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Aurkezpena

Eskuartean duzu, irakurle, Hizpide aldizkariaren 74. alea. Begira diezaio-
gun, ohi bezala, mamiari.

Solasean.– Lehenengo artikuluaren izenburua da “Pello Esnalekin 
elkarrizketan: “Didaktikak dirua gastat zeko aukera gut xi ematen du”. 
Erretiroa hartu berria da Pello Esnal. Ondo baino hobeto ezagut zen 
dituzte Hizpideren irakurleek Pelloren artikuluak. Zail da benetan berak 
landutako gaiak horren era mamit suan eta, aldi berean, irakurterrazean 
jorrat zea. Elkarrizketa egin dugu berarekin. Eta ahalegindu gara orrialde 
hauetara ekart zen Euskaldunt ze-alfabetat zean egin duen ibilbidearen 
zuin nagusiak. Barru-barrutik eta hasiera-hasieratik ezagutu du Haberen 
eta HABEko historia, kanpotik ikusten dena baita ezkutu-ezkutukoa ere. 
Pixka bat bustit zeko eskatu diogunean. “Azken batean, sokaren hari bat 
besterik ez da nirea”, erant si du apal-apal.

Erretiroa hartu du, bai, baina ederki dakigu Pello ez dela egonean-ego-
nean besoak ant xumaturik egotekoa, hori ere tarteka komeni den arren. 
Ziur izango dugula gerora ere Hizpideren orrialde hauetan haren lanen 
berri jakiteko parada. Adiorik ez, beraz.

Ikerketak.– Hurrengo lanak ikerlan zabal batean du oinarri. Larrait z 
Uriaren doktore-tesian, hain zuzen ere. Larrait z kidea Euskal Herriko 
Unibert sitatean hizkunt zaren azterketa eta prozesamenduaren alorrean 
lanean diharduen IXA taldean, eta, Baionako IKER taldean ere bai. 
Hizkunt za aztertu eta ordenagailu bidez tratat zeko teknikak eta aplika-
zioak garat zen dituzte bertan. Doktore-tesia Informatika Fakultateko 
Mont se Marit xalar eta Euskal Filologia Saileko Igone Zabalaren zuzen-
darit zapean burutu du. Hemen plazarat zen ari garen lana hiru ikert zaileen 
eskutik datorkigu: Larrait z Uria, Mont se Marit xalar eta Igone Zabala.

Artikuluaren izenburua: “Euskarazko erroreak eta desbiderat zeak 
aztert zeko lan-ingurunea”. Jakina da hizkunt zak erroreak eginez ikas-
ten direla. Ikusmolde berri bat garatu da, hain zuzen ere, azken urteo-
tan erroreen inguruan. Garai batean ez bezala, erroreak hizkunt zen 
ikas-prozesuaren erakusle nagusit zat hart zen ditugu eta ikasle bakoit zak 
ikas-prozesu horretan jarrait zen dituen urrat sen adierazle dira. Erroreak 
aztertuz, ikasleek xede-hizkunt za zenbateraino menderat zen duten jaki-
tera irit s gaitezke neurri batean, hizkunt za berria nola ikasten ari diren 
ezagut zera eta hizkunt za ikastean dituzten zailtasun bat zuei ant zematera.

Bestelako lankidet zak.– Ez du amaierarik teknologia berrien aurrerabi-
deak. Horren lekukoa dugu Wikia, besteak beste. Hit z hori hawaieraz ko 
wiki-wiki terminotik dago hartua; “azkar-azkar” esan nahi du. Eta 
webgune mota bat izendat zeko erabilt zen da. Artikuluaren izenburua da 



2 Aurkezpena

“Wikia Moodle plataforman: gelan erabilt zeko proposamenak” eta María 
José Lasheras HABEko teknikariak idat zi du. Wiki delakoan hainbat era-
bilt zailek orrialdeak sortu, aldatu, ezabatu eta eraldatu ere egin dit zakete. 
Artikulugileak euskara ikastean nolako probet xu ekar dezakeen aztert zen 
du.

Teknologia berrien ildoari jarraikiz, Txelis Urain Leioako udal euskalte-
giko irakasle eskarmentudunak idat zi du hurrengo artikulua. Izenburua 
da “Talde mistoetan foroak erabilt zeko zenbait iradokizun”. Ezagunak 
dira Interneteko foroak. Eta hizkuntza irakaskuntzan ere badute zertan 
lagundu. 

Egileak berak dioskunez, artikuluan foroa da gai nagusia. Hasteko, 
gaiaren inguruko zehaztapen teorikoak egiten dira: kont zeptuarenak 
eta ezaugarriak. Horren ondoren, funt zioak eta helburuak zehaztuko 
dira. Segidan, foroetako partaideen parte-hart zearen tipologia aztertuko 
da. Aurrera egiteko, eta artikuluaren helburu nagusia denez, foroetako 
parte-hart zea areagot zeko hainbat iradokizun edo proposamen eskainiko 
dira foro-mota bakoit za zertarako eta nola erabili jakin ahal jakiteko. 
Horrekin batera, euskaltegian bertan biderat zeko hainbat ekint za jakin 
zehaztuko dira. Irakasle moderat zailearen zereginak eta jardunbidea ere 
aztertuko dira, segidan. Azkenik, gehiago ikert zeko edo jakiteko asmoa 
duenarent zako bibliografi a ere eskainiko du artikulugileak.

Horra hor, bada, alearen mamia. Hizpidek probet xuzkoa izan dakizula 
opa dizu.


