
AHOZKO EUSKARA FORMALA AISIALDIKO 
EUSKARAREN OSAGARRI.

ZORNOTZAKO GAZTE BATZUEN DATUAK.

Maialen Arnedo, Ane Badiola & Leire Gandarias
UPV/EHUko Euskal Filologiako azken urteko ikasleak

* Euskal Filologiako hirugarren mailako “Euskararen Irakaskuntzarako Metodologia” ikasgaian burututako 
lan batean oinarritua.

* Eskerrak: Zornotzako Urritxe institutuko ikasle eta irakasleei; Itziar Idiazabal, Leire Diaz de Gereñu eta 
Ibon Manterola irakasleei



SARRERA

 Debatearen grabaketa eta azterketa
 Debatea: -Ahozkoa

-Argudiozkoa
-Kale erabilerarako baliagarria

 Zornotzako D ereduko 17 ikasle

 Gazteak ahozko egoera formaletan nola 
moldatzen dira?

 Saiakera kualitatiboa



KORPUSAREN BILKETA ETA 
BERE EZAUGARRIAK

 Non: Zornotzako Urritxe Bigarren Hezkuntzako 
Institutuan

 Noiz: 2010eko apirilaren 28an eta 29an

 Norekin: Bigarren batxilergoko D ereduko 17 ikaslerekin

 Nola (lanketa):
 Gaia: “Osasuna gaur egungo gazteengan: eredua aldatzen ari da”

 Saioak:
1. Aurre-lanketa
2. Grabaketa BIDEOA



KORPUSAREN AZTERKETARAKO 
METODOLOGIA

 Korpusean bi azterbide:

1.  Debatekideek debate batek berezko dituen 
ezaugarriak betetzen dituzte?

2. Gaiaren kudeaketa



KORPUSAREN AZTERKETARAKO 
METODOLOGIA

1.    Debatekideek debate batek berezko dituen ezaugarriak 
betetzen dituzte?

AZTERTU DIREN EZAUGARRIAK

2. Gaiaren kudeaketa

Moderatzailea Solaskideak
-Hiztuna, egoera eta gaia aurkeztu
-Kideei txanda eman eta kendu
-Gai bakoitzaren amaieran laburpena egin
-Objektiboa izan behar du

-Kideen txanda errespetatu
-Moderatzaileak txanda ematean soilik hitz egin
-Euren iritziak argudiatu
-Lokailuak eta antolatzaileak erabili
-Kideen iritziak kontuan hartu



KORPUSAREN AZTERKETARAKO 
METODOLOGIA

1.  Debatekideek debate batek berezko dituen ezaugarriak betetzen dituzte?

2. Gaiaren kudeaketa (Garro, Idiazabal & Larringan, 2008)

Gaiaren sarrera

Gaia mantentzea

Gaia garatzea

Gaia aldatzea



EMAITZAK

1. Debatearen ezaugarrien azterketa

Moderatzailea Solaskideak
-Hiztunak, egoera eta gaia aurkeztu
-Kideei txanda eman eta kendu
-Gai bakoitzaren amaieran laburpena 
egin
-Objektiboa izan behar du

+/-
+/-

+
+/-

-Kideen txanda errespetatu
-Moderatzaileak txanda ematean soilik 
hitz egin
-Euren iritziak argudiatu
-Lokailuak eta antolatzaileak erabili
-Kideen iritziak kontuan hartu

+

+
+/-
+/-
+/-



EMAITZAK

2. Gaiaren eraikuntza

2.1. Gaiaren sarrera

1. M: Arratsaldeon lagunok e gaur hemen eingo dogun
debatean gaia hau izango da / osasuna gaur egungo
gazteengan / eredua aldatzen ari da //

2.2. Gaia mantentzea
2.3. Gaia garatzea
2.4. Gaia aldatzea



ONDORIOAK

 Debateko hizkuntzan eragina dute partaideen:
 Egoera soziolinguistikoak
 Adinak

 Badago zer konpondu, zer landu

 Euskararen ahozko ezaugarriak aztertzeko baliagarria

 Eskolan ahozkotasuna lantzeak euskararen kale erabileran 
eragina

Didaktika zehatzen premia

positiboki baloratu
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(Eranskinak)





ADIBIDEA (I)



ADIBIDEA (II)



ADIBIDEA (III)
81. M: Baina badaude homeopatak profesionalak
91. M: Ta zuk inoiz eztozu jolasten / e holako jokuetan?

13. M: Zuk zer pentsatzen dozu Xabier?
15. M: Beñat ze usteozu?
17. M: Arrate zuk ze usteozu?

67. M: Zuk ze zenbatero joaten zara e kontrol medikoak egitera?
85. M: Ta zu ze iñoz juan zara natural naturista batengana edo?

12. S5: Bueno ba alde batetik ez nago guztiz ados horrekin / e uste dut e ba egia da 
ba kirol gitxiago egiten dela ez? ba adibidez telebistagatik e: bideojokoengatik / 
gazteek gero eta gehiago erabiltzen dituzte horrelako teknologiak eta / (x2) ba 
kirol gutxiago egiten da baina / hala ere / gazteek ez diote kirola egiteari utzi / 
kirola egin egiten da


