22 erreportajea

erreportajea 23

Euskara ikasi edota hobetzeko
saioak ULMA Taldean
Urteak dira ULMA Taldeko negozioetan euskara ikasi edota
hobetzeko ikastaroak antolatzen direla. 2018-2019. ikasturtean
irakasle eta ikasle ibili diren hainbatek beren esperientzia kontatu
digute.

Urritik aurrera talde berriak. Animatu!
Informazio gehiago nahi baduzu, galdetu negozioko Pertsonen sailean.

MARIJO ALTUBE.
Koma akademiako kidea, hamar urtetik gora dabil ULMA Taldean eskolak ematen

LARRAITZ MADINABEITIA.
EMUN kooperatibako kidea, hainbat ikastaro labur ematen aritu da ULMAn

“Normalean, ULMAn eskaintzen ditudan eskolak taldekakoak dira, negozio ezberdinetako
ikasleek osatuta. Talde batzuek, astean bi egunetan, ordu eta erdiko klaseak dituzte eta beste
batzuek, berriz, astean behin, hiru orduz jarraian; azken modalitate honi “Bazkaltegia” deitzen
diogu. Lehen zatian klasean egoten gara eta gainontzekoa bazkaltzera joateko aprobetxatzen
dugu. Kurtso hasieran, helburuak eta metodologia ezartzen ditugu eta gero hori guztia aurrera
eramaten saiatzen gara. Gure eskolak oso komunikatiboak dira, asko hitz egiten dugu; baina,
teoriari eta ariketei ere tarte zabala eskaintzen diegu urritik ekainera arteko saioetan.

ULMAn euskararen erabilera areagotzea da helburua. Hori lortzeko, ezinbestekoa
iruditzen zaigu ez dakienak euskara ikasteko urratsak egitea, eta euskaldunek komunikatzeko
gaitasuna hobetzea. Helburu horrekin, honako ikastaroak eman ditugu. Alde batetik,
euskara ikasteko ikastaroak: Hasiberrien modulua (A1), eta zerbait dakitenentzako modulua
(A2); eta bestetik, trebakuntza-saioak: Idatzizkoaren hobekuntza, eta Jendaurrean eroso eta
egoki komunikatzekoa.
Hasiberriek euskararekin lehen harremana izan ohi dute lorpen nagusi eta euskara
lantzen/ezagutzen jarraitzeko grina pizten saiatu gara. Trebakuntza-saioetako ikasleek,
berriz, egokiago komunikatzeko hainbat baliabide ezagutu dituzte. Gure metodologiaren
ardatzetako bat “erabiliz ikasi” da.

Zer iruditzen zaizu ULMAk
euskara ikasteko aukera
ematea? Zer azpimarratuko
zenuke?
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“Oso iniziatiba ona iruditzen zait ULMAk
euskara ikasteko aukera ematea. Kooperatibak
euskararekin duen konpromisoa islatzen du.
Ikasturte honetan “hobekuntza” saioetan
(8h) parte hartu dut.
Gure egunerokoarekin erlazionatutako
akatsak eta esaerak ezagutu eta horiek
hobetzeko baliabideak erakutsi zizkigun
irakasleak. Saioetan egindako ariketak oso
egokiak ziren azaldutakoa barneratzeko.
Horrela ikastaroek langileok dugun euskara
maila hobetzeko aukera ematen dutela uste
dut.”

“Urtarriletik otsailera hasiera mailako (A2
maila) moduluan ibili nintzen. Laburra
izan zen arren, balio izan zidan nekiena
gogorarazteko: aditzak, gramatika…
Eskolan euskara ikasi nuen, baina ondoren ez
dut aukerarik izan erabiltzeko. Orain, berriz,
lankideek euskara erabiltzeko ohitura dute,
eta ikasteko beharra sumatzen dut. Oraindik
ez naiz euskaraz egiteko gai sentitzen, baina
gero eta gehiago ulertzen dut. Eskertzen da
enpresan euskara ikasteko aukera izatea.”

“ULMA Eraikuntzako erdi mailako taldean
(B1 maila) nabil irailetik. Astean bi egunetan
elkartzen gara 13:30etik 15:00etara,
negozio desberdinetako 7 lagun. Talde
polita daukagu, mailari dagokionez nahiko
homogeneoa. Beste negozioetako jendea
ezagutzeko aukera ere eman didate
eskolek eta hori ere positiboa da. Klaseez
gain, irteerak egiten ditugu eta irakasleak
azterketetara aurkeztera animatzen gaitu.
Horrela, etxean ere lan egitera bultzatzen
zaitu eta eskoletako erritmoa areagotu
dezakezu.”

“ULMA Packagingeko bazkaltegi formatuko
hasierako mailako (A2 maila) taldean parte
hartzen dut. Astean, egun bakarrean hiru
orduko saioak ditugu: lehen erdian ariketak
eta hizkuntzaren lanketa egiten dugu eta
beste erdian, bazkaltzen dugun bitartean
mintzapraktika.
ULMAk bete-betean asmatu du eskaintza
honekin. Denok inplikatzeko bidea ematen
du eta nik bezala euskara ama hizkuntza
ez dugunoi, euskaraz komunikatzeko
aukera eskaintzen digu. Oso esperientzia
aberasgarria izaten dabil.”

“Jendaurrean eroso eta egoki” ikastaroan
hartu dut parte. Hizkuntzatik haratago doan
ikastaroa da, aberasgarria eta interesgarria.
Irakaslearen partetik, maila altuko ikastaroa
iruditu zait. Ikasle taldea gogotsu aritu da
lanean. 10 orduko ikastaroa zena luzatzeko
eskatu genuen eta 6 ordu gehiago egin
ditugu.
Teoria eta praktika landu ditugu ikastaro
honetan, ahozko komunikazioa eraginkor
bihurtuko duten hainbat teknika jorratuz.
Horrelako ikastaroek ohikoagoak izan
beharko lukete, lanerako eta norbere
bizitzarako ere baliagarriak dira eta.”

