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Informazioaren Gizartearen teknologietarikoa den Interneten ere, eskuragarritasunaren hesia topatzen dute entzumen urriko
pertsonek. DBHko 9 ikasle, entzumen urrikoak eta Bergarako Aransgui Ikastetxean eskolatuak izan dira gure aztergaia. Egiaztatu
ahal izan dugunez, informatika eta Interneten inguruko ezagupenak dituzte ikasleek, sarea erabiltzen dute, baina ez dute benazko
eran nabigatzen eta rol pasiboa hartzen dute ordenagailu bidezko komunikazio sinkronoan, eta horren arrazoia gaitasun linguistiko-
aren arazoetan datzala deritzogu.

Giltza-Hitzak: Entzumen urriko pertsonak. Eskuragarritasuna. Internet. Gap digitala.

Dentro de las tecnologías de la Sociedad de la Información (TSI), Internet es otro nuevo medio donde los deficientes auditivos
encuentran la barrera de la accesibilidad. Nuestro caso de estudio fue un grupo de 9 alumnos de ESO, deficientes auditivos, esco-
larizados en el Colegio de Aransgui de Bergara. Hemos constatado que los alumnos tienen conocimiento de informática e Internet,
que utilizan la red, pero que no se da una forma significativa de navegar, y que asumen un rol pasivo en la comunicación sincrona
mediada por ordenador que nosotros atribuimos a los problemas de competencia lingüística.

Palabras Clave: Deficientes auditivos. Accesibilidad. Internet. Gap digital.

Au sein des technologies de la Société de l’Information (TSI), Internet est un autre moyen nouveau où les déficients auditifs
rencontrent la barrière de l’accessibilité. Notre étude se porte sur un groupe de 9 élèves de ESO, déficients auditifs, scolarisés au
Collège de Aransgui de Bergara. Nous avons constaté que les élèves ont des connaissances de l’informatique et d’Internet, qu’ils
utilisent le réseau, mais qu’ils n’ont pas une façon  significative de naviguer, et qu’ils assument un rôle passif dans la communica-
tion synchrone faite par ordinateur que nous attribuons aux problèmes de compétence linguistique.

Mots Clés: Déficients auditifs. Accessibilité. Internet. Gap digital.

XV Congreso de Estudios Vascos: Euskal zientzia eta kultura, eta sare telematikoak = Ciencia y cultura vasca, y redes telemáticas =
Science et culture basque, et réseaux télématiques = Basque science and culture, and telematic networks (15. 2001. Donostia). –
Donostia : Eusko Ikaskuntza, 2002. - P. 1115-1121. - ISBN: 84-8419-906-1.



1. TEKNOLOGIAREN LILURA ETA GORREN UTOPIA

Gogoan dut oraindik denbora asko ez dela, urte
gutxi batzuk jende espeziearen historiari errepara-
tzen badiogu, gure amonak esan zidana EE.BBetako
lehen astronautak ilargiratu zirenean: “hor nonbait,
mendiren batean izanen dira horiek imintzioak egi-
nez, ni ez naute engainatuko”. Harriduraren harridu-
raz, gure amonak s inets i ezin zuen balentria
gertatzen ari zen gure begian aurrean. Gizakia ilargi-
ra iritsia zen. Aurrerapen teknologikoaren eta jakin-
tzaren erakustaldia eta ikurra izan zen hura.

Ikusgarria, kilikagarria eta beldurgarria ere
bada jende espeziearen jakintzaren bilakaeran
azken urte hauetan gertatzen ari dena. Duela oso
gutxi pentsaezinak zirenak, eromenak jotakoen
burutan bakarrik posible zirenak, irudimen handi
eta sortzaileenaren jabe zirenek ere imajina ezin
zitzaketenak, begien aurrean, eskura jartzen zaizki-
gu. Azken mende honetan eta zehazkiago azken
20-30 urte hauetan gehiago aurreratu du giza-jakin-
tzak aurreko milurtetan baino.

Teknologiaren garapenak egin duen azken ekar-
pen bitxi eta erakargarrienetarikoa Internet izan da.
Internet komunikazioa, informazioa, formazioa,
eztabaida... posible egin eta gauzatzeko aukera
eskaintzen digun bitartekoa dugu, makina-pertso-
na, pertsona-makina-pertsona elkarrekintzak (inte-
rakzioak) ahalbidetuz. Komunikatzeko testuinguru
berrien aurrean jartzen gaitu denok eta hezkuntza
ez da eragin horretatik kanpo geratzen. Zergatik?
Elkarrekintza delako gakoa egun indarrean dugun
konstruktibismoaren paradigman. Elkarrekintzarik
gabe ez gara garatzen. Elkarrekintza da jende espe-
ziearen garapenaren erantzule nagusia, giltza. Giza-
kideen bitartekaritza da, konstruktibismoaren
ikuspuntutik, aldagai edo faktore garrantzitsueneta-
riko bat garapen psikologikorako. Besteekiko harre-
manak dira ezinbesteko motorra. Hizkuntza dugu
zentzu honetan, gizakion arteko harremanak bidera-
tzeko sortu eta moldatu dugun zeinu-sistemarik
emankorrena eta Internetek harreman eta elkarre-
kintza egoera horiek ugaritu eta indartzeko bidea
eskaintzen digu.

Arestian aipatu dugu hezkuntza ezin dela tekno-
logia berrien eta konkretuki Interneten eraginetik at
geratu, izan ere, guztiz interesgarria gertatzen da T.
Berrien ekarpena hezkuntza arloan eta konkretuki
hezkuntza bereziaren esparruan. T. Berriek dimen-
tsio berriak sortu dituzte eta euren abantaila ia
guztiak H. Bereziko norbanakoen esku jarri dituzte.
Esan daiteke, T. Berriek jende normala gauza bere-
ziak burutzen jartzen dutela eta jende berezia
gauza normalak egiten.

Hezkuntza bereziko ikasle gorrengan ere badu
zeresana aipaturiko teknologiak. Jakin badakigu
erabiltzaile potentziala ez ezik kontsumitzaile porro-
katua ere badela gorren elkargoa. Gailu anitz dira
elkargo honek darabiltzanak (Laura Pérez Avivar
1999), baina, bereziki komunikazioa ahalbidetzen
dutenak dira desiratuenak, maitatuenak, komunika-
zioaren mugak gainditzea baita gorren elkargoak

duen sakoneko arazo garrantzitsuena; inkomunika-
zioaren eta isiltasunaren kartzelatik, korridoretik,
libre geratzea ametsa. Ekarpen teknologiko oro
itxaropenez eta antsietatez aztertzen da kolektiboa-
ren aldetik, komunikatzeko zailtasuna eta honek
berarekin dakarren isolamenduarekin hausteko
baliagarri izango delakoan..

Testuinguru honetan kokatu behar dira gorren
elkargoan ematen diren T. Berriekiko kuriositate eta
atxekimendua. Horrela ulertu behar da gorren arte-
an nagusi den utopia, entzule bihurtzearena. Aurre-
rapen teknologiko oro, utopiaren lorpenerako
bidean, urrats erabatekoa izango dela espero iza-
ten da. Makinak entzumena ematea espero da.
Hala uler daiteke koklea ezarpenak gorren elkargo-
an duen arrakasta. Geroz eta jende gehiago dago
ezarpen hauetara prestatzen dena entzumena
eskuratzeko, entzule bihurtzeko xedez; asimilazioa
amets. Alabaina, usteak erdi ustel, teknologia bitar-
teko bat besterik ez dela ahantzi egiten dugu.
Lagun gaitzakeen bitarteko garrantzitsua, baina ez
ezinbestekoa; bitartekoa eta ez helburua. T. Berriek
hitz egiteko, elkarreragiteko aukera gehiago ema-
ten digute, ez ordea, hitza. Hitza geurea dugu ez da
makinarena. Sortzaile geu gara eta ez makina

El implante es para siempre y se realiza por una
efracción del cuerpo de los niños jóvenes provocan-
do la irrupción de un nuevo tipo de sensaciones. Al
contrario de lo que prometian los cirujanos, no se
trata de la cura de la sordera sino de una nueva
forma de sordera que habre al sujeto sonidos “inau-
ditos”. (Jacques et Marie Francoise Laborit) (1999)

Ez, teknologiak ez ditu gaurdaino gorren muga
organiko eta sentsorialak gainditu (agian egunen
batean, baina hori beste upel bateko sagardoa da)
eta hezkuntzaren ikuspuntutik ezin gara teknologia-
ren lilurapean itsuturik bizi, ezin diogu muzin egin
egungo gorren egoerari.

2. GORRERIAREN ARAZOARI HURBILDUZ

Entzuleon komunikazio oinarria ENTZUN-ESAN
da. Hizkuntzari dagokionez aho-hizkuntza da gurea.
Entzumena du oinarri. Gorrek entzumenik ez izate-
an, ez dute guk bezala automatikoki bereganatzen
aho-hizkuntza, aitzitik, ederki kostata ekin eta ikasi
egin behar izaten dute, azkenik, askotan, trakets eta
baldar aritzeko. Honen guztiaren eragina da, esate-
rako, unibertsitatera ikasle gorren % 1,9a bakarrik
iristen dela, gor gehieneak kualifikazio eskaseko
lanpostuetan daudela (Diaz-Estebanez 1996). Ildo
beretik, halaber, Conrad-ek (1979an) hamabost-
hamazortzi urte bitarteko 468 gorrekin irakurketa
gaitasuna neurtzeko ikerketa batean, bataz beste
bederatzi urteko (9 urte) haur baten gaitasun maila
frogatu zuen gor-talde honetan. Ekoizpen idatziari
dagokionez, Myklebustek (1977) frogatu zuen
hamazortzi urteko gorren morfosintaxi maila zortzi
urteko ume entzule baten parekoa dela.

OHOko 106 ikasle gor aztertu zituen, modu
berean, Asensiok (1989an) eta beste estatutan
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ematen diren antzeko datuak jaso zituen. Antzeko
emaitzak lortu dira azken hamarkada honetan
Valenciako Audiofonia Institutoak buruturiko ikerke-
tan 80 dezibeliotik gorako galera duten aurrekin.
Azterturikoen %15 soilik hurbiltzen da ulermen
maila funtzionalera.

Eta oraindik orain, Villalva, Ferrer eta Asensik
1997an egin berri den ikerketan frogatu da uniber-
tsitari gorren arrakastak zerikusi zuzena duela ira-
kurtzen darakusaten gaitasun mailarekin, alegia,
koerlazio estua dagoela arrakasta eta irakurtzeko
gaitasunaren artean. Esan nahi baita, bakarrik
entzuleen pareko irakurketa gaitasuna dutenak iris-
ten direla unibertsitatera.

Gorren irakurketa prozesuen ikerketan, Mikel
Asensio (1989) eta Alegria (1985) nabarmendu
zaizkigu, baina, esan daiteke, entzumen urritasu-
nak prozesu hauetan suposatzen duen oztopoa,
oraino, ia gaindiezina suertatu dela bereziki gor
sakonen kasuan.

Zeinu-hizkuntza berezko ezaugarriak dituen hiz-
kuntza denik eta lagungarri gertatzen denik ez dago
zalantzarik (Martxesi). Alabaina bestelako kodea
da, irakur-idatz daitekeena, eta informazioa orohar
kode horretan dugu jasoa gure zibilizazioan.

Hitz gutxitan: entzumenezko sarrera neurosen-
tsorialaren gabeziak eragin nabarmena duela aho-
hizkuntzaren bereganatzean eta irakurketa-idazketa
gaitasunetan; ondorioz gorren aho-hizkuntza txirotu
egiten da eta honek txirotu egiten ditu bere elkarre-
kintzak (interakzioak) eta bere garapenerako honen
garrantzizkoak diren gizarte-harremanak, ezagutza
prozesua hankamotz geratzen delarik.

Hau guztia kontutan hartuta, teknologiaren
uholdearen aurrean kokatzen da gorren elkargoa.
Baina, nola? Nola konpontzen da teknologia horren
aurrean? Ezagutzen du? Baliatzen da? Nola? Zerta-
rako? Zer nolako harremana sortzen da? Abegitsua
da sarea gorrekin? Galdera horien erantzun asega-
betik abiatzen da eskuartean duzun ikerketa lan
hau.

3. IKERKETARAKO METODOLOGIA: HIPOTESIAK

– Ikasle gorrek Informatika ezagutzak dituzte
eta badute Interneten berri. Batean zein bestean
funtzionalak dira.

– Ikasle gorrak Internetek elkarrekintzarako
eskaintzen dituen hainbat aukera baliatu egiten
ditu hiru dimentsiotan: kontsumitzaile, erabiltzaile
eta ekoizle gisa; horrela, guztiz normaIa izanen da
informazioa lortzeko, e-mailez mezuak gurutzatze-
ko, jolasteko, txateatzeko, eztabaidatzeko, eroste-
ko... erabiltzea.

– Alabaina, entzumen urritasunak modu esan-
guratsuan eragiten du gorrak Internetekiko dituen
ezagutza, jarrera, praktika eta Internet bidez dituen
hartu-emanetan (elkarrekintzetan):

• Hizkuntzaren garapenak eragin zuzena du
gertatzen diren elkarrekintzetan (“norbanako-
makina”, “norbanako-makina-norbanako”).
Hizkuntza arazoak direla medio, zailtasunak
izanen dituzte “sarean” mezu idatziak uler-
tzeko, baita, nabigatu eta aplikazioak erabil-
tzeko.

• Hizkuntzaren urriak berarekin dakarren Infor-
mazio-formazio falta dela kausa, bazterketa,
bereizketa gertatzen da, norbanako gorra kal-
tetua suertatzen delarik. Bazterketa bikoitza:
batetik hizkuntzaren garapen txikiak ezartzen
duen mugagatik eta bestetik teknologia
berrien ezagutza faltak ezarritakoagatik.

– Web orriak, oro har, ez daude egokituta
gorren elkargoarentzat oinarrizkoa den hizkuntzaren
alorrean.

4. FROGAREN BALDINTZAK

1. Elkarrizketa erdi egituratua erabili dugu
ESOko bigarren zikloan ikasten diharduen ikasle
talde batekin (9 lagun). Kasu batean, ikasleak
maila ertaineko modulu batean dihardu, beraz, guz-
tira (10) hamar lagun.

2. Taldea ez da homogeneoa izan gorreria
mailari dagokionez, esan nahi baita, gor sakonak
zein arinak elkarrizketatu ditugula. Gorreriaz apar-
te, bestelako urritasunik ez duten norbanakoak
dira.

3. Meningitisak jota urtebete zituenean gor
geratu zen bat ezik, gainontzekoak jaiotzetik dira
gor. Etiologia ezezagunekoak eta bat izan ezik (aita
gor arina duena), aurrekaririk gabe sendian.

4. ESOko bederatzi ikasleek, integrazio zentro-
tan burutzen dituzte ikasketak (modu ezberdinez),
formakuntza espezifikoa ere jasotzen dute. Irakasle
laguntzaileak dituzte, kasu denetan zeinu-hizkun-
tzan gutxieneko prestakuntza-trebakuntza ikastaro-
ak burututa dituztelarik.

5. Elkarrizketak bideo euskarrian grabatu dira.

6. Elkarrizketa burutzerako orduan ikasle bakoi-
tzaren komunikazio premiei erantzuten saiatu gara,
ulertzeko arazorik gerta ez zedin. Sistema bimoda-
la da nagusiki erabili duguna.

7. Elkarrizketatuetariko batek ez du irakurtzen
ezta ere idazten. Hala eta guztiz ere, froga pasa
diogu interesgarria zelakoan, eta horrela gertatu da
emaitzetan ikus ahal izango dugunez.

8. Bi lekutan egin dira elkarrizketa guztiak:
Aransgik Bergaran eta Donostian dituen egoitzetan.

9. Lanaren amaieran eranskin gisa duzu esku-
ra galdeketa osoa eta bertatik lortutako erantzu-
nen entresaka zeinetatik atera ahal izan ditudan
ondorioak.
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5. ONDORIOAK

Gure lehen hipotesiari dagokionez, baieztatu egi-
ten dela esan dezakegu, hau da, ikasle gorrek badi-
tuzte informatika ezagutzak eta badute baita ere
Interneten berri. Teknologia berrien uholdeak harra-
patu ditu, nolabait esatearren, eta eskolan zein aka-
demiatan gutxieneko formakuntza jaso dute.
Erabiltzaile funtzional arruntak direla esango nuke.

Zein da ezagutza horren maila? Zer nolakoa da
ezagutza hori? Erabiltzaile gisa, Word testu proze-
satzailea dute ezagunena, Point delarik marrazkiak
eta grafikoak egiteko erabiliena. Hortik aurrera, adi-
tzera bakarrik dituzte Excell, Access, Adobe eta
hainbat programa.

Erabilpen maila horren kantitatea eta kalitatea
neurtzeak beste hainbat ikerketarako gaia ematen
du. Aplikazio informatikoetan gorren elkargoak
ematen dituen ekoizpenen neurketa, ekoizpen
horien nolakotasuna, prozesuan sortzen diren ara-
zoak antzematea, arazo horien konponbiderako
bide berriak asmatzea eta jorratzea ezinbesteko
dira benetan informatika gorren elkargoari lagunga-
rri gerta dakion.

CDak erabiltzen dira, nagusiki bi zereginetan:
jolasteko eta kontsultak egiteko.

Bigarren hipotesia mamitsuagoa eta korapila-
tsuagoa ere gertatu zaigu, izanez ere, ikasle gorra-
ren jarduera hiru dimentsio ezberdinetan ezagutu
nahi izan dugu. Gure elkarrizketatuek emandako
datuen arabera, esan daiteke, aipaturiko hiru
dimentsioetan baliatzen dituztela Internetek hartu-
emanetarako (elkarrekintzetarako) eskaintzen
dituen aukerak; modu berezian gertatzen da, ala-
baina, hartu-emana.

Eta honela bete-betean sartzen gara hiruga-
rren hipotesiaren azalpenean. Helbideetan sartu,
aurrera-atzera ibili, helbide berrietan sarrera egin,
loturak bilatu eta abarretarako inongo eragozpenik
ez dute. Nabigatzeak duen alderdi mekanikoan
kapitain itxurosoaren traza erakusten dute; ez
ordea, modu esanguratsuan nabigatzeko garaian.
Orduan azaleratzen dira benetako korapiloak eta
entzumen urritasunak maiz berarekin dakarren hiz-
kuntzaren “rakitismoa”, berau dela kausa, kon-
tzeptu ezezagun ugari topatzen ditu gorrak, testu
asko eta asko erdizka ulertzen ditu, beste batzuk
gaizki, hainbat modu nahasian... azkenean asper-
duran murgiltzen delarik.

Horrela: e-maila, txata, foroak, eztabaida
lekuak... hau da, Internetek elkarrekintzarako,
hartu-emanetarako eskaintzen dituen guneak, ira-
kur-idatz prozesuetan konpetentea izatea eskatzen
dutenak, debekatua zaie hala ez direnei. Parrafaldi
batean 6-7 kontzeptu ezagutzen ez duen norbana-
koak, ezin du inolaz ere ulertu haren esanahia.
Horixe bera parrafaldiz parrafaldi gertatuz gero,
testu batek esanguratsutik izan dezakeena hutsa-
ren parekoa da. Irudia, ikonoa, ez da oztopo; tes-
tua, hipertestua da benetako oztopo, muga.

Nire azterketaren arabera, beraz, badirudi, baie-
tsi egiten dela hirugarren hipotesia, hau da, entzu-
men urritasunak modu esanguratsuan eragiten
duela norbanako gorrak internetekiko duen hartu-
emana. Informazioa ulertzeko zailtasunak azaltzen
dira maiz; eta hizkuntzaren urriak, rakitismoak,
berarekin dakarren informazio-formazio falta dela
medio, bereizketa, bazterketa gertatzen da norba-
nako gorrekin. Pizgarri, kilikagarri, elkarrekintza ziri-
katzaile, aberasgarri, hezitzaile, garatzaile izan
beharko lukeena, eskuragaitz, oztopoz josirik topa-
tzen dute, ez da abegitsua, aitzitik, erasokor porta-
tzen da eurekin. Horrela ulertzen da e-mailaren
erabilera eskasa edota txat-etan, eztabaida gunee-
tan mantentzen duten jarrera pasiboa.

Gure hipotesien azken puntua, halaber, baietsi
egin da. Sareak ez ditu kontutan pertsona gorren
berezitasunak, ezta hauetatik sortzen diren beha-
rrak. Badira web-ak gorrekin zerikusia duten gaiak
herabeti plazaratzen dituztenak: hiztegi daktilologi-
koa, zeinu-hiztegirako sarrera-lotura, elkargoaren-
tzat intereseko informazioa..., baina beldur naiz
entzuleon irizpide eta ikuspuntutik sorturikoak dire-
la, gorreriak berarekin dakartzan arazoak kontutan
izan gabe, egokitzapen nimiñorik gabe.

6. GOGOETARAKO BITXIKERIAK

1. Behin eta hasteko, ikasle berezi baten
kasua aipatu nahiko nuke gogoetagai gertatu zaida-
lako. Uste dut merezi duela, mekanikoki funtzionala
izatetik modu esanguratsura egon daitekeen aldea
hobeto ulertzeko.

Delako ikasleak zeinu-hizkuntza darabil komuni-
katzeko (eskolan eta lagunarte gorrean), etxean
imintzioa da gehien darabiltena. Esan daiteke, hor-
taz, analfabetoa dela. Ordenagailuaren aurrean
esertzen denean, berriz, harrigarria da. Mekanikoki
funtzionala da, sartu, irten, helbidez aldatu, atzera-
aurrera, programak kopiatu, jaitsi, ikonografia eza-
gutu...azkar eta ondo baliatzen du ordenagailua
testurik ulertu behar ez duen bitartean. Badaki zer-
tarako den bilatzailea, e-maila ere ezagutzen du eta
badaki zertarako den, nahiz eta berak irudi artxibo-
ak bidaltzeko darabilen bakarrik (animazio laburrak,
argazkiak, marrazkiak...).

Beldur naiz hori bera gerta dakiokeela, neurri
batean, gorren arteko bati baino gehiagori eta topa-
tu dugu holakorik. Elkarrizketatu gehienak mekani-
koki funtzionalak izan dira, funtzionaltasunak, ordea,
behetik jo du hizkuntza arazoak sortu direnean.

2. Elkarrizketetan zehar ohartu nahiz e-maila,
foro eta gisakoetan gutxitan hartzen duela parte
pertsona gorrak, jeneralean jarrera pasiboa man-
tentzen du. Badirudi erabilera aktiboa egiten due-
nean, hau da bitxikeria, bakarrik beste gorrekin
komunikatzeko izan ohi dela. Endogamiazko jarrera
honetatik haratago, bestelako arrazoia dagoenaren
susmoa pizten zait. Pertsona gorrak, jakin badaki
“irakur-idatz” lanetan ez dela jeneralean entzulea
bezain iaioa. Gure hiztegia, sintaxia, hizkuntza egi-
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turak arrotz zaizkio; bere zailtasunen jakitun da eta
maiz, idazteko orduan, atzera jo ohi du edota lotsa-
tu egin bide da. Idatzizko lanetan duen konpeten-
tzia faltaren jakitun izate hori komunikaziorako
beste hesia da, hesi, muga, oztopo baztertzailea.
Gorrak bere buruari ezartzen diona. Bazterketa psi-
kologikoa edota autobazterketa deituko genukeen
hau, arestian analfabetismo teknologikoak eta lin-
guistikoak ezarritakoei gehitzen zaie, gainditzen
oso zaila den inkomunikazio horma eraikiz.

3. Batek ez du bere burua gortzat hartzen eta
beste batek ez du identifikatzen zeinu-hizkuntza
berea bezala.

(Ai).- “yo también quiero que haya una clase
como de inglés pero en LLSS, pide que
la pongan”.

Mikel.- Yo, yo no soy sordo. Quien tiene que
pedirlo eres tú y yo te apoyaré.

(Ai).- Yo tampoco soy sorda

“segunda lengua” zer ote den galdetzen diot
(Itz)-ri.

(Itz).- “otra lengua”.
(Mikel).- ¿Cuál es tu primera lengua?
(Itz).- “Castellano”.
(Mikel).- ¿Y la segunda?
(Itz).- Euskera.

Ez du identifikatzen LLSS neuk aditzera eman
arte. Gero zuzendu egiten du aurrekoa eta dio:

(Itz).- “ prime ro caste llano, lue go LLSS y
luego euskera”.

Honek guztiak axolazko gai bi lausotzen ditu,
nire iritzian guztiz inportanteak direnak gorren
elkargoaren garapenerako. Nortasun gorra garatu
gabe dagoela oraindik. Ez dago oraindik identitatea
sustatu eta indartuko duen eredurik, kohesio falta
sumatzen da.

“Ez dago bi gor berdin topatzerik” dio jende
askok, baina, gauza bera esan daiteke entzuleez,
alabaina, entzuleok ereduak ditugu, gure unibertso
sinbolikoa sortzen dugu eredu horiekin elkarrekin-
tzan, kultur elkargo jakin baten partaide sentitzen
gara inork ukatzen ez digun gure bakantasunean;
alegia, norbanako izateari utzi gabe, talde, elkargo
bateko dugu geure burua. Gorrek ez dute nire iritzian
horrelako erreferentzia garatu eta garbirik, horregatik
diot kohesio beharra dutela. Horrela sortzen dira
identifikazio arazoak, nongoa naizen, nire burua zein
taldetan kokatzen dudan zehazteko auziak...

Hau, jakina, ez da arrazoi bakarra, badira beste
aldagai batzuk jokoan, hala nola eredu entzulea
jarraitzeko familiaren eta ingurumariaren presioak,
ezberdin sentitu nahi ez izatearena... hala eta guz-
tiz ere, guk aipaturikoa kontutan hartzeko modukoa
delakoan nago.

Baiki, gorren elkargoaren nortasuna, identitatea
suspertuko duen elementu indartsuenetarikoa hiz-

kuntza da, horrela gertatzen da munduko bestelako
komunitateetan ere, zentzu honetan, zeinu-hizkun-
tza eta zeinu-hizkuntzaz buruturiko komunikazioa
ezinbestekoa da banakako garapenerako ez ezik
elkargoaren kohesiorako.

Alfabetatze linguistikoa eta teknologikoa beha-
rrezkoak dira, garrantzitsuak oso, teknologia berriek
eskaintzen dizkiguten aukerak baliatzeko, bazterke-
tarik gerta ez dadin; zeinu-hizkuntza erabiltzea
garrantzitsua bainoago ezinbestekoa. Ez dirudi,
egiazki, “sarean” hau kontutan hartzen denik, ezta
espreski gorrei zuzenduriko guneetan ere. Nolatan
nahi dugu orduan, zeinu-hizkuntza bere-berea senti-
tzea? Nola lortuko da elkargoaren nortasuna eta
kohesioa indartzea eta sustatzea? Osatzen duten
norbanakoen errealitatea ahantzita entzuleen maila
eta ereduei jarraikiz? Nola deritzo horri, integrazioa?
Nire herrian beste izena du, asimilazioa.

4. Bada beste kontua, gogoetarako aproposa
izan daitekeena, ziberespazioaren izaera bitxiak sor-
tarazten duena, euskarri fisikoaren ezatik eratortzen
dena, mesfidantza alegia. Badirudi ziberespazioa
mesfidantza iturri ere badela. Eros daitekeela jakin
arren inork ez du ahaleginik txikiena ere egin eta
bestalde, hartu-emanetan aurrez-aurrekoa bezalako-
rik ez da oraino. Ikus zer dioen ikasleetariko batek:

(Ai).- “Para curiosear en el chat”
(Mikel).- ¿Te gusta leer lo que dicen los demás?
(Ai).- “Si no conozco sí, si conozco no me

gusta”
(Ai).- ¿por qué no participas en los chat?
(Ai).- “no me gusta, igual no conozco, igual

me engaña o algo y qué?”
(Mikel).- Explícame más
(Ai).- “p.ej. yo igual tengo 15 años y la otra

persona tiene 30 y me dice que tiene
17, no me gusta”

Seguruenik lehen aipatutako idatzizko konpe-
tentziaren arazoa ere azaltzen da hemen; errezeloa
eta mesfidantza ere bai ala?

5. Sakelako telefonoa dela eta. Ikusita gailua
hartzen ari den indarra eta laburduraz jositako hiz-
kuntza erabilpena sustatzen duela, oso praktikoa
gertatzen zaio pertsona gorrari. Baina, laburdurak
modu esanguratsuan erabili ahal izateko ez al da
hizkuntza horretan konpetentea izan behar?

6. Azkenik eta amaitzeko, oso bitxia, lagunekin
ateratzea askoz ere gehiago baloratu dute. Hau da
% 100ean lehenetsi duten aukera, teorikoki oso
erakargarriak diren bederatziren artean.

7. AHOLKUAK

Informazioa modu argi, garbi, zuzen eta zeha-
tzean eskuratzea dugu gorren elkargoaren arazo
latzenetakoa. Hartu-emanak eta bizitza bera modu
esanguratsuan baldintzatzen dituen arazo hau, ala-
baina, ez da soilik aurrez-aurreko elkarrekintzetan
gertatzen, baita komunikabideen bitartez ematen
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direnetan ere. Internet bitarteko berria, itxaropenez
begiratzen du gorren elkargoak. Jarrera baikor
honek tupust egiten du, hala ere, edukia ulertzeko
gorrek dituzten zailtasunekin.

Berri orok sortzen duen erakargarritasuna ere
hedatu da gorren artean Internet dela eta, baina,
errealitateak erakusten digu, informazioa bilatzeko,
ulertzeko, trukatzeko, baliatzeko..., teknologia berri
honek eskaintzen dituen aukerak ezin dituela bete-
betean baliatu pertsona gorrak, askotan erabilera
mekanikora eta esanguratsutik gutxi duenera
mugatzen delarik.

Komunikazioaren kalitatearen alorrean, gorren
elkargoaren integrazioan Interneten ekarpena, han-
diagoa, nabaria, izan dadin saiatu beharra dago; zen-
tzu honetan guztiz beharrezkoak ditugu nire iritziz:

a. Alfabetatze bikoitza: teknologikoa eta linguis-
tikoa.

Autonomi Elkargoan populazioaren herenak du
jadanik konexioa Jaurlaritzak sustaturiko “konekta
zaitez” kanpainaren ostean. Norbaitek pentsatu al
du, ordea, kontua ez dela ordenagailuak saltzea
soilik?  Jendeari formakuntza ere eskaini behar
zaio, horretaz dihardut alfabetatzeaz ari naizenean.
Argi eta garbi dago gorren kasuan alfabetatzeak
berebiziko garrantzia duela.

b. Web eskuragarria denontzat. Diseinua ez
dadila izan denon informazio-eskubiderako traba.
Komunikazio eragile izan bedi, izan ere, inon ez
dagoen, existitzen ez den erabiltzaile estandar bati
begira sortzen eta diseinatzen dira Web-ak. Gizar-
tea osatzen dugun pertsonen aniztasunarekin zeri-
kusirik txikiena ere ez dutena. Honen haritik
esango nuke aldarrikatu beharra dagoela sarearen
eskuragarritasuna eta gaineratuko nuke, ezinbeste-
koa dela gorren elkargoari begira arkitektura tekno-
logiko egokitu baten eraikuntza zeinak lan honetan
zehar aipatu ditugun gorren berezitasunak eta
beharrak kontutan izango dituen.

c. Delako azpiegitura teknologiko berria, beste
arkitektura pedagogiko baten euskarri izan behar-
ko luke; ardatz beraren inguruan sinergiak bilduko
dituen arkitektura; pedagogoz, pertsona gorrez,
hauen hezkuntzan adituez, gorren familiarteko eta
lagunez osatua. Honela bermatuko genuke esku-
ragarritasuna, gorren beharrizan eta berezitasune-
tara egokitutako  Elkargo  edota Komunitate
Birtuala sortuz.

Albistegia “on line”, formakuntza ikastaroak,
gai eta informazio espezifikoak...finean aipatuta-
ko pedagogia taldeak diseinaturiko edukiz hornitu
eta elikatuko litzateke Komunitate Birtuala eta
nire iritzian honako zutabeetan oinarritu beharko
lituzke:

d. Ulermen eragozpenak kontutan hartuta, edu-
kiak egokituta egongo dira ezagutzen dugun erreali-
tatera.  Errazak e ta es kuragarri izango  dira
entzumen urritasuna jasaten dutenentzat.

e. Edukietan Zeinu-hizkuntzaren erabilerak
lehentasuna izanen du. Arazoak arazo, gure jarrera
Zeinu-hizkuntzaren erabilerarekiko positiboki diskri-
minatzailea izan bedi. Behin eta hona iritsita, oina-
rrizkoa, guztiz inportantea deritzot:

• “esatari zeinatzaile birtuala”  paratzeari.
Honen garapenerako Ikerketa programak
martxan jarri behar dira ahalik eta azkarren.

• Alegria eta Asensiok proposaturiko segmen-
tazio grafemo-fonetikoa lantzeko programa
berezien ikerketa eta prestakuntzari.

f. Gisa honetako Elkargo Birtualak, konponbide-
an jarriko luke zalantzarik gabe aipatuta utzi dugun
kohesio faltaren arazoa, gorren eta hauen ingurune-
an, hau da, familiarteko, lagun eta profesionalen
artean erreferentzia ezinbestekoa izango bailitzate-
ke. Era berean identitatea ere sustatu eta indartu-
ko lukeelakoan nago, norbanako gorra berezko
identitatea duen elkargo bateko kide sentiarazteko
indarra izango duen heinean.

g. Azkenik eta amaitzeko, kontutan izanda
gorren elkarrekintzetan ikusmenak duen garrantzia
eta elkargoaren ama hizkuntza Zeinu-hizkuntza dela
onarturik, komunikazioa ahalbidetzeko eta errazte-
ko Web Cam deritzanen erabilera masiboa aholka-
tzen dut. Honela komunikazioa kantitatez zein
kalitatez aberastu egingo da; pertsona gorren hala
banakako nola taldekako hartu-emana Zeinu-hiz-
kuntzan burutu ahal izango da eta. Elkarteak, ikas-
le gorrak dituzten ikastetxeak, zerbitzu publikoak
(ospitale...) jadanik martxan diren telefono bidezko
bitartekaritza zerbitzua eta abarrak, gorren elkargo-
aren zerbitzurako, giza baliabide eta azpiegitura
teknologiko egokiz hornitu behar dira.
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