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0. Sarrera

Badauka Mendebalde Kultura Alkarteak1, behin honezkero, espe-
rientzia luzea hauen moduko jardunaldiak antolatzen. Haatik, denok
dakigun moduan, hauek atontzea ez da beharleku samurra izaten.
Makina bat batzar, eztabaida eta behar egin behar izaten da hona
orduko. Horiengatik guztiengatik ere, azken unean, sarri begitantzen
zaigu gauza asko lotzen dela dindilizka eta dindili horiek ezin koka-
tuko direla dagokien lekuan. Usu jardunaldien gaia bera aukeratzean
joaten dira ordu astunak; zer esan behin aukera eginda, aurrera eroa-
teko lagun aproposak bilatzen eta beharrak sasoiz eman ditzaten epe-
ak estutzen eman behar den denbora dorpe horrezaz?

Aurton, ostera, jardunaldion arduraduna, kidea eta laguna den
Jesus Mari Txurrukak dena ekarri zigun eginda; gaia, berau garatze-
ko lagunak, antolakuntza; aho batez onartu zen, akabo larrikuntzak!
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1 Eskerrik beroenak Juan Luis Goikoetxeari beronen bertsino bat irakurtzeaga-
tik eta egin dizkidan ohar baliotsuengatik.



Hara hor, norberak gutxien uste duenean, taldearen abaroan burua
gordeta, sortzen dira ustekabeak; zeren taldekideren bati otu baitzi-
tzaion egiteko honetan behar nuela esku hartu. Txitxekar ninderabil-
telako gogorrean, txantxari segida eman eta ohartu orduko hain zinez
nengoen estekatuta, non ihes egiteko zirrikitu guztiak itxita baineuz-
kan.

Onartu zen unean bezala, segitzen dut neure burua lekutik lekora
ikusten egiteko honetan. Baina, nola hitza emana nuen, halatan har-
tu dut deliberoa nire jarduna hemen egingo ditudan hausnarketak
zuenganatzeko.

Badakit hizkera zientifikoa, normalizazioa, teknologia eta hauen
moduko gai mamitsuetan ni egoteari zenbaitek bitxi iritziko diona,
hala deritzat neronek ere. Hortaz, zilegi izan bekit ohiko prosa zien-
tifiko zehatzak janzten digun gonantzaren ajibetetatik ihesalditxoren
bat egitea, ibilbide horretan, behaztopa-harri batzuei sigi-saga eginik,
gibili edo mingil batzuk askatzeko bidean utziko ditudala uste dut,
nahiz azpiko troinuak, gordiarrak batzuk, benetako tronbilak beste-
tzuak, agirian geratuko diren.

Hizkuntzaren erabilera orokorrean asko dira teknologiak ekarri
dizkigun hobekuntzak; nahiz berau idazteko darabildan prozesagai-
luaren zuzentzaileak noizean behin, gura baino gehiagotan aukeran,
azpimarra gorri batzuk egiten dizkidan. Orain ere, ustez, euskara ba-
tuan honi badautsat ere (To! Beste azpimarra gorri bat, eburnietako
deabruek orok damnatuko naitek!), hainbat dira dakuskidan azpima-
rra gorriak. Honekin txantxarik egin gura ezta, adierazi gura dut tek-
nologiaren onurak asko badira ere, eurok erlatibizatzen ere jakin
behar dugula.

Ahozkoaren esparruan teknologiak egin dituen eta egiten dituen
ekarrien gainean sakontasunez jarduteak luze joko luke; hainbesterai-
no ze, liburu osoak aurki daitezke gai honen alderdi desberdinez. Ez

414

Iñaki Gaminde



da hori gure helburua hemen, jakina. Are gutxiago, ahozko hizkun-
tzaren alderdi batzuk baino ezin kontuan har ditzakegu, izan ere,
ahozkoaz hitz egitea hizkuntzaz hitz egitea da, beronek dauzkakeen
ñabardura guztiekin (aplikazio teknikoetarako AHOLAB taldea-
ren orria ikus daiteke interneten: http://bips.bi.ehu.es/ahoweb/
eu_index.html).

Gure helburuak, ezinbestez, apalagoa izan behar du. Batetik, tek-
nologiaren ekarri batzuk baino ezin aurkez ditzakegu eta; bestetik,
ahozkoari oratukeran gure esperientzian eta gure lankideenetan oina-
rrituko gara. Honez gainera, gai honekin plazaratzen garen lehen
aldia ere ez da oraingoa (Gaminde, 2000, 2001); halanda ze, behar
horietara jo beharko du sakondu nahi duen irakurleak.

Argi utzi gurako genuke teknologiaren erabiltzaile gisa agertzen
garela eta ez garela teknologiaren sortzaileak. Beste alde batetik, tek-
nologiak hasieran sortzen duen lilura apaldu gurean edo berorrek ez
dituela arazoak konpontzen gogora eragin behar dugu. Oinarri teori-
ko eta ideologiko sendo barik ez dago teknologia egokiro aplikatze-
rik. 

Era berean, gurean teknologiari batzuek daukakioten errari aitzi
esan behar dugu eze, teknologia berez ez dela ez ona ez txarra; bero-
nekin egiten den erabileran datza haren ontasuna. Batzuetan tekno-
logiaren ekarriak hizkuntza txikiak areago zapaltzeko erabiltzen badi-
ra ere, gure baitan dago haien abantailak erabiltzea hizkuntza txikiek
eurengan ditzaten abantaila horiek eta dibertsitate linguistikoa jagon
dezagun. Gure kasuan, ahalegin berezia egin behar dugu euskarak
esparru hau har dezan eta ahozko ikerkuntzan gauza bera gertatzen
dela esan dezakegu; guri geuri dagokigu geurea jagotea eta teknolo-
giaren bidez munduari ematea. 

Egia da teknologia sano azkar garatzen eta bilakatzen dena eta
berori erabiltzeak ikaste eta egokitze prozesua eragiten diola erabil-
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tzaileari (hori punterengo mailan egon gura ezta) beronek atzeratze-
ko joera eraginez. Bestalde, teknologiaren aplikaziorako beste arazo
larri bat izaten da hark sortzen duen ziurtasun eza. Ikertzaileak asko-
tan sentitzen du ez daukala erremintaren kontrola eta zenbait gauzak
eskapatu egiten diotela. Bilakaera azkarraren ondorioz egunean ego-
teko beharrizana, sarritan irreala, sortzen da eta batzuetan pentsa lite-
ke denbora handiegia ematen dugula inguratzen gaituzten trapazeriak
ulertu guran; atoan konturatzeko, zer edo zer ulertu dugula uste
dugunerako, hain maite dugun aparatu edo tresna horren sei garapen
edo zenbaki altuago daudena merkatuan eta gure kutun hori, guztiz
menperatzen ez duguna, zahar eta aldatu beharreko bihurtu zaigula.

Guztiagatik ere, ezin ukatuzkoa da teknologia berriek gure espa-
rrura ekarri dizkiguten abantailak. Ordenagailuarekin haserretzen
garenean, eta nostalgiak jota antzinako idazmakinara eta tipexetara
bueltatzeko gogoa etortzen zaigunean, orduan, pentsatu behar dugu
zelan erabiliko genituen harekin, kasu baterako, gaur darabiltzagun
bideo seinaleak.

Komeni da iraultza txiki hori gure arlo hauetara nondik nora etorri
zaigun jakitea eta horixe hartuko dugu helburutzat gure oraingo hone-
tan. Hala ere, aurrera egin baino lehen, teknologia eta teknika gauza bi
direna gomuta eragitea garrantzitsua izan daiteke. Teknologiaren aurre-
rapenak aplikatzeak ikerkuntzaren metodologia-tekniketan prozesuak
errazteko, azkartzeko eta bermatzeko aukerak eman dizkigu.

Hau guztia gogotan, gure behar hau lau ataletan banatuta aur-
kezten dugu. Lehen atalean, oinarrizko ikerkuntzatzat jotzen dugun
datu jasotzearen alorrean, teknologiaren aplikazioaren abantaila ba-
tzuk aztertuko ditugu. Bigarren atalean, datuen azterketarako tek-
nologiak ematen dizkigun aukera batzuk ikusiko dira. Hirugarren
atalean, teknologiaren bitartekoen bidez jasoko datuen aplikazioeta-
rako egin diren entsegu batzuk aurkeztuko dira. Azkenik, laugarren
atalean, ondorioak laburbilduko ditugu.
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1. Oinarrizko ikerkuntza

Bada, gure artean ere, dena bilduta dagoela uste duenik; horren
azpian hizkuntzaren kontzepzio murriztailea datzala pentsa daiteke.
Are gehiago, zergatik ez esan? Erosotasuna bermatzen duen egoera
baten tinkotzea ere badatxekiola esan dezakegu. 

Alabaina, hizkuntza gizakiok geure bizitzan, kumatik atauteraino-
ko ibilbidean, gurekin hazi eta garatu egiten den sistema dela uste
dugunok, beti zer jaso eta zer batu egongo dela pentsatzen dugu. Bes-
tetik, hiztunen produkzioen bidez unean uneko kultura eta premiak
islatzen direla uste dugu.

Horregatik onarrizko ikerkuntzatzat datuak biltzea ulertzen dugu,
euron iraupena bermatuko duten sistemen erabilerarekin batera.
Ahozko datu iturriak desberdinak eta era askotakoak izan daitezkeen
arren, honetan informatzaileekin zuzenean lortzen direnen gainean
baino ez dugu jardungo.

Grabazio zuzenak egiteko erabakia hartzen bada, lau dira, hasi bai-
no lehen, argitu beharreko atal nagusiak: helburuak, galdekizunak,
informatzaileak eta materiala.

Argi eduki behar dugu zein den grabazioaren helburua, beronek
emaitza osoa baldintzatuko du eta. Grabaziorako metodologia zehaz-
tukeran ere, kontuan eduki beharko dugu hizkuntza formen deskrip-
zioa egin gura dugun edo hizkuntzaren esangura eta erabilerak lan-
duko ditugun. Formaren deskripzio hutsa egin gura izatekotan, zein
eremu linguistiko aukeratuko dugun aurretiaz definitu behar dugu,
hots, fonologia, morfologia, sintaxia, lexikoa, e.a. Landu gura dugu-
na esanguraren deskripzioa bada, hizkuntzari eragiten dioten kanpo
eta barne faktoreak ere kontutan eduki beharko ditugu. Era berean,
funtzio eta erabileren deskripziorako kanpo faktoreak eta testuingu-
ruak deskribatu beharko dira. Behin helburuak argituz gero, inkesta-
ren eremuak finkatu beharko lirateke; eremuak lau parametroren
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menpe koka daitezke: Geografikoak, Sozialak, Erregistroak, Linguis-
tikoak.

Baliabide tekniko batzuk ezagutu beharko ditugu hurrengoan,
izan ere, kalitate oneko seinaleak hasieratik edukitzea oso garrantzi-
tsua da, geroago ordenagailuan erabili ahal izateko. Grabazioak egi-
teko sistema digital bat erabiltzea gomendagarriena izango litzateke,
mikrofono egoki baten laguntzaz sistema hauek (Minidisk-a kasura-
ko) kalitaterik onena ematen dute. 

Ordenagailuan seinaleak erabili ahal izateko, iturria edozein dela
ere, soinu editore bat erabili behar da. Editorearen bidez seinalearen
parametroak finkatuko lirateke eta, era berean, soinu artxiboak egin-
go lirateke. Asko dira seinaleak ordenagailuan sartzeko aukera ema-
ten duten programak; jarraian horietariko biren interfazeak ikusten
dira.
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Seinalea gordeta edukiz gero, beronen erabilera egin daiteke; era-
bilerarik oinarrizkoena seinale handi batetik zati txikiak aukeratzea
eta soinu-fitxeroak egitea izango da. 

Ordenagailuan audio seinale baten ordez bideo seinale bat erabili
gura dugunean, prozesatzeko sistema audioarena lakoa da. Bideoaren
kasuan, seinalea ordenagailuan har dezakeen txartela edukita, proze-
su osoa egiteko editorea beharko dugu. Hiru dira kasu honetan oina-
rrizko prozesu nagusiak: seinalea ordenagailuan sartzea, seinalea era-
biltzea eta azken emaitzak gordetzea.

Ondoko irudian Pinnacle Studio 8.3. programaren interfazea ikus
daiteke seinaleak hartzeko; fase honetan seinalearen kalitatea aukera
daiteke:
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Bideo seinalea jasotzeko menua

Seinalea barruan eduki eta ostean, bideo zati txikiak, irudi eta
audio efektuak, audio originala aldatu, musika gehitu, e.a. egin di-
tzakegu. Ondoko irudian edizio menuaren bidez lortzen dugun pan-
taila ikus daiteke. Menu honen bidez gure seinalea zatika dezakegu.
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Edizio menua bideo seinalea erabiltzeko

Behin lortu gura izan dugun bideo zatia aukeratuta, bideo klipa
egiteko, geratzen zaigun bakarra gordetzea da; ahal dela, errekurtso
askorik erabiltzen ez duen konpresio sistema batez (esate baterako
MPEG erabilita)



Bideo klipa gordetzeko menua

Gure soinu eta bideo artxibo bildumek dauzkaten abantailetan
hainbat aipa ditzakegu; euskararen zabalkunde eta barietate txikiak
ezagutzeko aukera ematea, transkripzioek sortarazten dituzten zalan-
tzak ezabatzea, izan ere, beti soinu originala eduki dezakegu eraz edo-
zein unetan entzuteko moduan. Balio linguistiko eta etnografiko
handiko materialak kontserbatzeko aukera edukitzea beste abantaila
handi bat da eta, beharbada, euskararen irakaskuntzan jarduten
dugunontzat abantaila handia izan daiteke material multzo handiak
erabiltzeko aukera erraza eta eragingarria edukitzea.

2. Datuen azterketa

Bigarren atal honetan teknologiak ahozkoaren datuak aztertzeko
ematen dizkigun aukera batzuk ikusiko ditugu. Behin seinaleak eus-
karri digitalean edukiz gero, hainbat aztergailu erabil dezakegu.
Hemen hizkuntzaren hotsen tasun akustikoak aztertzeko erabil dai-
tezkeen programa batzuk baino ez ditugu erakutsiko; nahiz merka-
tuan edo interneten programa asko egon (Llisterri-ren orria ikus dai-
teke besteak beste). Aplikazio horietariko batzuek aukera mugatuak
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ematen dizkigute, beste batzuek, ostera, erreminta asko ekartzen
dituzte eta soinuaren alde guztiak azter ditzakegu. 

Ondoko irudietan aplikazio horietariko batzuekin lortuko azter-
bideak erakusten dira; ia denetan sonogramak, formakinak, uhinaren
zabalera, oinarrizko maiztasuna, e.a. azter daitezke ("alargune" da
kasu guztietan agertzen dena).
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Sound Landscape aztergailua

SFS/WASP aztergailua
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Pitch Analyser aztergailua

WaveSurfer aztergailua

PRAAT aztergailua



PRAAT aztergailuaren oinarrizko maiztasuna

Azkenerako Bilboko Ingeniaritza Eskolako Elektronika eta Tele-
komunikazio Saileko AHOLAB taldeak garatu duen AHOT aplika-
zioa utzi dugu. Aplikazio honen bidez aurrekoetan egin daitezkeen
azterketez ostera, seinaleak ere etiketa daitezke testu fitxeroak sortuz.
Ondoko irudian aplikazio horren bidez egin den seinalea ikus daite-
ke:
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AHOT aztergailua

AHOT maila aniztun etiketatzailea da. Honen bidez seinale akus-
tiko handi batean zatiak marka daitezke eta era eta maila desberdine-



tako etiketak ezar dakizkieke. Goiko irudiaren lehen leihoan seinale
zatiaren sonograma ikus dezakegu, bigarrenean energiaren kurba
ikusten da eta hirugarrenean oinarrizko maiztasunaren kurba.
Hurrengo hiru leiho txikiak transkripzio maila desberdinei dagozkie.

Transkripzio maila bakoitzeko programak seinaleari datxezkion
testu fitxero askeak sortzen ditu. Etiketatzailearen bidez testu osoak
transkriba daitezke edo testu baten zatiak bereiz daitezke; bestalde,
hiztunen arteko txandaketak edo linguistikoak ez diren beste hots
batzuk ere adieraz daitezke.

Gorago esan dugun moduan; aplikazio hauen bidez soinuen ezau-
garri akustiko gehienak azter ditzakegu. Adibide moduan, hemen
oinarrizko maiztasunaren azterketaren gaineko ohar batzuk egingo
ditugu. Oinarrizko maiztasunaren azterketa ezinbestekoa da intona-
zioaren gaineko ikerketetan eta gomendagarria izan daiteke azentua-
ren gaineko azterketetan.

Intonazioaren izari akustikorik garrantzitsuena, ezbai barik, oina-
rrizko maiztasuna da. Oinarrizko maiztasuna (F0) doinu ahostunen
jaulkipenean segundoko glotisaren itxiera eta zabalera kopurua da,
hots, aho-korden dardar maiztasuna. Aireak glotisetik irteten du
inpultso periodiko moduan, jarraian aho-barrunbea zeharkatzeko;
aho-barrunbea erresonante modukoa da, bertan maiztasun batzuk
indartu egiten dira (formakinak) eta beste batzuk apaldu egiten dira. 

Aztertzeko dauzkagun gorabeheren artean "n"ren alofonoena aipa
dezakegu. Gauza jakina da euskararen /n/ak alofono desberdinak
dauzkana ondoko soinuen arabera; honetan gaztelaniaren "n"ren
modukoa da. Hala ere, euskal fonetikaren gainean egindako liburu
gehienetan azaltzen diren alofonoetan ez da agertzen "tz"aren aurre-
an egiten dena. Beronen arrazoia gure orain arteko morrontza kultu-
ralean koka dezakegu; gaztelaniaz "tz"rik ez dagoenez gero, hizkuntza
horretako deskripzioetan ez da honelakorik agertzen. Euskaraz,

425

Teknologiaren ekarri batzuk ahozkoaren ikerkuntzan



berriz, argi dago "n"ren alofono albeolare, horzkari eta sabaikarien
artean beste bat dagoena "tz"rekin batera gauzatzen dena, hain zuzen
ere.

3. Datuen aplikazioak

Hirugarren atal honetan, teknologiaren bidez, datuak zabaltzeko
eta erabiltzeko aukera batzuk aurkezten dira. Ahozko euskararen gai-
nean batzen diren datuek berezko balio daukatena ukaezina da. Hala
ere, jendarteratu gura baditugu zelan edo hala prestatu behar ditugu
erabilgarriagoak eta erakargarriagoak izateko. 

Zilegi da itaun batzuk egitea. Zergatik batu ondarea? Zertarako
batu herrietako ondarea? Gorde egingo dugu beste barik? Ezer egin
daiteke batuko material horrekin? Eskolako curriculumeko eduki
moduan erabil daiteke?

Hausnarketa hauek guztiak eta beste batzuk lehenago ere egin
dira. Han-hor-hemen emaneko erantzunekin eta azkenaldion egin
diren ekarpen teorikoekin ahozko datuak eskola curriculumean era-
biltzeko marko teorikoa eraiki da. Marko teoriko horren oinarrien
bidez jardun esparrua definitzen da. 

Aurreko ataletan aipatu ditugun inkestagintzan, datuak jasotzeko
metodologian eta datu azterketan egin diren ekarriak baliatu dira
batetik. Beste alde batetik, curriculum propioaren garapenean eta
ezaugarrietan egin diren ikerketak ere erabili dira (Bilbao eta lag.
2004b). Hizkuntz ereduen erabilera eta euron arteko interakzioa
praktikan gauzatzeko, Goikoetxeak (2003) garatutako marko teori-
koan proposatzen diren oinarri teorikoak eta ereduak -jarraian dato-
zenak- geure egin ditugu. 

Umeei dagokienez, Euskal Herriko haurren jatorrizko hizkuntza
aintzat hartuta -beti ere helburua euskaldun osoak sortzea izanik-,
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metodoaren aldetik, guztiz gomendagarria da irakaskuntzarako mur-
giltze-eredua (etxetik erdaldun datozenena) eta atxikitze-eredua (etxe-
tik euskaldun datozenena) bereiztea.

Esparru honen inguruan azkenaldion entsegu batzuk egin dira.
Entsegu horiek ibilbide baten garapena erakusten dute eta denak ez
dira maila batekoak nahiz sen batekoak diren. Egin direnak ondoko
multzoetan sailka daitezke:

(a) Herrietako monografiak CDetan

(b) Eskolarako materialak esparru zabaletan bilduta

(c)  Ahozkoa Lehen Hezkuntzan lantzeko materiala (Bakio eta
Eskola DVD)

(a) Herrietako monografiak CDetan

Aspaldion hainbat herritako monografiak egin ditut CD euska-
rrian (Bakio, Meñaka, Zamudio, Leioa, Jatabe, Arrieta, Mungia, Zal-
dibar, Berango eta Bilbo). Guztion helburu nagusia bertan bildutako
datuak herritarrei atzera bueltatzea da era atsegin batez. Era berean
ikertzaileentzako materialak ematen dira eta sasoi bateko barietateen
gaineko irudia egiten da. 

Aurrera joan ahala, teknologiaren bilakaeraren berrikuntzak erabi-
li dira. Hasieran audio seinaleak baino ez ziren ematen eta azkeneko-
etan audio seinaleez gain bideo seinaleak ere ematen dira. 

(b) Eskolarako materialak esparru zabaletan bilduta

Bi dira multzo honetan egin ditugun entseguak (Gaminde eta lag.
2003 eta 2004). Batean, ahozko esaldiak eta testu ereduak batzen dira
Bizkaiko 75 herritan jasota, eta bestean, 110 kanta eta errezitatu.
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Behar hauetan egoera azterketatik abiatzen gara, izan ere, gaur
egun eskolara hasteko adina aurreratu denean, umeen irakaslea ere
konprometituta dago ahozko berbetaren garapenean. Umeen hezi-
tzaileak batera bizi dira berbetan ikasten dabiltzan umeekin, sarri
askotan, gurasoekin baino denbora gehiagoan egonda eurokin.

Familiako ereduan gurasoen eta seme-alaben artean interakzio lin-
guistikoa ematen da. Etxekoak ikusle pasibo baino askoz gehiago dira
umearen berbeta ikastean. Familiakoek era espontaneoan, ohar-
kabekoan, afektibitatez beterikoan parte hartzen dute euren umeen
jabetza linguistikoaren prozesuan.

Ikasketa naturalean erabat garrantzitsua da jakitea zein den bidea
etxetik datorrena eskolan txertatzeko. Kontuan hartuta ibilbide natura-
la etxean hasia dela eta umea ez dela hutsik etortzen. Lehen estrategia
“Dakigunetik ez dakigunera” printzipioa aplikatzea da, hots, interak-
zioak leku izan dezan ume-berbetara hurreratzea. Ostean, prozesuak
berak eramango du nagusien berbeta umeen garapenaz batera jasotzea.

Gurasoen eta seme-alaben arteko interakzioa esanguratsua izan
ohi den moduan, irakasleak ere ikasleari laguntza emateko, berau
mezuaz interesatzea lortu behar du, baita irakaslea bera ere umeak
dioenaz interesatzea.

Ahozkoa Lehen Hezkuntzan lantzeko materiala (Bakio eta Eskola
DVDa)

Ataltxo honetan, ahozkoa Lehen Hezkuntzan lantzeko, Bakio eta
Eskola deritzon proiektua (Bilbao eta lag. 2004a, b) aurkeztuko
dugu. Proiektu hori garatzeko hartu ziren oinarri teorikoak ardatz
nagusi biren inguruan biltzen dira. Batetik curriculuma bera dugu
eta, bestetik, ahozko hizkuntza. DVDan entzun eta ikas daitekeen
berbeta neurri handian ez da liburuetan aurkitzen, betiko eus-
kaldunen ahoetatik harakoa da eta.
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Ikaslearen ingurune hurbila lantzea proposatzen dugu, izan ere,
zenbat eta testuinguru hori ezagunagoa izan, orduan eta bertan bizi-
tzeko era hobea izango du. Ingurunearen Ezaguera izeneko arloaren
definizioan bertan azaltzen da ezagutza hauen garrantzia. Ingurunea
pertsonen jarduerak burutzen direneko testuingurua osatzen duten
elementu, faktore eta gertaera multzoa da. Ingurunea osotasuna da,
elkarren artean erlazioa eta mendetasuna daukaten elementu natura-
lek eta sozialek osatuko multzo konplexua.

Arlo honetako edukiak, pertsonaren bizimoduari zuzenean dagoz-
kionak, funtsezkoak dira eta garrantzi handia ematen zaie eskolan;
horregatik curriculumean ardatz eta abiapuntu gisa planteatzen dira.

Lehen Hezkuntzari dagokion diseinuan, helburu legez ikasleari
eskatzen zaio, ingurunean integratzeko gaitasuna zein era aktibo eta
kritiko batez parte hartzeko trebetasuna izatea, era berean kulturare-
kiko identifikazioa eta indibidualki zein kolektiboki inguruneko
bizitza sozialean parte hartzea. 

Irakastea eta ikastea ahalik eta modurik errealenean garatzeko
interesak, arlo desberdinetako edukiak harremanetan jartzera
eramaten gaitu. Globalizazio printzipioak, edukien izaera partziala
alboratuz, ingurunea osotasunean ulertu beharra dakar. Bestalde,
edukien arteko harremanak, ikaslearen ikaste esanguratsua segurta-
tzeko bidean jartzen gaitu, batetik ikasten duenak zentzua edo esa-
nahia hartuko duelako, bestetik interesgarriagoa izan daitekeelako,
eta azken finean, ikaslearen formazio osoa bideratuko duelako.

Edukia ez da lineala, leku batetik bestera, eduki batetik bestera,
edo edukietatik jardueretara, edo hauetatik berriro edukietara erraz
joango da ikaslea. Proposatzen duguna ez da hasiera eta amaiera dau-
kan sekuentzia, ez baita sekuentzia didaktiko arrunta, edonon has
daiteke lanean eta edonon amaitu. Ikasle bakoitzak, irakaslearen ira-
dokizunen arabera, bere bidea egingo du. Saio bakoitzean ikaslea da
bere sekuentzia didaktikoa aukeratu, garatu eta burutuko duena. 
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Metodologia aktiborako darabilgun euskarria teknologia da. Ikas-
leak ordenagailuaren aurrean jarri behar du, bide batez horren erabi-
lera ere ikasiz. Eskolan dabiltzan umeek ordenagailuan aurkituko
dute Bakioren gaineko informazioa, bakiotarrek kontatuta.

Teknologia honi esker betebehar guztiak era berean eta elkarren
artean erlazionatuta jartzen dira ikaslearen aurrean. Ordenagailuak
edukia batera bildu eta globalizatzeko aukera ematen du, artean aipa-
tu dugunez informazioa prozesatzeko duen modua ez da lineala, ez da
itxia. Teknologiak soinua, irudia eta testua elkartzen ditu eta erraztu
egiten du irakaskuntzan oinarrizkoa den printzipioa: zenbat eta zen-
tzumen gehiago erabili behar ikasteko prozesuan, orduan eta erraza-
go ikaslea motibatzea eta eduki horiek barneratzea.

Edozelan ere, ikasleak ordenagailuaren erabilera bikoitza egingo
du: batetik ezagutzak lantzeko tresneria moduan darabilelako, eta
bestetik, tresna intelektual gisa, prozesu kognitiboen garapenerako,
aplikatuko duelako. Edukiak irakasteko balioaz gain, simulazio gaita-
suna ere badu teknologiak, hots, egoera erreala irudikatzeko aukera
dauka, ikasleari benetako bizimodua hurbilduz. 

Eskolan erabiltzeko den proposamen didaktiko honetako gai guz-
tiak  Bakion batu dugun informazioaren gainean eraiki ditugu. Eus-
kara da, ahozko berbeta, darabilguna edukiak jorratzeko. Euskara da
edukia azaltzeko eta edukien arteko loturak egiteko darabilgun tres-
na. Helbururik garrantzitsuena ahozko berbeta eta ahozko berbetak
duen ondarea – betiko lehengo euskaldunek dakitena - eskolara era-
matea da. Berbeta funtsezko tresna da ingurua ezagutzeko, ulertzeko,
komunikatzeko. Norberaren kulturaz jabetzeko bidea ematen du.
Berbeta horrek norberaren pentsamendua eraikitzen eta antolatzen
laguntzen du eta besteekin harremanak izateko balio du.

Proposamen honetan bertoko berbeta darabilgu planteatzen diren
gai guztiak lantzeko, Bakioko euskara da entzun eta ikasiko dena.
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Baina bertako berbeta euskara estandarrarekin eta bizkaiera literario-
arekin batera agertzen da. DVDan dagoen material gehiena entzute-
ko eta ikusteko izanda, testu idatzien funtzioa multimedia artxiboen
lotura ematea eta curriculumaren gaiak bideratzea da. Honelakoetan
euskara estandarra erabiltzen dugu; hala ere, eredu honetan ere
Bakioko euskaratik egin daitezkeen ekarriak aintzat hartu ditugu.
Bizkaiera literarioa artxibo batzuetako materialak transliteratzeko
erabili dugu eta baita jardueretan itaunak eta oharrak egiteko. Ahoz
entzun behar diren testuetan lehentasuna eman zaio bertako euskara-
ri; dena dela, informatzaileek erabili duten eredua errespetatzen da
beti ere, izan ere, informatzaile guztiek ez dute eredu bera erabili.

DVDan sartu ditugun edukien aurkezpena egiteko, DVDaren
egitura nagusia oinarritzat hartuko dugu2. 1. Herria, 2. Zerbitzuak,
3. Landareria, 4. Animaliak, 5. Natura eta 6. Zerua
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2 Sekuentzia lineal bat balitz legez aurkeztu dugun arren, kontuan hartu behar
da euskarriaren interfazeagatik eduki guztiak elkarrekin lotuta daudela eta edonon-
dik has daitekeela.



Edukiekin lotuta lau eratako materialak ematen dira; testuak,
bideo artxiboak (301), audio artxiboak (309) eta argazkiak/irudiak
(358). Ondoko taulan eduki multzo nagusi bakoitzeko bideo, audio
eta irudien banaketa ikus daiteke:

EDUKI BIDEO AUDIO IRUDI

Herria 72 75 104

Zerbitzuak 150 91 57

Landareak 14 31 50

Animaliak 13 34 27

Natura 4 13 41

Zerua 48 65 79

Audio fitxategietan biltzen direnetan; melodiak, kantak, anima-
lien zaratak eta batez ere gure informatzaileekin egin ditugun graba-
zio zatiak daude. Bideo fitxategietan elkarrizketa zatiak, ekintzak, pai-
saiak eta herrian esanguratsuak diren objektuak ikus daitezke. Azke-
nik, irudietan argazkiak eta irudiak ikus daitezke.

4. Ondorioak

Ondorioetara etorrita, lehenengo eta behin argi utzi behar da
ezen, teknologiaren ekarriak ez dituela bakarrik aurrerapen tekniko-
ak ekarri ezpadaze, ikuspuntu aldaketa ere bai. Ahozkoa aplikatzeko
unean ikuspuntu aldaketa hori argi eta garbi azaltzen zaigu.

Laburbilduz, ahozkoaren ikerkuntzan teknologiak egin dizkigun
ekarri guztietan batzuk atal bakoitzeko nabarmentzekotan, ondoko
hauek aukeratu ditugu:
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Oinarrizko ikerkuntzan:

Seinaleak hobeto jasotzeko eta gordetzeko sistemak.

Seinaleak erabiltzeko eta transkribatzeko sistema fidagarriagoak

Datuen azterketa:

Seinaleak aztertzeko programak.

Azterketarekin batera seinalea emateko aukera

Datuen ustiaketa:

Seinale kopuru handiak erabiltzeko aukera.

Seinale batetik bestera pasatzeko aukera linealitatea hautsiz.

CDak, DVDak eta Internet seinale iturri didaktizatu bihurtzeko
modua

Aipamenak

Aholab: http://bips.bi.ehu.es/ahoweb/eu_index.html

Bilbao, Begoña; Gaminde, Iñaki; Goikoetxea, Juan Luis; Elgoibar,
Esther; Markaida, Idoia eta Olalde, Ander. (2004a): Bakio eta
Eskola. DVDa. Bakioko Udala eta Mendebalde Kultura Alkartea,
Bilbo

Bilbao, Begoña; Gaminde, Iñaki; Goikoetxea, Juan Luis; Elgoibar,
Esther; Markaida, Idoia eta Olalde, Ander. (2004b): Bakio eta
Eskola: Gida Didaktikoa. Bakioko Udala eta Mendebalde Kultura
Alkartea, Bilbo

Goikoetxea, J. L. (2003): Euskalkia eta Hezkuntza. Dakigunetik 
ez dakigunera euskal diglosia irazian, IKER 13, Euskaltzaindia, 
Bilbo.
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Llisterri, J. : http://liceu.uab.es/~joaquim/home.html

Gaminde, Iñaki (2000): "Azentua eta Intonazioa. Egoera eta ikerke-
ta baliabideak" in Zuazo. K. (arg.) (2000): Dialektologia Gaiak.
UPV-EHU eta Arabako Foru Aldundia. Gasteiz.

Gaminde, Iñaki (2001): "Ahozko ereduak gelaratzeko eta lantzeko
teknika batzuen inguruan" in Mendebalde Kultura Alkartea
(2001) Euskalkia eta Hezkuntza. Bilbo.
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