
 

 

 

 

AISIALDI BIRTUALA: EUSKARAREN 

NORMALIZAZIORA BIDEAN 

MEHATXUTIK AUKERARA! 

Ponentzia 
 

 

0. SARRERA 

- Arratsaldeon. 

- Neure buruaren aurkezpena. 

- Txatxilipurdi Elkartea. EUSKARA ETA AISIA 

 

1. ZERGATIK EUSKARA ELKARTE BAT AISI BIRTUALAZ 

KEZKATURIK? (AB erabiliko dugu testuan zehar AISIALDI BIRTUALA 

izendatzeko) 

 

- Gizarte garapenarekin batera aisi moduak eta ohiturak ere aldatuz eta garatuz 

doaz. Azken urteotan aisialdian garatzen eta zabaltzen ari den dimentsio 

birtualaz ere hitz egin dezakegu. Eguneroko bizitzan teknologia beriek duten 

eragina aisialdian ere, nola ez, ematen da. 

- Txatxilipurdi elkartean azken urteetan kezka handia egon da teknologia berriak 

aisi zerbitzuetan txertatzearen inguruan. Hezitzaile taldea handia izanik, 

guztietariko kezka eta motibazioak ageri ziren, beti kezkak eta beldurrak nagusi 

zirela. Garbi izan dugu beti etorkizuneko joerak gure lan metodologietan 

txertatzearen garrantzia. Beraz, teknologia berrien gaiak sortzen digun kezka 

sakon eta mesfidantzan oinarriturik ikerketa honi heltzea erabaki genuen. 

Helburua argia izan da: teknologia berriak haur eta gaztetxoen aisi zerbizuetan 

txertatzeko beharrezko informazioa eta metodologia definitzea.  

- Urte gutxiren buruan gizartearen funtzionamenduan arruntak izango diren 

mekanismo informatiko eta digitalak ezagutu eta ulertzeko prest egon behar 

dugu. Garrantzitsua da esparru berrietan formatzea, euskara egungo behar eta 

ohituretara egokitu eta euskaldun zahar eta barrien beharrak asetu ahal izateko. 

- Hizkuntza batek bizirauteko bizitzako esparru ezberdinak konkistatu behar ditu. 

- UNESCOk Ezagutzaren gizarterantz argitaratu duen txostenean teknologia 

berriek eleaniztasunarentzat suposatzen duen mehatxuaz hitz egiten du. Baliteke 

XXI. mendea bukatu aurretik mundu osoan hitz egiten diren 6.000 

hizkuntzetatik erdia desagertzea. Batez ere interneten fenomenoak desagerpen 

prozesu hau azkartu dezake. Egun badira hizkuntza batzuk ahozko tradizioan 

soilik oinarritzen direnak. Eta hori izango da hizkuntza askoren desagerpenerako 

arrazoi nagusia. Teknologia berrien amaraunean sartzea ezinbestekotzat jotzen 

da hizkuntzaren biziraupena ziurtatu nahi bada. Hizkuntza guztiek 

ziberespazioan eta oro har teknologia berrien esparruan tokia izatea ezinbestekoa 

da.  

- Ikerketa honen bidez, teknologia berriek aisialdian izaten ari diren aplikazioa eta 

eragina aztertu ditugu, esparru berri honetan euskararen erabilerari bultzada 

emateko estrategiak planteatzeko helburuarekin. Izenburuak dioen moduan 



 

 

 

 

teknologia berriak euskararen normalizaziorako bidean Oztopo izatetik aukera 

izatetik aukera izatera pasa daitezen! 

 

IKERKETA: 

- Aisialdi birtualaren esparruaren definizioa: ezaugarri nagusiak, jendearengan 

duen eragina eta funtzioa. 

- Aisialdi birtualak aisi antolatuan duen harremana aztertu dugu. Hezitzaileak aisi 

birtualaren inguruan duten jarrerak, beharrak eta kezkak aztertu dira.  

- Aisi birtuala euskararen sustapenean eta haur zein gazteen aisian bitarteko 

bezala erabiltzeko oinarrizko ezagutza eta baliabideen bilduma. 

 

2. ZER DA AISIALDI BIRTUALA? 

 

- Ekarpen teknologikoek aisia modu berriak eragin dituzte. Esparru berri hori aisi 

birtuala izandatu dugu. (Aisi birtuala: simulazioan oinarritzen den aisi modua. ) 

- Oso eremu zabala, gailu ezberdin asko: irratia, telebista, kontsolak, 

ordenagailua, internet, sakelekoa, bideo jolasak, mp3, … 

 

3. LANDA LANA: AISIALDI BIRTUALA EUSKAL HERRIKO AISIALDI 

ANTOLATUAN 

 

 Landa lanaren helburua: hezitzaileek aisi birtualaren inguruan dituzten 

kezkak jaso eta horiei erantuzteko eskuhartze modual proposatzea izan 

da.  

 Euskal Herriko haur zein gaztetxoei zuzenduriko aisi zerbitzu batzuetan 

egon gara eta 3 iturri ezberdinetatik jaso dugu informazioa: inkestak 

elkarrizketa  sakona eta behaketa zuzena. 

 Ondorio orokor bat: Generoen artean ezberdintasunak ematen dira. 

Gizonezkoek interes maila altuagoa islatzen dute. Zergatik? Edukiak oso 

maskulinoak direlako (adibidez, bideo jolasen esparruan edukien %80 = 

kirola, borroka, indarkeria eta armen maneiuan dago oinarritua). 

 Eragin handia du zerbitzuan lana egiten duen pertsonak teknologia 

berriekiko duen jarrera pertsonalak eta ezagutza mailak baliabide hauen 

gaineko iritzia eskatzerakoan. Ezagutza maila baxua eta mesfidantza 

lotuta agertzen dira oro har.  

 

- TEKNOLOGIA BERRIAK AISIALDI ANTOLATUAN, EMAITZAK: 

 HAUR ZERBITZUETAN: 

o Hezitzaile gehienak emakumezkoak dira. 

o Aisi birtualeko aukera txikia. 

o Orokorrean, hezitzaileen ezagutza maila ertaina edo baxua da.  

o Orokorrean mesfidati agertu dira hezitzaileak.  

 GAZTEENTZAKO ZERBITZUAK: 

o Gazteek erabat integratu dute aisi birtuala beraien aisialdian. 

o Aukera bat gehiago dira baliabide birtualak. Gehinenetan: 

telebista eta bideoa. Askotan: ordenagailua eta bideo kontsolak. 

o Gazteen bizitzan pantaila guztiz integratua dago. Ondorioz, gero 

eta gehiago dira gazte lekuetan teknologia berriak txertatzearen 



 

 

 

 

beharra edo aukera modu positiboan baloratzen duten 

hezitzaileak. 

o Aldeko direnen eta ez direnen kopurua antzekoa da.  

 

- KEZKA NAGUSIAK: 

 

1. erakargarritasun handia dutenez, haur zein gazteen artean gehiegizko 

erabilera egiteko joera egoten da, ekintza hezitzaileagoak edo 

sozialagoak alboratuz.   

2. Isolamendua eta menpekotasuna eragiten dute.  

3. Sormena kamusten dute.  

4. Elkarbizitzarako arriskutsuak diren baloreak transmititzen dituzte: 

indarkeria, arrazakeria, sexismoa… 

5. Aisi antolatuko zerbitzuak birtuala ez diren aisi moduak lantzeko 

espazioak bezala identifikatzen dituzte: gizarteratzea, taldean jolastea… 

 

 

4. AISI BIRTUALA ETA EUSKARAREN SUSTAPENA 

a. KOKAPEN TEORIKOA 

- Euskararen normalizazio prozesuak, hizkuntzak bere ibilbide soziolinguistikoan 

galdutako esparruen berreskurapena du ardatz (familia, lagunartea, eskola, 

administrazioa…) pertsonek, oztopo eta mugarik gabe, bere herrian euskaraz 

bizitzeko aukera izan dezan. Baina galdutako esparruak berreskurateaz gain, 

euskarak sortzen diren esparru berrietan ere aurkitu behar du bere lekua eta 

forma. Ildo honetatik, aisialdi birtuala esparru berria den heinean, ezinbestekoa 

da euskarak erronka horri fundamentuz heltzea. Alde batetik, euskara eragileak 

Aisialdi Birtualean A.B.ren bitartez hezteko sentsibilizatu eta formatu behar 

dira. Bestetik, A.B.ren esparruan euskal produkzioa sustatu behar da: kalitatezko 

baliabideak izateko, hizkera sortu eta birziklatzeko… 

- Egun badira teknologia berrien ekoizpena euskaraz izan dadin diru laguntzak, 

ziber espazioa euskalduntzeko proiektuak eta profesionalak. Baina teknologia 

berrien herriratzean edo populazioak teknologia berriekin duen harremanean 

euskararen presentzia  eta praktikotasuna bermatzea ere beharrezkoa da. 

Horretarako, garrantzitsua da hezkuntza formalean zein aisialdian eragiten duten 

agenteek ardura hori hartzea. Aisialdi birtuala aintzakotzat hartu eta berau 

euskaraz bizitzeko pausoak ematea da euskararen suspertzailearen helburu bat.  

- Baliabide teknologiak gizartearen ezaugarri bilakatu diren honetan eta joera hori 

hazkorra den heinean, aisi moduak ere egokitu beharrean gaude gizartearen 

ezaugarri eta ohituretara. Bitarteko teknologikoak ez dira helburuak, 

helburuetara heltzeko bitartekoa baizik. Gaur haur eta gazte direnak, jaio 

direnetik daude bitarteko teknologikoetara loturik, beraiek oso modu naturalean 

bizi eta erabiltzen dituzte. Hori gogoan izanik, hezitzaileok beraien interesetara 

hurbiltzeko eta beraien abiapuntuetatik motibatzeko erabil ditzakegu 

bitartekook. Baina nola ez, horrek gure aldetik esfortzu bat eskatzen du aisi 

birtualeko bitartekoak ezagutu eta beren erabilera gure helburuekin uztartzeko. 

- Bitarteko teknologikoen bidez gauzaturiko ekintza ezberdinetan euskara 

erabiltzeko beta eskaini diezagukete, antolatzerako garaian, aurrera eramaterako 

garaian, baloratzeko garaian… motibazio oinarri hartuz erabilera gune bat sor 

dezakegu teknologia berrien inguruan.  



 

 

 

 

 

b. PROPOSAMEN PRAKTIKOAK 

 

1. HEZITZAILEAREN JARRERA 

- Hezitzaile orok, edozein delarik ere bere lan esparrua prozesu bera jarraitu behar 

du: formakuntza/ezagutza – eskuartzea – hausnarketa eta ebaluazioa. Pausu 

hauek etengabe eman behar dira eta guztiz loturik daude bata bestearekin. Aisi 

birtualaren esparruari dagokionean: 

HAUSNARTU: komenigarria da ezertan hasi aurretik hezitzaileak A.B.n 

inguruan dituen jarrera eta aurre iritzi ezberdinak ezagutzea. Gaiari buruz 

uste duena, pentsatzen duena azalerazi eta aurre uste horiek nolabait 

kuestionatzea. Adibidez isolamendua, bizioa, … 

 

FORMATU-EZAGUTU: norbere kabuz formatzea eguneroko lana da, 

are gehiago hezitzailea bazara. Aprobetxatu haur eta gazteen ezagutza zu 

formatzeko eta beraiengana hurbiltzeko. Bestalde, kontuan izan bitarteko 

teknologikoek dituzten arrisku eta aukerak, teknologia berrien erabilera 

osasuntsua egiteko gomendioak ezagutu.  

 

ESKUHARTU: erabili bitarteko teknologikoa. Argi izan A.B.-a ez dela 

helburu bat, bitarteko bat baino. Orokorrean, lanerako eskaintzen duen 

potentziala izugarria da eta horrek haur zein gazteekin lan egiteko modu 

berriak eskaintzen dizkigu. Erabilera modu pasibo eta komtsumisten 

aurrean erabilera aktiboago eta sortzaileagoak sustatu.  

 

EBALUATU: teknologia berrien erabileran sortzen zaizkigun zailtasun 

eta lorpenak identifikatu behar ditugu eta horien zergatiak bilatu. 

Ebaluazioaren bidez lortzen dugun informazioa hurrengo eskuartzea 

hobetzeko erabili.  

 

2. BITARTEKO TEKNOLOGIKO EZBERDINENN 

ERABILERA OSASUNTSUA EGITEKO GOMENDIOAK 

EZAGUTU: 

 

BIDEO JOKUAK: 

 ·  Merkatuan dauden mota ezberdinak ezagutu. 

 ·  Denbora kontrolatu. 

 ·  Adina gogoan izan. 

 ·  Edukiak kontrolatu. 

 ·  Talde jolasa sustatu. 

·  Kokapena: pantaila begi bistan izan.  

 

INTERNET: 

 ·  Interneteko funtzio ezberdinak ezagutu: messenger, outlook, 

nabigatzaile. 

 ·  Denbora kontrolatu. 

 ·  Kokapena, pantaila begi bistan izan.  

 ·  Komunikazioa. Haur edo gazteekin interneten egiten dutenari 

buruz jardun. 



 

 

 

 

 ·  Informazioa. Informatu gazteak interneten ezaugarri, arrisku eta 

aukeren gainean. Jarrera kritikoa sustatu.  

 ·  Edukien kontrola.  

 

3. EUSKARAREN ZIBER AUKERAK 

 

ZIBER EKINTZAK: 

 

PICASSO DIGITALA: 
 

Deskribapena: taldekideen argazkiak atera, ordenagailuan sartu eta 

eraldatzean datza. Taldekideen artean izenak zoriz banatu eta bakoitzak beste 

batena eraldatu beharko du. Argazki horiekin horma irudiak sortu daitezke 

lokala apaintzeko zein bakoitzak bere etxera eramateko.  

 

Helburuak: Bitarteko digitalak eta sorkuntzaren arteko lotura egitea. 

Esparru digitalarekin loturiko euskararen esamolde berriak ezagutzera eramatea. 

 

Materiala: Argazki kamara digitala, ordenagailua, irudiak eraldatzeko 

programa informatikoa (PHOTOSHOP edo THE GIMP). 

 

BIDEO JOLAS TXAPELKETAK: 
 

Deskribapena: futbola edo pilota txapelketak egiten diren bezala, bideo 

jolas txapelketak ere egin daitezke. Parte hartu nahi dutenen zerrenda egin eta 

jokaldiak antolatzen dira. Puntuka zein jokaldika egin daiteke zenbaketa eta 

horren arabera irabazlea aukeratu. bideo joko kontsolek binaka zein launaka 

jolasteko aukera ere ematen dutenez, txapelketako partaideak talde txikitan 

antolatu daitezke. Bide batez, euskarazko bideo jolasak ezagutzera eman 

daitezke. 

 

Helburuak: ondo pasatuz, esparru digitalarekin lotutako euskararen 

esamolde berriak ezagutzera ematea. Haur eta gazteen motibazio maila 

handitzea.  

 

Materiala: bideo kontsola, bideo jokoa eta pantaila.  

 

KAMARA GURA KASARA 
 

Deskribapena: ikus-entzunezko tailerra egitean datza. Lehenik taldeka 

gidoia pentsatu beharko da. Ondoren gidoia antzezteko prestaketa lana egin eta 

azkenik kamerarekin grabatu. Taldean egiteko ekintza polita da. Ikus-

entzunezkoaren produkzio lana egiteko ordenadorea eta programa informatiko 

bat erabiliko dira. Sortzen den materiala anitza izan daiteke: laburmetraia, 

dokumentala, aurkezpen-bideoak… sormena, musika eta irudia nahasten dira 

ekintza honetan. Talde lanean oinarritzen da.   

 



 

 

 

 

Helburuak: Ondo pasatuz, esparru digitalarekin loturiko euskararen 

esamolde berriak ezagutzera ematea. Bitarteko digitalak eta sorkuntzaren arteko 

lotura egitea. Haur eta gazteen artean talde antolaketarako eta sormenerako 

gaitasunak garatzea. 

 

Materiala: bideo kamara digitala, ordenagailua, produkziorako 

programa informatikoa: PREMIERE, PINNACLE STUDIO… 

 

 

ZIBER EUSKARA: 

 

Esparru zibernetikoan euskarak bere lekua egin behar du. Maila teknikoan ingelesetik 

datozen hitzak mailegatu dira. Baina kaleko hizkerak haratago joan behar du, forma eta 

esamolde berriak sortu behar ditu. Behar horri erantzunez, aisialdi birtualaren 

testuinguruan jasotako esamoldeak jaso ditugu eta zenbait proposamen berri ere landu 

dira, adibidez: 

 

BASAJAUNA, MARI-HARI EDO GARI-HARI, AMARAUNA, BRIDA/LEMA, 

TXANPIA, ASTOTXOA, ERBIA, XAGUA, SOLUA, LEIHOA, ZIRRIA… 

 

 

 EUSKARAZKO BALIABIDEAK: 

 

- Euskarazko webguneen zerrendak. 

- Euskarazko programen bilduma. 

- Euskarazko bideo jokoak. 


