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Lantokiko hizkuntza
laguntzaileen garapen programa
____________________________________________________________________________________________

Zer dira lantokiko hizkuntza laguntzaileak?
Lantokiko hizkuntza laguntzaileena, lantokian komunikazioaren eta hizkuntzaren garapenaren alde egin nahi
duten langileentzako rol berri bat da, borondatezkoa.
Hizkuntza laguntzaileek kudeatzailearekin eta lankideekin lan egiten dute honako hauek lortzeko asmoz
•

Lantokiko hizkuntza garapenaren inguruan adorea eta informazioa ematea

•

Hizkuntzaren eta kulturaren inguruan sortzen diren gaizki ulertzeak eta gatazkak konpontzea

•

Hizkuntza garatzeko jarduerak diseinatzea eta lankideei horiei probetxua ateratzen laguntzea

•

Lankideei hizkuntzarekin eta komunikazioarekin lotutako gauzetan laguntzea; adibidez, laneko
eguneroko komunikazioan (idatzizko komunikazioa) eta suediera hizkuntza osagarri duten
lankideei bileretan parte hartzen laguntzea.

ArbetSam proiektuan, hizkuntza laguntzaile izateko borondatea azaldu zuten zaintzako langileek sei eguneko
trebakuntza jaso zuten bigarren hizkuntza garatzearen eta eskuratzearen inguruan. Trebakuntza eta
jarraibideak jaso zituzten lanean hizkuntza gaitasunak garatzeko sortzen diren aukerak identifikatzeko eta
sustatzeko.

Hizkuntza laguntzaileentzako garapen programaren testuingurua
2006tik 2008ra, Stockholmeko Gerontologia Ikerketako Zentroak Lana, garatzeko tokia (APU1) izeneko
proiektua garatu zuen, Stockholmeko eskualdean adinekoen zaintzaren inguruan, lantokietan ikaskuntza eta
gogoeta sustatzeko. APU proiektuan saiatu ziren aurretik Stockholmen zaintzako langileek trebetasunak
garatzeko egindako inbertsioetan izandako ikaskuntzari buruzko gogoeta egiten. Ikaskuntza horren zati bat
suedieran trebetasun mugatuak dituzten zaintzako lehen lerroko langileen proportzio handi horri laguntzearen
garrantziari buruzkoa zen. Gai horri heltzeko, APU proiektuak bildu egin zituen hizkuntza ikertzaileak eta
aholkulariak adinekoen zaintzako adituekin, elkarrekin lantokiko hizkuntza laguntzaileen garapen programa bat
prestatzeko, eta ikaskuntzako eta garapeneko espezialistek, kudeatzaileek eta adinekoen zaintzako langileek
osatutako erreferentziazko talde baten laguntza izan zuten. Hizkuntza laguntzaileen rola nahiko berria zen eta
garapen programaren hasieran eztabaida handiak izan zituzten rol horren izaerari eta norainokoari buruz.
Programan adituen informazioa eta taldeko eztabaidak izan zituzten.
APU proiektua SpråkSam proiektuak (2009-2011) ordeztu zuen; bigarren hori ere Stockholmeko Gerontologia
2
Ikerketako Zentroak gidatua. SpråkSam proiektuaren helburua hizkuntza garapena sustatuko zuten lantokiak
sortzea zen eta bide horretan, suedieran gaitasun mugatua izateagatik lan merkatutik kanpo gelditzeko
arriskuan zeuden langile etorkinei laguntzea. SpråkSam proiektuak aukera eman zuen hizkuntza laguntzaileen
programa sakonago garatzeko.
3

2011n, ArbetSam proiektuak (2011-13) hartu zuen SpråkSam proiektuaren, Stockholm eskualdeko Lidingö
udalerriak gidatuta. APUk langileen garapenerako helburu orokorrak zituen eta SpråkSam proiektuak, berriz,
hizkuntzari jarri zion arreta. Hala, ArbetSam proiektuaren helburua ikaskuntza sustatuko zuen zaintza arloko
lantokiak garatzea zen aurreko bi proiektuak konbinatuz.

____________________
1

Ingeleserako itzultzailearen oharra: APU Arbete, platsen för utveckling da; euskaraz: 'Lana, garapenerako tokia'. APUk finantzaketa publikoa jaso
zuen Suediako gobernu zentralaren Kompetensstegen (Gaitasunen eskailera) trebetasunen programaren bidez.
2
Ingeleserako itzultzailearen oharra: SpråkSam proiektuari buruz informazio gehiago nahi izanez gero, ikus
http://www.aldrecentrum.se/Utbildning1/SprakSam/SprakSam-in-English/
3
Ingeleserako itzultzailearen oharra: ArbetSam proiektuari buruz informazio gehiago nahi izanez gero, ikus:
http://www.lidingo.se/toppmeny/omsorgstod/projektarbetsam/arbetsaminenglish.4.1df940d7136538bffed421.html
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ArbetSam proiektuak hizkuntza laguntzaileen rolari funtsezko mekanismo gisa eutsi zion eta hizkuntza
laguntzaileen garapen programarekin jarraitu zuen.
Hizkuntza laguntzaileen garapen programak bost urtetik gora daramatza abian. Aldi horretan zehar,
programaren edukia aldatu egin da pixka bat egoeren eta beharren arabera. Beheko zirriborro hau
programaren 2012ko benetako adibidea da.

Programaren zirriborroa
Programaren helburuak
Hizkuntza laguntzaileen garapen programaren helburuak hauek dira:
•

Lantokiko hizkuntza erabileraren inguruan kontzientzia eta ezagutza sortzea

•

Lanean komunikazioa eraginkorragoa izaten laguntzea

Programaren xedeak
Hizkuntza laguntzaileen garapen programaren xedeak hauek dira:
•

Hizkuntza laguntzaileei tresnak eta estrategiak eskaintzea
o

Lanean lankideei laguntza eta aholkuak emateko

o

Lanean hizkuntza garapena sustatzeko

Programaren edukia
•

Zailtasunak idatzizko komunikazioan, dislexia

•

Komunikazioa eta kultura

•

Interakzio eraginkorrak eta ez-eraginkorrak

•

Helduek hizkuntza osagarriak nola ikasten dituzten

•

Kontuzko egoerak eta egoera zailak nola kudeatu

•

Nola lagundu lanean suediera garatzeko lanean

•

Eskola ibilbide mugatua edo lorpen akademiko apalak izatearen eragina ulertzea

•

Idazteko trebetasunak garatzea

Programaren egitura
Programa hau elkarrekin garatu dute hizkuntza ikerlariek eta proiektuburuek eta adinekoen zaintzaren arloko
ordezkarien erreferentziazko talde baten laguntza izan dute. Hainbat diziplinatako espezialistek adituen
informazioa ematen dute. Tartean dira hizkuntzaren, komunikazioaren eta ikaskuntza eta garapenaren arloko
espezialistak. Adituen informazio hori osatzeko, programaren arduradun diren proiektuburuek gidatutako
taldeko eztabaidak egin dituzte.
Programan zehar, partaideek adituen informazioa aztertu, hizkuntza garapena eta ikaskuntza sustatzen dituen
lantoki baten ezaugarriez eztabaidatu eta hizkuntza laguntzaileek eta zaintzako kudeatzaileek lanean hizkuntza
garapena sustatzeko zer rol duten eztabaidatu eta zehaztuko dute.
Espezialista bakoitzak dagokion gaiari buruzko taldeko eztabaida bat gidatuko du. Adituen informazioa
partaideen zereginekin lotuta dago; adibidez, hizkuntza garapena eta ikaskuntza sustatzen dituen lantoki baten
ezaugarriak deskribatzea eta hizkuntza laguntzaileen rola zehaztea.
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Partaideek etxerako lanak egin behar dituzte eta lan horiek lotuta egoten dira lankideekin eta, beraz, lantoki
osoarekin. Horren helburua programako ikaskuntza pertsona batetik bestera igarotzea eta ondoren
programako ikaskuntza aplikatzea da, lantoki osoa proiektuan inplikatuz. Partaideek lan horiek egiteko behar
duten denbora, gutxi gorabehera, astean ordubete izango da.
Programan sartzen dira ikasgelako ikaskuntzako sei egun oso eta, horrez gain, eskolen arteko egunetan egin
beharreko lanetarako eta ikaskuntza jardueretarako behar den denbora.
Programa osorik egiten duten partaideek ziurtagiria jasotzen dute.
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Irakurgaien zerrenda
Sundberg, Gunlög and Garlén, Claes (2011), Handbok i svenska som andraspråk [Suediera hizkuntza
osagarri gisa ikasteko eskuliburua]. Stockholm: Nordsteds akademiska förlag
Lindberg, Inger (2009), Andraspråksresan [Bidaia bigarren hizkuntzan] Stockholm:
Folkuniversitetet
Tykesson, Ingela and Landqvist, Mats (2011), Språkstimulerande övningar far personal inom äldreomsorgen
[Hizkuntza sustatzeko praktikak adinekoak zaintzeko langileen artean]. Stockholm: Stockholmeko
Gerontologia Ikerketako Zentroa

Programaren gidariak
Maj Berg, ArbetSam-en proiektuburua, eta Kerstin Sjösvärd, ArbetSam proiektuko buru nagusia

Hizlariak 2012
Ingela Tykesson, suediera hizkuntza osagarri gisa ikertu eta irakasten du Södertörn Unibertsitateko
Komunikazioa, Media eta IT Institutuan. Laneko komunikazio idatziari buruzko hitzaldiak eman izan ditu
Ingelak. Supermerkatuetako bezeroen eta kutxetako langileen arteko interakzioei buruzko azterlan bat
ere argitaratua du.
Mats Landqvist ikertzailea eta irakaslea da Södertörn Unibertsitateko Komunikazioa, Media eta IT Institutuan.
Komunikazioa du bere arloa eta interes berezia du jendea lanean komunikatzen den moduaren inguruan.
Inger Lindberg Stockholmeko Unibertsitateko ikertzailea eta katedraduna da. Elebitasuna da bere arloa eta
interes berezia du bigarren hizkuntzaren ikaskuntzan.
Gunlög Sundberg suediera bigarren hizkuntza gisa ikertu eta irakasten du Hizkuntza Eskandinaviarren
Sailean eta bigarren hizkuntzaren erabilera aztertzen du elkarrizketetan, lanean eta hizkuntza
gaitasunaren ebaluazioa ere aztertzen du.
Catarina Persson suediera bigarren hizkuntza gisa irakasten du Stockholmeko Unibertsitateko Hizkuntza
Nordikoen Institutuan. Hainbat urtez aritu izan da irakasleentzako garapen profesionalerako ikastaroak
gidatzen hezkuntzaren testuinguruan hizkuntzara garatzeko moduen eta laneko komunikazioaren inguruan.
Ingrid Skeppstedt urte askoan aritu zen Suediera Hizkuntza Osagarri gisa ikasteko Zentro Nazionalean
lanean, Stockholmeko Unibertsitatean. Orain aholkulari lanetan aritzen da bigarren hizkuntzaren
ikaskuntza garatzearen eta ebaluatzearen arloan.
Inger Rålenius, dislexia du berak ere eta gizarte langilea eta dislexiaren inguruko aholkularia da Dislexia
elkartean (Dyslexiförbundet FMLS, Skriv-Knuten).
Eva Stilling is hizkuntza aholkularia da eta idazketaren irakaskuntzan dago espezializatuta. Urte askoan aritu da
idazketa sortzailea irakasten.
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Programaren plangintza
Eskolak 09:00etan hasiko dira eta 16:00ak arte izango dira. Bazkaltzeko tartea izango da 12:00etatik 13:00etara.

1. eguna
09:00 Ongietorria, Ulf Haraldson, Giza Harremanetako kudeatzailea, Lidingö hiria
09:15 ArbetSam proiekturako sarrera, Kerstin Sjösvärd
09:45 Lantokiko ikaskuntza, hizkuntzaren garapena eta ikaskuntzarako lantokia: Hizkuntza laguntzaileen
garapen programaren helburuak eta xedeak Maj Berg
10:15 Kafea hartzeko tartea
10:30 SpråkSam proiektuko esperientziak Maj Berg
10:50 Stockholm hiriko zaintza kudeatzailea, SpråkSam proiektuan parte hartu zuen erakunde batekoa. Izandako
esperientziak eta proiektuari buruzko gogoetak. Agneta Hollingworth, Skolörtens laguntza baliatuta bizitzeko zerbitzuko
kudeatzailea.
Kudeatzailearen eta hizkuntza laguntzailearen rolen inguruko eztabaida.
12:00 Bazkaria
13:00-15:00 Komunikazioa eta kultura: Mats Landqvist. Askotan testuinguru kulturalari egozten zaizkion antzekotasunei
eta aldeei begiratzeko hainbat modu. Askotariko komunikazio ereduak sortzen dituzten beste faktore batzuen adibideak
ere azalduko ditu Mats-ek.
15:00 Kafea hartzeko tartea.
15:15 Hausnartzeko ariketa hirunaka jarrita: Hizkuntza laguntzailearen eta bakoitzaren lantokiko aukeren
inguruko eztabaida Maj Berg eta Kerstin Sjösvtärd.
16:00 Amaiera. Etxerako lana: proiektua

2. eguna
09:00-12:00 Nolakoa da heldu batek suediera hizkuntza osagarri gisa ikasteko prozesua? Inger Lindberg Inger-ek aztertuko
du nola epai daitekeen beste baten komunikaziorako gaitasuna. Taldeko eztabaida eta gogoeta
Kafea 10:15ean.
12:00 Bazkaria
13:00 Proiektu lanaren jarraipena: partaideen eztabaida eta gogoeta lantokiko esperientzien inguruan
14:00 Kafea
14:15 Arazoak eta aukerak Izan al zaitezke intelektuala, ortografia akatsak egiten badituzu? Inger Rålenius
Adituen informazioa irakurtzeko eta idazteko arazoen eta dislexiaren inguruan. Zer egin daiteke? Zer eskubide
eta betebehar dituzu dislexia duzun aldetik?
15:45 Amaiera. Etxerako lana: proiektua

6/10

3. eguna
09:00-10-15 Jarraipena eta gogoeta lehenago adituak emandako informazioaren inguruan: Inger Lindberg,
Inger Rålenius
Inger Lindberg: Andraspråksresan [Bigarren Hizkuntzaren Bidaia]. (Oraindik zure kopia eskuratu ez baduzu,
orain eskuratuko duzu).
Inger Rålenius: irakurtzeko eta idazteko arazoak
Informazioa eta eztabaida hizkuntza laguntzaileak ArbetSam proiektuaren helburuekin bat egiten duen
moduari buruz. Feedbacka bakoitzaren proiektuaren inguruan eta lantokiko ikaskuntzan hizkuntza laguntzaileek
duten rola.
Kafea ere bai.
10:15-12:00 Nola lagundu lankideei irakurtzearekin eta idaztearekin lotutako laneko zereginetan Ingrid
Skeppstedt
Adituen informazioa eskola gutxiko eta lorpen akademiko apaleko pertsonei laguntzeari eta hizkuntza
garatzeko irakurketa eta idazketak duten garrantziari buruz. Ingrid-ek jorratuko ditu bigarren hizkuntzako
hiztunek suedieraz komunikatzeko garatzen dituzten estrategiak ere. Ingrid-en informazioa Europako
Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuari (EHEMB) buruz.
12:00 Bazkaria
13:00-15:00 Adibide zehatzak lantokian hizkuntza garapena sustatzeko moduei buruz Catarina Persson
Catarinak lantegi bat gidatuko du eta taldeak ahozko komunikazioko askotariko trebetasunak probatuko
ditu rol jokoan. Ondoren, taldeak eztabaidatuko du ea rol jokoan probatutako elkarrizketek zenbateraino
laguntzen dioten hizkuntza garapenari: nola alda dezakegu elkarrizketa hizkuntza garapenari gehiago
laguntzeko? Taldeak laneko idatzizko komunikazioaren adibideak eta bigarren hizkuntzako hiztunentzako
eta idazteko zein irakurtzeko zailtasunak dituztenentzako testuak eskuragarriago egiteko moduak ere
landuko ditu.
Kafea 14:00etan.
15:00-15:30 Eztabaida taldetan jarrita, hizkuntza eta ikaskuntza sustatzen dituzten lantokiei buruz, adituaren
informazioari erreferentzia eginez.
Hurrengo saiorako prestatu beharreko lana: Hizkuntza laguntzaileek nola egin dezakete elkarlana irakasleekin
eta hausnarketan oinarritutako eztabaiden gidariekin?
15:30-16:00 Programaren erdiko ebaluazioa eta amaiera.
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4. eguna
09:00-10:45 Interakzio eraginkorren eta ez-eraginkorren adibideak Ingela Tykesson
Ingelak komunikazio gaitasunaren kontzeptua aztertuko du supermerkatuetako kutxetako langileen eta haien
bezeroen arteko interakzioen adibideak erabiliz. (Jarrerak egiten du dena!) Ingelak zaintzako laguntzaileen eta
zaintza jasotzen dutenen arteko interakzioaren adibideak ere emango ditu eta zaintza lanean hizkuntza
garapenari laguntzeko moduak sortzen egin duen lanaren berri ere emango du.
Kafea 10:00etan.
11:44-11:15 Hausnarketa eta eztabaida Ingelaren hitzaldiaren ondoren: komunikazio gaitasunaren adibideak
identifikatzea.
11:15-12:00 Proiektu lanaren jarraipena: partaideen eztabaida eta gogoeta etxean egin beharreko Proiektu
lanaren inguruan: Zer moduz ari zarete zuen lantokian?
Ingrid Skeppsted-ek EHEMBri buruzko emandako informazioari buruzko hausnarketa. Nola erabil dezakegu
hizkuntza eskala geroago tresna gisa?
Catarina Persson-en jarduera
12:00 Bazkaria
13:00 Idazteko trebetasuna garatzea Eva Stilling
15:30 Amaiera.
Etxerako lana: Proiektu lanaren jarraipena. Idatzizko ariketa hurrengo saiorako, kontuzko egoeretako
komunikazioari buruz. Oharra: Gunlög Sundberg-ek (5. eguneko aditu informazioaren arduraduna) prestatutako
testu idatzirako jarraibideak

8/10

5. eguna
09:00-11:00 Kontuzko komunikazio egoerak – nola kudeatu egoera horiek hizkuntza aldetik Gunlög Sundberg
Gunlög-ek adibideak emango ditu lanean sortzen diren ahozko eta idatzizko komunikazio egoera zailei buruz.
Hor sartzen dira adeitsu edo kontuz jokatu beharreko egoerak; adibidez, eskaera bat egiten denean edo mezu
elektroniko bat bidaltzen denean. Nola idatzi egoera horietan. Adibideak hemendik hartutakoak: Handbok i
svenska som andraspråk [Suediera hizkuntza osagarri gisa ikasteko eskuliburua]
Partaideek Gunlög-ek bidalita egindako etxerako lanak ekarriko dituzte (ikus 4. eguneko etxerako lana)
Saioaren helburua laneko hainbat kontuzko egoeretan arretaz jokatu behar denean erabiltzeko ahozko
adierazpideen adibideak ematea da.
11:00-12:00 Taldeko eztabaidak
12:00 Bazkaria
13:00-16:00 Zaintza laneko tabuak. Nola hitz egiten diogun elkarri zaintza lanean. Kerstin Sjösvärd.

6. eguna
9:00-12:00 Komunikazioa adinekoen zaintzan. Mats Landqvist.
12:00 Bazkaria
13:00-13:50 Idazmena garatzen: jarraipena eta sakontzeko jarduerak Eva Stilling
15:30-16:00 Programaren ebaluazioa eta amaiera.
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