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Aurkezpena 

 
ERROMAN BIZITZEA gertaera eta eduki historikoak zeharo 

errespetatzen dituen proposamena da. Proiektu honen 

desberdintasuna da hura garatzeko eta haren planteamenduan 

aniztasuna sartzeko erabilitako ikuspuntua; izan ere, Antzinako 

Erroman bizi ziren pertsona GUZTI-GUZTIEN egunerokotasuna hartu 

da aintzat proiektuaren hezkuntza-edukietan. 

 

Horrenbestez, hainbat ikuspuntu izango dituzte ikasleek: gizonak, 

emakumeak, esklaboak, eta beste herrialde batzuetatik Erromara iritsi 

eta beren kultura eta ohiturak eraman zituzten pertsonak; klase 

sozialak, esklaboak eta haurrak alde batera utzi gabe. 

 

 

 

Izenburua: Erroma. Kultura eta zibilizazioa   

Ikasgaia: Geografia eta historia 

Etapa: DBH 

Irakasmaila: 1,2 
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Gaitasunak 

 

Oinarrizko gaitasunak: 

-Ikasten ikasteko eta pentsatzeko gaitasuna 

-Elkarrekin bizitzeko gaitasuna 

-Gaitasun digitala 

Gaitasun espezifikoak: 

-Gaitasun sozial eta zibikoa 

-Zientzia- eta arte-gaitasuna 

 

 Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak erabiltzea, 
Erromako historiari eta kulturari buruzko informazioa lortzeko.  

 Erromako historiako etapei —monarkiari, errepublikari eta inperioari— 
buruzko oinarrizko informazioa bereizteko gai izatea.  

 Konkisten garrantzia ulertzea, baita armadak defentsarako eta konkistarako 
tresna gisa izan zuen garrantzia ere.  

 Eraikin enblematikoak eta garai hartan sortu ziren berrikuntza 
teknologikoak —herritarren bizi-kalitatea hobetzea ekarri zutenak— 
ezagutzeko interesa izatea.  

 Antzinako Erromako eguneroko bizitzarekiko interesa agertzea, eta klase 
sozialei eta erromatar familiari buruzko edukirik garrantzitsuenak gogoratzea. 

 Erromatarren sinesmen batzuk gogoratzea eta haiek zuzen azaltzeko gai 
izatea.  

 Antzinako Erromako erakunde, sinesmen eta bizimoduen balorazio kritikoa 
egitea, egungo ikuspegi soziokulturaletik.  

 Erromako gizartean edozein diskriminazio-mota adierazten duten alderdien 
aurrean gaitzespen-jarrera izatea. 
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   Edukiak 

 

 

         1. Hemen dira erromatarrak 

- Erromaren jatorria 

- Erromako gobernua 

- Monarkia 

- Errepublika 

- Inperioaren hasiera 

- Enperadoreak 

- Inperioaren gainbehera 

 

 

 

 

2. Erroma eta gerra 

- Atzerriko konkistak 

- K.a. lehen mendeko krisia  

- Armadako bizimodua                                                             

- Teknika militarrak 

- Armada Errepublikaren garaian 

- Armada, Inperioaren garaian 
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        3. Erromatarren teknologia 

- Teknologia 

- Arkitektura 

- Ingeniaritza-obrak 

Akueduktuak 

Galtzadak  

Zubiak 

 

 

 

 

 

4. Aisia eta kultura  

 

- Bainuetxe publikoak   

- Entretenimendua 

 - Antzokiak 
 - Anfiteatroak 
 - Zirkuak 
- Gladiadore-borrokak 
- Lasterketak 
- Naumakiak 
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5. Erromako bizimodua  

- Hiriak 

- Erromako etxeak 

- Insulae 

- Erromako gizartea 

- Familia 

- Haurtzaroa 

- Erroma eta emakumeak  

- Elikadura 

 

 

 

 

 

 

6. Ideiak eta sinesmenak  

- Erromatarren zenbait ideia gogoangarri 

- Igarpena eta zoria 

- Jainkoak eta jainkosak 

- Ospakizun erlijiosoak 

- Kristautasuna iritsi zen 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

4 

 

 

Nabigazioa 

 
Menuak: 

Menu nagusi bat, eduki nagusietarako sarbidearekin, eta bigarren mailako 
menu bat, honako hauek biltzen dituena: gida, glosarioa eta kredituak. 

 
 
 
Eduki-bloke bakoitzak egitura bera du: 
 

Ikasi 

Eguneroko eszenak eta eszena historikoak. 

Programaren atal horretan, edukiak bideo formatuan aurkezten dira, oso 

hizkuntza bisual erakargarri batekin. 

 

Irakurri 

Testuak bloketan aurkezten dira gai bakoitzean, eta eduki guztien garapena 

biltzen dute. Gai bakoitzaren alderdirik interesgarrienak azaltzeko, marrazkiak 

erabili dira. 

 

Ulertu 

Atal horretan, ikasleek Erroman bizi zen pertsona bakoitza irudikatzen duen 

marrazkian klik egin ahal izango dute (pertsonaiak aldatzen dira jorratzen den 

gaiaren arabera). Horrela, pertsonaia bakoitzak, bere hitzen bidez, bere bizitza 

nolakoa den azalduko digu, eta zer-nolako harremana duen eguneroko 

bizitzan berarekin jarduten duten beste pertsonekin. 
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Esploratu 

Eduki-bloke bakoitzean, elementu interaktiboak dituen irudi bat egongo da, 

eta hartan agertzen diren eduki guztiak informazio-pilula txikietan ikusiko 

ditugu. 

Horma-irudiak pdf formatuan ere badaude, ikasgelan erabiltzeko. 

 

Aurkitu 

Programaren atal horretan, erabiltzaileak jarduerak aurkituko ditu, dagokion 

eduki-blokean garatutako gaiei buruzko informazioa zabaltzeko. 

 

Gogoratu 

Test moduko proba, ikasleek edukiak ulertu ote dituzten egiaztatzeko. Bloke 

bakoitzak edukiei buruzko oinarrizko 10 galdera ditu. Proba errepikatu egin 

daiteke.  

 

 

Ikonoak 

 

 

                     PDF               HASI  eta  BOLUMENA            HASI        TESTUA 
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Ebaluazioa 

 

1. Eduki bakoitzaren ideia orokorra ulertu eta bere hitzez adierazten du. 

2. Badaki Erroman zenbait gobernu-mota egon zirela. 

3. Gai da bere hitzekin azaltzeko Erromak botereari eusteko zergatik behar 

zuen armada boteretsu eta ondo hornitu bat.  

4. Erromatarren teknologia batzuk gogora ditzake, eta badaki zertarako balio 

zuten. 

5. Bere hitzekin azaltzen ditu Erromako gizarte-egituraren ezaugarririk 

interesgarrienak, eta aniztasuna eta pertsona bakoitzaren (emakume, 

esklabo, soldadu, haur eta abarren) bizipenak identifikatzen ditu.  

6. Erromatar familiaren ezaugarri definitzaileei buruzko iritzia ematen du, eta 

badaki zein diren Erromako etxebizitza bateko oinarrizko espazioak. 

7. Entretenimendu-mota guztien oinarrizko deskribapena, baina zuzena, 

egiten du eta Antzinako Erroman entretenimenduarekin lotutako eraikin 

garrantzitsuetako batzuk gogoratzen ditu.  

8. Erromako erlijioaren ezaugarri nagusiak azaltzen ditu.  

9. Badaki hezkuntza-programa informatikoak erabiltzen, ikasgaiaren edukiei 

buruzko informazioa lortzeko. 
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         Egileak 

 

Edukiak: Itziar Aloria 

Zuzendaritza teknikoa: Ana Gómez 

Marrazkilaria: Iñigo Sarasola 

Web diseinua:  

Ana Gómez eta Ángel María Remírez de Ganuza 
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Baliabide osagarriak   

 

Museoak 

Oiasso Museoa - Oiasso Museoa 

Arabako BIBAT Arkeologia Museoa - arkeologiamuseoabibat - 
web.araba.eus 

EUSKAL MUSEOA BILBAO MUSEO VASCO 

 

 

https://www.oiasso.com/eu/
https://arkeologiamuseoabibat.eus/eu/
https://arkeologiamuseoabibat.eus/eu/
https://www.euskalmuseoa.eus/eu/hasiera/
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Links 

Antzinako Erroma - Wikipedia, entziklopedia askea. 

Erroma – Infogunea (ikasgune.com) 

EUSKARAREN HISTORIA ::: ERROMATAR INPERIOA (kondaira.net) 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/erro/index.html 

https://www.hiru.eus/eu/historia/la-republica-romana 

https://sites.google.com/site/erromatarrak/erromatarrak 

https://info.ikasgune.com/eu/category/gizarte-
zientziak/historia/antzinaroa/erroma/ 

https://blogak.eus/artea/erroma 

https://www.euskadi.eus/web01-
a2lurent/es/contenidos/informacion/directorio_enciclopedia/es_euhist02/arti
kulu.html 

https://arteaetahistoria.blogspot.com/2018/10/antzinate-klasikoa-
erroma.html 

 

Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=-8XdT2af5hU 

https://www.youtube.com/watch?v=69E1xn5Nrjs 

https://www.youtube.com/watch?v=MSUQxcMX8q0 

https://www.youtube.com/watch?v=INgICqi6g_w 

 

  

 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Antzinako_Erroma
https://info.ikasgune.com/eu/category/gizarte-zientziak/historia/antzinaroa/erroma/
http://kondaira.net/eus/Euskara0011.html
http://kondaira.net/eus/Euskara0011.html
http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/erro/index.html
https://www.hiru.eus/eu/historia/la-republica-romana
https://sites.google.com/site/erromatarrak/erromatarrak
https://info.ikasgune.com/eu/category/gizarte-zientziak/historia/antzinaroa/erroma/
https://info.ikasgune.com/eu/category/gizarte-zientziak/historia/antzinaroa/erroma/
https://blogak.eus/artea/erroma
https://www.euskadi.eus/web01-a2lurent/es/contenidos/informacion/directorio_enciclopedia/es_euhist02/artikulu.html
https://www.euskadi.eus/web01-a2lurent/es/contenidos/informacion/directorio_enciclopedia/es_euhist02/artikulu.html
https://www.euskadi.eus/web01-a2lurent/es/contenidos/informacion/directorio_enciclopedia/es_euhist02/artikulu.html
https://arteaetahistoria.blogspot.com/2018/10/antzinate-klasikoa-erroma.html
https://arteaetahistoria.blogspot.com/2018/10/antzinate-klasikoa-erroma.html
https://www.youtube.com/watch?v=-8XdT2af5hU
https://www.youtube.com/watch?v=69E1xn5Nrjs
https://www.youtube.com/watch?v=MSUQxcMX8q0
https://www.youtube.com/watch?v=INgICqi6g_w

