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Zein da gida honen helburua?
Gida labur honek irakasleari bideo grabazioari edo edizioari buruz dituen edozein 

zalantza mota ebaztea bilatzen du, Gazte Irekia ekimenean parte hartzeko edoizein 
hesi gainezteko.

Bideoa grabatzeko ekipamendu profesionala ez da beharrezkoa izango, bideoaren 
kalitatea ez delako kontutan hartuko (minimo batzuk eskatuko dira). Grabazioa 
egiteko edozein telefono mugikorra edo webcam erabili daiteke eta bideo ediziorako, 
beharrezkoa behar bada (ez bait da eskatzen) Youtube-ren editorea erabiltzea 
gomendatzen da.

• Presta ezazu gidoi bat! Argi behar izan duzue nortzuk hitzegingo duten eta zer esango 
duten. Geroago bideoaren edizioan ordena aldatu eta korteak sartu ahal izango dituzu, 
baina hitzaldiaren denbora estimatzeko, lehenik eta behin gidoi bat prestatzea komeni da.

• Youtube-ko kontu bat egiten. Dinamikan parte hartzeko bideoa Youtube-ra igo beharko 
da, ondoren bere linka posta elektroniko honetara gazteirekia@euskadi.eus bidali behar 
duzue. 

Youtube-ko kontu bat  ez baduzue, zuen Google edo Gmail kontuekin 
hasi ahal duzue saioa. 

Google edo Gmail kontu bat ez baduzue, hemen asaltzen dizuegu nola sortu bost pauso errazetan:

1. “Hasi Saioa” botoia sakatu.

2. Gero, “Sortu kontua” sakatu.

3. Bete itzazu datu guztiak, garrantzitsua da ipintzea 
dagoeneko erabiltzen duzun posta elektroniko bat,  
baieztapen bat jasoko duzulako.

4. Bilatu baieztapena zure posta elektronikoan, eta 
aktibatu jaso duzun linka sakatzen.

5. ¡Orain baduzu zure Youtube-ko kontu berria!

Grabatu baino lehen...
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Webcam-en bidezko grabazioa
• Lehenengoz zure webcam-a aktibatu; ikonoa zeregin-barran ez baduzu aurkitzen (behe eskuinean), 

erabili ordenagailuaren bilatzailea aurkitzeko (froga ezazu “webcam”, “cam”, “cámara”…). 

Windows 8 erabiltzen baduzu zuzenean bilatzailean ipini “cámara”.

• “Record” botoia erabil ezazu grabatzeko. Grabazio software-rra ordenagailu batetik bestera 
ezberdinak izan daitezke, baina ikonoak antzekoak izan behar dira (grabazio botoia horrelako da) 

• Audioa hobeagoa izateko, gomendagarria da mikrofono bat erabiltzea. Mikrofonorik ez izatekotan, 
hitzegingo duten pertsonek ordenagailuaren audio irteratik ahal diren hurbilen jartzea gomendatzen 
dugu. Ere komenigarria da intentsitate eta argitasun handienarekin hitzegitea.  

• Helbide karpeta bat es baduzu ezarri, seguruenik grabatzen dituzun bideoak “Mis videos” edo “Mis 
imágenes>Album de cámara” karpetetan grabatuko direla.

Youtube-ren editorea
• Lehenik eta behin, bideo editore hau arrazoi hauengatik gomendatzen dugu: bizkorra da, ez da 

beharrezkoa software bat instalatzea eta gainera bideoa Youtube-ra igotzeko prozesua errazten du; 
baina norbaitek beste  bideo editore bat ezagutzen badu eta erosoagoa iruditzen bazaio, aurrera.

• Grabatu egin dituzun bideo zatiak aurkitu eta gero Youtube-ra joan zaitez eta bideo zatiak modu 
pribatuan igo (editore honek dagoeneko igo dituzun bideoak editatzea bakarrik usten dizu).
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• Orain bideo editorera joango gara http://www.youtube.com/editor. Urrengo orrian dagoen 
bezalako panel bat ikusiko duzu.

• Edizio panela:

Argitaratu

Hemen zure kanalean igo dituzun bideoak agertuko dira.
Bideo eta audio pistak

Edizioaren aurre bistaratzea.

• Lehenengoz, eraman ezazu bideo pistara nahi duzun bideoa.

• Moztu bideoa zuk nahi duzun zatiarekin geratzeko: muturrak arrastatzen edo erditik mozketa bat 
egiten nahi duzun zatia lortzeko.
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• Behin zure gustora murriztuta dagoenean, hurrengo bideoa sartu dezakegun nahi dugun zatia 
lortzeko.

• Edozein momentuan aurre bistaratzeko leihora joan zaitezke, horrela bideoa nola geratzen ari den 
ikusi dezakezu.

• Botoi honetan sakatzen, zatien artean transizioak ipini ahal dituzu, horretarako zuk nahi duzun 
transizioa aukeratu eta eraman bideoaren pistara.

• Testua ere jarri dezakezu “testu” edizioaren botoiarekin.

• Gogoratu, bideoa ezin dela minuto eta erdi baino gehiago iraundu!

• Zure iritzian bideoa hamaituta dagoenean oso erraz igo dezakezu Youtube-ra, “Argitaratu” botoia 
baino ez duzu sakatu behar.

• Garrantzitsua! Gogoratu pribatutasuna “publiko”-ra aldatzea.

• Bideoaren linka posta elektroniko honetara gazteirekia@euskadi.eus bidali. Oso erraza da!

Informazio gehiago
• Youtube-ko bideo editoreari buruz  informazio gehiago nahi baduzu, bideo tutorial hau ikusi 

dezakezu: http://www.youtube.com/watch?v=s2sZBagl46M

• Zalantza gehiago  badituzu bidali posta elektroniko honetara gazteirekia@euskadi.eus.


