grafikoa (.7) lagun- 
garri izan daiteke aplikazio horren zer-nolakoez jabetzeko . 

Erakundea 
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4 Erakunde eta 
enpresentzako 

ikastaroen 
programazioa 

Beharren analisi-fasean lortutako informazio osoarekin has daiteke irakasle- 
-taldea programa orokorra beharretara egokitzen eta ikastaroak programatzen. 

Consorci-s: eta erakunderen batek pertsonalaren hizkuntz gaitasuna kon- 
tuan harturik heziketa-plana diseinatu ondoren, mailakatzeko proba 

Carme Bove & Merce Sole 



. 8: 

egin eta lortu nahi den hizkuntz eskakizuna edota espezializazio-maila 
zehazten da. 

Kontuan hartu behar da Indexpla-teii hizkuntz eskakizunak lau direla: bi 
atalase-mailakoak (A2 eta A4) eta beste bi nahikotasunekoak (N2 eta 
N6). Lau hizkuntz eskakizun horiek gure curriculumaren ikastaroei 
dagozkie. Horietatik hiruk (A4, N2 eta N6) ziurtagiri ofiziala dute. 

Hori garrantzizkoa da, zeren profesionalek ikasten dutenean onarpen 
soziala eskertzen baitute, hizkuntza erabiltzeko gai direla sentitzeaz gain, 
ziurtagiri ofiziala eskuratzen dutelako . 

Irakaslea 

Aurretiko 
ezagutzak 

-0- -D- 

Ikas-prozesua 

-D- 

Ikasleak 

Ebaluazioa 

-D- 
Lau trcbetasunen 
gaitasun-malla 
(entzumcna, Irakur- 
mena, minlzamcna 
eta idazmene) 
Lan-postuaren hizkuntz 
eskekizuna 

Ikasketa-maila 

lkastcke azrura 

Lan-gircko 
kormmlkuzio-cgocnrnk 
usuenak 

Idetzl zchatzen 
ckolzocna 

w Hclburu cgckien 
henrakcza eta 
hurrenkcratzca 

- Helburu berricn 
ernnspena 

r Edukicn 
ckogltzapcna 

• Jarducra didektiko 
cgckhuen sorrcra 

- Ikas-prozesua 
arautzea 

• Elah, 

• Komunika- 
tiboa 

- Tesluala 
.. Gramatikala 

-Tesmen 
bilkcta, 
biztcgia eta 
Ianposturako 
bizkuntz 
prerniak 

.. Eskuliburuak 
Iiburuak 

- Euskarri 
!nformatikoa 

• Elab. 

- Zertifikaaioa 

- .Errcgulazioa 

- Auto- 
ikasktmtza 
sustatzea 

• E!ab. 

Irakasleak ikaslegaiei eta erakundeari buruz dakiena lagun, hasiera ema- 
ten zaio ikastaroari. Irakaskuntza-prozesu guztietan bezalaxe, beti har- 
tzen ditugu kontuan: 

1 Ikasleen aurretiko ezagutzak. 
2 Ikastaroaren programazio-diseinua. 
3 Ikuspuntu metodologikoa. 
4 Ikasmaterialik egokienak. 
S Ebaluazioa. 

1 Ikasleen aurretiko ezagutzak. Gora handikoa da ondoko puntu hauei 
buruzko infonnazioa jasotzea: 

- Lau trebetasunen gaitasun-rnaila (ahozkoaren ulermena, idatzizkoare- 
na, mintzamena eta idazmena) 

- Lan-postuari dagokion hizkuntz eskakizuna. 
- Ikasketa orokorretako maila. 
- Ik:asteko ohiturak (heziketa iraunkorra). 
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- Lan-postuaren inguruko egoera komunikatiboak. 
- Ahozko eta idatzizko testuen ekoizpena. 
- Etab. 

Ahal den informaziorik gehiena edukitzea lagungani izango da irakasle- 
ak taldearen eta ikasle bakoitzaren portreta egin dezan, ikastaroaren edu- 
kiak taldearen beharretara hobekien egokitzeko. Informazio horiek 
lortzeko tresnak anitzak <lira: diagnosi-ariketak, galdeketak, hizkuntza 
erabilerari buruzko autobalorazioak. 

2 Ikastaroaren programazio-diseinua, Ikasleen aurretiko ezagutzak zein 
diren ezagutu ondoren, helburuak eta erabaki den mailaren edukiak 
programatzen hasiko gara: 

- Helburu egokiak aukeratuko ditugu eta dagokien hurrenkeran jarriko. 
- Beharrezko helburu bereziak erantsiko ditugu. 
- Hizkuntz edukiak egokituko ditugu. 
- Ariketa didaktikoak diseinatuko ditugu. 
- Ikas-prozesua arautuko dugu prozesuaren jarraipena eginez. 

3 Alderdi metodologikoa zehaztea, ikas-mailaren, ikasle-kopuruaren eta 
ikastaroaren amaierako aurrez ikusi diren helburuen arabera. Argibide 
bakar bat ematea zaila bada ere, honako alderdi hauen aldekoak gara: 
metodo komunikatiboak, hizkuntza ahoz eta idatziz erabiltzea erraz- 
ten dutenak, testualenak, benetako egoera errealetara hurbiltzeko hiz- 
kuntz gaitasun berezia eskatzen dutenak. Zilegi da, hala ere, ikuspuntu 
eta jokamolde anitzez baliatzea eta programazioaren helburu edo 
eduki bakoitzari ondoen egokitzen zaiona erabiltzea. 

4 Ikasmaterial egokienak aukeratzea ez da erraza izaten, ez baita lantegi 
edo elkarte desberdinetarako eskuliburu berezirik burutu. Guk geuk 
egin behar izaten ditugu eskuliburu horiek, ikasleek lan-alorrean era- 
biltzen dituzten benetako testuetan oinarrituta. Eta guk geuk egokitu 
egin behar ditugu, manipulatu eta aukeratu, hizkuntz ikasketan lagun- 
gani izango diren ariketak sortuz. Behar izanez gero, erabiliko ditugu 
eskuliburu orokorrak ere egiturak eta gramatikako teoria lantzeko. 

S Ebaluazio-mota zehaztea: ziurtagiri ofizialerako proba gainditzeko 
zuzendua edo helburu pedagogikoago batez eta, beraz, helburu arau- 
tuago batzuen arabera, bai irakasleek bai ikasleek ikas-egoeraren berri 
unez une jakin dezaten. 

Heziketa-prozesuaren bukaeran, ikastaroa amaitzen denean, azken eba- 
luazioa egiten dugu beti: heziketaren hurbileko emaitza baloratzen dugu 
eta epe luzerako ikasleen jarraipena antolatzen, horien eguneroko hiz- 
kuntz erabilera ezagutzeko. 

Heziketaren hurbileko emaitza honela neur dezakegu: 

- Gainditu dutenen ehunekoa. 
- Ikasleen balorazioa. 
- Irakaslearen balorazioa, 
- Elkarrizketak. 
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Epe luzerako hizkuntz erabileraren jarraipena egiteko, kontuan hartzen 
ditugu: 

- Lanpostuan hizkuntza erabiltzeko gaitasuna. 
- Ikasleen arazoak edo zalantzak argitzeko gaitasun estrategikoa (balia- 

bide linguistikoak edukitzea), 
- Autonomia, hizkuntz erabiltzaile bezala. 

Alderdi Erakunde edo enpresetan hizkuntz heziketa antolatzean kontuan hartu 
garrantzitsuak beharreko zenbait gauza aipatuko ditugu, sarritan errepikatzen baitira: 

Erakunde edo enpresek askotan behar hainbat ez dakitelako jarraitu 
ezin dioten ikastaro-maila eskatzen dute .- Garrantzizkoa da ikasleek 
aldez aurretik hizkuntza zenbateraino dakiten mugatzea, haien hizkuntz 
maila ezagutu eta eskatu duten espezializazio-mailari jarraitzeko gai 
izango diren ala ez jakiteko, ikasleek askotan ez baitute gutxieneko 
maila bat erakusten, hizkuntz ikastaroa berezi batean hasteko eta behar 
den bezala aurrera egiteko. 

Talde homogeneoak antolatzea»- Talde homogeneoak albait eta lasterren 
emaitzarik hoberenak lortzeko. Enpresetan ez <lira batzuetan talde homo- 
geneoak sortzeko behar hainbat ikasle izaten; dena dela, komeni da tal- 
deak homogeneoak izatea, bestela, ezin izango da ikas-prozesua behar 
bezala garatu. 

lkasleen esku-hartzea funtsezkoa da ikas-prozesuan.- Ikasleak uneoro 
sentitu behar du bere burna ikasitakoaren eta ikasi behar duenaren erantzu- 
Ie. Ezinbestekoa da, beraz, ikaslearen autonomia indartzea, Izan ere, gogoa 
pizten da nork here prozesuan parte hartzen duenean, eta here programa- 
zioari burnz erabakiak hartzeko baliabide anitzak jasotzen dituenean. 

Erakundeek e: dute nahi izaten beren testuak eskaini= Horrek esan nahi 
du irakasleak ikasleen bidez Iortu beharko dituela. Eta, programazioari 
hegira, ez da gauza bera irakasleak ikastaroa hasi aurretik enpresan 
gehien erabiltzen di..ren testuen sorta esku artean edukitzea eta testuak, 
egunean-egunean, poliki-poliki nolabait lortzea, eskolak eman aha]ean 
horiek programatuz eta edukiak bat-batean sortuz. 

Ikasleen beraien lan-giroko testuak erabiltzea garrantzitsua izan arren, 
berriak ere sor daitezke.- Lan-mundutik kanpoko testuak erabiltzea ere 
atsegin eta adore-emaile gertatzen da askotan. 

Ikaslea autonomiara sustatzea-- Laguntza-ekintzak egin daitezke horreta- 
rako, sarean eskura dauden baliabideak aurkeztuz edo apalategietako libu- 
ruak erakutsiz eta hiztegiak eta formularioak erabiltzeko saioak eginez. 

Lehen esan dugun bezala, programa orokorrak talde berezietara egoki- 
tzeko, funtsezkoa da ondo aukeratzea eta elkarreraginen egoera desber- 
dinak kontuan hartzea. Orain labur-Iabur azalduko ditugu ikastaroen 
programazio-fasean lagundu dezaketen eragileak. 

Lehenik, komunikazioaren garrantzia baloratuko dugu; horrek esan nahi 
du, ahozko testuak eta idatzizkoak, bereizi egiten ditugula, eta berdin 
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5 Esperientzien 
aurkezpena 

Udaltzainentzako 
ikastaroa 1 

(Mintzatzea da 1. 
giltzarria) 

Udaltzainentzako 
ikastaroa 2 

(Mintzatzea da 2. 
giltzarria) 

Autoeskoletako 
irakas/eentzako 

ikastaroa 

barneko elkarreragin komunikatiboak (erakundearen barrukoak) eta kan- 
pokoak ere; jendaurrean hitz egitean zein neurritan sakonduko dugun, 
eta zein mailatan landuko ditugun barneko idatzi edo oharrak, eta dibul- 
gazio-artikuluak 

Bigarren alderdi bat maiztasuna da, ohiko egoerak eta errepikatuenak 
Iehenesten lagunduko diguna. 

Hirugarrenik, kontuan hartu beharko dugu e1karreraginaren xedea, zer nahi 
den ikustea: informatzea, elkarrekin hitz egitea, konbentzitzea, gauzak 
besteren human sartzea. Komunikazioaren xedea zein denjakiteak lagun- 
du egingo digu Janak hizkuntz trebetasunetan eragin handiago izan dezan. 

Azkenik, testuen espezializazio-maila, baita testuak bat-batean sortzeak 
lagundu egingo digu testu-mota onak eta komunikazio-egoera egokiak 
aukeratzen. 

Alderdi orokorrak aurkeztu ondoren, hartzaileen neurr.iko zenbait hezi- 
keta-esperientziaren berri emango dugu orain. Eta hasiko gara, udaltzai- 
nentzat antolatutako hizkuntza orokorreko bi ikastaro aurkezten: 

Jkastaro hori udaltzainentzako hizkuntz programa orokorraren ingurune- 
an antolatu zen; heziketa izan zen programa honen barman burutu zen 
ekimenetako bat. 

Hartzaileek katalanaren ezagutza pasiboa zuten: hizkuntza aski ongi 
ulertzen zuten, gehienek urte asko baitzeramatzaten Katalunian, baina 
zailtasun handia zuten mintzatzeko. Ikastaroa 45 ordukoa izan zen. 

Eduki gramatikalak eta testualak programaren bigarren atalase-rnailari 
dagozkionak ziren (A2). Ikasketaren ardatza ahozko hizkera zen, eta 
talde horren laneko komunikazio-egoeretako handitzea eta egiturak lan- 
tzea zen helburna. Ikastaroaren edukiak 25 unitate edo interesguneren 
arabera sailkatu ziren. Rona hemen horietako batzuk: pertsonen deskrip- 
zioa, gertaerak, lapurretak, istripuak, lekuen deskripzioa, etab. 

Ikastaroaren antolaketari dagokionez, taldeak ordu desberdinetan antola- 
tu ziren, ordu-txanda desberdinetan aritzen baitira lanean. 

Ikastaro horren hartzaileak atalasea baino maila altuagoa zuten, ahozko 
hizkuntza sakonagotik lantzea eta idazten hastea zen helburua. Testuak 
eta eduki gramatikalak nahikotasuneko lehen mailari zegozkion (Nl). 

Ikastaroaren edukiak ere interesgune orokorren eta udaltzainen interes 
berezien arabera sai1katu ziren: pertsonen deskripzioa, gertaerak, lapu- 
rretak, istripuak, lekuen deskripzioa, etab. Zenbait testu-mota berezi 
landu ziren: isunak, istripu-argiketak, txostenak, etab. 

Ikastaro honetako hartzaileek beren ar1oko hiztegia hobetzeko premia 
zuten: ahozko katalana aski ona zuten, baina ez zuten beren laneko hizte- 
gi berezia behar hainbat ezagutzen. Langile-mota hori oso sakabanatuta 
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Pub/ikoari ahozko 
harrera egiteko 

ikastaroa 

aritzen baita, oso zaila zitzaigun hizkuntz gaitasun bereko ikasleez osatu- 
riko taldeak antolatzea. Horregatik jo genuen autoikaskuntzako fitxetara. 

Helburua zen autoeskoletako irakasleek behar zuten hiztegi berezia era- 
biltzen jakitea. Eduki gramatikalak eta testua1ak nahikotasuneko biga- 
rren mailari zegozkion eta ikastaroa 45 ordutan emateko antolatu zen. 

Ikastaroa, oro har, hiritar arruntentzat edo enpresentzat eskaintzen dugu. 
Berezia eta arlo jakinekoa da, ez dago curriculurnaren batman. Helburua 
da ikasleek ahozko hizkuntzan gaitasun jakin batzuk lortzea. 

Oro har jendeari eskaintzen diogunean, ikasleak merkataritzakoak izaten 
dira, eta bezeroekin katalanaz hitz egiteko ahozko egiturak erabiltzen 
jakin nahi izaten dute. 

Talde jakinentzat eratzen dugunean, ikastaroaren programazioa askoz 
ere gehiago egokitzen zaie ikasleen profilei: telefonistak, dendetako sal- 
tzaileak, harreragileak, ostalaritzako eta jatetxeetako langileak ... 

- Trebetasun hartzaileak lantzen dira eta mintzamena ere, lanean gerta- 
tzen diren egoera komunikatiboetan oinarrituz, hartzen da aintzat. 

- Oinarrizko hiztegiaren ezagutza, horren ulermena eta komunikazio- 
-egitura nagusienak jorratzen <lira. 

- Hizkuntz egiturak ingurune komunikatibo egokietan erabiltzen ikas- 
ten da. 

Osasun Osasun-alorreko langileria izan da azken urteotan hizkuntz heziketa 
sai/ekoentzako berezia gehien eskatu duen multzoa. Bezeroei harrera ondo egiteko 

ikastaroa xedez antolatu ohi dituzten programen baitan ezarri dute hizkuntz hezi- 
keta hori. 

Ikastaro curricularrak <lira (Nl - N6), osasun-alorrari egokituak. Hartzai- 
leak osasun-eremukoak <lira, baina kategoria profesional desberdineta- 
koak izaten <lira: sendagileak, erizainak, administrariak, zeladoreak ... , 
ikastaroen berezitasuna ez baita hiztegi espezializatuaren edo dokumen- 
talaren baitan antolatua. Hizkuntzaren erabilera orokorrerako ikastaroak 
<lira, hiztegi bereziari eta Ianean gehien erabiltzen dituzten testuei egoki- 
tuak. Maila oneko hizkuntz gaitasuna lortzea da helburua. 

Testurik erabilienak dira: rnediku-aginduak eta kurtso klinikoak, deriba- 
zio-eskaerak, elkarren arteko kontsultak, inprimakiak, telefono-elkarriz- 
ketak etab. 

Kirol-monitoreentzako lkastaro hau jende-multzo zabal bati eskaini zaio. Ikastaro hauek 1992ko 
ikastaroa Joko Olinpikoetako giroan diseinatu ziren, alor berezi horretako beharrei 

erantzuna emateko eta hizkuntz normalkuntzarako beste ekintzekin bate- 
ra hizkuntza lantzeko. 

Hartzaileak federazio, klub eta eskoletako kirol-monitoreak <lira, kirol 
anitzen teknikak irakasten ari direnak. 
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Arte grafikoetan ari 
direnentzako 

ikastaroa 
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Ikastaroan gehienbat hiztegia eta azalpen bereziak lantzen <lira. Helburua 
<la monitorearen egoera komunikatibo propioak ekoizteko gai izatea. 
Adibidez: joko-arauak, gorputz-jarrerak, zauri edo lesioak, argibideak, 
aginduak eta aholkuak ematea etab. 

Arte grafikoetako enpresek usu erabiltzen zituzten gure errebisio-tes- 
tuak. Abiaburua hori izaki eta gure zerbitzuen helburua autonomia Iin- 
guistikoan aurrera egiteko baliabideak eta lanabesak eskaintzea denez 
gero, hizkuntz eskuliburu bat egin zen, Arte Grafikoetarako Eskulibu- 
rua. Horrek aholku linguistikoak jasotzen zituen, dokumentu-ereduak, 
ohiko zalantzak argitzeko moldeak etab. 

Ikastaro horren helburua ikasleak eskuliburu hori erabiltzen ikastea zen, 
informazioa aurkitzeko, ohiko zalantzak argitzeko etab. Autoikaskuntza- 
rako fitxa batzuk egin ziren, oso zaila baitzen ikasleak gela batean bil- 
tzea. 

Uste dugu aurkeztu ditugun esperientziak lagungarri izango zaizkizuela. 
Eta, amaitzeko, gure web orriari bisita egitera gonbidatzen zaituztegu: 
http.//www.cpnl.org, hor aurkituko duzue burutzen ditugun ekintzen 
berri zabala. 

Itzultrailea: Iiiaki Ugalde 
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"Catala a mida", Ian .. 
-postuen hizkuntz 
eskakizunetan 
oinarritutako heziketa- 
-proiektua 

Montserrat Corbera 

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

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

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

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

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

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

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

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

2 Lanpostu bakoitzeko hizkuntz eskakizuna zehazteko tresna bat lantzea. 

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

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

Bi metodo desberdin batuz diseinatu da heziketa-plan hori: 

a Autoikaskuntraren baliabideak indartzea eta areagotzea. 

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

Hizkuntz eskakizun 
estandarrak 

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

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

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

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

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

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

rriarekin edo 
- gabeak. 
- Informazio-eska- 

era 
- puntualak, 

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

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

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

nak goak 
- lanaren alderdi oro- 

korreko gutunak 

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

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

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

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

hartzea azalpenak 
- Irakasteko asmoz zuzendaritza- 

egiten diren azal- -bileretan 
penak - elkarrizketak 

- diskurtsoak, 
hitzaldiak 

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

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

- barne-ohmTak era11tzukizrmareki11. 
- txostenak, 

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

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

Hizkuntz eskakizunen izena him datu hauek osatzen dute: 

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

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

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

. 2: 

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

EE . 

PL IA .L-11 

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

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

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

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

EE . 

PL L-10 

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

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

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

PL S-32 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Testu ilun edo anbiguoetan sor daitezkeen arrisku komunikatiboen 
murrizketa, 

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

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

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

katzea. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Itzultzaiiea: Iiiaki Ugalde 
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Euskalduntze eta 
alfabetatze curriculuma 
irakasleen beharretara 
egokitua 

Itiek! Mozos 

1. Sarrera IR.ALE Hezkuntza Sailaren menpeko programa bat da, Autonomia Erki- 
degoko irakasleak euskalduntzeko zeregina duena, eta haren lana, noize- 
an behin, komunikabideen bitartez edo bestela ere gizarteratu izan da, 
baina ez beti behar besteko zehaztasunez edo eragiten dioten faktore 
guztiak kontuan hartuz. Beraz, oso egoki eta estimatzekoa da oraingo 
aukera honetaz baliatu ahal izatea, gure lanaren berri sakon eta zehatza 
ematen saiatuko baikara proposatutako gaiaren inguruan. 

Siglak adierazten du programa honen lana: unibertsitatez kanpoko Ira- 
kasleen Euskalduntze eta Alfabetatzea da, gaztelaniaz "Institute para la 
Capacitacion Idiomatica del Profesorado no universitario". Badira dago- 
eneko hemeretzi urte Ian horri ekin geniola, eta eskarmentu horrek hala- 
ko ikuspegi luze-zabal bat ematen digu, eginkizun hori nondik nora 
bideratu den eta garaiotan zertan den aztertzeko. Hasiko gara, beraz, 
batetik, izan ohi ditugun ikasleen beharrakkontuan hartuta, zer bide egin 
dugun adierazten; eta, bestetik, geroago, azken urteotako gure curriculu- 
ma azaltzen, beti ere, ikasle tipologia desberdinek eragindako aldaketak 
egon direla eta oraindik ere badaudela ahaztu gabe. 

Saio honen tituluan bertan genuke tipologia horien adibide argi bat, 
hitzen esanahia zehaztera bultzatzen gaituena: euskaldundu eta alfabeta- 
tu beharreko ikasleak. Ikasle horien beharrak legez azaldutako Leben 
Hizkuntz Eskakizunean eta Bigarrenean agertzen dira, alegia, euskaraz 
eguneroko lanean j arduteko gaitasuna Iortu beharra, baina eskolak eman- 
da izan ezik Lehenean, eta eskolan euskaraz osoki jarduteko gaitasuna 
Bigarrenean. Jomuga jakin horretara heltzeko abiaburu askotatik hasten 
<lira gure ikasleak, eta, jakina, tarte zabala dago ia erdaldun huts direlarik 
hasten direnengandik, euskaldun zahar jantzi edo ez hain jantzi direla 
ekiten diotenengana. 

Euskaldun zahar/berri kontzeptuak, nolabaiteko zehaztasunez mintzatu 
nahi izanez gero, ilun eta lauso gertatzen zaizkigu. Argiago Iirateke, 
agian, behinola X. Kintanak proposaturiko euskaldun ikasi eta ikasi 
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2. Gaur egungo 
eskaintza eta 

· orain arteko 
bid ea 

2. 1. Gaur egungo 
ikastaro-eskaintza 

gabea, baina horiekin ere zaila gertatzen da inguratzen zaigun hainbat 
ikasleren hizkuntz ezagutza-maila zehaztasunez deskribatu edo erabaki- 
tzea, Ikasketak erdaraz egin ditugun euskal irakasleok abiaburu oso des- 
berdinetatik ekiten diogu hizkuntza lantzeari, eta euskara-irakasleak 
lanak izan ohi ditu abiaburu horiek definitu eta mugatzean, helburua argi 
samar finkatuta egonda ere: dagokigun kasuan, euskarazko irakasgaita- 
suna lortzea alegia. Horrela, eta arazo horren agerpen sinple eta maizko- 
ena aipatuko dugu, euskaldun berri batzuk hizkuntz erabilpen handia 
izan dutenez, euskaldun zahartzat jo izan dira, eta, alderantziz, euskaldun 
zahar askok adierazpen gaitasun kaxkarra erakusten dute. Hori dela eta, 
euskaldun zahar ele erasan horiek alfabetatze-saio arruntetan nekez 
aurreratu eta euskalduntze hutseko ikastaroetan hobeto egokitzen <lira. 
Termino horietan ikusten dugu, besteak beste, gure ikasleen arteko des- 
berdintasuna, haiek sailkatzeko bidea ematen diguna. Dena den, argi 
dago ustezko euskaldun zahar horien hizkeratik estandarrerako distan- 
tziak ez direla kasu guztietan berberak, beraz, ikastaurreko diagnosiaren 
arabera sailkatu ohi ditugu hizkuntz ezagupenak kontuan hartuta, bai 
euskalduntze ikastaroetan, bai haien Ian-eremuko euskalki edo hizkera 
nagusiaren araberako alfabetatze-ikastaroetan. Alde horretatik, Bizkaian 
eskaini zaio, normala denez, arreta handiena arlo horri, baina ez baturako 
alfabetatzeari bakarrik, zeren oinarrizko alfabetatze eta alfabetatze tekni- 
koko ikastaroez gain bizkaiera lantzekoak ere eman izan baitira. Hala eta 
guztiz ere, bi irakaslan-mota horiek bat eginik bezala azaltzen dira gure 
curriculumetan, izan ere, bai bataren, bai bestearen helburua berbera 
baita. 

Gure lanaren berri zehatza ematera igaroko gara orain. Horretarako, gaur 
egun zer ikastaro-mota eskaintzen den esango dugu lehenengo. Gero, 
hasi ginenetik aurrera nola iritsi garen gauden egoera honetara, ikasle 
edo ikasketarien ezaugarri eta beharretara egokituz. Argitu dezagun, 
dena den, berez irakasle diren gure ikasleak izendatzeko ikasketari ter- 
minoaz ere baliatuko garela, eta gure euskaltegiak izendatzeko irakaste- 
gi terminoaz. 

IRALEk, urtero, udaberri aldera, hurrengo ikasturteari dagokion Aurkez- 
pen Txostena argitaratzen du. Bertan, programaren helburnak, parte har- 
tzeko aukerabide eta baldintzak eta ikastaro desberdinak agertzen <lira. 
Aurkezpen Txosten hori 1984-1985 ikasturterako atera zen lehenik, eta 
handik hona aldaketa aipagarri batzuk izan ditu. Heldu den ikasturtekoa, 
2000-2001 ikasturteari dagokiona, hartu eta ikastaroak zein eta nolakoak 
diren ikusiko dugu, Iehenengo gardenkiaren bidez: IRALEk gaur egun 
eskaintzen dituen ikastaroak. 

IRALE programak ikastaro horiek guztiak finantzatu eta kudeatzen ditu, . 
Autonomia Erkidegoan dauden euskaltegiei horiek emateko aukera 
eskainiz. Baina, horrekin batera, baditu bere baliabide propioak: batetik, 
antolakuntza eta ado administratibo orokorraz arduratzen di.ren langile- 
ak, bai Jaurlaritzaren egoitzan, bai Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritze- 
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tan; eta, bestetik, lau euskaltegi edo irakastegi honela banatuak: Gasteiz 
eta Donostian bana, eta bi Bilbon. Bertako irakasleak unibertsitatez bes- 
teko irakaskuntzako irakasleak gara, zerbitzu-mandatu bidez ohiko 
lanpostutik IRALEra igaroak. Irakastegi horietako irakasleen kopurua 
laukoiztu egin da hasieratik hona ( 1981-82 ikasturtean 22 ginen eta orain 
88)1, hain zuzen ere etengabe hazi den ikasleen kopuruari erantzun 
ahal izateko. Lau irakastegi horietan irakastordu barneko ikastaroak 
ematen ditugu, baina, oraindik ere, dauden talde guztiak atenditzeko 
aukerarik ez dagoenez, beste euskaltegietara bideratzen <lira horietako 
batzuk. Hezkuntza Sailak horretarako ezarri duen irizpidea azkenaldiko 
ikastaroak egin behar dituzten taldeak, Hizkuntz Eskakizunak eskuratu 
baino lehenagokoak eta irakasteko gaitasuna sendotzekoak alegia, 
ahal den neurrian bertako irakastegietara bideratzea da. Besteak, uda eta 
irakastorduz kanpoko ikastaroak bezala, beste euskaltegiei eskaintzen 
zaizkie . 

1.5.1. 2000ko udako ikastaroak 

Ikastaro-mota IZENDAPENA 

A Eus ka1du ntze-ikastaroak 
B HE 1 erako ikastaroak 
c HE2rako ikastaroak 
D Oinarrizko alfabetatze-ikastaroak 
F Alfabetatze teknikozko ikastaroak 
G EGArako ikastaroak 
H Sakontze-ikastaroak 
I Mctodologi ikaslaroak 
Q Bizkaiera lantzeko ikastaroak 

1.5.2. 2000-01 ikasturtcko irakastorduz kanpoko ikastaroak 

Ikastaro-mota IZENDAPENA 

A Euskalduntze-ikastaroak 
B HE 1 erako ikastaroak 
c HE2rako ikastaroak 
D Oinarrizko alfabetatze-ikastaroak 
F Alfabetatze teknikozko ikastaroak 
G EGArako ikastaroak 
H Sakontze-ikastaroak 
I Mctodologi ikastaroak 
Q Bizkaiera lantzeko ikastaroak 
s Euskaraz irakasten hasten laguntzeko saioak 

3300 HElerako ikastaro berezia 
4300 HBLEMerako ikastaro berezia 
5300 HE2rako ikastaro berezia 

1.5.3. 2000-01 ikasturteko irakastordu barneko ikastaro trinkoak 

1.5.3.1. Herri-ikastetxeetako irakasleentzat 
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1.5 .3 .1.1. Herri-ikastetxeetako ikasketari-nahiek eska ditzaketen ikastaraoak 
hauek dira: 

a) HElerainoko ikasbide trinkoak. 

Ikastaro-mota IZENDAPENA 

I. urtealdia (Ul 40) HEierako urte osoko behe-ikastaroa 
II. urtealdia (U240) HElerako urte osoko goi-ikastaroa 

3000 HElerako urte erdiko azken-ikastaroa 

b) HEletik HE2rainoko ikasbide bereziak. 

Ikasraro-mota IZENDAPENA 

III. urtealdia (U340) HE2rako urte osoko euskalduntze- edo alfabetatze- 
-ikastaroa 

5100 HE2rako urte erdiko azken euskalduntze-ikastaroa 
5200 HE2rako urte erdiko azken alfabetatze-ikastaroa 

c) Euskaraz irakasteko gaitasuna sendotzeko ikastaroak 

Ikastaro-mota 

R300 

IZENDAPENA 

Hirn hilabeteko ikastaro trinkoa 

2.2. Oraindainoko 
bidea zein izan den 

2.2. 1. Aurrekariak 

76 

Irakastordu barneko ikastaroei dagokienez, herri-ikastetxeetako irakasle 
funtzionarioendako prozedura besterik ez da taulan (.1) azaldu. Argitu 
beharra dago, ordea, beste irakasleendako aukerabideak badaudela: 
herri-ikastetxeetako egonkortasun konpromisorik gabeko hainbat irakas- 
lek Bigarren Eskakizuna eskuratzeko urte banako euskalduntze edo alfa- 
betatze ikastaroa dute; ikastetxe pribatuetako irakasleek bi urtealdiko 
ikastaroak dituzte bi eskakizunak eskuratzeko eta, gainera, euskarazko 
irakasgaitasuna sendotzekoa ere bai; eta, azkenik, Hezkuntza Bereziko 
irakasleek herri-ikastetxeetako beste irakasleen aukera berberak dituzte. 

Horrek guztiak IRALE programaren oraingo jardunbidea erakusten du, 
orain arteko ibilbideak, ikasketarien behar didaktikoei egokitzeak alegia, 
eragin digun Ian egiteko antolakuntza modua. Esan dezagun, azkenik, 
uda eta irakastorduz kanpoko ikastaroetan hasieratik aurrera gertatu zen 
eskaera handia urteakjoan ahala murriztu egin dela, eta irakastordu bar- 
neko ikastaroetan egon direla aldaketarik nabarmenenak, hemendik 
aurrera esplikatuko denez. 

Hirurogeita hamarreko hamarkadaren azkenaldian, trantsizioa hasteaz 
bateratsu, euskal gizarteak gero eta ozenago eskatzen zuen euskara, bai 
jakintzagai bezala, bai irakasteko hizkuntza bezala erabil zedin herri- 
-ikastetxeetan. Garai hartan orain baino jendetsuagoa zen ikasle-popula- 
zioa, eskola berri asko egin ziren, eta, ondorioz, irakasle ugari kontrata- 
tu. Orduko hezkuntza sistema, ordea, gizarteak eskatzen zion eskola 
euskalduntzeari erantzuteko hankamotz agertzen zen: Euskaltzaindiak 
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2.2.2. Hasierako 
antolaketa 

aurretik eskaintzen zuen D tituludun irakasle nahikorik ez zegoen bete 
beharreko lanpostuak hornitzeko, eta, bestalde, titulu horren jabe ziren 
askok ez zuten hainbat irakaskuntza mailatan aritzeko gaitasun arauzko- 
rik. Hala eta guztiz ere, baliabideak ahal bezain ongi kudeatuta eta 
orduan bertan hasi zen herri erakundeen egokitzapenaz baliaturik ekin 
zitzaion irakasleen euskalduntzeari. Horrela, Autonomia Erkidegoan 
Euskal Kontseilu Orokorra eratu zenean, langintza hon-en ildo nagusiak 
planteatu ziren, eta gero, Eusko Jaurlaritza sortutakoan, bertako Hezkun- 
tza Sailak Euskara Zerbitzua antolatu zuen. Zerbitzu horrek ezarri zuen 
handik hona esku artean dugun lanaren nondik norakoa, bi ekinbide 
hauek markatu zituenean: Euskara Gaitasun Agiria eta lanean ari ziren 
irakasleen euskalduntze eta alfabetatzea. EGA Autonomia Erkidegoan 
Euskaltzaindiak ordura arte luzatzen zuen D tituluaren ordezko ezarri 
zen, eta, handik aurrera, edozein lanetan euskaraz aritzeko gaitasuna ber- 
matuko zuen. Dena den, gizarteak euskalduntze-lana, besteak beste eta 
batez ere, eskolari egozten zionez eta behar handiena hor omen zegoe- 
nez, hezkuntza-arloa izan zen titulu hori erabili zen lan-eremu bakarreta- 
koa. Gerora, mantso izan bada ere, badirudi beste lan-sektore batzuetara 
ere zabaltzen hasia dela, baina hasierako urte haietan agiri hori izan zen 
irakasleen euskalduntze eta alfabetatze lanerako erreferentzia-puntu edo 
jomuga nagusia. 

1981-82 ikasturte hasierarako antolatuta zeuden, Autonomia Erkidegoko 
him hiribumetan, irakasleak euskaldundu eta alfabetatzeko euskara eki- 
poak, hiru irakastegitan, Ikasturte hartan, besteak beste, irakasleei irakas- 
torduz kanpoko eskolak emateari, genre burua lan horretan trebatzeari 
eta gure ikasle jendeak erakusten zituen beharrak aztertzeari eman 
genion denbora gehiena. Hurrengo ikasturterako antolaketa, baden guz- 
tien ondorio, honako hau izan zen: 

• Udan eta ikasturtean zehar irakastorduz kanpo euskalduntzeko, alfa- 
betatzeko eta hizkuntza sakontzeko ikastaroak eratzea. Gizartean 
dagoeneko lan horretan ari ziren erakunde pribatu nahiz publikoetara 
jo genuen, ikastaro haien ardura har zezaten. 

• Eskoletako irakasleei, euskalduntzeko bast hilabeteko ikastaro bat eta 
hiru hilabeteko alfabetatzeko beste bat eskaintzea, irakastordu barman 
eta irakasle ekipoen hiru egoitzetan, Ikasleak aukeratzeko sarrera 
azterketa diseinatu genuen, eta, bertan, euskaldungaiei ohiko 4. urra - 
tsa gainditua izatea eskatu zitzaien eta, alfabetatzera zetozenei, eus- 
kaldun arrunten jarduna. Horrekin batera, ikastarootan parte hartzeko 
eskabide orrian bertan, konpromiso idatzia eskatzen zitzaien behin 
ikastaldia amaituta eta aurreikusitako trebezia lortuta, beren eskoletan 
euskaraz Ian egiten hasteko. 

• Bametegi bat sortzea ahalik eta inguru euskaldunen batean, egun osoz 
euskaraz jardunda ikasi nahi zutenentzat, irakastordu barman eta 
aurreko euskalduntze ikastaroaren eredura gutxi gorabehera. Hanek 
Iaugarren euskara-irakasle ekipoa ekarri zuen berekin, eta hasiera 
batean Zestoan, gero Nuarben eta, azkenik, Zarautzen jarri zen. 
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2.2.3. Aurreneko 
aldaketak 

Barnetegi bidezko ikasketak argi apur bat eman liezaguke gure Ian hone- 
tan gertatu den eboluzioa hobeto ikusteko: hasieran ikasle gutxi aurkeztu 
zen, baina Zarautzen ezarri zenerako, izen emate kopuru polita izatera 
ere iritsi ginen. Ik:asle hauek astegunak ematen zituzten bertan eta aste 
bukaeran etxeratu. Urteek aurrera egin ahala, ordea, eskaera murrizten 
hasi zen; hain zuzen ere, adinean gora gindoazen neurrian bertan. Fami- 
liak, etxetik kanpo egon beharrak. .. azken batean modu horretara ikaste- 
ak eskatzen zuen ahaleginak bertako taldeak osatzeko arazoak zekartzan. 
1992-93 ikasturtea izan zen barnetegian egindako azkena; bederatzi urte- 
ko bizitza izan zuen beraz. 

Barnetegiaren aipamen honek, bide ematen digu bestelako ikastaroetan 
ere gertatu diren funtsezko aldaketa horiek argitzeko, Dena dela, ordea, 
ez genuke hori kasu eta alde guztietara zabaldu behar. Ildo nagusia hori 
izan dela onartuta ere, aitortu beharra dago hiru probintzietako kasuistika 
askotariko bezain zabala dela eta hizkuntzaren erabilerak, ikasleek beren 
inguruan bizi duten euskal giroak alegia, eragin ohi diola gure lana aurre- 
ra eramateko moduari. 

Gainera, kontuan hartu beharra dago hirurogeita hamarreko hamarkada- 
ren azken aldera herri-ikastetxeetan egindako irakasle kontratuek izuga- 
rri gora egin zutela, orduko behar demografikoek eraginda batik bat, eta 
garai haietan sartu ginenok osatzen dugula, neurri handi batean, oraingo 
irakasleen arteko multzorik ugariena. Ordutik hona aldaketa handiak 
gertatu <lira rnultzo horrek euskalduntzearen aurrean izan duen jarreran, 
eta bi hauek nabarrnenduko nituzke gure ikasleei eta Ian egiteko rnodua- 
ri bete-betean era.gin dietelako: adinean emandakoa bata eta motibazio 
aldetik gertatu dena bestea. Duela hamabost edo hamasei urteko IRALE- 
ko ikasle eredua gaztea zen eta motibazio intrintsekoduna, hau da, Ian 
egin ahal izateaz aparteko arrazoirik sumatzen zen haiengan euskaldun 
bihurtzeko. Orain, ordea, Gipuzkoan, esaterako, Leben Eskakizuna esku- 
ratzeko asrnoz beren ohiko lanetik liberatuta ikasten dihardutenen artean, 
batez besteko adina berrogeita hamar urte ingurukoa da, eta esan geneza- 
ke rnotibazio estrintseko hutsak eraginda ari direla gehien-gehienak: Ian 
egiteko baldintza delako besterik ez da ikasten ia-ia. 

1982-83 ikasturterako, beraz, abian jarri zen prozesua, aipatutako plan 
horren arabera, eta ikasturte haren erdi aldera hasi zitzaizkigun agertzen 
egindako aurreikuspenen akats eta ahuleziak. Hiru hiriburuetako egoi- 
tzetan eman ziren aurreneko ikastaroak bukatuta, oso ikasle gutxi .izan 
ziren EGA gainditu eta eskolara euskaraz eroso jardutera joateko rnodu- 
koak. Bereziki euskalduntze hutseko ikastaroan izena emandakoen arte- 
an egiaztatu genuen hori. Alfabetatze eta goi-mailako euskalduntze 
taldeak, ordea, askoz gutxiago ziren arren, arrakastatsu gertatu ziren neu- 
rri batean: horietako ikasle batzuk eskolaratu eta handik pixka batera 
euren irakasgaietarako testuliburuak argitaratzera ere iritsi ziren; baina 
ez zen hori joera nagusia. Beraz, gertatutakoa aztertu ondoren eta solu- 
ziobidea bilatzearren, ikastaldia host hilabetetik hamarrera luzatzea era- 
baki zen. Ikasleek, orokorrean, denbora luzeagoa behar zuten 
aurreikusitako helburuetara iritsiko baziren. Bestalde, gure hasierako 
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espektatiba haiek ez zirela oso errealistak konturatzen hasi ginen: usteak 
neurri batean ustel suertatu zitzaizkigun, eta gerora, handik honako ibil- 
bideak egiaztatu du uste haren okerra. Hala ere, aipatzekoa da, oro bar, 
orduko ikasleek laurogeita harnarreko hamarkadaren amaierakoek baino 
denbora laburragoa behar izaten zutela euskarazko ikasbidea amaitzeko, 
abiapuntu altuagoa eta motibazio osabeteagoa zutelako seguru asko. 

1982ko abenduan indarrean jarri zen Euskararen Erabilpena Normaliza- 
tzeko legeak, besteak beste, oinarrizko hezkuntza bukatzean, Autonomi 
Erkidegoko ikasleei elebidun izateko eskubidea aitortu zien. Eskubide 
hori gauzatu ahal izateko eratorri zen, lege horretatik, 1983ko abuztuko 
dekretua, IRALE programa eratu eta aurretik hasitako lanari legezko 
ezagutza ematen ziona. Izena orduan asmatu zen, izana aurretik bazeto- 
rren ere, eta izena ez ezik, izanaren zehaztapenean ekarri zuen dekretu 
horrek aurrerapenik: Irakasgaitasun-aitormena (IGA) ezarri zen, gure 
ikasleei, aldi bateko euskara ikastaroak egin ondoren, eskolaratu eta eus- 
karaz modu progresiboan lanean hasteko gaitasuna aitortzen ziena. Kon- 
tua zen Iuze eta zail gertatzen zela gure ikasleek EGA lortzea, eta bide 
horretan komenigarri iritzi zitzaion, gurean liberatuta aldi batez egonda, 
eskolatzeari; alegia, ikasitakoa praktikan jarri eta eskola giroak lagundu- 
ta lanean euskaraz trebatzeari. 

Kontraesana, hala ere, agerikoa zela zirudien: euskal irakasgaitasuna 
aitortu, EGArik -euskal gaitasun agiririk- gabeko irakasleei. Baina argi 
zegoen, eta oraindik ere argi dago, gizarteak hezkuntzan eskatzen zuen 
hizkuntz ordezkapenak aldaketa handia zekarrela, eta hezkuntzako sek- 
tore guztiak konprometitu behar zirela aldaketa horren oinarri gertatzen 
zen irakasleen euskalduntze-prozesuan. Karga gehiena euskaldundu 
beharreko irakasleak harm behar bazuen ere, beste partaideen -Iankide 
euskaldunen, gurasoen eta ikasleen- laguntza ere behar zuen, bere lana 
inguru naturalean euskaraz ondo egin ahal izateko. Bestela esanda, ikas- 
ketariek motibazio eta erabilpen aldetik erakutsitako gabeziek, IRALE 
bidezko ikastaroetan ez ezik, eskolan bertan ere izan behar zuten solu- 
ziobidea, 

Garai horretan, alfabetatze-ikastaroa luzatzea ere erabaki zen, him hile- 
tik bostera. Alfabetatu gabeko euskaldun arruntak gero eta urriago ziren, 
eta horietako batzuek komunikagaitasun-arazoak zituzten ikasleen antz 
gero eta handiagoa hartzen zutela konturatu ginen, batez ere adierazmol- 
de desegoki-okerren ugaritasunagatik. Beraz, horrelako ezaugarriak era- 
kutsitako ikasleak ohiko euskalduntze-bidera hurbiltzen hasi ginen. 

2.2.4. BIMALE plana 1986-87 ikasturtean BIMALE izeneko plana antolatu zuen Hezkuntza 
Sailak. Banakako Ikastetxe Mailako plan hori euskararen erabilpena 
eskoletan indartu eta sustatzeko ekimena izan zen, eta h01Ti atxikitako 
ikastetxeetako klaustroek onartu behar zuten bertan ezarritako araubidea, 
planak zekarzkien onurez baliatu ahal izateko; besteak beste, IRALEk 
eskainitako irakastordu barneko nahiz bestelako ikastaroetan parte har- 
tzeko lehentasuna. Eskolaren euskalduntze-bidean beste esku-hartze 
neurri bat izan zen, besteak beste, ikasmailetan diferentzia nabarmenak 
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sumatzen hasi baikinen: Ikasmaila Ertainetako eta Lanbide Hezkuntzako 
irakasleen hizkuntz prestakuntza, Haur eta Oinarri Hezkuntzakoena 
baino dezentez mantsoago gertatzen ari zens, Azken batean, garai hone- 
tan ikusten hasi ginen norantz ari zen aldatzen harrobia, eskoletan ageri 
ziren beharren arabera: bigarren hezkuntzan irakasle euskaldun gero eta 
gehiago falta ziren, hasierako prestakuntza behar zutenak urritzen hasi 
ziren eta jadanik lanean euskaraz ari zirenen formazio premia azalera- 
tzen hasi zen. 
Plan honek, bizi laburrekoa izan bazen ere, eskoletako euskal giroa eza- 
gutzeko bide eraginkor samarra eskaini zigunez, aldez aurretik sumaturi- 
ko bi interbentzio puntu azaleratu zizkigun: bazeudela zenbait eskolatan 
bertako euskal ereduen progresiorako oztopo gertatzen ziren irakasle 
batzuk euskalduntze-bidera laster ekarri beharrekoak, eta, horrekin bate- 
ra, lehen aipaturiko Irakasgaitasun-aitormenaz eskolaratutako zenbait 
irakaslek ez ziola hasitako bideari jarraitzen bere lanean; alegia, eskola 
batzuetan ez zela behar bezainbeste aprobetxatzen IRALEra etorritako 
irakasleen Jana, eta erabilera faltak euskarazko gaitasuna kamustu egiten 
zien, kasu batzuetan galarazteraino ere. 
Aurreneko puntuari hegira, eta beti ere lurralde bakoitzean programaren 
arduradunek, ikuskariek eta sindikatuek osatutako Ebazpen eta Jarraipen 
Batzordeen esanetara-, eskolen euskalduntze-erritmoari oztopo gertatzen 
zitzaizkion irakasleentzat, beste ikastaldi batzuk eskaintzea erabaki zen: 
euskalduntzeko erakusten zuten premiaren arabera, euskara-maila gabe- 
ko liberazioa edo behin bigarren urratsa egiaztatu eta handik aurrerakoa-. 

Bigarrenari hegira zera sumatu genuen: Irakasgaitasun-aitormeua Iortu 
eta eskolaratutakoan erdaraz aritzen zirenak ez zirela iristen, salbuespe- 
nak salbuespen, EGAlortzeko azterketetan eskatzen zen maila gainditze- 
ra. Gertaera horren aurrean saiatuak ginen urtebete lehenago, 1985-86 
ikasturtean, irakastordu barneko ikastaroetatik eskolaratutako irakasleen 
hizkuntz praktika erreala aztertzen, baina saio horrek ez zuen emaitza 
egokirik lortu, ikuskariek ezin izan zituztelako eskoletan eskatutako 
datuak bildu. 
Modu guztietara ere argi zegoen hor bazela aurretik behar bezala kon- 
tuan hartu gabeko koxka, eta hori nolabait ere erremediatzeko asmotan, 
IGAdun erabilpen urrikoek EGAren maila iristeko him hilabeteko beste 
ikastaldi bat antolatzea erabaki zen. 
Bestalde, ordurako eskoletan euskaraz ari zirenen arteko batzuengan 
halako kezka aipagarri bat sumatzen hasi ginen. IRALE programak 
eskainitako ikastaroetatik igaroak edo euren ahalegin hutsez lan-hizkun- 
tza aldatuak ziren horiek ikusten ari ziren Ian gehiago eta erritmo bizia- 
goz egiten zutela, hain zuzen ere, eskola euskalduntze-bidean 
erakutsitako inplikazio maila altuagatik. Izan ere, euskara-irakasle 
"espezifiko"aren figura sortu baitzen, nolabait ere eskolak aurrera atera 
beharreko eta lankide erdaldunek egin ezineko hainbat lan-jarduera bere 
bizkar hartu behar izan zuena. Azken batean, euskalduntze-eskaerari 
erantzuteko giza baliabideen urritasunak sortutako arazoa zen, eta bere 
aldetik Ian horretan ahalegindutako irakasle euskaltzalearentzat saria 
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2.2.5. Hizkuntz 
Eskakizunetako 

dekretuaren itzalpean 

beharrean nolabaiteko zigorra zekarren: euskaraz ondo moldatzen zenak 
lan-karga handiagoa zuen. Aipatutako BIMALE plan horren harira har- 
tutako neurriek halako kasuak detektatu eta soluziobideak bilatzen 
lagundu ziguten. 

Garai hartan (eta lehenago ere bai, hain nabarmena izan ez bazen ere), 
gero eta gehiago hasi ginen sumatzen sindikatuen eragina irakasleen eus- 
kalduntzean. Eskoletako langileen lan baldintzen osagai garrantzitsua 
bilakatzen ari zen eginkizun hori, gero eta irakasle gehiagok eskatzen 
baitzuen irakastordu barneko ikastaldietan onartua izateko, eta, bestalde, 
sindikatuak ezinbesteko partaide baitziren programaren betekizunean, 
batetik, eskolatik IRALEra liberatuta igaro behar zutenak nahiz ikastal- 
diak amaituta eskolaratu beharrekoak zein izango ziren erabakitzeko 
Ebazpen eta Jarraipen Batzordeetan, eta, bestetik, programaren emaitzen 
arabera zein doikuntza edo aldaketa behar zen eztabaidatzeko Hezkuntza 
Sailarekin eginiko bileretan. 

Horrela, laurogeita hamarren hasieran, irakastordu barneko ikastaroetara 
liberatuta zetozen irakasleei aldez aurretiko euskara-mailarik ez eskatzea 
erabaki zen. Kendu egin zen, beraz, nark bere ahaleginez maila jakin bat 
lortu beharreko baldintza. Liberatu baino lehenagoko maila bat eskatzea 
neurri egokitzat hartzen zen IRALEn, batez ere horrek haien aldetiko 
motibazioa, nolabait ere, ziurtatzen zuelako. Dena dela, eta ezin nuke 
ziurtatu aldi berean gertatu zenik, gero eta gehiago entzuten zitzaion ira- 
kasle erdaldun zenbaiti, euskaraz ikastekotan, bestek bultzatuta, ingu- 
ruak horretara behartuta besterik ez zutela ikasiko. Osmosi bitarte: 
esaten zuten. Jokaera honen eraginik ere sumatu genuen programan sar- 
tzeko eskabide kopurua jaisten ari zela ikusi genuenean, eta ikasturteren 
bat edo bestetan kezka sortu zen ea aurreikusitako ikasketari-postu guz- 
tiak beteko ote ziren. Dena den, arazo Iarririk ez zen sortu; baina horrek 
erakutsi zigun sindikatuen jokaerak eragindako aldaketa hori, emaitzetan 
ondorio didaktiko zalantzazkoak zekartzan arren, bi ahoko ezpata ere 
bazela: euskara-mailarik gabe liberatzeak eskolen euskalduntzearen 
aurrean uzkur jokatzen zuten hainbat irakasle erakarriko zuen. 

1992-93 ikasturtean, beraz, ikasle kopurua igo egin zen. Bametegia garai 
horretan itxi zen, eta ikasketari gehiago inguratu zen eskainitako aukera 
berriak bultzatuta. Horrek hiriburuetako irakasle taldeak handitzea ekarri 
zuen. Bestalde, garai hartan inguratzen zitzaizkigun ikasle batzuek, IGA- 
dun erabilpen urrikoak eta eskolak euskaraz ematen hasi arren EGAra 
iritsi gabekoak zirenek, ikastaro eskaintza handitzera bultzatzen gintuz- 
ten, irakasgaitasuna sakontze aldetik gehien batean. 

Aurretik ere konturatuak ginen behar horretaz, eta bageneraman bi ikas- 
turte euskarazko irakasgaitasuna indartzeko ikastaroak ematen: zenbait 
ikasketariri eskola ordutegia astean goiz bat libre izateko moduan antola- 
tzeko aukera eman zitzaien, eta arloka banatutako taldeetan egin zen 
lana, irakasleek eskoletan zituzten behar eta arazoak betetzen eta kon- 
pontzen saiatuz. Ikastaro horietara etortzeko baldintza ikasgeletan euska- 
raz aritzea zen eta, beraz, IGA maila izatea. Hori zela eta, arlo berean 
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zebilen jende euskara-maila oso desberdinekoa biltzen zen (euskaldun 
berrijende labetik atera berria eta aspaldiko EGAdunak, esate baterako). 
Lan horretan jardundako bi ikasturteetan argi ikusi zen ikastaro-mota 
horren onura, baina, hala eta guztiz ere, besteak beste eskoletako ordute- 
gia egokitzeak zekartzan administrazio arazoengatik, alde batera utzi 
behar izan genuen. 

lkasturte berean gertatu zen azkenaldiko lege aldaketa nabarmenena: 
Euskal Eskola Publikoaren Legetik eratorritako Hizkuntz Eskakizunen 
edo Perfilen Dekretua, Bertan esaten zenaren arabera, irakasleek ( ordura 
arte EGA azterketa gainditzera behartuak) beste epaimahai baten aurrean 
egiaztatu beharko zuten lanean euskaraz jarduteko gaitasuna. Epaima- 
haikide, unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako euskara-irakasleak eta 
IRALE bertako irakasleak arituko ziren, Hezkuntza Saileko Pedagogi 
Berrikuntzako, Euskara Zerbitzuko eta Herri Administrazioa Euskaldun- 
tzeko Erakundeko ordezkarien gidaritzapean. 

Aldaketa handi horren arrazoia, besteak beste, gizarteak eskatzen zuen 
eskolen euskalduntze-erritmora egokitzea izan zen. Eredu elebidunen 
zabaltze progresiboak irakaspostuen definizioa eskatzen zuen, zegozkien 
hizkuntz eskakizunen arabera eta eskakizunok betetzeko derrigortasun- 
-epea zehaztuta. Testuinguru horretan, EGA azterketaren bidezko amaie- 
ra-ebaluazioa desegokitzat jo zen, eta dekretuan azalduriko hizkuntz hel- 
buruen araberako ebaluazio-proba berriak diseinatu ziren, eskola 
inguruari zuzenduak eta irakasleen didaktika lana nolabait ere islatzen 
zutenak. 

Horrekin batera, irakastordu barneko ikastaroei laugarren ikastaldia 
erantsi zitzaien, eta irakasle euskaldungaiek bi urtez liberatuak izateko 
aukera izan zuten handik aurrera, 450 orduko lau ikastalditan banatuta: 
bi Lehen Hizkuntz Eskakizunerako eta beste bi Bigarrenerako. Gainera, 
azken ikastaldirako jarduera egoki bat ezarri zen garai bertsuan: Prakti- 
kaldia. Bestalde, orduan ere utzi ziren aide batera irakasgaitasuna sakon- 
tzeko ikastaroak, aurretik aipaturiko arrazoiaz gainera, orduko 
Hezkuntza Sailaren ustetan nahikoa baitzen Bigarren Hizkuntz Eskaki- 
zuneko agiria, lanean euskaraz jarduteko beste inolako hobekuntza bide- 
rik gabe. Dena den, geroago esango dugun bezala, handik hiruzpalau 
urtera ekin genion atzera ikastaro hori eskaintzearir. 

1994ko urtarrilean IRALE programaren ebaluazio-bidea arautu eta hiz- 
kuntz eskakizunak egiaztatzeko probak edukiz eta formaz zehazten 
zituen agindua argitaratu zuen Hezkuntza Sailak. Agindu horretan aurre- 
ko ikasturteetako azterketetan izandako esperientziaren araberako doi- 
kuntza moduko bat egiten zen, euskaldundu beharreko irakasleei 
eskatzen zitzaizkien gaitasunei hegira. Bestalde, aldez aurretik eratu eta 
dagoeneko hainbat alditan bildua zen IRALE Birmoldatzeko Batzorde 
Akademikoa. Batzorde honek, Hezkuntza Saileko Pedagogi Berrikun- 
tzak izendatutako pertsonek, horietako bat Euskara Zerbitzukoa, eta sin- 
dikatuetako ordezkariek osatuak, 93ko dekretuan eta handik 
aurrerakoetan araututakoaren aplikazioa aurrera emateko ardura zuen. 
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2.2. 7. Egindakoari 
buruzko hausnarketa 

Labur esanda, gure ikasleek erakutsitako beharren betekizuna bideratu, 
aurreikusitako helburuak lortze aldera. 

Garai honetako benikuntzak honako hauek izan ziren: batetik, bi Eskaki- 
zunetarako hizkuntz kalitate maila lau hizkuntz trebetasunetan zehaztea 
eta horretara iristeko ikastordu bameko ikastaroen ordu kopurua gehi- 
tzea, 450 orduko lau ikastalditik bostera; bestetik, Eskakizunetako curri- 
culumak idatzi eta argitaratzeko agindua ematea, hurrengo ikasturte 
bietan betea; eta, azkenik, dagoeneko eskoletan euskaraz lanean ad zen 
irakasleriak, zegokion agiriaren jabe izanda ere erakusten zuen premiak 
eraginda, euskal irakasgaitasuna sakontzeko ikastaroei berriz ere heltzea, 
1996-97 ikasturtean gauzatua eta aurrerago esplikatuko duguna. 

Handik aurrera, beste bi berrikuntza edo aldaketa 1irateke aipagarri. 
1997ko Ikastetxeetako Hizkuntz Normalkuntzarako Aginduak izan du 
gurean nolabaiteko eraginik, zeren zenbait ikasle berri etoni baitzaizki- 
gu, normalkuntza plan horri atxikiak diren eskoletako arduradunek egin- 
dako azterketa eta aurreikuspenen ondorioz. Bestalde, 1998-99 
ikasturterako, beste ikastaldi batez luzatu zen irakastordu barneko ikasta- 
roetarako denbora, hasieran deskribatu dugun gaur egungo eskaintzan 
aza]du denez. Alegia, azkenaldiko ikasleen artean euskalduntze-lana 
nolabait ere atzeratu dutenak daude, eta adinak eskuragaitasunean duen 
eragin kaltegarria pairatzen dutes. 

Orain arteko ibilbidea deskribatu ondoren, kontuan hartzeko moduko 
eta, agian, probetxuzko zenbait gogoeta egin gabe ez nuke geratu nahi. 
Orokorrean hasierako gure espektatibak optimistegiak izan ziren", eta, 
ikasleen beharrak, pentsatu baino askotariko eta larriagoak. Horrek eka- 
rri zuen liberazio-garaiak progresiboki luzatzea eta horrela egiaztatu 
genuen halako motibazio galtze edo aldatze bat gertatu zela, noiz eta Jana 
euskaraz egin beharraz aparteko motibazio intrintsekoari instrumentala 
nagusitu baitzitzaion. 

Gertaera horrek nolabaiteko lotura badu irakasleria adinean gora joatea- 
rekin eta bestelako arrazoi demografikoekin. Alegia, batzuetan IRALE- 
ko emankizunak, besteak beste, irakasleen erreziklajerako tresnatzat 
hartu izan dira, hainbat eskolari ikasleak urri gertatu zaizkiolarik, Halako 
planifikazio hutsak erremediatzerik ote zegoen zalan:tza ez dut uste argi- 
tu dezakegunik, baina seguru da irakastordu barneko ikastaroengatik 
eskoletan Ian egiteko aukera izan duten ordezko irakasleen esperientzia 
baliagarria izango dela aurrerantzean irakaskuntzako eredu elebidunak 
indartzeko. 

Ibilbide honen abiaburuan kokatzen diren bi eragile azpimarratu beharko 
genuke beste aide batetik: lehenengo, euskal gizarteak arlo pribatuan 
egindako euskalgintza-lana, funtsezko gertatu baita geure eginkizunera- 
ko. Hirurogeiko hamarkadaren amaieratik hona ikastolek, helduak eus- 
kalduntzeko erakundeek, Euskaltzaindiak eta hainbat enpresa 
euskaltzalek ernandako fruituaz elikatzeko aukera izan dugu, eta haiei 
aitortu behar zaie euskararen erabilpena eskoletan zabaldu ahal izateko 
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3.Azken 
urteotako 

ikasleen 
beharren 

araberako 
curriculuma 

3. 1. Sarrera 

egin duten ekarpen ezinbestekoa. Bigarren, 1982ko Euskararen Erabil- 
pena Normalizatzeko Legeaz batera, euskaltzaleen artean ezezik, euskal 
gizartean ere hedatu zen uste okerra. Horren arabera, euskalduntzea 
administrazio publikoko sektore guztietara zabalduko zen, herritarrek 
harekin euskaraz jarduteko eskubidea zutela nabarmentzen baitzen lege- 
an bertan. Baina ez zen halakorik gertatu, lege horren ezarpenean sekto- 
re askok izkin egin zutelako. Ez genuke haien zaku berean sartu behar, 
esaterako, udaletako administrazioak eta komunikabideak, zenbait kasu- 
tan zintzo eta euskalduntze emaitza aipagarrizjokatu baitute, baina aitor- 
tu beharra dago eginkizun horretan Ian eta erantzukizun-kargarik 
handiena bizkarreratu duen sektorea Hezkuntza izan dela, eta zehatzago 
esanda, irakasle jendea. Horien arteko multzo handi batek gogoz eta 
serio hartu du gizarte-eskaerari erantzuteko konpromisoa; baina, halako 
neurri batean, irakasle horiek, beste sektore publikoenjokaera erdaltzale- 
aren aurrean, gizartea zerbitzatzeko garaian bidegabekeria pairatu ez 
ezik, funtsezko hizkuntz erabilera esparru batzuk gabe geratzen dira, eta, 
euskaldun ia orori gertatzen zaion bezala, horrek euskarazko komunika- 
gaitasuna kamustu eta bigarren hizkuntzan aurreratzeko oztopoak ekar- 
tzen ditu. 

Alde horretatik, gogoratzea komeniko litzateke ez dagoela eskola bidez 
eskuratutako hizkuntza eskolaz kanpoko erabilpen-indargarririk gabe 
gordetzerik eta eskola adineko haurrak gero eta gehiago daudela gizarte- 
aren eraginpeans, Ez gaude, beraz, euskararen egoera hezkuntzak edo 
irakaskuntzak konponduko duela sinesteko. Izan ere, gauza bera gertatu 
ohi da gizarte-arazo larrienak konpontzeko giltza hezkuntzak duelako 
baieztapenarekin. Gure gazte garaiko karitate kristautik hasi, eta ekolo- 
gia edo arrazoizko kontsumotik pasata, bake edo tolerantziaraino iritsiz, 
halako jokabide zuzen multzo handi bat sustatu nahi izaten da hezkun- 
tzaren bidez, azken batean, helduon praktikak antz apurrik ere ez duene- 
an predikatzen diren balio horiekin. Eta eskola, kontrakorik erakusten ez 
den artean, txertaturik dagoen gizartearen ispilu eta, areago, erreproduk- 
zio bide besterik ez da. Modu guztietara ere, eskola umeek balukete, 
haien irakasle euskaldun berriek egindako ahaleginaren argira, gizartea- 
ren gezur edo kontraesan nagusi horien kontrako eredurik. 

Hainbeste lege, dekretu eta aldaketaren ondoren, idatzi eta argitaratu 
zituen IRALEk hizkuntz eskakizunetarako curriculumak. Horiek azal- 
tzeko, lehenik oinarrizko gogoeta batzuk egingo ditugu, eta gero igaroko 
gara horietan esanak zehatz aztertzera. 

Hizkuntzen ikas-prozesuaren deskribapen argi batjarriko dugu abiapun- 
tu: J.M. Sanchez Carrionek aurkezturiko ontzi komunikatzaileetan zehar 
gertatzen den norabide biko prozesua ha.in zuzen eres, Gai ezagun sama- 
rra den arren, laburbildu egingo dugu, gure eginkizunean lukeen aplika- 
zioa hobeto argitze aldera. Hirn faktore nagusi dago hizkuntzak ikasteko 
prozesuan: ikasteko gogoa edo motibazioa ezker aldean, ikastean lortzen 
den ezagutza erdian eta ikasteak berekin dakarren erabilpena eskuin 
aldean. Hirurok <lute ontzi komunikatzaile itxura, alegia, behin ontzi 
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batek barnean duen edukia hurrengo ontziarekin komunikatzeko dagoen 
pasabidearen mailara iristen denean, bigarren ontzia hasiko da edukiz 
betetzen, eta horrek, bere aldetik, hirugarren ontzia beteko du. Ontzien 
arteko pasabidearen maila hori nahikotasun maila da, hau da, motibazio 
nahikoa beharko da ezagutzaren ontzia betetzen hasteko eta ezagutza- 
-maila nahikoa, erabilpenarena betetzeko. Prozesua bi norabidekoa dela 
esan dugu, izan ere, elkarren osagarri diren bi ibilbidek eratzen baitute: 
ibilbide naturala, erabilpenetik abiatzen dena, eskuinetik ezkerrera, eta 
ibilbide kulturala, motibaziotik hasten dena, ezkerretik eskuinera. 

IRALEn interesatzen zaigun ibilbidea bigarrena da, ezkerretik eskuinera 
motibazioak ezagutza eta erabilpena sustatzen dituenekoa, hain zuzen 
ere, ibilbide kultural hori delako hizkuntz ikasle helduengan gertatu obi 
dena. Hori dela eta, aurreko puntuan azaldu dugun eboluzioari errepara- 
tuta, honako ondorio hauek atera genitzake ikas-prozesu horren argira: 
programak neurri handi batean bete ditu j arritako helburuak, baina hasie- 
rako espektatibek, giroak islatzen zuen motibazio itxurazkoaz lausotuak, 
gainbehera egin zuten, eta nahi baino lehen hasi zen ikasle jendearen 
motibazio aldaketa, intrintsekotik estrintsekora, hari dagokion ontziaren 
isuria gutxituz. Denboran aurrera eginda, euskararen gizarte-erabilpena, 
gure ik:asleen bizi-esparruan behintzat, behar beste aurreratzen ez zenez, 
gero eta gehiago izan dira euskara ikasgelan j arduteko besterik erabiltzen 
ez dutenak, bai ikastordu barneko ikastaroetan, bai eskolaratutakoan. 
Horrela, erabilpenak lan-arlo hutsera jotzen zuela egiaztatu zen, gauza 
normala, bestalde, Euskal Herriko eremu populatuenetako eskola ikasle- 
en artean gertatzen dena ikusita: neurri handi batean euskara lan-hizkun- 
tza besterik ez da haientzatic, 

Arazo horien konponbiderako ahaleginetan, Sanchez Carri6nengana 
beragana jo genuen aholku bila, eta motibazioa landu eta piztea izen zen 
hark proposatutako jokabidea. Horretarako jarduera didaktiko berriak 
asmatu eta gauzatzen saiatu ginen, eta emaitza onak lortu bagenituen ere, 
hainbat kasutan nabarmena izan zen kontrako faktoreen eragina, adina 
eta irakasleen ahaleginari gizarteak emandako erantzun txepela tarteko. 
Bestalde, ikastordu barneko ikastaroetara sartzeko ezagutza-rnaila jakin 
bat izateko baldintza kendu zenean, aipatutako ikasketari osmosi zaleak 
ugaritu ziren, eta horren aurrean ez zen makala izan gainera etorri zitzai- 
gun eginbehar hirukoitza: ikasteko gogoa piztu, irakatsi eta erabilpen 
esparruak eskaini. Dena den, egoeraren azalpen hau eskematikoegi gerta 
daiteke zuzenean eta orokorki aplikatu nahi izanez gero, konkreta deza- 
gun, beraz, hor direla behaztopa-harririk saihesgaitzenak, baina ikaske- 
ten emaitzak gehien batean onargarri direla, ikas-prozesua gertatzen 
deneko testuinguruak kontuan hartuta behintzat. 

Curriculumerako material eta iturriak direla eta, badira gure ikasketarien 
Ian eta bizigiroaren herri-ernaten diguten azterbideak, eta horietan ezagu- 
tzari legozkiokeen edukiak ez ezik, motibazioa eta erabilpen funtzio eta 
esparruak ere izan dira landuak. Arlo honetan, larogeietako azken urtee- 
tan M. Zalbidek egindakoa litzateke argigarrienetakoa esku artean dugun 
gairako 11. Euskal irakaskuntzaren aitzindarien inguruko ikerketa sakon 
baten segidan, trantsiziotik aurrerako egoera soziolinguistikoa deskriba- 
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tzen du, Autonomia Erkidegoan zegoen hezkuntz eskariaren egiturazko 
ezaugarriak zehazten ditu eta lege markoa aztertzen. 

Azken horri buruz nabarmentzekoa litzateke legeak gizartearen hizkuntz 
bilakaeran eragiteko dituen ahalbideek aski indar mugatua izan ohi dute- 
la gizarte-prozesuak gidatu eta helburuetara bideratzeko. Gizarte-proze- 
sua da, noski, eskoletako euskara normalizatzeko lana, besteak beste, 
irakasleak ez ezik, hainbat gizarte sektore ere daudelako horretan inpli- 
katuta. Euskal gizarteak desberdintasun handiak aurkezten ditu euska- 
razko kornunikazioaren arloan -esate baterako, konpaktaziogune berdin 
gutxi- eta hortik datorkio soziolinguistika aldetik eremu ahulegia izatea, 
hizkuntz plangintza xehea aplikatzeko orduan. Eskolaren esparrura pasa- 
ta, adibidez, A, B eta D ereduen sistema gurasoen aukeran oinarritzen 
delarik, ikaslearen elebiduntzea, kasu askotan, gehiago baldintzatuko 
dute gizarte eragileek eskolakjarritako bitartekoek baino. Hortik letorke, 
besteak beste, ereduen sistemak orain arte izandako emaitzen eta legeari 
eginiko interpretazio optimistegiaren arteko desoreka nabarmena. 

IRALEren zereginari begira, egoeraren azterketa hori funtsezko gertatu 
da curriculuma planteatu eta bideratzean. Alegia, ikasketarien motiba- 
zioaren oinarri diren lege-dekretuek ezarritako helburuaz -azken batean 
horietan islatzen baita gizarteak hezkuntzako funtzionarioei eginiko 
eskea-, haiek eskuratu beharreko hizkuntz ezagutza zehazten saiatu gara, 
eta haietako zenbaiti inguruan ez daukaten euskaraz baliatzeko aukera 
eskaintzen ere bai. Azken honetan, hala ere, hasierako asmo optimistegi 
haien gainbeherak erakutsitako errealitate gordina azaleratu zaigu, urtez 
urte, lege orokor eta gorabehera ugariren ondoren ere, atzera berretsi 
behar izan baitugu: eskolarengan gehiegizko ustea jarri ohi da, eta jarrai- 
pen etnolinguistiko eta soziokulturalaren eragile izateko irakaskuntzak 
izan dezakeen ahalmena baikortasun gehiegizkoaz ikusi izan da, Fishrna- 
nek behin eta berriro adierazi duenez. Lehengo lepotik dugu burua, 
beraz, kontu honetan. Euskalduntze-prozesuan handik bona egindako 
lana kontuan hartuta harritzekoa bada ere, uste dut Sebero Altubek 
1936an esandako hitz hauek bete-betean egokitzen zaizkiola, oraindik 
ere, gai honi: "Lo que nosotros combatimos es esa actitud lamentable de 
muchos euskaldunes que, a pretexto de que son las escuelas ( ... ) el facto- 
tum en la vida de los idiomas, dejan en inacci6n el instrumento preciado 
que tienen en sus manos: el uso oral del euskera?«. 

3.2. Lehen Hizkuntz Curriculum honek ikasketariari euskaraz aritzeko modua eskaintzen dio, 
Eskakizunerako eskolako egoera guztietan, baina bere irakasgaia ematean izan ezik. 

curriculuma Hemen, euskalduntze- eta alfabetatze-saioen curriculuma ikasleen beha- 
rretara nola egokitu den esango dugunez, behar horietara joko dugu 
nagusiki; baina, hasteko, ikuspegi orokor bat eskaintzea ondo legoke, 
interesatzen zaigun gaiaren nondik norakoa ezagutzeko. Horrela, curri- 
culuma gauzatzeko garaian egindako urratsak honela laburbilduko geni- 
tuzke: lehenengo, Hizkuntz Eskakizunen 1993ko dekretuak eta 
ebaluazio-bidea zehazten duen 1994ko aginduak ezarritako irizpideak 
hartu genituen ikas-prozesuaren amaierako jomugatzat, irizpide horietan 
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laburbiltzen baitira ikasketariek egiaztatu beharreko hizkuntz gaitasu- 
nak; bigarren, irakasle arrunt batek dituen hizkuntz beharren azterketa 
egin zen, horiek betetzeko gertatzen diren komunikazio-egoerak eta era- 
bilpen esparruak zehaztuz lau trebetasunetan; hirugarren, Portaerazko 
Helburu Xeheak zerrendatu ziren, alegia, irakasle batek, dituen beharrak 
eta lortuko dituen gaitasunak kontuan hartuta, bere lan-jardunean gauza- 
tzen dituen hizkuntz ekintzak; eta, laugarren, ekintza horiek behar adina- 
ko gaitasunez gauzatzeko edukiak zehaztu eta sekuentziatu ziren». 

Gure intereseko puntuak hauek Iirateke: ebaluazio-irizpideak: edo iritsi 
beharreko gaitasunak lau trebetasunetan, behar komunikatiboen azterke- 
ta eta Portaerazko Helburu Xeheak. Dena den, ekin baino lehen, horiek 
IRALEko irakastegi orori dagozkiela esango dugu, eta irakastalde bakoi- 
tzak egokitu behar izaten dituela etortzen zaion jendearen ezaugarri par- 
tikularretara. Alegia, modu sinplean esanda, gizarteak irakasleak 
euskalduntzeko eskeari erantzuteko, honako him urrats nagusi hauek 
egiten ditugu: curriculum komuna gauzatu; irakastegi edo irakastalde 
bakoitzean atalez ataleko edukiak sekuentziatu eta ikasjarduerak zehaztu 
eta gertatu; eta, berriz ere elkarren artean, ebaluatui-. 

Has gaitezen, beraz, gure intereseko hiru puntu horiek azaltzen: 

3.2. 1. Eba/uazio- Ebaluazio-irizpideei dagokienez, Lehen Hizkuntz Eskakizuna egiaztatu- 
-irizpideak ko duen irakaslea honako hauek egiteko izango da gai: 

1 Kanal anitzetik igorritako ahozko testuetako informazio nagusia jaso- 
tzeko. 

2 Eskola inguruan ohikoak izanik eta, oro har, irakaslanarekin Ioturik 
dauden gaiei buruzko testu idatzietako informazio nagusia beste ino- 
ren laguntzarik gabe antzemateko, 

3 Testu idatzietan nahiz ahozkoetan daudekeen hizkuntz elementu eze- 
zagunen eta infonnazio inplizituen esanahia deduzitzeko. 

4 Aldez aurretik zehaztu gabeko elkarrizketa informaletan parte hartu 
ahal izateko eta eskola inguruaz edo irakaslanari buruzko gaien ingu- 
ruko aurrez prestaturiko eztabaidetan esku hartu ahal izateko. 

5 Era askotako hartzaileei (lankide, guraso, ikasleak) egokitutako testu 
sinpleak idazteko, komunikazio intentzio desberdinak dituztelarik eta 
zalantzak argitzeko kontsulta materialak erabiliz. 

6 Eskuratutako hizkuntz ezagupenak erabiltzeko, ikas-prozesuan auto- 
nomia indartzeko autozuzenketa prozedura zenbaitez baliatuz. 

3.2.2. Behar 
komunikatiboak 

Behar komunikatiboei buruz, horien azterketa nola egin den azalduko 
dugu eta, halaberean, curriculurna nola egokitu den behar horietara. Ira- 
kasleek ikastetxearen eguneroko dinamikan parte hartzen duten komuni- 
kazio-egoerak deskribatu eta zehaztuz lortu da, nolabait ere, beharrak 
mugatzea lau hizkuntz trebetasunetan. Lau horiek bitan banatuta -alegia, 
hiztun bi baino gehiagoko egoeretan erabilitako Ahozko Adierazpena eta 
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3.2.2.1. Ahozko 
Adierazpen eta 

Entzutezko U/ermena 

.2: 

Entzutezko Ulerrnena batetik, eta hiztun bakarreko egoeretako Idatzizko 
Adierazpena eta Irakurriaren Ulermena bestetik- komunikazio-egoera 
hauek hartu <lira kontuan: 

Ahozko Adierazpen eta Entzutezko Ulennenari dagokienez, bi koadro 
hauetan (.2) laburtzen dira komunikazio-egoerak. 

IV. BEHAR KOMUNIKATJBOEN AZTERKETA 

AHOZKO ADIERAZPENA 

ll Ill IV v 
Ikasketaria Ikasketaria Ikasketaria Ikasketaria Ikasketarla 

II II II II ll 
Ikasleak Irakasleak Gurasoak Hezkuntza Eskolaz kanpoko 

Adminis!razioa selaskldeak 

l.Pasilua l.Mintegia 1. Tclefonoa 1. Pcrtsonala. I. Udaletxea 
2.Patioa Departameutua 2. Eskola Nominak. 2. Liburudendak 
3. Liburutcgia 2. Zildoko bilcra Koutscilua Euskara atala. Argitaletxeak 
4.Jantokia 3. Klaustroa 3. Tutorctza Mailcguak. 
5. Txango 4. Irakasleen gela 4. Ka!ea Ikuskaritza ... 

Irteerak 5. Zuzcndaritza 2. Eskolazaintza 
6. Tutoretza 
7. Ikasgela 

ENTZUTEZKO ULERMENA 

Ikasleak 
II 

Ikasketarla 

l. Pasilua 
2. Patioa 
3. Liburutegia 
4. Jantokia 
5. Txango/ 

Irteerak 
6. Tutoretza 
7. Ikasgela 

Irakasleak 
I! 

Ikasketaria 

3. Klaustroa 

Gurasoak 
(! 

Ikasketaria 

3. Tutoretza 

IV v VI 
Hezkuntza Eskolaz kanpo- Norabide baka- 

Administrazioa ko solaskldeak rreko diskurfsoa 
jj II jj 

Ikasketarla Ikasketaria Ikasketaria 

l. Pertsonala, 1 . Komunikabideak 
Norninak, l. Udaletxea 2. Ikastaroak 
Euskara Ar.. 2. Liburudendak 3. Hitzaldiak 
Maileguak. I Argitaletxeak 4. Blsita komer- 
Ikuskaritza ... tzialak 

2. Eskolazaintza, 5. Bisita kulturalak 

I II III 

4. Irakasleen gela 4. Kalea 
5, Zuzendaritza 

l . Mimegia' I . Telefonoa 
Departamentua 2. Eskola 

2. Zikloko bi I era Kontseilua 

3.2.2.2. ldatzizko 
Adierazpena eta 

lrakurriaren Ulermena 
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Mapa moduko hau abiapuntutzat harturik, irakasle arrunt batek solaskide 
horiekin komunikazio-egoera bakoitzean hizkuntza zer helbururekin, zer 
komunikatzeko eta nola erabiltzen duen aztertu da. Hirukote horretatik 
beste hiru datu mota ezberdinjaso <lira: komunikazio-egoera bakoitzari 
dagozkion hizkuntz funtzioak, nozio orokor eta espezifikoak eta hizkuntz 
formak edo haiek adierazteko gramatika egiturak. Hirn datu mota horien 
zerrendak rnodu desberdinetan daude azalduta curriculumaren liburuan: 

Trebetasun hauetan ikasketariei suertatuko litzaizkiekeen egoera komuni- 
katiboak ohiko testu-tipologiaren bidez azaltzea erabaki zen helburu prak- 
tiko huts honengatik, alegia, Ahozko Adierazpen eta Entzutezko 
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. 3: 

Ulermenean bezala, ikas-jardueretara ahalik eta gehien hurbiltzea curricu- 
lumaren deskripzio abstraktu samarra litzatekeena. Testu-tipologia hone- 
tan, eskola-irakasle euskaldun batek bere lanean ekoitzi eta ulertu behar 
lituzkeen idatzizko omarri-oinarrizko testuak bildu nahi izan <lira ( .3) . 

IDATZIZKOADIERAZPENA: HEI* /HE21 

Hizkuntza literaturan Hizkuntza gizartcko Hizkuotza instituiio Uizkuntza harreman per · Hizkuntza irakaskunfzan 
komunlkabldeetau harremsneten tsonaletan 

DESKRIBAPEN1F,STUA . Lan-eskeimza l .Curriculuma* . Gutuna" . Eskemak* 
. lragarki Iaburrak *l . Inprimakia* . Koadro sinoptikoa 
lkaslelxcko aldizkaria: . Proiektu/egitasrnoakl . *Material didaktiko! 
.Gretikoa! (apunteak) 
. Mapa . lnformeak I 

. Matrikulazio kanpainak"! 

NARRAZ!O TESTUA . lpuina Ikastctxekn aldizkaria .Akta1 . Gutuna*' . Buraketak! 
. Teatroa (eskolakoa) . Bcrria" . Txcsiena' . Egunerakoa" . Material didaktikna! 
. Besielako narrazioak: • Kronika1 (Hisloriako apunteak ... ) 
pasadiwak*l • Erreportaia 1 . Inlonneak! 

... , Artikulua' 
.Agenda* 

ARGUDIO TESTIJA . Zuzendaiaremzako gutu- . Eskabidca*I . Gutuna*l . Txostem" 
na *1 . Errekurtso/salaketal . Didaktikari bumzko arti- 

. Iritzi artikulua1 kuluak' 

AZALPEN TESTUA .Artikulua .Abisua'" . Material di<laktikoal 
. Oliarra*1 (apunleak.. 
, Bgitaram' . Arnlpen batemko apunteak 

. lnforrneak I 

INSTRUKZ!O TESTIJA . Araudia*l .Abisua" . Gida didaktikoa' 
. Araubideal . Oharra" (orentabideak) 

. Azterkctak' 
.Arikctakl 

Nabarmendu beharra dago hernen Hizkuntz Eskakizuna eskuratzeko 
landu eta ondo ekoitzi behar liratekeen testuak izartxo batez markatuak 
direla; izan ere, trebetasun hau bailitzateke pisurik txikienekoa curricu- 
lum honetan. Dena den, Bigarren Hizkuntz Eskakizuna eskuratzeko ida- 
tzizko hizkuntz maila altu samarra denez, euskaltegietan edo 
irakastaldeetan bertan erabaki beharko dute irakasleek hortik gora jo 
behar edo ahal den ala ez. 

Azpimarratu behar da, hala ere, idatzizkoan ez bezala, i.rakurriaren uler- 
menean maila altu samarra lortzea eskatzen zaiola Leben Hizkuntz Eska- 
kizuneko ikasketariari, ikastetxean eguneroko jardunean erabiltzen diren 
testu gehienak ulertu behar izaten baititu, nahiz eta, konplexutasunaren 
arabera, batzuk besteak baino hobeto ulertuko dituen. 

3.2.3. Portaerazko 
Hefburu Xeheak 

Horrenbestez, ikasketariak dituen komunikazio beharrak zehaztuta, 
aurrera egingo dugu horiek bete ahal izateko ikas-prozesuaren deskriba- 
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penean. Horretarako ikaskuntzaren amaierako jomugara egingo dugu 
salto; alegia, lege-dekretuek irakasleentzat ezarritako hizkuntz gaitasun 
mailetara eta handik eratortzen diren ebaluazio-irizpideetara. Bi horiek 
curriculumaren liburuko aurreko bi kapituluetan azaltzen <lira, eta horien 
lanketaren ondorio litzateke Hiztun Arruntaren Profila izendatu duguna, 
hots, ikas-prozesuaren bukaeran Leben Hizkuntz Eskakizuna eskuratuta, 
irakasleek erakutsi beharreko euskara-gaitasuna. Profil hau zerrenda 
itxuran emana dago curriculumaren bigarren eranskinean, eta bertan 
komunikazio-beharren azterketan zehaztu diren komunikazio-egoeretan 
irakasle arruntak erabiliko lituzkeen hizkuntz funtzioak eta horiei legoz- 
kiekeen hizkuntz forma edo egiturak azaltzen <lira. Horretaz gainera, 
hainbat egoeratan ezagutu beharreko nozioak ere zehazten dira. 

Profil honetatik atera <lira Portaerazko Helburu Xeheak, nolabait ere, 
ikas-prozesuaren ardatza markatuko liguketenak. Hemen, lau trebetasu- 
nak kontuan hartuta, ikasleak eskuratuko dituen bukaerako hizkuntz gai- 
tasunak laburbiltzen <lira, komunikazio beharrak betetzeak ekarriko 
liokeen profila kontuan hartuta eta hizkuntz funtzioen erabilpen egokian 
oinarrituta. Jarraitutako prozedura .4 taulan dago . 

V. PORTAERAZKO HELBURU XEHEAK 

No1·ekin Non Zertarako Zertaz Nola Hiztun 
Solaskidea Ego era Hizkuntz Nozioak Hizkuntz arruntaren 

Funtzioak formak profila 

Ahozko � - � - - Ahozko 
Adierazpena Adierazpena 

Entzutezko - � - � - Entzutezko 
Ulermena Ulermena 

Idatzizko Jasotzailca Testu rnota - - - Idatzizko 
Adierazpena - � Adierazpena 

Irakurriaren Igorlea - Testu mota - - Irakurriaren 
Ulermena � - ! ! ! I ! ! I I Ulermena 

Portaerazko Nozio Egitura 
He/bum aukerakcta aukeraketa 
Xeheak - - 

Goiko koadro handian curriculumaren deskripzio eskematikoa dago, 
ikasketarien beharren analisitik, erabiltzen trebatuko diren funtzio, nozio 
eta egituretatik pasata, hiztun arruntaren profileraino. Nozio-egituretan 
egingo litzateke edukien aukeraketa eta ikasgaien sekuentziazioa hiru 
ataletan. Profilean komunikazio-egoera bakoitzari legozkiokeen funtzio 
eta nozio espezifikoen zerrenda dago. H01Tek guztiak osatuko luke ikas- 
learen komunikazio beharren zehaztapena. 

Beheko koadro txikira pasata, irakasleek egin beharreko Jana, irakaspro- 
zesua izango genuke: ikasle taldearen hasierako diagnostikotik abiatuta, 
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egitura eta nozioen aukeraketa egingo litzateke, mailaren arabera eta him 
atalak kontuan hartuta, helburu xehetara iristeko asmoz. Helburuok 
maila bakoitzaren amaierako gaitasunetan zehazten dira, eta eskakizuna 
eskuratzeko amaierakoak curriculumaren liburuko 83-86 orrialdeetan. 
Esan bezala, horiek Hiztun Armntaren Profiletik eratorriak <lira eta hiz- 
kuntz funtzioen erabilpen egokian oinarritzen dira. 

3.2.4. Azken gogoeta Lehen Hizkuntz Eskakizunari buruzko atal hau bukatzeko egoki iritzi 
diot azken gogoeta nire ustez garrantzizko bat egiteari. Azaldutako jar- 
dunbide hori guztia, behin ikasketari-taldeak eginda, praktikan gauzatze- 
an gertatzen den premiazko eginkizun bati buruzkoa da, alegia, 
ikastaldearen diagnosia. Honen helburua ikas-jarduerei ahalik eta eteki- 
nik handiena ateratzea da, eta horretarako, ikasleriaren ezaugarriak ondo 
definitzea ezinbestekoa izaten da. Gure ikasketariek badituzte zenbait 
ezaugarri komun, besteak beste, lehen eskakizunera datozenen artean 
batez ere nabarmentzen baitira. 

Esan izan da irakaslea izan ohi dela ikaslerik txarrena. Esaldi ezaguna da 
euskara-irakasleen artean, eta, topikoa denez, aztertzekoa litzateke 
horrek bere baitan lukeen egia partea, ez noski kalifikazio edo aprobe- 
txamendu aldetik, ofizio bereko eta esijentzia handikoa delako baizik. 
Irakasle izateak joera kritiko kontuan hartzekoa dakar, talde baten 
barruan ikasle egokitzen denean. Horrek, berez, taldearen ardura duten 
irakasleak euren lana tentuz gertatzera bultzatzen ditu; batez ere, curricu- 
luma taldearen behar didaktikoetara egokitzeko garaian. Askotan ikusi 
dugu, esate baterako, curriculum egokitzapen indibidualak ohiko euskal- 
duntze-prozesuetan baino premiazkoago izan daitezkeela hemen. 

Horrekin batera, irakasle hauek dira, eta ozenki esan beharra legoke, 
Autonomia Erkidegoan indarrean dauden euskarari buruzko legeak 
hobekien betetzen saiatzen direnak, beste gizarte sektoreen laguntza 
nahikoa eskasa delarik. Horren frogetako bat, garai batean irakastordu 
barneko ikastaroetan izena emateko beharrezko konpromiso idatzia zen, 
non agintzen baitzuten, aurretik aipatu dugun bezala, ikas-prozesua 
burututa euren lan-jardunean euskaraz arituko zirela. Gerora, batez ere 
Euskal Eskola Publikoaren legetik eratorritako Eskakizunen dekretua 
zela eta, irakasle lanpostuei hizkuntz eskakizun jakin bana esleitu 
zitzaien, egokitzen zitzaizkien derrigortasun-epeak eta guzti, eta, horre- 
la, hainbat lanpostutan euskaraz aritzen hasteko datak zehaztu egin ziren. 
Horrekin batera, berrogeita host urtetan ezarri zen hizkuntz eskakizuna 
eskuratu behar izateko adin muga. Adin horretatik aurrera, beraz, auke- 
ran dute ikas-prozesuan hastea. 

Baldintza horiek, berez, gizarte-eskakizun bati erantzuteko jarriak 
daude, eta ikusi besterik ez dago eredu elebidunek egin duten aurrerape- 
na matrikuletan, erdara hutsezko eskaeraren kaltetan. Hala eta guztiz ere, 
azken batean, horrek ikas-prozesuan duen eragina zera da: ikasketariek 
beren burua behartuta ikustea euskaraz ikastera. Hori ikas-prozesua 
antolatzeko garaian oso da kontuan hartzekoa, batez ere, adinean aurrera 
eta motibazio estrintseko hutsez ikastera datozen ikasketariei begira. 
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3.3. Bigarren 
Hizkuntz 

Eskakizuneko 
curriculuma 

3.3. 1. Sarrera 

Horri guztiari lotuta, neurri batean, dagoeneko aurretik aipatu dugun hiz- 
kuntz erabilpen urriaren kontua legoke. Lehen Hizkuntz Eskakizuneko 
ikasketari gehienak mundu ia erabat erdaldunetik iristen zaizkigu, eta 
horrek ikas-prozesua bideratzeko garaian nahi baino gehiago baldintza- 
tzen gaitu. Entzutezko Ulermenaren lanketa litzateke kontu honetan adi- 
bide paradigmatikoa: azken urteetan euskarazko komunikabideek izan 
duten gorakada ikusita, pentsatzekoa zen ikasleek nolabaiteko ardura 
hartuko zutela horiek beren eguneroko bizitzan txertatzeko, ikas-proze- 
suaren lagungarri zalantza gabekoak bait:ira. Kasu batzuetan hala gertatu 
da, baina ez guk nahi adina. Arazo horrek, Entzutezko Ulerrnenari trata- 
mendu berezia ematera bultzatu gintuen, eta hala agertzen da Eskakizun 
honi dagozkion orientabide metodologikoetan15• Harren kontrako fakto- 
re aipagarri bat dago, hala ere, seme-alabak eredu elebidunetan matriku- 
latuta izatearena: horietako ikasle batzuek laguntza erantsi bat izan dute 
euskalduntzean motibazio eta erabilpen esparru aldetik. 

Azken batean, lehen esan bezala, ikastaldearen d.iagnostiko garaian 
oso kontuan hartzekoak diren faktoreak ditugu horiek guztiak, hizkuntzaren 
ikas-prozesuaren ezagutzan gehienbat zentratzen den curriculum honen osa- 
garri, eta motibazioa eta erabilpena bertan egoki tx.ertatzeko baliagarriak. 

Aurretik esan dugun moduan, zuzentzen dituen ikas-prozesuen bi maile- 
tan eskuratu beharreko gaitasuna zehaztu du IRALEk, eta, horretarako, 
eskola irakasleen erabilera esparruak, komunikazio-egoerak eta horietan 
erakutsiko den hizkuntz gaitasuna eta kalitatea deskribatzen saiatu da. 

Lehen Eskakizuna eskuratu duenak eskoletako eta beste erabilera espa- 
rruetako egunerokoak eskatzen dizkion hizkuntz ekintzak gauzatzeko 
adinako komunikagaitasuna izan beharko du. Argitze aldera, beste erre- 
ferentzia bat izan dezagun, eskakizun hori Europako hizkuntzetan erabil- 
tzen den atalase maila sendo baten pare jar litekeela esan liteke. Beraz, 
ohiko euskalduntzearekin konparatzen bada, horretatik desberdintzen 
duten berariazko ukitu batzuk baino ez dituela ikusi dugu, esko1ako era- 
bilpen esparruari dagozkionak hain zuzen. 

Hizkuntz Eskakizunetako bigarren rnaila honi dagokionez, bestelakoa da 
egin behar den hausnarketa. Denok dakigunez, IRALEk irakasleak euskal- 
duntzea du eginkizun, eta horrek badu euskalduntze arruntetik bereizten 
duen fiabardurarik. Edozein irakaslek, edozein dela ere erabiltzen duen hiz- 
kuntza, egunerokotik harantzago dauden erabilera-espanuak jorratu behar 
izaten ditu. Gainera, haren irakaslanari dagokionez, hizkuntza-maila akade- 
mikoan ere erabili behar du, eta IRALE programak bere beharrizanen neurri- 
ko baliabideak eskaini behar dizkio. Alegia, euskaldun arrunten pare 
euskaraz bizitzeko gaitasunaz gain, matematika, filosofia, hizkuntzak, etab. 
irakasteko; metodologiaz, pedagogiaz eta psikologiazjarduteko; eta, oro bar, 
euskaraz irakasteko gaitasuna eman eta eskatu behar die bertaratzen zaizkion 
irakasleei. Horra hor IRALE programaren lanaren gakoa. 

3.3.2. Curricufumaren Hori guztia zehazte aldera, ikus dezagun nola gauzatu zen Bigarren 
gauzatzea: Eskakizunerako curriculuma. 
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he/buruetatik 
komunikazio 
beharretara 

Horretarako metodologia Lehen Eskakizuna egitean erabilitako berbera 
izan zen; alegia, lehendabizi, Hizkuntz Eskakizunetako Dekretuak eta 
Ebaluazio Bidea Arautzeko Aginduak ezarritako irizpideak hartu geni- 
tuen iritsi beharreko jomugatzat; gero, helburu nagusi horiek eta bertan 
definitzen den komunikagaitasuna lortzeko irakasle euskaldungaiek 
izango lituzketen komunikazio beharrak (erabilpen esparruak eta komu- 
nikazio-egoerak) aztertu genituen; eta, azkenik, edukien zehaztapena eta 
sekuentziazioa egin genuen. 

Ikas-prozesuaren helburuei dagokienez, dena delako irakaslea Lehen 
Eskakizuneko amaierako gaitasunetan zehaztutakoaz gainera, honakoak 
ere egiteko gai izango da: 

1 Ahozko edozein testutako ideia nagusiak eta berariazko informazioa 
jaso eta horren edukia ahoz nahiz idatziz adierazteko. 

2 Hizkera estandarrean eta ikasketariaren hizkera estandarretik asko urrun- 
tzen ez den edozein ahozko testutan azaltzen diren ideiak ulertzeko. 

3 Era askotako testu idatzietako informazio nagusiaz eta xehetasunez 
jabetzeko, informazio inplizitua eratorriz. Kalitate eskaseko testuak 
direnean, akatsak, koherentziarik ezak, eta abar antzemateko eta 
zuzentzeko. 

4 Bere jakintzagaiarekin loturik dagoen gai bati buruz azalpena egiteko, 
argi eta era ordenatuan mintzatuz, aurrez prestaturiko eskema edo 
gidoia garatuz, informazioa eta argudioak era logikoan azalduz, egiten 
zaizkion galderei erantzunez, eta abar. 

5 Elkar eraginezko ekarrizketetan parte hartzeko, eskola munduko 
nahiz kanpoko gaien inguruko informazio egokia emanez, bere ikus- 
puntua eta iritziak azalduz, arrazoituz eta defendatuz. 

6 Zuzentasunez eta hartzaileari ulergani gertatzeko eran testu mota des- 
berdinak erredaktatzeko. 

Helburu edo lortu beharreko gaitasun horien harira egin genuen komuni- 
kazio-beharren azterketa, Lehen Eskakizuneko curriculumean bezala, 
hizkuntz trebetasunak banan-banan harturik, H01Ten erakusgarri, Ahoz- 
ko Adierazpeneko trebetasunean aurreikusitako komunikazio-egoera 
behinenak taulan ikus ditzakegu (.5) . 

.5: 
Ahozko adierazpcna 

Irakaslea Irakaslea Irakaslea Irakaslea hezkun- lrakaslea eskolaz 
ikasleekin lankideckiu gurasoekin tza administrazioan kanpoko solakidcekin 
- Gelaz kanpoko - Irakas-jarduuaz - Irakas-jardunaz - Irakas-jardunaz - Eskola dagoen 

egoerak kanpokoak kanpokoak kanpokoak: auzo, hcrriko ... 
-Paslloa (informalak) • Lagunartekoak • Langileen atala crakundcckikoak 
-Jolasgaraia • Lagunartekoa • Eskclaz kanpoko • Euskara atala • Udaletxea 
-Janrokia • Irakasle-gelan jardumetakoak • Kirol-elkartea 
-Txango/irteerak • Eskolazainarekin -Kirola • Kultur elkartea 

-Bisitak • Auzo-elkartea 
- lbilaldiak • Beste eskole- 

kikoak 
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Irakaslea Irakaslca Irakaslca Irakaslea hezkun- Irakasleaeskolaz 
ikasleekin lankidcekin gurasoekin tza administrazioan kanpoko solakideekin 
- Harreman - Irakas-jarduna- - Irakas-jarduna- - Irakas-jarduna- 

komertzialak rekikoak (for- ri lotuak ri lotuak 
- Ik:asgcla mala-goak) • Tutoretza • Ikuskaritza 

barman • Mintegia - Banan-bana- • PAT 
• Ikasgelako • Zikloko ilera koa 
jarduna • Klaustroa -Gelakoa 

• Azalpenak • Beste zentroe- • Eskola Kon- 
• Gelako dina- kikoak tseilua 

mi-ka sustatu, • Batzar Oroko- 
kontrolatu ... rra 

• Tutoretza 
- Banan bana- 

koa 
-Taldekoa 

Grafiko hau Lehen Eskakizuneko curriculumean erabili dugunaren 
antzekoa da. Bertan, ikastetxean maizenik gertatzen diren egoerak, ez 
denak baina bai arruntenak, daude jasota. Bigarren Eskakizunari dago- 
kionez, ordea, bereizketa egin da egoera desberdinei dagokien garrantzia 
eskainiz. 

Alde batetik, komunikazio-egoera "arruntak", irakasjardunaz kanpokoak 
ditugu, diskurtso-mota edo hizkuntz gaitasun jakina eskatzen dutenak. 
Hauek, berez, Lehen Eskakizuneko curriculumaren helburu dim, baina 
Bigarren Eskakizuneko ikasleak Lehenekoak baino hizkuntz kalitate 
dezente handiagoz gauzatu beharko lituzke haiei legozkiekeen hizkuntz 
ekintzak; alegia, doinuera, jariotasun, zuzentasun, egokitasun eta zehaz- 
tasun maila hobeagoaz. 

Bestetik, eskola emankizunei zuzenkiago loturik dauden komunikazio- 
-egoerak ditugu, eta hauei dagozkien hizkuntz ekintzek, euren konplexu- 
tasunagatik edo eskatzen duten gaitasun edo diskurtsoaren jabetze osoa- 
goagatik, Bigarren Eskakizuneko curriculumean arreta berezia eskatuko 
dute. 

Ikasleen benetako komunikazio beharra, beraz, bikoitza izango da curricu- 
lum honetatik eratorritako ikas-prozesuan: aldez aurretik planifikatu eta 
prestatutako, eta hartzaile bati edo gehiagori zuzendutako hizkuntz ekin- 
tzak gauzatu beharko ditu; eta, bestalde, e1kar eraginean, solaskide bi edo 
gehiagoren artean gertatzen direnei egin beharko die aurre. Eta Bigarren 
Eskakizuneko ikasleen prestakuntza eraginkorra izango bada, bi horiek 
agertu beharko <lira curriculumean, ikas-prozesuan eta ebaluazioan. 

Taulako bi koadro horietan (.6) agertzen dira Eskakizun honetan landuko 
diren bi diskurtso-mota horiek. Lehenengoan bakarkako diskurtso-motak 
eta bigarrenean e1kar eraginezkoak. Bigarrenari dagokionez, kontuan 
hartzekoa da goiko koadroetan Lehenengo Eskakizunean sartuko lirate- 
keenak daudela, eta behekoetan Bigarrenean bereziki landu beharrekoak. 
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.6: 

BAKARKAKO DISKURTSO-MOTAK 

- Instrukzioak. Ikasgela bameko eta kanpoko jarduerak zuzentzeko: 
• Jarduera jakinen nolakotasuna 
• Joko/josalask 
• Saiakerak egitcko instrukzioak 
• Lanerako prozedurak 
• Jarduerajakincn sekuentziazioa 
• Araudiak 
• Ikasturte hasierako arauak 
• Materialak, gcla eta abar erabiltzeko arauak 
• Harreman sozialak eta jokabideak bideratzeko arauak 

- Deskribapenak 
• Grafikoak 
• Irudiak 
• Pcrtsonak (Ebaluazioa: ezaugarri psikikoak, lanerako jarrera ... ) 
• Anirnalia / landareak (Biologia/Zoologia/Natur zientzia ... ) 
• Gauzak (Gaixotasun, aparailu/hormona ... osasun alorreko hainbat) 
• Lekuak (Turisrno bideak , herrialdeak, herriak, nazioak, auzoa, eskola ... ) 
• Prozesuak (Bilakaera fisikoak, kimikoak, zikloak, kate trofikoak, fotosintesia, erliebe- 

aren sorrera ... ) 
• Ohiturak: eskolako fcsta, herriko ohiturak, San Juan sua, Santa Ageda, Olentzcro ... 
• Kontzeptu/definizioak (Azalpenetan maiz erabiliko dira) 

- Narrazioak 
• Ipuinak/elaberriak 
• Gertacra sozialak (albisteak) 
• Gertacra historikoak 
• Gcrtacra kultural ak 
• Bcstelako gertaerak: pasadizoak ... 
• Biografiak 
• Erakunde jakinen historia ... 
• Ohiturajakinen bilakaera 
• Norberaren bizipenak 

-Azalpenak 
• Ikasleekiko harremanetan 

- Kasuan kasuko irakasgaiak eskatzen dituenak: (Presioa/Kenketak/ Abakoa crabiltzeko 
azalpena/ Iraultza industriala ... ) . Zehar lerroek eskaintzen duten bidetik eztabaidarako 
hasierako azalpentxoak: balioak,jarrerak .. .l 

• Irakaslcckiko harrernanetan: 
-Txostcnak 
- Urteko plan/asmoak 

• Gurasoekiko harremanetan 
- Ikasturtearen hasierako plana 
- Aurreko urteko memoria 
- Ikasturtcaren gorabeherak 
- Gelako dinamikarekikoak 
- Harreman sozialak eratu eta portaerak sustatzekoak 
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ELKARRERAGINEAN SORTUTAKO HIZKUNTZ EKINTZA MOTAK 

Irakasleak Irakasleak Irakasleak 
Ikasleak Irakasleak Gurasoak 

- Banan-banakoak - Banan-banakoak - Banan-banakoak 
• Harreman arruntak • Lankidcak • Gurasoekiko clkarrizketa 
• Tutoretza (Ikasle bakoi- • Zuzendaria • Seme-alaben rnartxaren 

tzarekiko clkarrizketa) • Ikasketa burua berri eman 
• Aholkuak eman 

- Gela osoaren aurrekoak - Askoren artekoa - Gurasoen bilerak 
• Gela kontrolatu • Mintegiko bilera • Gelako gorabcherak 
• Ikasleekin negoziatu • Klaustroa • Ekintza bercziak 
• Gelako dinamikan ernan • Irteera 

daitezkeen bestelako - Eskola-kontscilua 
hamaika ... 

Entzutezko Ulermenari eta Irakurriaren Ulermenari dagokienez ez gara 
luzatuko Bigarren Eskakizuneko curriculumaren deskripzio honetan. 
Orain arte esandakoak balio du, bai komunikazio-egoeren aldetik, bai uler- 
tu beharreko testu-moten aldetik, jarraian idatzizkoari heltzean esango den 
bezala. Ohiko zehaztapena besterik ez dugu egingo, alegia, Bigarren Eska- 
kizuneko maila honek erabilesparru akademikoei eskainiko die arreta 
batez ere, inola ere ahaztu gabe, jakina, irakasleek, irakasle izateagatik hain 
zuzen, edozein euskaldun arrunten gaitasuna ere erak:utsi behar dutela. 

Idatzizko adierazpenaren arloan, maila honetan egoki erabili beharreko testu- 
-motak eta erabilpen esparruak aurretik erakutsitako .4 taulan daude azalduta. 

Lehen Eskakizunean trebetasun honi buruz jardutean erabili dugun taula 
bera da, baina kontuan hartu behar da testu-mota guztiak. legozkiekeela 
Bigarren Eskakizuneko curriculumari, eta horien artean bereziki 1 zen- 
bakiaz agertzen direnak, Taula sinple eta ahalik eta eskematikoena aur- 
keztu dugu ulerterrazago izan dadin, eta honetan sakondu nahi duenak 
curriculumaren Iiburura jotzea daukats, bertan bilatuko baitu honen gara- 
pen zehatzagorik. Bigarren Eskakizuna lortzeko idatzizko maila handi 
samarra eskatzen zaio ikasleari, irakasle euskaldun bati dagokiona ale- 
gia, Bestalde, Leben Eskakizunean ez bezala, oso garrantzi handikoa 
izango da ikas-prozesuan, hizkuntza irakaskuntzaren esparru guztietan 
egoki erabiltzeko gaitasuna lortzea. 

Azken batean, hizkuntz jabetzaren bigarren une honetan, irakasjardunari 
lotutako hizkuntz ekintzek izango <lute lehentasuna (eguneroko azalpe- 
nak, ikasgelako dinamika sustatzera bideratutako jarduerak, etab.). 
Horretarako, ikastaroetan zehar simulazio bidezko ariketak izan ohi dira 
nagusi, baina, horrekin batera, benetako jarduerei ere ekiten zaie, gertua- 
goko prestakuntza izan dezaten ikasle hauek: eskola irakasle esperien- 
tziadunen tutoretzapeko irakaspraktikak antolatzen dira ikastaldiaren 
amaiera aldera, zein egoerari egin beharko dioten aurre hurbilagotik eza- 
gutu eta benetako gaitasuna eskuratzeko bidea errazteko. Bestalde, 
amaierako gaitasun-maila, administrazio aldetik begiratuta, EGAren 
pare jarria dago, baina eduki, metodologia eta eskuratu beharreko gaita- 
sun aldetik, irakasleak euren lanean osoki euskaraz aritzeko modukoa da. 
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4. Laburbilduz 

.7: 

Bi Hizkuntz Eskakizunak deskribatu ondoren, egoki iruditu zaigu curri- 
culumaren ikuspegi oso bat modu laburrean eskaintzea. Horretarako 
honako koadro hau egin (.7) eta, bertan, hizkuntz trebetasun garrantziz- 
koenetan erabili ohi ditugun gaiak eta testu-motak, begiz jotako erabile- 
ra-esparruak, ulertu beharreko hizkera eta landu beharreko gaitasun 
estrategikoakjarri ditugu. Zutabe nagusiak Hizkuntz Eskakizunei dagoz- 
kie, eta, ezkerretik eskuinera irakurrita, bion arteko aldeak ikus daitezke, 
beti ere, Bigarrenak Lehenengoan landutako edukiak eta eskuratutako 
gaitasunak hartzen dituela . 

HEl HE2 
GA!AK Egunerokoak ENTUTEZKO HEI eknak Egunerokoak 

. lagunartekook (ikaslc, lankidc, guraso .... UlJl,RMENA Irakasleari lotuak 

. albistcberrtak . metodologia 
Kuleracsperrukoak AHOZKO . ebaluazioa 
Didaktika arloko orokorrak ADIERAZPENA . antolamendua 

. norbere jakintzagaia 

ERABILERA Egunerokoa: %80 Eguncrokoa %50 
ESPARRUA Hezkuntza espnrmkoa, %20 Hezkuntza esparrukna %50 

IDZKERA Estandana ENTZUTEZKO Estandarra 
Ahozko hizkunlzaren ezaugarriak ULERi\JENA Estandarretik oso urruti cz dagocn 
dituena; sinkopatua ... lekuan lckuko cuskalkia ere 

TESTU- Elkarrizketa AHOZKO HE!ekoak: Hizkuntm kalitatea 
-MOTAK ln.strukzioak (gai orokorrak) ADIRRAZPENA hobetu 

Nurazioak (gai orokorrak) . Eztabaidil/Negoziazioa argudiozko 
Deskribapeaak (gai orokorrak) sekuentziak 
Azalpen motzak .Azalpenak: luzeek ela ondo aotolatuak 
Eztabaida/Ncgo1.ia1.ioa . Namu.ioak: narrazio historikoak 
Oinarrizko argudiozko sekuenlziak • Insnukzioak; lanerako jarduerak 

Deskribapenak definizioaklkonlzeptuak 

GAITASUN .Ahozko diskurtsoaren • Elkarrizketan, esanahiaren 
ESTRATEGIKOAK ezangarriak laodu negoziazioa ... 

• Dskunsoa berregiteko estrategiak .Azalpenarcn antolmnendua: eskemak, 
laodu gidoisk, ideien anolamendua 

• Diskunsoa ez ele!eleko gaitasana • Birformulazioak, a dibideak, 
. Kontestua baliatuz, komunikazio laburpenak ... 
helburua lonzea, . Konteslua baliatzea 

. Erregistroak hautatzea 

. Helburu kcrmmiaktibaak eratortzea 

..... 

TESTU- . lnstrukzioak (abisu, oaar, ID,\TZIZKO HE!ekoak 
-MOTAK joko-arau, araudi,gutunak ... ADIERilZPENil lnstrukzioak: erabilera liburuak, 

. Narrazioak (ipuin, biografia, berriak, ariketak, azterke!ak ... 
gutunak ... Narrazioak: kronikak, apunteak, namu.io 

. Dcskribapcnak (grafikoak, lek-uak, historikoak ... 
pertsonak, Jiburuen erreseinak, Deskribapenak: <lefinizioak, ebaluazio 
defini1.ioak, gutunak ... lxoslenak ... 

. Azalpen testu laburrrak Azlllpenak: apuoteak, gaien garapena, 

. Argudiozkoak (zuzendariarentzako lxoslenak ... 
gutuna, e,kabidea, salaketagutuna ... Argu<liozkoak: iritzi artikuluak, 

.... eskabideak, erreklamazioak ... 
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s. Metodologiaz Metodologia arloan ere izan da aldaketarik IRALE programaren bidezko 
ikastaroetan. Lehenengo urteetan zehar HABEren urrats sistema izan 
genuen gidari. Ondoren, Europako Kontseiluak sustaturiko euskararen 
Atalase Mailaz baliatu ginen, paradigma formal teorikoetatik urrundu eta 
paradigma pragmatikoagoetara, ikuspegi nozional-funtzionaletara hur- 
biltzeko. Bide horretan abiatuta geundela finkatu genituen IGA eskura- 
tzeko mailaren ikaselburuak, eta garai horretan hasi ginen, 
ikas-prozesuaren helburuak gramatika termino hutsetan azaldu beharre- 
an, eskuratu beharreko komunikazio gaitasunak zehazten. Irakasgaita- 
sun-aitormen delako maila hura laurogeietako azken bospasei urteetan 
egon zen indarrean, eta esan genezake hori izan zela oraingo Lehen Hiz- 
kuntz Eskakizunerako egindako zehaztapenen aurreneko urratsa, 

Harrezkero, bistan da geuri ere iritsi zaigula azken hamarkadan hizkun- 
tzen irakaskuntzan indarrez dabilen haizeberrituaren ukitua. Poliki-poli- 
ki , urteetan geure jardunbidearen ipar izan dugun paradigma formala 
albora uzten hasiak gara eta pragmatikaren bideetan ohitzen. Hizkuntza 
irakatsi eta ikasi beharrak lekua utzi dio gurean ere komunikazio gaitasu- 
na lortu beharrari. Morfologia, sintaxi eta lexiko nozioek bere toki pro- 
pioa hartu <lute ikas-prozesuan, adierazpidearen hizkuntz gaitasunaren 
arlora mugatuz, alegia, ebaluatzean zuzentasun arloa izendatu ohi dene- 
ra; eta hizkuntzalaritza pragmatikoaren ildotik azaleratu zaizkigun beste- 
lako gaitasunei ere (gaitasun diskurtsibo, estrategiko, soziolinguistiko 
eta funtzionalari)'? gero eta leku eta denbora gehiago eskainiz joan gara 
geure programazio eta eskola emate lanean. 

Horrela , zuzen eta oker kontzeptuak indarra galtzen hasi dira, eta 
egoki/desegoki, koherente/ez-koherente eta halakoek bete dituzte haiek 
utzitako hutsune asko. Diskurtsoak eremu handi bat kendu dio perpausa- 
ri edo perpaus multzoari, eta zertan, norentzat eta zertarako jarduteak 
ordezkatu du, neurri batean jardute hutsa. Azken batean, gaitasun lin 
guistikoak lekua galdu du, baina komunikazio-gaitasuna osatzen eta ber- 
matzen duten bestelako gaitasunen mesedetan. 

Muturreko bi aldeak dira prozesua hobeto argitzeko (.8). Dena den, 
zehaztu beharko genuke hemen, mugarri batzuk egon direla tarteko bide- 
ant&; eta, horrekin batera, irakasteko orduan eta ikasleen ikas-prozesuan 
metodo asko erabili direla. Gehienez ere, agian, zenbait ikasketariren 
grarnatikazaletasuna litzateke aipatzekoa, ageriko arrazoiengatik, irakas- 
le ikasketadunak izanda. Baina hizkuntza bat metodo anitz eta irakasle 
anitzez ikasi ohi du jendeak gehienetan, eta hala egiaztatu dugu geuk ere 
gure lanean. 

6. 
lrakasgaitasuna 

sendotzeko 
ikastaroa 
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IRALE programak hamar urte bete aurretik behar berri bat sumatzen hasi 
ginen: euskaraz eskoletan ari ziren hainbat irakaslek euren emankizunak 
hobeto janzteko premia zuten. Hori detektatu zen, bai gure ikasle izanda- 
ko irakasle batzuen artean, bai bestela, denbora batez gero, euskaraz 
eskoletan ziharduten beste batzuengan. Horretarako faktoreak biotan 
labur genitzake: 
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.8: 

PARADIGMA ORAZIONALAK 

• Hizkuntza sistema bat dugu, kodc bilduma, 
soinuak eta esangurak lotzeko kode bilduma, 
alcgia. 

HONENBESTEZ: 

• Ikas-prozesuaren hclburua GAITASUN 
LJNGUISTIKOA 

• Hizkuntzarcn ikasprozesuetan garrantzizkoe- 
na EZAGUTZA da, arauen azalpenak dira 
ikas-prozesuareu oinarria. 

• Hizkuntzaren funtsezko aztergaia PERPAU- 
SA da. 

• Erabiltzen den metodologian ikuspuntu sin· 
tetikoa da nagusi, osagarriak cdo erregelak 
rnctatuz halako batcan ikaslea hizkuntzaren 
ezagutzaraino helduko da. 

• Ikasprozcsuan produktuak du garrantzia. 
Irakaslcak zuzendu egiten du ikaslearen 
ekoizpcna, baina ez du prozesua kontrola- 
tzcn. 

• Ikas-prozesuaren helbururik nagusiena 
zuzentasuna lortzea da, 

• Grarnatika 

PARADIGMA SUPRA ORAZIONALAK 

• Hizkuntzak gizakion arteko kornunikazioa 
du funtsezko helburu. 

HONENBESTEZ: 

• lkas-prozesuaren hclburua GAITASUN 
KOMUNIKATIBOA cskuratzea da (gaita- 
sun diskurtsiboa, linguistikoa, soziolinguisti 
koa eta estrategikoa.) 

• lkas-prozesuerau garrantzizkoena ERABI- 
LERA da. Ikasleak hizkuntz ekintzajakinak 
burutzeko gaitasuna eskuratu behar du. 

• Komunikazio unitatea diskurtsoa da, hizkun- 
tzaren funtsezko aztergaia, beraz, TESTUA. 

• Metodologiarcn aldetik ikuspegi analitikoa 
erabiltzen da. Ikasleari komunikazio-unitate 
osoak eskaintzcn zaizkio, bertan isladatzen 
bailira horrna linguistikoak. 

• Hizkuntzaz kanpoko elementuek, kontes- 
tuak, berebiziko garrautzia hartzen dute. 
Hau hala, benetako testuak erabiltzen dint, 
bai lantzeko, bai sortzeko orduan. 

• Ikas-prozesuan, azken emaitzak baztertu 
gabe, prozesuak hartzen du garranlzia. 
Ikasleari ikasteko cstratcgia egokiak eskura- 
tzen laguntzen zaio. 

• Zuzentasunari berea kendu gabe, egokitasu- 
nak, tcstuak kontestuarekiko duen egokitasu- 
nak, garrantzi apartekoa hartzen du. 

• Pragmatika 

Hanek guztiak ez du esan nahi aurrerantzean esaldiarcn gramatika alboratu behar denik , 
bai ordea, komunikazioan rnaila osoagoa erakusten duten unitateetara jo beharra dagoela: 
testu, paragrafoo eta halakoetara, alegia. 

Batetik, material didaktikoen berrikuntza, euskara materialenhobekuntza 
(gramatikan, hiztegietan, metodo berrietan, etab.) eta Euskaltzaindiaren 
estandarizazio Jana, laurogeienhasieratik abiadan biziagotua. Ohartu beha- 
rra dago horien guztien berri zuzena izateko aukerarik eza izan dela, hainbat 
kasutan, euskal irakas gaitasuna murrizrearen arrazoia. Hau da, inork irakas- 
leen eguneratzeko ardura gabeziari leporatuko balio ere, nabarmena da eus- 
kal kultur produktuen zabalkuntza eraginkorra lortzea zein zaila den. 

Bestetik, aurretik aipatu dugun arazoa euskara eguneroko bizitzan txerta- 
tzekoa, ikasle zenbait erdara erabiltzera bultzatzen zituena. Eskola ira- 
kasle batzuk, euren euskarazko praktika Ian ohituretara moldatu bai, 
baina bestela erdaraz biziz, ez ziren jabetzen erabilpen esparruak izugarri 
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murrizten zituztela. Eta, noski, joera horrek nolabait ere higatzen zuen 
haien hizkuntz gaitasuna. 

Laurogeien amaierako urteetan, horri erantzuteko asmoz antolatu 
genuen, 1989-90 eta 1990-91 ikasturteetan, ikastaro berezi bat, Ian ordu- 
tegiaren barman, baina irakastordurik kendu gabe. Bertara, euskaraz ari 
ziren irakasleak izan ziren deituak, plaza kopuru bat mugatuz, eta hona- 
ko baldintzez: astean goiz bat libre izatea eskolatik IRALEra etortzeko, 
eta norbere irakasgaiari hobekien zegokion taldean sartzea. Taldeok 
honela banatu ziren: ertainetako eta OHOko bigarren zikloko bi (zien- 
tziak eta letrak, eta azken honetan hizkuntzak), eta OHOko lehen zikloko 
eta Haur Hezkuntzako bana. 

Orduko lehen saio horren ezaugarri nagusia ikasleen arteko heterogenei- 
tate handia izan zen, bai euskara maila, bai eskolako irakasgai aldetik!s. 
Dena den, horrek ez zuen kentzen elkarren arteko j ardunbideak topatu 
ahal izatea; adibidez, eskola agiri ohikoen hizkuntz azterketa, komunika- 
gaitasun kalitatezkoaren aldetik (gehien batean, zuzentasun eta egokita- 
suna). Lan banakuntza bi eratakoa izan zen: goiz haren lehen erdia gai 
komunei eskaintzen genien, eta beste erdia gai espezifikoei, bakarka 
nahiz taldeka eginak, ikasleen interesen arabera. 

Aurreko partean, estandarizazioa eta oraingo Bigarren Hizkuntz Eskaki- 
zunean bete-betean egokitzen diren edukien birpasa eta sakontzea lan- 
tzen ziren; eta, bigarrenean, ataza bidezko jardunbidea proposatu 
genielarik, ikasle edo ikasle talde bakoitzak proiektu jakin bat diseinatu, 
gauzatu eta burutu egiten zuen. Norrnalean, eskola lanari loturiko gai, 
unitate didaktiko, txosten, ikasmaterial edo dena delakoa. 

Ikastaro berezi horrek erakutsi zuen, bai ikas-prozesuan zehar, bai buka- 
tzean izandako emaitzen arabera, oso baliagarri gertatzen zela horrelako 
jardunbide bat eskolen euskalduntze hobeago baterako. Hala ere, handik 
aurrera alde batera utzi zen jarduera hori, harik eta bost urte pasatuta 
atzera ekin genion arte. 

Etenaldi horren arrazoiak bi eratakoak izan ziren: arrazoi adrninistratibo- 
ak eta arrazoi didaktikoak. Aurrenekoetan ordutegia egokitzeak zekarren 
lan-karga gehigarria izan zen nagusi, orduko administrazio egituretara 
nolabaiteko nahasketa ekartzen baitzuen; eta, bigarrenetan, batetik 
homogeneitate hobeagoko sistema bat bilatu beharra, eta bestetik, behin 
ikas-prozesu ohikoa amaituta, halako sakontze saiorik egitea alferrika- 
koa zelako ustea: besterik gabe eskolaratuta, nahikoa sakonduko omen 
zuten irakasleek IRALEn eskuraturiko gaitasuna. 

1994 urtean, gutxi gorabehera, ordea, esandako erabilpen ohitura ahul- 
tzeak eta estandarizazioaren aurreratzeak egiaztatu ziguten ikastaro- 
-mota haren beharra berriro ere, eta antolakuntza errotik aldatuta ekin 
genion atzera emateari, oraingo honetan, irakastordu barman eta 1996- 
-97 ikasturtean hasita. 

Ikasturte horretan eta hurrengoan hilabetez hilabeteko ikastaroak eman 
genituen, l lOen bat ordukoak. Ikasleen banatze edo taldekatze modua, 
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Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako Legeak ezarritako 
irizpideetara egokitu genuen, eta honela geratu zen: Haur Hezkuntzako 
ak; Lehen Hezkuntzakoak; Irakaskuntza Ertain eta Batxilergoko zientzia 
arlokoak, letretako eta hizkuntz arlokoak; Hezkuntza Berezikoak; Gor 
putz Hezkuntzakoak eta Lanbide Hezkuntzakoak. Horrela, zazpina ikas 
taldi eman genituen bi ikasturtetan zehar (199697 eta 199798). 
Hurrengo ikasturterako, ordea, egokiagotzat jo zuen hezkuntza adminis 
trazioak hilabeteko ikastaldi haiek luzatzea eta urtero pasatu beharreko 
ikasleen kopurua gehitzea. 

Ikastaro hau, berez, Bigarren Hizkuntz Eskakizunaren sakontze saioa <la, 
eta bertara gaitasun hori eskuratu duen jendea inguratzen da. Ikasle 
horien hizkuntz beharrak era askotarikoak <lira, baina honela labur geni 
tzake: ikasgelaz kanpoko hizkuntz erabilpen urriak eragindako higatze 
nabarmena erakusten dute batzuek; hezkuntza sisteman azkenaldian ger 
tatutako aldaketak direla eta, irakasmaterial berriak sortu behar dituzte 
beste batzuek (tartean, azkenaldian sortu diren Lanbide Hezkuntzako 
modulu berrietarako ikasmaterialak gertatu behar dituztenak daude); eta 
guztiek dute euskara gaurkotu beharra, bai euren adierazmoldea aberas 
teko, bai estandarizazioak ekarritako araubidea ondo aplikatzeko, bai 
azken urteetan euskaraz agerturiko baliabide ugariak ezagutzeko. 

Bertan Jantzen diren gaitasun eta edukiak honela bana genitzake orokor 
ki: ahozko gaitasuna, eskola taldeari begirakoa eta elkar eraginezkoa; 
idatzizko adierazpena, testu mota ohikoen bidez landua; entzutezko uler 
mena, hizkera jakiriei begira landua; irakurmena; itzulpengintza; hez 
kuntza eta hizkuntza material eta baliabide berrien ezagutza; eta, 
azkenik, berariazko eskola Jana, bai irakasgaiari, bai besteri hegira egina, 
eta ataza bidezko jardunbide gisa. 

Autonomia Erkidegoko lurraldeetan egoera soziolinguistikoa desberdina 
denez, eskoletan euskalgiroa ez da bera, eta horrek ekarri du Gipuzkoan 
neurri handi batean gehitzea ikastaro honetara etortzeko prest dagoen 
jendea, baina Araban eta, batez ere, Bizkaian, ez <lira falta ikaslegaiak. 
Emaitzak eztabaidaezinak dira, euskararen erabilpena hezkuntza siste 
man indartu eta finkatzeko helburuari begira, eta, azken batean, eskola 
ikasleek hezkuntza bi hizkuntzetan jasotzeko duten eskubidea modu 
egokian bete ahal izan dadin. 
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Oharrak 

1. 2000-0 l ikasturterako Aurkezpen Txosteneko 50. 
orrialdean agertzen dira IRALEren orain arteko 
bilakaerari buruzko datuak, irakasle, ikasketari 
plaza eta ikasketarietan izandako aldakuntzekin. 

2. Ikus Zalbide, M. eta beste, 1990: 37-40 orr. 
Bestalde, gertaera hau ikasteredu elebidunen 
ezarpenaz baterakoa dela ematen du (Zalbide, 
2000: 4). 

3. Garai hartako IRALEko giza baliabideak eta 
organigrama kontsultatu nahi izanez gero, ikus 
Zalbide, M. eta beste, 1990: 88-90 orr, 

4. Handik 1993ko dekretura arte emandako J eta N 
ikastaroak izan ziren haiek. Orduko ikastaro- 
-mota guztien deskripzioa eta irakasleek euskal- 
duntzeko aukeran zituzten ikasbideak aipatu 
liburuan agertzen <lira, 81 eta 82 orr., hurrenez 
hurren, 

5. Azken batean, aldaketa eta gorabehera horiek 
giza baliabideen kudeatzean agertzen ziren ara- 
zoak konpontze aldera gertatu ziren. Kudeatze 
horren azpian zein faktore dagoen argitzeko, 
ikus Zalbide, M. 1998: 388 eta 389 (euskaldun- 
du beharreko irakasleriaren bilakaerari buruzko 
atala). 

6. Adinaren eragina irakasleen hizkuntz gaitasunean 
agerikoa da, bi elementu horiek konparatzen 
badira: Zalbide, M. 1998: 392-393. Bestalde , 
ohiko euskalduntzean ere antzera gertatzen 
omen da: gero etajende helduagoa etortzen zaie, 
eta gero eta gehiago dira euskaltegian lehen 
egon eta atzera hasten direnak, hizkuntza nahiko 
ez erabiltzeak ekarritako galeragatik (Larrun, 32 
zenb., 6 eta 7 OlT.). 

7. 1982ko Normalizazio Legea bera ere badirudi 
antzeko optimismoaz edo legeek hizkuntz erabi- 
lera arauak alda ditzaketelako uste gehiegizkoaz 
kutsatuta sortu zela (Zalbide, M. 2000: 15). 

8. Gai honi buruzko azterketa labur baina mamitsu 
bat J. Fishrnan-ena izan liteke: 1990: 183 eta 
187. 

9. J. M. Sanchez Carri6nek sortutako teoria, jakina 
da Euskal Heniko esperientziatik abiatzen dela, 
eta horregatik da, gure ustez, azaltzen ari garen 
gairako aproposa. Besteak beste, euskaraz argi- 
taratutako Ian nabarmenenak gomendatuko 
genituzke: 1987 eta 1997. 

10. Euskararen kale erabilpenaz ditugun datu nagu- 
siak ikusi besterik ez dago, gertaera horren 
esplikazio argia izateko: 1989ko %7'62k erabil- 
tzen zuten, 1993an %8'97k eta 1997an %9'99k. 
Neurketok xeheki aztertu nahi izanez gero BAT 
aldizkariko 28. zenbakira jo daiteke. 

11. 1990 "Euskal eskola, asmo zahar bide berri", M. 
Zalbidek, Hezkuntza Saileko Euskara Zerbitzua 
zuzentzen duenez, ardura handiz jarraitu dio ira- 
kasleen euskalduntze-prozesuari hasieratik 
hona, eta haren Janak gomendagarri ez ezik 
ezinbestekoak ere badira gai hori ezagutu nahi 
duenarentzat. 

12. La vida del euskera, 1936. Zalbidek aipatua 
(1990: 231). 

13. Lehen Eskakizunerako curriculuma 1996an 
argitaratu zen, eta horren laburpen xume bat 
egingo dugu oraingoan. 

14. Ebaluazioari buruzko xehetasunetan ez dugu 
hemen jardungo. 1994ko Aginduak ebaluazio- 
-bidea arautu eta irakasleen hizkuntz eskakizu- 
nak egiaztatzeko probak zehazten ditu edukiez 
eta formaz. Handik aurrerako azterketa guztiak 
argitaratu <lira, emaitzen estatistika laburpen 
banaz eta zuzenketako irizpideez, Bibliografian 
azken alea aipatu dugu. 

15. Aip. lib. 87-91 orr. 

16. Ikus Irakasleen Euskalduntzea. HE2rako curri- 
culuma. ldatzizko Adierazpen eta Irakurriaren 
Ulermenerako testu moten sailkapen zehatza 35 
eta 37 orrialdeetan dago. Entzutezko Ulermena- 
ri dagozkion egoerak, 33.ean. 

17. Bigarren Eskakizunerako curriculumaren libu- 
ruan agertzen da, 39-42 orrialdeetan, hizkuntz 
gaitasunaz aparteko beste komunikazio gaitasu- 
nen deskripzioa. Bestalde, gai honi lotuta ez 
ezik, ikastaldeen diagnostikorako ere baliagarri, 
Zalbide, M. 1994. 

18. Mugarri edo gure lanean gidatu gaituzten meto- 
dologi aukerak izan dira, Horiek him iturri haue- 
tatik jaso izan ditugu, besteak beste: Euskara 
Zerbitzuak argitaraturiko glotodidaktika laneta- 
ko hizkuntzen irakaskuntzaren ingurukoak, 
HABEren Itzul saila eta AEKren Urraspide 
aldizkaria, Pragmatikaren ingurukoak Bigarren 
Eskakizunerako curriculumaren liburuko biblio- 
grafian daude zerrendatuta. Bestalde , hemen 
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aipatzekoak lirateke urteotan 
zehar IRALEko irakasleok izan 
ditugun forrnazio edo trebatze 
saioak. Laurogeietan ia urtcro egi- 
ten ziren irakastegi guztien arteko 
jardunaldiak, egindakoa aztertze- 
ko eta metodo edo irakasmodu 
berriak czagutzeko. Azken horien 
artean, besteak beste, Atalase 
Maila, Erabilera Berezietarako 
Hizkuntzen Irakaskuntza, Eskola 
Testuen Teknika Erretorikoen 
Azterketa, Pilgrims elkarteko 
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bidezko hizkuntz irakaskuntza, 
etab. Gerora, ordea, irakastegi 
bakoitzaren esku geratu zen kontu 
hori. 

19. Ikasleriarcn heterogeneitatea izan 
da beti ikas-prozesuan i.rakasleek 
leundu beharreko koxka, baina 
kontua da ez genukeela arazotzat 
hartu behar, lanaren parte edo 
ezaugarritzat baizik. Ikus Zalbide, 
M. eta beste, 1990: 92. 

Peiialba, A. 1997. Irakasleen Euskal 
duntzea. HE2rako curriculuma. 
Gasteiz: Euskara Zerbitzua. Glo- 
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Iaritzaren Argitalpen Zerbitzu 
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Sanchez Carrion, J.M. 1987. Euska- 
raren berreskurapenaren teoria 
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Zalbide, M. 1994. Eskola munduan 
erabiltzen den euskara: egungo ego- 
era eta zenbait hobekuntza-bide. 
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Zalbide,M.1998.Normalizaci6n lin- 
gtlfstica y escolaridad: un infonne 
desde la sala de rnaquinas, RTEV 43. 
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HAEEren hizkuntza 
prestakuntza: 
administrazioko euskara 
zabaldu eta gaurkotzeko 
herri-langileei zuzendutako 
ikastaroak 

Mari Jose Arrieta 

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

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

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

HAEEren 
hizkuntza 

prestakuntza 

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

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

testuingurua 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Korpusa eta Estatusa. 

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

2 Etengabeko prestakuntza. 

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

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

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

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

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

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

euskara lantzeko 
ikastaroak 

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

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

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

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

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

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

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

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

Horien berezitasunak kontuan harturik, hiru multzotan sailkatu ditugu 
ikastaroak. Batetik dago 4. hizkuruzaeskakizuneko ikastaroa, bestetik 
Argidazten izeneko 4 ikastaroak eta, azkenik, Euskara juridikoari buruz 
ko ikastaroa. 

HAEEren hizkuntra prestakunrza 109 



110 

Hitzaldiaren puntu honetan, aipatu dugun ikastaro bakoitzari buruzko argi- 
bideak emango ditugu gutxi gorabehera honako eskema honi jarraituz: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Honako hau da bereizi ditugun hiru moduluen araberako egitaraua: 

1. modulua 

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

2. modulua 

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

3. modulua 

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

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

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

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

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

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

Modulu Ikasle Bnllokidetza Aurkeztu Aurkoztu 
(*) ko mrua CZ 

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

§Ji�ffr[ 

31 
52 
109 
144 

105 
70 
94 
71 

5 10 

9 
8 

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

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

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

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

Administrazioko hizkera eta dokumentuei buruzka ikastaroak 

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

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

Mari Jose Arrieta 



Argidazten 
ikastaroak 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aipatu ditugun 4 ikastaroetatik oinarrizkoena <la. 

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

Helburuak: 

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

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

Egitaraua» 

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

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

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

Helburuak. 

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

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

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

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

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

Helburuak eta egitaraua 

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

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

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

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

H elburuak . 

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

Egitaraua= 

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

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

.3: 

Ikastaroak Ikasleak 

1999 2000 Guztira 
Kalitatczko 209 164 373 

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

Erabakiak 95 42 137 
Txostenak 

-··-- 93 108 201 �- ----·-·-- 

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

%10 

" Kaiilatezko komunlkazloa 

Argidazten ikastaroak: 
1 S99ko eta 2000ko ikasleak, ehunekolan 

Bllfrnra-aktak 

1999 

Txostenak 

Euskara Juridikoari 
buruzko ikastaroa 

116 

Eskaerarik gehien Kalitaterko komunikarloa izeneko ikastaroak hartzen 
ditu, berau baita guztietatik orokorrena. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A modulua: Hizkera juridikoaren his tori a eta berezitasunak, 

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

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

Bibliografia. 
3. Lexiko eta terminologia juridikoa. 

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

puntutik. 
4. Arloz arloko hizkerak. 

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

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

B modulua: Hizkuntz arazoak. 

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

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

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

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

C modulua: Testu juridikoak euskaraz sortzeko bidetik. 

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

2. Bi testu mota edo bi itzulpen mota: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mari Jose Arrieta 



1. Programaren 
helburu orokorra 

2. lkaskuntzari 
buruzko 

ikuspegia 

"Nire bulegoan" 
protesionalentzako ten 
programa: oinarriak 

Joseba Ezeiza 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estimazioa zehaztu nahi ditugun. Horri jarraituz, eta modu laburrean, hauek <lira, 
gutxi gorabehera, ikasle-tipologia honen behar orokorrak. 
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3. 1. Komunikazioaren 
testuingurua 

3.2. Diskurtsoen 
tipologia: inplikazio 

mota eta edukia 

3.3. Eragiketa 
diskurtsiboak 

124 

� Kideharremanetarako egoerak. Egoera horietan (lankide bati kasu 
baten berri jakinarazi, bezero batekin jatetxean patxadaz jardun, egu- 
neroko martxarekin zerikusia duten gauza sinpleak negoziatu ... ) gaiei 
trataera subjektibo eta pertsonala egotziko zaie. Horrek eskatuko die 
ikasleei trebe izatea beren emozioak azaltzen baina solaskidea mindu 
gabe edota haren (balizko) postura/jarrera aurreikusiz edota kontuan 
hartuz. 

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

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

Diskurtso sozialak: 

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

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

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

Diskurtso transakrionalak: 

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

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

• Akta, txostena, eskutitza ... 

Diskurtso argumentatiboak: 

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

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

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

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

4. Programaren 
atal nagusiak 

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

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

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

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

bazioa ... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nire bulegoan: Azken proiektu honek bi osagai ditu. 

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

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

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

Sebas lturrioz 

Azken urteotako datuak ikusi besterik ez dago Leben Hezkuntzan eredu 
euskaldunek duten arrakasta ikusteko. Hala da, bai, gurasoek, euskaldu- 
nak nahiz erdaldunak izan, euren serne-alabak eredu euskaldunetan 
matrikulatzen dituzte, Ondorioz, ama hizkuntzatzat euskara zein gaztela- 
nia duten haurrak, prozesu baten amaieran, elkarrekin arituko dira gela 
berean. Hori da, hain zuzen ere, Urretxu-Zumarragako ikastolaren kasua, 
3 urteko haurrak hasiera-hasieratik bereizi egiten dituzte, jolas-orduetan 
elkarrekin aritzeko aukera ematen bazaie ere. Bigarren urtean, 4 urtere- 
kin, urtean hiru astetan zehar gela barruko jarduera elkarrekin burutzen 
dute, guztiak nahastuta. Eta hirugarrenean, 5 urterekin, talde berriak osa- 
tzen dira, hizkuntza ez ezik beste zenbait irizpide ere kontuan harturik 
(adina, andereiioarekiko lotura, haurren arteko harremana, etab.), eta 
horrela segituko dute zenbait urtetan zehar. Horrela, pixkanaka-pixkana- 
ka integrazioa bermatzen da eta haur guztiek ikastetxearen aldetiko hezi- 
keta berajasotzen dute. 

Baina, heziketa bera eta eduki berak jaso arren, zer gertatzen da eskolaz 
kanpo? Eskolaz kanpo beste gauza askoren artean gertatzen dena da 
batzuek ipuinak, kantuak, bideoak, telebista-saioak, e.a. euskaraz jaso- 
tzen dituzten bitartean beste zenbaitek hori guztia erdara hutsean jaso- 
tzen duela, oraindik ere guraso asko eta asko erdaldun peto-petoak 
baitira. Eta hementxe kokatuko genuke gure zeregina. Ik:astetxe barruko 
nahiz eskolaz kanpoko ipuinak, kantuak, etab. neurri batean euskaraz 
jasoko direla ziurtatzea. Izan ere, haur euskaldunen denbora librea Erpu- 
rutxo, Takolo, Pi.rritx eta Porrotx eta Imanol Urbietaren abestiak betetzen 
duten bitartean, guraso erdaldunak dituzten haurren aisialdia Pulgarcito, 
El libro de la Selva etab. betetzen dute. 

Helburuak Ikastaro honen helburu nagusia guraso erdaldunak euskararekin harre- 
manetan jartzea litzateke, murgiltze-ikastaroa hain zuzen ere. Izan ere, 
guraso erdaldunei ezinezkoa zaie euskara transmititzea, ez baitute hiz- 
kuntza ezagutzen, baina euskarekiko aurreiritziak (zaila dela ... ) gaindi- 
tzea eta jarrerak hobetzea lor daiteke. 
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Hartzaileak 

Unitatearen 
ezaugarriak 

Euskararekin eskainiko diegun kontaktua haurrak ikasten ari diren edu- 
kietan oinarrituko dugu, ez idazle ospetsuen liburuetan, edo telebistako 
saioetan, Beste modu batez esanda, ikastaro honen helburua da gurasoek 
haurrei entzundakoa (abesti, ipuinak) ulertu eta gurasoek haurrei irakur- 
tzen dietena (ipuinak) doinu egoki: irakurtzea, 

Gurasoak euskaldundu, eta guraso eta seme-alaben arteko harremanak 
euskaraz izatea ez dugu lortuko. Lortzekotan, serne-a1aba horiek euskara 
"hobea", "osoagoa" ikastea lortuko dugu, eta ondorioz, hurrengo belau- 
naldiak euskara aberatsagoa izateko oinarriak finkatuko ditugu, bihar- 
-etziko "aiton-amonek" orain egindako esfortzu honi esker. 

Telebista, egunkaria, euskal aldizkariak, etab. euskaraz modu naturala- 
goan sartuko <lira etxe horietan. 

Guraso hauek askoz ere errazago onartuko dute eskolaz kanpoko jardue- 
rak (kirola, musika, margotze ikastaroak, aisialdia, etab.) euskaraz izatea, 

Egunen batean beren burua helduen euskalduntzeko ikastaroren batean 
ikusiko balute ( denbora libre gehiago dutelako edo beste edozein arrazoi 
dela medio), bada ... hori irabaziko genuke. 

Hirn, lau eta bost urteko haurren gurasoak, euskaldunak ez direnak. Kon- 
tuan izan behar dugu egun ere guraso dezente dagoela euskararik ezagu- 
tzen ez duena. Batzuk ikasketa garaian A ereduan aritutakoak, beste 
zenbait erdal Iurralderen batetik etorriak. Ezin dugu aipatu gabe utzi 
azken urteotan Hego Ameriketatik etortzen ari zaigun etorkin-uholdea. 

a Saioak: haurrei ikastetxean ematen zaien gai bakoitzeko (Urtxintxa 
programazioan him aste) ordu t'erdiko sei/bederatzi (6/9) saio, astean 
bi/hiru egunez ikasturtea amaitu arte, 

b Iraupena: haurrak goiz eta arratsaldez dabiltzan bitartean, 

c Materiala: haurrek erabiltzen duten berbera: Urtxintxa metodoa. 

d Ikastaldea: taldeak osatzeko haurren adina hartuko da kontuan, eta ez 
gurasoen euskara- mai la. 

e Ikastokia: ikastetxean bertan han talderik sortuz gero. Ikastetxe ezber- 
dinetako ikasleak balira, guztion artean adostutako gelaren batean. 
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Ardatzak a Ipuinak: gai bakoitza lantzen ari diren bitartean haurrei kontatzen 
zaizkien ipuinak. Ogibideak gaia: Lau anaiak ipuina. 

b Abestiak: hiru astetan zehar haurrei erakutsiko zaizkien abestiak: Lau 
anaiak, Baserritarrak gera gu, Sardinak saltzen, Paristik natorren, 
Dringilindron, Lanbideak, Pilotan pilotaria, Zapatalaria, Egur bat, 
egur bi, "Nafarroako jota" Pablo Sarasate. 

c Lexikoa: oinarrizkoa. Ogibideak gaikoak: Arotza, Arrantzalea, Astro 
notnoa, Baserritarra, Bulegarla, Ehiztaria. Etxekoandrea, Garbitzai 
lea, Igeltseroa, Jostuna, Lapurra eta Suhiltzailea. Abesti eta ipuinekin 
ez bezala, oso zaila (ezinezkoa ez esate aldera) izango da haurrek 

Sebas lturrio; 



Lank eta 

Jarduera 
osagarriak 

lkastaroen 
kudeaketa 

Beste hainbat 
ekitaldiren berri 

laburra 

LasarteOriako udal 
euskaltegia 

bereganatzen dituzten hitz guztiak gurasoek ere ikastea. Halere, lexi- 
koa ikasteko haurrekin egiten diren hizkuntz jolasak, asmakizunak, 
olerkiak, etab. gurasoekin ere egingo genituzke. 

a lpuinak: umeekin lantzen diren moduan, diapositibak, zatika. Guraso- 
ei ipuinaren testu idatzia emango genieke (irakurri, ahoskatu). Ikasta- 
ro honen helburua ez da gurasoek haurrei ipuinak euskaraz kontatzea 
lortzea, ipuinaren hariaz eta mamiaz jabetzea baizik. 

b Abestiak: abestiak abestu, ikasi, dramatizatu. Gurasoei abestiak ere 
idatzita emango genizkieke. Abestiei dagokienez, him urteko haurrak 
abesten dituen guztiak gurasoei irakatsi nahiko genizkieke, "Pintto, 
Pintto"tik hasita ikasi duten azkeneraino. 

c Lexikoa: haurrekin erabiltzen den antzeko lanketa egin, asmakizunak, 
etab. Lexikoa, haurrekin bezala, gaika landuko dugun arren, pixkana- 
ka-pixkanaka gurasoek hiztegitxoa eraikitzea litzateke gure helburua. 
Horretarako, noizean behin, ikusitako hitzen zerrenda alfabetikoa 
eskainiko genieke. 

a Haurrak eta gurasoak elkartu, bakoitzak bere aldetik landutako unitateko 
lanak konpartitzeko, elkarri erakusteko: marrazkiak, abestiak, ipuinak ... 

b Irteeraren bat elkarrekin egin (landareak, loreak, nekazaritza, garraio- 
ak, lanbideak, Olentzero). 

a Ikastaroen antolaketari buruzko gorabeherez Udala eta Euskaltegia 
arduratuko <lira. 

b Udalek matrikularen kostua subentzionatuko <lute. 

c Ikastetxe bakoitzean talderik osatzen ez bada, beste ikastetxeetakoe- . 
kin batera osatzeko ahalegina egingo da; eta inon talderik ez dutenei 
euskalduntze ikastaroetan sartzeko aukera eskainiko zaie. 

d Euskalduntze ikastaroetan sartzen direnei beka eskainiko zaie, azke- 
nean besteen pareko kostua izan dezaten. 

e Beharrezko ikusten da irakasleekin koordinazio sistema antolatzea. 

Jakingo duzuenez, Eroskis: hipermerkatu berria bat ireki du Usurbilen 
(Lasarte-Oriako Udalaren lur-eremuetan). Hori dela eta, hainbat langile 
hartu zituen, eta langile horiei euskarazko oinarrizko maila eman nahi 
izan zien. 

Euskara Zerbitzuko Arduradunaren eskutik iritsi zitzaion Euskaltegiari 
asmoaren berri eta klaseak emateko gonbitea. Behar ziren behaketa eta 
bestelako xehetasunak ikusi ondoren, sei talde osatzea erabaki zen. Udal 
Euskaltegiak bi talde hartu zituen; biak ere neurriraketaren barman, noski. 

Beraz, 104/105 mailako 25 ikasle izan ditugu, bi taldetan banaturik, 
2000ko otsailaren 3tik martxoaren 30era arte, egunean 4 orduko erritmo- 
an. Hortaz, talde bakoitzak 160 eskola-ordu jaso ditu. 
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Eskainitako lan 
proposamenak 

Beasaingo udal 
euskaftegia 

Baja bakarra izan genuen, eta asistentzia, oro har, aski ona, nahiz eta 
egun batzuetan huts egin behar izan zuten, EROSKik berak ezarritako 
prograrna, mediku kontsulta eta abarren erruz. 

Gehienek aurrerabide dezentea egin zuten; adibidez, 104 urratsean hasi- 
tako 15 ikaslek 105 urratsa gainditu dute, eta 3 ikaslek, 106. 

Saltoki handietan girotutako ekintza komunikatiboak izan ditugu oinarri, 
Kontestu horretan ongi zetozen testuez baliatu gara, beti ere. Era berean, 
saiatu gara azken lana egoki burutzeko behar zituzten eduki gramatika- 
lak, lexikoa, e.a. lantzen ere. Batik bat, ahozko jarduna edo mintzamena 
lantzen ahalegindu gara. 

Ikasleek oso balorazio positiboa egin dute. Lagin moduan, hementxe 
zeharraldatzen dut ikasle baten balorazioa: 

"Nahiz eta ikastaro intentsiboa izan, klaseak ondo egon dira, giro atsegi- 
nekoak izan dira, Klaseak onak izan dira, asko hitz egin dugulako, eta 
hori zen nahi genuena", "Gogorrena da klaseak lau ordukoak izatea. U ste 
dut irakasteko metodoa oso ona izan dela" 

Beasaingo udal euskaltegiak udalarekin egindako hitzarmen baten bitar- 
tez merkatariei zuzendutako zerbitzua. 
• Beasaingo merkatarien datu basea osatu. Inkesta erabili zen informa- 

zioa biltzeko. 
• "Erosketak hobeto egiteko" liburuxka. Erosketa-zerrenda euskaraz 

egitera bultzatzea zuen helburu. Saria ere jarri zen eragina areagotzeko. 
• Euskaraz jarritako errotuluengatik subentzioa. 
• Zuzeneko bisitak. Kanpainako karpeta erakutsi. 
• Idazketa, zuzenketa eta itzulpen zerbitzua edozein testu-mota nonahi 

jartzeko. Adibidez, errotulu, zorro, poltsa, paper letradun, faktura, 
albaran, makinetako testu eta abarretarako. 

• Herriko inprimategietako arduradunekin bilera, zerbitzuaren berri 
emateko eta laguntza eskaintzeko. 

• Euskal prentsa kontsumitzeko gonbitea: Argia aldizkariaren kanpaina, 
Goierritarra aldizkaria jasotzeko harpidetza. 

• Udalak argitaratzen dituen eta diruz lagundutako aldizkarietako zein 
karteletako publizitatearen jarraipena: Beasain jaietan aldizkaria, fes- 
tetako egitaraua ... 

• Festetan inguratzen diren barraketako oharrak euskaratu. 
• Merkataritzako 1996ko Euskaldunon Gida-liburuaren oparia inmobi- 

Iiarien zein mezularien zerbitzuetara. 
• Euskara klaseak. 
• Odol-emaileen egoitzako errotulazioa eta Odolkiaren Kofradiakoei 

ere hainbat kartel, itzulpen, ... egin zaizkie. 
• Janari-dendetan, gaikako hiztegiak banatu zaizkie erakusleihoetan-eta 

idatzitako eskaintzak euskaraz jar ditzaten. 
• Herriko tabernetan urtean bitan (Eguberrien aurretik eta herriko jaien aurre- 

tik) euskal musika-eskaintza berezia egin zaie % 25 eko beherapenarekin. 
• J atetxeetan lehendik zituzten kartak jaso eta euskaratuta launa ale 

eman dizkiegu. 

Sebas Iturrio; 



Xede Berezitarako 
ff izkuntzaren kontzeptua 
eta horren inplikazioak 
hezkuntzan. Beharren 
analisiaren garrantzia 

Marr a Llutse Sabater 

1 Sarrera 

1.1. Edukien aurkezpena 
1.2. Erabiliko dugun terrninologia 

2 Xede Berezitarako Hizkuntz irakaskuntzaren historia eta garapena 

2.1. Xede Berezitarako Hizkuntz ikasketaren sorrera 
2.2. ESP English for Specific Purposes edo Xede Berezitarako Ingelesaren 

ikerketa sustatu duten eragileak 
2.2.1. Zergatik ikasten da? 
2.2.2. Nola erabiltzen da? 
2.2.3. Nola ikasten da? 

2.3. Xede Berezitarako Hizkuntz irakaskuntzaren garapenaren aldiak 
2.3 .1. XBiren (Xede Berezitarako Ingelesa) irakaskuntzaren 5 faseak 
2.3.2. Xede Berezitarako Espainieraren irakaskuntz garapena 

3 Xede Berezitarako Hizkuntzaren eta erabilera profesionalerako hizkun- 
tzaren definizioa eta analisia, eta horren inplikazioa irakaskuntzan 

3.1. Erabilera profesionalerako hizkuntzaren egoera ELEren (Espanol Lengua 
Extranjera) testuinguruan 

3.2. Xede Berezitarako Hizkuntza definitzeko hiru saio 
3 .2.1. Egitura desberdineko hizkuntza bezala 
3 .2.2. Hitz berezien zerrenda bezala 
3 .2.3. Hizkuntzaren erabilera berezi bezala 

4 Talde jakin baten behar berezien identifilmzioa: beharren analisia 

4. I . B eharren analisiaren kontzeptua eta osagaiak 
4.2. Beharren aualisia egiteko erak 
4.3. Galdeketa-ereduak 

4.3.1. Susan Yates-ek proposatutako eredua 
4.3.2. Txostengilearen proposamena 
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1. Sarrera 
1.1. Edukien 
aurkezpena 

1.2. Erabiliko dugun 
terminologia 

,] : 

2. Xede 
berezitarako 

hizkuntz 
irakaskuntzaren 

historia eta 
garapena 

2.1. Xede 
berezitarako hizkuntz 

ikasketaren sorrera 
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5 Programazio egoki baten diseinua 

5.1. Curriculumaren eta programaren arteko bereizketa 
5.2. Beharrak analizatu ondorengo datuak eta ikastaro baten diseinurako trans- 

ferentzia 
5 .3. Ikastaro baten diseinurako ikusmolde des berdinak 

5 .3 .1. Metodo batzuetan erabili direnikusmoldeak 
5 .3 .2. Ikasketa-prozesuan ardaztutako ikusmoldea 

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, 

Marfa Lluisa Sabater 



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). 

Marfa Llutsa Sabater 



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 
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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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4.2. Beharren analisia 
egiteko erak 

144 

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. Ga/deketa 
ereduak 

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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irakaskuntzarako material 
didaktikoen analisia eta 
ebaluazioa. lrakaslearen 
zeregina 
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1. EFE 
ikastarorako 

materialak 
1. 1. Erabiliko diren 

material 
pedagogikoei 

buruzko erabakia 

1.2. Aukerak 

1.2. 1. Oauden 
materialak hautatzea 

1.2.2. Geure material 
propioak sortzea 

1.2.3. Oauden 
materialak aldatzea 
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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, 
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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? 

170 

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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3.5. fkasfeen gaf 
espezffikoaren zer 

ezagutzamaifa eduki 
behar du EFEko 

irakasfeak? 

3.5.1. Erabat aurkako 
iritzien aurkezpena 

3.5.2. 
Txostengf/earen frftzfa 
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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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1. Sarrera Txosten honetan gai hauek aztertuko ditugu: 

1 Hasteko, galdera bati erantzungo diogu: beste metodologiarik erabili 
behar al da Xede Berezitarako Hizkuntz irakaskuntzan? 

2 Ondoren, hizkuntz ikasketarako oinarri nagusiak aipatuko ditugu eta 
zenbait teknika aurkeztuko hizkuntz irakaskuntza guztietarako eta, 
ondorioz, Xede Berezitarako Hizkuntzarako ere, espezialitate h01Ten 
testuinguruko adibide praktikoak argi bila erabiliz. 

3 Segidan, trebetasunen integrazioarekin burututako jardueren garran- 
tzia azpimarratuko dugu. 

4 Azkenik, atal bat aurkeztuko dugu, enpresen alorrari ongien egokitzen 
zaizkion jarduerak, ikusmoldeak eta ataza bidezko lana aztertzeko. 

2. Oinarri 
metodologikoak 

2.1. Xede 
berezitarako 

hizkuntzarako 
metodologia 
espezifikoa? 

2.2. Hizkuntz 
ikasketaren oinarri 

nagusiak 
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Xede berezitarako hizkuntz irakasle guztiek egiten duten galdera da: 
Metodologia berezi bat, desberdina, erabili behar al da Xede Berezitara 
ko Hizkunt; irakaskuntzan? Erantzuna ezezkoa da eta gai horretan teoria 
guztiak bat datoz. 

Bide metodologikoak ezartzerakoan, Xede Berezitarako Hizkuntz irakas- 
kuntzak ez du zertan izanik helburu zabalagoetarako hizkuntz irakaskun- 
tza ez bezalakoa. Ez dago arazorik, oro har, metodologia komunikatiboa, 
Xede Berezitarako Hizkuntz irakaskuntzan erabiltzeko. 

Egia da, orain dela hamar bat urte arte, entzumena eta, neurri batean min- 
tzamena, ez zituztela ia inoiz kontuan hartzen, profesionalei eta, batez 
ere, negozioen alorretan aritzen direnei gaztelania irakasteko material 
didaktikoen egileek. 

Argitalpenik gehienek ezagutza gramatikalak sendotzea zuten helburu, 
eta irakurketa, idazketa eta itzulpena lantzea, beti beste alorretan gaindi- 
tuta zeuden metodo tradizionalen arabera. 

Hala ere, eta salbuespenak aparte, harreman profesionaletako hizkuntza 
ikasten duen edonork komunikaziorako ikasi behar du erabiltzen, bai 
idatzizkorako bai ahozkorako; hau da, hitz egiten, idazten, ahozko tes- 
tuak eta idatzizkoak ulertzen jakin behar du. 

J akina, materialen edukia eta ikasgelako jarduerek, bai ahoz bai idatziz, ikas- 
leen lanbidearekin lotuta egon behar lukete, argi baitago ariketen edukiak 
gertukoak eta egiantzekoak gertatzen baldin bazaizkie, adoretuago sentituko 
dutela beren burua parte hartzeko eta lanari etekin ho bea ateratzeko. 

Ikas-jardunbidean ardaztutako metodologia erabiltzeko, oinarri batzuk 
azpimarratu behar dira, gure hizkuntz ikasketaren bilbapenean parte har- 
tuko beharko luketen oinarri batzuk. Garrantzizkoenak ikusiko ditugu. 

Hizkuntza baten ikastea era honetara ulertu behar da: 

a Jardunbide aktiboa. Horrek, berez, esan nahi du, "jarduera" ez dela 
ulertu behar ikaslearen irakurmen edo mintzamen-gaitasunaren maila- 
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ri begira bakarrik, ezagutza erabiltzeko formari eta haren bizi-ingu- 
ruari ere begiratu behar zaiola, jasotzen dituen informazio berriak sare 
zabalago batean zentzua izan dezan. 

b Erabakiak kontuan hartzen dituen jardunbidea= Irakaskuntza tradi- 
zionalean irakaslearen erabakiak bakarrik ziren baliozkoak eta horiek 
soilik hartzen ziren kontuan. Hizkuntz ikasketan oinarritutako meto- 
dologian eta, areago Xede Berezitarako Hizkuntzaren alorrean, berr:iz, 
ikaslearen erabakiak eta ekarpenak funtsezkoak dira. 

c Hizkunizaren mugatik at dagoen gai bat. Ama-hizkuntza ikasten 
denean, munduaren ezagutza eta. hizkuntza bera pare-parean joaten 
dira. Bigarren hizkuntza bat ikasten denean eta, areago He1buru Bere- 
zitarako ikasten denean, izugarrizko desfasea dago bi elementu horien 
artean, izan ere ikasleak izan dezake bere espezialitatean maila handi- 
ko ezagutza, eta haren hizkuntza-maila, aldiz, hutsa izan. Ezaugarri 
horiek dituen norbaiti irakasteak ikaslearen bi alderdi horiek berdin- 
-berdin errespetatzea esan nahi du. 

d Emoziorko esperientzia= Emoziozko esperientzia da eta ez da sistema 
baten arraziona1izatze hutsa. Horregatik, gelan emozio-jarrera positi- 
boa garatu beharko litzateke, adibidez, lanak binaka eginez, taldearen 
barne-harremanak eraginez, edo ikasgelako ekintza eragingarriak, 
interesgarriak, anitzak eta dibertigarriak burutuz. 

e Ekinira zenbaitetan halabeharrezkoa= Hau da, hizkuntza bat ikasteko ez 
da ezinbestekoa, hizkuntz alderdiak soilik lantzea. Adibidez, Xede Berezi- 
tarako Hizkuntzaren kasuan, landu daiteke hizkuntza bera ez den zerbait, 
enpresako arazoren batedo mediku-kontsultari buruzko gairen bat. Garran- 
tzizkoena da, ikasleak senti dezala,jornuga-hizkuntza erabili beharra. 

f Ikastea ez da ezinbestean sistematikoa» Informazioa sistematizatuz 
ikasten dugula egia da, baina jardunbidea ez da sistematikoa. Beste1a 
esanda, inforrnazioa erabat sistematizatuta azaltzeak ez du nahitaez 
ikastea bermatzen, ikasleak here bame-sistema propioa baitu. 

Oinarri metodologiko desberdinak: 

Xehetasun horiek azaldu ondoren, hizkuntz irakaskuntzaren ikusmo1de 
komunikatiboa zehaztuko luketen zenbait oinarri rnetodologiko, Hut- 
chinson & Waters-i jarraikiz, aipatuko ditut, eta ez Xede Berezitarako 
Hizkuntzarenak soilik. 

1 Hutsuneak 
2 Aniztasuna 
3 Iragarpena 
4 Gustura egotea 
5 Metodologia integratua 
6 Koherentzia 
7 Prestaketa 
8 Ikaslea giroan sarrarazteko gaitasuna 
9 Sormena 

10 Talde-dinarnika eta giro ona 
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gauzatzeko teknikak 
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1 Hutsuneak.: Ikasteko, pentsatu egin behar da. Den-dena egiazko eta 
ziur aurkeztuko balitzaigu, ez genuke gauzak pentsatzeko behar han- 
dirik izango. Hutsuneek sortzen dute arrazoitu beharra. Eta badira 
hainbat eta hainbat hutsune-mota: 

a Informazlohutsuneak:: Ikasle batek badu beste batek ez duen eta 
lortu beharko lukeen infonnazioa. 

b Transferentriahutsuneak:: Informazioa era batera lortzen da, eta hori 
beste bati pasa behar zaio. Adibidez, telefono-komunikazioren bat, 
oharrak. j asotzea, ohar bat norbaiti pasatzea horren berri izan dezan ... 

c Arrazonamenduhutsunealc.: Zantzuak eta informazio-zatiak ema- 
ten <lira eta horiekin erantzuna asmatu behar da. 

d Oroimenhutsuneak:» Jardueraren uneren batean informazioa jaso 
dute eta beste batean oroimena erabili behar dute inforrnazioa 
berreraikitzeko. 

e "Buruhausgarri" hutsuneak= Informazioaren berrantolaketa da, 
Informazio osoaren zati guztiak ematen <lira eta, osorik ateratzeko, 
zatiak antolatu egin behar dira. 

f Iritzihutsuneak.: Zer den garrantzizkoa eta zer ez den erabaki 
behar da, zerk duen erlazioa nahi denarekin eta zer den Iortu nahi ez 
dena. 

g Ziurtasunhutsuneak:: Zer da norbaitek ziur dakiena? Zer da aldez 
aurretik ziurtzat jo daitekeena? Zer asma daitekeena? Zein da lortu 
ezinezko informazioa? 

2 Aniztasuna.: Arretari eusteko eta ikaskuntz errepikapenaren asperdu- 
ra saihesteko, denetarik egin behar da irak.askuntzako unitate guztie- 
tan. Bitarteko anitz erabil daitezke: 

- Baliabideei dagokienez: testu idatzia, audioa, bideoa, azalpena, 
ahozko jarduna. 

- Eskola-antolamenduan: gelakide guztiei parte harrarazi, binaka Ian 
egin, banaka. 

- Ikaslearen egitekoari dagokionez: aurkezle, ebaluatzaile, hartzaile, 
arrazoitzaile, negoziatzaile ... 

- Ariketak., jarduerak, atazak. 
- Trebetasunak: makrotrebetasunak eta lanbide-trebetasunak. 
- Sail tematikoak. 
- Ikusmolde-motak.: zuzenketa morfologikoa edo sintaktikoa, jariota- 

suna, diskurtsoaren egitura, ahoskera ... 

3 Iragarpena» Zerbait iragartzeko, sistema bati buruzko aurre-ezagutza 
eduki behar da, egoera berri batean aurkitzea logikoa izango dena 
aurrez esateko. Oinarrizko teknika bat da, hizkuntz erabilerari eta hiz- · 
kuntz ikasketari aldi berean eragiten baitie, 

Baditu beste alderdi pedagogiko onak ere, ikaslearen berekiko kon- 
fiantza areagotu egiten baitu, bere ezagutzen kontzientzia indartzean. 
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Teknika horrek lagundu egiten dio irakasleari ikasleen hutsuneak aur- 
kitzen, ikaslearen adimena suspertu eta prestatu egiten du ikasteko, 
eta, azkenik, ikasleari bere egoa jardueran sarrerazten dio. Izan ere, 
norbaitek zerbait iragartzen duenean, arriskatu egiten da erabakiak 
hautatzean eta hartzean, eta, lana egin ondoren, zuzen ala oker zegoen 
jakin nahiko du. Bestela esanda, aurresanak eta iragarpenak motibazio 
handia sortzen <lute. 

4 Gustura egotea. Hizkuntz eskolan ongi pasatzea ez da hutsaren 
hurrengoa. Funtsezko modu bat <la atentzioari eusteko. Gauza arrunta 
da hori haurren irakaskuntzan, baina ahaztu egiten zaigu helduekin ari 
garenean eta, areago, Xede Berezitarako Hizkuntz irakaskuntzan. 
Hala ere, gai Iehorrenetan ere, izaten da parada elementu pizgarri 
batzuk aurkitzeko edo gehitzeko, ikaslea asper ez dadin eta arretari 
euts diezaion, hau da, ikaslea informazioak jasotzekoan erne egon 
dadin ikas-jardunbidean. 

5 Metodologia integratua» Eskolako jarduerak hizkuntzaren errealita- 
tea islatu beharko luke,jakina. Eta errealitatean trebetasunak bata bes- 
teari lotuta agertzen dira eta elkar osatuak. 

Kontuan hartzen badugu trebetasun baten garapenak jeneralean beste 
trebetasunen garapenari laguntzen diola, garrantzizkoa da hizkuntz 
ikaslea lotura horren jakinaren gainean egotea, eta trebetasun bakoitza 
isolatua eta aparteko zerbait bezala ez ikustea. 

Hizkuntza eta trebetasun-elementuen aurkezpen osatuari laguntzen 
dioten jarduera batzuk izango lirateke: arazoak irtenbideratzekoak, 
simulazioak, rol-jokoak eta agertokiak. Ataza-mota horrek, oro har, 
ikasleak bere bizitzan burutzen dituen edo burutu beharko dituen jar- 
duera horiek berregingo lituzke. 

6 Kohereniziar Ikasleak argi ikusi beharko du zer eta zergatik egingo 
den, eta eta.pa bakoitza xede-helburuaren zati bat dela ohartuz. Uste 
dut gai hori munta handikoa dela EFEn irakaskuntzan, ikasleek bai 
baitakite hizkuntza zergatik eta zertarako behar duten. 

7 Prestaketa» Garrantzitsua da bai irakasleak eskola eman baino lehen 
egin behar duen aurre-prestaketa, baita ikasleak burutu beharko due- 
narena ere. Erne egon behar, erabiliko dituen materialen testuinguruko 
ezagutza eraikitzeko, horrela errazago sartuko da ikaslea ikasteko 
giroan. 

8 Ikaslea giroan sarrarazteko gaitasuna= Ikasleek giroan sartuta egon 
behar <lute, arlo kognitiboan eta afektuenean ere bai, bietan batera. 
Baliabiderik xumeena eta eraginkorrenetakoa, lehen aipatutakoez 
aparte, galderak egitea litzateke, kontuan izanik galderak ez daitezela 
erantzuteko zailegiak izan, eta, batez ere, ikasleek behar den denbora 
izan dezatela, erantzuna lortzeko. Ikasleak hitzak eta lanbideko trebe- 
tasunak uztartu behar ditu, berehala konturatzeko modua izan dezan 
eta era naturalean osatu, bere ama-hizkuntzan egiten duen bezala, 
orain ikasten ari den hizkuntzan ere ari dadin. 
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2.5. Aza/dutako zenbait 
teknikaren aplikazioa 

argitzeko bideak 

1. lagina 
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9 Sormena» Hizkuntz eskolako jarduerek beste zerbait islatu beharko 
lukete, hizkuntza dinamikoa dela, eta, beraz, leku egin behar diela 
erantzun desberdinei edo erantzun-maila desberdinei. 

10 Taldedinamika eta giro ona. Irakaskuntzan gaiak aztertzen eta sis- 
tematizatzen saiatzen bagara ere, argi dago badaudela eragile ukitu 
ezinezkoak ikasketa baldintzatzen dutenak; bat aipatzeko, ikasle-ira- 
kaslearen arteko harremanak, Lankidetza-giroa sortzen saiatzea eta 
eskolan elkarrekin ondo mo]datzea oso gora handikoa da eta, areago 
LFEko eskoletan, irakasleak sarritan lantzen ari diren gaian bere 
burua duda-rnudan ikusten baitu eta gerta daitekeelako ikasleari ez 
gustatzea laneko betebehar gisa ordu batzuk iragan behar izatea, gaz- 
telania ikasten, esate baterako. 

Kontuan hartu behar dira beste elementu hauek ere: 

1. Komunikariorako ikasten den hizkuntzaren erabilera 

Eskolan parte hartzaile guztiei aukera asko eman zaie elkarrekin berez 
eta benetan komunikatzeko. 

Horrek esan nahi du, jarduera didaktiko gutxi-asko komunikatiboez 
aparte, aukera guztiak baliatu behar direla ikasleek hizkuntza egoera 
errealetan erabil dezaten, e1karrekin edo irakaslearekin informazioa nu- 
katzeko eta esanahiak negoziatzeko. 

2. Autonomiaren garapena 

Gaur egun joera bat dago atzerriko hizkuntzak ikastean, Xede Berezita- 
rako Hizkuntz irakaskuntzan ere egon dagoena, ikasleen autonomia 
garatzekoa. Azken batean, nahi izaten da ikasleak beren kasa ikasteko 
gai izatea, ikastea eraginkorragoa izan dadin eskolan eta eskolaz kanpo 
ere, irakaslearen etengabeko laguntzarik gabe. Horrek esan nahi du, ira- 
kasleak ez duela gaiari buruzko ezagutzak azaltzera mugatu behar, eta 
denbora gehiago eman behar duela ikasleei ardura handiagoa hartzeko 
lagnntzen. Laguntza horretan sartzen dira prestaketa psikologikoa, hiz- 
kuntza ikasteko gogoa bizkortzea eta estrategien erabileran prestatzea. 

· 3. Parte hartzaileen arteko elkarreragina 

Eskolan ikasleek eta irakasleek hartzen dute parte. Ikasten ari dena ez da 
egonean dagoen norbait. J ardunean hartu behar du parte eskolaren gara- 
penean, ez erantzunak emanez bakarrik, ekimenez baizik: argibideak 
eskatuz, oztopoak azalduz ... 

Ikus dezagun segidan azaldutako zenbait teknikaren aplik.azioa hainbat 
ikasmaterial oinarri hartuz. 

Imagen de la marca. M. Fajardo y S. Gonzalez. Santillana. Universidad 
de Salamanca 1995. Marketing: La Publicidad (63 or.). 
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.1: 1. lagina Harkecfo : la ubli(ida4 

7. Complete el siguiente cuadro, en el que se recogen distintos medios publicitarios, 
buscando las palabras que necesita en el artfculo «Un carnpafion para un llder», 

lwm·U·f 

PRENSA 

1�,o 
TELEV!Sl6N 

DIRECTO 

OTROS 

SO PORTES 

- prensa gracuita 

- ernisoras 

-folletos 

- catalogos 

- regalos 

FORM AS 

- encartes 

-anuncios clasflcados (par palabras) 

-programas 

-programas 

- publl-reportajes 

- dirigida al domicilto 

- dirlgida al lugar de traba]o 

- la publicidad se limlta al nombre de 
la rnarca o de la empresa 

- J arduera honetan hutsuneak betetzeko teknika erabiltzen da. 

- Transferentzia bidez hutsuneak betetzeko moldeari dagokio. Hau da, 
lan hori burutzeko, ikasleak aurrez informazio zehatz bat lortu behar 
du. Informazio hori artikulu honetan aurkituko du: "Un campafion para 
un lfder" eta, ezertan hasi aurretik, irakurri eta ulertu beharko du. Gero, 
lehen prestatutako gida baten arabera informazioa sailkatu egin behar- 
ko du. 

- Horrela lortuko da, eskuratutako eta leku egokian kokatuta dagoen 
inforrnazioaren bidez, ikasleek hitz-sorta bat izatea, publizitatearen 
alorrean arruntak diren baliabide, euskarri eta formekin, 

- Informazio-hutsuneak dituen jarduera horrek balioko du hiztegi espe- 
zifikoa sartzeko, eta, aldi berean, sailkatzeko. Proba txiki bat da, unita- 
te bakoitzean hasierako edo amaierako hiztegira behin eta berriz jo 
beharrik izan gabe, hiztegia apurka-apurka lantzeko. 
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.2: 2. lagina 

5. t. Mire este dibujo y diga que cree que se anuncia en el. 

5.2. Estearticulo infonna sobre una campaiia publicitaria, Lealo y responda a 
las siguientes pregumas: 

a. <En que tipo de soporte aparecieron los anuncios Carelman? 
b. ( Par que resultaban enigrrciticos? 
c. cQue producto se anunciaba y con que objetivo? ,Quien era el anun- 

ciante! 
d, Haga una lista de rodes los objetos irnposibles creados por Carelman. 

rnencionados en el rexro, Despues piense c6rno podria definir el concepto 
de -objeto imposible-. 
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El anuncio que vende imaginacion 
Unas vallas crean expectaci6n al paseante de Madrid 

ROGER SALAS 
Comenzaron a aparecer hace po- 
co mas de un afio, El foco de 
arencion principal fue la plaza 
de Cibeles. Se veian desde todos 
Jos lados: .a pie, en coche, en 
autobus, Eran basicamente iden- 
ticas de d isefio: un gran letrero 
donde solo variaba el curioso 
objeto imposible del dibujo. 

Tampoco tenian unas sei'ias 
en d6nde adquirirlos, o al menos 
una pauta del fabricante. Solo, 
en letra pequefia, el nombre de 
Jacques Carelman, su creador. 

El enigma crecio en los meses 
siguientes, cuando el nurnero de 

pillo de dientes capaz de atender 
los dos !ados de la boca a la 
vez. Eran el regalo ideal, la bro- 
rna'por excelencia. 

El objetivo del anunciante, en 
este caso un profesional del ra- 
mo publicitario, estaba conse- 
guido: que no pasara indiferente 
este espacio de! mobiliario ur- 
bano destinado a vender y pro- 
mocionar. 

La revista semanal Epoca le 
dedic6 a este creador un amplio 
reportaje, que recogia una nume- 
rosa muestra de la colecci6n (en 
las vallas solo llegaron a apare- 
cer cinco de sus creaciones, inte- 
ligernernente escogidas entre ob- 
jetos muy reconocibles, de Iacil 
visualizacion y uso cotidiano). 

En las vallas nunca aparecio 
su preservative de Iino encaje 
(Carelrnan ha expuesto su obra 
irnposible en Alencon, ciudad 
francesa famosa por sus enca- 
jes), sin suponer el artista en 
cuesti6n que la picaresca espafio- 
la. mucho antes y de manos do- 

objetos imposibles y de vallas 
repartidas por las principales pla- 
zas de la ciudad se hicieron mas 
numerosos. 

Preservativo de encaje 

Los objetos imposibles de Jacques 
Carelman llamaron la atencion 
de rnucha gente. Incluso hubo 
ingenuos que llegaron a Jos gran- 
des alrnacenes y a tiendas de re- 
galos a ver si por casualidad te- 
nian la cafetera para rnasoquis- 
tas, el rnartillo para clavos 
inaccesibles o el rapido, un ce- 

mesticas, habia inventado el ad- 
miniculo contraconceptivo de 
ganehillo, aunque con nulos resul- 
tados, Tarnpoco han llegado a 
las masas callejeras la baiiera 
con puerta de acceso o la mesa 
de pimp6n ondulada. 

La empresa que coloc6 las va- 
llas en Madrid reconoce hoy, 
cuando la campaiia esta a punto 
de tenninar, que el experimenw 
ha sido rotundamente positivo: 
todos los espacios que ocuparon 
los objetos imposibles hoy estan 
ocupados por cosas mas o me- 
nos reales y posibles de encon- 
trar en el mercado. La lista de 
objetos imposibles realizados, o 
al menos ideados, por Carelman 
llega, entre otros. a una pecera 
con jaula incorporada para pe- 
ces voladorcs, un reloj de arena 
antivejez con gruesas piedras en 
vez de polvo, una pip a de doble 
cazoleta para viciosos del humo 
y una cacerola con grif o para 
drenar la sopa. Carelman ha pen- 
sado en las paridas de todos. 

5.3. En pequefios grupos traten de disefiar al.gun otro objeto imposible y 
describanselo al resto de la clase. 
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2. /agina 

3. Gramatikaren 
sarrera Xede 
Berezitarako 

Hizkuntz 
irakaskuntzan 

3.1. Aztertu 
beharreko a/derdiak 

3.2. Aplikazioa 

.3: 

186 

Publizitateari burnzko artikulua. Hablemos de negocios. M. LL Sabater, 
E. Martin, M. Bosch 

Alhambra Longman. Madrid 1992. Publicidad. 

Jarduera honetan, publizitateari buruzko artikulu bat irakurtzea proposa- 
tzen zaio ikasleari, sormen edo irudimenezko ariketekin. 

- Marrazkian informazio-hutsune bat aurkituko du (zeren berri ematen 
da? Ez da markarik aipatzen, ezta non lor daitekeen ere esaten) eta ira- 
garpen-ariketa bat (zertaz izan Iiteke iragarpen hori?). 

- Irakurketak badu lehen aipatutako osagai garrantzitsu bat: gustura ego- 
tea, ongi pasatzea, hori dibertigarria gertatzen baita. 

- Ikaslea jardunbide horretan sartu egiten da, asmatu egin behar baitu eta 
gero bere hipotesia zuzena ala okerra zen ikusi. 

- 5.2. ariketan sustatu egiten da ikaslea sormena lantzera, ezinezko 
objektu bat diseinatu behar baitu. 

- Talde-dinamika sortzen du, talde bakoitzak gauza dibertigarriaren ber- 
tsio desberdina egingo baitu, objektu ezinezkoarena alegia. 

Gai sahestezina da, ikaslearen hizkuntz gaitasuna hobetzeko gramatika- 
ko alderdi batzuk sartu behar izatea. 

Orain arte esan dugunaren arabera, argi dago gramatika-jarduera batek 
egon behar duela: 

• Testuinguru batekin estu lotuta. 
• Lantzen ari garen gaiarekin erabat bat etorriz. 

Ezin da, besterik gabe, inongo Ioturarik gabe, gramatikako puntu bat 
azaldu, baizik eta gai jakin baten inguruko jarduera izan behar duela, eta 
horren agerpena garrantzizkoa izan behar du. 

Gauza garbia da, hori egiteko era desberdin eta anitzak daudela. Horieta- 
ko bat azalduko dugu (.3 irudian): 

1.2.b. Estas pueden ser algunas de las causas de descenso o aumento en el volurnen 
de contrataci6n de la bolsa, iPuede aiiadir otras? 

• Subida/baj ada de] precio de! crude. 
• Aceleraci6n de la inflacien, 
• Subidalbajada de tipos de interes, 
• Situaci6n de la peseta. 
• Aumento/descenso de la tasa de crecirniento. 
• Reajuste de paridades en el SME. 
• Deterioro de los beneficios ernpresariales, 

1.2.c. Trabaje con su compafiero/a, Practiquen expresando la causa de las varia- 
ciones en la actividad bursaril. Pueden utilizar este rnodelo: 

Modelo: El descenso del volumen de contratacion fue debido a ... 
ascenso fue consecuencia de ... 

se debi6 a ... 

Hablemos de negocios, M. LI. Sabater, E. Martin, M. Boch. Alhambra Lo11g111a11. Madrid 
1992. U11idad 8. Bancos y Finanzas. (99 or.). 

Marfa Llutsa Sabater 



4. Jarduera 
integratuak 

4. 1. Justifikazio 
metodo/ogikoa 

4.2. lkasleen 
ezagutzazko 
justifikazioa 

4.3. Jarduera 
integratu baten 

aurkezpena 

Jarduera oso erraza da, Burtsaren inguruko ekintza-sorta baten osagai 
dena. Aurreko jardueran ikaslea Burtsako hiztegira jarri da. 1.2.b. atalean 
burtsaren gorabeherak sorrarazten dituzten eragileen adibideak ikasleari 
eman eta gaiari buruz dakiena ibilian jartzen du, burtsaren aldaketa-era- 
gile gehiago azter ditzala esanez. Segidan, hizkuntz eredu batzuk ematen 
zaizkio gauzen zergatikoa adierazteko gain izan dadin, eta aurreko jar- 
duerako elementuak, eman zaizkionak nahiz bere kasa aurkitu dituenak, 
join ditzala esaten zaio. 

Bi ariketa horietan, gramatika lantzen da kausa eta ondorioei buruzko 
azalpenekin, hizkuntz testuinguruan sartzen saiatuz, ikasleari erakusteko 
nolako etekina aterako dion bere esparru profesionalean. 

Leben aipatutako oinarri metodologikoetan bada bat, trebetasunen inte- 
grazioa aipatzen duena. Leben esana dut, eskolako jarduerak hizkuntza- 
ren errealitatea islatu beharko lukeela, eta errealitatea da trebetasunak 
elkarrekin lotuta daudela eta osotasun batean sartuak. Kontuan hartzen 
badugu, trebetasun baten garapenak normalean beste trebetasunak lan- 
tzen laguntzen duela, garrantzizkoa da hizkuntz ikaslea jakinaren gaine- 
an egotea lotura horretaz, eta trebetasun bakoitza bere soilean ez ikustea. 
Beraz, zentzuzkoa da jarduera pedagogikoek oinarri hori islatzea. 

Orobat esana dut, askotan negozio-alorreko gaztelania-ikasleekin aritzen 
garela, eta badituztela ezagutza pasiboak, prentsa espezializatua irakur- 
tzeko adinakoak, baina zailtasun handiagoa dutela enpresa batean dau- 
den zenbait komunikazio-mota idatzizkotan. Batez ere kezkatzen ditu: 
bilera batean parte hartu behar izatea, gaiak ulertzen baditu ere, berezko 
parte-hartze aktiborik ezin burntu ahal izatea, mintzamena urria eta 
mugatua baita. 

Askotan ez da ezagutza-mailaren kontua izaten, trebetasun desberdineta- 
ko oreka-falta baizik, Irakurketari eta idazketari lehentasun ematen zio- 
ten sistema batean hezi ziren, ulermena eta mintzamena aide batera 
utzita. 

Hori saihesteko, gero eta gehiago baztertzen <lira trebetasun bat bakarra 
lantzen duten jarduerak, eta gehiago saiatzen dira horietako batzuk ataza 
desberdinetan edo urratsetan sartzen. 

Jarduera integratuak, batzuetan, atazen segida luze bezala hartzen dira. 
Negozioen alorrean, zorionez, oso egoera egokiei erantzun diete, mundu 
profesionalean gertatzen denarekin erraz identifikatzeko eran. Kasu kla- 
sikoa bat da gutun bat aurkeztu eta ondorengo telefono-hizketa egitea. 
Ikasleak ahozko laburpena egin behar dio Iankide edo arduradunen bati, 
eta, ondoren, gutun edo fax bat idatzi. 

Hala ere, askoz ere mugatuagoak izan daitezke, orain aurkeztuko dudan 
bezala. 
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5. Bisita bat 
enpresa-alorrean 

5. 1. Negozioen 
esparrurako gaztelania 

ikastaro batean ase 
beharreko premiak 

5.1.1. Hizkuntz 
gaitasunmailaren 

hobekuntza, orokorrean 

5. 1.2. Sail /exikal 
berezien gaitasuna 
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2.1. EIBARSAk arduradun bat behar du Esportazio Sail berrirako. Entzun ezazu 
Marketing-arduradunaren eta Pertsonalarenaren artekoa eta: 

a Idatz itzazu hautagaiak beharko lituzkecn trebetasunak. 
b Idatz ezazu prcntsarako oharra. 

Hablemos de negocios. M. LI. Sabater, E. Martin, M. Boen.Alhambra Longman. Madrid. 
1992. Unidad 2: Puestos de trabajo (p.25). 

a Zein helburu du jarduera horrek? Ikasleek prentsarako lan-eskaintza- 
ren iragarki bat idaztea, aurreko moduluko adibideetan oinarrituta, 
Marketing-en arduradunaren eta enpresa bateko Pertsonalarenaren 
arteko elkarrizketaren informaziotik hasita. 

b Bizitza profesionaleko egoeraren bati erantzuten al dio? Oso egoera 
arrunta da, bizitza profesionalean askotan gertatzen dena. 

c ldazketaariketa soila al da? Ez da idaztea bakarrik, beste trebetasu- 
nak ere hartzen ditu kontuan. Kasu honetan, ikasleak elkarrizketa bat 
ulertu behar du, informazio jakin bat atera, oharrak jaso, eta testu bat 
idatzi, hori guztia aurrez eman zaion ereduari jarraikiz. 

Trebetasun integratuen adibide bat da, testu idatzi baten emaitzarekin, 
enpresa batean benetako egoera komunikatiboan gerta daitekeena. 

Aipatu eta komentatu egingo ditut behar horiek, lau sailetan banatuta. 

Lehen ere esana dut Xede Berezitarako Hizkuntzak baduela, guztiaren 
gainetik, hizkuntza orokorraren gorputz bat, irakaskuntzan baztertu ezin 
dena. Argi dago mota horretako ikastaro batean elementu berriak sartu 
egin beharko direla, edo puntu ahul batzuk edo hizkuntza orokorreko 
alderdi korapilatsuak sendotu, baina beti erabilera profesionalaren ikus- 
puntutik begiratuta, hau da, testuingurnko ja.rdueretan guztiz oinarritua, 

Leben esandako zerbait aipatuko dut berriro: hiztegi espezializatua, 
Aipatu dut eragile horri eman izan zaion gehiegizko garrantzia. 

Ukaezina da beharrezkoa dela hitz berezien saila lantzea. Hala ere, uste 
dut hiztegia hizkuntz mota horretako alderdi bat besterik ez dela eta 
materialek ez dutela hiztegian soilik oinarritu behar. Nire eskarmentuak 
erakutsi dit, alor jakin bateko aditu batek lehendik ezagutzen dituela 
hitzak edo oso erraza egiten zaiola horiek ikastea baldin eta irakasleak 
dokumentu egokiak hautatzen badaki. 

Garrantzizkoa da, ikasleak hiztegia erabiltzen ikastea, here lanbide pro- 
fesionalerako garrantzitsua den diskurtso baten barman. 

Marfa Lluisa Sabater 



5. 1.3. Hizkuntza 
profesionalaren 

erabilerarekin 
zerikusirik duten 

trebetasun 
komunikatiboen 

gaitasuna 

Orain arte, material didaktikoen sortzaileek ez diote gai horri behar adi- 
nako garrantzirik eman. Trebetasunez ari naizenean, ez ditut aipatu nahi 
lau trebetasun klasikoak: irakurmena, idazmena, ahozko ulermena eta 
idatzizkoa, edozein profesionalek lanean behar dituen trebetasun integra- 
tuez ari naiz. Horiei eman behar zaie arreta berezia negozioetarako gaz- 
telania-ikastaroaren diseinuan. 

Oso modu fidagarrian sailka daitezkeelako, ez ditut zerrendak emango. 
Ezagunak dira, gainera. Batzuk aipatuko ditut, profesional askok ahozko 
trebetasunean jorratu beharrekoak: 

1. Ohiko telefonokomunikazioak izatea: 

- Letreiatzea. 
- Zenbakiak/zifrak/datak ematea. 
- Telefono-hizketako formula adierazgarriak erabiltzea. 
- Elkarrizketak eta hitzorduak taxutzea eta ziurtatzea. 

Informazioak, aginduak ematea. 

2. Barnebileretan edo gaztelaniadun kidelbezeroekin parte hartzea: 

- Bilera batean burn izatea eta zuzentzea. 
- Azalpenak egitea. 
- Arrazoitzea. 
- Proposamenak egitea. 

Informatzea. 

3. Ahozko aginduak ematea: 

- Lan-tresneriaren erabileraz. 
- Zereginen bat burntzeko. 
- Pertsonak/zerbitzuak/bulegoak lekutzeko enpresa edo lantegiren 

batean. 
4. Enpresantlantokian ohiko Janak nola burutu behar diren azalpenak 

ematea. 

5. Azalpenak egitealgai haueta: galdetzea: 

Produktu/zerbitzu bateko hutsegiteren baten arrazoia, 
- Enpresa/lantokiren bateko zerbitzu eta bulegoak lekutzea. 
- Enpresa/lantokiren bat antolatzea. 

6. Informazioak ematealgalderak egitealerantzutea galdera hauei: 

- Enpresa/lantoki bateko leku desberdinei buruzko informazioa ema- 
tea/galderak egitea. 
sail/zerbitzu/planta/makina baten funtzionarnendua. 

7. Enpresallantegi baten leku desberdinei buruz informarioak 
ematealgalderak egitea. 

8. Jendearen harreran ahoz aritzea: 

- Informazioa emanez. 
- galderei erantzunez. 
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historikoen, 
soziologikoen eta 

politikoen integrazioa 

5.2. Kasu 
simulazioak: 

enpresako hizkuntza 
irakaskuntzan 
baliozkoa den 

jardueramota bat. 
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- Arazoaren bat konponduz. 
- Kexuren bat dela eta barkamena eskatuz. 

Aholkuak emanez. 

9. Elkarrizketa profesional bate an parte ha rtzea. 

ltl.Produktutzerbitzu bat aurkeztea. 

11. Diagramak/grafikoak!piktogramak aho: interpretatzea. 

12.Giza harremanetan eguneroko gai arruntei buruzko elkarrizketa 
informaletan esku hartzea. 

13 .Bidaiaren batean, lanbidearekin zerikusirik ez duten egoera komuni 
katiboetan parte hartzea. 

Berdin egin behar da gainerako trebetasunekin ere: idazmena, ahozko eta 
idatzizko ulermena, inguru profesionalean trebetasun bakoitza isolatmik 
erabiltzea oso gutxitan gertatzen bada ere. 

Alderdi hau funtsezkoa da, berea ez den beste herrialde batean negozio- 
ren bat egin nahi duenarentzat. Eta gai hori oso gutxi ukitu da Xede 
Berezitarako Gaztelaniazko eskuliburuetan. Baina argi dago ikastaro- 
-mota hauetako ikasleak jabetuta egon beharko Iukeela lana egin behar 
duen herrialdeko gai soziokulturalekin. 

Ahal den neurrian, gai izan beharko genuke ikasleari bizitza profesiona- 
Iean aurkituko dituen zenbait alderdiri buruzko ohar eta argibideak ema- 
teko, geroan eroso ibil dadin. 

Hala ere, ez dut uste gai hori zuentzat hain baliozkoa izango denik, zeuen 
herrialdeko enpresaren batean ariko baitzarete. 

Ataza-mota hori oso baliagarria izan daiteke Xede Berezitarako Hiz- 
kuntz irakaskuntzan. Eta ariketa honetan hainbesteko interesa egotearen 
arrazoia, elementu linguistikoen eta trebetasunen aurkezpena egiteko 
balio handikoa izatea da. 

Ataza-rnota hauek, oro har, ikasleak bizitzan burutzen edo burutuko 
dituen jarduera profesionalak irudikatu Iituzkete, nahiz eta ikasgelan 
horiek beste elementu pedagogikoagoekin osatzen diren, 

Mota profesionaleko arazo bat dago ariketa horretan, gaian sartuta dau- 
denen arteko eztabaidan, bakoitzak eginkizun jakin bat bere gain hartzen 
duenean, zaindu beharrekoa, 

Ariketa horietan prestaketa-fase bat dago, helburu eta beharren arabera 
laburragoa edo luzeagoa izan daitekeena. Gaia aztertu badugu, eta azken 
ahozko ariketa burutzeko izan behar dituzten osagai semantikoak eta Iin- 
guistikoak badauzkatela ziur baldin bagaude, hau bakarrik egingo dute: 

 Kasuarenprestaketa estrategikoa (erabiliko dituzten argudioak). 
 Prestaketa psikologikoa (azken eztabaidan azalduko duten jarrera era- 

bakitzea). 

Marfa Lluisa Sabater 



6. Ataza bidezko 
jarduera 

6 1. Ataza bidezko 
ikusmoldearen 

egokitzapena Xede 
berezitarako hizkuntz 

irakaskuntzan 

Kasu-simulazio batek funtzionatuko badu, ikasleei eskuraerraza izan 
behar zaie, hau da, jomuga-taldea ikusita, ez dira arazo teknikoegiak 
planteatu behar, bestela hizkuntz eskolako benetako helburuari eta 
komunikazioari oztopoak jartzea izango litzateke. 

Kasu-simulazio teknikoegiak ez du hizkuntz eskolarako balio, helburuak 
ez baitira berdinak. Izan ere, ariketan arazo bati irtenbidea aurkitzea 
bigarren mailako zerbait da, eta bat baino gehiago izan daitezke gainera, 
eta ona da hori gertatzea. Ikasleak ez du here burua gehiegi estutu behar 
irtenbide zuzena aurkitzen; bilatu behar duena zera da, bere jarreraren 
aldeko ideiak eta arrazoiak xede-hizkuntzan egoki azaltzea. 

Azken helburua kontuan hartuta, pausoz pauso, mota guztietako ariketak 
egiten <lira, azken eztabaidara, arazoaren irtenbidea eman beharrekora, 
eramaten direnak. Simulazioa ondo eraikia baldin badago, alor tematiko 
jakin bat azter daiteke (marketinga, publizitatea, laneko harremanak ... ) 
eta balio dezake modulu edo ikastaro jakin batzuk diseinatzeko, progra- 
ma edo metodo jakin bat burutzeko behar hainbat ordu ez dugunean. 

Gaur egun, Xede Berezitarako Hizkuntzak irakasteko metodo berrietan 
gero eta gehiago hartzen da aintzat ataza bidezko ikusmoldea. 

Hizkuntz eskoletako jarduerarik gehienak gaur egun ataza bidez egiten 
direla esatea normala da, eta nire asmoa ez da horien baliagarritasuna 
zuritzea. Baina, uste dut, alor profesionalera zuzenduta burutzen diren 
eskoletan komeni dela horien balioa azpimarratzea, horiek baitira asko- 
tan ikasleen beharretara ondoen egokitzen direnak. 

Azpimarratu beharra dago ataza bidezko ikusmoldearen garrantzia xede 
berezitarako gaztelania-irakaskuntzaren alorrean. Gehienbat Erabilera 
Profesionaleko hizkuntzaren alorra da, hain zuzen ere, ikasleek mendera- 
tu behar dutena. 

6.2. Atazaren Ez da nire asmoa atazaren kontzeptuaz eman diren definizio desberdine- 
definizioa tan sartzea, horregatik, osoena iruditzen zaidana aurkeztuko dut eta Xede 

Berezitarako Hizkuntz irakaskuntzan ataza bidezko ikusmoldea ulertzen 
gehien lagunduko duena. Eta hori da Zan6n-ek eman duen definizioa. 
Zan6n-ek (1990) ataza definitzen du, esanez jarduera bat dela: 

- Bizitza errealeko komunikazio-prozesuak irudikatzen dituena. 
- Ikasgelan jarduera-unitate bezala identifikagarria. 
- Propio hizkuntz ikasketara zuzendua. 
- Helburu, egitura eta lan-sekuentzia bat bezala diseinatua. 

Atazaren kontzeptua jarduera gisa gisa ikusten da, hizkuntz ikasketa on 
bati zuzendua, komunikazio-praktikaren bitartez. 

Ataza-mota asko daude, Ernesto Martfn-ek dioen bezala, bilatu nahi 
denar.en arabera formulatuak: 
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6.3. EUPen a/orreko 
hizkuntz 

irakaskuntzarako 
testuinguruko atazak 

baliatzen 
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a Nahi den helburua izan daiteke: 
- Komunikazio linguistikoa. 
- Forma linguistikoa. 
- Eduki kulturalak edo soziokulturalak. 
- Hizkuntz ikasketa. 

b Estruktura eta hedapena izan daitezke: 
- Ataza sinpleak, bat bakarra burutzen denean. 
- Ataza konplexuak, zenbait azpi-ataza dituztenak edo ataza sinpleak. 

c Beste jarduerekiko autonomiari begira, izango di.ra: 
- Azken jarduerak, sekuentzia laburrago edo luzeago baten amaiera 

adierazten dutenean. 
- Jarduera trebatzaileak, azken ataza aurreko urratsetan edo etapatan 

egiten direnean. 

Azken ataza komunikatiboak burutzeko, ikasleek jarduera batzuk bum- 
tzen dituzte, amaierako ataza egiteko aurrez egiten diren urrats edo fase- 
ak osatzen dutenak. 

Bukatu aurretik egiten diren atazek izaera propioa lortzen <lute eta azken 
atazarekiko nolabaiteko autonomia <lute, nahiz eta ez galdu harekin 
duten lotura, ataza horiek zentzua ematen diote azken atazari, Badira, 
gainera, ataza horietan eragile batzuk azken atazan ere eragin berbera 
izango dutenak. Horien artean garrantzizkoak <lira bereziki ikasleen 
elkarreragina, lankidetza-ikasketa eta produktu edo emaitza bat lortzea. 

Ernesto Martfn-ek dioenez "Ataza ikasgelako lan-unitate bat da, eta, aldi 
berean, azpiatal-bilbea, elkarrekin eta azken atazarekin koherentziaz 
lotuak". 

Atazaren definizioan luzatu egin naiz, Erabilera Profesionaleko hizkun- 
tzaren esparruan ataza bidezko ikusmoldea hobeto ulertzeko eta alor 
horretan ikusmolde horrek dakarren onura bistaratzeko. 

Ataza bidezko ikusmoldea benetan egokia da laneko testuinguruan ari- 
tzen den norbaiten behar bereziei erantzuteko, proposatzen diren atazek 
bizitza errealeko komunikazioa irudikatzen baitute eta publikoaren beha- 
rrei erantzuten. 

Horretarako, eta teoriatik praktikara pasatzeko, 5 .1.ra joko dut, negozio- 
etako hizkuntz ikastaro espezializatu batean ase behar diren ahozko adie- 
razpen-beharrei erantzutera. Benetan alor horretan profesional batek 
menderatu behar dituen trebetasunak aztertzen baditugu, berehala, gai- 
-zerrenda bat aurkituko dugu, ataza bidez ikastaroan lantzeko. 

Profesional batek negozioen munduan menderatu behar dituen trebetasu- 
nen eskema hau da: 

- Ohiko telefono-komunikazioak izatea. 
- Bame-bileretan edo gaztelaniadun kide edo bezeroekin parte hartzea, 
- Ahozko aginduak ematea. 
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6.3. 1. EUPen 
testuinguruko ataza 

adibideak 

6.3.2. lkasgelan 
ataza burutzeko 

baldintzak 

- Enpresan/lantokian ohiko lanak nola burutu behar diren azaltzea. 
- Sail/zerbitzu/planta/makinaren funtzionamenduari buruz informazioa 

ematea/galderak egitea/erantzutea. 
- Enpresa/lantokiko sail desberdinei buruz informazioa ematea/galderak 

egitea. 
- Publikoaren harreran ahoz aritzea. 
- Elkarrizketa profesional batean parte hartzea. 
- Produktu/zerbitzu baten aurkezpena egitea. 
- Diagramak/grafikoak/piktogramak ahoz interpretatzea. 
- Eguneroko harremanetako elkarrizketa informaletan parte hartzea. 
- Bidaiaren batean, lanbidearekin zerikusirik ez duten egoera desberdi- 

netan esku hartzea. 

Horietako batzuk zerrendan dauden-daudenean erabil daitezke: elkarriz- 
keta profesionalean parte hartzea, produktu edo zerbitzu baten aurkezpe- 
na egitea. Grafikoak, diagramak, piktogramak ahoz interpretatzea ... 

Eta, zehazki nola gauzatu daiteke trebetasun hauetako baten Jana ataza 
bidez ikasgelan? 

Horri erantzuna eman aurretik, probetxuzkoa litzateke ikasleei proposa- 
tzen zaizkien ataza desberdinen adibide batzuk ikustea. Erabilera Profe- 
sionalerako gaztelania-metodoan, SOCIOSen aurkitzen ahal <lira. 

Azpimarra ditzagun ondorengo hauek: 

- Irudipenezko enpresa bat sortzea, sozioak bilatzea, iragarpen bat pres- 
tatzea etajendaurrean aurkezpena egitea. 

- Proiektu bat baloratzea. Enpresa bat eraiki nahi duenei aholkuak ema- 
tea: zein negozio-mota, prezioa, kokapena ... 

- Enpresako bazkari bat egiteko lekua eta eguna aukeratzea. 
- Produktu berri bat garatzea eta jendaurrean aurkeztea, 
- Enpresa bateko organigrama aurkeztea eta lana zein sailetan egin nahi 

den justifikatzea. 
- Mailegu bat eskatzeko banku bat aukeratzea. 
- Feria batean parte hartu ondoren txosten bat idaztea. 
- Bezeroaren eta hornitzailearen artean eskari bat negoziatzea eta akor- 

dioa idatziz gauzatzea. 
- Agur egiteko diskurtso bat egitea. 

Egiantzeko atazak <lira eta baliagarriak enpresaren alorrean ari denaren- 
tzat, beraz, ikasleak motibatzeko egokiak, laneko zenbait gauza horietan 
islatuta aurki baititzake, 

Ikasgelan ataza bat, Zan6n-en eta Ernesto Martin-en definizioen arabera, 
burutzeko, ezinbesteko baldintza da aurreko jarduerak azpi-atazatan 
hurrenkeratzea, gero azken atazari ekin ahal izateko. 

Ikaslea kontu handiz prestatu behar da, era sekuentziatuan eta logikoan, 
jardueretan barrena, ikasleak eduki guztiak esku artean izan ditzan dena 
burutzeko. Jarduera hauek hiru pausori dagozkie: 
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6.4. EUPen 
testuinguruko ataza 

baten azterketa 

.5: 

1 Ulermen-jarduerak, hizkuntzak nola funtzionatzen duen ulertzeko. 
2 Ekoizpen-jarduerak, ikasleari azken ataza burutzeko babesa emanez. 
3 Ekoizpen-jarduera, babesik gabekoa, edo produktu bihurtzen den 

azken ataza eta unitate bateko eduki guztiak elkarrekin uztartzen 
dituena. 

Ataza-lagin bat aztertuko dugu. eta horren zati bateko bi jarduerak ema- 
ten dituen aukerak ikusiko ditugu Lehenxeago aipatutako lehen bi faseei 
dagozkie. 

2, TJPOS DE EMPRESA, TIPOS DE ESCUEL.A 
A Subraya fas palabras eue entlences, El tlibujo Le pm:dc avncar; 

1.Jl13l'!lmpaiiiaaf1ea 
,A, una ,mp,w (p,to,�,;mk, 

� 1macmpr� clt>c1lfm�nt;;ci611 

• 
CREA TU EMPRESA 
A+ lY \(11 lOui: tipo de: empresa quferes: crear en Espaiia?- 

+Yo 'tll!lllilri. 
o ro, nQ, 

B. vosotros deci�l.s. Coropletad esta tabla con la inform:;1.1:-iOn de: vuestea empresa. 

tDOndeesU.? lCiJimtos/a� ·�· tiene? lCOmo se Hamai' 
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C. Ahorn pre:parad un �nut1cio y un 11'.lgotipo atr;;ctivo en Un p2pe! para cccocerlc 
erilai:iase.mdst:10:Jwestroprofesor. 

D. iPor q(IC nc preparfo !a presentaclcn de wcstra empre;:a? luegc:i la pod(is 
hacer en dese. V-Lle..s.tros ccmpaaercs van a de:s<:ubrir cu;il es wtltm anusdo, 

SOC/OS 1. M. Gonzalez; F. Martin, C. Rodrigo, E. Verdia. Unidad 3: El mundo de la 
empresa. Ed. DIFUSION, S.L. Barcelona, 1999 
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"SOCIOS 1. eko 3. Unitatetik", hasiera-rnailako ikasleei zuzenduta dagoen 
argitalpen horretatik, ataza hau hartu dugu: "Irudipenerko enpresa bat eraiki 
tzea, sozioak bilatrea, iragarpen bat prestatzea eta jendeaurrean aurkeziea" 

Azken emaitza apala dirudi, baina kontuan hartu behar da: 

- Ikasle hasi berriak direla, eta 3. Unitatea hasiberrientzako liburuaren 
zati bat dela. 

- Hamaika ariketa dituen unitate bateko azken jarduera dela, azken ataza 
burutzeko antolatuta. 

2. jarduera, "Tipos de empresa, tipos de escuela" (ikus .5) hizkuntz ulerme- 
nerako lehenfaseari dagokio, gero ekoizpen-fasean beniro landuko dena. 
Ariketa horrek ikasleari lagundu egingo dio zein enpresa-mota eraiki nahi 
duen azaltzen. Une horretan ulertzea soilik eskatzen zaio eta erlazionatzea: 
aurrerago beste praktika kontrolatutako beste j arduera bat burutu beharko du. 

11. ariketa, "Anuncios de empresa" (ikus .6), 2. fasearen adierazgarria 
da, hau da, ekoizpen gidatuarena. Hori gauzatzeko, aurreko beste eredu 
bat eduki du, l.fasean, ulermenezkoa soilik aurkeztua. Eta 11. ariketa 
horrek lagunduko dio ia B zati osoa burutzen . 

. 6: 

11.ANUNCIOS DE EMPRESA 
Aqui tlcnes tres ammcios. LCdos y se:i'iala a que empresa corresponde cada 
Lustrachm de. abslo, nespues compara con tu cnmpafiem . 

E�lamarcap,:o,M,aoela 
• IOO�t.iia ;;wtamov\Jistlca e�� 

oo!ayllf'I Meo rn\lndial en.el" 
seclorcli!J�l.fabtica 

,�t..'cu�sd"esde1945.lrn'it'r1e 
constenteeeme e11 tKM!oi,la 
.rvaru:ad..i. Oi�eliaooches5egu, 
105 • .rtratUl"Osycltv.31'1iuatdla. I 

Esl5 en mli� de 140 persee, 
cotd�bi'kas en earce!Ma, tes j 

Ange�es, Otltroit y To:.Jo. j 

@) 
�CUANTOS(AS ... TlENE? 

• Bl NAT R 
fin \llbrd�I lh-DSO �f'\COD"--i lf:l· 

h�J�n l.11d�rn cen arner; �t11i:> ts 

na1..-r:iLf.,.L1IDNARrll(IUlSll.• 

mm ·�ue lo ;inmuu ts; I.B11L1d 
Vt11dtJI\C1Sl):rod11closlOll"'tfU'lu. 

r;,1.-,.:,100%-!.Si,c� 
C11i.S1m(l!;la ru\,m,lu.a.. 

ANCLA 
C!WjCLA es una G!deoa de 50 tif:ndas 
� vetrle moda en toda Espanl. 
MAs de 300 tmp'c:.dos q.,e a)'\JdMi a1 

• cfEnte a ekgT lo rne}o( 'tx' ta moda. 

Ef1 SUS tres f,.\b,,icas dsefu) Y �!eo- i ,:;l,orolai'itirmmodapari3e:,.p()rtafai 

y lodafuropa. 

' 

) 
{ 

CHMiCL'I. tus ueedas de moda ropa y compternentos 

Xede Beredtarako Hizkunt: irakaskuntzako metodologiaren zenbait alderdi 195 



196 

Funtsezko elementu guztiak atazan daude eta ikasleak esanahi handiko 
emaitza ikusiko du unitatearen barruan lehen egin duen lanarekin. 

Atazaren definizioa berriro aztertzen badugu, atazaren definizioan 
Zanon-ek aurkeztutako helburuak bertan ageri direla ikusiko dugu: 

- Bizitza errealeko komunikazio-prozesuen adierazgarria dela, oso iden- 
tifigarria baita profesional batek erabiltzen duen hizkuntzarekin ere. 

- Identifigarria da ikasgelako jarduera-unitate bezala, ( ezin ditugu aurre- 
ko pauso guztiak leku eta denbora-faltagatik ikusi, baina ziurta dezaket 
multzo koherente eta adierazgarria osatzen dutela, ikasleen partaidetza 
aktiboarekin ikasgelan lantzeko. 

- Hizkuntz ikasketara zuzenduta dagoela (kasu honetan hori da helburu- 
rik nagusienetakoa, hizkuntz mai1a apalez ari baikara). 

- Helburu, egitura eta Ian-sekuentzia batekin dago diseinatuta. Baiezta- 
pen hori egiaztatzeko, unitate osoa aurkeztu beharko nukeen. Eta 
orduan ikusiko zenuketen aurrez zorrotz ezarritako sekuentziari jarrai- 
tzen diola. 

Hizkuntz aurkezpen-jarduerak++ ikaslearen ekoizpen-jarduerak babesa- 
rekin -» ekoizpen-jarduerak babesik gabe, edo azken ataza. 

Hizkuntz eskola bateko ataza osatzen duten elementuak arreta handiz 
daude elkarrekin bilduta. Horrela, ikasleak bere burua giroan sartuta eta 
adorea duela sentituko du, bere lan-alorreko hizkuntz gaitasuna garatze- 
ko balio diola ikustean. 

7 Ondorioa Txosten honetan saiatu naiz unitate didaktikoak burutzerakoan baliaga- 
rriak izan daitezkeen elementu batzuk aurkezten. Hizkuntz irakaskuntza- 
ren oinarri metodologikoen analisia eginez hasi naiz, gaur egungo ataza 
bidezko ikusmoldera heltzeraino. Tartean EFEko eskolan alderdi grama- 
tikalak nola sar daitezkeen aztertu dut, eta aditzera eman metodologia 
integratua erabiltzearen etekina. Gero, enpresetako munduan sartu naiz, 
behar jakinak aipatuz eta jarduera-mota bat azalduz, ia ezezaguna, baina 
oso probetxuzkoa. Azken batean, tresna batzuk eman nahi izan ditut, lan- 
-oinarri bezala, irakasleek errazago aritzeko aukera izan dezaten Xede 
Berezitarako Hizkuntzaren alorrean. 

Itzuitzailea: Iiiaki Ugalde 
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