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Hizkuntzen ikas-irakaskuntzan hizkuntza-teknologiak egin dezakeen ekarpena azaltzea da 

artikulu honen helburua. Horretarako, hizkuntzalaritza konputazionala zer den eta eskolan 

zelan erabil daitekeen landuko da, alde batetik. Beste alde batetik, testuinguruari eta nazi-

oarteko esperientziei gainbegirada orokorra emateaz gain, euskararen esparruan garatu 

diren baliabideei eta egiten ari diren ikerlanei ere erreparatuko zaie, etorkizuneko bideak 

eta erronkak alde batera utzi gabe. 
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1. SARRERA 
Teknologia gero eta gehiago erabiltzen da hizkuntzen ikas-irakaskuntzan, eskolan 
nahiz eskolatik kanpo. Hala ere, kontuan izan behar dugu gorabehera handiak dituela 
teknologia horren garapenak tokiaren (eskola eta herrialde) eta hizkuntzaren arabera. 
Hezkuntza-teknologian inbertsio pertsonal eta ekonomiko handia egiten bada ere, hiz-
kuntza-teknologian inbertsioa eta ezagutza txikiagoak dira; are: nabarmenagoa da 

arrakala hori baliabide urriko hizkuntza-komunitateetan. Bestalde, han eta hemen In-
formazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak (IKT), teknologia edo eskola digitala 
aipatzen direnean, “ordenagailuak eta baliabideak erosteko aurrekontua” da sarritan 
horren azpian dagoena. Behin inbertsio hori egin ondoren, digitalizazioa ez dela berez 
aurrerapen esanguratsua konturatzen gara; teknologiaz egiten duguna da funtsezkoa. 
Hala, interakzioan, forma linguistikoak nabarmentzen, hizkuntza ekoiztean edota atze-
raelikaduran lagun dezake teknologiaz egiten dugunak. Iruskieta et al.-en lanean  aipa-
tzen den bezala(2019, 9. or.), “orain da unea ikuspuntu kritiko batetik teknologiak eta 
hezkuntzak bat egiteko” ikuspegi teknopedagogiko (Román-Mendoza, 2018) orokorra 
garatuz. 
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Izan ere, gero eta jantziago daude irakasleak hezkuntzarako teknologia ikuspuntu kriti-
kotik erabiltzeko. Arrazoiak arrazoi, hizkuntza-teknologia ez da askorik ezagutzen 
oraindik, egun euskararen irakaskuntzarako eremu horretako hainbat baliabide eskura 
ditugun arren. Egia ere bada baliabide horietako batzuk zeharo txertatuta daudela beste 
hizkuntza batzuen irakaskuntzan, euskarari dagokionez oraindik lantze-bidean ditugun 
bitartean. Bestela esanda; hizkuntza-teknologiek antzeko erabilera izan dezakete edo-
zein hizkuntzatarako; baina baliabideok euskara “ulertu” beharko dute ikasketa-proze-
suan nolabait esanguratsu izan daitezen. Adibidez, hainbat tresna erabil daitezke eus-
karazko testuetan informazio linguistikoa erauzteko edo nabarmentzeko zein lexikoa 
eta morfologia lantzen laguntzeko; (ANALHITZA, EDBL eta Morfeus, besteak beste). Cor-
pusen datuak bistaratzeari dagokionez ere, hainbat tresna daude eskuragarri hizkuntza 
gehienetarako (VOYANT TOOLS, esaterako). Testuaren makroegitura eta diskurtsoaren 
antolakuntzari buruzko informazioa ematen duten tresnak ere badaude (Iruskieta eta 
Braud, 2019), eta azken horiek hizkuntzak ikasteko prozesua hobetzeko balia daitezke 
(laburpenak egiteko, esaterako, Atutxa et al., 2019). Aipatutako tresna horiek, gainera, 
antzeko azpiegitura izan dezakete edozein hizkuntzatarako moldaketa lan egokiak egi-
nez gero (VIEW ariketa automatikoak sortzeko baliabidea, Complexity hizkuntza kon-
plexutasuna automatikoki zehazteko, Compress-eus laburpenak lantzeko sistema, ba-
tzuk aipatzearren). 
 
Hizkuntzaren didaktikaren esparruan hizkuntza-teknologiak egin dezakeen ekarpena 
azaltzea da lan honen helburua, hizkuntzak i(ra)kasteko, orokorrean, eta euskara 
i(ra)kasteko, bereziki, dauden baliabideak kritikoki aztertuz eta komunitateari ezaguta-
raziz. Horretarako, hizkuntzalaritza konputazionala zer den azalduko dugu hasiera ba-
tean: erregela gramatikalak eskuz egitea eta erregelak automatikoki egitea zer den eta 
hizkuntzen irakaskuntzan nola baliatu daitezkeen erakutsiko dugu. Horrez gain, hizkun-
tzaren eta teknologiaren arteko erlazioa bi hurbilpenetatik aztertuko dugu. Batetik, hiz-
kuntzalaritza konputazionalarekin eta ikuspegi gramatikalarekin (hizkuntza-mailak: fo-
netika, morfologia, lexikoa, sintaxia eta diskurtsoa) lotutako hizkuntza-teknologiei erre-
paratuko diegu eta, bestetik, hizkuntzalaritza konputazionalarekin eta hizkuntz trebe-
tasunekin (irakurmena, idazmena, entzumena eta mintzamena) lotutako hizkuntz bali-
abideei.  
 
Printzipio didaktikoei dagokienez, hizkuntza bat ikasteko hizkuntzalaritza konputazio-
nalak duen arlorik sendoena nabarmendu nahi izan dugu, honako ikuspegi honi jarrai-
tuz:  

• Ikasle bakoitzak behar duen inputaren garrantzia. 
• Kontzientzia metalinguistikoa lantzea hizkuntz formak nabarmenduz. 
• Ikasleak erabiliz ikastea hizkuntza, hau da, interakzioaren bitartez. 
• Baliabide erreal, gogoko eta multimodalen erabilera. 
• Atzeraelikadura automatikoaren kalitatearen garrantzia. 

 

2. TESTUINGURUA ETA NAZIOARTEKO ESPERIENTZIAK 
Badirudi hizkuntza bat hobeto ikasten dela ikaslearen motibazioa handitzen denean (Gi-
lakjani, 2012) eta hizkuntza ikasten ari denari eskaintzen zaizkion materialak multimo-
dalak, errealak, esanguratsuak eta mailakakoak direnean. Horrez gain, motibazioan 
modu positiboan eragin dezakete material horiek, ikasleak hizkuntza behar duen tes-
tuinguruetan erabiltzeko gai dela ikusten duenean.  
 
Egun aukera gehiago dago klasean material errealarekin lan egiteko (hots, helburu di-
daktikoekin egin ez den materiala eta komunikazio-egoera errealetan eta berdintsuetan 
sortu dena); izan ere, gero eta baliabide gehiago dugu testu multimodalak gordetzeko, 
eraldatzeko zein horietan hizkuntza-formen, nozioen edota funtzioen bilaketak egiteko 
(Bullock eta Toribio, 2013). Halaber, aipagarria da multimedia-bitartekoen bidez ira-
kaskuntza tradizionalarekin baino gehiago eta hobeto ikasten dela, García et al.en ara-
bera (2017) esaterako. Horrez gain, aukera interesgarria izan daiteke e-learninga aurrez 
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aurreko ikasketak egin ezin dituzten ikasleentzat edo jardun biko eredua (b-learninga). 
Askotariko ikasgaiak ere sortu dira dagoeneko azpiegitura gutxirekin sor daitezkeelako, 
ikas-ingurune birtual ez-formalak, besteak beste.  
 
Ukaezina da ikasteko moduak ere aldatu egin direla. Ordenagailuen laguntzari esker (In-
telligent Computer Assisted Language Learning, ICALL sistemak) gero eta aukera gehiago 
dago munduko hizkuntza hegemonikoak nonahi ikasteko (Duolingo edota Bussu, adibi-
dez). Halaber, baliabide gutxiago dagoen arren, bada abagunerik munduko edozein to-
kitatik euskara ikasteko eta euskaldunokin mintzapraktikak egiteko. Hala, audioa, bi-
deoa eta testua erabil daitezke komunikatzeko, dela modu sinkronoan (esaterako, bide-
okonferentziak egiteko programekin: Jitsi, Hangouts eta Skype), dela asinkronoan (Mo-
odle, e-posta, WhatsApp eta Twitter) (Iruskieta eta Iturricastillo, 2019). 
 
Hizkuntza ikastea testu idatzia ikastea baino gehiago da. Beraz, datu multimodalak ku-
deatzen eta partekatzen ez ezik, hizkuntza aztertzen eta azterketa horretako datuekin 
hizkuntzak ikasteko zenbait jarduera egiten ere lagun diezagukete ordenagailuek. Adi-
bidez, ikasleari bere erantzunaren arabera aldez aurretik prestatuta dauden atzeraeli-
kadura multimodalak eskaini ahal zaizkio, edota bideoen bidez pausoz pauso jarduera 
bat burutzen lagundu. Horrez gain, teknologia digitalak eta hizkuntza-teknologiak bali-
agarriak dira landu beharreko testuak (linguistikoki esanguratsuak diren testuak) bila-
tzeko orduan, baita inputa nabarmentzeko tresnak erabiliz norbere maila baino apur 
bat harago dauden testuak zerrendatzeko edo ikasleak erabiltzen ez dituen edo gutxi 
erabiltzen dituen hizkuntza-forma batzuk dituzten testuak proposatzeko (Chen eta 
Meurers, 2016)1. 
 
Ikasleen jabekuntza-mailak zehaztu daitezke testuinguru digitalean. Meurers et al.-en 
(2010) arabera, Garapen Hurbileko Esparruaren ideiari jarraikiz, bere maila baino apur 
bat aurreratuago dagoen materiala erabiltzen bada ikasten du hobeto pertsonak; hala-
ber, formak egoki nabarmentzen bazaizkio, kontzientzia metalinguistikoa lantzeko au-
kera izango du. Horrela, ikasleak laguntza egokiarekin bere mailatik harago dauden egi-
turak irakurri eta ikas ditzake. Sarri askotan eskolako testuak edukiaren zailtasunaren 
arabera egoten dira antolatuta; horregatik, zaila izaten da irakasgai anitzetan edukiaren 
zailtasuna eta hizkuntzaren konplexutasuna modu osagarrian jartzea, ikasleak edukian 
eta konpetentzia linguistikoan aurrera egin dezan (Berendes et al., 2018). Alderdi ho-
rretan, hizkuntza-teknologiak lagun diezaioke materialgileari ikasmaterialak sortzera-
koan.  
 
Bestalde, hizkuntza-teknologiak ikasle bakoitzak idatzitakoaren hizkuntza-maila kal-
kula dezake 2  analisi multifaktorial bati esker (hizkuntza-egituren aberastasuna eta 
erroreak ikasmailari esleituz), eta hurrengo mailak lortzeko behar diren baliabide abe-
ratseko testuak irakurtzeko proposatu edota jarduerak eskaini. Esaterako, input kon-
plexuagoaren hipotesiari jarraituz, ingeleserako eta alemanerako analisi multifaktoriala 
egiteko tresna egokia garatu eta probatu dute Chenek eta Meurersek (2016); arestian 
aipatu dugun Complexity erreminta, alegia. Ikasleak idatzitakoa aztertzen du tresna ho-
rrek, eta erakusten du bai analizatutako faktoreak zein mailatan kokatzen dituen, bai 
faktore bakoitzari hurrengo mailan kokatzeko zenbat falta zaion. Ondoren, faktore guz-
tiak kontuan hartuz maila batean edo bestean kokatzen du ekoizpen idatzi jakin bat.  
 
Ikuspegi kritikoari helduz, hizkuntza-teknologiaren erabilerak ikaslearen autonomia 
ere bultza lezake, baina hizkuntzak ordenagailu baten aurrean bakarrik ikasteko hasie-
rako proposamen idealistaren ondoren, galdera asko daude argitzeko: noraino heldu 
gara?, zer egin daiteke gaur?, eta nora goaz edota garamatzate? Language Learning & 
Technology aldizkaria plazaratzen hasi zenetik igaro diren azken 20 urtean, argi ikus 

 
1 Datu multimodaletan oinarrituriko hizkuntza irakaskuntzaz gehiago jakiteko ikus Alonso-Pérez eta Sán-
chez-Requena (2018). 
2 Oinarrizko maila (A), aurreratua (B) edo aditua (C). 
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daiteke gero eta konplexuagoa eta aberatsagoa egin dela ordenagailuz lagundutako hiz-
kuntza-ikasketaren ikerketaren, praktikaren eta ikaslearen autonomiaren arteko erla-
zioa. Reindersek eta Whitek (2016)3 aztertu dute, hain zuzen ere, eremu horiek nola 
eragin dioten elkarri, eta nola ari den orain aldatzen hizkuntza-ikasketaz eta -irakaskun-
tzaz dugun ikuspegia. 
 
Hizkuntzak ikasteko eta baliabideak sortzeko datuen kudeaketan gero eta gaitasun han-
diagoa dago, baita datuetan eta corpusetan oinarrituriko hizkuntzaren irakaskuntzan 
ere. Egun gero eta ohikoagoa da ikasleek testuinguru digitalean ikastea, bai eta ikasleen 
datuak erabiltzea beren ikaskuntza gidatzeko. Esaterako, ikasleen hizkuntza-datuz be-
teta daude ikasgela birtualak, Moodle instalazioak, MOOCak4, auto-ikaskuntza ikasgela 
birtualak, b-learning moldeko euskaltegiak edota mintzapraktika guneak (mintza-
net.net adibidez). Nahiz eta datu horiek erabilgarriak izan, irakasleak ezin du datu mul-
tzo handi hori bakarrik kudeatu, aurrez aurrekoetan dauden interakzio mugatu guztiak 
kudeatzen ez diren bezala. Horretan, ikaskuntza-datuen analisiak5, hizkuntza-teknolo-
giak eta adimen artifizialak laguntza handia eman dezakete, gure ustez, eta nolabait hori 
hizkuntzak beste modu batean ikasteko erabil liteke. 
 
Hizkuntza-teknologien garapenari dagokionez, lehendabizi erregeletan oinarrituriko 
sistemekin garatu zen (1980-1995 urte bitartean, dataren bat aipatzearren; izan ere, 
oraindik ere garatzen ari dira erregeletan oinarrituriko sistemak). Sistema horiek, or-
dea, zenbat eta konplexuagoak izan, orduan eta zailagoak izaten dira mantentzen, egu-
neratzen edota hobetzen. Hurrengo garaian (1995etik aurrera), muga horiek gaindi-
tzeko, ikasketa automatikoaren garapen arrakastatsua gertatu da arlo askotan, jarduera 
mota desberdinetan eta hizkuntza anitzetan emaitza hobeak lortuta. Hurbilpen enpiri-
koa areagotu du metodo horrek; datuen kopuruan eta kalitatean du oinarria, teorizazio-
prozesuari garrantzia kenduz eta zenbait kasutan hasierako garaiko hizkuntzalaritza-
ren rola ere zalantzan jartzera heltzeraino.  
 
Hizkuntzaren jabekuntzan, ordea, hizkuntza ikasteko garapenak eta prozesuak garran-
tzi handia dute; argi dago gizakiok ez ditugula hizkuntzak makinek bezala ikasten (datu-
multzo kantitate handiak prozesatuz eta datu horien patroiei jarraituz). Beraz, egun, es-
parru ezberdinetako eragileen elkarlana balioetsi behar da hizkuntzak nola ikasten di-
ren ikertzean, hala nola hizkuntzalaritzarena, psikopedadogiarena eta baliabide egile-
ena (bai materialgintzan bai hizkuntza ikasteko prozesuetan duten garrantzia ICALL sis-
temen garapenean ari direnak).  
 
Bestalde, ordenagailu bidezko hizkuntza-egiaztatzegintzak goranzko joera duela aipa-
tzen du Sagarzazuk (2019), hizkuntzen ikas-irakasprozesuen bestelako esparruetan 
gertatzen ari den bezalaxe. Izan ere, hizkuntzen ezagutza ordenagailu bidez egiazta-
tzeko eskaintza nabarmen zabaldu da azken hamarkadan. Egiaztatzegintzan hizkuntza 
konplexutasuna neurtzen den bezala, garrantzitsua da hainbat aldagaitan oinarritutako 
azterketa egitea, eta hizkuntzaren jabekuntzaren egiaztatzegintza errazteak zein proba 
digitalak ekintza komunikatiboetako baldintzetara ekartzeak izan behar du ICALL siste-
men helburu. 
 

3. HIZKUNTZALARITZA KONPUTAZIONALA 
Hizkuntza-teknologiaren funtzionamendua eta hizkuntzalaritza konputazionalaren bi 
garaiak azalduko ditugu atal honetan, baina hizkuntzak ikasteko baliagarria izan daitez-
keen ikuspegitik. Aldez aurretik aipatu dugun ordena kronologikoari jarraituz, eskuz 
egindako erregeletan oinarritzen diren hizkuntza-teknologiez arituko gara lehendabizi 

 
3 Editoreen oharra: 2018an argitaratu zen artikulua euskaraz eHIZPIDE aldizkariaren 92. Zenbakian 
http://www.ikasten.ikasbil.eus/mod/habecms/view.php/irakasbil/argitalpenak/autonomia_eta_teknolo-
gia_20_urteren_ondoren. 
4 Ingelesezko Massive Open Online Course terminoaren laburdura da MOOC. Internet bidez egiten diren online 
ikastaroak dira, eta hezkuntza irekiaren eta masiboaren printzipioak jarraitzen dituzte. 
5 Ikus Larrañaga (2019) ikaskuntza-datuen analisiari (learning analytics) buruz gehiago jakiteko 

http://www.ikasten.ikasbil.eus/mod/habecms/view.php/irakasbil/argitalpenak/autonomia_eta_teknologia_20_urteren_ondoren
http://www.ikasten.ikasbil.eus/mod/habecms/view.php/irakasbil/argitalpenak/autonomia_eta_teknologia_20_urteren_ondoren
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(3.1 atalean) eta, ondoren, erregela horiek era automatikoan egiteko ikasketa automati-
koko teknikez (3.2 atalean). 
 

3.1. ERREGELETAN OINARRITURIKO HIZKUNTZA-TEKNOLOGIA: 
MURRIZTAPEN GRAMATIKA 
Erregeletan oinarritutako hizkuntza-teknologia baliatzeko, murriztapen gramatika for-
malismoak eskaintzen dizkigu hizkuntzaren gramatika edota sintaxia ikasten dutenen-
tzat guztiz interesgarria den hurbilpen bat jorratzeko aukerak; Constraint Grammar de-
ritzo ingelesez (Karlsson et al., 1995). Esparru metodologiko gisa harturik, i(ra)kasleak 
bere gramatikak egin eta egiazta ditzake; izan ere, formalismo horren aplikazioarekin, 
gramatika- eta sintaxi-edukietan modu praktikoan murgiltzeko aukera dute ikasleek. 
Halaber, pentsamendu konputazionala eta konpetentzia digitalen ikuspegitik ere, ikas-
leen formazioa hobetzeko eta osatzeko baliagarria izan daiteke. 
 
Esate baterako, -a itsatsia eta mugagabea modu desegokian erabili direla nabarmen-
tzeko araua adieraz dezakete i(ra)kasleek honelako adibideen gainean: “zenbait analis-
ten”, “zenbait enpresen”, “hainbat irakasleen”, “hainbat ikaslearen”, eta abar. 
 
 

MAP (%Mugagabearen erabilera desegokia) (IZE) IF (0 MUGATUA) (-1 DZG); 
 
 
Alegia, izenaren (IZE) ezkerretara determinatzaile zehaztugabe (DZG) bat baldin ba-
dugu, izena ez dugu mugatuan jarriko, mugagabean baizik. Hori dela eta, baldintza ho-
riek betetzen diren kasuan, zalantzagarria/okerra den erabilerari mezu hau erantsiko 
diogu erregela horren bidez: %Mugagabearen erabilera desegokia. Eta beste kasuetan 
ez diogu mezurik erantsiko. Horrela, i(ra)kasleek input errealaren gainean proba deza-
kete araua eta, agertzen diren adibide berrien arabera, arauak zuzentzen/molda-
tzen/aberasten aritu daitezke; azken batean, interakzio zuzena izango dute lantzen ari 
diren edukiarekin, teoria eta praktika erabat uztarturik. 
 
IKTak baliatzeko trebezia maila ezberdineko ikasleak badaude, haiek erregelak (edo 
erregela modukoak) paperean idatz ditzakete, eta irakasleak erregela horiek paperetik 
ordenagailura pasatu eta emaitzak bistaratu eta komenta ditzake, egin behar diren doi-
kuntzak arrazoituz. Egun, Lehen Hezkuntzatik hasita eta ondorengo hezkuntza maile-
tan, gero eta garrantzi handiagoa ematen zaio pentsamendu konputazionalari. Horrela 
garatu dira programatzen ez dakitenentzako ingurune sortzaileak (Scratch, esaterako). 
Hizkuntzak ikasteko ere badago antzeko ingurunerik, hizkuntza zer den ulertzeko eta 
kontzientzia metalinguistikoa lantzeko egokiak izan daitezkeen ariketak bilduta; esate-
rako, norberak corpus kontrolatu batean erregelak egiteko inguruneak. Era berean, cor-
pus errealetatik egitura jakinak erauzteko programak erabiliz fenomenoen corpus kon-
trolatuak egin daitezke, ikasteko egokiak izan daitezkeenak. Hurbilpen hau baliatzean, 
beraz, ikuspegia aberastu eta hizkuntzaren zenbait ezagutza modu interaktiboan lan-
duko lirateke, betiere alderdi teorikoa eta praktikoa uztartuz. 
 
Bereziki, hitza oinarri izanik eta morfologiatik abiatuta, sintaxiaren oinarrian dauden 
beste zenbait ezagutza ere landu ahal izango ditugu. Hona hemen adibide batzuk: 

• Kategoria gramatikala testuinguruaren arabera zehaztu edota definitu: zein da 
“garai” hitzaren kategoria? Adibidez, “garai ederrak ziren haurtzarokoak” eta 
“seminario garaiko oroitzapenak” esaldietan. 

• Kasua desanbiguatu: zein da “amarenerako” hitzaren kasua? 
• Komunztadura-akatsak identifikatu: adibidez, “tabernak izugarrizko kutxak 

egiten dituzte” esaldiak ergatibo plurala behar duela jakin eta hori erregelekin 
formalizatzen jakin behar da. 
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• Egiturak identifikatu eta egitura motaren arabera sailkatu: gramatikako erre-
gelen bidez, esate baterako, ikasleek perpaus motak identifikatzeko arauak ida-
tzi eta proba ditzakete. Era berean, askotariko gramatika partzialak idatz ditza-
kete irakasleak lagunduta, esaldi bateko osagai nagusiak deskribatzen dituzte-
nak (izen-sintagmak, aditz-sintagmak, postposizio-sintagmak, perpaus baku-
nak eta mendekoak, besteak beste). 

• Zuhaitz-egiturak era desberdinetara aztertu eta erkatu: ohiko zuhaitzez gain, 
hitzen arteko erlazio sintaktikoak beste era batera ikusi ahal izango dituzte. 

• Akatsak identifikatu eta zuzenketak proposatu erregela hauek erabilita: hori 
egin ahal izateak esaldietan agertzen diren osagaiak eta haien arteko erlazioak 
ezagutzea eskatzen du. Adibidez, “Mikelek tomateak 5 eurogatik erosi ditu” 
esaldi okerra emanda, esaldi hori erregelekin zuzentzeko garrantzitsua da jaki-
tea “erosi” aditz nagusia dela, eta “pertsona” bat dela ekintzaren subjektua eta 
“tomateak” dela objektua ere bai. Horrez gain, “erosi” aditzak ez duela eskatzen 
-gatik kasua, baizik eta non kasua edo inesiboa (“eurotan” edo “euroan”6). 

 
Aipaturiko ariketa horiek guztiak hasierako mailetako eta pentsamendu konputazionala 
ezagutzen ez duten ikasleentzat izan daitezke egokiak, aldez aurretik irakasleak presta-
turiko corpusak baliatuta. Ikasle aurreratuagoek, aldiz, corpus erreal edo konplexuago-
ekin arituko lirateke. Halaber, ariketa bakoitzean, gramatika-arau horiek moldatzean 
adibideen gainean eta zuzenean egiaztatu ahal izango lukete zer gertatzen den kasu ba-
koitzean.  
 
Ariketa horien guztien helburua, oro har, euskarazko esaldi-egitura nagusiak aztertzen 
eta azaltzen laguntzea litzateke, metodologia honek eskaintzen dizkigun baliabideekin. 
Beraz, euskal i(ra)kasleen lagungarri litzateke. 
 
Sarreran aipatu bezala, ikaslearen motibazioa dugu xede. Hori dela eta, metodologia ho-
nekin lan egin izan duten zenbait esperientziaren ildotik, sintaxia interaktiboki irakas-
teko ingurunearena hartuko dugu oinarri gisa bereziki: Visual Interactive Syntax Lear-
ning (VISL). 22 hizkuntzatarako erremintak garatu dituzte honez gero. Erreminta horiek 
ikaslea dute protagonista aktibo; hau honela, formakuntzarako jokoetan, hausnarketan 
edo lehiaketetan murgilduko da partaidea: hitz klaseen ulermena garatzen, hitzen kate-
goria gramatikalak erabakitzeko ariketa-jokoetan, hitzei funtzio sintaktikoak esleitzeko 
ariketa-jokoetan, eta abarretan.  
 
Horrez gain, lanen jarraipenean eta behaketan lagun diezaioke formalismo horrek ira-
kasleari. Esate baterako, gramatikaren arlo batean ikasleak izan duen trebatze-fasearen 
ondoren aurrera egin duen ebalua daiteke. 
 

3.2. ERREGELA AUTOMATIKOAK 
Atal honetan, hizkuntzalaritza konputazionalaren bigarren garaian konputagailuek in-
duzitutako erregelak izango ditugu hizpide, baita azken horiek gauzatzeko metodoa ere; 
hau da, ikasketa automatikoaz arituko gara. Labur esanda, adimen artifizialaren adarre-
tako bat da azken hori; zehazki, makinek gizakien jarduerari emandako erantzunak 
(ikasketa eta jokaera) simulatzeko zientzia da. Mundu errealeko interakziotik edota en-
trenamendu-datuetatik ikasten dute ikasketa automatikoko teknikek, modu autono-
moan. Garrantzitsua da alderatzea ikasketa automatikoaren metodoa eta 3.1 atalean 
azaldutako eskuzko erregelen metodoa; (ikus 1. irudia).   

 
6 Oinarri morfologikoa duten zuzenketarako erregelak osatzeko, analizatzaile morfologikoaren emaitzak he-
men ikus daitezke: http://ixa2.si.ehu.es/demo/analisimorf.jsp 

http://ixa2.si.ehu.es/demo/analisimorf.jsp
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1. irudia . Erregeletan oinarritutako sistema klasikoa (programazio klasikoa) eta ikasketa 
automatikoko eredua (berezko ekoizpena). 

 
Alde batetik, datuak bilduz eta horiek interpretatzeko erregelak eskuz idatziz egiten da 
lehen garaiko hizkuntzalaritza konputazionala (edo programazio klasikoa, irudian). Be-
raz, eskuz egindako erregelak erabiliz hizkuntz forma bat (datua) kategoria batekoa edo 
bestekoa den zehaztea (erantzuna) lortzen da metodo horren bidez, jardueraren ara-
bera arrakasta handiagoa edo txikiagoa izanik. Beste aldetik, bigarren garaiko hizkun-
tzalaritza konputazionalean (edo ikasketa automatikoan) beste modu batera egiten da 
lana. Kasu horretan, sistemari hasieratik eman behar zaio hizkuntza-formaren (datua) 
kategoria (erantzuna) zein den eta sistemak berak datuen eta kategorien arteko erlazi-
oak deskribatzen ditu erregelak erabiliz. Hortaz, bi sistemek ezberdin funtzionatzen 
dute. Ezkerreko ereduan, datu gutxirekin erregela-sistema on bat egitea erraza da eta 
bigarrenak datu gutxirekin arrakasta txikia lortzen du. Baina datu asko daudenean, es-
kuz egindako erregelekin fenomeno guztiak kontuan izateak asko zailtzen du egitekoa 
eta ikasketa automatikoan, ordea, zenbat eta datu gehiago izan emaitzak hobeak izango 
dira, sistemak edota makinak gehiago eta hobeto ikasten baitu. 
 
Ikasketa automatikoaren xedea gizakion ikasketa simulatzea bada ere, argi dago maki-
nek bestelako estrategiak erabiltzen dituztela ikasteko. Bestela esanda, makinek gizaki 
batek bere bizitza guztian irakurri ezingo lukeen testu-kopuruarekin gauza sinpleak 
(analizatu, zenbatu eta ordenatu, besteak beste) egin ditzakete ordu edo egun batzuen 
buruan. 
 
Hala, artikulu honetan, alde batetik, gizakien hizkuntza ikasketa-prozesua aztertzen 
dugu, eta, bestetik, aipatutako prozesu horretan lagungarri izan daitezkeen ikasketa au-
tomatikoaren erabilerak deskribatzen ditugu. Gauzak horrela, datuen inguruko irakas-
kuntzarekin zabaldu nahi dugu egungo i(ra)kasbideak eta baliabideak aberasteko bidea. 
Izan ere, gizakiei hizkuntzak ikasteko prozesu horretan laguntze aldera, ikasketa auto-
matikoa nola erabiltzen den erakustea komeni da gure ustez. Eredu konputazionalak eta 
hizkuntzaren prozesamenduko metodoak, beraz, baliabide eta tresna lagungarri legez 
aurkeztu nahi ditugu, ez xede legez. Horregatik, ikasketa automatikoaren azpiatal bat 
azalduko dugu hurrengo puntuan: ikasketa sakona. Azken hamarkadan hizkuntza-tek-
nologian gorakada handia izan du, baita hizkuntza-ikaskuntzaren testuinguruan ere. 
 

4. HIZKUNTZA-DATU MASIBOAK KUDEATZEKO IKASKETA 
SAKONEKO METODOAK 
Ikasketa sakona, Deep Learning ingelesez, adimen artifizialaren baitako ikasketa auto-
matikoko metodo-sorta da. Ikasketa sakoneko tekniken erabileraren ondorioz nabar-
men hobetu dira azken urteotan hizkuntza-teknologiak. Izan ere, ordenagailuen konpu-
tazio-gaitasuna handitu egin denez, neurona-sareak erabil daitezke eta, horrela, ikas-
keta automatikoko emaitzak hobetu. Emaitzen hobekuntza horren adibide esangura-
tsuak dira Hizkuntzalaritza Konputazionaleko zenbait lan-ildoren emaitzak. Gainera, 
erabilgarriagoak dira testuinguru sozio-ekonomikoetan eta hezkuntzan. Hor dugu, esate 
baterako, neurona-sareetan oinarritzen den euskarazko MODELA itzultzaile automati-
koa. Ikuspegi berekoak dira Itzuli, Jaurlaritzaren itzultzaile neuronala, eta Itzultzailea, 
Elhuyarren itzultzaile automatikoa. 
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Ikasketa sakoneko eredu arrakastatsuenek nola funtzionatzen duten azaltzeko, kontuan 
izan behar da testuinguruetan oinarritutako errepresentazioetan datzala ikasketa auto-
matikoa, eta horiekin sortzen dituztela hizkuntza-ereduak, testuen ezaugarriak irakurri, 
kontatu eta aztertu ahal izateko (Vaswani et al., 2017; Peters et al., 2018; Devlin et al., 
2018). Esaterako, BERT sistemak akats gramatikalen zuzenketa (AGZ) jardueran emai-
tza onak lortu ditu, neurona-sareetan oinarrituriko ikasketa automatikoa erabiliz (Dev-
lin et al., 2018). Horrela, hizkuntza-ereduak automatikoki sortu eta eredu horietan oi-
narritutako AGZ jardueran aurrerapen nabarmenak egin direla erakutsi da (Kaneko et 
al., 2019; Alikaniotis eta Raheja, 2019; Didenko eta Shaptala, 2019). 
 
Jarduera horiek hizkuntza ikasten edo irakasten ari direnek modu egokian ustiatu ahal 
ditzaten lan asko egin behar bada ere (Zawacki-Ritcher et al., 2019), etorkizunean arlo 
interesgarria izan daiteke Hezkuntzara Bideratutako Adimen Artifiziala (HBAA), hiz-
kuntzak irakasteko sistemen fidagarritasuna handitzeko eta sistema horiek erabilgarri 
izateko. HBAAk etorkizuneko hezkuntza eta hizkuntzen irakaskuntza eraldatzen lagun 
dezake, batez ere diseinu unibertsalari, ebaluazioari eta atzeraelikadura pertsonaliza-
tuari dagokienez (hizkuntzartekotasuna kontuan izango duen erantzunean). Edonola 
ere, HBAAren eta ikuspegi pedagogikoen arteko lotura ahula da oraindik; batetik, HBAA-
etan erronken eta arriskuen hausnarketa eta hurbilpen errealak falta dira eta, bestetik, 
HBAAn hurbilpen etikoa eta pedagogikoa sakontzeko beharrizana dago.  
 
Esaterako, adimen artifizialak (AA) hezkuntzan izango zuen eraginaren harira argita-
ratu zuen txosten bat Zientziaren eta Ezagutzaren Europako Komisioak 2018an (Tuomi, 
2018); teknika horiek egundo hezkuntzan eragin handirik izan ez badute ere, egoera 
laster nabarmen aldatuko dela adierazten du. Hainbat aplikazio konkretu aipatzen ditu 
txostenak, hala nola, gizaki-roboten erabilera haurren hezkuntza emozionalean7, online 
irakaskuntza masiboetan edo MOOCetan zein denbora errealeko ahozko itzulpen auto-
matikoaren erabilera hizkuntzen ikaskuntzan. 
 
Metodo horiek egun hezkuntzaren errealitatearen parte badira ere, zabalpen murritza 
dute euskara ikasteko testuinguruetan. Baina, badirudi tresnak eta ikuspegi teknopeda-
gogiko egokia hedatu edota garatu bezain laster nolabait erabilpena zabaldu egin daite-
keela eta hezkuntzan izango duen eragina kontuan hartzekoa izango dela, paradigma 
aldaketa ekarriko baitu: ikaslearen komunikazio-ekintza guztien datu multimodaletan 
oinarrituriko ebaluazio automatikoa eta ikasleak bere komunikazio-gaitasuna lantzeko 
behar dituen hizkuntza-formetan oinarrituriko jardueren proposamena, besteak beste. 
 
Adimen artifizialaren atal garrantzitsua da Hizkuntzaren Prozesamendua (HP). HPn, ai-
patu dugun moduan, gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari da hizkuntza-teknologia 
hizkuntzen irakaskuntzan eta hezkuntza-arloan aplikatzea. Esaterako, HPn ezagunak di-
ren honako aplikazio hauek ari dira hizkuntzen irakaskuntzan eta hezkuntzan apli-
katzen: 

i. Testuetako informazio linguistikoa ustiatzea edo testu-meatzaritza (Reategi et 
al., 2011; Ferreira-Mello et al., 2019). 

ii. Galdera-erantzun ariketak (Lende eta Raghuwanshi, 2016) 
iii. Agente interaktiboak edo chatbotak (Kumar et al., 2016; Hiremath et al., 2018) 
iv. Itzulpen automatikoko sistemak (Yuan eta Briscoe, 2016; Groves eta Mundt, 

2015).  
 
Aipatutako sistemen hainbat aplikazio daude egun hizkuntzen irakaskuntzan; esate-
rako, testu-meatzaritzan FLAIR (Chinkina eta Meurers, 2016) interfazea. Interfaze ho-
rretan, lehenik, ikasten ari diren hizkuntzako testu bat sartzeko eskatzen zaie ikasleei 
eta idatzitakoaren konplexutasuna neurtzen du FLAIR sistemak. Ondoren, konplexuta-
sun horren maila bereko konstrukzio gramatikalak dituen testuak bilatzen ditu, eta ikas-
leari ematen dizkio irakurketa-material moduan erabil ditzan. 

 
7 https://www.dream2020.eu/ edo https://de-enigma.eu/ 

https://www.dream2020.eu/
https://de-enigma.eu/
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Euskararako, aldiz, Seneko galdera-erantzunen web-aplikazioa da nabarmentzekoa. Ho-
rren helburua bestelakoa da: euskaraz idatzitako testuen ulermena lantzea. Euskarazko 
testuak erakusten dizkio ikasleari Senekok, erantzun beharko dituen galdera batzuekin 
batera. Azkenik, sistemak ikasleari bere erantzunaren inguruko ebaluazio bat itzuliko 
dio.  
 
Hizkuntzaren irakaskuntzako chatbot delakoei dagokienez, Duolingo da ezaguneneta-
koa. Web-zerbitzu gisa eta mugikorreko aplikazio moduan garatu da aplikazio hori. Adi-
men artifizialeko tekniketan oinarrituta dago eta 23 hizkuntza ikasteko aukera ematen 
du honez gero. Ikasleei eskaintzen dizkien aukeren artean, entzumen ariketak eta itzul-
penezkoak (itzulpen-aukerekin edo aukera barik) dira aipagarrienak. Ebaluazio-sis-
tema bat badauka eta ebazpenetarako laguntza dauka ariketetan. Gainera, eskoletarako 
bertsioa ere atera dute8, eta irakasleek ikasgeletan beren ikasleekin erabiltzeko gaituta 
dago. 
 
Beste alde batetik, ikasleak erabil dezakeen itzulpen automatikoko aplikazioa da ge-
roago sakonago azalduko dugun ReadLang web-zerbitzua. Web-zerbitzu honetan, ikas-
lea hizkuntza bat ikasten arituko da, eta, adibidez, hizkuntza horretako edozein testu 
irakurri eta bere ama hizkuntzara (euskarara ere bai) itzul dezake momentuan erremin-
tak. 
 
Esparru honetako informazio gehiago nahi izatekotan, interesgarria da NLPTEA 9 eta 
BEA10 kongresuetako lanei begiratzea. Esaterako, 2019. urteko BEA kongresuan ingele-
saren irakaskuntzarako hainbat corpus jarri ziren eskuragarri, besteak beste Write & 
Improve11 eta LOCNESS12. Hurrengo adibidea Didenkok eta Shaptalak (2019) BEAn aur-
keztutako BERTen oinarritutako ereduari dagokio, aipatutako corpusekin AGZ ataza-
rako entrenatua. 
 

 
 
Bada, adibide horretan, “S” esaldia jatorrizkoa da (oker dagoen zatia hondo grisez na-
barmenduta dago), eta “Result-” ondoren dagoen esaldia hizkuntza-ereduan oinarritu-
riko zuzenketa da (hori ere hondo grisez). 
 
Halaber, azken urteotan ikertzaile batzuek osatutako hizkuntzalaritza konputazionala-
ren baitako tresnen bildumak ere har daitezke aintzat. Izan ere, tresna horiek era-
biltzeko ez da aparteko jakintza teknikorik behar, hizkuntzalaritza ezagutzak izateare-
kin nahikoa da. Esaterako, Chenek eta Meurersek (2016) sortutako CTAP web-zer-
bitzuan irakasleak bere edota bere ikasleen corpusak gorde ditzake, sistema horrek es-
kaintzen dizkion hizkuntza-formen eta konplexutasun neurrien artean aukeraketa egin, 
eta analisia egiteko modua eta analisien emaitzak gorde, aurrerago datuak modu ezber-
dinetan bistaratzeko. Begien bistakoa da CTAP oso tresna erabilgarria eta sendoa dela, 

 
8 https://schools.duolingo.com/ 
9 https://www.aclweb.org/anthology/venues/nlp-tea/ 
10 https://www.aclweb.org/anthology/venues/bea/ 
11 https://writeandimprove.com/ 
12 https://uclouvain.be/en/research-institutes/ilc/cecl/locness.html 

https://schools.duolingo.com/
https://www.aclweb.org/anthology/venues/nlp-tea/
https://www.aclweb.org/anthology/venues/bea/
https://writeandimprove.com/
https://uclouvain.be/en/research-institutes/ilc/cecl/locness.html


  

 10 e-Hizpide, 95. zenb. (2020) 

Jose Mari Arriola, Josu Goikoetxea eta Mikel Iruskieta 
Hizkuntza-teknologiak hizkuntzen ikas-irakaskuntzan: zenbat aukera, hainbat erronka 

aukera asko ematen baititu. Hala, ikasleen idatzizko testuen konplexutasuna edota ikas-
leek irakurri beharreko testuen konplexutasuna neurtzen ditu, hizkuntzaren jabekun-
tzan garrantzitsuak diren hainbat hizkuntz forma kontuan izanik. Teknologia hau eus-
karaz garatuta ez badago ere, sistema horrek erabiltzen dituen oinarrizko tresnak gara-
tuta daude, eta etorkizunean horiek guztiak biltzea, ebaluatzea eta irakasleen eskura 
jartzea izan liteke hizkuntza-datuetan oinarrituriko ikaskuntza sustatzeko urrats nabar-
mena.  
 

5. HIZKUNTZA-TEKNOLOGIEI GAINBEGIRADA BAT 
Hizkuntz teknologiek eskainitako tresnen artean, irakasle zein ikasleentzat erabilgarri 
izan daitezkeen hiru hauek azalduko ditugu atal honetan: ReadLang, VIEW eta Tagarela. 
 

5.1. READLANG 
Hezkuntza- eta hizkuntza-teknologiak uztartuz, erabiltzaileak webguneak irakurri bi-
tartean hiztegia eta bestelako hizkuntza-egiturak ikasteko baliabideak eskaintzen ditu 
ReadLangek. Esaterako, erabiltzaileak ulertzen ez dituen hitzetan edota egituretan klik 
eginda, hautatutako testua nabarmendu eta gainean haren itzulpena agertzen da beste 
kolore batez aukeratutako hizkuntzan; euskara ere badago hizkuntza horien artean. 
Hori egin ahal izateko, itzulpen automatikoa erabiltzen du ReadLang sistemak, hizkun-
tza-teknologia alegia.  
 
Aukera gehiago du. Hala, erabiltzaileak egunean hainbat webgunetako edukia irakur-
tzen badu eta horietan hitzak azpimarratzen baditu, kontsulta horiek guztiak gorde egi-
ten ditu ReadLangek eta automatikoki sortzen ditu memoria-kartak. Hauen bidez, hu-
rrengo batean erabiltzaileak hitz edota egitura horiek gogoratzen dituen auto-egiazta-
tzeko modua izango du (hezkuntza-teknologia). ReadLangek kontsulta horiek eta tes-
tuen iturriak gordetzen dituenez, erabiltzaileak eskura izango ditu kontsultak eta testu 
originalak.  
 
ReadLangen, horrez gain, bideoak eta azpidatziak ere landu daitezke. Irakasleak mate-
rial errealeko bideoak erabiltzeko aukera izango du, eta hizkuntza eta komunikazio-gai-
tasuna lantzeko baliabideak sortzekoa halaber. Hasierako mailetan dauden ikasleentzat 
izan daiteke bereziki baliagarri. 
 

5.2. VIEW 
VIEW aplikazioan, ikasleak eskolan landutako hizkuntz formak bere kabuz ikasi eta 
landu ahal ditu, gustuko dituen webguneetako testuak irakurriz eta nahi dituen ariketak 
sortuz eta eginez. Hainbat hizkuntzatan dago erabilgarri dagoeneko (gaztelaniaz, inge-
lesez, alemanieraz edo errusiarrez, besteak beste) baina ez euskaraz. Hala ere, etorkizu-
nean halako bat euskaraz sortzeko asmoa dute Ixa Taldean. 
 
Tresna honen bidez, ikasleak material erreala eta bere gustukoa erabiltzeaz gain, ikas-
teko autonomia irabazten du eta motibazio handiagoa izan dezake, ariketa interaktiboa 
delako eta erabiltzaileak aukeratzen duelako zer ariketa mota egin. Esaterako 

i. Koloreztatu: aukeratu diren hizkuntza-formak kolorez agertzen dira hautatu-
tako webgunean, eta forma egokia koloreztatzen da hizkuntza-teknologiaz. 

ii. Klikatu: aukeratu den hizkuntza-forma bilatu behar da eta gainean klik egin. 
Testu egokia aukeratuz gero, berdatu egiten da; okerra aukeratuz gero, berriz, 
gorritu. 

iii. Aukera anitzekoak: aukeratutako hizkuntza-forma testuan beste aukera batzu-
ekin batera agertzen da (hizkuntza-teknologia erabiliz sortutako distraktore 
esanguratsuak); forma egokia aukeratu behar du erabiltzaileak. 

iv. Hutsuneak sortzen dira aukeratutako hizkuntz forman; testu-zati egokia idatzi 
behar du erabiltzaileak.  
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Izan ere, ikasle bakoitzaren abiapuntua ezberdina da beste hizkuntza bat ikastean, ba-
koitzak ama hizkuntza (edo hizkuntzaren jakintza) ezberdina duelako besteak beste. 
Hori horrela, ikasi behar den hizkuntzaren zenbait formak beste batzuek baino irakas-
kuntza esplizituagoa beharko dute seguruenik, formak nabarmendu egin beharko dira, 
forma berri horiek eta beren funtzioak komunikazio-ekintzetan egoki ikasteko. Horre-
gatik, VIEW aplikazioko hizkuntza bakoitzak hizkuntza-forma ezberdinak ditu ariketak 
sortzeko. Esaterako, ingelesez artikuluak eta phrasal verbs, besteak beste, bilatu dai-
tezke, eta gaztelaniaz “ser vs estar” edo preposizioak landu daitezke.  
 

5.3. SISTEMA OSOAGOAK: TAGARELA 
Bestalde, badira jarduera mota batean oinarritzen ez diren sistema osoagoak. Esaterako, 
Amaralek eta Meurersek (2011) portugesa ikasteko TAGARELA 13 izenekoa diseinatu 
zuten eskolako baliabide pedagogikoen osagarri gisa. Lan-koaderno baten modukoa da 
TAGARELA; esaterako, norberaren akats mota ezberdinei buruzko datuak ematen ditu, 
ortografian, morfologian, sintaxian eta semantikan. Entzumena, irakurmena eta idaz-
mena lantzeko modua ere badago, eta lan-koadernoetan egin ahal izaten diren ariketa 
motak egin daitezke. 2. irudian aurkezten dugu TAGARELAren arkitektura.  
 
2. irudia. TAGARELA sistemaren arkitektura  
(Amaral eta Meures, 2011, 17. or.; egileek euskaratua) 

 
 
Arkitektura horretan, argi eta garbi ikusten da hizkuntza-teknologiak nola lagundu de-
zakeen eskolan; izan ere, galdera-erantzun itxien mugak gainditu daitezke ikaslearen 
erantzuna ulertuko duen sistema erabiliz. Horrez gain, aipagarriak dira ikasle bakoitza-
ren erritmora egokitzen diren sistemak eta atzeraelikadura indibiduala ematen duen 
feedback-sistema automatikoak (Rudzewitz et al., 2020): testuak irakurri eta ikaslearen 
ahozko nahiz idatzizko jarduna erregistratzeko eta, horrela, ikasleak ikasi behar duena 
gehiago landuko du eta ikuspegi hobea izango du.  
  

 
13 TAGARELAz gain, interesgarria izan daitezke Robo-Sensei (Nagata, 2002) eta E-tutor (Heift, 2003) japo-
niera eta alemana, hurrenez hurren, ikasten laguntzeko sistemak.  
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6. EUSKARAZKO HIZKUNTZA-TEKNOLOGIA 
Euskarari dagokionez, hizkuntza-teknologia hizkuntzen irakaskuntzan eta hezkuntzan 
baliatzeko zenbait ikerketa eta proposamen egin dira eta dagoeneko ikasketa automati-
koko teknikak erabiltzen dira (esaterako, Bai&by-ren DDK System). Hala eta guztiz ere, 
oraindik lan asko egin behar da hizkuntza-teknologiak baliagarriak direla erakusteko 
eta ohiko metodoekin baino hobeto ikasten edo ebaluatzen dela erakusteko.  
 
Hizkuntzaren Prozesamenduko ikerketa-lerroan parte hartzen duten hainbat ikertalde 
eta erakunde daude, besteak beste, Ixa Taldea, Aholab, Elhuyar eta UZEI. Atal honetan, 
Ixa Taldeak (testu idatzia) eta Aholab (ahozko testua) taldeetan garaturiko lanez arituko 
gara gehienbat.  
 
Tresna batzuk hizkuntza bat ikasteko metodo edota osagarri gisa aurkezten dira. Beste 
batzuk, nahiz eta hizkuntza bat irakasteko ez diren propio diseinatu, ikasteko prozesuan 
zehar erabilgarri gerta daitezke zenbait moldaketa eginez gero. Hori dela eta, ikuspegi 
zabala hartuko dugu ondoren egingo dugun egoera-azterketan; hizkuntza-teknologiek 
aurrez aurreko ereduan zein eskola birtualean edota eskola orduetatik kanpo hizkun-
tzak ikasi eta irakasteko eskaintzen dizkiguten baliabideak aipatuko ditugu. 
 

6.1. IKUSPEGI OROKORRA 
Badago dagoeneko erabilgarri dauden zenbait tresna; esaterako, Xuxen edo Hobelex zu-
zentzaile automatikoak. Web ingurunea dute bi horiek; Interneteko esploratzaile eta ofi-
matikako programa erabilienetan instala daitezke; hala ere, garapen bidean daude, Xu-
xen gramatika-zuzentzailea adibidez. Ingelesa eta euskara konparatuz, Grammarly web-
zerbitzuaren doako bertsioa probatuta ikus dezakegu euskarazko zuzentzaile automa-
tiko horiek nolako garapena izan lezaketen zenbait urteren buruan.  
 
Zuzentzaileez gain, honako hauek izan daitezke hizkuntzak i(ra)kasteko baliabiderik ga-
rrantzitsuenak: 

• Corpusak. 
• Hiztegi elektronikoak (Euskalterm, Euskalbar, Elhuyar). 
• Hizkuntza idatzia eta ahozkoa analizatzen dituzten web-aplikazioak 
• Itzulpen automatikoko aplikazioak.  

 
Baina, baliabide horiek ez dira dauden bakarrak. Esate baterako, ERREUS akatsen datu-
basea ere kontuan hartu ahal dugu. Halaber, hizkuntza ikasten ari direnen corpusak eta 
horien “desbideratzeak” gordetzeko sistema garatu zen ICALL testuinguru batean; ho-
rrela egin zen, hain zuzen, IDAZKIDE (Diaz de Ilarraza et al., 1998). 
 
Hizkuntzaren Prozesamenduko (HP) teknikak baliatuta egin izan dira beste era bateko 
aplikazioak. Adibidez, hizkuntzen irakaskuntzan laguntze aldera sistema hauek garatu 
dira: 

• ArikIturri: galdera-erantzun automatikoak sortzeko HPko tekniketan oinarri-
turiko teknologia erabiliz, corpusetan oinarrituriko aplikazioa (Aldabe et al., 
2006). 

• IRAKAZI: akatsak detektatzen dituen ICALL web-zerbitzua; irakaslearentzat di-
seinatua dago (Aldabe et al., 2006).  

 
Ariketa automatikoen bidez euskara ikasteko aukera ere aztertu dute Aldabek et al.-ek 
(2006). Agirrezabal et al.-ek (2019), berriz, ipuin eleaniztunetan hiztegi-ariketak sor-
tzeko HPko tresnak erabili dituzte. Hala, informazio linguistikoa erauzi ondoren, erabi-
lera desberdinak egon badaude, esaterako, hitz-lainoak osatzeko, hitz batzuk (izenak) 
irudiekin ordezkatzeko edota WordNet (Miller, 1995) baliatuz hitzak beren sinonimo 
edo hiperonimoekin ordezkatzeko. 
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Akatsen detekzio automatikoari dagokionez, eskuzko erregelen bidetik edo hurbilpen 
sinbolikotik, SAROI da (Oronoz et al., 2010) akats sintaktikoak detektatzeko lehenengo 
sistemetako bat. Ildo beretik, ikasleei laguntzeko asmoz garatu den sistema baten lehe-
nengo urratsak deskribatzen dira Aldezabal et al.-en (2019). Bestalde, CG formalismoa 
corpus erreal batean aplikatu eta zenbait egitura sintaktiko edota gramatikal baliozta-
tzeko ariketak burutu ditzakete ikasleek kontzientzia metalinguistikoan sakontzeko. 
Halaber, corpus errealen gainean egitura sintaktikoak formalizatzeko ahaleginak, gra-
matika-arauak zehatz-mehatz azaltzeak eta horiei lotutako esaldiak izateak, informazio 
zehatza eta praktikoa dakar. Alde horretatik, zenbait ikaslerentzat hurbilpen metodolo-
giko aberasgarria izan daitekeela uste dugu. 
 
Ez genuke aipatu gabe utzi nahi web-zerbitzuen bidez erregeletan oinarrituta hainbat 
hizkuntza-teknologia garatu direla eta horiek eskoletan erabiltzeko ez dela informati-
kako jakintzarik behar. Esaterako, euskararako garatu den tresna interesgarri eta era-
bilerraza da ANALHITZA (Otegi et al., 2017), eta tresna hori eskoletan nola erabil daite-
keen azaldu da (Iruskieta et al., 2019).  

 
Halaber, argitu beharra dago hainbat hizkuntzatarako jorratu den metodologia hau lan-
tze-bidean dugula euskararako. Gramatika eta lexikoaren aldetik baditugu baliabideak, 
baina prestatzeke dugu erabiltzaileari eskaini ahal izateko ingurunea. Prestatze-lan ho-
rretan, alde informatikoarekin batera, alde didaktikoa ere kontuan hartzeko egokieran 
gaude, eta hori irakasleekin lankidetzan egitea litzateke egokiena. Esate baterako, ikasle 
aurreratu eta ez-aurreratuei begira, metodologia honen bidez, edukiak mailakatzeko eta 
ikasleen aurrerapena behatzeko aukerak lantzea izango genuke erronka. Talde hetero-
geneoei begira, bakoitzari dagokion mailaren arabera esleitu materiala eta ikasle bakoi-
tza bere erritmoan aritzeko aukera ere izango genuke. Jakina, horretarako gramatikak 
eta testuak mailaren arabera moldatu eta aukeratu ahal izateko funtzionalitateak garatu 
beharko genituzke. CGren lanketan asko aurreratu dugun arren, bistan da euskara ira-
kasteko metodoak hobetze aldera oraindik hainbat eginkizun ditugula. 
 
Bestalde, ikasketa sakonak pisu handia du egun Ixa taldeko hainbat ikerketa-lerrotan 
eta HPko hainbat jarduera motatan erabiltzen da, hala nola, itzulpen automatikoan (Ar-
tetxe et al., 2018, 2019), antzekotasun-atazan (Lopez-Gazpio et al., 2017; Goikoetxea et 
al., 2018) edota testu-inferentzian (Lopez-Gazpio et al., 2019). Aipatu behar da, aurreko 
atalean aipatutako BERT ereduaren euskarazko bertsioak (BERTeus) jatorrizko bertsio 
eleaniztunak baino emaitza hobeak lortu dituela euskaraz (Agerri et al., 2020). Horrez 
gain, BERT hirueleduna ere abian da eta euskara, gaztelania eta ingelesa bateratzen ditu. 
 

6.2. HIZKUNTZA-MAILAK AZTERTZEKO OINARRIZKO TEKNOLOGIA 
Euskarako hizkuntza-maila guztiak aztertzeko oinarrizko hizkuntza-teknologia gara-
tzen ari da Ixa Taldea. Teknologia hori nola erabil daitekeen azaldu dute Iruskietak eta 
Arriolak (2019). 
 
3. irudian ikus daitekeen moduan, bi baliabide nagusi agertzen dira:  

• Corpus aberastuak. 
• Hizkuntza-mailak aztertzeko/ustiatzeko baliabideak, hizkuntzaren unitate txi-

kienak aztertzen dituen hizkuntza-mailatik hasita (fonetikatik) hizkuntza-
maila konplexuenera (diskurtsora). 

 
Euskaraz dauden baliabide guztiak ez daude eskema horretan jasota, baina zenbait ba-
liabideren berri eman nahi izan dugu, oro har eta hainbat arrazoirengatik ezezagunak 
direlako helduen euskalduntzean. Egia ere bada baliabide eta analizatzaile hauek maila 
ezberdinean garatu direla. Dena den, etiketatze-lanarekin, ikasketa automatikoko tek-
nika berriekin eta corpus gehiagorekin hobetu egingo dira erreminta eta tresnok, bai 
emaitzei dagokienez, bai erabilerraztasunean (web-zerbitzuei esker). 
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3. irudia. Hizkuntza-mailak aztertzeko hizkuntza-teknologia (berezko ekoizpena) 

 
 
 

6.3. ERABILTZAILEAK KONTSULTARAKO ERABIL DITZAKEEN 
BALIABIDEAK 
Bestelako sailkapen bat egin dute Camachok eta Iruskietak (2018) hizkuntza-teknolo-
giei dagokienez. Hizkuntz trebetasunekin lotzea eta baliabide horiek etorkizunean hel-
duen euskalduntzean ekar ditzaketen onurak nabarmentzea izan da helburua. Kasu ho-
netan, erabiltzaileak kontsultarako erabil ditzakeen baliabideei erreparatu diete (ikus 
4. irudia).  
 
Bildutako batzuei erreparatuko diegu. Hala, euskarazko testuak zuzentzen laguntzeko 
ezagunak dira XUXEN eta HOBELEX. Ingelesa zuzentzen laguntzeko, ordea, badaude ga-
ratuago dauden CRITERION eta GRAMMARLY moduko web-zerbitzuak; zuzentasunaz 
gain, argitasuna eta erakargarritasuna (estiloa) hobetzeko, beste testuekiko antzekota-
suna neurtzeko eta norberaren estatistikak ateratzeko aukera eskaintzen dute hala-
koek. Bestalde, ahozko zein idatzizko hizkuntza-formak kontsultatzeko corpus interes-
garriak garatu dira edo garatzen ari dira euskaraz, esaterako, ahotsak.eus edota Lexiko-
aren Behatokia, batzuk aipatzearren. Corpusean bilaketa aurreratuak egiteko aurretik 
aipatu ditugun hizkuntza-teknologiak erabiltzen ditu azken honek.  
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4. irudia: informazioa kontsultatzeko hizkuntza-teknologia (berezko ekoizpena) 

 
 
 

6.4. TESTUAK AZTERTZEKO ETA HIZKUNTZ FORMEKIN 
INTERAKZIONATZEKO BALIABIDEAK 
Horrez gain, nork bere ahozko edo idatzizko testuak aztertzeko eta hizkuntza-formekin 
interaktuatzeko erabil daiteke hizkuntza-teknologia (ikus 5. irudia). Esaterako, BERT 
hizkuntza-ereduetan oinarritutako sistema adimendua da; eta hainbat ataza egin dai-
tezke hizkuntza-eredu horiei esker: akatsak zuzendu, galdera-erantzunak egin, inferen-
tzia eta itzulpen automatikoa, besteak beste. Mintzamenari dagokionez, PRAAT oso 
tresna baliagarria da prosodia aztertzeko eta ahotsaren ezaugarri batzuk eraldatzeko 
(ahotsa anonimo bihurtzeko edota ezaugarriren bat aldatzeko). ADITU, berriz, ahozko 
jarduna automatikoki transkribatzeko eta zuzentzeko web ingurunea da. ANALHITZA 
tresnak testu edo corpus baten analisia kalkulu-orrian ematen duenez, bertan dauden 
datuak erraz manipula daitezke iragazkiak erabiliz. MARKIN tresnarekin, aldiz, eskuz 
zuzenduriko testu guztien estatistikak atera daitezke; horrela, ohiko akats edo erabilera 
desegokiak klasean azaltzeko erabil daiteke. Bestelako tresnak ere jarri ditugu sailkape-
nean, IKUSLANG esaterako; material multimodalarekin lan egiteko baliagarria da azken 
hau. 
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5. irudia. Trebetasunekiko interakzioa bultzatzeko eta lantzeko hizkuntza-teknologiak 
(berezko ekoizpena) 

 
 
 

7. ETORKIZUNEKO BIDEAK ETA ERRONKAK 
Hizkuntzen irakaskuntzen esparruan hizkuntza-teknologiak eskaintzen dituen aukerak 
erakutsi nahi izan ditugu artikulu honetan. Azaldu den bezala, ikerketa-proiektuetan eta 
hizkuntzalaritza konputazionalean sortutako hainbat tresna informatiko dago erabilga-
rri dagoeneko, baita euskararen kasuan ere.  
 
Alabaina, Iruskietak (2019) “Euskaraz i(ra)kasteko baliabideen eta tresnen garapena: 
aukerak eta mugak, hizkuntza-teknologietatik begiratuta” hitzaldian aipatu zuenez, 
tresna horien arrakasta ikerketa-taldeen eta helduen euskalduntzean diharduten era-
kundeen arteko lankidetza sendo baten ondoren lortuko da. Horrez gain, CLARIN-ERIC 
moduko hizkuntza azpiegiturekin lankidetzan aritzearen abantailak ere aipatu zituen; 
izan ere, zenbait moldaketa eginda beste hizkuntza batzuetan sortu den teknologia eus-
karaz ere berrerabil daiteke, euskara aztertzeko oinarrizko tresnak garatuta baitaude. 
Hitzaldi horretan, gaur egun arrakasta duten aplikazio eta garapen batzuk euskarara 
egoki daitezkeen argitzeaz gain, euskararen ingurune digitala elikatzeko aukera interes-
garriak eman dezaketen tresnen mapa bat aurkeztu zen.  
 
Halaber, eskolan zer erabil daitekeen azaldu dugu, erregeletan oinarrituriko euskararen 
ikaskuntza proposatuz edota ikasketa automatikoan sorturiko jarduerak ikaslearen hiz-
kuntza-ikaskuntzan erabiltzeko moduak eta sistemak aurkeztuz, batez ere ikerketari 
dagokionez. Nolanahi ere, onartu nahi dugu oraindik orain euskarazko baliabideak ez 
direla baliagarri euskaltegietako irakasle gehienentzat. Dena den, arestian adierazita-
koa berretsiz, eremu ezberdinetako lantaldeak (euskaltegiak, HABE, eskola-unibertsita-
tea, hizkuntzen irakaskuntzan eta hizkuntzaren prozesamenduan ari diren ikerketa-tal-
deak) elkar ezagutu eta gehien behar diren tresnak gara daitezke CLARINen moduko 
ikerketa-azpiegituraren barruan, lankidetza estrategikoak abian jarriz. Horrela, europar 
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azpiegitura horretan garaturiko teknologia euskarara ekartzeko asmoa dugu, ikerketa 
proiektuetako hurrengo emaitzetan ikusiko den bezala.  
 
Ildo horretatik, nabarmendu nahi dugu Ixa Taldean CLARIN-K azpiegituran lankidetza 
horri heltzeko bidean dihardugula, hizkuntzak irakasteko hizkuntza-teknologiak egin 
dezakeen ekarpena esanguratsua izan dadin. Izan ere, datu multimodaletan oinarrituko 
diren ikerketek hizkuntza-teknologia sendoa behar dute idatzia eta ahozkoa prozesa-
tzeko. Horrez gain, ikuspegi teknopedagogiko egokia duten euskara ikasteko ikasgela 
birtualak, MOOCak edota jardun biko ikastaro gehiago behar dira euskaraz, edozein 
eduki eta ikasgai ikasteko, baita horiek ahalik eta ondoen baliatzeko eta ikasleari atze-
raelikadura esanguratsuak emateko hizkuntza-teknologian oinarrituriko tresnak ere.  
 
Bukatzeko, kontuan izan behar dira etorkizunerako aurreikusitako bide honetan hiz-
kuntza-teknologien edota bestelako hurbilpen teknologikoen erabilerarako egon dai-
tezkeen oztopo eta arazoak. Honako hauek dira, besteak beste:  

• Hezkuntza-erakundeen aldetik teknologia honetan irakasleak trebatzeko ezin-
tasuna. 

• Irakasleen jarrera eta behar den formaziorako denbora urria. 
• Behar errealen eta estrategikoen analisi falta. 
• Hizkuntzak ikasteko beharrezkoak diren baliabideak, tresnak eta metodoak di-

seinatzeko ezintasuna. 
• Ikasketa automatikoan oinarrituriko sistemak garatzeko hiztun komunitate txi-

kiek duten baliabide falta. 
• Tresna erabilgarri eta eguneratuak eskaintzeko azpiegitura falta.  
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