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1.- Abstract 

Euskal ikerketen zabalkunderako komunikazio estrategia bat martxan jarri da 

lan honetan Ikerbiltza erakundearekin elkarlanean. Bertan, hiru ikus-entzunezko lan 

landu dira etorkizunean martxan egongo den webgunea bete ahal izateko. Horrez 

gain, sare sozialen kudeaketaren nondik norakoa, ikerlari ezberdinen informazioa eta 

proiektu hau martxan jartzeko erabili daitezkeen komunikazio enpresak adibide 

moduan jarri dira. Horretarako, aurrekari bezala tesi akademikoak argitaratzen 

dituzten webgune ezberdinak aztertu ditugu, baita egunkari eta aldizkari ezberdinen 

webguneak ere. Komunikazio plan hau aurrera eraman ahal izateko, sare sozial 

ezberdinak erabili dira. Oraindik aurrera begira pausu ugari daudela egiteko 

ondorioztatu dugu, sortu dugun komunikazio plana teorikoa izan baita eta 

etorkizunera begira euskarri gehiago erabiltzeko aukera baitago oraindik. 

 En este proyecto dirigido a la divulgación de las investigaciones académicas 

producidas en el País Vasco, hemos colaborado con la organización Ikerbiltza. En 

dicho proyecto se han creado tres contenidos audiovisuales, que en un futuro se 

podrán encontrar en la página web. Además de eso, también se han gestionado las 

redes sociales, recopilado información sobre diferentes investigadores y hemos 

tomado como ejemplo varias empresas de comunicación para llevar este trabajo 

adelante. Para ello hemos tomado como precedente varias páginas webs que se 

dedican a recoger este tipo de trabajos. Una de las conclusiones que hemos 

obtenido de este trabajo es que en un futuro, todavía hay más pasos que dar en el 

plan de comunicación. Nuestro plan de comunicación es muy teórico y tiene todavía 

muchas más posibilidades de las que hemos tocado en este proyecto. 
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2.- Aurkezpena 

Euskarazko tesi, lan akademiko eta doktoratu asko idatzi dira; gai eta mezu 

oso interesgarri eta konklusio oso onak aldarrikatzen dituztenak. Hala ere, kasu ia 

gehienetan, lan hauek ahaztu egiten dira soilik paper formatuan uzten direlako, 

azken momentuan desagertuz. Eta gainera, beste pertsona batek lan hauek 

irakurtzeko aukera oso murriztua da; ez dira aurkitzeko errazak, normalean ez da 

tesi osoa zabaltzen edo eta laneko zati bat soilik argitaratzen dute. 

Horregatik, gure lana euskarazko lan hauek hedatzeko eta era berean publiko 

batean elkarbanatzeko proiektua bat diseinatzea da, sortzea eta aurrera eramatea. 

Pertsonek tesi, lan akademiko eta doktoratu tesiak aurkitzeko modu erraz bat sortuz, 

euskarazko lanak aurkitu eta ikertzeko aukera bat eramango dugu aurrera. 

Gure lanak hiru fase izango ditu. Lehen fasea Ikerketa izango da: beste 

herrialdeetan aurrera eraman dituzten proiektuak aztertuko ditugu, ikertu gure egoera 

berdinean dauden herrialdeek zer motatako proiektuak diseinatu dituzten. Kasu 

honetan ere, Katalunian zentratuko, gure antzeko egoeran egonda Katalanez 

dauden tesiekin, bertan egindako proiektu eta lanak aztertuko ditugu. 

Bigarren fasea Hurbilketa izango da: aztertutako proiektu eta egitasmo 

guztiak gure esparrura ekarriko ditugu, Euskal Herrian proiektu hauek nola eraman 

ditzakegun aztertuko dugu. Azkenik, ikerketa egin ondoren, Euskal Herrian aplikatu 

ahal den proiektua diseinatzeko. Design Thinking ikasgaian ikasitako prozesua 

erabiliko da. 
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Azkenik, hirugarren fasea Eraketa izango da: Euskal Herrian aplikatu ahal 

izateko moduko proiektua diseinatu ondoren, proiektu hori aurrera eramatea izango 

da. Proiektua ideia martxan jartzea eta errealitatea bihurtzea da gure helburua. 

Honako proiektu hau aurrera eramateko Udalbiltza erakundearekin arituko 

gara elkarlanean. Ikerbiltza izeneko proiektuan parte hartuz, unibertsitateko ikasleek 

etorkizunean oihartzuna izan dezaketen proiektu bat sortzeko. Ikerbiltza elkarlanean 

oinarritzen da, tesien zabalpen honekin zabaldu ez den informazio baliagarria 

elkarbanatu dezakegulako. 

Hau honela, helburu nagusia euskal tesiak zabaldu eta informazio hau jaso 

nahi dutenentzat modu erraz eta interaktibo bat bilatzea da. Era berean testu 

akademikoen zabalkundea handitzeko, hizkuntza akademikoa sinpletzea dugu 

helburu, Iñaki Lazkanon adibidea zabalduta (2015): 

“Pozgarria da euskaraz idaztea mundu akademikoan, aukera askorik ez 

baitago. Euskaraz idaztea gogoko duzun gai bati buruz, sekulako gozamena 

da. Liburuan, hizkuntza akademikoa ahalik eta gehien arintzen saiatu naiz, 

ulergarria egiteko. Berez gai espezializatu bat da, irakurle gutxi izango ditu, 

eta ahalegin bat egin dut irakurleek arazorik ez izateko.” 
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3.- Aurrekariak eta testuingurua 

3.1.- Arazoa 

Euskara hizkuntza gutxitua da mundu osoa kontuan hartzen badugu. Baina 

Euskal Herrira etortzen bagara ikus dezakegu, Euskal Herri mailan ere ez dela 

hizkuntza nagusia. Nahiz eta euskara Euskal Herriko hizkuntza ofiziala izan, zaila da 

kaleetan zehar hau entzutea. Eta euskara ez da kalean bakarrik falta, esparru 

akademikoetan ere bai. Eskoletan eta unibertsitateetan egiten diren lanetako 

hizkuntza ez du ikerlariak aukeratzen, baina lan akademikoak bai. Gehienek 

gaztelera aukeratzen dute beraien hizkuntza akademiko bezala. Euskara ez da 

hizkuntza akademiko bezala ikusten eta hori arazo bat dela uste dugu. 

Ikerlari askok ez dute euskara aukeratzen beraien lan akademikoetarako. 

Horregatik euskara zabaldu nahi badugu hezkuntzatik hasi behar gara. Arazo honi 

buelta emateko, euskarazko testu akademikoak normalizatu egin behar dira, 

ikerlariak normaltasunez ikusi behar dute euskara hizkuntza akademiko bezala. Hau 

egiteko jada existitzen diren testuei ahalik eta zabalkunde gehien eman behar zaie, 

euskal gizartean zabaldu behar dira.  

Euskarazko tesi, lan akademiko eta doktore tesi dezente idatzi dira; gai oso 

interesgarri eta mezu eta konklusio oso onak azaleratzen dituztenak. Hala ere, kasu 

ia gehienetan, lan hauek ahaztu egiten dira soilik paper formatuan uzten direlako, 

azken momentuan desagertuz. Gainera, beste pertsona batek lan hauek irakurtzeko 

duen aukera oso urria da: ez dira aurkitzeko errazak, normalean ez baita tesi osoa 

zabaltzen edota laneko zati bat soilik argitaratzen dute. Lan guzti hauei zabalkunde 

hobeago bat eskaini behar zaie, gizarteak inbertsio bat egiten duelako mundu 

akademikoan eta beraz, mundu akademikoak ezagutza zientifikoa eskaini behar du 

bueltan: 
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“Es fundamental comprender que si bien la difusión es una actividad 

compleja en sí misma y constitutiva del proceso de investigación, para 

enriquecer su debate y discusión es necesario que el personal investigador 

reconozca, reflexione y participe de nuevas alternativas de comunicación, que 

le brinden no sólo reconocimiento en la comunidad de especialistas sino 

también reconocimiento y valía dentro del entramado social, el cual 

indudablemente contribuye a la progresividad del conocimiento científico; es 

decir, además de publicar en revistas académicas, también es necesario dar a 

conocer a la opinión pública los descubrimientos (Calvo & Calvo, 2011), ya 

que la comunicación de la ciencia constituye la primera fase de la 

“devolución” a la sociedad del préstamo en confianza, esfuerzo y financiación 

que ésta hace hacia sus científicos/as y que éstos/as están obligados/as 

moralmente a devolver (Camarero, 2014).”  - Dr. Andrés Castillo Vargas 

Andres Castillo Vargasek dioen bezala, ikerlariek ere ezagutu eta parte hartu 

behar dute dibulgazio prozesu honetan, horrela errekonozimendu akademikoaz 

aparte errekonozimendu soziala lor dezaketelako. Gainera komunitate akademikoak 

“zor” bat dauka gizartearekiko ezagupen hauekin, gizarteak eskaintzen dien 

guztiarengatik. Baina zoritxarrez ez dago zabalpen metodo espezifikorik ikerlariek 

beraien ikerketak zabaldu ditzaten. 

Ikerlari askok tesia amaitu ondoren ez dute haratago eramaten. Beraien 

ikerlana zabaltzen saiatzen diren askok berriz zirkulu akademiko txikietan geratzen 

dira. Gizartea ez da ezer asko iristen, hau ulergarria izan daiteke kontuan hartzen 

badugu testu akademikoen gaiak eta hizkuntza ez direla errazak ulertzeko zirkulu 

akademikoan ez dagoen pertsona batentzat. Baina horrek ezin du dibulgazioa alde 

batera utzi. Gure proiektuak zailtasunak ditu, kontuan edukita euskarazko testuak 

nahi ditugula dibulgatu. Gustatu edo ez lehen aipatu dugun bezala, euskara 

hizkuntza txikia da. 
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Ikerlariez gain, erakunde edo fundazioetan ere beharra dagoela azpimarratu 

izan ohi dute. Hala nola, Elhuyar fundazioko Basque Research proiektuaren 

koordinatzaile den Canciok (2013) bideoz eginiko elkarrizketa batean dioenez: 

‘’Erakusleiho bat behar dugu, gaur egun hemen egiten den ikerketa, lokalean, 

hau da, Euskal Herriko komunitatean herritarrei helarazteko. Nork zer egiten 

duen jakiteko, eta baita ere Euskal Herriko ikerketak ze egoera duen jakiteko.’’ 

Euskal Herriko herritarrentzat beharra bermatzea garrantzitsua bada ere, 

munduan zehar zabaltzea ere garrantzitsua eta beharrezkoa dela dio Canciok 

(2013):  

‘’Hemen egiten den ikerketa munduan posizionatzeko beharra dugu. Ez 

bakarrik hemengo ikerketan ezagutzeko, Euskal Herria bera ere 

posizionatzeko beharrezkoa da.’’ 

Azkenik, azpimarragarria da Euskal Herriko ikerlarien artean sarea egotea, 

hau da, komunitate hori saretzea (2013): 

‘’Era lokalean komunitatea sortzeko beharra dago, ikerlari guztien artean 

komunikazioa egotea, denen artean beste proiektu batzuk sor ditzaten. Beste 

alde batetik alor globalean integratzea. Gaur egun kanpoan existitzen diren 

komunitatean hemengo ikerlariak ere sartzeko aukera izan dezaten.’’ 

Canciok (2013) dioenez, ikerketa hauek eta saiakerak zabalkuntzarako egin 

dira, baina ez dute nahi besteko garrantzia eta indarra lortu: ‘’Ez dugu erakusleiho 

komun bat, ikerlari hauen lan guztia elkarbanatu ahal izateko’’ 
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Hau honela eta Elhuyar fundazioko ideiak mahai gainean jarriz, webgune edo 

plataforma bisuala sortzea ezinbestekoa da proiektu honentzat, euskal ikerlarien 

aldetik beharra baitago etorkizunera begira honelako proiektu batean murgiltzeko. 

Canciok ikerketa horien isla badagoela dio, baina plan berri bat sortuz bultzada 

emateko beste modu bat bilatu beharra dagoela (2013): ‘’Ez da soilik kontatzea 

garrantzitsua, eragina ere funtsezkoa da.’’ 

3.2.- Helburuak 

Gure lana euskal testu akademiko hauei ikusgaitasuna eta zabalkundea 

emateko eta era publiko batean elkarbanatzeko proiektu edo estrategia bat 

diseinatzea, sortzea eta aurrera eramatean datza. Lehen aipatu dugun bezala 

gizarteak inbertsio handi bat egiten du komunitate akademikoan, baina bueltan ez du 

ezer asko jasotzen. Komunitate akademikoak produzitzen du nahikoa material gure 

euskal gizarteari eskaintzeko, horregatik guk eskaintza hau eskuragai jarri nahi dugu, 

interesa piztu gizartearengan testu hauen inguruan eta ikerlariei aukera eman 

beraien lanak zabalkunde apropos bat edukitzeko eta inpaktu bat gure gizartean. 

 Lehenik zabalkundea bermatu behar da hainbat bideen bitartez. Honetarako 

hiru bide nagusi erabiliko ditugu; fisiko, online-a eta herrikoia. Forma fisikoa 

kongresuetan parte hartzean datza. Ikergazte adibide bezala hartuta, ikerlariek estilo 

honetako hitzaldietan parte hartuz euren ikerketetaz hitz egiteko aukera dute eta 

zuzenean jendearengana iristeko, bitartekaririk gabe. Honetarako interesgarria 

izango litzateke beste erakunde batzuekin lan egitea. Zabalkundearen ondorioz 

interesa sortuko da eta beraz, estrategia bat sortuko dugu prozesu hau bere kabuz 

mantentzeko. 

  

2017-06-16 !9



HUMANITATE ETA 
HEZKUNTZA ZIENTZIEN 

FAKULTATEA

Ikus-entzunezko Komunikazioa. GBL 2017 
Euskal ikerketen zabalkunderako komunikazio estrategia 
Irati Elortondo, Loinaz Elorza eta Hodei Perez 

Online formatuaz hitz egiten dugunean komunikabide eta webguneetaz hitz 

egiten ari gara. Alde batetik Ikerbiltzaren webgunea landuko dugu ahalik eta modu 

aproposenean ipintzeko, horrela interesa duen erabiltzaileak nahi beste testu 

akademiko edukiko ditu eta hauen inguruko informazioa ere bai. Bestalde 

komunikabideak erabiliko ditugu. Ikerlariei elkarrizketak eginez edo hauek egin 

dituzten ikerlanen inguruko artikuluak idatzita, jendeari interesa piztuko zaio. 

Telebista, irratia eta egunkariak izango litzateke erabiliko genituzkeen 

komunikabideak, hauek direlako jendeak gehien kontsumitzen dituenak. Horrela 

jende arruntaren arreta ere erakarriko dugu.  

Azkenik sistema herrikoia landuko dugu. Honetarako oinarri bezala Beasaingo 

Lemniskata taldea hartu dugu. Talde hau herriko biztanle batzuek sortu zuten, 

zientziaren inguruan zer berri dagoen ezagutzeko. Hilabetero hitzaldiak antolatzen 

dituzte herrian, Euskal adituak gonbidatzen dituzte hitzaldiak ematera eta gero 

eztabaida bat egitera. Lemniskata taldeak funtzionatzen duela frogatu du, herritarrek 

interesa erakutsi dutelako. Proiektu hau interesgarria izan daiteke gurera ekartzeko, 

hitzaldiak antolatuz herri desberdinetan; herritarrek ikusi eta ezagutu dezaten zer 

berri dagoen mundu akademikoan Euskal Herri mailan. 

Gure lanak hiru fase izango ditu. Lehen fasea Ikerketa izango da: beste 

herrialdeetan aurrera eraman diren proiektuak aztertuko ditugu, ikertu gure egoera 

berdinean dauden herrialdeek zer motatako proiektuak diseinatu dituzten. Gainera 

sistema hau erabilita, internet bidez dauden testu eta lan akademikoen egoera 

ezagutu dezakegu eta nola dagoen garatuta hauen difusioa, ez bakarrik maila 

lokalean baizik eta mundu mailan. Hala ere gehiago zentratuko gara maila lokaletan, 

bereziki Euskal Herriko egoera antzekoa duten komunitateetan, non hizkuntza 

gutxituek dibulgazioa zailtzen duten. Katalunian ere zentratuko gara, gure antzeko 

egoeran egonda Katalanez dauden tesiekin, bertan egindako proiektu eta lanak 

aztertuko ditugu. 
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Bigarren fasea Hurbilketa izango da: aztertutako proiektu eta egitasmo 

guztiek gure esparrura ekarri ditugu, Euskal Herrian proiektu hauek nola eraman 

daitezkeen aztertuko dugu. Beste komunitateen ezagutza aprobetxatuz, beraien 

dibulgazioa aprobetxatuz, hemen ondo moldatzen den sistema bat pentsatu eta 

sortuko genuke. Hainbat sistema desberdinen arteko moldaketa bat egingo dugu 

Euskal Herrira zuzenduta. Azkenik, ikerketa egin ondoren, Euskal Herrian aplikatu 

ahal den proiektua diseinatzeko, Design Thinking ikasgaian ikasitako prozesua 

erabiliko da. Metodologia hau aproposa dela uste dugu, hainbat eremutan aplikatu 

delako eta emaitzak oso positiboak izan dira. Gainera taldekideen arteko harreman 

aproposa sortzeko erraztasunak ematen ditu. 

Azkenik, hirugarren fasea Eraketa izango da: Euskal Herrian aplikatu 

daitekeen proiektua diseinatzea da, proiektu honen helburua.  Lan akademiko bat 

aukeratuko genuke eta guk sortutako estrategia aplikatuz honen zabalkundearen 

prozesua martxan jarriko genuke. Kontaktatu egingo genituzke zabalkunderako 

aproposak diren pertsona edo enpresak eta lanaren esposizio bat egingo genuke. 

Proiektua ideia batetik gauza erreal batera bihurtzeko prozesua da.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Honako proiektu hau aurrera eramateko Udalbiltza erakundearekin egongo 

gara elkarlanean. Ikerbiltza izeneko proiektuan parte hartuz, unibertsitateko ikasleek 

etorkizunean oihartzuna izan dezaketen proiektu bat sortzeko. Ikerbiltza elkarlanean 

oinarritzen da, tesien zabalpen honekin zabaldu ez den informazio baliagarria 

elkarbanatu dezakegulako. 

Hau honela, helburu nagusia euskal tesiak zabaldu eta informazio hau jaso 

nahi dutenentzat modu erraz eta interaktibo bat bilatzea da. Era berean testu 

akademikoen zabalkundea handitzeko, hizkuntza akademikoa sinpletzea dugu 

helburu Iñaki Lazkanon adibidea zabalduta (2015): 
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“Pozgarria da euskaraz idaztea mundu akademikoan, aukera askorik 

ez baitago. Euskaraz idaztea gogoko duzun gai bati buruz, sekulako 

gozamena da. Liburuan, hizkuntza akademikoa ahalik eta gehien arintzen 

saiatu naiz, ulergarria egiteko. Berez gai espezializatu bat da, irakurle gutxi 

izango ditu, eta ahalegin bat egin dut irakurleek arazorik ez izateko.” 

Gure helburu nagusia lan akademiko eta tesiak modu erraz batean aurkitzeko 

ideia bat garatzea da. Modu dinamiko eta interaktibo batean Euskal Herriko tesien 

zabalkuntza egitea, hain zuzen ere. Horrez gain, tesi bakoitzaren zabalkuntza 

plazaratzea, gordeta eta beharrezkoa den zabalkuntza eman gabe geratu ez dadin. 

Euskal Herriko sortzaileei indarra ematea da gure helburua, kanpoko lanen gainetik, 

hemengoak bultzatu. Bestalde, garrantzitsua izango litzateke lan hau edo hauei 

audientzia zabala bermatzea. Eskuragarri jartzeaz gain, guztientzat ulergarri ere 

egitea. 

Lan akademikoak, tesiak edo edozein erako euskarazko testuen sailkapena 

edo banaketa akademikoegia ikusten dugu. Hau da, eskuragarri dauden eremuak 

akademikoentzat edo unibertsitate ikasketetan murgilduta daudenentzat bideratuta 

egon ohi dira. Gure helburua hori aldatzea izango litzateke, guztientzat zabalkuntza 

bat egon dadin. Egia esan, nahiz eta guztientzat eskuragarri egon hizkuntza 

akademiko hori uler ez dezaketenentzat zabalkuntza ere bermatzea nahiko genuke. 

Testu eta lan hauen ideia eta informazioa denontzat izan dadin.  

Webgune zehatz bat sortzea izango litzateke ideietako bat, guztioi zabaldua 

eta testu oso akademikoetatik apur bat urruntzen dena. Bideoak ere sor ditzakegu, 

webgunea edo proiektua ezagutzera eraman ahal izateko. Webgune horretan 

laguntza bideoak txertatu ditzakegu, webgune interaktiboago bat sortzekotan. 

Sortzea nahi dugun webgune edo plataforma berezi honetan euskaraz idatzitako 

testu guztiak edo gehienak bilduko ditugu, eta informazioa bilatzeko beste bide bat 

izan daiteke bideoak txertatzearen arrazoia. Askotan testuen bila ari garenean 

informazio zehatz baten bila, esaterako, gainetik irakurri behar izaten ditugu testuak 

eta horretarako, bideoak ere laburpen bideo modura balio ditzakete. 
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3.3.- Ikerketa 

 Bi ikerketa desberdin egitea beharrezkoa dela iruditzen zaigu. Mundu maila 

eta Euskal Herri maila ez delako unibertso berdina, beraz garrantzitsua da bi 

kontzeptu hauek desberdintzea. Hizkuntzaren edota euskal politikaren egoerak lan 

akademikoak hedatzeko orduan plangintza baten edo bestearen hautaketa definitzen 

dute. Alde batetik, gaur egungo tesien hedapen eta plazaratze egoera eta prozesuen 

inguruko analisi bat egin dugu. Ikerketa zati honen helburu nagusia gaur egungo tesi 

eta lan akademikoen idazleek euren idazlanak hedatzeko eta dibulgatzeko zein 

plataformetara jotzen duten jakin, aztertu eta hauek ezagutzea da.  

Teknologia berrien eraginez, gaur egun, Interneta da tesi eta lan akademikoak 

era publiko batean partekatzeko erabiltzen den tresna ohikoena. Azken urte hauetan, 

tesi eta idazlan akademikoak igo eta elkarbanatzeko web orrialde gehiago sortu 

dituzte, denek lan akademikoak sustatzeko helburuarekin. Oraingoz mundu mailan 

ez dugu gure intereseko gauza gehiegi aurkitu. 

Lan akademikoak dira aurkitu ditugun erreminta ohikoenak, google scholar eta 

estilo bereko hainbat bilatzaile daudela ikusi dugu. Beste bilatzailetako bat, youtube 

education da, bertan unibertsitateak eta ikerlariak beraien azalpenak igotzen dituzte 

bideo formatuan. Oraingoz aurkitu ditugun zabalkunde proiektu gehienak interneteko 

bilatzaile bezala daude eta bestela, unibertsitateen web orrialdetan ere aurkitu ditugu 

lan akademikoak. 

Kataluniako zabalkundea ere aztertu dugu, Kataluniako egoerak Euskal 

Herriarekin zerikusia duelako (hizkuntza gutxitua, zonalde txikia). Baina ez genuen 

askorik aurkitu, beste kasuetan bezala, lan akademikoak unibertsitateetako web 

orrialdetan bakarrik agertzen direlako. 
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Bestalde Euskal Herrian aurkitu dugun egoera zerbait desberdina da. Euskal 

Herrian ere aurkitu ditugu bilatzaileak, euskarazko lan akademikoetan zentratuta; 

Inguma alde batetik, bertan euskarazko testu akademiko ugari aurkitu ditzakegu. Eta 

beste aldetik, euskadi.com-en euskaraz idatzitako 381 tesi daude. Bi bilatzaile hauek 

beste guztien antzerakoak dira, baina gero Ikergazte proiektua aurkitu genuen. 

Ikergazte Iruñan egiten den komunikaldi bat da; beraien helburuen artean ikertzaile 

euskaldunen ikusgarritasuna handitzea, ikertzaileen arteko harremanak sendotzea 

eta euskarazko zientzia produkzioa areagotzea da. Bereziki lehenengo helburuak 

gurearekin zerikusi handia du eta beraz proiektu hau oso interesgarria iruditzen 

zaigu. Haiekin elkarlanean aritzeko prest gaude, gure helburua berdina da eta. 

 Eta bestetik, euskarazko tesien hedapen arazoari aurre egiteko, euskal tesi 

eta lan akademikoak hedatu eta elkarbanatzeko plataforma propio bat diseinatzeko 

eta aurrera eramateko ikerketa egin dugu. Ikerketa honen helburu nagusia 

euskarazko lan akademikoen hedapena erraztu eta irakurle zabal batekin 

partekatzeko aukera handi bat ematen duen proiektu bat diseinatzea da.  

Oraindik ez ditugu urratsak diseinatu, baina ezaugarri zehatz batzuk izango 

ditu. Pauso horiek kaleko pertsonarentzako ulergaitza den zerbait, ulergarria 

bihurtzea da helburuetako bat. Fisika aeronautikoa edo Sokratesen inguruko testu 

akademikoak oso zailak izan daitezke ikasketa horiek ez dituzten pertsonentzako. 

Horregatik uste dugu testu hauek ulergarriak bihurtzea garrantzitsua dela. Beste alde 

batetik, ez gara zabalkunde metodo bakar batera mugatuko. Hainbat plataforma 

desberdin erabiliko ditugu zabalkunde hau egiteko. Eskura ditugun zabalkunde 

metodo guztiak aztertu eta gehienak erabili egingo ditugu. Gainera beste 

erakundeekin elkarlanean ibiltzeko irekita gaude, azkenean gure helburua ez da 

konpetitibitatea, euskarazko testu akademikoen zabalkundea baizik. Lehen 

aipatutako Ikergazte-koekin lan egitea interesgarria izan daiteke, baita ere Innguma 

bilatzailea egin dutenekin, sekulako liburutegia dute euskarazko testuekin eta. 

Komunikabideekin lan egitea ere garrantzitsua iruditzen zaigu, difusiorako kapazitate 

handia dute, horrela ezagutu genuen Ikergazte proiektua.  
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3.4.- Target-a 
  

Gure proiektuak ez du erabiltzaile murrizketarik izango; pertsona guztiek 

izango dute gure plataforma berri hontara sarbidea, bere adina edota ogibideari 

garrantzia eman gabe. Hala ere, normala den bezala, pertsona talde konkretu batek 

beste batzuek baino gehiago erabiliko dute gure proiektu hau. Beraz, gehiago 

erabiliko duten pertsona talde hau identifikatzea eta target espezifiko bat garatzea 

garrantzitsua da plataformaren ezaugarri eta zehaztapenak sortzeko momentua 

heltzea ahalik eta etekin handiagoak ateratzeko; eta zehaztapen konkretu eta 

eraginkorrak garatzeko. Bi target potentzial sortu ditugu: 

1. Hautazko ikasketak egiten ari diren pertsonak. Ikasketa hauen artean 

DBH, heziketa-zikloa, gradua edota masterrak bezalako ikasketak hartu ditugu 

kontuan. Ikasleek euren idazlanak egiteko bibliografia iturriak aurkitzeko 

tresna bezala erabili ahalko dute. 

2. Inbestigazio lanak egiten dituzten pertsonak. Besteak beste, doktoretza 

tesiak idazten ari diren pertsonak edota proiektu berriak martxan jartzeko 

prozesuan dauden pertsonak. Doktoretza tesien kasuan, hautazko ikasketen 

kasuan bezala, tesiko bibliografia iturriak aurkitzeko tresna bezala erabili 

ahalko dute; doktoretza aberasteko helburuarekin erabili ahal dute lan 

akademikoak. Eta proiektu berrien kasuan, enpresaritza eta lan munduan 

zentratuko gara. Besteak beste, lan hauetan izan ahalko dira erabilgarriak tesi 

eta lan akademikoak: Proiektu berriak aurrera eramateko garaian (ikerketa, 

informazio azterketa...), Design Thinking proiektuak… 
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Gure target konkretua alderdi akademiko/laboraleko pertsonak dira, sortu 

behar dugunen plataformaren bezero potentzialak direlako. Hala ere, lehen esan 

bezala, proiektu honek ez du erabiltzaile murrizketarik izango; pertsona guztiek 

izango dute gure plataforma berri honetara sarbidea, bere adina edota profesiori  

garrantzia eman gabe. 

 Gure beste helburuetako bat lan eta tesi akademikoen idazleak eurek 

sortutako lanen plazaratze eta hedapen prozesuan parte hartzea sustatzea da; 

beraz, idazlan hauen sortzaileak euren lanen hedapen prozesuan parte hartzeko 

plangintza bat diseinatu eta sortu beharko da.  

3.5.- Akordioak 

Prentsa idatziak Euskal Herriko esparru zabal batera iristeko aukera ematen 

digu. Gure proiektura hurbilduz, lan akademikoak eta hauek idatzi dituzten pertsona 

(edo pertsonak) ezagutzera eramateko tresna oso indartsua da. Prentsa idatziaren 

sekzio guztien artean, elkarrizketa da guretzat hoberen datorkigun saila. Lan baten 

idazlearekin elkarrizketa bat eskaini dezakete euren aldizkari edo egunkarian; 

horrela, lan akademikoaren bera, idazlea eta tesi akademikoak zabaltzeko sortutako 

proiektua zabaldu ahal da aldi berean. Hona hemen aldezkari eta egunkari 

aproposen adibide batzuk: 

1. Puntua 
Goiena komunikazio taldeko astekaria. 48 orriko aldizkaria da Puntua, sekzio 

desberdinez osatua: elkarrizketak, erreportajeak, iritzia…. Goiena Klubeko kideek 

jasotzen dute astekari hau, beraz, Debagoiena esparruan hedatzen da bakarrik. Hau 

puntu negatibo bat da, hedapena asko murrizten duelako; hala ere, 4.000 bazkidek 

(2014an) jasotzen dute Puntua astero. Pertsona kopuru zabal batek jasotzen du 

astero aldizkari hau, beraz, inpaktu kopuru handi bat ziurtatzen dugu. 
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2. Elhuyar 
 1985. urtetik zientzia eta teknologian espezializatutako aldizkaria, jada 320 ale 

baino gehiago argitaratuta. Zientzia, teknologia eta munduari buruzko erreportaje, 

albiste, analisi eta elkarrizketak jorratzen dituzte. Ikertzaile eta idazleekin 

elkarrizketan egiten dituzte jada, euren ikerketa edota idazlanen buruz berri emateko. 

Horregatik, Elhuyar aldizkaria aukera ona izan litzateke. 

3. Unibertsitate aldizkariak 
 Euskal Herriko unibertsitateetan sortutako aldizkariak ere aukera on bat izan 

ahal daitezke. Aldizkari hauek hezkuntza eta mundu akademikoekin zerikusia duten 

albiste, artikulu eta elkarrizketa eskaintzen dute, eta hedapenari dagokionez, 

unibertsitateko irakasle eta ikasle guztiei bidaltzen zaie; beraz, eskainitako 

elkarrizketa unibertsitateetako ikasle eta irakasleengana bideratuta izango zen. 

Hauek dira Euskal Herriko unibertsitateko aldizkariak: 

I. Mondragon Unibertsitatea (MU) 
 Hilero argitaratzen den aldizkaria. Enpresa, lan-mundua eta bizitza 

laboralaren inguruko albiste, artikulu eta elkarrizketak eskaintzen dute. Mundu 

akademiko eta ikerketa esparruak jorratuz, gure elkarrizketa eta proiektua aldizkarira 

erraz txertatu ahal diren elementuak dira. Gainera, Mondragon Unibertsitateko ikasle 

guztiek euren etxeetan jasoko  duten aldizkaria da. 

II. Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) 
 EHU-n hiru aldizkari desberdin ekoizten dute, hala ere, aldizkari urtean bi aldiz 

argitaratzen dute ale berri bat. Katalogo handi bat ekoizten dute; erreportaje, albiste, 

analisi eta elkarrizketak jorratuz. Hauek dira ekoizten duten hiru aldizkariak: 

a. Ekaia. Zientzia eta teknologiaren inguruko aldizkaria.  

b. Gogoa. Hizkuntza, ezagutza, komunikazio eta ekintzaren inguruko 

aldizkaria. 
c. Tantak. Hezkuntzaren inguruko aldizkaria. 
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4. Argia 
 2500 alde baino gehiago argitaratuta duen astekaria. Kultura popularrarekin 

zerikusia duten gaien inguruko albiste, artikulu, analisi eta elkarrizketak egiten 

dituzte. Euskal Herriko identitatea islatzen duen aldizkari garrantzitsuenetariko baten 

postua irabazi du. Euskal gaiak azaltzen ditu astekarian: Kultura, iritziak, euskaldunei 

elkarrizketak, euskal eremu eta herriak, zientzia...  

5. Berria/Gara 
Berria eta Gara egunkariak Euskal Herri osoan zehar euskaraz idazten diren 

bakarrenetarikoak dira, nahiz eta Gara egunkariaren gehiengoa gazteleraz izan. 

Sare sozialak eta webgune interaktiboa ere badituzte, beraz, jarraitzaile asko izanik 

ikerketa ugariren berri emateko plataforma egokia izan daiteke.  Horretarako 

elkarrizketak egin daitezke, Udalbiltzarekin batera hitzarmena eginik hilabetean pare 

bat elkarrizketa bidezko zabalkuntza bideratu daiteke bertan. 

3.6.- Ikertzaileen parte-hartzea 

 Lehen esan bezala, lan eta tesi akademikoen idazleak sortutako lanen 

plazaratze eta hedapen prozesuan parte hartzea sustatzea da daukagun beste 

helburu bat. Hiru elementu nahi ditugu indartu gure proiektuan: Idazlana, Ikertzailea 

eta Plataforma. Idazlan hauen sortzaileak euren lanen hedapen prozesuan parte 

hartzeko plangintza bat diseinatu eta sortu beharko da. Behin lan akademikoak 

hedatzeko plataforma konkretu bat diseinatu eta onartu ondoren, hedapen prozesua 

azaltzen duen gida bat sortu eta idazleei banatuko da. 
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Gida honekin ikertzaileen parte hartzea bermatzen dugu, beraien testu 

akademikoen zabalkuntzan. Gidako pausuak jarraitzeko errazak izango dira, horrela 

ikertzaileak dute aukera beraien modura moldatzeko eta pertsonalizatzeko 

zabalkuntza hau. Pausuetako proposamen bat bideo bat egitea da, non ikertzaileak 

bere lanaren laburpen bat egiten duen, puntu nagusiak azalduz hizkuntza 

akademikoa alde batera utzita. 

Bideo honekin bermatzen dugu testu hau irakurri nahi duenak, baduela ideia 

bat irakurri behar duen testuaren inguruan. Beste proposamenetako bat gidarako, 

hitzaldiak egitea da. Hitzaldi hauek ikertzaileak prestatuko lituzke, baina hizkuntza 

sinpleago batean, ikasketa zehatzak ez dituzten pertsonentzako modukoa. Horrela 

hitzaldira gerturatzen direnentzat gaia ulergarriagoa izango da.  

Baita ere ikertzaileentzako ahalik eta gida aproposena sortzeko Focus Group 

bat egin nahi dugu. Bertan hainbat ikertzaileek hartuko dute parte; horrela guk ere 

ezagutu ditzakegu beraiek dituzten beharrak lehen eskutik eta ideia berriak sortu 

daitezke. Honen ondoren sortuko dugun gida zuzenki pertsonalizatuta egongo da 

ikertzaileentzat, beraientzat diseinatuta beraien onespenarekin.  

3.7.- Zabalpenerako erabiltzen diren modurik ohikoenak 

3.7.1.- Telebista saioak 

Zabalpenera bideratuta dauden hainbat telebista saio ezberdin emititu izan ohi 

dira azkenengo urteetan. Gehienak, ordea, zientziara bideratuta daude eta gutxi 

batzuk ezagunak egin baitira ere ez dira nahikoa izan. 
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Ezagunena den kasua Erase Una Vez... dugu, marrazki bizidunezko telesaila 

da, eta haurrentzat bideratuta dagoela badirudi ere, helduentzat egokia izan daiteke. 

Kontzeptu ugari lantzen dituzte bertan, hala nola, azken urteetan egon diren zientzia 

hedapenak, asmakuntza berriak eta zientzialarien informazio osagarria. Honako hau 

lehenengo aldiz 1978. urtean emititu zen eta gaur egunera arte ere emititu izan ohi 

dira hainbat atal.  

Erase Una Vez telesailak espazioari buruzko atalak baditu ere Cosmos 

telesailak eskeintzen du espazioari buruzko informazio gehien. Honako hau 1980. 

urtean emititu zen lehen aldiz eta urte berean amaitu zen. Bestalde, 2014. urtean 

denboraldi berri batekin itzuli zen. 

Redes programa duela 20 urte sortu zen teknologia berriei, izaki bizidunei, eta 

unibertsoari buruzko dokumentalak produzitu eta emitituz. Gaur egun, oraindik, 

azalpen zientifiko eta biologikoak emateko programa erreferentea bilakatu da; 

ikertzaile eta zientzialari askoren goraipamenak jaso ditu. 

Programa honen giltza gai zientifikoak jendarte zabal batek ulertzeko moduko 

hizkuntza eta azalpenak ematea izan zen, gai zientifiko baten buruz mundu guztiak 

ulertzeko moduko hizkuntza eta hitz-teknikoak erabiltzea. Besteak beste, hauek dira 

programan jorratzen zituzten gai nagusiak: 

1. Adimena y burmuina 

2. Lurraren eboluzioa 

3. Fisika eta unibertsoa 

4. Bioteknologia eta osasuna 

5. Robotika eta etorkizuna 

6. Hirugarren kultura 
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Azkenik, Teknopolis (ETB 1) dibulgazio zientifikoan zentratzen den telebista 

saioa da. Elhuyar fundazioaren eskutik, 30 minutu irauten dituen saio bakoitzak gai 

zientifiko bat lantzen du erreportaje modura. Euskal Herriko adituekin elkartzen dira 

eta bertan programako gaiarekin zerikusia duten elementuak erakusten dituzte. 

Programa honek hainbat sari jaso ditu, gai hauen inguruko dibulgazioan egin duen 

lanagatik. 

3.8.- Aurkezpenak 

 Telebistaz gain, lan akademikoak era interaktibo edo bisual batean aurkezteko 

beste metodo sinpleago batzuk daude. Tresna hauek telebista baino merkeago dira, 

hala ere, zailagoa da publiko zabal batera heltzea. Interneta izango da erabiliko den 

tresna; aukera guztien artean hauek dira adibide aipagarrienak: 

3.8.1.- Prezi edo Slideshare 

 Lan akademikoaren azalpen motz bat  eta oinarrizko kontzeptuak azaltzen 

duen aurkezpen interaktibo bat. Aurkezpen hauek lan akademikoa guztiz irakurri edo 

deskargatu aurretik idazlana eta gaia hobeto ezagutzeko ikusi ahalko duen 

aurkezpen motza izango da. 

3.8.2.- Vimeo 

 Vimeo perfil bat sortu ondoren, bertara lan akademikoak laburtu eta giltza-

kontzeptuak azaltzen dituen bideoak sortu eta bertara igo ditzakegu. Bideoetan lanen 

idazleak 2-5 minutuko aurkezpen bat egin du, idatzitako lanaren ideia eta kontzeptu 

garrantzitsuenak azalduz. Bideo hauek, Prezi eta Slideshare bezala, idazlana guztiz 

irakurri edo deskargatu aurretik, lana hobeto ezagutzeko ikusi ahalko duen bideoa 

izango da. 
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3.8.3.- Blogak 

 Lan akademikoen berri emateko eta bezeroek modu erraz batean lan hauek 

lortzeko blog bat sortzea aukera on bat da. Blog honetan aurretik aipatutako gauza 

guztiak zabaldu ahal dira: Lan akademikoak, bideoak, Prezi edo Slideshareak, 

telebista programen bideoclip-ak, elkarrizketak… Edozein pertsonak izango du blog 

honetara eta bertan dagoen material guztira sarbidea. 

  

4. Euskal ikerketen zabalpenerako komunikazio 

estrategia 

 Proiektua bi esparru desberdinetan aplikatuko da: onlinean esparruan eta 

esparru fisikoan. Online esparruan, izenak esaten duen bezala, sarean egiten den 

estrategia planari egiten dio erreferentzia, Internetaren bidezko sarbidea duten 

elementuak: bideoak, blogak, sare sozialak, webgune kudeaketa… Esparru fisikoan, 

beste aldetik, esparru onlinearen kontrako guztia izango litzateke; elementu 

ukigarriak: aldizkariak, egunkariak, hitzaldiak… 

Herriei eta bertako herritarrei garrantzi handia emango zaie alderdi fisikoan. 

Esparru fisikoko hitzaldiak berreskuratuko dira, hala ere, udalekin harremanetan 

jarriko gara eta herriarentzat egokiak diren hitzaldiak egingo dira. Esparru 

akademikoan lan egiten ez duten herritarrek ulertzeko bezalako hitzaldiak egingo 

dira, lan eta gai akademikoak herrian zabaltzeko helburuarekin. Azpi-esparru honi 

esparru herrikoia deituko da. 
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Esparru bakoitzean proiektua hedatzeko eta bultzatzeko plan eraginkorrena 

diseinatu da; esparru bakoitzak duen indarguneaz baliatuz proiektua ahalik eta modu 

eraginkorrenean hedatzeko plana. Lana Ikerbiltza eta ikertzaileen artean banatuko 

da, proiektuaren lan zama, betebeharrak eta erantzukizunak elkarbanatuz. 

4.1.- Online 

 Ikertzaileak: Ikertzaileak bideo bat grabatu beharko luke. Bideoak 

ikertzailearen azalpena jaso beharko du, zabalpenerako formaturik aproposena da 

eta. Sare sozialak edukiz gero, hauen erabilera gomendagarria da bideoaren 

zabalpena egiteko. Bideoaz aparte Ikerbiltzaren proiektua zabaltzea ere 

gomendagarria da beste ikertzaile batzuek parte hartu dezaten. Ikertzaileen bideo 

hauek Youtube edo Vimeo-ra igoko dira, lan akademikoa eta Ikerbiltzaren proiektua 

bera bultzatzeko eta hedatzeko tresna modura erabiliko da. Horrela ez da 

ikertzaileen lanen ezagutza ematen bakarrik, beste ikertzaile batzuk animatzeko 

aukera ona da. Ikertzaileak elkarrizketaren bat egiten badu komunikabideekin, 

bideoa emango die komunikabide hauei, horrela hauen web orrialdeetan ere 

proiektuaren ezagutza emango da; eta ondoren, bideoa proiektuaren web orrialde 

ofizialean igoko da. Bideo eta lan guztien katalogo bat sortzea da web orrialde honen 

helburu nagusia. 

Bideo guztiek gidoi berdin bat jarraituko dute. Estilo eta estetika jarrai bat 

mantenduko da, bideo guztiek katalogo berbera osatzen duten bideoak direlako. 

Formatua mantentzeak unitatea ematen du, jendeak formatua ezagutzen badu, gure 

marka ezagutzen du eta hori positiboa da. Hona hemen gidoia: 
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1. Titulua. Ikertzailearen izena eta idazlanaren izenburua ikusiko da. 

2. Azalpena. Ikertzaileak modu labur batean bere idazlanaren inguruan hitz 

egingo du: zertan datzan, ibilbidea, helburuak... 

3. Promozioa. Amaitzeko, ikertzaileak Udalbiltzako proiektua salduko du bere 

tesia edota beste tesi batzuk osorik eskuratzeko. 

4. Outroa. Bideoa Udalbiltzaren logoa eta proiektuko webgunea erakutsiz 

bukatuko da. Bideo-esteken bidez ikuslea webgune hauetara joan ahalko dira. 

 Youtube eta Vimeoko bideoek informazio osagarriak idazteko informazio kutxa 

bat eskaintzen dute. Kutxa hauetan bideoarekin zerikusia duten testu, esteka edo 

nota pertsonalak idazten dira, bideoa ikusi berri duten pertsonek ikusteko. Hauek 

izango dira gure bideoen informazio kutxan jarriko den informazioa: 

1. Azalpenak. Alde batetik, ikertzailearen eta argitaratu duen idazlanaren 

buruzko informazio motz bat idatziko da. Eta bestetik, Udalbiltza eta Ikerbiltza 

elkarteen buruzko beste informazio motz bat azalduko da. 

2. Promozioa. Tesia eta Ikerbiltza bera zabaltzeko estekak partekatuko dira 

ikusleengan interesa pizteko eta gure proiektua jarraitzeko. Hauek izango dira 

promozionatuko diren elementuak: 

a. Proiektua. Ikusi berri duten tesia edota beste tesi batzuk eskuratzeko 

proiektuaren web orrialdearen esteka jarriko da. Proiektura joateko 

lasterbide bat izango da. 
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b. Sare Sozialak. Bideoarekin harremanetan egon diren pertsona eta 

elkarteen sare sozialak jarriko dira, ikusleek nahi izanez gero hauek 

jarraitzeko. Facebook edota Twitter izango dira erakutsiko diren sare 

sozialak; web orrialdea ere jarriko da enpresen kasuan. Arau orokor 

bezala, pertsona eta elkarte bakar baten sare sozialak jarriko dira; 

idazlan bakoitzaren arabera beste sare sozial batzuk jarri ahalko dira. 

Hauek dira: 

i. Udalbiltzaren sare sozialak eta webgunea. 

ii. Idazlearen sare sozialak. 

c. Kontaktua. Beste enpresa edo pertsona batek Udalbiltzarekin edota 

ikertzailearekin kontaktuan jartzeko Udalbiltzaren eta ikertzailearen 

emaila jarriko da. Kontaktu profesionala izango da email hauen 

helburua. 

Bideo hau egiteko pausu batzuk jarraitzea gomendagarria da, astuna egin 

daitekeelako bestela. 

  

- Gidoi bat prestatu grabatu aurretik, kontuan edukita audientzia zein den. 

- Gidoian jartzen duena praktikatu grabatu aurretik; altuan irakurri, kalkulatu 

geldiuneak noiz egin behar diren… 

- Bideoan galderak eta erantzunak sartu, ikuslearentzat ulertzeko errazagoa 

delako. 

- Kontuan eduki eszenografia, ingurune txukun batean egin. 

Ikusleekin interakzioa. Bideoak iruzkinak jasotzen baditu, hauei erantzuten 

saiatu behar da. Interakzio hau garrantzitsua da, ikusleak gertutasuna nabarmentzen 

dutelako eta bideo gehiago ikusteko eta partekatzeko aukera gehiago ematen ditu. 

Ikusle batek galdera konkretu bat egiten badu, aproposena erabiltzaile honi erantzun 

bat eskaintzea da. Horrela, esan bezala, ikusleak gertutasuna nabarituko du eta 

enpresa-bezero erlazioa asko indartuko da. 
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Bideo hauen Zabalkuntza plana online esparruan egingo da. Sare sozialak 

eta blog-ak izango dira erabiliko diren zabalkuntza tresnak. Sare sozialak 

beharrezkoak dira. Bereziki Twitter eta Facebook zabalkunderako aproposenak dira 

eta gehien erabiltzen direnak. Bideoak bietan partekatu daitezke, eta jarraitzaile 

guztiei iristen zaizkie. Bideo bat baino gehiago egitekotan beti partekatu. Eta adi 

egon iruzkinei, interakzioa garrantzitsua da. 

Eta bestetik, Blog bat sortzea ere interesgarria izan daiteke, bertan artikuluak 

idatzi ditzakegu eta loturak jarri sare sozialekin. Bloga erabiltzaileek erraz jarraitu al 

duten tresna da; blog hau jarraitu ezkero, erabiltzaileek erraz jasoko dute idazten 

diren post berriak. 

Bideoaz aparte, ikertzaileak bere sare sozialen bitartez bere lana 

promozionatzea interesgarria izan daiteke. Adi egon antolatzen diren komunikaldiei, 

hauetan parte hartzeko aukera sortu daitekeelako. 

Udalbiltza: Web orrialdean sekzio bat sortu beharko litzateke testu 

akademikoei zuzenduta. Testu hauek guztiek batera egon ordez kategoria 

desberdinetan antolatuta egotea komenigarria da. Hiru kategoria nagusi: zientziak, 

letrak eta artea. Kategoria hauen barruan azpi kategoriak sortzea aukera 

interesgarria izan daiteke baita ere. Testu akademiko bakoitzarekin batera 

ikertzaileen bideoa joango litzateke, horrela interesa duenak bideo hau ikusita badaki 

testua zertaz dioan.  

Interesgarria izan daiteke baita ere, jakinaraztea goi mailako eskolei eta 

unibertsitateei web onen sorreraz. Gehienbat ikasle eta irakasleentzako interesgarria 

izan daiteke, askotan zailtasuna dutelako euskarazko materiala bilatzen.  
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4.2.- Proiektua hedatzeko komunikazio plana 

 Euskal tesiak hedatzeko proiektua herrian ezagutarazteko iragarki bat sortuko 

da. Iragarki honen helburua herriari proiektua jaio dela eta herriaren eskura 

dagonaren mezua transmititzea izango da. Jarraian iragarkirako garatu diren hiru 

ideiak azalduko ditugu, bakoitzaren istorioa, helburuak eta alde positiboak 

azpimarratuz. 

4.2.1.- Transformazioa 

Pertsona bat bere lan-mahaian eserita dago eta bere lan akademikoa idazten 

amaitzen du. Inprimatu eta amaitu berri duen lana eskuetan hartzen du. Jaikitzen 

denean gizona Einstein bilakatzen da. Zirrara eta pozaz beteta gizona saltoka eta 

oihuka hasten da. “Hurrengo Einstein izan nahi duzu?” galdera agertzen da, eta 

azkenik, Udalbiltza eta proiektuko web orrialdea azalduko dira. 

Iragarki bat baino gehiago egiteko aukera ematen digu ideia honek. 

Zientzialari eta ikertzaile desberdin batzuk erakutsiz: Newton, Marie Curie… 30 

segundo inguruko iragarkiak izango dira. Iragarki motzak izateak jendeak osorik 

ikusteko aukera askoz handiagoa dago, eta ikusleen buruetan geratzeko errazagoa 

da.  

Iragarki bakoitza egiteko aktore bat beharko da. Bilakatuko den ikertzailearen 

arabera gizonezko edo emakumezko aktorea izango da. Gaztea da, 23-35 urte 

bitartean; target gaztearekiko enpatia indartzeko. 

Etxe-bulego txiki bat izango da iragarkiaren agertoki bakarra. Mahaia, 

ordenagailua, inprimagailu, paperak, bolalumak edota koaderno batzuk egongo dira. 

Aktorearen atzean apal txiki bat ikusiko da; apal honetan liburu, paper eta objektu 

desberdinak egongo dira, ordenatuta. Kolore zuriak eta grisa nagusituko da 

iragarkiko argazkian, ahala ere, ukitu rustiko batzuk izango ditu ere; egurra erabiliko 

da horretarako. 
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 Estetika hau jarraitzen duten film batzuk hautatu ditugu kolore hauek lortzeko 

gida bezala erabiltzeko. Film hauetan ere kolore zuriak nabarmentzen dira, kolore 

ahulak eta bizitza gutxikoak. Hautatutako filmak hurrengoak dira: Equals (Drake 

Doremus, 2015), Macbeth (Justin Kurzel, 2015), Melancholia (Lars von Trier, 2011), 

Silence (Martin Scorsese, 2016) eta The Accountant (Gavin O'Connor, 2016). Film 

hauen irudiak lookbook-an daude ikusgai (A eranskina, 1. eranskina). 

4.4.2.- Komunak 

Hainbat ideia genituen hasiera batean, baina gero hiru ideia garatu genituen 

bakarrik. Horietako bat ‘Komunak’ deitzen da. Festa pijoen cliché-a oinarri bezala 

hartuz sortu zen ideia hau. 

Promo honetan festa aberaskume bat ikusten da, etxe handi baten barruan. 

Musika klasikoa jarrita dago eta zerbitzariak bueltaka dabiltza kanapé eta edariz 

betetako erretiluekin. Hainbat pertsona daude etxean zehar, taldetxotan banatuta 

gehienak, hizketan. Gela erdian talde handiago bat dago, 10 pertsona ingurukoa. 

Talde horretan pertsona bat nabarmentzen da gehien, hizketan ari da eta denak adi 

daude esaten ari denari entzuten. Gizon hau konfiantza handiz ari da hizketan, 

nabari da gaia ezagutzen duela, gai akademiko bat. Bat - batean beste neska bat 

etortzen da eta taldetxo horretako pertsona batek neskaren lan berriari buruz 

galdetzen dio eta gaiez aldatzen dute. Hasieran konfiantza handiz hitz egiten ari zen 

gizonak barkamena eskatu eta komunera joaten da. Komunean sartzen denean 

telefonoa atera eta Ikerbiltzaren webgunean sartzen da gai berriaren inguruan 

irakurtzeko. 

Umore puntua erabiliz jendearen atentzioa lortzea da helburua. Promo hau 

egiteko bi aktore behar dira bakarrik eta hainbat extra. Gizonezko aktore bezala 

Andoni Agirregomezkorta aukera ona iruditzen zaigu, ondo transmititu ahal duelako 

arrotasun hori, baina baita ere komuneko eszenako ezegonkortasuna ere. Beste 

aldetik, agertzen den neska Sara Cozar izatea uste dugu dela aproposena, 

esperientziadun aktorea da eta sinesgarria izan daiteke. 
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 Estetika aldetik, lehen aipatu dugun bezala festa aberaskume bat da etxe 

batean. Etxea handia da, egurrezko altzariekin. Dekorazio klasikoa dauka baina festa 

dagoen gela handian ez dago aulkirik, mahai altuak bakarrik. Jendea sakabanatuta 

dago gela handian zehar. Hainbat zerbitzari dabiltza bueltaka, denak alkandora zuria 

eta galtza beltzekin. Gonbidatuak elegante daude jantzita, ez boda baterako bezala 

baino nahiko txukun. 

 Gure protagonisten  taldetxoan pertsona gehienek chanpaign-a edaten ari 

dira, gure protagonista izan ezik, berak garagardo botila bat du eskuan. Festa honen 

estetika hobeto azaltzeko hainbat telesail eta film hartu ditugu kontuan; Big Little Lies 

(telesaila), Gossip Girl (telesaila), Godfather (filma), Scandal (telesaila), Legend 

(filma), Madmen (telesaila), Nocturnal animals (filma) Atlanta (1x09 kapitulua). 

Hauetan guztietan festak agertzen dira, guk aipatzen ditugun estilokoak. Film hauen 

irudiak lookbook-an daude ikusgai (A eranskina, 2. eranskina). 

4.2.3.- Ureztapen metodo berria 

Ikerbiltza promozionatu ahal izateko eta bai ikertzaile, ikasle eta herritar asko 

hurbildu daitezen, hiru promozio adibide ideiatu ditugu. Ikerbiltzaren beharrak ikusita, 

ureztapen metodo berriaren ideia jarriko dugu martxan, etorkizunera begira ikertzaile 

batek ureztapen metodo berri bati buruz egin baitu master amaierako lana.  

Hau da ideiaren nondik norakoa; baserritar baten baratzeko fruitu eta 

barazkiak ez dute itsura oso onik. Ondoko baserritarraren barazki eta fruituak berriz 

zoragarriak dira. Saminduta, baserritarra, Ikerbiltzako webgunean sartuko da 

ureztapen plan on bat aurkitu nahian.   
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Baserri batean grabatuko dugu promozio bideoa, baratza txikia izango da, 

azokan saltzen diren produktuetako jabeak izan ohi dituzten bezalakoak. Hasieran 

erakutsiko ditugun fruitu eta barazkiak eta amaieran erakutsiko ditugun artean 

ezberdintasuna nabarituko bada ere, ez dugu puztuegia izatea nahi. Fruitu eta 

barazki artifizial edo distira gehiegirekin erakutsi ezkero, fruitu artifizialen alde egingo 

genuke, eta hori ere ez da gure helburua. Helburu nagusia, fruitu eta barazkien 

kalitatea hobetzea da, itxura hobeagoa erakutsiz bai, baina ez artifizialegia. 

Adibide modura eta estetikari begira film eta telesail batzuk aukeratu ditugu, 

filmatzerako orduan erreferentziak izan ditzagun.  Hiru filmen estetika azpimarratu 

nahiko genuke, filmaren nondik norakoak promozio bideoarekin zerikusirik ez badu 

ere, paleta kolorea hautemangarria da honetarako. 

Nerve (2016) filmaren paleta kolorea azpimarratuko genuke, berdea eta 

urdina oso ondo uztartzen baititu. Horrez gain, Pikadero (2015) filmean urdina eta 

horia nabarmentzen da eta azkenik The Village (2015) filmean basoa dugu 

protagonista nagusia, baita kolore berde eta gorria ere. Telesaioetan ere kontuan 

hartzen baditugu, The Handmaid's Tale (2017) telesaioan ere berde eta urdin kolorea 

nabarmentzen da, estetika ilun bat mantenduz. Beraz hau honela, interesgarriak 

iruditu zaizkigu film hauek duten estetika Ikerbiltzaren promozio bideoa grabatzerako 

orduan. Film hauen irudiak lookbook-an daude ikusgai (A eranskina, 3. eranskina). 

Hau honela, lehen esan bezala, azkenengo adibide hau erabiliko dugu 

promozio bideoa aurrera eraman ahal izateko. Ikerbiltzara begira eta landu nahi 

dituzten proiektuak ikusita, egokiena dela ondorioztatu dugu. Spotaren gidoia idatzi 

da (B eranskina, 1. eranskina) eta grabaketa hasteko prest dago. 
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4.3.- Sare Sozialak 

Gaur egun publikoari zuzendutako edozein proiektu eginez gero sare sozialak 

kontuan hartu behar dira. Gure gizartean sare sozialak inpaktu handia duten 

komunikazio tresnak dira eta horregatik Ikerbiltzaren presentzia beharrezkoa da sare 

sozialetan. Horregatik aztertu ditugu Ikerbiltzaren sare sozialak sortu zirenetik 

2017ko apirilera arte zer nolako aktibitatea izan duten. 

4.3.1.- Ikerbiltzaren Facebook-a 

Ikerbiltzaren Facebook-en 35 post plazaratu dira azken 9 hilabete hauetan, 

guztira 249 atsegite biltzen. Azpiko grafikoan ikusten den bezala, sare soziala sortu 

zen momentuan, maiatzean, 26 post argitaratu ziren, 50 atsegite eta 50 atsegite 

lortuz. Orduz geroztik, postak, eta hauekin atsegiteak eta iruzkinak, jaitsiera zorrotz 

bat jasan dute. 8 hilabete hauetan ez da ia ezer argitaratu Facebook-en; 5 post baino 

gutxiago plazaratu dira ekainetik gaur egunera arte, askotan, post bat ere ez 

argitaratuz. Sortutako grafikoan ikus daitezke Ikerbiltzako Facebookak jasotako datu 

eta estatistika guztiak (C eranskina, 1. eranskina). 

4.3.2.- Ikerbiltzaren Twitter-a 

Twitter-en aktibitate gehiago egon da azken hilabeteetan. Guztira 231 txio 

idatzi dituzte 2016ko maiatzetik. 260 jarraitzaile bildu dituzte, eta azaroa izan zen 

hilabeterik oparoena 219 bertxio eta 120 atsegiteekin. Azaroaren ondoren txio 

kantitatea asko jaisi da, bertxio eta atsegiteekin batera. Facebook-en baino aktibitate 

gehiago egon da hemen, baina ez da nahikoa aktibitate egon ezta ere. Sortutako 

grafikoan ikus daitezke Ikerbiltzako Twitterrek jasotako datu eta estatistika guztiak (C 

eranskina, 2. eranskina). 
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4.3.3.- Sare Sozialen analisia 

Ikerbiltza programak bi sare sozial nagusi ditu; Twitter eta Facebook. 

Jarraitzaile kopurua aztertuz gero pareko daudela ondorioztatu dezakegu; 260 

Twitter-en eta 249 Facebook-en.  

4.3.3.1.- Facebook 

Ikerbiltza programako Facebook kontua 2016ko maiatzean sortu zen, eta 

huraxe izan da izan duen aktibitaterik handiena. Guztira maiatzean 50 atsegite izan 

zituen orrialdeak, 26 argitalpenenetatik. Jarraian txertatutako argazkia da atsegin dut 

gehien jaso duen argitalpena; guztira 6 atsegin dut eta elkarbanatze batekin. Hau 

honela, ikus dezakegu orrialdea zabaltzerako orduan egon zela harrerarik handiena.  

 

2017-06-16 !32



HUMANITATE ETA 
HEZKUNTZA ZIENTZIEN 

FAKULTATEA

Ikus-entzunezko Komunikazioa. GBL 2017 
Euskal ikerketen zabalkunderako komunikazio estrategia 
Irati Elortondo, Loinaz Elorza eta Hodei Perez 

Horrez gain, Ikerbiltza programaren promozio bideoa bigarren argitalpen 

atsegitena da; 5 atsegite eta 2 elkarbanatze dituelarik.  

Datorren hilabeteetatik aurrera jaitsiera nabarmena egon zen argitalpen 

guztiei dagokienez. 2016ko ekainean igotako 5 argitalpen guztiek 3 atsegite eta 

elkarbanatze bakarra lortu zuten. Aurreko argitalpenek ez zuten inongo atsegiterik 

jaso urte amaierara arte. Hau honela, uztaila, abuztua, iraila eta urrian ez ziren 

argitalpenik plazaratu, ezta atsegite edo elkarbanatzerik egon ere. Azaroan 2 

argitalpen zabaldu ziren eta pare bat atsegite jaso zituzten. Abenduan, berriz, ere 

azken lau hilabeteetako egoera errepikatu zen.  
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Urte hasierarekin batera, 2017ko urtarrilean eta otsailean igoera nabarmena. 

Guztira bi argitalpen plazaratu ziren bi hilabetetan eta 15 eta 18 atsegite jaso 

zituzten, hurrenez hurren.  

Hau honela, ondorioztatu dezakegu, ikusitako argitalpen guztien atsegite eta 

elkarbanatzeen edukia ikusita, bideoek jasotzen dutela atsegite gehien. Argitalpen 

askotan gainera, ikustaldi ugari izan ohi dituzte bideoek, urtarril eta otsaileko 

argitalpenek adibidez, 2,5 mila eta 3,2 mila ikustaldi baitituzte, hurrenez hurren. 

Beraz, atsegite gutxi baitituzte ere, ikustaldiak nabarmenak dira eta jarraitzaileak 

daudela antzematen da.  
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Hau honela eta aurrera begira, azkenengo bi hilabeteetan ez dira argitalpenik 

egon, ezta atsegite edo elkarbanatzerik ere. Beraz, datorren egun edo asteetan 

bideoak txertatuz gero, jendea erakarri dezakegu. 

4.3.3.2.- Twitter 

 Twitter kontua 2016ko maiatzean sortu zenetik 2017ko apirilera arte bi tontor 

puntu nabari egon dira: 2016ko maiatza eta azaroan. Kontua sortu zen hilabetean 47 

txio idatzi ziren (bertxioak kontuan hartuta), 67 atsegite eta 165  bertxio jasoaz. Eta 

azaroan 120 atsegite eta 219 bertxio lortu zen idatzitako 51 txio-tatik. Interakzio 

gehien lortu zuten txio guztiek hiru atal desberdinetan banatu ditzakegu: 

1. Jarraitzaileei Zuzendua 

 Jarraitzaile eta txioa ikusi ahal duten pertsonei zuzenki idatzirako txioak dira. 

Ikerbiltza proiektua ezagutzera eramaten eta irakurleari mesede egingo dien elkartea 

dela aldarrikatzen duten txioak dira. Hona hemen adibide batzuk: 

 

2017-06-16 !35



HUMANITATE ETA 
HEZKUNTZA ZIENTZIEN 

FAKULTATEA

Ikus-entzunezko Komunikazioa. GBL 2017 
Euskal ikerketen zabalkunderako komunikazio estrategia 
Irati Elortondo, Loinaz Elorza eta Hodei Perez 

2. Proiektu eta hitzaldi berrien buruzko txioak 

 Udalbiltzak antolatu edo beste erakunde batzuek antolatu dituzten proiektu eta 

hitzaldien buruzko berriak. Honekin, jarraitzaileekin harremana sendotuz gain, beste 

enpresa edo elkarte batzuekin harremana sortu ahal da, Ikerbiltzaren kasuan gertatu 

den bezala, ondoren ikusi daitekeen txioan: 

 

3. Bideo eta irudiak dituzten txioak 

 Ikerbiltzak ekoitzitako bideoak eta ateratako argazkiak dituzten txioak: 

Elkarrizketak, hitzaldiak, kamera atzekoak… Eduki berria aurkezten duten txioak 

dira. Bideo eta irudi hauek eduki propioak dira, Ikerbiltzak sortutako eta ekoitzitako 

edukia.  
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4.3.4.- Sare Sozialak aurrera eramateko plana 

 EOSA Espainia mailan espresa kudeaketa eta antolakuntza aurrera eramaten 

duten elkarte nagusiena da, erreferentea Espainia osoan. Jarraian azalduko dugun 

sare sozialen plangintza EOSAk baietsitako pauso eta azalpenak dira. 

Azken urte hauetan komunikazioa digitalaren paradigma berri bat eratu da. 

Gaur egun, ezinbesteko da enpresa eta elkarte guztiek marka digital bat edukitzea. 

Sare sozialetan publikoarekiko gertutasuna eta hurbiltasuna landu behar da, 

erabiltzaileekin harremana indartzeko, eta erabiltzaile berriak lortzeko. Sare 

sozialetan egin behar den apustua handia izan behar da, ondo programatu behar 

den ekintzez eta helburu zehatzak finkatuz. 

Sare Sozialak pertsonalizatu egin behar dira, jendeak ez du enpresa entitate 

edo makina bat bezala ikusi behar, baizik eta pertsona edo informatzaile bat bezala. 

Parte-hartzailea izan behar da, jarraitzaileak ezagutu eta euren nahien arabera 

edukia sortu. Jarraitzaileak ezagutzea eguneko lana da, jarraitzaile kopurua 

handitzen den heinean, hauek ezagutu behar dira. 
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4.3.5.- Bete behar diren helburuak  

Helburu nagusia interneten gure markaren presentzia handitzea da. Momentu 

honetan Ikerbiltza Udalbiltzaren itzalpean dagoen elkartea da. Gure helburuetako bat 

Ikerbiltza independenteki ezaguna egitea da, jendeak izen identifikatzea eta 

elkarteak egiten duena ezagutzea. 

Hasteko gure markaren ezagutzea landu behar da. Horretarako irudi 

korporatibo bat sortzea da garrantzitsua. Ikerbiltzaren kasuan logo bat izango 

litzateke aproposena. Jendeak logoa ikusten duenean Ikerbiltzarekin erlazionatuko 

du. 

Beste helburu garrantzitsu bat jendea Ikerbiltzaren web orrialdera erakartzea 

da. Bertan egongo dira Ikertzaileen lanak eta bideoak, bertatik zabaltzen da 

informazioa Euskal gizartera. 

Proiektu honetan parte hartzen duten ikertzaileei ikusgaitasun gehiago 

ematea ere garrantzitsua da. Ikertzaile hauek ekarpen garrantzitsuak egiten dituzte 

gizartean eta beraz hauen izena ezagutzera eramatea beharrezkoa dela uste dugu. 

Erabiltzaileekin komunikaziozko erlazio bat ezartzea garrantzitsua da; adi 

egon behar da hauen beharrak entzuteko eta konponbide bat bilatzeko. Horrek 

luzera izen ona ekartzen du. 

Proiektu honen erabiltzaileei tratu ona emanda, etorkizunean beste lanen bat 

egiten badute hauen parte hartzea proiektuan erraztuko dugu eta horrela 

erabiltzaileekiko fideltasuna lortzen da. 
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4.3.6.- Target-a ezagutzen 

Proiektu honekin Euskal Herri osoa hartzen dugu target bezala, baina bi talde 

egin berezitu ditugu. Alde batetik ikertzaileak hartu ditugu kontuan. Ikertzaileak 

beraien ikerketak Ikerbiltzaren webgunean jartzen dituzte, hauek erabilgarriak baitira 

Euskal gizartearentzako. Horrela etorkizunean beste ikertzaile batzuei animatzen 

diegu beraien ikerketak Euskal gizartera zuzenduta egitea, ekarpen bat eginez. 

Beste taldea euskal gizartea izango zen, kaleko jendea. Ikerketa hauek lagungarriak 

dira gure egunerokoa hobetzeko eta jendeak aprobetxatzeko. 

Ikertzaileak normalean inguru unibertsitariotan ibiltzen dira beraz garrantzitsua 

da adi egotea ingurumen horietan. Ikerketa berrien inguruan jakitea garrantzitsua da, 

gero hauek Ikerbiltzarekin parte hartzeko. Horrela ere, web orrialdearen aktibitatea 

mantentzen dugu. 

Sare sozialak kudeatzen duen pertsonak (community manager bezala 

ezagutua) enpresa edo elkartearen identitate digitalari etekin handiena ateratzeko 

eginkizun eta funtzio zehatz batzuk bete behar ditu. Sare sozialen lan ezegoki batek 

enpresaren irudia kaltetu edo porrotera eramateko arriskua izugarri handitzen du; 

horregatik da oso garrantzitsua sare sozialetan lan egoki bat egitea. Hauek dira bete 

behar dituen funtzio nagusiak: 

● Jasotako mezu guztiak irakurri eta jaso 

● Enpresa edo elkartearen izenean mezuak argitaratu 

● Enpresa barne den komunitate eta sektorea analizatu 
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● Pertsona edota beste elkarte batzuekin lanak egiteko aukerak aurkitu eta 

aztertu 

● Feedback eta erantzunen monitorizazio, jarraipena eta azterketa 

● Jarraitzaile berriak erakartzeko planak eratu 

Enpresen sare sozialen kudeaketa eta erabilera positibo bat burutzeko lau 

muin nagusiak izan behar dira kontuan: Edukia, Testuingurua, Konexioa eta 

Komunitatea. Sortu zure jarraitzaileek nahi eta eskatzen duten edukia, beti elkarte 

edo presaren testuinguruaren barnean. Konexioak sortu jarraitzaile eta beste 

enpresekin, denera, zure enpresa edo elkartearen komunitate sozial sare handi bat 

sortuz. 

AERCO-PSM-k (Asociación Española de Responsables de Comunidades 

Online y profesionales de Social Media; Espainiar elkartea online komunitate eta 

Social Median adituak) idatzitako “La función del Community Manager” (Community 

Manager baten funtzioa) dokumentuan enpresa eta sare sozialen arteko erlazio 

egoki bat nolakoa izan behar den azaltzen du: “Konfiantza transmititzen duen marka 

bat sortu behar da, jarraitzaileengandik jasotako feedbacka bildu eta barne 

hobekuntzak egiteko erabili.” (2009:7). 

4.4.- Fisikoa 

 Ikertzaileak: Ikertzaileek euren lanen eta Udalbiltzaren proiektua zabaltzeko 

hitzaldiak eta elkarrizketak eskaini beharko dituzte. Hitzaldi eta elkarrizketa hauetan 

euren idazlana eta Udalbiltzaren proiektuaz hitz egin behar dute, bi elementu hauen 

zabalkuntza eta hedapena sustatuz. Hona hemen aldezkari eta egunkari aproposen 

adibide batzuk: 
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4.4.1.- Puntua 

Goiena komunikazio taldeko astekaria. 48 orriko aldizkaria da Puntua, sekzio 

desberdinez osatua: elkarrizketak, erreportajeak, iritzia eta abar. Goiena Klubeko 

kideek jasotzen dute astekari hau, beraz, Debagoiena esparruan hedatzen da 

bakarrik. Hau puntu negatibo bat da, hedapena asko murrizten duelako; hala ere, 

4.000 bazkidek (2014an) jasotzen dute Puntua astero. Pertsona kopuru zabal batek 

jasotzen du astero aldizkari hau, beraz, inpaktu kopuru handi bat ziurtatzen dugu. 

4.4.2.- Elhuyar 
  
 1985. urtetik zientzia eta teknologian espezializatutako aldizkaria, jada 320 ale 

baino gehiago argitaratuta. Zientzia, teknologia eta munduari buruzko erreportaje, 

albiste, analisi eta elkarrizketak jorratzen dituzte. Ikertzaile eta idazleekin 

elkarrizketan egiten dituzte jada, euren ikerketa edota idazlanen buruz berri emateko. 

Horregatik, Elhuyar aldizkaria aukera ona izan litzateke. 

4.4.3.- Unibertsitate aldizkariak 
  

 Euskal Herriko unibertsitateetan sortutako aldizkariak ere aukera on bat izan 

ahal daitezke. Aldizkari hauek hezkuntza eta mundu akademikoekin zerikusia duten 

albiste, artikulu eta elkarrizketa eskaintzen dute, eta hedapenari dagokionez, 

unibertsitateko irakasle eta ikasle guztiei bidaltzen zaie; beraz, eskainitako 

elkarrizketa unibertsitateetako ikasle eta irakasleengana bideratuta izango zen. 

Hauek dira Euskal Herriko unibertsitateko aldizkariak: 
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4.4.3.1.- Mondragon Unibertsitatea (MU) 
  

 Hilero argitaratzen den aldizkaria. Enpresa, lan-mundua eta bizitza 

laboralaren inguruko albiste, artikulu eta elkarrizketak eskaintzen dute. Mundu 

akademiko eta ikerketa esparruak jorratuz, gure elkarrizketa eta proiektua aldizkarira 

erraz txertatu ahal diren elementuak dira. Gainera, Mondragon Unibertsitateko ikasle 

guztiek euren etxeetan jasoko  duten aldizkaria da. 

4.4.3.2.- Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) 
  

 EHU-n hiru aldizkari desberdin ekoizten dute, hala ere, aldizkari urtean bi aldiz 

argitaratzen dute ale berri bat. Katalogo handi bat ekoizten dute; erreportaje, albiste, 

analisi eta elkarrizketak jorratuz. Hauek dira ekoizten duten hiru aldizkariak: 

I. Ekaia. Zientzia eta teknologiaren inguruko aldizkaria.  
II. Gogoa. Hizkuntza, ezagutza, komunikazio eta ekintzaren inguruko aldizkaria. 
III. Tantak. Hezkuntzaren inguruko aldizkaria. 

4.4.4.- Argia 
  

 2500 alde baino gehiago argitaratuta duen astekaria. Kultura popularrarekin 

zerikusia duten gaien inguruko albiste, artikulu, analisi eta elkarrizketak egiten 

dituzte. Euskal Herriko identitatea islatzen duen aldizkari garrantzitsuenetariko baten 

postua irabazi du. Euskal gaiak azaltzen ditu astekarian: Kultura, iritziak, euskaldunei 

elkarrizketak, euskal eremu eta herriak, zientzia...  
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4.4.5.- Berria/Gara 

Berria eta Gara egunkariak Euskal Herri osoan zehar euskaraz idazten diren 

bakarrenetarikoak dira, hala ere, lehen aipatu dugun bezala Garak gazteleraz ere 

idazten du. Sare sozialak eta webgune interaktiboa ere badituzte, beraz, jarraitzaile 

asko izanik ikerketa ugariren berri emateko plataforma egokia izan daiteke.  

Horretarako elkarrizketak egin daitezke, Udalbiltzarekin batera hitzarmena eginik 

hilabetean pare bat elkarrizketa bidezko zabalkuntza bideratu daiteke bertan. 

4.5.- Hitzaldiak 

Hitzaldietan, berriz, ikertzaileen lana izango da esan beharrekoa prestatzea. 

Ikertzaileak komunikaldietan parte hartzeko prest egon behar du. Adibide on bat 

Ikergazte komunikaldiak dira, Iruñean egiten direnak. Besteak beste, unibertsitateak 

leku onak dira ere hitzaldi akademikoak egiteko; EHU edota MUn egingo ziren 

hitzaldi hauek. Ikasle eta irakasleen aurrean ordu bat inguruko hitzaldi bat egingo da; 

hona hemen gidoi azkar bat: 

1. Lan akademikoaren aurkezpena 

2. Lanaren Ibilbidea 

a. Udalbiltza Proiektua 

3. Ikerketa Prozesua 

4. Lanaren ondorioak 

5. Galdera/erantzunak 

Lehen esan bezala, hitzaldiko igorleek eraman beharko dute aurrera hitzaldia. 

Ikertzaileen lana izango da hitzaldian esan beharreko guztia eta transmititutako 

ideiak hautatzea eta prestatzea. Hauek dira kontuan hartu behar dituen pauso 

batzuk: 
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- Lanaren eta hitzaldiaren ideia nagusiak argi izan 

- Gidoi bat prestatu 

- Galdera/erantzunak sailean galdetu ahal duten galderak aurreikusi 

- Hitzaldiaren eszenaratze bat pentsatu, gaiarekin egokia dena 

- Ikus-entzunezko baliabideak erabili 

- Hitzaldia ahalik eta dinamikoena izan behar da 

Udalbiltza: Udalbiltzaren lana izango da enpresa desberdinekin akordioak 

egitea. Aldizkari edota egunkari konkretu batzuekin akordioak egingo dira ikertzaileei 

elkarrizketak eskaintzeko. Eta bestetik, zientzia eta hezkuntza zabaltzen duten 

ekitaldietan ikertzaileen izan-emateaz arduratu beharko da. Ikertzaileei gida-

dokumentu bat emango zaie elkarrizketa eta hitzaldiak prestatzen ikasteko; egin 

beharreko pauso guztiak laburbilduko dira dokumentu honetan. 

4.6.- Herrikoia 
  

 Ikertzaileak: Haien herrietan edo inguruko herrietan hitzaldi herrikoi eta txikiak 

antolatu ditzakete. Helburua herrietara gerturatzea da, herritarren beharrei 

erantzuteko eta entzuteko modua ere izan daitekeelako. Irtenbide modura erabili 

ditzakegu hitzaldi hauek, bai herritarrek eta bai ikertzaileek ere. 45 minutu inguruko 

hitzaldiak izango dira, galdera/erantzunak saila barne. 

Hitzaldi hauetarako eredutzat hartu dezakegu Beasaingo Lemniskata taldeak 

egiten duena. Talde honek hitzaldiak antolatzen ditu zientzien inguruan interesa 

dutelako. Ikertzaileak gonbidatzen dituzte hitzaldi hauetara eta herriko jendea 

gerturatzen da hitzaldi hauek entzutera. Ikertzaileak horretarako pausu batzuk 

jarraitu beharko dituzte hitzaldia antolatzerako orduan: 
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- Lanaren eta hitzaldiaren ideia nagusiak argi izan 

- Gidoia aldez aurretik antolatu 

- Solasaldia eta aurkezpenaren hizkuntza sinplifikatu 

- Eremua berrantolatu: gertutasuna erakutsi 

- Ikus-entzunezko baliabideak erabili 

- Hitzaldia ahalik eta dinamikoena izan behar da 

Adibidea: 

Nekazaritzan plan berri bat ikertu berri du ikertzaile batek eta honako hau 

martxan jartzeko herriko kultur etxera, jubilatuen etxera, gazte leku edo gaztetxera… 

Bertara nekazariak hurbilduko lirateke, haien baratzetan ikertzaile honek aztertutako 

ideia guztiak biltzera. Interesgarria izan daiteke bientzat, proiektuaren teoria 

erakusteaz gain, praktikan jartzeko aukera ere izan dezaketelako behar hori duten 

askok. 

Udalbiltza: Udalbiltzak herri guztietako udalekin dituen akordioak ikusita 

bertako plazetan, aretoetan edo kultur etxeetan hitzaldi herrikoiak antolatzeko aukera 

izan dezake. Herri guztietan sare bat sortzea da helburua, kultur etxe eta herriko 

erakunde txikietan bilkura ezberdinak eginez ikerketa interesgarri hauek zabaldu ahal 

izateko. 

Irakasleentzako zuzenduta dagoen hitzaldiak egitea interesgarria da. Irakasle 

askok ez dute ezagutzen euskarazko informazioa eskaintzen duen web orrialderik 

eta beraz zerbitzu hau eskainita irakasleek erabili eta erakutsi dezakete.  

Unibertsitateak (EHU, MU eta UNED) goi eta erdi-mailako heziketa zentroak, 

ikastolak eta eskolak izango dira target nagusiak, bertako irakasleei proiektuaren 

berri eman eta euren erakundeetan proiektua aplikatzea izango da gure helburu 

nagusia; euren ikasleei proiektuaren berriaren berri ematea, eta hauek erabiltzea da. 
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5. Komunikazio estrategia praktikan jartzen 

5.1 Spot-aren Grabaketa 

Merkatuaren gidoia hautatu genuenean garbi genuen  benetako merkatu 

batean grabatu nahi genuela. Beraz, lehen erronka toki aproposa aukeratzea izan 

zen. Euskal Herrian herri askok dute azoka, gurea ezin zen txikia izan, barazkidun 

postuak nahi genituen inguruan, protagonistaren eta besteen desberdintasuna 

nabaria izan zedin. Burura etorri zitzaigun lehena Ordiziako azoka izan zen. Izen 

oneko merkatua da, internazionalki ezaguna eta mendeetan zehar astero mantendu 

den tradizioa. Beraz, lehenengo aukera bezala Ordiziako azoka genuen.  

Grabatzeko baimena eskatu behar genuen Ordiziako udalean; nahiz eta 

atzerago bertan grabatzeko aukera izan badugu ere, duda genuen baimena 

denboraz emango ote ziguten. Azkenean zortea izan genuen eta baimena denboraz 

lortu genuen. 

Grabatzeko eguna maiatzaren 17a izan zen, asteazkena, azoka eguna. Goiz 

joan ginen mahaia prestatzeko, udaletxeko norbaitek lagundu zigun mahai aproposa 

bilatzen plaza erdian. Lehen aldia zen horrenbeste jenderen inguruan grabatzen 

genuela. Azoka jendez beterik zegoen goizetik eta inguruan zeuden saltzaileak guri 

begira zeuden, batzuk galdetzera etorri ziren ere ea zertan ari ginen.  

Grabatzeko arazoak izan genituen, iluminazio aldakorra zegoen hodeiak joan-

etorrian baitzeuden. Arazoak izan genituen jendearekin ere, askok galderak egiten 

zizkiguten grabatzen ari ginenean. Baina azkenean, moldatu ginen grabaketa 

egiteko. Momentu batean beste saltzaile baten postua behar izan genuen eta inongo 

arazorik utzi ziguten. Ustez baino denbora gehiago behar izan genuen 

grabaketarako, goiz osoa erabili genuelako azokaren sekuentziarentzat. Grabatu 

behar genituen beste sekuentzia arratsaldera pasatu behar izan genituen. 
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Ordiziako azokan grabatu behar genuenez, beste lokalizazio guztiak gertu 

hartu genituen. Baratza Beasaingo baserritar batena zen, borondate onez utzi zigula 

gure gauzetarako. Baratzeko materiala ere utzi zigun. Baratzean grabatzeko ez 

genuen arazorik izan, gainera amaieran letxuga bat oparitu zigun baserritarrak. 

Azkeneko lokalizazioa bilatzeko ez genuen arazorik izan, ez zen espazio publiko bat, 

beraz, elementu guztiak gure kontrolpean zeuden.  

Spot hau grabatzeko denbora gutxi genuen, eta lokalizazio asko. Normalean 

hainbat lokalizazio daudenean beste hainbat pertsonen laguntza behar da grabaketa 

aurrera eramateko. Horrelakoetan ohikoa da ezezkoren bat jasotzea eta beraz 

berriro ere bilatzen hastea. Gure kasuan ez genuen denborarik ezezkorik jasotzeko 

eta zorte handia izan genuen. Udaletxeak segituan erantzun zuen gure eskaera eta 

mahaiarekin laguntza eskaini ziguten. 

Bestalde, momentu batean barazkiz jositako mahai bat behar genuen eta 

horretarako azokan bertan zegoen norbaiti eskatu genion. Mahaia ere lehenengoan 

lortu genuen eta inongo arazorik gabe. Gero baratzera joaterakoan, baratzaren 

jabeak lagundu egin zigun atrezzoarekin ere. Ez da batere ohikoa izaten den denak 

horren kolaboratzaileak izatea, aurretik izandako esperientziak ez dira horrelakoak 

izan eta. 

Emaitza on bat lortzeko eta grabatzeko baliabide onak bilatzeko ere, denbora 

aldetik nahiko justu ibili gara. Gidoiaren prestaketan baliabideak kontuan izan behar 

genituen eta horrek gidoiaren prozesua zailagoa egin du. Denbora faltarekin 

urduritasuna zen nagusi taldean, lokalizazioak eta materiala lotzeko zailtasunen 

beldurrean, aste betean egin behar izan dugu dena. Hala ere, zorte ona izan genuen 

eta dena denbora barruan lotzea lortu genuen. Grabaketan eta edizioan eginiko 

lanaren emaitzarekin gustura geratu gara, beraz, denbora gutxi izan badugu ere, 

emaitza ona lortu dugula esango genuke.  
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5.2- Sare sozialen eguneratzea 

 Sare sozialen eguneraketa ez zen hasiera batean argitaratzen zen heinekoa. 

Batez ere 2017. urteko argitalpenenak Facebook orrian, atzerago idatzitako orrietan 

azaldu dugu bezala, urriak izan dira. Hau aurrera eraman eta sare sozialetan 

Ikerbiltza jarraitzen dutenek informazio gehiago izan dezaten, astean geroz eta 

gehiago argitaratzen hasi gara.  

 Twitter eta Facebook kontuetako jarraitzaile kopurua antzerakoa bada ere, 

Azken egunetan Twitter-en egon da jarduera gehiena, hasierako argitalpenetan 

Facebook-ek indar gehiago hartu baitzuen ere, badirudi indar hura orain Twitter-era 

pasa dela.  

 Sare sozialetan, arau orokor bezala, hiru muin nagusi jorratuko dira: 

Ikerbiltzaren proiektu berria eta honen eguneratze eta aldaketak (ikerketa lan berriak, 

webguneko aldaketak, elkarrizketak...), proiektuaren promozio bideoaren hedapena 

(promoa, teaserrak, kamera atzekoak, argazkiak...), eta azkenik, jarraitzaileen iruzkin 

eta galderak erantzungo dira. Astean 3-4 argitalpen egitea uste dugu dela 

aproposena. Horrela kontuak aktibo mantentzen ditugu baino ez ditugu jarraitzaileak 

nekatzen. 

Ia bi aste egon gara sare sozialetan txiokatzen eta partekatzen eskuetan 

daukagun proiektuari buruz. Denbora honetan hainbat gauza nabaritu ditugu 

Ikerbiltzaren sare sozialetan jaso dugun erantzunaz. 

Ikerbiltzaren Twitter kontuak 268 jarraitzaile ditu, aste batean 7 jarraitzaile 

berri lortu ditugu, baina argitaratu ditugun txioak ez dituzte 10 bertxio baino gehiago 

jaso. Bertxio gehien jaso dituen txioak guztira 8 bertxio ditu. Hala ere bertxiotzen 

duten jarraitzaileak beti berdinak dira. Baita ere argazkiak edo bideoak dituzten 

txioek, atentzio gehiago jasotzen dutela ikusi dugu. Datu hauek prozesatu eta gero 

esan dezakegu Ikerbiltzak Twitteren dituen jarraitzaile gehienak pasiboak direla.  
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Facebookean Ikerbiltzak 255 jarraitzaile ditu, baina hauek Twitterrean baino 

pasiboak dira. Argitalpen berriek 2 “atsegin dut” inguru jasotzen dituzte bakarrik, 

gainera beti jarraitzaile berak dira. Ikerbiltzak jarraitzaile asko baditu ere, gure txioen 

zabalpena oso txikia da eta beraz gure lana zailtzen du. Partekatzen dugun 

informazioa oso jende gutxik ikusten du eta ikusten duten horien artean ikertzaileak 

egotea oso zaila da. 

Kontuan hartu ditugun puntuak: 

1. Jarraitzaileei zuzenean hitz egitea aproposa da, gertutasuna transmititzen 

duelako. 

2. Proiektu eta hitzaldi berrien buruzko txioak interesa pizten dute eta erakusten 

dute adi gaudela beste aktibitate batzuekin. 

3. Bideo eta irudiak dituzten txioak normalean dira erantzun gehien jasotzen 

dutenak, erreferentzia bisualak atentzioa erakartzen dutelako. 

4. Beste pertsonekin egindako aktibitateak txiokatzen badira, hauei aipatu txioan 

(@peio_89 adibidez) 

5. Mezu konkretu batzuk behin baino gehiagotan argitaratu daitezke, adibidez, 

promozio bideoa edo ikerketak bidaltzeko mezuak 

6. Mezu berri bat idatziko da lan berriak jasotzean, webgunean aldaketak egiten 

direnean edota hitzaldi edo albiste akademikoen berri emateko 

 Sare sozialen kudeaketarako eskaleta bat sortu dugu, egunero idatzi 

beharrekoa antolatuta izateko. Twitter kontuko argitalpenak laburragoak izango dira, 

idazteko espazio gutxiago baitugu; Facebook-en, berriz, argitalpenak luzatuko 

ditugu, azalpen gehiagorekin. Facebook-en testu luzeagoak idazteko joera baitago. 

Hona hemen sare sozialen eskaleta: 

2017-06-16 !49



HUMANITATE ETA 
HEZKUNTZA ZIENTZIEN 

FAKULTATEA

Ikus-entzunezko Komunikazioa. GBL 2017 
Euskal ikerketen zabalkunderako komunikazio estrategia 
Irati Elortondo, Loinaz Elorza eta Hodei Perez 

Data Ordua eta argitalpena

1. Astea Maiatzak 15-21

Maiatzak 15

Twitter: Heldu da momentua! Ikerbiltzan pausu berri bat 
ematera goaz! Egon erne albiste berriak jasotzeko!  

Facebook: Heldu da momentua! Ikerbiltzan pausu berri bat 
ematera goaz! Laster azalduko dugu nola bidali dezakezuen 
zuen ikerketa lanak. Egon erne albiste berriak jasotzeko! 

Ordua: 12:00

Maiatzak 16
Twitter: Ikerbiltza programako testigantza batzuk ditugu. 
Pasa den urtean @xnatke -ri egindako elkarrizketa http://
bit.ly/2qEDuzM 

Ordua: 18:00

Maiatzak 17

Twitter: @huhezi -ko ikasleak gradu amaierako proiektuan 
lanean spot-a grabatzen! Hurrengo astean ikusgai!  

Ikerlariok bidali zuen lanak: ikerbiltza@udalbitza.eus (+ 
Argazkia) (gradu amaierako lana egiten @huhezi 
@udalbiltza) 
Facebook: Huheziko Ikus-Entzunezko komunikazioko 
ikasleak gradu amaierako proiektuan lanean promozio 
bideoa grabatzen! Hurrengo astean egongo da ikusgai!  

Ikerlariok animatu bidali zuen lanak: 
ikerbiltza@udalbitza.eus helbidera. (+ Argazkia) 

Ordua: 12:00 
--- 
Twitter: Barazkiz inguratuta @huhezi -ko Ordiziako azokan! 
spot-a aurrera doa! @OrdiziAzoka @Ordiziako_Udala 
@udalbiltza (+ Argazkia) 

Ordua: 18:00
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Maiatzak 18

Twitter: Hasi gara @huhezi -ko fakultatean gradu amaierako 
proiektuko spot-a editatzen! Hurrengo astetan egongo da 
ikusgai!  

BESTE TXIO BAT:Bitartean zabaldu nahi duzun ikerketarik 
izanez gero bidali ikerbiltza@udalbiltza.eus helbidera! 

Facebook: Hasi gara Huheziko fakultatean gradu amaierako 
proiektuko spot-a editatzen! Ekainean egongo da ikusgai!  

Bitartean zabaldu nahi duzun ikerketarik izanez gero bidali 
ikerbiltza@udalbiltza.eus helbidera! 

Ordua: 12:00

Maiatzak 19

Twitter: Hemen dituzue @HUHEZI-ko ikasleak 
asteazkenean grabatutako irudi batzuk (+ Argazkiak) 
Facebook: Hemen dituzue asteazkenean grabatutako irudi 
batzuk editatuta! (+ Argazkiak) 

Ordua: 18:00

2. Astea Maiatzak 22-28

Maiatzak 22

Maiatzak 23

Twitter: Ikerbiltzan pausu berri bat ematera goaz! Adi egon 
hurrengo egunetan informazio gehiagorako! 
Facebook: Ikerbiltzan pausu berri bat ematera goaz! Adi 
egon hurrengo egunetan informazio gehiagorako! 

Ordua: 18:00
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Maiatzak 24

Twitter: Euskal Herriaren etorkizuna elkarrekin landu 
dezagun! Bidali zure ikerketa ikerbiltza@udalbitza.eus 
helbidera! 
Facebook: Euskal Herriaren etorkizuna elkarrekin landu 
dezagun! Ikerketaren bat egiteko asmoa baduzu, 
aprobetxatu gure gizarteari ekarpen bat eginez! Bidali zure 
ikerketa ikerbiltza@udalbitza.eus helbidera! 

Ordua: 18:00

Maiatzak 25

Twitter: Hona hemen aurretik egindako elkarrizketa bat. 
Laster izango ditugu elkarrizketa berriak martxan! Adi egon 
http://bit.ly/2qyTK8a 
Facebook: Hona hemen iraganean egindako elkarrizketa 
bat Ikus entzunezko komunikazioko ikasle ohiekin. http://
bit.ly/2qyTK8a 
Ordua: 18:00

Maiatzak 26

Twitter: Euskal Herriko ikerlari desberdinen testigantzak 
jasotzen ari gara, begira! http://bit.ly/2qzE7xt (+ Argazkia) 

Facebook: Grabaketak ez dira amaitu! @izena eta bere 
ikerketa laster egongo dira webgunean! http://bit.ly/2qzE7xt 
(+ Argazkia) 

Ordua: 12:00

3. Astea Maiatzak 29-Ekainak 4

Maiatzak 29
Bihar Andoainen egongo gara Ioritz Iparra eta Argitxu 
Etchandy ikerlariekin elkarrizketan @huhezi ikasleekin 
elkarlanean! @Udalbiltza 

Maiatzak 30

Twitter: 2 egunetan Ikerbiltzaren pausu berriaren spot-a  
kaleratuko dugu!  
http://bit.ly/2qvD0yr (+Argazkia) 

Facebook: Bi egunetan Ikerbiltzaren pausu berriaren spot-a 
kaleratuko dugu!  
http://bit.ly/2qvD0yr (+Argazkia) 

Ordua: 12:00
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Maiatzak 31

Twitter: Bihar kaleratuko dugu Ikerbiltzaren pausu berriaren 
spot-a! xx:xxetan egongo da ikusgai gure sare sozialetan! 
http://bit.ly/2qvD0yr (+ Argazkia) 

Facebook: Bihar kaleratuko dugu Ikerbiltzako spot berria! 
xx:xxetan egongo da ikusgai gure sare sozialetan! (+ 
Argazkia) 

Ordua: 19:00

Ekainak 1
Twitter: Hona hemen gure spot berria! @huhezi -ko ikasleek 
produzitutakoa! Bidaliguzu zure lana 
(ikerbiltza@udabiltza.eus udalbiltza.eus/Ikerbiltza) 
Txio 2: Hona hemen spot berria! Lagundu zabaltzen, 
bertxiotu! #BT 
Facebook: Hona hemen Ikerbiltza programako spot berria! 
@huhezi ikasleekin elkarlanean! Ikusi eta partekatu!  
Bidaliguzu zure lana ikerbiltza@udabiltza.eus helbidera! 

Ordua: 19:00

Ekainak 2

Twitter: Euskal Herriaren eraikuntzaren parte izan nahi 
duzu? Sartu gure webgunean informazio gehiagorako  http://
bit.ly/2r5IsFx 

Facebook: Euskal Herriaren etorkizuna eraikitzen lagundu 
nahi duzu? Sartu gure webgunean informazio gehiagorako  
http://bit.ly/2r5IsFx 
Ordua: 12:00

4. Astea Ekainak 5-11

Ekainak 5

Twitter: Ez duzu gure spot berria ikusi? Ikusi duzu 
dagoeneko? Ikusi eta bertxiotu! #BT http://bit.ly/2qvD0yr 

Facebook: Ez duzu gure spot berria ikusi? Hemen ikusteko 
esteka! Ikusi duzu dagoeneko? Berriz ere ikusi eta 
partekatu! http://bit.ly/2qvD0yr 
Ordua: 19:00

Ekainak 6

Ekainak 7

2017-06-16 !53

http://bit.ly/2qvD0yr
http://bit.ly/2r5IsFx
http://bit.ly/2r5IsFx
http://bit.ly/2qvD0yr
http://bit.ly/2qvD0yr


HUMANITATE ETA 
HEZKUNTZA ZIENTZIEN 

FAKULTATEA

Ikus-entzunezko Komunikazioa. GBL 2017 
Euskal ikerketen zabalkunderako komunikazio estrategia 
Irati Elortondo, Loinaz Elorza eta Hodei Perez 

 Eskaletatik kanpo txio eta post batzuk argitaratuko dira gauzak aurrera 

doazen heinean, adibidez, Ikerbiltzaren logo berriaren estreinaldia, ikertzaileen 

elkarrizketen bideo eta argazki berriak ditugunean edo Ikerbiltzako webgunearen 

egindako eguneraketak aipatzeko. 

5.3- Helburuak berrikusten  

 Proiektu hau sakonki ezagutu eta lanean hasi baino lehen aurre ikerketa bat 

egin genuen: arazoa aztertu genuen, aurre helburu batzuk ezarri genituen eta lan 

akademikoen bizi zikloa aztertu genuen. Proiektu honen testuingurua eta lanaren 

nondik norakoa ikasi eta aztertu ondoren ikerketa nagusiari ekin genion. 

Hala ere, lana aurrera joan den heinean gure helburu eta betebeharrak, 

proiektu nagusiarekin batera, aldatzen joan dira. Proiektuaren ikuspuntu eta 

helburuek bide desberdin bat hartu dute, eta betebehar hauei aurre hartu eta gure 

lan prozesua berriz bideratzea lortu genuen. 

Ekainak 8

Twitter: Eskerrik asko gure spot-a zabaltzen laguntzeagatik! 
Hemen opari txiki bat zuentzat: kamera atzeko irudiak! http://
bit.ly/2qvD0yr 

Facebook: Esperientzia izugarria izan da Ikerbiltzako spot-a 
ekoiztea! Eskerrik asko guztioi bideoa ikusteagatik! Hemen 
opari txiki bat zuentzat: kamera atzeko irudiak! http://bit.ly/
2qvD0yr (aipatu huheziko gradu amaierako lana) 
Ordua: 19:00

Ekainak 9

Twitter: Ikerbiltza proiektua aurrera doa! Adi egon albiste eta 
eguneratze berriak jasotzeko! 

Facebook: Ikerbiltza proiektua aurrera doa! Adi egon albiste 
eta eguneratze berriak jasotzeko! 
Ordua: 12:00
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Hasiera batean ezarritako helburu nagusia mantendu egin da, eta lan 

prozesuaren bukaera aldera helburu nagusia ez da aldatu. Euskal tesiak zabaldu eta 

informazio hau jaso nahi dutenentzat modu erraz eta interaktibo bat bilatzea nahi 

dugu; tesiak aurkitzeko eta irakurtzeko modu erraz bat diseinatzea da helburua.  6. 

orrialdean esan genuen bezala: 

“Eskaintza hau eskuragai jarri nahi dugu, interesa piztu gizartearengan 

testu hauen inguruan eta ikertzaileei aukera eman beraien lanak zabalkunde 

apropos bat edukitzeko eta inpaktu bat gure gizartean.” 

  

 Lan prozesua hiru fase desberdinetatik igarotzea erabaki genuen hasiera 

batean: Ikertu beste herrialdeetan egiten den lan akademikoen  hedapena, hurbildu 

hedapen teknika hauek Euskal Herrira, eta eratu estrategia plan berri bat. Lan 

prozesu hau apur bat eraldatu da: Ikerketa lan akademikoen inguruan egin da 

(bizitza zikloa, hedatzeko medioak, target-a, hezkuntza...), eta ez beste herrialdeetan 

egiten den lan akademikoen hedapenaren inguruan. Lan akademikoak ondo 

aztertzea erabaki genuen, garrantzia hauei emanez. 

Ikerketaren ondoren, hurbilketa fasea alde batera utzi, eraketa prozesura 

mugitu ginen, estrategia plan bat sortzeko. Beste herrialdeetan egiten den lan 

akademikoen hedapena aztertu ez genituenez ez zen beharrezkoa izan fase hau. 

 Bestetik, hasiera batean, idazlanen komunikazio plana hiru hedabide 

desberdin erabil behar genituen: fisikoa (aldizkari eta egunkariak), online-a (web-a, 

sare sozialak) eta herrikoia (hitzaldiak). Gure plana Ikerbiltzari aurkeztu ondoren, 

ordea, soilik alderdi online-an zentratzeko esan ziguten; beraz, soilik alderdi online-a 

erabiliko dugu idazlanak hedatzeko. 

Lan akademikoei dagokienez, gure nahi bat idazlanen hizkuntza akademiko 

sinpletzea zen, idazlan hauen zabalkundea eta eskuragarritasuna handitzeko. Hala 

ere, helburu hau alde batera utzi genuen idazlanak ez daudelako gure esku, eta lan 

zama handia da bigarren idazlan bat sortzea hizkuntza sinpleago batekin. 
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Bestalde, gure helburu nagusitako bat lan akademikoak aurkitzeko webgune 

zehatz bat sortzea pentsatu zen, guztioi zabaldua eta testu oso akademikoetatik apur 

bat urruntzen dena. Helburu hau ez da guztiz bete: webgune zehatz bat sortu 

beharrean Udalbiltzako web orria sortu da ataria. Aldaketa hau guretzat oso positiboa 

izan da, denbora eta zailtasun asko murriztu digulako. 

Baina denbora aurrera joan da eta oraindik webgunea ez dago prest. 

Hasieran batean ekainak 1 jarri genuen estreinaldi data bezala, baina oraindik ez 

dago testu akademikorik sartuta web orrialdean. Web orrialdea hutsik dago, beraz 

ezin dugu ezer egin. Web orrialdean bakarrik sarrera dago idatzita, azalpen bideo 

batekin. Azalpen bideo honetan Ikerbiltza zer den azaltzen du baina ez du esaten 

ikerketak biltzen ari direnik. 

 Ikusi den bezala, proiektu hasieran ezarritako helburu eta nahiak aldatzen 

joan dira lana aurrera joan den heinean, proiektua bera aldatzen joan delako. Jasan 

ditugun aldaketa hauekin proiektuetan gorabeherak eta desbideratzeak izatea gauza 

ohikoa dela ikasi dugu, eta garrantzitsuena aldaketa hauei aurre hartzea eta 

proiektura egokitzea dela. 

5.4- Elkarrizketa bideoak 

Spot-az aparte beste hiru bideo gehiago grabatu eta editatzeko egin beharra 

izan dugu, hainbat ikertzaileen testigantzak jasoz. Ikertzaileek bere burua eta bere 

lana aurkeztu dute bideo hauetan, baina hizkuntza xehean egin dituzte azalpen 

hauek. Horrela, bideoak ez ditugu bakarrik ingurumen akademiko batera mugatzen, 

herritarrengana ere iritsi gaitezke. Ikerlari hauek egindako ikerketak herrietan aplikatu 

daitezken proiektuen inguruan dira, adibidez, ureztapen sistema berritzaileak. 

Ureztapen sistema hauek edozeinek erabili ditzake beraien baratzen eta landareen 

egoerak obetzeko.  
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5.4.1.- Ioritz Iparra 

Ureztapen sistema berritzaileekin jarraituz, elkarrizketatuetako bat Ioritz Iparra 

da. Ingeniaritza Geomatikoa eta Topografikoa ikasi du, bere ikasketa lurra hobetzera 

zuzenduz. 

Hego Ameriketara joan zen hasiera batean proiektu hau egitera, baina hainbat 

gauzengatik ezin izan zuen proiektua bertan egin. Baina hango esperientzia 

baliagarria izan zen proiekturako. Hona (Euskal Herrira) etorri zenean bazekien 

nondik zuzendu bere proiektua. Karreran zehar jasotako jakintza baliagarria izan da 

Ioritzen ikuspuntua lantzeko.  

 Metodologian aldetik; lehenik eta behin nekazariekin elkartu zen, beraien 

ezagutza partekatzeko asmoarekin. Datu bilketa hau egin eta gero kasu praktikoak 

ezagutzera joan zen Ioritz. Hau egindakoan datu hauek prozesatu egin zituen eta 

ondoren diseinuarekin hasi. Ikerketaren helburu nagusia ureztapen diseinu konkretu 

baterako beharrezkoak ziren keypoint puntu edo inflexio puntu nagusiak identifikatu, 

behin diseinu puntu horiek ezagututa diseinua garatu ahal izateko. Helburua puntu 

horiek topatzeko metodologia bat sortzea zen.  

5.4.2.- Argitxu Etchandy 

Argitxu Etchandy ikerlariak Zuzenbidea ikasi zuen eta Ikerbiltza programako 

webgunean argitaratuko du bere tesia. Elkarrizketa bat burutu genuen berarekin eta 

tesiaren nondik norakoa azaldu zigun: 

Lehenik eta behin tesiaren zergatia azaldu zigun, oso gutxi ikertua izan baita 

maila akademikoan eta Euskal Herriaren egituraketa juridikoan eta muga gaindiko 

lankidetzan. Arlo sozio ekonomikoan ikerketa batzuk egon baitira ere, zuzenbidean 

are gutxiago egon dira Euskal Herriko lurraldetasunari buruz. Hau honela, mugaz 

gaindiko ikerketan murgildu zen Argitxu.  
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Metodologiari dagokionez ikerketa akademikoa izan da Argitxuk burututakoa. 

Hala nola, liburuak eta artikuluak eta horrez gain ere Europako Parlamentuan 

ikastaro bat burutu zuen eremua ezagutu ahal izateko. Euskal Herri mailan ere 

hainbat eragileekin egon da ahalik eta informazio lortu ahal izateko. 

 Argitxu Etchandyren tesiak bi ardatz dituela azaldu zigun. Indarrean dagoen 

araudia baliatuz, alde batetik erakusten du hainbat traba administratibo daudela, 

administrazio mailan aulezia batzuk daude, adibidez, indarrean dagoen itun nagusia 

Frantzia eta Espainiaren artean, Baionako ituna, hain zuzen ere. Muga gaindiko 

lankidetzarako, eta erakusten haien artean dauden mugak erakusten ditu lankidetza 

duina eta sendoa mantentzeko, Euskal Herriko lurralde erakundeen artean. 

 Beste alde batetik, Europan zehar dauden beste itun ereduak aztertzen ditut, 

gutxi gora behera beste leku batzuetan zer egiten duten aztertu ahal izateko. 

Espainia eta Frantziaren artean itun gehiago daude gainera oraindik, eta zaharrak 

badira ere oraindik indarrean daude.  

Beste alde batetik, bigarren ardatz modura, aztertu nahi izan du nola 

indarrean dagoen araudiak bere mugak dituen. Mugak eta Euskal Herriko mugak 

gainditzea posible dela frogatu nahi du Argitxuk, indarrean dagoen araudia baino 

haratago joanez eta printzipio demokratikoan oinarrituz. Ezintasunak jartzen badira 

hori burutzeko, frogatu daitekeela soilik printzipio demokratikoan oinarrituz, Euskal 

Herriko mugen harremanak hobetzea. Argitxuk printzipio demokratikoaren eragina 

azaltzen du bere tesian, horrez gain, ezaguna den Gure Esku Dago mugimendua ere 

aztertuko du, erabakitzeko eskubidearen ildoan. 
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5.4.3.- Iruñe Astiz 

Iruñe Astiz dugu hirugarren elkarrizketatua. Bera ikerlaria eta youtuber-a da. 

Youtuben bideo umoretsuak argitaratzen ditu, beti euskaraz, gazteria erakartzen 

saiatzen da modan dauden tag-ak egitez. Bere helburua euskarazko edukia sortzea 

delako. Bere tesian emakumearen rol-a sare sozialetan ikertzen ditu. Baina 

zoritxarrez ezin izan dugu elkarrizketa egin, azkenengo momentuan Iruñe-k 

elkarrizketa bertan behera utzi behar izan baitzuen.  

6. Ondorioak 

6.1 Sare Sozialak 

Jakina da sare sozialak komunikazio bide zabal bat hartzeko atariak direla, 

bidalitako mezuak nazioarteko audientzia handi batek jasotzeko. Plataforma online 

hauek ezinbesteko tresnak dira proiektu edota zerbitzu berri bat era publiko batean 

hedatzeko.  

Twitter eta Facebook izan dira Ikerbiltza programa berria promozionatzeko 

erabili ditugun sare sozialak; hauek direlako gehien erabiltzen diren plataforma 

sozialak, eta Ikerbiltzak jada Facebook eta Twitter kontuak sortuta zituztelako. 

Eskaleta baten bitartez (C eranskina) planifikatu dugu sare sozial hauetan argitaratu 

ditugun mezu, irudi eta bideo guztiak; eguna eta ordua finkatua. Taula honi esker 

maiatza eta ekaina bitartean plazaratutako post eta txio guztiak programatu eta 

sailkatu ditugu, lana arindu eta errazteko. 
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 Maiatzak 22an hasi zen gure komunikazio plangintza. Lau astetan (maiatzak 

22tik ekainak 15era) Ikerbiltza elkartearen sare sozialak kudeatu ditugu, egunean 

zehar txio desberdinak bidaliz Twitter-en eta mezuak argitaratuz Facebook 

orrialdean. Mezu eta txio hauetatik jasotako erantzun guztiak jaso eta artxibatu dira, 

ondoren, datu hauekin grafiko bisual batez bidez komunikazio plana baino 

lehenagoko datuekin konparaketa egiteko. 

6.1.1.- Facebooken Erantzuna (Azken eguneko datuak txertatu) 

Komunikazio plan berriarekin hasi aurretik Facebook baztertuta utzi zuten 

sare soziala zen. 2016ko uztailetik urrira ez da mezu, irudi ezta bideorik partekatu; 

eguneratu gabe utzi zuten 4 hilabete oso. 2017ko urtarrila eta otsailera bitartean, 

ordea, irudi eta bideo desberdinak partekatzen hasi ziren eta atsegite eta feedback 

nahikoa jasotzea lortu zuten. Ondoren, partekatzeak eten zituzten. 

Gure komunikazio plan berriak iraun duen lau aste hauetan mezu, irudi eta 

bideo desberdinak argitaratzen egon gara: spot eta argazki promozionalak, 

elkarrizketak ikertzaileekin, lanen eguneratzeak… Plan berri honekin, eta ezarritako 

eskaleta jarraituta, Facebook berpiztea lortu dugu. Lau aste hauetan, grafikoan ikusi 

daitekeen bezala, 50 atsegite eta 6 jarraitzaile berri lortu ditugu guztira. Gainera, lau 

partekatze lortu ditugu spot promozionala argitaratzeko erabili genuen lehen 

postean; oso aldi gutxitan elkarbanatu dira Ikerbiltzako post-ak, azken urtean (gure 

komunikazio plana hasi aurretik) 16 aldiz. 

Lehen esan bezala, komunikazio plan berria hasi aurretik Facebook alde 

batera utzitako sare soziala zen; ez zuten mezu ezta irudirik partekatzen. Beraz, gure 

helburu nagusia, Facebook berpiztea eta orrialdeko jarraitzaileekiko erlazioa 

berreskuratzea da. Ohikoa den bezala, hamar hilabete inguru ezer argitaratu egon 

ondoren, ez da erraza jarraitzaileen feedback handi bat lortzea; honako hau 

argitalpen jarraitua mantentzen lortzen da. Ikerbiltzak hartu eta mantendu beharko 

duen lana izan beharko da hori etorkizun hurbilean.  

2017-06-16 !60



HUMANITATE ETA 
HEZKUNTZA ZIENTZIEN 

FAKULTATEA

Ikus-entzunezko Komunikazioa. GBL 2017 
Euskal ikerketen zabalkunderako komunikazio estrategia 
Irati Elortondo, Loinaz Elorza eta Hodei Perez 

6.1.2.- Twitterren Erantzuna (Azken eguneko datuak txertatu) 

 Twitter nahiko modu iraunkor batean mantendu duten sare soziala da. Hala 

ere, nahiko modu irregularrean bidali izan dute txioak; 51 txio 2016ko azaroan eta 

txio bat abuztuan, adibidez. Txio kopurua, ohikoa den bezala, Udalbiltzaren ekitaldi 

edota ospakizunen arabera doaz gora eta behera. Ekitaldi baten aurrean txio 

kopuruak gora egiten du, ekitaldirik ez dagoenean, ordea, behera. 

 Gure helburu nagusia Twitterren komunikazio plan berri honekin sare sozial 

honek duen interakzio kopurua mantentzea da. Esan bezala, jada Twitter era 

iraunkor batean mantendu dute, hilero txio gehiago eta gutxiago argitaratuz, baina 

beti mezuren bat plazaratzen. Beraz, gure helburua ez da sare sozial hau berpiztea 

(Facebook bezala), baizik eta txio desberdinak argitaratzen eta jarraitzaileekin 

harremanetan jarraitzea. 

Gure beste helburuetako bat, jarraitzaile kopurua eta bidalitako mezuen 

zabalkundea handitzea da. Helburu hau bigarren maila batean dago, lau astetan 

ezinezkoa baita Twitter kontu baten zabalkundea handitzea, hilabeteak iraun 

ditzakeen prozesu bat da eta. 

Astean hiruzpalau txio idazteko erabakia hartu genuen eguneko txioak 

argitaratzea nahiko astuna izan daitekeelako. Lau aste hauetan 61 atsegite eta 100 

bertxio lortu ditugu, denera 18 txio idatziz. Plangintza honen eraginez 10 jarraitzaile 

berri eta bi erabiltzaile desberdinen aipamen bana jaso ditugu. 

6.1.3. Ikerbiltzaren sare sozialak etorkizunean 

 Aurrera begira Twitter eta Facebook kontuetan elkarrizketa berriak txertatuko 

dituztelakoan gaude. Atzerago aipatu genuen bezala, Iruñe Astizi elkarrizketa egiteke 

dago, beraz, astero eguneraketak izango ditugu. Azken hilabete honetan, aurreko 

orrietan esan bezala, Twitter-en Facebook-en baino aktibitate gehiago sumatu dugu, 

argitalpen zaharrekin alderatuz. 
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 Espero dugu, aurrera begira Facebook-eko argitalpenek ikustaldi gehiago 

izatea. Azken aldian, gainera, Twitter geroz eta gutxiago erabiltzen da, eta gehienak 

Instagram-era pasa dira. Interesgarria izango litzateke bertan kontu bat sortzea. 

Webgunea martxan jarri eta ikerlarien lanak igotzen dituztenean, ikerketa horien 

argazkiak edo ikerlarien fitxak bertara igo ahal izateko.  

6.2. Spot-a 

 Spot promozionala 2017ko ekainak 12an igo genuen Ikerbiltzaren Youtube 

kanalera. Spot honen helburua Ikerbiltza programa berria euskal gizartean 

ezagutzera eramatea da. Spot-a igo ondoren Twitter eta Facebook plataformak 

erabili dira bideoa zabaltzeko. Bi sare sozial hauetan spota pinned bezala jarri dugu 

bertara sartzen diren pertsona orok ikusiko duten lehen gauza spota izateko. Txio 

edo post bat pinned bezala jartzean denbora lerroko lehen mezua bezala jartzen da, 

horrela, lehen esan bezala, Facebook edota Twitterren sartzen diren pertsona 

guztiek ikusiko duten lehen gauza spota izango da. 

Twitterren zabaldutako txioak 9 bertxio eta 5 atsegite lortu zituen argitaratu 

ondorengo lehen orduan; Facebooken, berriz, 2 partekatze era 4 atsegite lortu ziren. 

Bideoari dagokionez, Youtubera igo eta ondorengo lehen orduan, spotak 13 ikustaldi 

eta 3 atsegite lortu zituen. Bi egun pasa ondoren (06/15) txioak 13 bertxio eta 6 

atsegite lortu ditu; eta Facebooken, berriz, plazaratutako mezuak 6 atsegite eta 

partekatze berri bat jaso du. Spotak 67 ikustaldi ditu eta oraindik 3 atsegite. Ez du 

iruzkinik jaso oraindik. 

 Hasiera batean badirudi bideoak ez duela harrera handirik izan. Hiru egunetan 

ez da 100 ikustalditara iritsi, inork ez du spotari buruz ezer esan, ez Youtubeko 

iruzkinetan ezta sare sozialetan, eta atsegiteak urriak dira. Hala ere, oso denbora 

gutxi pasa da spotak ez duela funtzionatu esateko; 3 egun soilik igaro baitira. 

Datozen egunetan spotak gorakada bat jasan dezake ikustaldi eta iruzkin kopuruak 

handituz, edo bestalde, spota dagoen bezala jarraitu dezake. 
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Hala ere, Ikerbiltza programako YouTube kanal barruan igotako gainerako 

bideoekin alderatzen badugu, spot-a arrakastatsua izan da. Hau da, Ikerbiltzak 

Youtubera igotako bideo guztiek 40 eta 60 inguruko ikustaldi kopurua izaten 

baitituzte. Guk sortutako eta igotako bideoek ohiko ikustaldi kopuruen barnean 

egotea lortu ditugu; kasu batzuetan gehiago lortuz.  

6.2. Elkarrizketak 

 Web orrialdea martxan jartzeko, lehen tesien elkarrizketak grabatu genituen. 

Ioritz Iparragirre eta Argitxu Etchandyrekin elkartu ginen, beraien tesiak azaldu eta 

Euskal Herriari egiten dioten ekarpena azaltzeko.  

Lehen elkarrizketa ekainaren 7an argitaratu genuen, Argitxu Etchandyrena, 

hain zuzen ere. Asteazken arratsaldean argitaratu genuen bideoa eta 17 ordutan 22 

ikustaldi jaso zituen. Hala ere, ikustaldien erritmoa jaitsi egin zen, argitalpenetik 5 

egunera Argitxuren bideoak 45 ikustaldi baititu. Ioritz Iparragirreren bideoa, berriz, 

ekainaren 9an argitaratu genuen, kasu honetan goizean argitaratu genuen bideoa 

eta ostiral arratsaldea izanik ez genituen horrenbesteko ikustaldirik lortu. Ioritzen 

elkarrizketak 2 egunetan 15 ikustaldi izan ditu. Hala ere, kasu honetan arazo bat izan 

genuen bideoarekin. Lehen bideoan Ioritz Iparra idatzi genuen konturatu gabe, bere 

abizena Iparragirre baita. Bideoa berriro igo behar izan genuen eta momentuan 

jasotako 15 ikustaldiak galdu genituen.  

Argitxurenak baino ikustaldi gutxiago ditu Ioritzen bideoak, gure ustez 

ikerketen gaiarekin zerikusia du, Argitxurenak interes gehiago piztu dezakeelako. 

Hala ere, bideo hauek promozionatzen jarraituko dugu sare sozialetan. Lehen aipatu 

bezala, Facebooken oso aktibitate gutxi dago eta zaila da zabalpen handia izatea, 

baina Twitterreko aktibitatea lagungarriagoa da bideoentzako. Twitterren hainbat 

bertxio lortzen ditugu, konstantzia mantentzeak bertxio gehiago ematen dizkigu, 

beraz, bideoek ere zabalpen gehiago izango dute. 
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Hala ere, beste sare sozialetan bezala, ez dugu iruzkinik jaso YouTuben. 

Oraindik ere euskarazko bideoak zailtasun gehiago baitituzte sare sozialetan zehar 

zabaltzeko eta honek gure zabalpen planean eragina izan dezake.  

 Hemendik aurrera Ikerbiltzaren esku egongo da bideo hauek webgunean 

jartzea. Proiektu honen hasieran irizpide eta gidoi batzuk planifikatu genituen eta 

Ikerbiltzari eman genizkien etorkizunean elkarrizketatuko dituzten ikerlari 

guztientzako. Ikerlariek irizpide hauek erabiliz, bideoetan beraien ikerketaren gaia 

azaltzeko errazagoa izango da.  

6.3. Webgunea 

Ikerbiltzaren webgunea martxan jartzea izan da gure proiektuko urrats 

nagusietako bat. Bertan ikertzaileen ikerketak jarri behar genituen, bakoitza haien 

bideoekin. Bideo hauetan haien lana azaldu behar zuten labur eta zein ekarpen 

egiten zion Euskal Herriari. Horrela web orrialdera sartuz gero, lana irakurri gabe, 

errazagoa izango da ikerlariaren ikerketaren nondik norakoa jakitea. Web 

orrialdearen estreinaldia ekainak 1ean finkatu genuen. Sare sozialetan webguneari 

buruz hitz egin dugu, spot-a webgunea promozionatzeko da eta elkarrizketak web 

orrialdean jartzeko dira, ikerketekin batera doazen bideoak direlako.  

Hau da hasiera batean genuen ideia, web orrialdea ardatz bezala erabili eta 

beste errekurtso guztiekin hau promozionatu, jendea animatu zedin beraien ikerketak 

webgunera bidaltzera.  

Sare sozialen kanpaina martxan jarri genuen ekainak 1 estreinaldi data jarrita. 

Zoritxarrez webgunea ez zegoen prest egun horretarako, eta sare sozialeko 

kanpainan aldaketa batzuk egin behar izan genituen. Hasieran spot-a argitaratu 

behar genuen lehenengo, baina azkenean, elkarrizketak argitaratzea erabaki  

genuen eta spot-a egun batzuk atzeratuz. Spot-a ekainaren 12an argitaratu genuen, 

baina webgunea oraindik ez dugu martxan jarri.  
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7.- Hausnarketa 

7.1.- Hasierako helburuak eta amaierakoak 

Ikerbiltza erakundearekin hiru hilabetez elkarlanean proiektu hau aurrera 

eraman eta gero, eginiko komunikazio planarekin gustura geratu garela esango 

genuke. Lehen esan bezala, pare bat elkarrizketa egiteko aukera izan dugu, baita 

spot bat grabatzeko aukera ere. Hasiera batean gure proiektua teorikoa izango 

zelakoan geunden eta ikus entzunezko batzuk produzitzeko aukera izatea 

onuragarria izan da guretzat. Erakunde garrantzitsu batekin lan egiteko aukera izan 

dugu eta honako hau beti da onuragarria ikasle ororentzat.  

Elkarrizketa eta bideo promozionalaz gain webgunea apaindu eta edukiak 

sortzea genuen helburu nagusi. Lehen esan bezala, webgunea landu gabe geratu da 

azkenean eta etorkizunean izango dugu erabilgarri. Beraz, ez gara gu izango 

webgune berria martxan jarriko duena.    

Horrez gain, Ikerbiltza erakundeak logo berria sortu du, hasiera batean erabili 

duguna zaharkituta geratu baita. Azkenengo momentuan, ezin izan dugu logo berri 

hau  erabili eta sare sozialetan partekatu, baina etorkizun hurbilean martxan egongo 

da, erakundeak Udalbiltzaren antzeko logoa izan ez dezan. 

7.2.- Aurrekariak eta testigantza 

Proiektu honekin hasi ginenean gaiaren inguruan gainbegiratu bat egin 

genuen, Google bilatzailea erabilita aurkitu genituen euskal ikerketak aurkitzeko 

hainbat atari. Interesgarria den lehen plataforma euskadi.eus da; bertan, euskaraz 

idatzi diren 381 doktore tesi aurkitu genituen. Web orrialde hau ez da guk 

Ikerbiltzarekin egin nahi dugunaren berdina, baina antza badu. 
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Inguma ere aurkitu genuen, milaka ikerketez osatzen den bilduma onlinea; 

baina hau ere bilatzaile bat besterik ez da. Bai Ikerbiltzak eta bai gu geuk web 

orrialde interaktiboago bat nahi sortzea nahi genuen. Beraz, hasiera batean, web 

orrialde interaktiboago bat diseinatu, elikatu eta hainbat plataforma sozialetan 

zabaltzea zen gure egin beharrekoa. 

Euskal Herrian aurrekari gutxi daudela ikusi genuen eta mundu mailan ere ez 

genuen Ikerbiltzaren webguneko proiektuaren antzerako webgunerik aurkitu. Beraz, 

honek alde batetik motibatu egun zigun, proiektu berritzaile eta desberdin bat zelako. 

Zoritxarrez, webgunea ez da aurrera eraman elkartearen partetik. 

7.3.- Ikerketa 

 Idazlan hau burutzeko lan akademikoen dibulgazio eta zabalkunde tekniken 

inguruko ikerketa bat egin da. Azken emaitza bezala, lan akademikoen 

dibulgaziorako bi metodo  nagusi azpimarratzen ditugu: fisikoa eta online. Hala ere, 

Ikerbiltzaren partetik, lan honetan lan akademikoen dibulgazio online-a aipatu dugu 

soilik, idazlanen dibulgazio fisikoa etorkizunera begira alde batera utziz. 

 Ikerketa honek baliagarritasun handia izango du Ikerbiltza Programaren 

etorkizun hurbilean, euren esanetan, lehendabizi alderdi online-a jorratu nahi 

dutelako, eta ondoren, alderdi fisikora egin salto. Salto hau egiteko momentua 

heltzean dibulgazio fisikoan gainean egindako ikerketa oso baliagarria izango da 

eurentzat. 

7.4.- Target-a  

 Hasiera batean target-a euskal gizarte osora zabaltzea erabaki genuen, gure 

helburua eta Ikerbiltzarena hori baitzen. Baina azken emaitza ikusita ez dugu uste 

horrenbeste zabaltzeko aukerarik izango dugun.  
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 Gure ustetan, ikerlari gehiago sartuko dira Ikerbiltzako webgunean jende 

xumea baino. Agian baten bat animatu daiteke, hala nola, Ioritz Iparragirrek 

idatzitako ureztapen metodo berriaren tesia irakurtzera. Baina horrez gain, sare 

sozialen bidez jaso ditugun bertxioak eta bertako jarraitzaileak ikusita, ez dugu uste 

ikerlarien eremutik at aldenduko denik. Gainera ikerketa hauek ulertzeko hezkuntza 

maila altu bat eduki behar da eta beraz oraindik zailagoa da kaleko jendearentzat 

hauek ulertzea. 

 Bestalde, aurrera begira beste komunikazio plan bat sortzea ere ideia ona 

izan daiteke, falta den target hori bereganatu ahal izateko. Lehen aipatu dugun 

bezala, publizitate kanpaina on bat sortuz gero ikerlarien mundutik atera gaitezke eta 

euskal gizartean gehiago barneratu. Baina momentuz, publizitate kanpaina mota hori 

sortuz gero, ez dugu uste horrenbeste zabalduko denik. Esan bezala, jarraitzaile 

gehienak ikerlariak baitira, eta gainerako guztiak unibertsitatean graduatua dagoen 

jendea ere izan daiteke.  

 Aldatzeko plana, beraz, publizitate kanpaina da egokiena. Ahalik eta gehien 

zabaldu, sare sozialak elikatzen jarraitu eta ahoz ahokoan ahalik eta gehien 

zabalduz. 

7.5.- Zabalpenerako metodoak 

Zabalpenerako metodoei dagokienez, ez dugu uste gizartera asko zabaldu 

denik oraindik. Sare sozialetan jarraitzaile gehiago lortu ditugu, baina kanpaina 

publizitario bat martxan jartzea ezinbestekoa izango lirateke Ikerbiltza programa 

Euskal Herri mailan ezaguna izan dadin. Udabiltza erakundea oso ezaguna da 

Euskal Herrian eta Ikerbiltzarekin berdina egin beharko genuke.  
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Sortu dugun promozio bideoa telebista kateetan emitituko genuke, garraio 

publikoetako pantailetan eta Ikerbiltza programarekin lotuta dauden hainbat webgune 

ezberdinetan. Hau honela, Ikerbiltza programako sare sozialetan spot-a zabaltzea ez 

da nahikoa, ahalik eta publiko gehien lortzea ezinbestekoa da. 

7.6.- Estrategia 

Proiektuaren helburua, genituen baliabideak eta egindako ikerketa kontuan 

hartuz, estrategiarekin martxan jarri ginen. Estrategia honetan bi esparru identifikatu 

genituen alde batetik online-a eta bestetik fisikoa. Online kanpaina sare sozialetan 

zentratuta zegoen eta fisikoa berriz komunikabideetan. 

Online kanpainan, lehen esan bezala, sare sozialetan zentratu ginen, 

Ikerbiltzak zituen Twitter eta Facebook kontuetan. Guretzako erronka txiki bat izan da 

sare sozial hauek erabiltzea, argitaratu behar genuena aurretik prestatu behar 

genuelako. Eskaleta bat sortu behar izan genuen sare sozialentzako. Lau urteetan 

ez dugu inoiz horrelakorik egin, beraz hau guretzako esperientzia berria eta 

aberasgarria izan da.  

 Kanpaina fisikoan berriz trebatuago geunden, publizitatea ikasi genuenean 

honetan zentratzen ginelako. Euskal Herrian komunikabide tradizionalek oraindik 

indar gehiago dute sare sozialek, beraz guretzako hau pauso logikoa izan da. Baina 

ulergarria denez, Ikerbiltzak oraindik ez ditu baliabide nahiko kanpaina fisiko indartsu 

bat aurrera eraman ahal izateko eta beraz gu Onlinean zentratu gara soilik. 

7.7.- Komunikazio plana 

Proiektu hau hasi genuen momentuan komunikazio plan bat eratu genuen, 

sare sozial bidez Ikerbiltza programa ahalik eta gehien zabaldu ahal izateko. Lehen 

esan bezala, ez dugu uste erabat zabaltzeko aukerarik izan dugunik. Baina eginiko 

plana, eguneratuta izan dugu astero. Taula ezberdinak sortu genituen egunero txiotu 

beharrekoa jakiteko, eta ezinbestekoa izan da gure sare sozialak eguneratuta 

mantentzeko.  
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7.8.- Bideoak 
  
 Gustura geratu gara eginiko ikus entzunezko guztiekin. Batez ere, esango 

genuke, spot-a izan dela grabatzen gehien disfrutatu duguna. Erakunde garrantzitsu 

batentzat spot bat grabatzea onuragarria izan baita guretzat. Ikustaldi nahiko izan 

ditu gainera, eta orokorrean jendeari gustatu zaiola esango genuke. Eginiko 

elkarrizketak laburrak izan dira, beraz hauei eskainitako denbora urriagoa izan da. 

Akademikoagoak izan dira hauek, beraz entretenimenduzko spot-a sortzen gehiago 

disfrutatu genuen. 

7.9.- Sare sozialak 

Interesgarria izan da sare sozialetan erakunde baten kontuan informazioa 

partekatzea. Erakunde baten sare sozialak kudeatzea eta astero astero gertutik 

eguneratzea, ikasleontzat etorkizunera begira garrantzitsua baita. Community 

Manager bat modura ibili gara guztia kudeatzen, esperientzia ona izan da. 

7.10.- Focus group 

Hasieran helburuetan aipatu genuen focus group-a alde batera utzi genuen 

azkenean. Erakundearekin ezin izan genuen egunik finkatu, erakundeko tutoreak 

beste proiektu batzuetan ere murgilduta baitaude. Beraz, ikerlariekin landu nahi 

genuen focus group hauek beste momentu batean grabatu beharko dituzte, gu gabe.  

7.11.- Etorkizunera begira 

Aurrera begira, lehen esan bezala, elkarrizketa gehiago egiten jarraituko du 

Ikerbiltza erakundeak. Horrez gain, webgunea laster jarriko dute martxan eta bertan 

argitaratuko dituzte ikerlari guztien fitxa pertsonal, ikerketa eta aurkezpen bideoak. 

Lan honetan hasieran genituen helburuak kontuan hartuta, esan dezakegu gehienak 

bete ditugula, baina eskala txikian. 
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Gure kanpaina fisikoa ez da martxan jarri, online kanpaina izan da azkenean 

gure lanaren ardatz nagusia. Sare sozialen lanketa ondo egin dugu, eta spot-ak 

funtzionatu du. Baina web orrialdea ez da martxan jarri oraindik, beraz, web-aren 

helburua ez dugu lortu. Bestalde, hasieran genituen helburu guztiak bete ez baditugu 

ere. Espero dugu etorkizunera begira Ikerbiltza programa Udabiltza erakundea 

bezain ezaguna izatera iristea. 
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