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Ikuspegi orokorra 

  

 

Zer da gida hau? Zergatik egin dugu? (Fernando Morillo) 

 

 

Bideoaren lotura: https://youtu.be/QXrClolGftA  

 

 

 
 

 

 

  

https://youtu.be/QXrClolGftA
https://youtu.be/QXrClolGftA
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Gidaren egileak, laburrean 
   

- Susana Sancho. Basauriko Urbi BHIko irakaslea. 20 urtetik gora 

daramatza ikastetxeetan Euskara eta Literatura irakasten. 

- Fernando Morillo. Euskal idazlea eta sortzailea. 20 urtetik gora 

daramatza eskolaz eskola sormena eta euskara sustatzen. 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaumin sormen-taldea 
 

Gure lanen gainean informazio gehiago (edo edozer aholku edo iruzkin) 

nahi izanez gero, idatzi, mesedez, hona:  
 

gauminhontza@gmail.com 
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Maddi eta euskal piratak:  

irakurketa-gida dinamikoa 

 

Landuko diren GAI NAGUSIAK, Heziberri 2020 curriculumeko oinarrizko 

konpetentzien bitartez: nork bere burua ezagutzea, eta besteengandik desberdin 

eta aldi berean taldean ere pentsatzen ausartzea (askotariko adimenak eta 

ikasketa kooperatiboa). 

  

Horiez gain, hezkuntzan hain funtsezkoak iruditzen zaizkigun eta elkarrekin 

hain loturik diren honako gaitasun hauek landuko ditugu: askatasuna, 

elkartasuna, enpatia, autoestimua, erresilientzia, gaitasun sozialak, jakingura, 

ilusioa…  

 

Honetarako ardatz hartuko den liburua honako hauxe da: Maddi eta 

euskal piratak (Fernando Morillo Grande idazlearena). 2017an Jull saria lortu 

zuen liburuak.  

  

 MAILA: LHko 6. maila eta DBHko 1. maila. 

 SAIOAK: 12 ordu.  

 

 

  



Maddi eta euskal piratak: irakaslearen gida 

 

 
7 

 

 
 

1. TESTUINGURUA 
 

Ikasleen profila 

 

LH 6rako eta DBH 1erako, aproposa da liburu hau; 20 ikasle edo gutxiago 

izanez gero, hobeto. 

Ikasleek liburua irakurri badute, probetxu handiagoa aterako diote gidari.  

 

Materiala 

Unitate didaktiko hau era digitalean egiteko dago antolaturik. Hala ere, 

ikasleek ordenagailurik izan ezean, paperean ere inprima daiteke, eta irakasleak 

eduki digitalak arbelean proiekta ditzake, esate baterako. 

 

Genially programa, gamifikaziorako 
 
 

Zer da Genially? 
 

Interneteko eduki interaktiboak diseinatzeko web-tresna bat 

da Genially, eta aukera bikainak ditu irakasleentzat. Baliabide 

digitalak sortzeko balio du: besteak beste, infografiak, kartelak, 

curriculumak, unitate didaktikoak, txartelak eta aurkezpenak, 

guztiak ere modu errazean, sortzailean eta dinamikoan. Doako 

bertsioa eta ordaindutakoa ditu, eta ordenagailuetan edo 

telefonoetan erabil daiteke. 

 

Zer egin daiteke Genially-rekin, irakaslea izanda? 

 

Wikipediako definizioa baliatuta, linea-software bat da Genially, aurkezpen 

animatuak eta interaktiboak sortzeko aukera ematen duena. Prezi aplikazioaren 

antzeko tresna da, baina ezaugarri aurreratuagoak ditu hark baino. Txantiloiak 

eta irudi-galeriak ditu lana errazteko, baina uzten du erabiltzen eta txertatzen, 

halaber, norberaren irudiak edo kanpokoak, testuak, SoundCloudeko eta 

Spotifyko audioak, YouTube bideoak, edo Flickr-eko, Instagrameko zein 

Facebookeko argazkiak.  
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Hona aplikazioaren lema: “Eduki aspergarri gehiagorik ez”. Aplikazioaren 

ezaugarri nagusiak dira edukien animazioa, interaktibitatea eta integrazioa. 

Geniallyk lau eredu ditu, erabiltzailearen arabera: korporazioentzat, 

komunikabideentzat, diseinatzaileentzat eta hezkuntzako langileentzat. 

Oso tresna intuitiboa da, eta funtzio gehienek eskatzen duten gauza bakarra 

elementuak arrastatzea eta jaurtitzea besterik ez da.  

Editorea atsegina da. Ezkerreko aldean hainbat botoi daude, zenbait 

elementu eransteko: testua, baliabide grafikoak, multimedia, atzeko planoa, 

animazioa, ordenagailuko irudiak, URLetarako estekak eta abar. 

Lan egiteko aukera ohikoenak ezagunak dira erabiltzaile hasiberrienentzat 

ere: desegin, kopiatu, itsatsi eta ezabatu. 

Edukiak sortzeko tresna zinez baliotsua da Genially, eta erraz sortzen 

laguntzen du ikasleentzat material ikusgarria, erakargarria eta are dibertigarria 

ere.  

 

Hemen gida gamifikatzeko erabili den Geniallyren lotura:  
 

 

Maddi eta euskal piratak. Gamifikazioa. Genially.  
 

 
 

  

https://view.genial.ly/5e5e090f75ef8e0fc158768b/horizontal-infographic-review-maddi-eta-euskal-piratak
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2. DENBORALIZAZIOA 

 

12 orduko proiektua da, betiere ikasleen erritmoaren arabera. Zatika ere 

erabil daiteke, nahierara.  

 

3. KONPETENTZIEI LOTUTAKO EDUKIAK 

 

 

JARDUERA GUZTIETAN LANDUKO DIREN 

KONPETENTZIAK, BANAN-BANAN ZEHAZTURIK 
 

1. JARDUERA 
 

Liburua irakurri ondoren, pertsonaiak identifikatzea emandako deskripzioaren 

arabera. 

Pertsonaiak karakterizatzea, eta horren arabera jokatzea eta antzeztea bideo 

batean.  

 

- Hizkuntza‐ eta literatura‐komunikaziorako konpetentzia. 

- Arterako eta musikarako konpetentzia. 

- Motrizitaterako konpetentzia. 

- Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. 
 

2. JARDUERA 
 

Liburuan agertzen den esaldi baten hitzak definizioen bitartez asmatzea.  
 

Labirintoan ezkutatuta dagoen esaldia topatzea.  

 

-Hizkuntza‐ eta literatura‐komunikaziorako konpetentzia. 

-Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. 

-Arte plastikoetarako eta ikus‐entzunezko adierazpenerako konpetentzia. 
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3. JARDUERA 

  

Taldekideek paperezko lema bat eraikitzea, haren barruan sartzea (talde-

kooperazioaren bitartez) eta jomugara heltzea. 

 

-Hizkuntza‐ eta literatura‐komunikaziorako konpetentzia. 

-Arterako eta musikarako konpetentzia. 

-Motrizitaterako konpetentzia. 

-Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia. 

 

4. JARDUERA 

 

Diziplina guztietako galderei erantzutea, taldeka, pirata-tribialean.  

 

- Hizkuntza‐ eta literatura‐komunikaziorako konpetentzia. 

- Matematikarako konpetentzia.  

- Zientziarako konpetentzia, natura- eta osasun-zientzien bidez. 

- Teknologiarako konpetentzia. 

- Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia. 

- Arte plastikoetarako eta ikus‐entzunezko adierazpenerako konpetentzia. 

 

5. JARDUERA 

 

Ginkanak 4 urrats izango ditu:  

1. Abesti baten erritmoan dantzatzea. 

- Arterako eta musikarako konpetentzia. 

- Motrizitaterako konpetentzia. 

2. Soka batetik askatzen saiatzea. 

- Hizkuntza‐ eta literatura‐komunikaziorako konpetentzia. 

- Motrizitaterako konpetentzia. 

3. Taldekideok “salbamendu-txalupa” batean elkarrekin sartzea. 

- Hizkuntza‐ eta literatura‐komunikaziorako konpetentzia. 

- Motrizitaterako konpetentzia. 

4. Taldekideek altxorraren mezu ezkutuak espiralean topatzea. 

- Hizkuntza‐ eta literatura‐komunikaziorako konpetentzia. 

- Arte plastikoetarako eta ikus‐entzunezko adierazpenerako konpetentzia. 
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4. AGERTOKIA 

Ikasleentzako proposamena:  

Pirata-barku bat Donibane Lohizuneko portuan! Maddik ezin du sinetsi. 

Pozik dago, abenturazale amorratua baita, aitona Antton bezainbestekoa. 

Altxor-bilatzaile batek Laffite kortsarioaren altxorra aurkitu nahi du; baina, 

ai!, euskal pirata batzuek, zuk tartean, ez diozue utzi nahi. Maddiren, Harriet 

neba txikiaren eta aitonaren laguntzarekin, aurre egingo diozu altxor-bilatzaile  

maltzurrari, ikaskideen laguntzarekin. 

Zer topatuko duzu? Piraten sekretuak, mezu ezkutuak, dantza, urrezko 

altxorra… eta piraten laguntza-kodea. 

5. JOKALARIAK ETA TALDEKATZEAK 
 

Jokalariak lau edo bost ikasleko taldeetan egongo dira antolatuta, eta lan 

kooperatiboa egingo dute.  
 

6. JOKO-ARAUAK 
 

-Altxorra topatzea da erronka nagusia. Altxor bakarra dago, eta azken proba 

(ginkana) amaitu eta gero, talde bakar batek eskuratuko du saria. 

-Beste lau erronka daude ginkanaren aurretik. Guztiak egin behar dira, azken 

ginkana egin ahal izateko. 

 

-Taldekideek txanponak lortuko dituzte erronken bidez.  

 

-Talde euskaldunenek eta kooperatiboenek ere txanponak  jasoko dituzte 

jardueretan. 

 

-Hainbat txanpon egongo dira altxorrean bertan, baina joko osoan zehar 

txanpon gehien lortzen duen taldeak irabaziko du. 
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7. KONPETENTZIAK NOLA EBALUATU 

 

 Bikain Oso ondo Ondo/Nahiko Eskas 

 

Ikasten eta 

pentsatzen 

ikasteko 

gaitasuna 

 

Oso ondo hautatzen 

du informazioa. 

Gaitasun handia du 

informazioa 

sailkatzeko, 

gordetzeko, 

laburtzeko eta 

hedatzeko. 

Informazio oso 

adierazgarria hautatzen 

du, eta oso ondo 

sailkatzen eta laburtzen 

du.  

Oso modu egokian 

zabaltzen du 

informazioa. 

Informazioa 

bilatzeko 

zailtasunen bat du. 

Askotan ez du 

ondo laburtzen edo 

adierazten. 

Garrantzitsua ez 

den informazioa 

hartzen du. Ez 

du ondo 

laburtzen, eta 

garrantzirik 

gabekoa 

azpimarratzen 

du. 

 

Ekimenerako 

eta ekiteko 

espiriturako 

konpetentzia 

Plangintza ezin 

hobea bere lanetan. 

Proposamen 

berritzaileak egiten 

ditu. Gogo handiz 

egiten du lan.  

Oso ideia onak ditu eta 

proposamenak egiten 

ditu. Gogo handia 

adierazten du. 

Ideiaren bat 

ekartzen du. 

Gorabeheratsua da, 

eta batzuetan 

proposamenak 

egiten ditu. 

Ez du ideiarik 

ekartzen, ezta 

proposamenik 

ere. 

 

Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Besteak entzuten 

ditu eta errespetua 

die. Laguntza 

handikoa da eta oso 

bitartekari ona da 

gatazketan. 

Oso ondo lan egiten du 

taldeka.  

Enpatikoa da eta bestei 

laguntzen die. 

Jarrera asertiboa du 

gatazketan. 

Taldean lan egiten 

du, baina ez beti.  

Arazoak 

daudenean, 

batzuetan ez du 

parte hartzen. 

Ez du taldea 

kontuan hartzen. 

Ez die besteei 

entzuten, eta 

batzuetan 

gatazkak sortzen 

ditu. 

 

Norbera izaten 

ikasteko 

konpetentzia 

Oso ondo 

erregulatzen ditu 

emozioak.  

Bere emozioen 

kontzientzia du. 

Ikasitakoa bikain 

transferitzen du. 

Ikasitakoa oso ondo 

erregulatzen du, baita 

bere emozioak ere. 

Bere burua ezagutzen 

du. 

Hainbatetan, 

emozioen kontrola 

galtzen du, edo 

bere 

buruarengandik 

deskonektatzen da. 

Batzuetan ez du 

autoebaluazio ona 

egiten. 

Ez daki 

autoebaluatzen, 

eta emozioen 

kontzientzia eta 

kontrola hobetu 

behar lituzke. 

 

 

Hitzez, hitzik 

gabe eta modu 

digitalean 

komunikatzeko 

konpetentzia 

Jardueretan 

agertutako 

komunikatiboak 

primeran ulertzen 

ditu eta  

bikain komunikatzen 

da hitzez, keinuekin 

edo modu digitalean. 

Komunikatzeko maila 

osa ona du idatziz, 

ahoz eta baita baliabide 

digitalekin ere. 

Batzuetan 

zailtasunak ditu 

komunikatzeko, 

ahoz zein idatziz. 

Hainbat 

komunikazio 

motatan 

gabeziak ditu. 
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 Bikain Oso ondo Ondo/Nahiko Eskas 

 

Hizkuntza‐ eta 

literatura‐

komunikaziorako 

konpetentzia. 

 

Proiektuan 

agertutako testuak 

primeran ulertu 

eta kudeatu ditu. 

Ikaslearen ahozko 

ekoizpenak ere 

primerakoak izan 

dira eta 

hizkuntzaren 

gaineko 

hausnarketa ere 

ezin hobea. 

Oso ondo egin du 

hizkuntzaren gaineko 

hausnarketa, bai ahoz, 

bai idatziz. 

Hizkuntza arlo 

batzuetan gabeziak 

ditu. 

Hizkuntzari 

dagokionez, 

hutsune handiak 

ditu ulermenean 

eta ekoizpenean, 

ahoz zein idatziz. 

 

Matematikarako 

konpetentzia 

Pentsamendu 

logiko eta 

matematiko 

garatua erakutsi 

du labirintoan.  

Oso ondo aritu da 

labirinto jardueran. 

Kostatu zaio 

koordenadak 

asmatzea 

labirintoaren 

jokoan. 

Pentsamendu 

logiko eskasa 

erakutsi du 

labirintoan. 

 

Natura‐ eta 

osasun‐zientzien 

bidez zientziarako 

konpetentzia 

 

Liburuan agertzen 

den natura eta 

animaliekiko 

errespetua 

adierazten du. 

Zientzia eta 

naturaz ezagutza 

ugari dituela 

erakutsi du 

tribialean. 

Ezagutzak ditu 

zientzia arloan, eta 

hala adierazi du 

proiektuan zehar. 

Naturarekiko 

errespetu handia 

adierazten du.  

Zientziari buruzko 

jakintza falta, 

naturarekiko 

sentsibilizazioa 

duen arren. 

Ezagutza 

zientifikorik ez 

du, eta 

naturarekiko 

kontzientziazio 

eskasa du. 

 

Teknologiarako 

konpetentzia 

Gurpilaren 

eraikuntza bikaina 

egin du. 

Eraikitzeko 

antolaketa ere ezin 

hobea egin du. 

Gurpilaren 

eraikuntzan, ezagutza-

maila oso ona izan da. 

Antolaketa ere 

arrakastatsua izan du. 

Oinarri 

teknologiko ertaina 

izan du gurpila 

eraikitzeko. 

Hobeto antola 

lezake. 

Antolaketa eta 

ezagutza eskasak 

izan ditu gurpila 

eraikitzean.. 

 

 

Gizarterako eta 

herritartasunerako 

konpetentzia 

 

Gizarte arloko 

tribial galderetan 

maila handia 

erakutsi du. 

Gizarteari buruzko 

galderetan maila ona 

izan du. 

Batzuetan 

zalantzak izan ditu 

gizarte arloko 

galderetan. 

Ez du ezagutzarik 

arlo honetan. 
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Musika eta arte 

plastikoetarako 

konpetentzia 

 

Espazio-ikuste 

gaitasun itzela 

erakutsi du 

ginkanan. 

Marrazkiak ondo 

interpretatu ditu, 

eta Tribialeko 

galdera guztiak 

asmatu ditu.  

Dantza egin du. 

Espazio-gaitasun 

handia izan du 

proiektuaren 

jardueretan: ginkana, 

galderak, marrazkien 

interpretazioak, 

ebaluazio-dianetan… 

Dantza egin du. 

Espazio-gaitasun 

bisuala hobe 

lezake, baina 

moldatzeko 

bestekoa da. 

Abestiarekin 

mugitu da. 

Orientazio eskasa 

du, eta argazkiak 

identifikatzeko 

arazoak ditu. 

Ez du dantzarik 

egin. 

 

Motrizitaterako 

konpetentzia 

 

Inguru 

fisikoarekin lotuta 

dauden ekintzak 

primeran egin 

ditu. Kirolari 

buruzko galderei 

erantzun bikainak 

eman dizkie. 

Oso ondo eta gogotsu 

aritu da gorputzaren 

mugimendua eskatzen 

duten egoera 

guztietan. Kirolaren 

gaineko galdera 

gehienak asmatu ditu. 

Batzuetan gogo 

falta edo 

zailtasunak izan 

ditu mugitzean.  

Ez ditu kirolaren 

gaineko galdera 

gehienak jakin. 

Mugimendu eta 

gogo eskasa 

erakutsi du. 

Motrizitatea 

hobetu behar du. 

Tribialean, 

kirolaren gaineko 

galderak ez ditu 

egin. 
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JARDUEREN 

SEKUENTZIA 
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1. erronka. 

Nor zarete? 
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Ikasleei egindako proposamena:  

 

Abentura zoragarri honetan murgildu nahi duzu? Eta pirata bihurtuko 

bazina bolada batez? Astebetez? Edo aste batzuez? Altxorra topatzen ematen 

duzun beste denboraz, alegia? 

Zure erronka, klasekideekin batera, Laffiteren altxorra topatzea da. 

Horretarako, liburuan agertzen den pertsonaietako bat aukeratuko duzu, eta 

huraxe izango zara. Hainbat proba igaro beharko dituzu. 

Piratagai izatetik euskal pirata peto-peto izatera eramango zaitu abenturak. 

Abenturazale-itxura baduzu, bai! Zapia buruan eta ibili itsasoan. Maddik 

eta aitonak lagunduko dizute. Eddie pirata maltzurra zure atzean izango duzu, 

eta altxorraren atzean ere bai.  

Pirata izan nahi? Libre eta bizirik sentitu nahi? 

 

 

Ikasleek bi ariketa egingo dituzte: lehenengoan, liburuaren pertsonaiak 

identifikatu beharko dituzte; bigarrenean, Eddie pirataren bideoa entzun 

ondoren, hark egindako galderak erantzun beharko dituzte. 

 

Ikasleentzako ariketak 
 

1. Asmatu, launaka edo bosnaka, zein diren honako pertsonaia hauek, 

ematen dizkizuegun arrastoen arabera (Genially aplikazioan ere egin 

dezakezue). Lotu egoki argazkiak eta pertsonaien deskribapenak. 

 

Aplikazioaren lotura: Genially. Pertsonaiak. 
 

(Erantzunak berdez azpimarraturik daude).  

 

 

https://view.genial.ly/5e1b6bca3cf83c241e1abe1c/game-genially-sin-titulo
https://view.genial.ly/5e1b6bca3cf83c241e1abe1c/game-genially-sin-titulo
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- Abenturak maite ditu. 

- Ameslari eroa da. 

- Bihurria da. 

- Arkeologoa da. 

- Istorio-kontalari bikaina da. 

 

Antton aitona. 

 

 

- Le Basque ezizena duen euskal pirata da. 

- Ezpata luzea eta okerra du. 

- Aitona, Maddi eta Harriet itsasora bota nahi ditu. 

- Donibane Lohizunekoa da. 

- Begirada izotza baino hotzagoa du. 

 

Michel le Basque.  
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- Motxila handia daraman agurea da, txiki-txikia.  

- Le Coursic esaten zioten, frantsesez.  

- Bere garaiko kortsariorik ausartenetarikoa izan 

zen.  

- Berrehun itsasontzi baino gehiago atzeman 

zituen urte gutxian.  

- Deabrua baino beldurgarriagoa zen ingelesentzat 

eta holandarrentzat.  

 

Joanes Suhigaraitxipi. 

 
 

 

- Beti dabil sokak lotzen eta askatzen. 

- Hortz bakarra dauka. 

- Bizkarra okerra eta ipurdia, kanpora baino gehia-

go, barrura du. 

- Itsusia da, gaixoa, baina jatorra ematen du. 

- Urruñakoa da. 

 

Pierre Destebetxo. 

 
 

- Euskal Azeria deitzen zioten. 

- Euskal Herriko azken kortsarioa izan zen. 

- Harrieti lagundu zion masta handira igotzen. 

- Hendaiako umerik bihurriena eta zurrunbilo-

tsuena izan zen. 

- Mozorrotzea gustatzen zitzaion. 

 

Ixtebe Pellot. 
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- Abenturak maite ditu. 

- Ausarta da. 

- Galdera asko egiten ditu. 

- Emakume piratarik ez zegoela pentsatzen zuen. 

- Beti dago laguntzeko prest. 

 

 

Maddi. 
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2. Ea zer dioen Eddiek bideo honetan: 

 

Bideoaren lotura: 1. bideoa: Eddie naiz. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. bideoaren transkripzioa: 

 

Eddie pirata naiz. Baina… zer? Zer ari naiz ikusten? (Purua 

erretzen kataloxetik begira, txano zuria eta betaurrekoak jantzita). 

Nora zoazte nire itsasontzian? Itsasontzia nirea da. Nik erosi dut. 

Aizue, ez zarete joango zuek ere altxorraren bila, ezta? Baina nor 

zarete? Madarikatuok! Manifesta zaitezte! Zuenak egin du! 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=103ivVfwRfxfUa0FYVOPhn7lZtVJ2h8SB
https://drive.google.com/open?id=103ivVfwRfxfUa0FYVOPhn7lZtVJ2h8SB
https://drive.google.com/open?id=103ivVfwRfxfUa0FYVOPhn7lZtVJ2h8SB
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Ikasleentzako proposamena: 

 

Orain, pertsonaien karakterizazioa eginda, aukeratu liburuko gustuko 

pertsonaia bat, jantzi zapia, hartu ezpata (puxika bat izan daiteke), eta, taldeka, 

erantzun minutu bateko bideo labur batean Eddie pirata gaiztoari. Hark 

nor zareten jakin nahi du. (Flipgrid aplikazioan egin daiteke, edo nahi duzuen 

bideo-formatuan). Gogoratu: Eddiek ere altxorra nahi du. Hasi aurretik, entzun 

Glaukomaren kanta hau, piraten larruan sartzeko:  

 

 

Mundu berri baten mapak. Skakeitan 

 

 

 

Autoebaluazioa 

 

Autoebaluazio-diana erabil daiteke. Zer da, zehatz esanda, dianaren 

metodoa? Ebaluatzeko metodo parte-hartzailea da, bizkorra eta oso bisuala, eta 

landu nahi den proiektuaren hainbat alderdiren inguruko ikasleen iritzia 

ezagutzeko aukera ematen duena. Ebaluazio parte-hartzailearekin, ikasleek 

beren burua ebaluatzen dute, eta gainerako ikaskideekin partekatzen dute. 

Nola egin xede baten marrazkia edo txantiloia? 

Zirkulu zentrokideak osatuko dira, barrutik kanpora. Azaltzen diren 

ezaugarrien betetze- edo egokitze-maila adierazten dute. Zirkulu zabalenaren 

inguruan, aztertu behar diren elementuen izenak izango dira (ikusi gero 

inprimatzeko diana, adibide gisa), eta diana osatzeko, horietako bakoitzean 

dagokion zenbakia adieraziko da. Horrela, azkenean, puntuak batuz, ebaluazio-

mapa deritzona lortuko da. 

Hemen osaturiko adibide sinple bat, zehaztu gabeko bost ezaugarrirekin eta 

marra (ikasle) bakar batekin: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JOTnc7QhSag&feature=youtu.be
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Ikasleentzako autoebaluazio-proposamena: 
 

Nola egin duzu ariketa? Neurtu lorpen-maila, irakasleak paperean emango 

dizun dianarekin. Begiratu zer neurtzen duen dianaren laurden bakoitzak. 

Markatu 1etik 4ra zer puntutaraino lortu duzun helburu hori, puntutxo bat 

zenbaki horri dagokion dianaren marran irudikatuz. Gero, lotu 4 puntuak, eta 

marraztu sortu duzun azalera. Hori izango da zure lorpen-maila. Zenbat eta 

zenbaki altuagoa, orduan eta azalera handiagoa izango du lau puntuak lotuz 

lortutako marrazkiak. 

 

 

 

 

Inprimatzeko diana, hurrengo orrialdean.   
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Originaltasuna eta  

pertsonaien karakterizazioa                            Mezuaren argitasuna               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guztiok hartu dugu parte                                              Euskaraz egin dugu 
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Ikasleentzako mezua:  

 

Zorionak! Taldean bideoa grabatu duzuenez, piratagaiak zarete jada, eta, 

ariketan lortutako puntuen truke, txanponak eskuratuko dituzue: dianan zenbat 

puntu lortu duzuen, horrenbeste txanpon. 

 
 

 

 

12 puntutatik 16 puntutara, 4 txanpon. 

 

9tik 11ra, 2 txanpon. 

1etik 8ra, 1 txanpon. 
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2. erronka. 

Abiatzeko esaldia 
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Ikasleentzako mezua:  

 

Entzun Eddieren hurrengo bideoa. Ondoren, labirintoan ezkutaturik dagoen 

esaldia aurkitu beharko duzu, hasteko.  

Bi eratan jolas daiteke: Genially aplikazioarekin edota itsasontzien guda 

deritzon joko klasikoaren bitartez.  

 

Bideoaren lotura: 2. bideoa. Labirintoa. 

 

 
 

2. bideoaren transkripzioa 

Banekien nik, zuek egongo zinetela atzean, pirata zahar 

madarikatuok! Eta laguntzaile horiekin zerbait lortuko duzuela 

uste duzue? Umeak eta zaharrak. Oso azkarrak zaretela uste 

duzue, ur gezako marinelak? Kar-kar! Hau dibertigarria 

izango da! Tira, tira, jolastu nahi duzue, ezta? 

 

Ba, ea labirintoan topatzen duzuen ezkutaturik dagoen 12 hitzeko esaldia. 

Kostatuko zaizue esaldi hori asmatzea. Portzierto, Antton piratagaiak esaten 

du liburuan. Aire, berandu da-eta, ez duzue altxorra lortuko, azkar ustekoak! 

 

 

  

https://drive.google.com/open?id=10DgKSJrCCOfhjg-iagrwnIpDxBBt9Xv5
https://drive.google.com/open?id=10DgKSJrCCOfhjg-iagrwnIpDxBBt9Xv5
https://drive.google.com/open?id=10DgKSJrCCOfhjg-iagrwnIpDxBBt9Xv5
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1. Jokoa, Genially aplikazioarekin.  

 

Aplikazioaren lotura: Labirintoko esaldia. Genially. 

 

2. Itsasontzien jokoa (paperean).  

 

Ikasleentzako txantiloia (talde bakoitzean bana):  

 
 

 

 

 

  

https://view.genial.ly/5ded314cc1fa470f5589672a/game-genially-sin-titulo
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Irakasleentzako txantiloia:  

 
 

 

Genially aplikazioa erabiltzerik ez bada, beste modu horretan jolas daiteke. 

Irakasleak aurreko planoa (eta esaldia ikusgai) izango du. Hor, 12 hitzeko 

esaldia dago ezkutatuta. Talde bakoitzak, txandaka, lauki bat aukeratuko du. 

Irakasleak esango du bertan hitzik dagoen, eta hitzik badago, hari dagokion 

arrastoa emango du, hitza asmatu ahal izateko. Hitza esaldiaren zer posiziotan 

dagoen ere esango du. Hitza asmatuz gero, beste lauki bat aukeratuko du talde 

horrek. Horrela, huts egin arte. 

Beste taldekoek utzitako arrastoak kontuan hartu behar dira. Amaitzeko, 

esaldia asmatu behar da, baita non dagoen ere. Ea zein den talderik bizkorrena! 
   

Esaldia asmatzen duen taldeak, 4 txanpon. 

 

Txandak egoki errespetatu dituen taldeak, 2 

txanpon. 

Talderik euskaldunenak, 2 txanpon. 
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Planoaren azalpena ikasleak gidatzeko (erantzuna berdez azpimarraturik):  

 

 

Esaldiak 12 hitz ditu. Hitzak honela kokatuta daude: 2.B, 2.C, 1.C, 1.D, 2.D, 

3.D, 4.D, 4.C, 3.C, 4.B, 4.A, 3.A. 

 

1. HITZA 2.B 

Hitz hau asmatuz gero, giltzarrapoa irekitzeko 1. hitza lortuko duzu. Hitzak 

4 hizki ditu. Aditza da. Hizkuntza guztietan irakasten den 1. aditza. IZAN.  

 

2. HITZA 2.C 

Hitz hau topatu behar duzun mezuaren 2. hitza duzu. 8 hizki ditu. Ahal zara 

aditz lokuzioaren baliokidea da. Ahalerazko adizkia. ZAITEZKE.  

 

3. HITZA 1.C 

Mezuaren 3. hitza duzu hau. 5 hizki ditu eta L da lehenengoa. Adjektiboa da 

eta pirata guztiek hori izan nahi dute. LIBRE.  

 

4. HITZA 1.D 

4. hitza duzu hau. Praketan duzun zerbait da. Normalean horrelako bi izaten 

dituzu. POLTSIKOAK.  

 

5. HITZA. 2.D 

Mezuaren 5. hitza duzu hau. 6 hizki ditu. Beteta hitzaren antonimoa. 

HUTSIK.  

 

6. HITZA 3.D 

6. hitza duzu hau. Bait- + da. 5 hizki ditu. BAITA.  

 

7. HITZA. 4.D 

Gonarik janzten ez baduzu, jantzi hau eraman dezakezu, singularrean. 5 

hizki ditu. PRAKA.  

 

8. HITZA 4.C  

8. hitza hustu aditzaren antonimoa da. 4 hitz ditu. BETE.  
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9. HITZA 3.C 

Aurkia eta ifrentzua ditu. _ _ _ _ _ _ _ baten truke… TXANPON.  

 

10. HITZA 4.B 

Ibiliren 3. pertsona singularrean + -(e)n. Guztira, 7 hizki ditu. DABILEN.  

 

11. HITZA 4.A 

 Espetxean bazaude, _ _ _ _ _ _ zara. 6 hizki. PRESOA 

 

12. HITZA 3.A  

Korrikako paperezko _ _ _ _ _  jantzi nuen, euria egin arren. PETOA.  

 

Giltzarrapoaren esaldia: Izan zaitezke libre poltsikoak hutsik, baita 

praka bete txanpon dabilen preso petoa (ere). 
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3. erronka. 

Hartu ezazue lema! 
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Ikasleentzako mezua:  

 

Entzun bideoa. Gero, Eddierengandik ihes egiteko lemak eraiki beharko 

dituzu. 

 

 

Bideoaren lotura: 3. bideoa. Itsasontziaren atzetik. 

 

 

 
 

 

3. Bideoaren transkripzioa 

 

Nola esan behar dizuet ez duzuela altxorra topatzeko inongo 

aukerarik? Kar-kar! Hau dibertigarria izango da! Tira-tira 

jolastu nahi duzue, ezta?  

Berehala harrapatuko dut zuen itsasontzi sardina-lata hori!  

 

 
  

https://drive.google.com/open?id=10DnMs_sZS7kAPrw7rOc9YipIg2DKhuNF
https://drive.google.com/open?id=10DnMs_sZS7kAPrw7rOc9YipIg2DKhuNF
https://drive.google.com/open?id=10DnMs_sZS7kAPrw7rOc9YipIg2DKhuNF
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Gure lema dinamika 
 

 

Ikasleentzako proposamena: 
 

Eddie pirata zuen atzetik dabil. 

Talde txikietan lema ona egin beharko duzue, Eddiren 

itsasontzitik alde egiteko. 

Taldeek zelo- eta aldizkari- edo egunkari-kopuru bera 

hartuko dute. 

15 minutuan gehienez, material horrekin, branka bat sortu 

beharko duzue, guztiak lemaren barruan sartu ahal izateko 

(ikusi azpiko irudia, hobeto ulertzeko).  

Horretarako, kooperazioa ezinbestekoa izango da. 

Gero, irakasleak markatutako distantzia ibili beharko duzue guztiek lemaren 

barruan biratzen (irudia erabili berriro, ondo ulertzeko) eta lema apurtu gabe, 

jakina. Lemazain bizkorrenek (distantzia osoa lema apurtu gabe egiten duten 

lehenek) irabaziko dute. 
 

 
 

Helmugara iritsitako  lehen lema-

gidarientzat, 4 txanpon. 

 
Gehien kooperatu duen taldearentzat, 4 

txanpon. 

Talderik euskaldunenarentzat, 4 txanpon. 

 



Maddi eta euskal piratak: irakaslearen gida 

 

 
35 

 

 

 

 

 

 

4. erronka. 

Gu, inor baino 

“azkarragoak” 
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Ikasleek hainbat arlotako hiru galdera-sorta erantzun beharko 

dituzte taldeka. Genially aplikazioan (era interaktiboan) edo 

txantiloiak idatziz egin dezakete.  

Ikasleentzako mezua:: 

Lema zoragarriari esker, Eddieren yatea gero eta urrunago dago. 

Zuek bai “azkarrak”! Gogoratu azkar hitzak Iparraldean indartsu esan 

nahi duela. Erakutsi orain tribial-jokoan ea “argiak” ere ba ote zareten. 

Genially aplikazio interaktiboan, 3 galdera-sorta (3 tribial-gaztatxo) dituzue 

taldeka egiteko. 

 

Aplikazioaren lotura: Genially Pirata-Tribial 
 

Aplikazioa erabili ezean, hemen galderak 

(erantzunak berdez azpimarratuak): 

 

 
 

Nor ziren kortsarioak? Gobernuarentzat lan egiten zuten piratak. 

 Zer esan nahi du kasu hitzak Iparraldean? Kontuz. 

Zer makina sinpleren bidez igo daitezke itsasontzi baten belak?  

Poleaz. 

Nongoa zen Eddie? Ameriketakoa.  

Nor da marrazkiko pertsonaia? Michel Le Basque.  

 

 Arpoilarien bizimoduan oinarritutako euskal kirola. Arraunlaritza. 

https://view.genial.ly/5e45abf4c663b40ee71dbc97/game-maddi-eta-euskal-piratak
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Nongo gobernadoreari irabazi zion Michel Le Basquek bi ontzi 

bakarrik erabilita? Cartagenako gobernadoreari. 

Munduko txintxin guztiak batuta ere, ezin hori erosi. Zer da 

txintxin? Dirua. 

Nola egiten dute dantza erleek polena hurbil dutenean? Zirkuluka. 

Nongo biztanleei jaten zien bihotza Michel Olondarrak? 

Espainakoei. 

Zer esan nahi du, zure ustez, liburuko marrazki honek? Piraten 

askatasuna. 

 

 Zer kirol praktikatzen da ezpata finarekin? Esgrima. 

 

 

 

Esan emakume-pirata baten izena. Anne Bonny, Mary Read. 

    Zer da fite Iparraldeko hizkeran? Laster, agudo. 

 Altxor-kutxa topatu zutenean, zer zen eguzkia bezain horia? Urrea.  

Norantz abiatu ziren Laffiteren dantzaren arabera? Gipuzkoarantz. 
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 Nor da irudiko pertsonaia?  Ixtebe Pellot.  

 

Nola deitzen zaio traineruek bira emateko egiten duten maniobrari? 

Ziaboga. 

 
 

 

 

Galdera gehien erantzun duen taldeak, 4 txanpon. 

 

Gehien kooperatu duen taldeak, 4 txanpon. 

Talderik euskaldunenak, 4 txanpon. 

 

Gutxienez 6 galderari zuzen erantzun badiete, marinel-titulua lortuko dute 

ikasleek: marinel apartak izango dira.  
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5. erronka. 

Altxorraren bila 
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Azken erronka honek ginkana 

egitura du, eta altxorra aurkitzea du 

helburu. Gutxi gorabehera bi saiotan 

egiteko probak dira. Tokia irakasleok 

erabakiko duzue: gela handi bat, 

patioa, lorategia… 

 

Irakasle batekin baino gehiagorekin egitea komeni da, zeren talde guztiek ez 

baitituzte proba guztiak aldi berean bukatuko. Gogoratu proba bat bukatu arte 

ezin dela hurrengora pasa. 

 

 

Hona hemen argibideak eta ikasleentzako azalpenak: 

 

 

 
 

Argibideak 

 

- Ginkana egingo duzue. Lauzpabost taldeetan egiteko aproposa. 

- Talde bakoitzak zenbaki bat izango du.  

- Probak gutun-azaletan egongo dira, eta gutun-azalak, aukeratutako espa-

zioetan ezkutatuta izango dira. 

- Gutun-azalean, taldearen zenbakia agertuko da.  

- Norbaitek beste talderen baten gutun-azala topatuz gero, zegoen tokian 

utziko du, eta bere taldeko zenbakidun gutun-azala topatu beharko du. 

- Ginkanak 4 proba ditu. Talde guztiek egin beharko dituzte laurak. 

- Talde guztiek proba bat egin arte, ez da hurrengora igaroko.  
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1. proba. Erleen dantza. 

 

Beharrezkoa izango da sakelakoa edo musika-irakurgailua edukitzea. 

 

Talde guztiek 1. probaren gutun-azala  aurkitu ondoren, gutun-azalaren 

barruan honako testu hau aurkituko dute:  

 

   Gogoratzen duzue Laffiteren erleen dantza? 

   Proba hau erraz-arraza da. Dantza egin beharko duzue, entzungo 

duzuen kantaren erritmoan. 

 

(Irakasleak lotura hau sartua izango du 

sakelakoan):  

 

https://youtu.be/JOTnc7QhSag 

 

 

 2. Taldekide guztiek egin beharko dute dantza,  eta ezin izango da gelditu harik eta 

kanta bukatu arte. 

 

 

Proba bukatu duten taldeentzat, txanpon 1. 

 

 

Lehena bukatu duen taldearentzat, txanpon 1 

gehiago. 

 

 

 

  

https://youtu.be/JOTnc7QhSag
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2. proba. Eskuburdinak. 

Metro bateko pare bat zinta beharko da talde bakoitzeko.  

 

 

Ikasleentzako proposamena: 

 

Gogoratzen Eddie piratak gure lagunak lotu zituenean? 

Pellotek eta Destebetxok jakin zuten soken korapiloak nola 

askatu. Orain, zuek gauza bera egin beharko duzue. 

 

 

 

Korapiloak askatzen dinamika 

 

Binaka jarrita, zuen zenbakia daraman zinta-parea topatu behar duzue. 

Argazkian agertzen den moduan lotuko dituzue eskuak. 

Taldea bikoteka antolatuko du irakasleak, eta argazkian agertzen den moduan 

lotuko dituzue eskuak. Hau da, kide baten soka bestearen sokaren gainetik gurutze 

forman helduta, eskuburdinak jarrita izango bazenituzte bezala, baina 

bikotekidearenarekin korapilatuta. 

Helburua hauxe da: eskuak eskumuturretik 

askatu gabe, bion laguntzarekin bi sokak aske 

geratzea. Horretarako, gainetik, azpitik... pasa 

zaitezkete, askatzea lortu arte. 
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Lehen bukatu duen taldearentzat, 1 txanpon. 

 

 
Talderik euskaldunenari, 1 txanpon. 

 

 

Erantzuna:  

Korapiloak askatzen dinamikaren erantzuna ulertzeko, ikusi bideo 

honetan azalpena:  

 

Esteka: Korapiloak askatzen, Erantzuna 
 

 

 

 

 

3. proba. Salbamendu-txalupa. 

 

4-5 ikasleko taldeetan.  

Irakasleok egunkari-orriak zabalik sakabanatuko dituzue han eta hemen. 

Zabaldutako orri bat talde bakoitzeko. 

Gure lagunek Maddi eta euskal piratak liburuan elkarri lagunduz lortu zuten 

itsasontzia salbatzea, irudian ikusten den moduan. 

  

https://youtu.be/qz-tdmW8uxI
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Ikasleentzako proposamena: 

 

Orain, zuek gauza bera egin beharko duzue dinamika honen bidez: elkarri 

lagundu eta itsasontzia salbatu. Zuen itsasontzia hondoratzen hasi da eta 

egunkariko orriak bizirik irauteko txalupak dira. Ez du balio banaka salbatzeak.  

Irakasleak esaten duenean, taldeen partaideek 

orrialde baten gainean jarri beharko duzue, guztiek 

batera. Ezin izango duzue egunkariaren orria ez dagoen 

zatia zapaldu. Horretarako, elkar besarkatu, aupatu, 

hartu… egin beharko duzue.  

Lortzen ez duzuenok hondoratuko zarete.  

Gero gauza bera egingo duzue, baina orrialdea 

erditik tolestuta. Beraz, espazio txikiago baten gainean 

kokatu beharko duzue. 

 

 

Zorua zapaldu ez duen taldearentzat, txanpon 1. 
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4. proba. Mezu ezkutuak.  

 

Ikasleek 5. proba duen gutun-azalean taula batzuk  topatuko 

dituzte. Talde bakoitzak bereak izango ditu. Irakasleok altxorra 

ezkutatu behar duzue lehenbizi (altxor bakarra egongo da). 

Ondoren, talde bakoitzak tauletan den espiralean mezu bana 

aurkitu orduko, altxorraren bila abiatuko dira taldekideak.  
 

Gutun-azalean egongo den testua:  
 

Altxorraren zati handi bat sobera geratzen zenez, berriro lurperatzea 

erabaki zuten Maddik eta pirata-lagunek. Taldeka jarrita, topatu orain 

altxorrarekin batera zeuden mezuak (mezuak espiralean daude). Mezu guztiak 

dezifratu ahala, hasi espazioan zehar altxorra topatzen. Altxor bakarra dago. 

 

 

Z A N B E H A R 

I R K O D U Z K 

I A D E T I U O 

Z H L Z⇒ U⇒ K G D 

E E A E R⇓ J O U 

R B I R R A G Z 

E M A T E A O U 

* * * * * * * * 

 

U A R E K I N L 

R X O R B I L E 

U T R I K E A H 

B L R A⇒ L⇒ D A I 

E A O X T E R A 

R A N E R R I N 

E R A N E Z T * 

B R O N A E Z * 



Maddi eta euskal piratak: irakaslearen gida 

 

 
46 

 

 

Espiraletako esaldiak:  

Zure aldetik jarri beharko duzu gogoa eta merezi izan beharko duzu. 

Altxorrik ederrena, altxor bila aritzea, nor bere buruarekin lehian.  

 

Altxorra topatu duen taldearentzat,  10 

txanpon gehiago.  

 

 

Ikasleak PIRATA dira jada. 

Ikasleek kontatu egingo dituzte erronka guztietan lortutako txanponak. 

Irakasleon esku dago txanponak nota bihurtzea edo ariketa joko hutsean uztea.. 

 

Azken bideoaren esteka: Eddie lotuta. 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=10LNOJlKbsL2eO8HGVI868YtduvnQUSYE
https://drive.google.com/open?id=10LNOJlKbsL2eO8HGVI868YtduvnQUSYE
https://drive.google.com/open?id=10LNOJlKbsL2eO8HGVI868YtduvnQUSYE
https://drive.google.com/open?id=10LNOJlKbsL2eO8HGVI868YtduvnQUSYE
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Bideoaren transkripzioa 

 

(Eddie lotuta) Aska nazazue, madarikatuok! Hau ez da 

hemen bukatuko. A ze lotsa zahar eta ume-kuadrilla batek 

guri irabaztea.  

Topatuko dut lurperatu duzuen altxor zatia, 

madarikatuok!  

Destebetxo, eman beste sagardo zurrut bat, mesedez! 
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Gaian sakontzeko 

 

Liburuko piratez 

Piratak, oro har 

 

Piratek zeresan handia izan dute historia osoan. 

Zenbaitentzat onerako, beste zenbaitentzat, nola 

ez, guztiz kalterako. Nondik eta nola begiratzen 

den! 

Kalteak kalte, piratak ziren sarritan mugitzen 

zirenak, bazterrak nahasten, eta geldo zegoena 

mugiarazten zutenak. Hortik haien oparia 

gizakion historiari: egoera estatikoak lehertzean, 

ikasi egin behar. Aldatu. Ez gutxitan, hobera. 

Piratei dagokienez, abentura bila baino 

gehiago, gehienetan beharrak bultzatuta amaitzen 

zuten bide horretan. Areago, euskal pirata ugariren kasuan, adibidez, beste 

pirata batzuek eraso egin ondoren bilakatu ziren berak pirata. Behin hasita, ez 

nolanahikoak, gainera. 

 

Euskaldunak eta piratak 

 

Euskaldunak itsasoa izan du begi batean eta mendia bestean: abentura eta 

etxea, olatuak eta zelaiak, lana. Hori guztia, ilusioaren eta ametsaren baitan. 

Amets-garaiak. Behe-lainoz beteak. Behe-lainoa eta izadia batuta ere, 

euskaldunen beste aurpegi batzuk antzematen dira: aztien aurpegiak, sorginen 

aurpegiak. Hori, ordea, beste kontu bat da (bildumaren hurrengo liburuan 

azalduko dena). 

Euskaldunen izaera, oro har, abenturazalea izan da, zaildua eta ameslaria. 

Hala bada, euskal marinelak oldarkorrak ziren eta ausartak. Eromeneraino 

sarritan. Txalupa hauskor eta olatuen aldean ñimiñoetan abiatzen ziren, 
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itsasoetan barrena, baleen bila. Olatuak askoz handiagoak ziren berak baino. 

Baita baleak ere. Baina ez ausardian. Ez adorean. 

Behin baino gehiagotan, han-hemengo piratek eraso egiten zieten, eta 

lortutakoa lapurtu. Edo kasurik okerrenean hil. 

Apurka, ikusi eta ikasi egin zuten. Amorratu eta espabilatu egin ziren. Behin 

baino gehiagotan, piratak baino piratagoak bilakatu, eta buelta eman zioten 

egoerari. Sarritan, berek bihurtu ziren pirata beldurgarrienak. 

Euskal Herriko historian, pasarte latz bezain deigarria da. 

 

Liburuko bost pirata historikoak 

Asko ziren euskal piratak! Liburu honetan, Lapurdiko bost kortsario handi 

ezagutuko ditugu: Ixtebe Pellot (Euskal Azeria esaten zioten, izugarri indartsua 

eta bizia), Joannes Suhigaraitxipi (kortsario txikia, txikia bezain ausarta), Jean 

Laffite (altxor handi bat ezkutatu omen zuen… auskalo non!), Michel Le 

Basque (gizon gogorra, eta piratarik ankerrenaren laguna) eta Pierre Destebetxo 

(munduko piratarik itsusiena eta jatorrena!). 

Hona hemen haien zerrenda eta deskribapen laburra, liburuko informazioaren 

hurrenkerari jarraiturik: 

 

Ixtebe Pellot (1765-1856) 

Hendaian jaioa. Euskal Herriko azken kortsarioa izan 

omen zen, eta bere garaiko pertsonarik ezagun eta 

miretsienetakoa. Zenbait adituren ustez, pirata 

erromantikoaren eredua izan zen, noblea, dotorea eta 

jatorra, baita bere etsaientzat ere. Euskal Azeria deitzen 

zioten Pelloti. Zergatik? Bada, ingelesek sarritan atxilotu 

arren behin eta berriro egiten zuelako ihes, bere indar 

handiari edo ateraldi ia sinesgaitzei esker. Etsaiak lagun 

egin zituen sarritan, eta egundoko saltoa egiten omen 

zuen: euskal saltoa famatu zuen Europa osoan. 

 
Ezinezkoa ez balitz, esango nuke zu zeu Pellot zarela. 

Hendaiako Ixtebe Pellot, Euskal Azeria esaten ziotena. Ezinezkoa 
ez balitz (30. or).   
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Joanes Suhigaraitxipi (?-1694) 

Baionan jaioa. Le Coursic esaten zioten, kortsario txikia, oso 

gizon baxua baitzen. Hala ere, balentria handi askoak egin zituen. 

Besteak beste, 200 barku baino gehiago harrapatu zituen urte 

gutxitan, nahiz eta sarri berea baino nabarmen armatuagoak egon 

eta boteretsuagoak izan. Kortsario-eskolak antolatu zituen bere 

jaioterrian, Baionan.   

 
—Ez fidatu tamainaz, Maddi —aholkatu zidan 

aitonak—. Gizon hori, oker ez banabil, Joanes 
Suhigaraitxipi baionarra da. Le Coursic esaten zioten, 
frantsesez kortsario txikia, baina egon den kortsariorik 
ausartenetarikoa da (34. or). 

 

Jean Laffite (1783?-1826?) 

Miarritzen jaioa. Mexikoko Golkoan aritu zen batez ere, 

Pierre anaiaren laguntzarekin. AEBetan heroitzat dute. 

Kondairak dioenez, altxor itzel bat ezkutatzeaz gain, makina 

bat ekaitz eta hondoratze bizi izan zituen. Liburu honetan, 

ekaitz eta hondoratze horien ondorioz, burua apur bat joana 

du. Kantuz baino ez du hitz egiten, eta dantzan aritzen da 

beti. Erleen dantza ikasi beharko dute protagonistek 

Laffiterekin komunikatzeko.  

 
—Kondairak dioenez —jarraitu zuen Eddie izeneko gizonak—, 

Jean Laffite kortsarioak altxor kolosal bat ezkutatu zuen… nonbait 
(15. or).  

 

Michel Le Basque (euskalduna) (XVII. mende-

aren erdialdean jaioa) 

Donibane Lohizunen jaioa. Piratarik gogorrenetakoa izan 

omen zen.  Karibeko kostan aritu zen batik bat, eta birritan 

konkistatu zuen Maracaibo hiria bere pirata-kuadrillarekin. 
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Michelen lagun mina inoizko piratarik ankerrena izan omen zen: Jean David 

Nau, ezizenez François Olondarra. 
 

—Eta zu Donibane Lohizuneko Michel Etchegorria zara, 
Michel Le Basque!  

Michel delako hark ez zuen preseski irribarrerik egin. 
Alderantziz! Sekulako labana atera zuen nonbaitetik. Labana 
baino gehiago, ezpata. Ezpata luzea eta okerra. Ezpata 
beldurgarria (17. or). 

 

Pierre Destebetxo (XVIII. mendearen amaieran eta 

XIX.aren hasieran) 

Urruñan jaioa. Aurrekoak bezain ospetsua izan ez arren, oso 

deigarria da haren alaitasuna eta bizipoza. Pirata-bizimodu 

gogorraren ondorioz, orbainez eta zauriz beterik zegoen. Ipurdia ere 

falta zitzaion, kanoikada baten ondorioz, eta hortz bakarra zuen. 

Hala ere, etengabe zebilen irribarrez.  

 

—Urruñako Pierre Destebetxo dela esango nuke.  
Aitonak hasperen egin eta ahapeka jarraitu zuen: 
—Itsasgizon haien bizimodua oso gogorra zen, Maddi. Gosea, 

istripu ugari, borroka etengabeak… Makina bat gizon zegoen 
mutilaturik, begiak, hortzak edo hankaren bat galduta. Pellotek 
berak ebakiondo galanta du begi batean. Destebetxo ere 
orbainez beterik omen zegoen eta, hori gutxi balitz bezala, 
kanoikada malapartatu batek bi ipurmasailak zauritu zizkion 
(35. or).  
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Piraten araudia 

 
Piratek kode oso zorrotza zuten. Ikus dezagun Maddi eta euskal piratak 

liburuan nola kontatzen den:  

 

Atseden pixka bat hartu behar izan genuen 

ondoren. Atseden fisikoa, burua jo eta su ari 

baitzitzaidan. Piratei eta kortsario haiei begira, 

hainbeste galdera etortzen zitzaizkidan! 

—Asteetan egoten ziren halako barku txiki batean sartuta —esan 

nion aitonari belarrira—, hainbeste pertsona, gainera hain biziak eta 

borrokalariak. Zaila izango zen liskarrik ez sortzea! 

—Horretarako ere bazuten konponbide eder bat —azaldu zidan 

aitonak—. Piratek kode zorrotza zuten. Tripulazioak aukeratzen zuen 

kapitaina, txandaka, eta guztiek zuten boto bana.  

—Demokrazia? 

—Piraten demokrazia. Ez zuten gutxiesten inongo aberri edo 

erlijiorik. Dortoka izeneko uhartean babesleku bat antolatu zuten 

piratek, eta han ez zen lur-jabego pertsonalik. Ezin zen ontzian kide bat 

jo edo are gutxiago hil, eta beren arteko lapurretak ere gogor zigortzen 

zituzten. Areago: norbaitek besoa, hanka, begia edo auskalo zer galduz 

gero, ordainsari duina ematen zioten, kaltearen arabera.  

—Hara, hara —harritu nintzen—. Gure gizartean bertan halakoak 

benetan beteko balira, gaizkitxo ez (91. or).  

 

Ikus dezagun piraten kodea zehazkiago 

Euskal Wikipedia oinarri hartuta, zehaztu dezagun apur bat kode hori:  

 

Piraten araudia piratek itsasontzietan elkarbizitza ahalbidetzeko jartzen 

zituzten arauen eta zigorren multzoa zen. 
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Londresen, 1724an, Charles Johnsonen A General History of the Pirates 

lana argitaratu zen. Bertan, egileak lau pirata-kode bildu zituen, edo kode zatiak 

behintzat. Araudi moduko horiek piratak zigortzeko froga gisa erabili ohi 

zirenez, atxilotu baino lehen erretzen zituzten, edo itsasoan desagerrarazten. 

Horregatik, Johnsonek bildutakok dira ale bakarrak. 

 

Araudiaren adibideak 

 

Kapitain bakoitzak bere araudia izan ohi zuen, baina oro har hiru eremu 

arautu ohi zituzten kodeok: diziplina, irabazien banaketa eta zaurituentzako 

kalte-ordainak. Literaturan zer filmetan esaten da kodea pistolak edo ezpatak 

gurutzatuta edo eskua giza burezur baten gainean jarrita zin egiten zela, baina 

gehienetan Biblia erabiltzen zuten araudia onartzeko. Johnsonek honela 

laburbildu zuen piraten kodea: 

 

I. Gizon guztiek dute botoa eta jaki freskoak eta likoreak hartzeko 

eskubidea. 

II. Harrapakina banan-banan eta ordenan banatuko da. 

III. Ezin da kartetan edo dadoetan diru-truk jokatu. 

IV. Argiak eta kandelak iluntzeko 8etan itzaliko dira. 

V. Pistola eta ezpata garbiak eta borrokarako prest izan behar dira. 

VI. Ontzian ez da onartzen, ez haurrik, ez emakumerik. 

VII. Guduan ontzitik ihes egitea edo giltzatuta geratzea heriotzaz zigortuko 

da, edo arau-hauslea uharte batean utzita. 

VIII. Borroka debekatuta dago ontzian. Liskarrak lehorrean konponduko 

dira, ezpataz edo pistolaz. 

IX. Bizimodu hau uzteko mila libera utzi behar dira potoan. 

X. Kapitainak eta intendenteak harrapakinaren bi zati jasoko dituzte; 

maisuak, kontramaisuak eta kanoilariak, harrapakinaren zati bat eta erdi; 

gainerako ofizialek, zati bat eta laurden. 

XI. Musikariek larunbatetan atseden hartuko dute. 
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Guregana iritsi den koderik zaharrena Henry Morgan kapitainarena da. 

Soldatak eta kalte-ordainak zehazten dituelako da bereziki interesgarria. 

Arotzek 150 erreal jaso ohi zituzten; medikuek 250. Eskuineko hanka galtzen 

zuenari 500 erreal edo bost esklabo ematen zitzaizkion; ezkerrekoak 100 erreal 

–edo esklabo bat– gutxiago balio zuen. Galdutako begi eta hatz bakoitzak 100 

erreal balio zuen. Edward Low eta George Lowther kapitainek eginikoa omen 

denaraudia 1722koa da. Kode horren berrikuntza bitxiena: zerumugan ontzi bat 

ikusten zuen lehenak pistola onena aukeratzeko eskubidea zuen. 

1724an John Phillips Revenge ontziko kapitainak ez-erretzaileak eta 

emakumeak hartu zituen kontuan. Pipan estalkirik jarri gabe erretzen zuenak 39 

zigor-kolpe jasoko zituen; eta emakume batekin, haren baimenik gabe, sexu-

harremanak izaten zituenak, berriz, heriotza-zigorra izango zuen. 

Oro har, kontratu haiek aitzindari izan ziren. Kortsarioen artean hedatu ziren 

lehenik, eta XIX. mendean iritsi ziren “legezko” merkataritza ontzietara. Baina, 

ordurako, irabazien banaketa askoz desorekatuagoa zen. 
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Piratak eta askotariko adimenak 

 

Piratek ohiko arauetatik kanpo ibiltzeko irrika eta beharra zuten. Bestela bizi 

ahal izateko, bestela pentsatzen ahalegindu behar zuten ezinbestean. Horrela, 

ohikotik ateratzen ziren etengabe, beren bizitzaren alor ugaritan. 

Aske bizi nahi zuten oso garai zailetan. Horretarako, esate baterako, energia 

behar zuten: gogoa eta grina. Piraten biografietan azaltzen den ezaugarri 

errepikatuenetako bat pasioa zen. Pasio eskerga izateak lagundu egiten zien 

beren bizimodu latzetatik ateratzen, oztopoak zirenak zirela ere.  

Hezkuntzaren munduan, interesgarria izan liteke piraten pentsamoldeko 

zenbait ezaugarri geuretzea eta erabili ahal izatea: bestela pentsatzen ahalegindu 

behar genuke, batetik; eta pasioz beterik izaten, bestetik.  

Nola lor daiteke gutako bakoitzarengan bestela pentsatzeko pasioa piztea? 

Ikasteko, esperimentatzeko, harago iristeko pasioa? Hainbat egilek zenbait hitz 

proposatu dituzte bide horretan laguntzeko: elementua, zergatia, zentzua… 

Arretaz begiratuz gero, ordea, hitz guztiek kontzeptu bertsua definitzen dute.   

Azter dezagun apur batez desberdin pentsatzearen gaia, askotariko 

adimenen eta pentsatzeko modu desberdinen bitartez.  
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Askotariko adimenak, laburrean 

Ken Robinson eta “elementua” 

 

Eskolan, normalean, zuzenean neur daitekeena 

baloratzen da gehien. Esate baterako, testu batean erraza 

da akats ortografikoak zenbatzea. Ez, ordea, testu horren 

imajinazioa edo sormen gaitasuna neurtzea.  

Horren harira, interesgarria da oso Ken Robinson 

idazlearen ikuspegia. Askoren iritziz, munduko 

hezitzailerik bikainena da Robinson. Hemen ikus 

daiteke haren TED-hitzaldi ospetsua:  

 

Bideoa. Do schools kill creativity?   

(Sormena hiltzen ote dute eskolek?). 

 

Hemen da, bestela, Ken Robinsonen libururik ezagunena: The Element 

(Elementua). Zinez merezi du. 

Ekar dezagun hona, labur, Robinsonek azaltzen duen kasu argigarri bat.  

Irudika dezagun neska gazte bat, itxuraz ikasteko ezgauza. Irakasle askoren 

iritziz, eskolatik kanporatu beharrekoa, berak ikasi ez ezik, gainerakoak ere 

urduritzen zituelako. Neskatoa ezin omen zen geldirik egon.  

Neskatoaren amak medikuarenera eraman zuen alaba, kezkaturik. Eta 

medikuak, zorionez, ikusten asmatu. Neskatoa bere bulegoan utzi, eta kanpora 

joan zen amarekin, espioi baten moduan alaba ezkututik zelatatzeko.  

Medikuak irratia piztua zuen bulegoan, eta haren musika entzuten zen 

bozgorailuetatik. “Ikusi zuen alaba”, zehaztu zion medikuak amari. Eta ama 

harriduraz ohartu zen alaba mugitzen ari zela, baina ez edonola. Musikaren 

erritmoa jarraitzen zuen, eta, apurka, alaba altxatu egin zen eta dantzari ekin 

zion, musikarekin bat. Medikuak argi adierazi zion amari:  

“Ikusten? Zuen alaba dantzaria da. Eraman ezazue dantza-eskola batera”.  

https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY
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Esan eta egin. Eta neskatoa, ordura arte urduritasunak zeharo jota, dantza-

eskolan sartu orduko ohartu zen huraxe zuela lekua. Huraxe zuela paradisu. 

Ordutik aurrera neskatoak ez zuen arazo gehiagorik izan eskolan. Dantza-ordu 

haiek erabat baretu zuten, bere buruarekin eta munduarekin. Neskato hura 

Gillian Lynne zen, eta gure garaiko koreograforik handienetakoa bilakatu zen.  

Ken Robinsonek azaltzen duen moduan, gehiegitan ahazten zaigu bestelako 

adimen batzuk ditugula, ohikoez gain. Eta gutako bakoitzak adimen horietako 

bat duela berezkoen, eta horren baitan sentituko dela osoen, bizien. Robinsonek 

zeure “elementuan” egotea esaten dio egoera horri.  

Zer pentsatua ematen duten hitzak dira, zalantzarik gabe.  

Saia gaitezen ikasleak begirada enpatikoagoaz ikusten, izan ditzaketen 

bestelako adimen horiek detektatzen ahalegintzeko. Gida honetan bertan 

azaltzen diren jarduerek ematen dituzte begirada hori lantzeko zenbait modu 

apropos eta interesgarri.  
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Howard Gardner eta “askotariko adimenak” 

 

 Howard Gardner psikologoak proposamen interesgarria egin zuen joan zen 

mendeko 80ko urteetan. Iruditzen zitzaion adimenaren oso ikuspegi estua 

hartzen zela kontuan normalean. Gardnerren ustez, adimena ez da gaitasun-

multzo zurrun bakar bat, baizik eta autonomoak diren eta elkar lotzen duten 

multzo-sarea. Euskal Wikipediatik moldatua (ikusi lotura hauetan informazio 

gehiago: Howard Gardner, Adimen anizkoitzak): 

 

Badira, pertsona guztietan, gutxiago edo gehiago garatzen diren adimen 

ugari. Adimen horiek zerikusi handia dute haurrari garapenean aurkezten eta 

eskaintzen zaizkion aukeretan. Orduan, eremu hezitzaile eta familia-testuinguru 

batean, haurraren adimenak zein diren eta nola gara daitezkeen identifikatzeko 

jarduera batzuk burutu daitezke. Esate baterako, jokoan eta esperimentazioan 

oinarritutako jarduerak izan daitezke egokienak haurraren garapenerako. 

 

 

  

https://eu.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
https://eu.wikipedia.org/wiki/Adimen_anizkunaren_teoria
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Askotariko adimenak klasean (edo etxean) 

suspertzeko iradokizunak 
 

Liburu honetatik moldatua: Busto, Alejandro; Olga, Carmona, (2018). El 

genio que llevas dentro. Retos y juegos para ejercitar las inteligencias 

múltiples. Penguin Random House. 

 

Hona hemen eskolan (edo etxean) zenbait adimen suspertzeko iradokizun 

batzuk (irakasleentzak, gurasoetzat nahiz gazteentzak):  

 
Adimen naturalista:  

 

• Landatu zerbait etxean: lore batzuk, lorategi txiki bat… 

• Jorratu ingurumenari loturiko gaiak, adinaren eta ulertzeko gaitasunaren 

arabera. 

• Sentsibilizatu bizitzeko beste formekiko errespetuarekin. 

• Zaindu animalia bat, eta horretarako erantzukizuna hartu, taldeko 

(familiako) guztien artean.  

• Azal itzazu energia aurreztearen eta birziklapenaren garrantzia. 

• Lehenetsi naturan egiteko ekintzak. 

• Eman itzazu izadian adibide inspiratzaileak, bestelako kontzeptu batzuk 

azaltzeko; adibidez, matematikoak. 

• Bisita ezazu interes naturala duten lekuak, fisikoki nahiz Interneten bidez. 

• Susatu zentzumenen bidezko azterketa: adibidez, eman basoan paseo bat 

ematea begiak estalita, edo erabili lupa edo mikroskopio bat. 

• Bihurtu ikertzaile edo zientzialari, edota lorategiek, parkeek edo basoek 

gorderiko sekretuen aurkitzaile. 

• Jolastu material naturalekin: buztina, lokatza, harea, harriak, ura… 

 

Laburbilduz, eman lehentasuna aire librean egin daitekeen guztiari, ingurune 

artifizialeko jardueren gainetik. Orokorrean, bideo-jokoekiko "menpekoen" 

direnek ere askotan gozatzen dute erreka bat zeharkatzen edo baso bat eta haren 

sekretuak ikertzen. 

Adimen-mota naturalista da haurrek gehien hobetu beharko luketeenetako bat, 

erlaxazio-iturri baita, eta askotan desorekak ekiditen ditu, hala nola arreta-

gabezia. 
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Adimen kinesikoa: 
 

• Dantzatzea, korrika egitea eta jauziak ez dira denbora-galtzea, garunak 

ikasi behar dituen funtsezko jarduerak baizik. 

• Egin ariketa matematikoak lurrean klarionarekin, edo soka-salto egin, 

zerbait memorizatu bitartean. 

• Sortu antzezlan bat istorio bat harturik (eskolako istorioa izan daiteke, 

edo ez). 

• Ikasi erabiltzen haurrei egokitutako ehungailu bat. 

• Erabili ikasteko esku-materiala: plastilina, buztina, lego-piezak, era 

guztietako maketak. 

• Egin mugimendua eta koordinazioa inplikatzen duten jolasak: 

ezkutaketan, esate baterako. 

• Egin motrizitate fina garatzeko jarduerak: arropa pintzez zintzilikatu 

esekitokian, lekak eskuz moztu, eskumuturrekoak egin gomekin, 

pintzelarekin margotu (mandala moduko eskemak jarraituz edo marrazki 

libreak eginda). 

• Zizelkatu buztina edo harea zinetikoa.  

 

Azken batean, komenigarria da gorputza erabiltzea 

inplikatzen duten jarduerak egitea. Egungo 

planteamendu akademikoetan, neska-mutilek ordu 

asko igarotzen dituzte ia geldirik egoten, eta horrek 

haien berezko izaera mugitua eta jakinguratsua 

ahultzen du. Haur batek mugitzen eta bere 

zentzumenen bidez ikasten du, aulki batean eserita 

baino gehiago (geldirik egon beharrak sortutako 

frustrazioak arreta galaraziko dio). 

Beraz, oso garrantzitsua da irakasleentzat edo 

gurasoentzat irakaspenak "mugitzen" jakitea, eta haiek 

usain, sentsazio eta energia bihurtzea. Are gehiago, zera iradokitzen dugu: gazte 

bat blokeatzen denean kontzentrazioa eta gelditasuna eskatzen dituen zeregin 

batean, askoz ere eraginkorragoa dela atseden "mugitua" eskaintzea, eta 

ondoren berriro heltzea egiten ari zen jarduerari. Berdin gomendatzen dugu, 

kontzentrazio handiko edozer ariketa egin aurretik, dinamika fisikoren batez 

mugitzea gazteak.  

Gure gorputzak mugimenduarekin sortzen dituen endorfinek eta bestelako 

substantziek arretarako prestatzen dute garuna, eta, horrela, askoz errezeptibitate 

handiagoa duen modu batean jartzen dute. 
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Adimen musikala:  
 

• Gehitu kantuak dituzun errutinei. 

• Jarri musika lasaigarria oheratu aurretik eta esnatzean. 

• Jarri erritmoa memorizatu beharreko zerbaiti (adibidez, biderketa-

taulari). 

• Jolastu poesia musikatzera.  

• Begiak estalita, hartu orri edo kartoi bat eta argizari bat, eta margotu 

musikaren erritmoan. 

• Ezagutu munduko askotariko erritmoak: tangoa, bachata… 

• Dantzatu eta dantzatu eta dantzatu. 

• Egin karaokeak taldean (edo familian).  

• Aldatu letra abesti ezagun bati, errimak ere osatzen. Eta kantatu.  

• Sortu musika-tresnak birziklatutako materialarekin. 

• Jolastu ahoz edo eskuez sortutako soinuekin komunikatzera. 
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Adimen bisual-espaziala:  
 

• Erabili jolasteko denetariko maketak, eraiki-jostailu, 3 dimentsiodun 

puzzleak… 

• Saiatu bideo-azalpenak aurkitzen Interneten, eskolako ariketak egiteko 

zalantzak direnean. 

• Ikasi mapa mentalak eta diagramak eraikitzen. 

• Marraztu matematikako ariketa bat, mundu errealaren ahalik eta itxurarik 

handiena izan dezan. 

• Bultzatu marrazketaren bidezko adierazpen-emozionala, hitzezkoaren 

aurretik; esate baterako: "nola sentitu/sentitzen zaren marraztu nahi 

duzu?". 

• Egin taldeari (edo familiari) buruzko bideo edo argazki-erreportaje bat. 

• Osatu mandalak, margotu pintzelez, diseinatu antzezpen batean lagunekin 

jolasteko atrezzoak. 

• Esperimentatu arkitektura-jolas birtualekin. 

 

 

 

Adimen linguistikoa:  
 

• Irakurri ozen. Haurrek irakurtzen ez 

badakite, ikastera animatuko ditu. Eta baldin 

badakite… irakurtzera animatuko ditu.  

• Irakurri poesia, ez bakarrik prosa. 

• Asmatu pertsonaiak eta bultzatu ikasleak 

(edo seme-alabak) istorio bat sortzera haiekin. 

• Animatu egunkari pertsonal bat idaztera.  

• Saiatu hiztegi aberatsa erabiltzen, 

gehiegikeria absurdoan erori gabe, jakina 

(adinez eta adimenez dagokiena… eta apur bat gainetik).  

• Prestatu ekimen baten aurkezpena, hala nola urtebetetzea edo oporrak, eta 

ondoren aurkeztu klasean edo etxean. 

• Jolastu hitz-kateatuak eta antzeko jolasetara (edonon egin daiteke, 

bestelako prestakuntzarik gabe). 

• Zer egin dute ikasleek egunean zehar? Konta dezatela: zer jan zuten, 

zertan jolastu diren, zer ikasi duten. 

• Idatzi antzezlan baten gidoia. 
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Adimen logiko-matematikoa:  
 

• Erabili “ikerlari”-galderak: nola jakin zenuen hau? 

• Sustatu elkarrizketaren bidezko arrazoimena: "Zergatik ez zaude ados?".  

• Lagundu hausnarketan: “Nola konpon genezake?”. 

• Bultzatu ikasleak (edo seme-alabak) erantzun edo irtenbide berriak eta 

desberdinak bilatzera: “Bestela konpon litekeela uste al duzu?”, “Zer 

alternatiba bururatzen zaizkizu?”. 

• Identifikatu akatsak joko bat balitz bezala. 

• Landu ondorioztatzeko eta aurreikusteko gaitasuna: “Zer ikasi dezakegu 

ondo atera ez den honengatik?”, “Zer egingo zenuke egoera horretan?”, 

“Nola uste duzu bukatuko dela hau?”. 

• Erabili sudokuak, eta egin puzzle matematikoak edo logikoak erabiltzen 

dituzten ekimenak. 

 

 

 

 

Norberaren burua ezagutzeko adimena (intrapertsonala):  
 

• Lagundu ikasleei (edo seme-alabei) dituzten emozioak izendatzen: ez 

dira berdinak frustrazioa edo haserrea, euforia edo poza. 

• Utzi adierazten: emozioak ez dira berez onak, ez txarrak ere, 

beharrezkoak baizik. Hori dela eta, ezinbestekoa da gazteek 

esperimentatzea, haiek izendatzen ikasteko eta horrela kudeatzen hasteko. 

• Irakatsi edozer senti dezaketela, baina ezin dela edozer egin sentitzen den 

horrekin; lagundu aurkitzen sentitzen duena kudeatzeko modu 

eraginkorrak. 

• Izan eredu: haurrek “modelatua” deritzonaren bitartez ikasten dute 

funtsean. Umeari emozio-kudeaketaren eredu eraginkorra eskainiz gero, 

errazago jarraituko ditu pauso horiek. 

• Ez egin itxurarik haien aurrean; denok gara izaki emozionalak. 

Erreferenteak “gizatiarrak” direla ikusteak ere lasaitu ditzake.  

• Pentsatu jokaera txar baten atzean beti dagoela ondo kudeatu gabeko 

emozioren bat. Saiatu hura identifikatzen, edozer erabaki hartu aurretik: 

konektatu, zuzendu baino lehen. 
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Pertsonen arteko harremanetarako adimena (inter-

pertsonala):  
 

• Egin lan kooperatiboa klasean (edo etxean): ezinbestekoa da bakoitzak 

bere partea egitea, "talde-lanaren" espiritua sortzeko. 

• Landu enpatia honelako moduko esaldiekin: "Jar zaitezke haren lekuan?", 

"Zer egingo zenuke zuk haren lekuan?".  

• Irakatsi atzeraelikadura (feedback-a) ematen eta hartzen, betiere 

positibotik hasita, eta gero hobetzeko eremua aurkezten. 

• Landu entzumen aktiboa, ikasleek (seme-alabek) benetan entzuten 

ikasteko, ez bakarrik besteek hitz egiten amaitu arte itxaroten. 

• Lagundu haien gatazkak konpontzen, bultzatuz lehenbizi haiei beren 

irtenbide propioak aurkitzen. 

• Bultzatu erabakiak hartzera. Esate baterako, beren kabuz eskatzen zerbait 

(eskolako atezainari, talderako zerbait erostean denda batean…).  

• Erakutsi beren eskubideak defendatzen, modu adeitsu baina irmoan 

(asertibitatez). 

• Eta oroitu berriro ere: helduok haien eredu gara. Helduok besteekin 

harremanetan jartzeko dugun modua izango da barneratuko duten eraginik 

indartsuena. 
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Pentsamendurako sei kapela 
 

Liburu honetatik moldatua: Bono, Edward de, (1985). Six Thinking Hat. 

Little, Brown and Company. Eta baita www.lamenteesmaravillosa.com/la-

tecnica-de-los-seis-sombreros/ webgunetik ere.  

 

Sei kapelen teknika funtsezkoa da. Izan ere, egiturazko oinarrizko 

elementuak eskaintzen ditu, pentsamenduaren estrategiak eta gaitasunak 

sustatzeko. De Bonok sortua (2009an), hainbat eduki-motatan garatzen eta 

jartzen da praktikan. Adibidez, haur hezkuntzan, gorputz-hizkuntzaren bitartez 

erabil daiteke: kapela gorrian, bihotza seinalatu; kapela beltzean, begia erne 

egotearen keinua; kapela horian, irribarrea eta esku ematea… Horrela, 

aplikatzen den fase bakoitzean, haurrek errazago gogora dezakete fase horietako 

esanahia.  

Nahiz eta adimen interpertsonalari eta 

intrapertsonalari estuago lotuta egon, erabakiak 

hartzeko duen balioagatik, ikaragarrizko altxorra da, 

orokorrean, edozer eduki-motatan erabil 

daitekeelako, hartuko diren erabakien funtzioen 

arabera (kirola, natura, musika ekitaldiak…). Eta 

horrek, beste gaitasun batzuk estimulatzen ditu, hain 

zuzen.  

Teknika aplikatzeko garaian, kontuan izan eduki 

batzuen ikerketan edo erabaki-hartzeetan hainbat 

modutan erreakziona dezakeela pertsona bakoitzak, 

izaeraren arabera (grinatsuago den edo ez, 

errealistagoa den edo ez, kreatiboagoa den edo 

ez…). Nahi izanez gero, ordea, buru-ariketak egin 

daitezke aukera guztiak kitzikatzeko, tonu ludikoa duen planteamendu batekin, 

eta funtzio horiek guztiak landu ahal izateko. Lanketa horrek talde batean (edo, 

zenbaitetan, erabaki pertsonaletan) gertatzen diren ekarpenen integrazioa 

ekarriko du, eta planteamendu sistemiko bat ahalbidetuko. Hori guztia, noski, 

edozer proiektutan, ikerketa-lerrotan, lanetan edo ekintzetan.  

Garapenean, kapelek izaera metaforikoa dute. Horrela, bizitzen ari diren 

pentsamenduaren arabera janzten eta eranzten dituzte parte-hartzaileek. 

Ekarpenak eta guztien aportazioak bateratzen ditu.  
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Hona hemen lan-lerroak: 

 

● Ezagutza eta informazioa barneratzea. 

● Emozioa lantzea. 

● Burubidea eta zuhurtzia jorratzea. 

● Baikortasuna lantzea. 

● Sormena piztea. 

● Balorazioa eta  metakognizioa jorratzea; ezagutzaren ezagutza, lan 

prozesuarena, kosta izan dena, jaso diren emaitzak (ezaugarri baikorrak, 

gabeziak…). 

 

Prozesu horiek guztiak lantzean egiaztatu behar izateak bultzada handia 

ematen dio pentsamenduaren malgutasunari (hainbat arlotan: emozionalean, 

arrazionalean, kreatiboan, alderdi baikorra edo ezkorra landuz…).  

 

 

Pentsamenduaren sei kapelak:  

 

KAPELA ZURIA 

Kapela zuriak eskura dauden errealitateetan eta datu objektiboetan jartzen 

du arreta. 

Egitateak, zifrak, beharrak eta informazio-gabeziak lantzen ditu. 

  

 

KAPELA GORRIA 

Kapela gorriak intuizioaren ikuspuntua irudikatzen du, sentimenduei, 

intuizioei eta emozioei lekua utziz, konponbideak baloratzean. Kapela gorriaren 

bitartez, intuizio edo sentimendu bat erakuts dezakegu, justifikatu behar izan 

gabe. 
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KAPELA BELTZA 

Kapela beltzak arazoaren alde txarrak,  arriskuak, oztopoak… ikusarazten 

ditu, eta haiek gainditzeko eginbeharrak prestatzera bideratzen du. Zuhurtziaren 

eta tentuaren kapela da. Beti izan behar du logikoa, eta inola ere ez da kapela 

negatiboa edo besteak baino okerragoa izango. Kapela beltza erabiltzen da 

adierazteko iradokizun bat zergatik ez den bat etortzen egitateekin. 

 

 

KAPELA HORIA 

Kapela horiak ikuspuntu baikorra adierazten du. Erabaki baten alde on 

guztiak ikusten uzten du, eta aurrera segitzeko motibazioa eragiten du. Logika 

positiboarekin du zerikusia. Lantzekoa den edozer gairen balioak eta onurak 

irudikatzen ditu. Aurrera begiratzeko erabili behar da, proposatutako edo 

gertatutako ekintza baten emaitzei begiratzeko. 

 

 

KAPELA BERDEA 

Kapela berdeak sormenaren ikuspuntua, pentsamendu paraleloa eta 

murrizketarik gabea bultzatu nahi ditu, arazoaren konponbide sortzaileak 

aurkitzeko. Interesgarria dena bilatzen du: estimuluak eta aldaketak. 

  

 

KAPELA URDINA 

Kapela urdina pentsamenduaren prozesua kontrolatzeko eta kudeatzeko 

kapela da; ikuspegi globalarena. Ez da pausatzen kontuan bertan. 

Pentsamenduaren prozesua zaintzen du. Orkestra-zuzendariaren rola betetzen 

du. 
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Musika-adimena 
 

Howard Gardner eta haur prodijioak 
 

Howard Gardnerrek zenbait adimen proposatzen (eta jorratzen) ditu. 

Horietako bat, gutxi samar lantzen dena klasean, “musika-adimena” da.  

 
Liburu honetatik moldatua: Gardner, Howard, (1993). Multiple Intelligences. Basic 

Books. 

 

Yehudi Menuhin biolin-jotzaileari biolina jo aurretik 

ere ageri zitzaion musika-adimena. Gurasoekin San 

Frantziskoko orkestra ikustera joan zen umetan, eta hain 

liluratuta geratu zen, urtebetetzerako biolina eskatu 

baitzien gurasoei. 10 urterekin nazioarteko artista zen 

jada. Horrela ikusita, esan liteke Yehudiren musika-

adimenak lotura biologikoa zuela. Ume prodijioak dira, 

dio Gardner-ek, horren froga.  

 

Hiru urte zituela, gurasoekin joaten zen Yehudi Menuhin 

San Frantziskoko Orkestrak eskainitako kontzertuak entzutera. 

Louis Persinger-en biolinak liluratu egin zuen Yehudi txikia. 

Erabat liluratu ere. Behin eta berriro eskatu zuen biolin bat 

bere urtebetetzerako, eta ez hori bakarrik: Louis Persinger nahi zuen irakasle! 

Amorerik eman gabe, gauza biak lortu zituen azkenean, biolina eta Persinger. 

Hamar urte zituela, nazioarteko ospea irabazia zuen Menuhinek.  

Howard Gardner-ek kontatzen duenez, sekula biolin bat ukitu aurretik ere 

(edota inongo heziketa musikalik izan aurretik ere) moldatu zen Yehudi 

Menuhin biolinistaren musika-adimena. Hiru urterekin izan zuen jada sekulako 

erreakzioa biolinaren aurrean, haren soinuari eta mugimenduari. Eta Yehudiren 

aurrerapena oso bizkorra izan zen, nolabait biologikoki hartarako prest egon 

balitz bezala.  

Gardner-en ustez, halako haur prodijioen existentziak zera adierazten du: 

badagoela nolabaiteko lotura biologikoren bat adimen-mota bakoitzarentzat. 

Badira beste multzo berezi batzuk, hala nola haur autistak, gauza direnak 

musika-tresna bat zoragarriro ondo jotzeko, nahiz eta hitz egiteko arazo handiak 

izan, adibidez. Musika-adimenaren eta beste adimenen arteko independentzia 

adieraziko luke horrek.  

Finean, musikarekiko trebetasuna “adimen” gisa interpretatzen duten datuen 

iturria askotarikoa da. Musikarekiko gaitasunak ez du zertan ekarri berarekin 



Maddi eta euskal piratak: irakaslearen gida 

 

 
69 

 

bestelako gaitasun intelektual berezirik, matematikak kasu. Irizpide zabaldu 

baten arabera, baina, horrela behar luke. Definizioz aintzat hartzekoa litzateke, 

eta datuek adierazten dutenez, horren inklusioa enpirikoki arrazoitua legoke.  

 

Harri Aroko gizarteetan, dirudienez, musikak funtzio bateratzailea zuen, oso 

garrantzitsua gainera. Txorien kantuak beste espezieekiko lotura ahalbidetzen 

du. Askotariko kulturetatik eratorritako datuek babesten dute musika gaitasun 

unibertsala delako ideia.  

 

 

Howard Gardnerri kritika: 10.000 orduak (M. Gladwell) 
 

Gardner-en ikuspegiak baditu kritikoak, noski. Horietako ezagunenetarikoa Malcolm  

Gladwell da. Ikus dezagun Gladwell-ek zer dioen.  

Liburu honetatik moldatua: Gladwell, Malcolm, (2008). Outliers. Little, Brown and 

Company (eta baita webgune honetatik ere: http://www.factoriameeu.com). 

 

Gladwell-ek adierazten duenez, zerbaitean benetako aditua izateko 

ezinbestekoa da horren praktikan edo ikasketan 10.000 ordu inguru ematea. 

Beste modu batera esanda, 10 ordu astero 20 urtean zehar; 20 

ordu astean 10 urtean zehar; edo 40 ordu astean 5 urtean 

zehar. Hori horrela, bi gogoeta etor daitezke burura. Bata, 

hori guztia denbora luzeegia dela. Eta bigarrena, talentu edo 

jeinutasunari esfortzua gailentzen zaiola.   

 

1- Lehenengo baieztapena bertan behera utziko da di-da 

batean. Ziurrenik, telebista ikusteari edota ezer 

gutxirako balio duten gauzak egiten igarotzen den 

denbora aintzat hartuz, astean 10 ordu ateratzeko gai 

ginateke. Ez gaitezen katramilatu “ez dut denborarik” 

leloarekin. Badugu. Oso sinplea da, gure interesak 

lehenetsi behar ditugu, besterik ez.  

 

2-  Bigarren baieztapenari dagokionez, jeinutzat hartzen ditugunen 

adibideetan oinarritzen bagara, maisuak baino gehiago, pertsona langile 

eta konstanteak zirela jabetuko gara.  

 

Liburuan konstantzia eta esfortzua eredu izan zuten beste pertsona batzuen 

adibideak ere aurkitu daitezke. 

 

- Jimi Hendrix, esate baterako. Orduak eta orduak ematen zituen gitarra 

jotzen. Esaten dutenez, instrumentuarekin berarekin egiten zuen lo.  

http://www.factoriameeu.com/
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- Edo Amadeus Mozart. Oso gaztetxoa zela idatzi zituen Mozartek obra 

handiak, baina gaztaroan sortu zituen maisu-lanak.  

 

Liburuan azaltzen den aipua berreskuratuko dugu hemen: “Norbait ona 

denean ez du besterik gabe praktikatzen, ona izateko praktikatzen du”. Horrela 

bada, eta praktikari dagokionez (betiere Gladwell-en esanetan):  

 

 Ordu bat: oinarrizko ezagutza izan dezakegu. 

 10 ordu: oinarrizko kontzeptuen ezagutza zabalagoa izango dugu. 

 100 ordu: maila ertaina eskuratuko dugu. 

 1.000 ordu: aditu izateko bidean gaude. 

 10.000 ordu: maisu izan gintezke gaitasun horretan. 

 

Ondorioak 
 

Esandako guztiaren ondoren, 10.000 orduren teoriak zerbaitean maisu 

bihurtzen zaitu? Bai eta ez. 

Baietz esatera ausartuko gara. Izan ere, nahikoa denbora baita ezagutza edo 

teoria barneratzeko, eta ziurrenik praktikan abila izan gintezke ordurako. Hala 

ere, gure iritzian gaitasunak pisu handiagoa du Gladwellentzat duena baino. 

Princeton-eko unibertsitateak 2014an metodo horren inguruan egindako 

behaketa baten emaitzaren arabera, praktikari modu trinkoan helduz gero, 

lan/zeregin bat gauzatzeko garaian, errendimendua % 12 da. % 24, berriz, kirol 

edo joko bat denean eta % 4, aldiz, larrialdi bat kudeatzen denean. Zifra oso 

apalak liburuak proposatzen dituen helburuekin alderatuz gero.  

Beraz, argi dago: ekinez  gero, hobetuko dugu, noski. Alta, denbora luzez 

gitarra bat eskuan izanagatik ere, gaitasunik izan ezean, ez gara Jimi Hendrix 

izatera iritsiko.  

 

Gaia sakontzeko beste liburu oso interesgarria, hauxe:  Greene, Robert, 

(2012). Mastery. Viking Press. 
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Adimen musikalaren kontzeptua, adierazleak eta 

elementu adierazgarriak 

 

Liburu honetatik moldatua: Escamilla Gonzalez, Amparo, (2014). Inteligencias 

múltiples. Graó. 

 

Uste denez, adimen musikala da garatzen dugun lehena. Izan ere, haurtxoek 

musika entzutean erreakzionatu egiten dute, eta hitz egiten hasi aurretik ere 

konpasaren erritmora mugitzen dira. Historikoki, albisteen eta kulturaren 

zabalkundean garrantzi handia izan du adimen musikalak (eta horrela darrai 

munduko leku askotan, hala nola Afrikako bazter ugaritan).  

Hala eta guztiz ere, konturatuko gara adimen-mota hori aintzat hartzeko eta 

estimulatzeko modua oso bestelakoa dela hainbat eta hainbat kulturatan, nahiz 

eta gaur egungo mendebaldeko hezkuntzan eta gizartean ez den arreta handien 

jasotzen duen adimen-mota. Esate baterako, Austrian, Hungarian eta Japonian, 

adimen-mota horrek duen balorazioa oso bestelakoa da, eta pisu handia du 

hezkuntzan, familian eta gizartean.  

Askotariko erritmoak, melodiak eta egitura musikalak ezagutzeko, 

estimatzeko, interpretatzeko eta konposatzeko ahalmena litzateke adimen 

musikala. 

Beste adimenekin gertatzen den moduan, bere osagaien garapena eta beste 

adimenekiko harremanak bestelakoak izango dira, haren intentsitatearen edo 

jarduera-motaren eta mailaren arabera. Esaterako, biolin-, gitarra- edo piano-

jotzaile batek adimen korporal-zinestesiko handia behar du; orkestra-

zuzendariak, adimen interpertsonala; opera-interpreteak eta komedia 

musikaleko artistek adimen musikal eta korporal-zinestesikoaz gain, adimen 

espazial eta interpertsonala ere behar dute.  

 

Adimen musikalaren lanketak hainbat prozesu ditu:  

 

● Kognitiboak eta emozionalak. Pieza musikalen analisirako, 

ulermenerako, baloraziorako eta konposiziorako beharrezkoak.  

● Entzumenezkoa. Musika-konposizio baten edertasunaz eta egituraz 

jabetzen laguntzen digu prozesu akustikoa osatzen duten melodiak, tinbreak, 

erritmoak eta armoniak, pertzepzioaren eta ulermenaren bitartez.  
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● Ikusmenezkoa. Notazio musikalak irakurtzeko beharrezkoa. Modu 

sekuentzialean aurkezten da, bai eta forma eta testuinguru espazialean ere, 

notazioari zentzua ematen baitio.  

● Kinesikoa. Gorputz-hizkuntza eta mugimenduzkoa. Izan ere, musikaren 

interpretaziorako mugimenduen koordinazio konplexua behar da (mugimenduen 

koordinazio sakonagoa beharko dute instrumentu jakin batzuek).  

 

Adimen musikala adierazle hauen bitartez azaltzen da:  
 

● Pertsonen, objektuen, animalien eta natura-fenomenoen soinuak bereizten 

ditu.  

● “Soinu-mapetan”, pertsonak, objektuak, animaliak eta fenomeno 

naturalak identifikatzen eta kokatzen ditu.  

● Ahots-interpretazioaren eta instrumentu-interpretazioaren jakin-mina 

adierazten du.  

● Objektuen, animalien eta natura-fenomenoen soinuak matiz aberatsez 

imitatzen ditu.   

● Askotariko obren eta musikagileen elementuak eta esanahia erlazionatzen 

ditu.  

● Hainbat musika-instrumenturen soinuak, jatorriak, ezaugarriak eta 

gaitasunak identifikatzen ditu.  

● Askotariko ahots-moten jatorriak, gaitasunak eta ezaugarriak 

identifikatzen ditu.  

● Hainbat instrumentuk eta obra musikalek eragin ditzaketen ondorio 

emozionalak ebaluatzen ditu. 

● Askotariko abestiak eta melodiak barneratzen eta gogoratzen ditu.  

● Hainbat pertsonaren ahotsen nolakotasunak imitatzen ditu. 

● Hainbat lekutan eta momentutan, obra musikalak entzuteko jakin-mina 

edo gogoa adierazten du.  

● Poesiak eta abestiak konposatzen ditu. 

● Instrumentuen, obren edo musikagileen jatorriak 

eta esanahiak ikertzen ditu.  
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Iradokizun didaktikoak: materialak eta gauzatzeko 

proposamenak 

 

Adimen musikala estimulatzeko, ondorengo 

baliabide material hauek erabil ditzakegu:  

● Musika-ekipoak.  

● Ordenagailuak, musika-softwareak… 

● Audio eta musika-ekoizpenerako “laborategiak” 

eta ekoizpen-zentroak (botilak, soinu ontziak, 

estetoskopioa, metronomoa…).  

● Harizko musika instrumentuak, teklatuak, perkusiozkoak eta haizezkoak. 

● Hondakina diren materialak, hainbat soinu-mota sortzeko eta 

identifikatzeko.  

● Irratia, grabagailuak… 

● Grabazio-serieak. 

● Telebista, programak eta pelikula musikalak. 

● Soinu-mapak.  

 

Musika-adimena garatzeko eta potentziatzeko, askotariko ekintzak 

aurrera eraman beharko ditugu. Hori bai, jarraian zerrendatuko ditugun 

proposamen hauek aintzat hartuz:  

● Ipini hitzetan hainbat materialen eta objekturen soinu-ezaugarri eta -

propietateak esploratutako eta aurrera eramandako esperientziak.  

● Antzeman bizitako emozioak, hainbat obra musikal interpretatzean edo 

entzutean (nork beragan eta besteengan), eta jakinarazi zein diren (poztasuna, 

tristura, beldurra, haserrea…).  

● Hautatu zenbait emozio-mota (poztasuna, tristura, beldurra, haserrea…) 

norberarengan nahiz besteengan eragin ditzaketen obra musikalak.  

● Esploratu gorputzak sor ditzakeen soinuen ezaugarriak eta gaitasunak, eta 

kontatu izandako esperientziak hitzen bitartez.  

● Esploratu askotariko instrumentu-moten soinuak, haien ezaugarriak eta 

gaitasunak, eta kontatu izandako esperientziak hitzen bitartez. 
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● Ezagutu eta imitatu inguruko soinuak (pertsonak, animaliak, natura, 

gailuak, ekintzak…).  

● Zehaztu soinuaren ezaugarriak askotariko entzunaldi-motetan (pertsonen 

arteko elkarrizketetan, musika obretan…): tonua edo altuera, intentsitatea, 

tinbrea eta iraupena.   

● Aitortu musikak duen balio emozionala pertsonak, gertaerak, animaliak, 

objektuak eta egoerak (hainbat ereserki-mota, nazionalak, kirolari loturikoak, 

eskolakoak, bizitzako momentu zehatz bati loturiko abestiak…) gogora 

ekartzeko: poztasuna, tristura, harrotasuna, beldurra… 

● Erlazionatu askotariko obra eta musika-instrumentuak festa eta ospakizun 

sozial eta kulturalekin (komunitateko abestiak, herri tradizioko instrumentuak 

edo inguruan esanguratsuak direnak, Gabonetako obra propioak, Aste 

Santukoak, tokiko festetakoak…). 

● Eraldatu entzumeneko esperientzia batzuk, bolumena, intentsitatea, 

tinbrea edo iraupena aldatuz. 

● Hautatu, sailkatu eta interpretatu abestiak, hainbat kriterio jarraituz: 

egilea, gaia, instrumentuak, interpreteak, hartzailea… 

● Konposatu letrak eta melodiak, eta eraldatu horietako batzuk (bolumena, 

erritmoa, iraupena…).  

● Ipini girotzeko musika eskolan gertatzen diren hamaika egoeratan 

(pintatzean, modelatzean, irakurketan, dramatizazioetan, jolas eta kiroletan), eta 

bultzatu hori hautatzeko eta baloratzerako garaian ikasleek parte hartzea 

(baloratu zer obra, zergatik, aurrera eramango diren ekintzetan, zer eragin 

izango duen musikak…). 

● Aztertu zenbait obretara eta kontzertutara joan-ondorengo alor hauek: 

non, noiz, norekin, zertarako… 

● Gauzatu hainbat musika-obra eta errepresentazio, betiere aztertuz zer, 

nola, zergatik, zertarako… 

● Tartea egin musikari, eta eman merezi duen aitortza festatan, 

lehiaketetan, askotariko txapelketa-motetan (kirolean, literaturan, arte 

plastikoetan…).  

● Antolatu musika-lehiaketak eta festak familiaren eta inguru sozialaren 

parte-hartzearekin. Erabili zabalkunderako bitartekoak 

(kartelak, posta, blogak, eskola aldizkariak, 

instituzioko web gunea…), goraipatuz adimen 

musikalaren bereizgarriak diren gaitasunak.  
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Zeri esaten zaio ikasketa kooperatiboa? 

IK-KI Dokumentu nagusia-ikasketa-kooperatiboa 

Pere Pujolàs eta José Ramón Lago (Koordinatzaileak)  

Mila  Naranjo,  Olga  Pedragosa,  Gemma  Riera,  Jesús  Soldevila, Glòria  Olmos,  Alba 

Torner eta Carles Rodrigo (Vic-eko Unibertsitatea) 

Hemendik hartua (eta apur bat moldatua): Spencer Kagan (14 or.). 

Ikasketa kooperatiboaren baldintzak. 

Johnson, Johnson eta Holubec-en ikasketa kooperatiboaren definiziotik 

abiatuta, eta Spencer Kagan-en (1990) ekarpenak aintzat hartuta, ikasketa 

kooperatiboa ikasle talde txikien –osaketa heterogeneokoak gehienetan, 

errendimenduari eta ahalmenari dagokienez– erabilpen didaktikoa da eta, 

jardueraren egitura horren bitartez, honako hauek bilatzen dira: berdintasunezko 

parte-hartzea ahalik eta gehien ziurtatzea (taldekide guztiek parte hartzeko 

aukera berdinak izan ditzaten) eta beren arteko aldibereko elkarreragina 

indartzea, taldean lan egiten ikasteaz gainera, taldekide guztiek proposatutako 

edukiak ikas ditzaten, nork bere ahalmenak neurri gorenera eramanik.  

Zehaztu berri dugun definiziotik, ondorengo alderdi hauek nabarmendu 

daitezke:  

  Ikasketa kooperatiboko talde bateko kideek erantzukizun bikoitza 

dute: irakasleak irakatsitakoa ikastea eta taldekideek ere ikas dezaten 

laguntzea.  

 Irakasleek, berriz, bi xedetarako erabiltzen dute ikasketa 

kooperatiboa: ikasleek eskolako edukiak ikas ditzaten eta, aldi berean, 

taldean lan egiten eta solidario izaten ikas dezaten, azken bi horiek 

eskolako eduki gisa hartuta. Alegia, ikasteko kooperatu eta 

kooperatzen ikasi…  

 Kontua ez da ikasgela bateko ikasleek, noizik behin, «talde-lan» bat 

egitea, baizik eta, era egonkorragoan, «lantaldeetan» antolatuta 

egotea, batik bat, elkarrekin ikasteko eta, aldian behin, hala egokitzen 

bada, guztien artean lan bat egiteko.  

 Ikasketa kooperatiboa ez da soilik eskolako edukiak hobeto ikasteko 

metodo edo baliabide bereziki baliagarri bat, baizik eta ikasleek ikasi 

beharreko curriculum eduki bat gehiago. Hau da, irakatsi behar zaien 

ikasgai bat. 

 

https://drive.google.com/open?id=1rYYOfSjvCA2BLXfdmrvGEwHFNOxeUiy0
https://drive.google.com/open?id=1rYYOfSjvCA2BLXfdmrvGEwHFNOxeUiy0
https://drive.google.com/open?id=1rYYOfSjvCA2BLXfdmrvGEwHFNOxeUiy0
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Parte-hartze ekitatiboa 

 

Kagan-en arabera, «Elkarrekin ikasi» ereduak ez du egituratzen taldekideen 

berdintasunezko parte-hartzea. Izan ere, taldeen barruan, parte-hartzea berez sor 

dadin uzten du, hau da, ez dago parte hartzera behartzen duen inolako 

«egiturarik». Esate baterako, eredu hori aplikatzen duen irakasle batentzat 

nahikoa izan daiteke ikasleek, egitura jakin bat gabe, talde barruan zerbait 

eztabaidatzea (problema bat ebazteko modua, adibidez, edo jardueraren bat nola 

egin…). Egituratu gabeko parte-hartze horrek –kasu horretan, eztabaida baten 

bidez– ez du bermatzen taldeko kide guztien parte-hartzea ekitatiboa izango 

denik: izan ere, gerta daiteke beren ikuspuntua adierazteko eta azaltzeko premia 

handiena dutenek horretarako aukera gutxien izatea, hain zuzen ere, agian 

gutxien behar dutenek parte-hartze guztia monopolizatzen 

dutelako. Berdintasunezko parte-hartzea ikasleen esku uztea 

ilusio faltsuak egitea da eta emaitza, ia beti, parte-hartze 

desorekatua da. Zentzu horretan, Kagan-en egitura 

kooperatiboek edo antzeko beste batzuek taldeko kide guztien 

parte-hartzea –berdintasunezkoa edo ekitatiboa, neurri batean– 

bermatzen dute. 
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Aldibereko elkarreragina 

 

Spencer Kagan-en definizioaren arabera, aldibereko elkarreragina, 

ikasketan konprometiturik egonik, une jakin batean, aldi berean elkarreraginean 

ari diren taldeko kideen ehunekoa da. Lau kideko talde batean, aldibereko 

elkarreragin gehiago egongo da beti, bost edo hiru kidez osatutako batean baino. 

Taldeko kideen kopurua bakoitia baldin bada (hiru edo bost) askoz ere 

errazagoa da, une jakin batean, beste batekin elkarreraginean ez dagoen norbait 

egotea, hau da jardueratik kanpo geratzea.  

Jar dezagun adibide bat: oinarri jakin batetik abiatuko gara: hezkuntza 

formalekoen oso antzeko eskema bati jarraituz, Fundown-Murciako programak 

moduluka egituratuta daude. Horietako bakoitzak mota bateko edo besteko 

edukiekin erlazionatutako helburu orokorrak eta espezifikoak ditu, eta hainbat 

jarduera programatzen dira esandako helburuak erdiesteko. 

Jarduera horiek era kooperatiboan (ez banakakoan) gauzatzeko, 

hezitzaileak lau kideko taldeetan banatzen ditu programan parte hartzen duten 

pertsonak. Talde horiek heterogeneoak izango dira alderdi guztietatik 

begiratuta, autonomia edo beregaintasun maila barne dela. Hala, pertsona bat 

egongo da beregaintasun handikoa, bi ertainekoak eta bat autonomia 

gutxiagokoa. Gai bakoitzean aurreikusitako jarduerak gauzatzean, nork bere 

aldetik eta bere ikasmahaian egin ordez, lauko taldeetan lan egiteko gonbita 

egingo die, nork bere koadernoan edo fitxan, baina elkarri lagunduz. 

Horretarako, jarduerak gauzatzean lauak elkarreraginean ariko direla 

ziurtatzeko, hezitzaileak, adibidez, Arkatzak erdira izenez ezagutzen den egitura 

kooperatiboa erabil dezake. Hona nola egiten den: hezitzaileak lau ariketa 

dituen orri bat emango die lau kidez osatutako talde bakoitzari: batek lehenengo 

ariketa-gidatuko du (ez egin); beste batek, bigarrena; besteak, hirugarrena; eta 

azkenekoak, laugarrena. Lehenengoak lehen ariketa irakurriko du eta guztien 

artean erabakiko dute zein den ariketa egiteko erarik onena; hizketan eta 

erabakitzen ari diren bitartean, arkatzak mahaiaren erdian utziko dituzte, 

aditzera emanez hitz egiteko garaia dela, ez idaztekoa. Ados jarritakoan, nork 

bere arkatza hartuko du eta, orain isilik, lehen ariketa egingo dute beren 

koadernoetan.  



Maddi eta euskal piratak: irakaslearen gida 

 

 
78 

 

Ondoren, bigarrenak bigarren ariketa irakurriko du, eta gauza bera egingo 

dute, eta horrela lau ariketak osatu arte. Egitura horrek, nolabait ere, programan 

parte hartzen duen ikaslea aurreikusitako lau ariketak berak bakarrik ez egitera 

«behartzen du», baizik eta, besteekin batera egitera, guztien artean ariketa 

egiteko modurik onena bilatzera, hau da, lankidetzan eta elkarlanean aritzera…  

Esandako egituraren «efektua» lankidetza eta kooperazioa dira, horrela lan 

eginez, neurri handi batean, berdintasunezko parte-hartzea (parte hartzeko 

aukera berdina dute taldeko kide guztiek) eta aldibereko elkarreragina (nork 

bere koadernoan lau ariketak egin aurretik, elkarreraginean aritu dira hura 

gauzatzeko era onena erabakitzeko) bermatu baitira. 

Egitura hori proposatu ordez, hezitzaileak esaten badie, besterik gabe, 

proposatutako jarduerak guztien artean, taldean, egiteko, segur aski, lauetako 

batek egingo ditu edo esango du nola egin behar diren ariketa guztiak edo, 

gehienera ere, ariketak banatuko dituzte eta nork berea egingo du. Kasu 

horretan, ez da egon ez berdintasunezko parte-hartzerik, ez aldibereko 

elkarreraginik. 
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Gidaren amaiera 
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Liburu hauek (eta laster gehiagok) ere Irakurketa-gida dinamikoak dituzte:  
 

 

 

Abbadiaren sekretua (Fernando Morillo) 
 

Antton Abbadia bidaiari euskaltzalea hainbat enigma-jokoren bitartez 

ezagutzeko istorio misteriotsua. 

Zenbait lagun Hendaiako Abbadia Eremuan harrapaturik. Abbadiaren 

gai kuttunak barra-barra: izadia, gaztelua, izarrak, izana, euskara, 

literatura… Gure historiako pertsonaiarik interesgarrienetakoa, dudarik 

gabe.  

Gaumin argitaletxea (2012). 

Adina: 11tik aurrera. 

Informazio gehiago hemen. 
 
 

Hendaiako Nekatoeneako Artista-egonaldiaren beka  

irabazi zuen 2011n. 

 Sua piztea baizik (Fernando Morillo) 
 

“Hezkuntza ez da ontzi bat betetzea, sua piztea baizik” (W. Yeats) 
 

Ermua: mendiek besarkaturiko herria.  

Miren, Hodei eta Ismene: hiru lagun. Oraindik elkarrekiko 

sentimenduak onartu nahi ez, baina ikastetik gertu.  

Ispilu misteriotsua: antzinako mago erreal batena, eta beharbada 

benetan nor zaren erakutsi ahal dizuna. 

Izaskun: hezkuntza eraldatu nahi lukeen irakaslea. Nekatua eta 

gainezkatua, baina dena emateko prest ikasle-irakasleen txinpartak 

berpizteko.  

Hegorik gabeko txoria: Mirenek aurkitu du kalean, eta hala ikusten du 

bere burua. Hautsia, desilusionatua. Ez du etxetik atera nahi.  

Hodeik eta Ismenek denetik biziko dute Mirenen hegoak sendatzearren: 

lapurretak, borrokak, atxiloketak, sua, izua eta lilura. Izaskunen 

laguntzarekin, beren bizitzako abentura biziko dute… ikastetxea iraultzen 

duten bitartean. 

Gaumin argitaletxea (2019). Adina: 14-15etik aurrera. 

Informazio gehiago hemen. 
 

http://www.fernandomorillo.eu/abbadiaren-sekretua/
http://www.fernandomorillo.eu/sua-piztea-baizik/
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Santiago Bidearen misterioa (Fernando Morillo) 
 

IRAKURKETA ERRAZA formatuan.  

Ulises marinel zaharra da. 

Bere itsasontzia hondoratu zenean, 

bera bakarrik atera zen bizirik, 

eta beldurra hartu zion bizitzari. 

Kemen, berriz, mutil gaztea eta irribarretsua da. 

Itxuraz, ezin zoriontsuagoa, 

bizitzaz eta bere neska-lagunaz maitemindua. 

Biak elkartuko dira Santiago Bidean, 

bakoitzak duen promesa sekretua betetzeko asmoz. 

Gaumin argitaletxea (2014). 

Adina: 13tik aurrera. 

Informazio gehiago hemen. 

 

 

 

Izar malkoak. Edizio berritua (Fernando Morillo) 

Beñatek zorte txarra izan du beti neskekin. Orain, hacker izan nahian 

dabil, baina bizitzak ezuste ederra dakarkio kolpetik: ezustean neska bat ez, 

bi ibiliko zaizkio inguruan. Zenbat ertz, zalantza, beldur eta eromen! 

Gaumin argitaletxea, 2015 

Adina: 14tik aurrera 

2003an Euskadi Saria irabazi zuen. 

 

Informazio gehiago hemen. 

 
  

http://www.fernandomorillo.eu/santiago-bidearen-misterioa-irakurketa-erraza-formatuan/
http://www.fernandomorillo.eu/izar-malkoak-edizio-berritua/
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Gelan lan egiteko material gehiago nahi? 
 

Euskaraz irakasteko material faltan gaudela sarritan entzun ostean, Gaumin 

sormen-taldean etengabe dihardugu gure lanei ahal bezainbeste osagai eta tresna 

erabilgarri gehitzen, batez ere klasean edo irakurle-taldeetan irakasleak laguntza 

apur bat zabalagoa izan dezan. 

Gure liburu askok dituzte bideoak, audioliburu osoak, “ohiko” 

irakurketa-gidak… eta baita haiek erabiltzeko ideiak eta aholkuak ere.   

 

Material edota informazio hori guztia denentzat zabalik da (doan). Beraz, 

lasai asko zehaztu zer beharko zenukeen, eta helaraziko dizugu … edo izango ez 

bagenu ere, ahal dugun neurrian gure txikian sortzen ahaleginduko ginateke.  

Modu berean, informazio edo irakaspen-esperientzia interesgarriak izango 

bazenitu gelan, eskertuko genuke guri helaraztea, gero guk geure aldetik 

zabaltzen ahalegintzeko. Horrela lortuko dugu, guztion artean eta pausoz pauso, 

askoz urrunago iristea. 

Bide eta bidaia on! 

Eta ez adiorik.  
 
 

Gaumin sormen-taldea 
 

Gure lanen inguruan informazio gehiago nahi (edo edozer aholku edo iruzkin) 

izanez gero, idatzi mesedez hona: 
 

gauminhontza@gmail.com 

 

 

 
 

 
 


