
 



 
1 

SARRERA 
“Si jamais j’oublie… rappelle-moi qui je suis, pourquoi, je suis en vie.” 

Inoiz ahazten badut… gogora iezadazu nor naizen, zergatik bizi naizen. 

ZAZ 

Kaixo, lagun: 

Jarraian datozen hitzak zuretzat dira. Bai, zuretzat. Arrazoia sinplea da: letren mundua konpartitzen 

dugu, eta horrek, ibilbide magiko honetan, bidelagun bihurtzen gaitu. 

Literatura Unibertsala irakasten dut Batxilergoko lehenengo mailan. Erein argitaletxeak irakasgai 

horretarako argitaratuta daukan liburua1 oso tresna erabilgarria da irakasle zein ikasleentzat; izan ere, 

literaturaren ikuspegi orokorra erabilita, Antzinarotik gaur arteko bilakaera modu argi eta ulergarrian 

azaltzen digu. Esku artean eduki baduzu, konturatuko zinen garaiei, mugimenduei, generoei, autoreei eta obrei 

buruzko informaziorik esanguratsuena biltzen duela, irakurtzeko testu-antologia eskaintzen digula eta 

hausnarketarako edota lanketa txikietarako proposamenak ere agertzen zaizkigula.  

Hori horrela, esango dizut ikasgaiaren zati handi bat aipatutako horrekin, edota aipatutako horren 

egokitzapenekin, betetzen dudala; baina beste zati handi bat sormenarekin betetzen saiatzen naizela; ni eta 

honetan ari garen guztiok, seguru nago.  

Sormena. Batzuetan, ikasleen ideietatik abiatuta diseinatzen ditugu proiektuak, eta, beste batzuetan, 

irakasleon ideietatik abiatuta; batzuetan, proiektu-proposamenak barra-barra datozkigu burura, eta beste 

zenbaitetan, blokeatuago gaude. Zergatik ez, beraz, gelaratzeko proiektu-ereduak sortu eta diseinua jasota 

utzi, denon eskura egon daitezen? Gurean egiteko sortzen dugunak, akaso, beste batzuenean ere funtziona 

dezake. Horra hor, bada, asmoa.  

                                                             
1Literatura Unibertsala, Batxilergoa 1, Erein. 
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Letren mundua geure egiten ikasi behar dugu, edo, hobeto esanda, gurea den hori ezagutu egin behar 

dugu, berez, letren munduaz gozatu ahal izateko. Horretarako, letrak laztantzen ikasi behar dugu, letrekin 

dantzan egiten ikasi behar dugu, letrak maitatzen ikasi behar dugu. 

Elkarrekin eta elkarrengandik ikasten da, eta eginez eta ekinez ere bai. Dantzan hasteko, beraz, hainbat 

ikasgai erabilita, jar ditzagun hainbat adinetako ikasleak eta hainbat ikasgaitako irakasleak elkarrekin 

proiektu berean lanean. Erakutsi dezagun denon artean sormenak ez duela mugarik, hariak lotzen hasi, eta 

nahi duguna egiteko gai garela. Sarrionandiak, gogokoen dudan poemetako2 batean, hariek ez gaituztela lotzen 

esaten du. Behin eta berriro irakurri ohi dut poema hori, zoragarria da-eta, eta hortik tiratuta esan dezaket 

hariak, askatasunez, nahi bezala lotzen ditugunean, emaitza magikoak lortzen ditugula. 

Ea, bada, eredu txukuna eskaintzen dudan eta prozedura gehitzen diodan, zeuk, irakurle, nahi bezala 

erabili eta moldatzeko aukera eduki dezazun3.  

Laster arte, lagun. Letren munduan aurkituko nauzu. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 SARRIONANDIA, Joseba: “Ariane” poema in Hilda dago poesia?, Pamiela, Iruñea, 2016. 
3 Lan honetan aurkituko dituzun eduki eta eredu guztiak nik neuk sortutakoak dira (testuak, irudiak, edizioak…). 
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PROIEKTUAREN JUSTIFIKAZIOA 
“Le récit n’est plus l’écriture d’une aventure, mais l’aventure d’une écriture.” 

Idaztearen abentura garrantzitsuagoa da abenturaren idaztea baino. 

JEAN RICARDOU (Nouveau Roman) 

Literatura Unibertsala hautazko irakasgaia da Batxilergoko lehenengo mailan, eta, beste helburu 

batzuen artean, literatura-munduarekiko hurbiltasuna eta sentsibilitatea bermatu behar du ikasgaiak. 

Gure ikasleak konpetentzietan oinarritutako marko batean aritu dira DBHn, eta haien ezagutzak hainbat 

testuingurutan erabiltzeko gai dira. Ikasgai honetan, ikasleak beren ikaskuntza-prozesuaren protagonista 

izaten jarraitzea nahi dugu. Horretarako, izaera ekintzailea aktibatu, eta, sormenaren bidean, proiektu 

literario bat egin eta gidatuko dute. Ikasgaiak planteatutako proiektu-erronkari aurre egiteko, haien 

konpetentziak erabili eta garatuko dituzte: ikastea, pentsatzea, elkarrekin bizitzea, norbera izatea, 

komunikatzea, egitea, ekitea… 
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ERRONKA 
“J’accepte la grande aventure d´être moi.” 

Ni neu izatearen abentura handia onartzen dut.  

SIMONE DE BEAUVOIR 

 

Apirilaren 23a Liburuaren Nazioarteko Eguna da. Egun horretan, txoko bat prestatuko dugu ikastolan 

literaturzaleontzat. Txoko horren leloa “Sormenaren magiaz elkarrekin gozatzen” izango da, eta “Sormenaren 

magia” izena duen proiektuaren emaitza aurkeztuko da bertan. Adin guztietako ikasleen artean sortutako 

ipuinak egongo dira, hainbat formatutan. Helburua, bakarka zein elkarrekin, literaturaz gozatzeko momentua 

eskaintzea da: sortutako lanak ikusi, ipuinak irakurri, iritziak komentatu, sormen askatzailearen emaitza 

sentitu… 

Hori guztia gauza dadin, ikasleek proiektu literario bati aurre egingo diote. Proiektuak sormenaren eta 

elkarlanaren bidea ibili nahi du, batetik, eta, bestetik, literaturara hurbildu nahi ditu ahalik eta ikasle gehien. 

Hainbat arlo inplikatuta, eta hainbat adinetako ikasleen arteko elkarlanaz, ipuinak sortu, ilustratu eta 

paperean zein bideoan editatuko dira. Literatura Unibertsala ikasgaian dauden ikasleak arduratuko dira egun 

horretarako adierazleen sormen-prozesua kudeatzeaz. 
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HELBURUAK 
“Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. 

Τους Λαιστρυγόνας και τους Κύκλωπας,τον θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι,τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, 

αν μέν’ η σκέψις σου υψηλή, αν εκλεκτήσυγκίνησις το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει.” 

 
“Ithakara itzultzeko bidaian abiatzen zarenean, egizu otoitz bidea luze izan dadin, menturez betea, ezagutzez betea. 

Lestrygonei eta Zyklopeei, eta Poseidon hiratuari ez iezaiezu beldur izan, horrelakorik ez duzu zeure bidean inoiz aurkituko, 

zure pentsamenduak gora badirau, baldin eta zirrara fin batek zure izpiritua eta zure gorputza ukitzen baditu.” 

KAVAFIS, K.P. 4 

HELBURU KOMUNA 

Literaturak eskaintzen digun bidaiaz gozatzea. Ikasprozesuan prozesua bera delako eduki 

garrantzitsuena eta, bertan, nork bere sormen-espiritua askatzeko eta erakusteko aukera izango duelako. 

HELBURU OROKORRAK 

Bidaia elkarrekin egiten ikastea eta bidaian elkarrengandik ikastea. Ez dagoelako konpartitzea 

bezalakorik. 

Egiten eta ekiten ikastea. Aurrera egiteko arriskatu beharra dagoelako. 

Bidaian norbera izatea. Beldurrak uxatu eta gure buruarengan sinetsi behar dugulako. 

Gaitasun literarioa martxan jartzea eta sormen literarioa sustatzea. Sormena delako bidea. 

Idaztea bizi-esperientzia gisa ulertzea. Denok daukagulako zer kontatu eta nola kontatu. 

Hizkuntzaren erabilera literarioa esnatzea. Esatekoari forma emateko modu bat delako. 

Literaturaren prozesuaz hausnartzea, elikatzea. Bidaiak asko ematen duelako. 

Komunikatzeko modu askotarikoez jabetzea. Hizketa bidezkoa, hitzik gabekoa, artistikoa eta digitala 

darabiltzagulako.  

                                                             
4 EGUZKIZA, Andolin / OMATOS, Olga: “Ithaka” poema, 1911, in Poema antologia, Pamiela, 1995  
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METODOLOGIA ETA BALIABIDEAK 
Ekin. Beldurrik gabe. Zaren horrekin, daukazun horrekin. 

Baliabideak. Ikastetxeko baliabideak erabiliko dituzte (plastika-materialak, ordenagailuak…), gehiago 

zein gutxiago izan, oinarrizko materialekin gauza baitaiteke proiektua. Ikastetxekoez gain inork besterik 

erabiltzeko aukera edukiko balu, zoragarria! aurrera!   

Metodologia. Guztiz parte-hartzailea izango da; izan ere, kolektibo batek sortu behar du adierazlea, eta, 

horretarako, denon lana ezinbestekoa izango da. Arduradunek antolatutako hierarkian konfiantza jarri 

beharko du ikastalde bakoitzak, eta diseinatutako lan-proiektuan nor bere sormen askatzailea martxan jartzen 

saiatuko da planteatutako erronkari aurre egiteko. Hori besteekin konpartituz, ikasleek lan-proiektua aurrera 

eramateko konpetentziak erakutsiko dituzte. 
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PROZEDURA 
Denok daukagu zer kontatu eta nola kontatu. 

PROIEKTUAREN SEKUENTZIA-MAPA OROKORRA 

 

Lehen fasea. Aurkezpena. 

Garapen-fasea. “Sormenaren magia” 

proiektuan zehaztutako zereginak. 

Aplikazio- eta komunikazio-fasea. 

Ikastolan literaturzaleontzat prestatuko den 

txokoa; bertan, “Sormenaren magiaz 

elkarrekin gozatzen” izenpean, lan guztiak 

elkarrekin gozatzeko aukera egongo baita. 

Orokortzea eta transferentzia. Zer 

egin dugun erakutsi eta egindakoa ebaluatu.   
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IPUINAREN IBILBIDEAREN IRUDI-MAPA OROKORRA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oharra. Eranskinetan ereduak ikusteko aukera dago (I. eranskina eta II. eranskina). 
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ZEREGINAK 

1. ZEREGINA: LANA PLANIFIKATU  

IKASGAIA: Literatura Unibertsala MAILA: Batxilergoko 1. maila 

 

Aurkezpena. Irakasleak erronka zein den jakinaraziko die ikasleei. Literaturzaleontzat apirilaren 23an 

sortu nahi den txokorako materiala behar da, eta, horretarako, Batxilergoko lehenengo mailan Literatura 

Unibertsala ikasten duten ikasleek “Sormenaren magia” proiektu literarioa martxan jarriko dute. Ikasleak 

berak izango dira lan-prozesuaren arduradun eta koordinatzaile. Irakaslearekin ipuin-eredu bat aztertuko 

dute: paperean sortutako eredua5, lehenik, eta, lan estetiko hori beste era batera ikus daitekeela 

konprobatzeko, euskarri digitalean6 sortutakoa, ondoren; azkenik, horrek atzean duen lanaren ibilbide-mapa 

aztertuko dute. Antzeko zer edo zer egitea proposatuko zaie; izan ere, ipuin-bilduma bat sortzea da asmoa: 

literaturzaleontzat apirilaren 23an sortuko den txokorako ipuin-bilduma. Horretarako, jarraibide batzuk 

kontuan hartuta, gelakideak ez diren protagonistekin lan egingo dute ikastetxean bertan. 

Zeregina. Lanean hasteko momentua da. Ardurak banatzen hastekoa, beraz. Literatura Unibertsala 

ikasgaiko ikasleen artean hiru motatako ardurak banatuko dira: proiektuaren arduradunak, making off-aren 

arduradunak eta ipuinen tutoreak. 

Proiektuaren arduradunak 4-5 pertsona izango dira, eta lantalde horri irakasleak lagunduko dio. 

Proiektuan benetan sinesten duen jendea izan behar da, eurek koordinatuko baitute lan guztia. Proiektu 

osoaren markoa kontrolatuko dute, eta, edozein unetan, beharrezkoa izanez gero, kolaboratzaileak eska 

ditzakete. Prozesu guztia antolatzeaz arduratuko dira: koordinatzeaz, denbora planifikatzeaz, informazioa 

komunikatzeaz, hitzorduak zehazteaz, jarraipena egiteaz, aurkezpenak egiteaz… 

                                                             
5 Loreak ipuinaren paperezko alea. Ikus Eranskinak I. 
6 Loreak ipuinaren bideoa. Ikus Eranskinak II. 
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Making off-aren arduradunak bi pertsona izango dira, eta, ahal izanez gero, argazkilaritzan eta 

bideogintzan adituak izango dira. Prozesu guztian zehar argazkiak aterako dituzte, eta bideoak grabatuko 

dituzte, amaieran lan-ibilbidearen testigantza grafikoaz gozatu ahal izateko eta, behar izanez gero, erakutsi 

ahal izateko. 

Ipuinen tutoreak beste ikasle guztiak izango dira, eta sortuko diren lan horien prozesuak gainbegiratuko 

dituzte. Tutore bakoitzak egokitu zaion lanaren jarraipena egingo du ibilbide osoan zehar, eta arduradunek 

emandako instrukzioei kasu egingo diete. 
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2. ZEREGINA: IPUINA SORTU (1. FASEA) 

IKASGAIA: Euskara MAILA: DBHko 4. maila 

 

Aurkezpena. Proiektuaren arduradunek (Literatura Unibertsala) DBHko 4. mailan dauden ikasleei 

erronka zein den azalduko diete, eta “Sormenaren magia” proiektu literarioaren berri emango diete, ipuin-

eredua eta lan-ibilbidearen irudi-mapa erabilita. Aurkezpena egin ondoren, kolaborazioa eskatu, eta zeregina 

azalduko diete. 

Zeregina. 4. mailako ikasleak ipuina sortzeaz eta erredaktatzeaz arduratuko dira, baina ez dute bakarrik 

lan egingo, LHko 2. mailakoak izango dituzte kide. LHko 2. mailakoekin hitzordua zehaztuta edukiko dute, eta 

haiekin batera ipuin bat sortuko dute, ahoz. Ipuina elkarrekin sortzea da asmoa.  

Horretarako, aurretik, narrazioaren egitura gogora ekarriko dute, eta gaztetxoagoak sortze-lan horretan 

nola gidatu landuko dute: lehenik, pertsonaia(k) nor(tzuk) izango d(ir)en adostu eta hasierako egoera 

definitu; ondoren, narrazioaren egiturari jarraituz, bat-batean zer gerta daitekeen adostu eta ekintza-zerrenda 

osatu; azkenik, istorioaren amaiera asmatu.  

 

 

 

 

 

 



 
12 

3. ZEREGINA: IPUINA SORTU (2. FASEA) 

IKASGAIA: - MAILA: LHko 2. maila 

IKASGAIA: Euskara MAILA: DBHko 4. maila 

 

Aurkezpena. Proiektuaren arduradunek (Literatura Unibertsala) LHko 2. mailan dauden ikasleei 

erronka zein den azalduko diete, eta “Sormenaren magia” lan-proiektuaren berri emango diete. Horretarako, 

idatzizko zein bideozko ipuin-ereduak, baita ipuinaren lan-ibilbidearen irudi-mapa ere, erabilgarriak izan 

daitezke. Aurkezpena egin ondoren, zeregina azalduko diete.  

Zeregina. Ipuinak sortzea izango da egin beharrekoa. DBHko 4. mailako ikasleekin batera, ipuin bana 

asmatu behar dute; beraz, nagusi-gaztetxo bikoteak egingo dituzte. Narrazioaren egitura errespetatzen dela 

ziurtatzeko, nagusiagoek gazteagoen sormena bideratuko dute, eta bien artean istorio freskoa sortu behar 

dute. Nagusiagoek idatziko badute ere, gaztetxoagoen ideiak ezinbestekoak izango dira istorioek freskotasuna 

edukitzeko.  
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4. ZEREGINA: IPUINA SORTU (3. FASEA) 

IKASGAIA: Euskara MAILA: DBHko 4. maila 

 

Aurkezpena. Ez da beharrezkoa; izan ere, 2. zeregina aurkeztean honako zeregin honen berri ere eman 

zitzaien. Ikasgaiko irakasleak erabakiko du zein momentutan egin. 

Zeregina. Bakarkako lana egingo dute. Ahoz LHko 2. mailakoekin batera binaka sortutako istorio horri 

forma idatzia emango diote 4. mailakoek. Beraz, euskara txukuna erabilita, ulerterraza izango den ipuin bana 

idatziko dute. Gehienez ere, 200-250 hitz. 
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5. ZEREGINA: IPUINA SORTU (4. FASEA) 

IKASGAIA: - MAILA: LHko 2. maila 

IKASGAIA: Euskara MAILA: DBHko 4. maila 

 

Aurkezpena. Proiektuaren arduradunek (Literatura Unibertsala) tutore izango direnak aurkeztuko 

dizkiete bikoteei. Bikote bakoitzari tutore bana egokituko zaio, eta tutoreak arduratuko dira hemendik aurrera 

ipuinek izango duten prozesu osoaz, beste kolaboratzaileekin egin beharreko lanak eurek koordinatuko 

baitituzte. 

Zeregina. DBHko 4. mailako ikasle bakoitzak dagozkion LHko 2. mailako ikasleari eta tutoreari 

erakutsiko die ipuina, haien oniritzia jasotzeko. Beharrezko zuzenketak eta egokitzapenak adostuko ditu talde 

bakoitzak. Hori egindakoan, ipuinak prest egongo dira beste kolaboratzaileak dagokien zereginean martxan 

jarri ahal izateko. Komenigarria litzateke ipuinak aurrerantzean izango duen lan-ibilbiderako ipuin-

sortzaileek dituzten iradokizunak tutoreek jasotzea. 
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6. ZEREGINA: IPUINA ILUSTRATU 

IKASGAIA: - MAILA: LHko 6. maila 

 

Aurkezpena. Proiektuaren arduradunek (Literatura Unibertsala) LHko 6. mailan dauden ikasleei 

erronka zein den azalduko diete, eta “Sormenaren magia” proiektu literarioaren berri emango diete, ipuin-

eredua eta ipuinaren lan-ibilbidearen irudi-mapa erabilita. Jada, hainbat ikasle zereginetan hasita dagoenez, 

ipuinak sortuta daude. Bakoitzari ipuin bat eta tutore bat egokituko zaizkio. Beraz, nori bere tutorea 

aurkeztuko zaio, elkarrekin lanaren nondik norakoaz hitz egiteko aukera izan dezaten. Aurkezpenaren 

ondoren, zeregina azalduko diete.  

Zeregina. Ipuinak ilustratuko dituzte. 6. mailako ikasle bakoitzak egokitu zaion ipuin hori 4/5 

sekuentziatan margotu behar du. Bakoitza bere tutorearekin elkartuko da, eta ipuinaren gainean jasotako 

iradokizunen inguruan hitz egingo dute, ilustrazioek fideltasun horri eutsi diezaioten.  
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7. ZEREGINA: IPUINA ITZULI 

IKASGAIA: Frantsesa, Gaztelania, Ingelesa MAILA: DBHko 4. Maila 

 

Aurkezpena. DBHko 4. mailakoek proiektua ezagutzen dute; beraz, itzulpen-lanetan hasteko momentua 

dela jakinaraziko diete arduradunek.  

Zeregina. Ilustratzaileek irudiak prestatzen dituzten bitartean, DBHko 4. mailako ikasleek itzulpen 

lanak egingo dituzte; izan ere, ipuina gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez agertuko da eranskinetan. Hizkuntza 

horiei dagozkien ikasgaietako orduak erabiliko dira lan hori egiteko.  

Itzulpenekin hasi aurretik, interesgarria izango litzateke itzulpengintzari buruzko oinarrizko ideien 

inguruan hausnarketa txikia piztea, itzulpen literala ekidin behar da eta. Kalko okerrak eta egitura bihurriak 

aztertzeko momentua izan daiteke. Naturaltasuna eduki behar dute hizkuntzek, jatorrizko testuetan zein 

itzulitakoetan.  

Ipuinak beharko dituen egokitzapen guztiak egiteko unea ere bada, braille-eran idazteko momentua, 

adibidez. Ikastetxeko ikasleen beharrak kontuan hartu beharko dira: grafia arabiarra, zeinu-hizkuntza… 
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8. ZEREGINA: IPUINA DIGITALIZATU 

IKASGAIA: IKT MAILA: Batxilergoko 1. maila 

 

Aurkezpena. Proiektuaren arduradunek (Literatura Unibertsala) erronka zein den azalduko diete, eta 

“Sormenaren magia” proiektu literarioaren berri emango diete ipuin-eredua eta lan-ibilbidearen irudi-mapa 

erabilita. Proiektu orokorra aurkeztu ondoren, ipuina digitalizatzeko kolaborazioa eskatuko diete: nori bere 

tutorea aurkeztuko zaio, haiekin egingo baitute lan, eta zeregina azalduko diete. 

Zeregina. Ipuina eskuz maketatu ahal izateko eta bideo-bertsioa sortu ahal izateko, ilustratzaileek egin 

dituzten irudiak digitalizatu egingo dituzte. Batetik, irudiak gordeko dituzte. Bestetik, bideoa editatzeko 

lehenengo pausua emango dute, eta testua eta irudiak formatu digitalean uztartuko dituzte; izan ere, audioak 

prest edukitakoan, haiena izango da bideoak editatzeko ardura.  

Tutoreekin batera hasiko dute lana, eta diseinuaren itxura elkarrekin adostuko dute. 

Lan hori egindakoan, prest egongo dira bideoa egiteko irudiak, zein ipuinak eskuz maketatu ahal izateko 

irudiak. 
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9. ZEREGINA: IPUINA ESKUZ MAKETATU 

IKASGAIA: Plastika MAILA: DBHko 3. maila 

 

Aurkezpena. Proiektuaren arduradunek (Literatura Unibertsala) DBHko 3. mailan dauden ikasleei 

erronka zein den azalduko diete, eta “Sormenaren magia” proiektu literarioaren berri emango diete, ipuin-

eredua eta lan-ibilbidearen irudi-mapa erabilita. Ondoren, kolaborazioa eskatu, zeregina azaldu eta lan 

bakoitzaren tutorea aurkeztuko diete.  

Zeregina. Ipuinaren ilustrazioak digitalizatuta daude; beraz, ipuinak eskuz maketatzeko materiala prest 

dago. Material horrekin, kutsu artistikoa eta estilo propioa izango duen maketazioa egin behar dute. Tutoreek 

gainbegiratuko dute lana. 
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10. ZEREGINA: IPUIN(AR)EN MUSIKA SORTU 

IKASGAIA: Musika MAILA: - 

 

Aurkezpena. Aurretik, ipuinen bideo-bertsioan musika jartzeko, kartel bidez iragarriko zaie deialdia 

prest dauden guztiei. Proiektuaren arduradunek (Literatura Unibertsala) erronka zein den azalduko diete 

deialdira agertutako ikasleei, eta “Sormenaren magia” lan-proiektuaren berri emango diete. Tutoreak ere 

bertan egongo dira. Aurkezpena egin ondoren, zeregina azalduko diete.  

Zeregina. Apirilaren 23an aurkeztuko diren ipuinen bideo-bertsioetan, ipuinen audioei laguntzeko 

musika sortuko dute: ahotsarekin, txalapartarekin, albokarekin, gitarrarekin, pianoarekin edo nahi bezala. 

Tutoreak arduratuko dira ipuinak banatzeaz eta lanaren ordura artekoa azaltzeaz, beraiek gainbegiratuko 

baitute lana. 
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11. ZEREGINA: IPUINAK OZEN IRAKURRI 

IKASGAIA: - MAILA: LHko 2. maila 

IKASGAIA: Euskara MAILA: DBHko 4. maila 

 

Aurkezpena. Proiektuaren arduradunek (Literatura Unibertsala) zeregina azalduko diete. Tutoreekin 

egingo dute lan. 

Zeregina. Ipuinen bideo-bertsiorako, ipuinen audioak grabatu behar dituzte. Irakurketa ozena egin 

behar dute, egokitasuna eta adierazgarritasuna zainduta. Bikote bakoitzaren esku geratzen da bietako nork 

egin erabakitzea. Grabazioa tutoreak eman behar du ontzat. 
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12. ZEREGINA: BIDEOA EDITATU 

IKASGAIA: IKT MAILA: Batxilergoko 1. maila 

 

Aurkezpena. Proiektuaren arduradunek (Literatura Unibertsala) zeregina azalduko diete. Tutoreekin 

egingo dute lan. 

Zeregina. Movie maker programarekin, edo horretarako egokia den beste edozeinekin, bideoa sortu 

behar dute: ilustrazioak, ipuinaren letra, ipuinaren audioa, musika eta efektuak erabilita, ipuinaren bideo-

bertsioa sortu behar dute.  

Oharra. Eredu gisa ikusitako ipuina egiteko, PowerPoint batean uztartu ziren testua eta irudiak. 

PowerPoint hori bideo gisa grabatu zen, ipuinaren testua irakurtzeko behar den denbora errespetatuta. 

Audacity programa erabilita, ahotsa eta musika uztartu ziren eta bertan egin ziren bideoarekin bat etortzeko 

behar ziren egokitzapen guztiak. Ondoren, Movie Maker programarekin bideo-muntaia egin zen.  
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13. ZEREGINA: TXOKOA PRESTATU 

IKASGAIA: Literatura Unibertsala MAILA: Batxilergoko 1. maila 

 

Zeregina. Literaturzaleon topagunea sortzeko ordua da. “Sormenaren magiaz elkarrekin gozatzen” 

txokoa prestatu behar da, bertan “Sormenaren magia” lan-proiektuak emandako uztaz gozatu ahal izateko. 

Beraz, amaituta dauden lan guztiak jaso eta gainbegiratu ondoren, apirilaren 23rako beharrezko antolaketari 

ekingo zaio.  

Irakaslearekin batera, ideia-jasa egin ondoren, ikasleek egitekoak adostu eta zehaztuko dituzte (esan 

beharrik ez dago: behar izanez gero, kolaborazioa eska dezakete). Askoren artean, honako hauek izan daitezke 

egitekoak: 

 Ekitaldiaren denbora zehaztu. Goiz osoan zehar egin badaiteke, hobeto. 

 Ekitaldia iragartzeko kartelak sortu eta jarri. 

 Behar izanez gero, lekua erreserbatu. 

 Espazioa nola antolatuko den adostu eta diseinatu. 

 Beharrezko material guztia zerrendatu eta sortu zein eskuratu: mahaiak, proiektoreak, etiketak, 

apaingarriak… 

 Oroigarri gisa, oparitzeko zer edo zer egin, orri markatzaileak, esate baterako. 

 Txartel ilustratuak sortu, eta, txartel horietan, ekitaldiaren inpresioa hitzez zein irudiz jasotzeko 

lekua utzi. Sarreran eskuragarri egongo dira, ekitaldiaren amaieran, osatuta, kutxa batean uzteko. 

Balorazioa egiteko erabilgarri izan daitezke, tertulia sortzeko modu bat izan baitaiteke. 

 Ikasleen gogoaren eta ilusioaren arabera, hamaika gauza gehiago plantea daiteke: egunean bertan 

taldetxo batek musika jotzea, jateko eta edateko zer edo zer eramatea, modu jakin batean jantzita 

joatea… 

 … 
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14. ZEREGINA: MAKING OFF 

IKASGAIA: Literatura Unibertsala MAILA: Batxilergoko 1. maila 

 

Zeregina. Argazkiak eta bideoak ateratzen ibili dira horretarako ardura zuten ikasleak. Jasotako 

material guztiarekin ibilbidea islatuko duen bideoa editatuko dute. 
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15. ZEREGINA: EGINDAKO LANA BALORATU 

IKASGAIA: Lan-proiektuan aritu diren ikastalde guztiak MAILA: Lan-proiektuan aritu diren ikastalde guztiak 

 

Aurkezpena. Proiektuaren arduradunek (Literatura Unibertsala), gelaz gela, lana baloratzeko modua 

zein izango den azalduko diete ikastalde guztiei. Gela bakoitzean, bi formulario beteko dituzte: ikastaldeak, 

bat, eta, ikasleek, bana.  

 Lehenengo formularioa. Ikastaldeek formulario bana beteko dute; beraz, ikastalde bakoitzean, 

moderatzaile izendatutako ikasle baten gidaritzapean, galderak hausnartu, eztabaidatu eta 

erantzunak adostuko dituzte, eta idazkari izendatutako ikasleak taldean adostutako erantzunak 

jasoko ditu. Galdera irekiak izango dira, lan-proiektuak eskaini dien bidaiaren antolaketari zein 

bidaiaren helburuari buruzkoak. 

 Bigarren formularioa. Ikasle bakoitzak berea erantzungo du. Galdera itxiak izango dira: 

batetik, lan-proiektua bera balioetsi behar dute (diseinua egokia izan den, bidean egindako 

bakarkako zein taldeko lana aproposa izan den, emaitza arrakastatsua izan den, egindakoa 

erakargarria izan den…); bestetik, nork bere burua balioetsi behar du (rol-zereginean gustura 

aritu den, konpromisoa bete duen, norbera izateko aukera eduki duen, sormena martxan jarri 

duen, literaturarekiko hurbiltasuna edota sentsibilitatea sentitu duen, taldean eroso sentitu den, 

besteekin eta besteengandik ikasi duen... ); azkenik, kideen lana balioetsi behar dute (kideen 

konpromiso-maila egokia izan den, ingurukoen sormen askatzailea sentitu duten…).  

Zeregina. Egindako lana balioesteko formularioak beteko dituzte. Nork berea, bakarka, eta taldeka, 

adostutako erantzunekin, beste bat. 

 

 



 
25 

16. ZEREGINA: EGINDAKOA ZABALDU 

IKASGAIA: Literatura Unibertsala MAILA: Batxilergoko 1. maila 

 

Zeregina. Egindako bideoa ikastetxeko web-orrian jarri, nahi duenak gozatzeko aukera eduki dezan. 
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EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 
 “Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.” 

 

Denok gara jenioak. 

Baina arrain bat zuhaitzetara igotzeko trebeziagatik juzgatzen baduzu, ergela dela pentsatuz biziko da. 

ALBERT EINSTEIN 

 

 Literaturak eskaintzen duen bidaian aktiboki parte hartu du. 

 Bidaian “eman-jaso” harremanak zaindu ditu. 

 Bidaian norbera izaten saiatu da. 

 Taldearekiko eta bere buruarekiko konpromisoak bete ditu. 

 Sormena martxan jartzen saiatu da. 

 Bidaia bizi-esperientzia gisa ulertu du. 

 Literaturaren prozesuaz jabetu da, eta hartaz elikatu da. 

 Komunikatzeko askotariko aukerez jabetu da. 
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ERANSKINAK 
“Askoz ere gauza gehiago ikusten dira begi literarioekin”. 

UXUE ALBERDI 
 

I. ERANSKINA. Ipuin ilustratuaren maketazioa 
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II. ERANSKINA. Ipuin ilustratuaren bideoa 

"Ipuin ilustratua LOREAK” 

https://youtu.be/wUp7Y2zmbGk 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/wUp7Y2zmbGk
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III. ERANSKINA. Formularioak 

 Lehenengo formularioa. Ikastaldeko bana.  

Ikastaldeek formulario bana beteko dute; beraz, ikastalde bakoitzean, moderatzaile izendatutako 

ikaslearen baten gidaritzapean, galderak hausnartu, eztabaidatu eta erantzunak adostuko dituzte, eta 

idazkari izendatutako ikasleak taldean adostutakoa jasoko du. Galdera irekiak izango dira, lan-proiektuak 

eskaini dien bidaiaren antolaketari zein bidaiaren helburuari buruzkoak. 

IKASTALDEA: 

MODERATZAILEA: 

IDAZKARIA: 

Noren artean egin duzue lan?  

Zer egitea eskatu zaizue?  

Nork eskatu dizue?  

Norentzat egin behar izan duzue?  

Zertarako egin duzue?  

Nola gauzatu duzue?  

Zein izan da helburu komuna?  

Lanean gustura aritu zarete?  

Emaitza arrakastatsua izan dela uste duzue?  
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 Bigarren formularioa. Ikasle bakoitzeko bat. 

Ikasle bakoitzak berea erantzungo du. Galdera itxiak izango dira: batetik, lan-proiektua bera balioetsi 

behar dute (diseinua egokia izan den, bidean egindako bakarkako zein taldeko lana aproposa izan den, 

emaitza arrakastatsua izan den, egindakoa erakargarria izan den…); bestetik, nork bere burua balioetsi 

behar du (rol-zereginean gustura aritu den, konpromisoa bete duen, norbera izateko aukera eduki duen, 

sormena martxan jarri duen, literaturarekiko hurbiltasuna edota sentsibilitatea sentitu duen, taldean 

eroso sentitu den, besteekin eta besteengandik ikasi duen... ); azkenik, kideen lana balioetsi behar dute 

(kideen konpromiso maila egokia izan den, ingurukoen sormen askatzailea sentitu duten…).  

IKASTALDEA: 

IKASLEA: 

Literaturak eskainitako bidaia gustatu zait (proiektuaren erakargarritasuna). 1 2 3 4 5 

Bidaian kideekin eta kideengandik ikasi dut. 1 2 3 4 5 

Proiektuaren emaitza gustatu zait.   1 2 3 4 5 

Talde handi baten parte izatea gustatu zait. 1 2 3 4 5 

Ni neu izan naiz. / Nire nahiak nahi bezala adierazi ditut. 1 2 3 4 5 

Nire konpromisoa ondo bete dut.  1 2 3 4 5 

Nire sormena askatu dut. 1 2 3 4 5 

Komunikatzeko hizkuntza-kode ezberdinez jabetu naiz. 1 2 3 4 5 

Literatura bizi egin dut. Sentitu egin dut. Begirada literarioa lortu dut. 1 2 3 4 5 
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IV. ERANSKINA. “Sormenaren magia” proiektu literarioaren 

eskema didaktikoa 

IRAKASGAIA Literatura Unibertsala (eta beste batzuk) 
GAIA Txoko literarioa 
MAILA Batxilergoko 1. maila (eta beste batzuk) 
SAIOAK Hilabetean zehar, gutxi gorabehera 

PROPOSAMENAREN 

JUSTIFIKAZIOA 

Literatura Unibertsala hautazko irakasgaia da Batxilergoko lehenengo mailan, eta, beste 
helburu batzuen artean, literatura-munduarekiko hurbiltasuna eta sentsibilitatea bermatu 
behar du ikasgaiak. 
Gure ikasleak konpetentzietan oinarritutako marko batean aritu dira DBHn, eta haien 
ezagutzak hainbat testuingurutan erabiltzeko gai dira. Ikasgai honetan, ikaslea, orain arte 
bezala, bere ikaskuntza-prozesuaren protagonista izatea nahi dugu. Horretarako, izaera 
ekintzailea aktibatu, eta, sormenaren bidean, proiektu bat egin eta gidatuko dute. Ikasgaiak 
planteatutako proiektu-erronkari aurre egiteko, haien konpetentziak erabili eta garatuko 
dituzte: ikastea, pentsatzea, elkarrekin bizitzea, norbera izatea, komunikatzea, egitea, 
ekitea… 

ERRONKA 

TESTUINGURUA, ERRONKA eta HELBURUA:     
Apirilaren 23a Liburuaren Nazioarteko Eguna da. Egun horretan, txoko bat prestatuko 

dugu ikastetxean literaturzaleontzat. Txoko horren leloa “Sormenaren magiaz elkarrekin 
gozatzen” izango da, eta “Sormenaren magia” izena duen proiektuaren emaitza aurkeztuko 
da bertan. Adin guztietako ikasleen artean sortutako ipuinak egongo dira, hainbat 
formatutan. Helburua, bakarka zein elkarrekin, literaturaz gozatzeko momentua eskaintzea 
da: sortutako lanak ikusi, ipuinak irakurri, iritziak komentatu, sormen askatzailearen 
emaitza sentitu… 

Hori guztia gauza dadin, ikasleek proiektu bati aurre egingo diote. Proiektuak 
sormenaren eta elkarlanaren bidea ibili nahi du, batetik, eta, bestetik, literaturara hurbildu 
nahi ditu ahalik eta ikasle gehien. Hainbat arlo inplikatuta eta hainbat adinetako ikasleen 
arteko elkarlanaz, ipuinak sortu, ilustratu eta paperean zein bideoan editatu egin behar dira. 
Literatura Unibertsala ikasgaian dauden ikasleak arduratuko dira egun horretarako 
adierazleen sormen-prozesua kudeatzeaz. 



 
37 

ZEREGINA Egun jakin bati lotutako proiektu literarioa planifikatu, garatu eta ebaluatu.   
Lanak: ipuin ilustratuak, paperean zein bideoan. 

OINARRIZKO 

GAITASUNAK 

ZEHARKAKOAK:  
Komunikatzeko konpetentzia: hitzezkoa, ez hitzezkoa, artistikoa  eta digitala. 
Elkarbizitzarako konpetentzia. 
Ekimen eta espiritu ekintzailea garatzeko konpetentzia. 
Izaten jakiteko konpetentzia. 
DIZIPLINARI DAGOZKIONAK: 
Hizkuntza- eta literatura-komunikaziorako konpetentzia. 
Sormena garatzeko konpetentzia. 

HELBURU 

DIDAKTIKOAK 

Hizkuntza bakoitzaren naturaltasuna errespetatu, kalko okerrak ekidin. 
Hizkuntzaren zuzentasuna zaindu. 
Hizkuntza literarioa erabili. 
Hizkuntza-kode ezberdinak ezagutu eta baloratu. 
Narrazioaren egitura ezagutu. 
Ideia-ekarpenak aberastasun gisa baloratu. 
Norberaren sormen artistikoa eta literarioa aktibatu eta baloratu. 
Elkarlanean eta talde-lanean ibiltzeko ohitura garatu. 
Lankidetzan egindako proiektu literario bat planifikatu, garatu eta ebaluatu. 
Literatura sentimenduak eta ideiak adierazteko baliabide gisa eta une jakin bati lotutako 
sorkari gisa ulertu. 
Baliabide digitalak modu eraginkorrean baliatu. 
Lankidetzan aritu, norberaren iritziak adieraziz eta besteenak errespetatuz. 

JARDUEREN 

SEKUENTZIA 

LEHEN FASEA:  
Aurkezpena. 
GARAPEN-FASEA:  
“Sormenaren magia” proiektua. Bertan zehaztutako zeregin guztiak. 
APLIKAZIO- ETA KOMUNIKAZIO-FASEA:  
Ikastolan literaturzaleontzat prestatuko den txokoa; bertan, “Sormenaren magiaz elkarrekin 
gozatzen” izenpean, lan guztiak konpartitzeko aukera egongo baita. 
OROKORTZEA ETA TRASFERITZEA:   
Zer egin dugun erakutsi eta egindakoa ebaluatu. 

EBALUAZIOA: ADIERAZLEAK: formularioa. 
TRESNAK: elkarrizketa eta papera. 
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