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Podcasting, audio-
-fi t xategiak Interneten 
editat zeko teknika: 
funt zionalitatea eta 
erabilera didaktikoak

Agurne Aizpitarte, Nat xo Guillén

Artikulu honen bidez podcasting-aren mundura hurbildu nahi dugu. 
Telefonoak, PDAk, mp3 edo mp4ko irakurgailuak polt sikoan daramat za-
gula irteten gara gaur egun kalera. Abiadura it zelaz eskuetarat zen zaiz-
kigu aurrerapen teknologikoak. Gizarteak aurrera egin eta guztiz nabariak 
dira irakaskunt zan ere aurrerapen horien isla. Ez dugu ulert zen gizarteari 
lot zen ez zaion irakaskunt za-paradigmarik, harekin bat ez datorrenik. 
Teknologia berrien trena abian da, gustatu ala ez. Pena lit zateke geltokian 
geldit zea. Artikulu honetan Podcasting zer den, eta hizkunt zak irakas-
teko eta lant zekoan zertarako eta nola erabil daitekeen azalt zen ahal-
eginduko garan, oraingoa bezalako beste artikulu bat zuekin egin dugun 
moduan jardunez eta horiei segida emanez, gure helburua gut xieneko 
trebetasuna eskurat zea baita, askorent zat hain arrot za den gai honetan. 
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Artikulu honen xede-irakurleria euskara-irakasleak dira, aurrez aurreko 
taldeetan arit zen direnak baita on-line irakasten dihardutenak ere. Gaur 
egun, konta ahalekoak dira gure euskaltegietan honelako audio fi t xate-
giak erabilt zen dakiten irakasleak, baina, esatekoa da aipatu fi t xategiak 
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oso erraz eskura daitezkeela Interneten bidez. Hori jakinda eta horien 
abantailak kontuan hartuta, gure ustea da Podcasting-a ezinbesteko tresna 
bilakatuko dela etorkizunean.

Podcast-a “mobile learning” (m-learning)aren baitan lekutu behar dugu, 
hau da, teknologia mugikorrak erabilt zen dituen ikasteko sisteman.

Podcasting-a audio- edo bideo-fi t xategiak Internet bidez zabalt zea da. 
Art xibo horiek harpidet za bidez ordenagailura edo MP3/4 irakurgailu 
batera jaisteko aukera dago, erabilt zaileak nahi duenean erabil dit zan. 
Beraz, podcasting-a = MP3/4 + RSS (harpidet za). Audio-art xibo hori 
ordenagailuan bertan edo erraz mugi dezakegun gailu baten bidez erre-
produzi daiteke nahi dugun unean eta tokian.

Zabaldu edo garraiat zeko erraztasuna da fi t xategi horien ezaugarrie-
tako bat. Beren eramangarritasunari esker, oso eskura jart zen zaizkigu 
art xibo horiek: sakelakoan, ipod-ean, PDAn, PCan... Banda zabalaren 
hedapenarekin batera asko ugaldu dira erabilt zaileak eta, ondorioz, gero 
eta handiagoa da irakurgailu horien kopurua. Hortaz, sektore bat zuetatik 
podcast-ak jaso dituen kritikek, elitista samarra dela argudiatuz, gero eta 
funt s gut xiago dute gure inguruan.

Interneten informazioa (bereziki albisteak, berriak) banat zeko eta esku-
rat zeko modu erraz bat da. Blog-ean edo podcast-ean harpidetu eta han 
sort zen diren berritasunak jasot zen dira harpidedunaren ordenagailuan. 
Horretarako, fl uxu-irakurgailua behar da edo bestela izena eman behar da 
zerbit zari batean, adibidez Bloglines zerbit zarian. Horrela, Interneteko 
gogokoak egunero bisitatu beharrean berririk dagoen ikusteko, zerbait 
berria argitara ematen den bakoit zean, ordenagailuaz jasot zen da horren 
mezua.

Bloglines zerbit zaria doakoa da eta erabilienetakoa eskaint zen duen zer-
bit zuagatik. Harpidet za, direktorio edo agregat zaileen bidez ere egin dai-
teke. iTunes eta Juice dira ezagunenak.

Podcast-a zein marko metodologikotan kokat zen dugun azalduko dugu 
labur-labur. Horretarako, bi kont zeptuz arituko gara: Ikaskunt za kolabo-
ratiboa eta oinarri konstruktibista.

Lehenengo eta behin esan behar da lan kolaboratiboa ez dela talde-
-lana besterik gabe. Talde-lanean arit zeak ez du lan kolaboratiboa 
ziurtat zen.

Lan kolaboratiboaren fi losofi an ikasle bakoit zak taldekide guztien hel-
buru eta lanen ardura du eta bere aldetik taldea arduratuko da partaide 
bakoit zak ikas-prozesuan aurrera egin dezan. Ikaslea ardat z izango da eta 
taldearen lagunt za izango du ikasteko.

Defi nizioa

Zer da sindikazioa 
edo harpidet za?

Podcast-
-aren ikuspegi 

metodologikoa
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Ikasle bakoit zak bere erritmoa eta helburuak baldin baditu ere, ez da 
uharte bat eta ikaskideekiko elkarreraginak berebiziko garrant zia du ikas-
teko bidean aurrera egiteko. Elkarreragina ez da bere kasa gertatuko. 
Gaitasun sozialak landu eta garatu behar dira horretan arrakastat suak 
izateko. Rodríguez Illera (2201): “Ikasteko kolaboratu eta ikasten 
kolaboratu”.

Pent samolde horrek ikasle parte-hart zailea eskat zen du, ardurak bere 
gain hartuko dituena. Eta inplikazio horrek motibazioa areagotuko dio. 
Egun, Internetek elkarreraginerako tresna ugari eskaint zen dituenez, lan 
kolaboratiboa egiteko baldint zak badaude.

Lan kolaboratiboaren oinarri ikuspegi konstruktibista dugu. Ikuspegi kons-
truktibistaren ildotik, zerbait ikastea eraikit ze-prozesu bat da. Ezagut zen 
eskurapena edo ikaskunt za eduki berriari esanahia lot zen zaionean gau-
zat zen da. Eta hori hiru baldint za hauek betet zean gertat zen da:

1 Batetik, lotura logikoa izan behar dute bigarren hizkunt zaren edukiek. 
Barne-egituraren arabera antolatuko dira, ahalik eta argien eta lotuen 
ikusteko moduan.

2 Ikasleak eduki berria zaharrekin lot zeko ahalegina egin beharko du.

3 Hirugarren baldint zak, azkenik, ikaslearen jarrerarekin du zerikusia. 
Ikasteak eraikit zea esan nahi badu, ikaslearen esku-hart ze eta protago-
nismoa berebizikoa da. Eraikit zearen subjektua ikaslea da, eta irakas-
leak ezin dezake zeregin horretan inolaz ere ordezka. Beraz, aldeko 
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birtualidadean 
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jarrera izan beharko du ikasleak, ezagut za horiek eraikit zeko ahalegi-
nean. Eduki zaharrak eta berriak elkarrekin lot zeko eta egitura berrietan 
berreraikit zeko esku-hart ze aktiboa eskat zen dio ikasleari(HEOK).

Ikasleekin podcast-a erabilt zeko unean, beste edozein jardunekin bezala, 
komeni da argi izatea zein den planteamendu metodologikoa, bestela 
tresnaren lilurapean benetako helburua ahazteko arriskua egon daiteke.

Podcast-aren erabileraren arrakasta ziurtat zeko, euskaltegian dauden 
zailtasunak kontuan izan behar dira, arazoei aurre egiteko asmoz. Hau 
dela eta HABEn, mart xan jarria dugu “Podcasting, audio-fi t xategiak 
Interneten editat zeko teknika: funt zionalitatea eta erabilera didaktikoak” 
ikastaroa. Gurekin ikastaroa egin zuten irakasleei galdetuta, honako irit zi 
hauek eman zituzten gainditu beharreko erronkei buruz, eta, hemen jarri 
dizkizuegu argigarriak direlakoan:

– Irakaslearen lan-zama handit zen du.

– Zenbaitengan, ikasle zein irakasle, teknologia berriek halako mesfi -
dant za bat sort zen dute.

– Informazio ugaritasunean galt zeko arriskua dago, askotan podcast-etan 
esaten denak ez du inolako interesik.

– Ikasle irakasle harremanetan egokit zapena egin beharra. Zertarako joan 
ikasgelara? Aurrez aurreko klaseak planteatu beharko dira, teknologia 
berrien bidez egin ezin daitekeena egiteko.

– Helburuetan, materialetan, agindutako lanetan, ikasleak dedikatu beha-
rreko denboran eta emait zetan berrantolaketa egin beharra.

– Lagunt za teknikoa eta erakundearen (zentroaren) inplikazioa 
garrant zit sua da

– Estilo auditiboa bult zat zen du eta ikasle guztient zat ez da egokia 
izango

– Copyright arazoak musika eta horrelakoak erabilt zen direnean.

– Materiala euskarrira egokitu behar, polt sikoko telefonoaren pantailan 
nekez ikusiko baititugu adibidez testuak.

Bestalde, hauek dira podcast-ak ahalbiderat zen dituen aukerak irakasleen 
aburuz:

– Benetako materiala erabilt zeko aukera.

– Jeneralean, laburrak izaten direnez, material arina da.

– Gramatikan eta gehiegi sakondu gabe gauza zehat zak ikasteko aukera.

– Behar duzunean erabili daiteke, lehenago dena ikasten ibili barik.

– Ikaste-prozesua edozein lekutara eramateko posibilitatea. Hori bai 
aint zat hartu behar zein euskarritan ikusiko dugun.

Podcast-a 
hizkunt zen 

irakaskuntzan. 
Hurbilpen bat: 

erronkak eta 
aukerak
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– Formato erabilerraza.

– Erakargarria.

– Motibagarria.

– Sarbide errazekoa.

– Prezio-kalitate harreman egokia.

– Publizitatea (teknologia erabilt zen duen ikastet xe edo euskaltegia-
rent zat publizitate ona da).

– Gaur egungo ikas eta irakas-joera berriarekin bat dator, hau da, ikaslea 
eta irakaslea toki berean eta aldi berean izaten ez direlako joerarekin.

– Eduki gehiago eta ikasle bakoit zari hobeto egokitua eskaint zeko aukera, 
ikusmen edo irakurmen arazoak dituztenei, esaterako.

– Nahi beste aurkezpen eta noiznahi eskaint zeko aukera.

– Hizlari eta ahot s ugari eskaint zeko aukera.

– Ikas-prozesuan lagungarri izan daitezkeen bitarteko aberat sak era-
bilt zeko aukera; errepasoa egiteko bestelako bidea eskaint zea, iruzki-
nak eta feedback-a egiteko aukera, denbora murriztuz; eduki mailako 
gauzetan eskolen ordezko izan daiteke; aurrez aurrekoa eta grabatutako 
dinamikak elkarrekin uztar daitezke.

– Podcasting-a lagunt za gisa erabili daiteke, beste sistema batean oinarri-
tutako ikas- prozesuaren osagarri.

Podcast-ak, audio-fi t xategiak izanik, ent zumena lant zeko eta indart zeko 
erabilt zen dira gehienbat.. Euskara ez diren beste hizkunt za bat zuetan 
oso hedatuta daude fi t xategi horiek eskaint zen dituzten Web-orriak, 
bat zuk doakoak eta ordaindu beharrekoak beste bat zuk. ITunes pro-
grama da baieztapen honen adibideak eman diezazkigukeen agregat zai-
letako bat. ITunes-en sartuta hizkunt za askotako podcast-etan harpidet za 
egiteko aukera emango digu, ingelesez pila bat, eta ingelesa lant zeko, 
esaterako, berrogeitik gora agert zen dira. Honelako programen bidez 
harpidetuta gauden orrietan podcast berri bat dagoen bakoit zean ber-
tan ent zuteko edo gure ordenagailura jaisteko aukera izaten dugu eta 
hortik irakurgailuetara pasat zeko ere bai, nahi dugun lekuan eta orduan 
ent zuteko.

Gurean oraindik gauza gut xi dago eta are ohitura gut xiago holako fi t xate-
giak erabilt zeko. HABEko dokumentu-biltegian, esaterako, ia 3000 mila 
fi t xategi daude ikasleen esku. Ez da leku bakarra, ordea, gero eta gehiago 
baitira Interneteko irratiak eta audio-fi t xategiak dituzten blog kide bate-
nak nahiz taldeenak eta ikastet xeek paratuak. Baina ikasleak ent zume-
naren eremutik atera dit zakegu eta podcast sort zaile bihurtu. Irakasleak 
alde teknikoa menperat zea erabateko lagunt za da horrelako arazoez eta 
grabaketez bera arduratuko bailit zateke.

Podcast-aren 
erabilera 

didaktikoa
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Material osagarriak eskaint zeko. Birpasarako. Maila desberdina duten 
taldeko ikasleei bakoit zari egokitutako informazioa eta materiala 
banat zeko.Ikasleek lan-proiektuak egiteko: ipuinak, kantuak, esaera zaha-
rrak…grabatu eta sekuent zia didaktiko batean kokatu. Irrat saioak egin. 
Elkarrizketak. Gai bati buruzko audio-apunteak prestatu, bai irakasleek 
bai ikasleek, horien bidez ikasteko. Beti ere, ikasgela barruan edo ikas-
gelatik kanpo erabilita. Baina, ikus dit zagun benetako adibideak, lehen 
aipatutako ikastaroan irakasleek proposatu eta beren blogetan jarriak. 
Artikulu hau bukat zerakoan hemen aipat zen diren helbide guztiak iris-
teko moduan egon dira. Kontuan izan, hala ere, Interneten arazoetako bat 
egonkortasun-falta dela.

Podcasting, audio-fi t xategiak Interneten editat zeko teknika: funt zionalita-
tea eta erabilera didaktikoak ikastaroan irakasleek egindako proiektuak:

http://eibar.org/blogak/leire

Durangoko liburutegiak “irakurlearen t xokoa” dauka mart xan, eta 
liburua eurent zat egokia denean (bigarren mailako ikasleak dauzkat), 
liburua irakurri, eta bertara joaten gara “liburu-forum-a” egitera. 
Ondo hartu duten ekimena izan da. Irakurri ditugun liburuetako 
bat zuk ipuin liburuak izan dira. Hori dela eta, eskatu diet bolunta-
rioei eurei gustatu zaien pasarte bat aukerat zea. Gero, irakurri eta 
grabatu egingo diet.euskaltegiko bloga sortu dugunez: www.blogak.
com/marirenkobazuloa bertan jarriko dugu. Nirean baino hobeto, 
ezta?Horrela, euskaltegiko beste ikasleek ere hartuko dute parte iruz-
kin edo erant zunen bitartez. Ikasle boluntarioei liburuaren gaineko 
irit zia ere eskatuko diet, eta nahi balute, grabatu. Oharra: proiektu 
hau gauzat zekotan dago.

http://www.blogari.net/debabe

Ikasleekin egin nahi dudana zera da: Aste Santua datorrela eta, 
kurt soan zehar irakurri dituzten liburuetako bat aukeratu eta 
irakurt zeko gomendioa egitea. Hortaz, ikasleek egin beharko dutena 
zehazki honakoa da:

• Gomendatu nahi duten liburuari buruzko azalpen laburra, zenbait 
zert zelada aipatuz: idazlea, liburuaren izenburua, gaia edo argu-
mentua, liburuari buruzko irit zia...

• Pasarte baten edo, laburra bada, ipuin osoaren irakurketa.

Oharra: lan hau binaka edo egin ahal izango dute, lana banatuz.

http://www.blogari.net/bert xo

Get xori buruzko audiogida turistiko bat(zuk) egitea pent satu dut. 
Aldez aurretik taldeka ibilbideen gidoiak prestatu eta gero gra-
batu. Ikasleak inspiratuta egongo ez balira Get xoko udalaren web 
orria baliatuko dugu, izan ere, bertan idat zizko ibilbide bat zuk 
agert zen dira, argazkiak eta guzti. Egokiena ikasleek euren ibilbi-
deak asmat zea lit zateke, askoz politagoa eta ikas-prozesuari begira 
aberat sagoa.

Zertarako 
podcast-ak, 

orduan?
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http://www.blogari.net/ikasmin

Audio-grabazio bat egin behar beharko dute. Aste Santuko oporre-
tan zer egin duten kontat zeko eskatuko diet –bi edo hiru minutuko 
grabazioa–. Grabatutako podcast guztiak plataformara igoko ditugu 
ikasle guztiek ent zun dit zaten, eta hor esandakoak baliatuko ditugu 
aste horretako mint zasaioa egiteko.

http://www.blogari.net/mert xe

Ikasleek egindako lant xoak grabat zea da proiektu t xiki honen 
funt sa. Informazio laburra emango zaie gai baten inguruan: grafi ko 
bidez, batez ere, eta eurek, denborat xo bat hartuta informazio hori 
ahoz azaldu eta interpretatu beharko dute. Gaiak anit zak izango dira: 
EAEko biztanleriaren gorabeherak; Euskaldunt ze-Alfabetat zean 
dihardutenen profi la; PISAko t xostenaren inguruko datu bat zuk...

4´-5´ minutuko azalpenak izan behar direla adieraziko zaie. Denon 
artean gure emankizunerako aurkezpen-karatula eta sintonia auke-
ratuko dugu eta, ondoren mini-saio horiek banan-banan grabatuko 
ditugu. Esan beharrekoaz gain, esateko moduari arreta berezia eskai-
niko diogu, ahoskera eta doinuari, hain zuzen. Ahal dela, grafi koak 
eurak ager daitezen ahaleginduko gara.

Grabazioak egin ondoren, egun solteetan ent zungo ditugu, azalpena-
ren gaineko feedbacka eman eta, jakina, gaiari buruzko debaterako 
sarrera gisa erabilt zea da helburua.

Bestalde, A1 mailan, igarkizun lehiaketa t xiki bat egitea otu zait: 
Arlo hori landuta, eredu bat zuk eman ondoren, eurek sortuko igar-
kizunak, t xukun grabatu, ikasle guzti-guztien eskura jarriko geni-
tuzke euskaltegiko blogean eta, epe bat emanda eta behar bezalako 
propaganda eginez, asmat zaileen arteko zozketa egin eta liburu bat 
oparituko genioke.

Oharra: proiektu hau gauzat zekotan dago.

http://www.blogari.net/aittor

Egun hauetan jarriko dut blogean ikasleek egindako lana Alberto 
Ladron Aranak idat zitako Arot zaren eskuak liburuaren gainean. 
Liburuko kapituluen laburpena egin dute, baina gezurt xo bat sartuta. 
Beraz, internautok, irakurri liburua (oso ondo dago eta), eta saiatu 
harrapat zen ikasleek sartutako datu oker horiek.

Beste proiektu bat proposatu du baina hau aurrerago gauzatuko du:

Irrati-nobela t xiki bat egin nahi dugu klasean, 2. mailan gaudenez 
oso jarduera osot zat jot zen dut.(Gidoia prestatu, musika egokia eta 
efektuak bilatu, eta azkenean grabazioa egin ahoskera zainduz.

http://www.blogari.net/badhue

Ikasle bakoit zak abesti bat aukeratu beharko du, asko gustat zen 
zaiona edo zerbait berezia esaten diona. Ahal dela euskarazkoa, 
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baina ez derrigorrez. Komentarioa egiteko gidoia denon artean 
osatuko genuke eskolan, talde-lanean. Honelako zerbait, osatua-
goa. Kantuaren izena eta erreferent ziak: Diskoa, Urtea Kantariari 
buruzko informazioa, Zergatik aukeratu duen kantua. Zer ira-
dokit zen dion. Zein oroit zapen ekart zen dizkion. Gidoia prestatu 
beharko lukete, banaka. Et xean egin lezakete edo eskolan. Behin 
gidoia prest dutenean, grabazioari ekingo genioke: eskolan egitekoa. 
Grabazioa egindakoan komeniko lit zateke musika sart zea (jarduera 
hau, hautazkoa da. Ez dut egin, baino egin beharko nuke) kantua 
bera sart zea, musika lagungarri gisa. Hor ez dakit arazorik izango 
lit zatekeen egile-eskubideak direla-eta. Azkenik, podcast-a osatuko 
genuke, hau da, astean behin-edo, kantu baten gaineko iruzkina aur-
keztuko genuke. Eta eskolan ent zun. Bestela, ikasle askok dituz-
ten informatika-baliabideak eta ezagut zak jakinda, askok ez lukete 
ent zun ere egingo, eta motibazioa urritu egingo lit zateke. Gainera, 
une hau aurkezpenaren balorazioa egiteko erabili liteke, ikasleekin 
batera eskolan balorazio irizpideak adostu eta gero: ikasleen auto-
nomiari begirako jarduera eta ikasleek egindakoari etekina ikus die-
zaioten. Oharra: proiektu hau gauzat zekotan dago.

http://www.blogari.net/t xoki

Orain HABEko 3. mailako azterketa prestat zen hasi gara. Nire ikas-
leak EGAkoak direnez gero uste dut lagungarria izan daitekeela aho-
zko azterketa bat zuk grabat zea eta gero nire blogean jart zea gura 
duenak ent zun dezala eta erreferente bat eduki dezala.

http://www.blogari.net/jalbiz

Ariketa bat bideratuagoa eta bestea askeagoa. Herri honetako kale 
askoren izenak euskal historian nabarmendu diren pert sonenak dira, 
batez ere, idazleenak. Ikasleek ez dakite ezer pert sonaia horien gai-
nean. Horietako bat zuk aukeratu ditut eta beren biografi a eman diet. 
Ikasleek moldaketa egin behar dute eta gero grabatu. Beste arike-
tan, gaur egungo bizit zan gustuko duten gauza bat eta gustuko ez 
duten beste bat pent satu behar dute eta gero ahoz azaldu, arrazoiekin 
batera.

1 Grabazioa egitea eta editat zea.

2 Zerbit zari batera eramatea.

3 Blogean jart zea.

Zer behar da grabat zeko? Grabazioa egin aurretik urrat s bat zuk egin 
behar dira podcast-a grabat zen hasi baino lehen.

Podcast-a 
egiteko 

prozesua

1. Grabazioa 
egitea
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“Podcasting audio-fi t xategiak Interneten editat zeko teknika funt ziona-
litateak eta erabilera didaktikoak” ikastaroan audio art xiboak grabatu 
eta editat zeko AudacityEstable: 1.2.6 programa erabili genuen. Zergatik 
Audacity? Software librea da eta edozein sistema eragile dugula ere, 
Windows, Mcintosh edo Linux-ekin erabil daiteke. Hortik aparte, pro-
grama erabilerraza da, pista asko ditu erabilgarri eta audioak editat zeko 
aukera handiak ematen ditu.

Lehendabizi Audacity 1.2.6 lortu hurrengo helbidean: http://auda-
city.sourceforge.net/download/, eta, instalatu eta konfi guratu behar da. 
Hori egiteko lagunt za behar izanez gero oso erabilgarria da Irungo 
Berrit zeguneko Iñaki Biainek egindako lana: http://213.96.129.186:82/
blog/eplazara/AudacityApunteak3Apunteak.pdf Eta Carles Cañoren 
“Captura y edición de audio”.

Grabazioan sortuko den audio art xiboa mp3 bihurtu behar da eta horreta-
rako, Lame kodifi kat zailea erabili genuen. Programa hori ere librea da eta 
edozein sistema eragiletan erabil daiteke. Deskarga egiteko helbidea hauxe: 
http://audacity.sourceforge.net/help/faq?s=install&item=lame-mp3.

Grabat zeko mikrofono bat behar dugu, ordenagailuan ondo konektatuta. 
Gidoia prestatu behar dugu, gure lehengo grabazioa baldin bada proba 
t xiki bat baino ez dugu egingo 10 eta 20 segundokoa gut xi gorabehera. 
Grabazio hori egiteko Iñaki Biainen gidaliburuko 3. orrialdera joko dugu 
eta hor azalt zen den moduan grabatuko dugu geure buruaren aurkezpena. 
Baina lehenengo Audacity euskaraz jarriko dugu eta horretarako argibi-
deak 5.4 eranskinean daude, 19. orrian.

Argibideei jarraitu ondoren, programa it xi behar da eta gero, irekit zen 
dugunean, euskaraz aurkituko dugu. Grabatu dugun art xiboari etiketa 
jarriko diogu Audacity-n. Horrek, grabazioa sailkat zeko, eskatuko diz-
kiguten datuak ematea esan nahi du. Grabazioa bukatu ondoren, “fi t xa-
tegia” eta “esportatu mp3 gisa” sakatuko dugu. Une horretan joko dugu 
gorago aipatu dugun 5.5 eranskinera (Biainen Gidaren 20. orrialdean) 
eta hor azalt zen diren pausoei jarraitu beharko diegu. Horrela grabatu 
duzuna mp3 fi t xategi moduan gordeko duzu. Aurrerago, fi t xategi hori 
zeure blogera eramango duzu. Hona hemen grabazioak egiteko kontuan 
hartu behar diren zenbait puntu:

• Gidoia idat zi http://www.proyectogrimm.net/index.php?cmd=cont_
articulo&id=439 hemen gidoia egiteko lagunt za dago.

• eta grabatu aurretik prestatu testua, musika, efektuak… den dena.

• Grabat zen hasi baino lehen, irakurri testua ozenki behar beste aldiz 
naturaltasunez. Ez jarri irratiko ahot sa, erabili zure ahot sa ahalik eta 
modu naturalenean.

• Mikrofonoa 10 edo 15 cm-ra eduki.

• Saiatu grabazioa egiten zaratarik ez dagoen lekuren batean.

1.1. Softwarea 
eskuratu

1.2. Software guztia 
eskuratu ondoren
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Ahot sa grabatu botoi gorria erabiliz.

  

 

  

 

1.3. Grabatutakoaren 
edizioa

.1: Grabazioaldia

.2: Proiektua esteka 
sakatu
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 Musika isilarazi eta ahot sa erdian jarriko dugu. Isilarazi nahi dugun 
zatia hautapen-tresnaz hartu ondoren, tresna-barrako ebaki-tresnaz moz-
tuko dugu (tresna-barran agert zen diren artaziak). Bolumenak egokituko 
ditugu, efektua eta horren barruan anplifi katu ekint zak aukera hautatuta 
egingo dugu. Ondoren, ahot sa musikaren erdian  jarriko dugu hasieran eta 
amaieran musika baino ez ent zuteko (azken pauso hori emateko, lerrat zeko 
tresna baliatuko dugu).

.3: Inportatu audioa

.4: Honela agertuko 
dira pista guztiak
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Ahot sa lehenengo planoan ent zuteko eta musika bigarren planoan 
geldit zeko ahot sa estali gabe, bilkari-tresna erabiliko dugu.

  

Dena prest dagoenean zera hautatu behar dugu: fi t xategia > esportatu 
mp3 gisa

.5:

.6:
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Ondoren, gure proiektua nahi dugun lekuan gordeko dugu.

 

.7: MP3 gisa 
esportat zeko

.8: fi t xategia gorde
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Archive.org. Archive-n izena emateko instrukzioak. Sartu hurrengo helbi-
dean: http://www.archive.org

“join us” aukeran klik egin izena emateko.

  

Hurrengo pantaila agertuko zaizu (ikus .10). Bertan datu hauek eskat zen 
dira: 1. helbide elektronikoa, 2. eta 3. pasahit za, 4.”Screen name”: pantai-
lan agert zea nahi duzun izena. Eta “Get library card” sakatu.

  

2. Zerbit zari 
batera igot zea

.9:

.10:
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Ataria agertuko zaizu eta zuk aukeratu duzun izena ongi etorriarekin 
batera azalduko zaizu.

  

Izena emanda dugunean “login” sakatuta sartuko gara.

.11:

.12:
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Hurrengo pantaila agertuko zaigu eta bertan gure helbide elektronikoa 
eta pasahit za idat ziko ditugu.

Bukat zeko klik egin “log in”-en.

 

.13:

.14:
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Atarira eramango gaitu eta bertan “Upload” aukeran klik egingo dugu 
gure audio art xiboa Archive-ra eramateko.

  

Hor (ikus .16) hiru aukera erakusten dizkigu:

• fi les over 100 MB: 100 mega baino fi t xategi handiagoak igo.

• more than 10 fi les: 10 fi t xategi baino gehiago.

• Live Music Archive concert s: Archive-n gordetako musika kont zer-
tuak zuzenean.

Guk hori ut zi eta koadroa beteko dugu. Hor gure audio art xiboari titulu 
bat jart zeko eskat zen digu.

.15:
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“Next” sakatu eta hurrengo koadroa betet zeko eskatuko digu (ikus .17). 
Gorriz idat zita dagoena derrigorrez bete behar da: Titulua, deskribapena 
(audioarena), hit z gakoak. Geziak markat zen duen lekuan “Examinar” 
sakatu eta gure ordenagailuko disko gogorra agertuko zaigu eta hor igo 
nahi dugun art xiboa aukeratu beharko dugu eta bi klik egin bere gainean.

 

.16:

.17:
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Bukat zeko “Upload fi les” sakatuko dugu.

  

Hurrengo koadroa ikusiko dugu:

 

.18:

.19:
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.20:

21:

Gure orria prest dagoela esango digu.

 

 

Helbide hori jart zen badugu, guk igotako art xiboaren ezaugarriak iku-
siko ditugu.
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Bi fi t xategi “MP3” ikusiko ditugu. T xikiena aukeratu. Hor zaudela, 
saguaren eskuineko botoiarekin ireki menua eta hor “propiedades” auke-
ran klik egineta agertuko den URLa kopiatu.

  

 

Blogera joan, guk Blogari .net erabilt zen dugu, baina aukera asko daude. 
Idat zi testua sarrerak editat zeko lekuan, aukeratu nahi duzun hit za eta 
estekat zeko ikonoa sakatu.
 

 

3. Blogera igo

.22:

.23:
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.24:

Bistaratuko zaizun hurrengo koadroan zure archive-ko URLa it sat si.

  

 

“Insert” sakatu eta gero “Gorde” sakatu.

Bibliografi a

• Podcast-a eskoletan oraindik oso gut xi erabilt zen 
da hizkunt zen ikas-irakaskunt zaren esparruan. 
Horregatik egiten den ahalegin bakoit za eraku-
stea inportantea irudit zen zaigu. Hemen dituzue 
adibide bat zuk:

 Jakint za ikastolako umeen podcast bat zuk:
 http://ordizia.blogsome.com/podcast/
 Hau euskaljakint zako ent zun-irakurt zeko gunea 

da
 http://ent zun.blogsome.com/

Gaztelaniaz dauden beste helbide hauek ere oso 
interesgarriak irudit zen zaizkigu:

Españako Hezkunt za eta Zient zia ministerit zak 
eskoletan teknologia berriak sustat zeko duen 
web orrian podcasterako informazioa eta 
errekurt soak jarri ditu:

 http://observatorio.cnice.mec.es/modules.php?op
=modload&name=News&fi le=article&sid=528

 http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes4/
 http://educasting.info/

Eskolan podcast-a erabilt zen ari direnent zako eta era-
bili nahi dutenent zako informazioa eta bilgunea

 ht tp: / /blog.educastur.es/cuate/category/
podcasting/

Angel Puente irakasleak olerki-bilduma bat egin 
du.Olerkiak irakurri, ent zun eta bideoak ere iku-
sten ahal dira. Ikasleak literaturara hurbilt zea du 
helburu.

 http://lajanda.blogspot.com

Francisco Herrera, International Houseko Vejerreko 
zuzendaria, bere bloga bigarren hizkunt zaren 
eskurapena eta web 2.0aren gainekoa da. Bertan 
Eledelengua podcast-a kudeat zen du Victoria 
Castrillejorekin batera http://eledelengua.com.

 http://www.apple.com/education/itunesu_mobi-
lelearning/itunesu.html

iTunes U iTunes softwarearea erabilt zen duten uni-
bert sitateent zako doaneko zerbit zaria da. Honek 
unibert sitateei podcast-ak eskegit zeko aukera 
eskaint zen die.

 http://www.podcast-es.org/index.php/Portada
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Podcastellano proiektu kolaboratiboa da eta 
Podcasting-ean interesatuta dauden guztiek hartu 
ahal dute parte.

Euskaraz dauden Irrati bat zuk. Irrati hauetan podcast 
ugari topatu ahal dugu:

 http://www.bilbohiria.com/
 http://www.irratia.com/
 http://www.info7.com/
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