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0. LIBURUAK, ARBELA ETA... ZIRKUA  

Testu hau irakurtzen hasi bazara, eskolan zure lana garatzerako garaian tresna 
gehiago edukitzea gustatuko litzaizukelako da. Liburuak, arbelak eta...zirkua, 
zergatik ez? Zirkua tresna oso baliagarria izan daiteke jakin-minak esnatzeko, 
beste begirada batzuetaz ohartzeko edota gorputza eskolan egiten den lanaren 
ardatzean jartzeko. 

Egun batzuk barru “Tren Geltokia” obra eszenikoa ikustera joango zarete. Obra 
dibertigarri honek tren geltoki magiko batean aurkitzen diren 3 pertsonaia 
xelebre aurkezten ditu. Itxaroten ari diren bitartean, bakoitzak norberaren 
bizitzari buruzko istorioak kontatuko ditu, zirku saio baten bitartez; haien 
oraina, iragana, ilusioak, erronkak, beldurrak, etab.,  identitatearen gaia 
planteatuz. Nolakoak gara? Nola ikusten gaituzte besteek? Nola izatea 
gustatuko litzaidake?  

Hezkuntza-unitate hau baliagarria egingo zaizu lan hau hasteko. Irakur ezazu eta 
zeurea egin, jarrai ezazu hasieratik bukaerara, nahastu edota atalik 
gustokoenarekin geratu zaitez. Dakizun bezala, hezkuntzan ez dira formula 
magikoak existitzen, ikasle guztiak ez dira berdinak eta beti ez gara modu 
berean sentitzen. Horregatik garrantzitsua da zu, irakasle bezala, proposamen 
hau zure eskolara lurreratzea, ikasleen ahotsak entzunez eta dinamika bakoitza 
zure errealitate zehatzetara egokituz. Erronkari heltzeko gogoz?  

 
 

  



1.ESKOLAN IKERTUZ. ANTZOKIRA BISITAREN AURRETIKO JARDUERAK.   

Unitate honen bitartez identitate indibiduala- nor naiz ni, nola ikusten dut neure 

burua, nola ikusten naute, zer gustatuko litzaidake izatea...- eta identitate 

kolektiboa -nolakoak gara taldean, nola erlaziontzen gara edo  zein rol hartzen 

ditugu- ikertzea proposatzen dugu.  

 

Identitatearen gaian kokatu ahal izateko eta aurrerago ikusiko dugun obrarekiko 

kuriositatea esnatzen hasteko, izotza urtzeko ariketa batekin hasiko gara. 

Honako hau da:  

 

1.1. IZOTZA URTZEKO DINAMIKA. OBJEKTU BAT, 1000 ISTORIO 

Alboko gelako irakasleak gure gelako atea joko du. Eskuan maleta bat du eta 

norena den galdetuko du. Bera badijoa eta maleta gurekin geratzen da. 

Norena izango ote da? Nor ari da bidaiatzen? Eta nora joango ote da? Nola 

jakin dezakegu? Denen artean jakiteko maleta irekiko dugu.  

3 objektu aurkituko ditugu: 

 Dantzari baten zapatila bat. 

 Boxeo eskularru bat. 

 Horoskopo atalaren egunkariko orri bat. 



 

Objektu bakoitzetik abiatuta, jabea nor izan daitekeen irudikatuko dugu eta 

taldean komentatuko dugu. Nolakoa den, zer egiten duen, zer gauza 

gustatzen zaizkion, zeri dion beldurra... 

Ariketa honen helburua objektuak edukiontzi edo istorioen abiapuntu 

bezala ulertzea da, baina baita bizitza-istorioak eta beste identitateak 

irudikatzeko erabiltzen ditugun topiko, estereotipo, etabarretaz kontziente 

izatea ere. (Adibidez; balleteko zapatila bat ikustean zuzenean dantzatzen 

duena emakume bat dela pentsatzea.) 

Ariketa hau, unitate honen ikerketan barneratuko gaituen galdera ireki 

batekin bukatuko dugu.  

Zein objekturekin identifikatzen zara zu? 

Ikasle bakoitzak bakarka, identifikatzen den objektu batean pentsatuko du. 

Adibideak jartzea interesgarria da, objektuak oso agerikoak ez izateko eta 

aldi berean pertsonalak izateko. (Adibidez, futbol baloi batean pentsatzen 

badugu azkar asko ikasle bat baino gehiago sentituko da identifikatua.) 

Ezagutzen dugun istorioren bat duten objekturen batean pentsatu 

dezakegu… norberarekin bakarrik erlazionatutako zerbait. 



Momentuz objektu batean bakarrik pentsatzen hasiko gara. Ez dugu 

inorekin partekatuko. Izotza urtzeko ariketa modu honetan bukatuko da.  

 
 

1.2. GURE IDENTITATEARI BURUZ HAUSNARTZEKO ANTZERKI-ARIKETAK. NOLA IKUSTEN NAIZ 

ETA NOLA IKUSTEN NAUTE BESTEEK. 

1 ariketa: bestea behatu (gorputza eta behaketa) 

Eskola bitan zatituko dugu. Eskolako kideen erdia espazioan zehar oinez 

hasiko da astiro, besterik ez, eta beste erdiak behatu egingo du. Behatzen 

duen taldetik, bakoitzak beste taldeko pertsona bat aukeratuko du eta nola 

dabilen behatuko du, nola mugitzen den, ondoren ahalik eta hobekien 

imitatu ahal izateko. Jarraian, aldatu egingo dugu, eta behatzen zegoen 

taldea ibiltzera irtengo da, behatzen ari zen pertsona imitatuz. Beste taldeak 

zein pertsona imitatzen ari den asmatu beharko du (ibiltzeko ezaugarriei 

buruz hitz egiten ari gara, berezitasunak, indarrarekin ibiltzen den, edota 

modu lotsati batean…). 



2 ariketa: Hau ez da objektu bat (irudimena) 

Biribil bat egingo dugu. Erdian objektu ugari ipiniko dira (gelan ditugun 

objektuak, arropa, arkatz bat, koaderno bat…) banan-banan, bakoitzak 

objektu bat hartuko du eta erabilpen desberdin bat eman beharko dio, akzio 

baten bitartez. Modu honetan, irudimena landuko dugu eta “begirada” 

irekiko dugu objektuen beste erabilpen batzuetara.  

 

1.3. IRUDI LANTEGIA. NAHI DEDANA IZAN NAITEKE.  

A AUKERA 

Photo call bat sortuko dugu gelan. Kamera1 bat, tripodea eta pareta.  

Ikasle bakoitzak 2 argazki atera beharko 

ditu. Lehen txandan, modu natural batean 

posatu egingo dute, nolakoak diren 

adieraziz. Beraien objektua hartu eta 

horrekin agertu daitezke.  

Bigarren argazkian eraldatu egin beharko 

dute. Horretarako, objektu bat, keinu bat, 

arropa… erabili dezakete, norbait 

desberdina balira bezala agertuz.  

Lehenengo eta bigarren txanden tartean argazkia nola aldatuko duten 

pentsatuko dute. Beste modu atea 

gustatuko litzaiekeen alderdiak izan 

daitezke, mugitzeko moduak, janzteko 

moduak... 

Argazkiak inprimatu eta banatu ondoren, 

ikasle bakoitzak bi argazki izango ditu. 

Pertsona berbera, baina identitate 

desberdinak. 

  

                                                
1
 Ariketa hau Polaroid Kamera batekin egin ahal izatea interesgarria izango litzateke. Horrelako 

kamera bat lortu ezin bada, mobil bat erabili daiteke eta irudiak inprimatzaile baten bidez egin. 



 

B AUKERA 

Kamara bat lortzea eta ikasle bakoitzaren 2 argazkia inprimatzea zaila baldin 

bada, unitatearen didaktikarekin jarraitzeko beste ekintza bat proposatzen 

dugu: Ikasle bakoitzak gaur eguneko argazki bat ekar dezala eskatuko diegu, 

kamararekin edo mugikorrarekin ateratako argazkia. Argazki berdinaren 2 

kopia ekar dezaten eskatuko diegu, bai koloretan ala bai zuri-beltzean. 

Borobilean jarrita, gainontzekoekin elkarbanatuko dugu gure irudia. 

Deskribapen laburra eta gustoko duguna eta gustoko ez duguna aipatuko 

ditugu (ekintza honi emango diogun denbora irakasleak baloratuko du). 

Jarraian, irakasleak bigarren argazkia moldatzea proposatuko du: margoak, 

errotulkiak, collage, artaziak… teknika guztiak balio dute gure egungo irudia 

etorkizunean izango garen hortan bihurtzeko. Aldatu nahi genituzken 

gauzak, mantendu nahiko genituzkeenak… gurasoek dutena/direnaren 

arabera guk izango duguna/garenaren ustea. 

Irudi hauekin jolastuko dugu. Ondorengo jolasak proposatzen dizkizuegu:  

1. Memory-argazki.  

Argazkiekin mosaiko 

bat eratuko dugu. 

Den-denak paretean 

edota lurrean ipini 

ditzakegu, guztien 

artean karratu bat 

osatuz. Komentatu 

ondoren jolasari 

ekingo diogu. Buelta 

emango diegu, eta bakoitzaren bikotea non dagoen asmatzen saiatuko 

gara.  

Helburua, bai norberaren burua eta bai besteena modu desberdinetan 

ikusten ohitzea da, identitatea denboraren arabera, testuinguruaren 

arabera eta hartzen dituzten erabakien arabera eraldatuz joaten direla 

ulertuz.  

 

  



2. Zein da nere istorioa?  

Irudiak lurretik 

sakabanatuta, bakoitzak 

zoriz argazki bat hartuko du 

(bigarren txandakoa) eta 

istorio bat asmatuko du.  

Ozenki, txandaka, irudikatu 

dugun istorioa kontatuko 

dugu argazkiko 

pertsonaiatik abiatuz (nahi duenak egingo du, daukagun denboraren 

arabera.) eta argazkian agertzen den pertsonak entzundako istorio hori 

berak adierazi nahi zuenarekin zerikusia duen edo ez esango du.  

Helburua berriz ere neure burua 

nola ikusten dudan eta besteek 

nola ikusten nauten kontziente 

izatea da.  

Dinamika hauei jarraipena eman 

diezaiekegu familien parte-

hartzearen bitartez.  

Aurrerago identitatearen gaiarekin 

jarraitu nahi badugu, ariketa 

zabaldu dezakegu. Kasu honetan, 

ikasle bakoitzak etxean familiako 

baten gaztetako argazki bat eskatu 

dezake, honen atzean dagoen 

istorioarekin batera.  

Eskolan, argazkiak zoriz banatuko 

ditugu eta bakoitzak egokitutako 

argazkitik abiatuz istorio bat 

asmatuko du. Ondoren argazkiaren jabeak benetako istorioa kontatuko 

du.  

Etxean, irudi horretatik sortu diren fikziozko istorioak partekatu ahal 

izango dituzte.  

Helburua bizitzaren istorioak lantzea da, eta eskolan kurrikulumaren 

edukietan barneratzea.   



2.  ESKOLATIK ANTZOKIRA. LAN ESZENIKO BAT IKUSTEAREN 

ESPERIENTZIA. 

 
TREN GELTOKIA 

Zirika Zirkus  

Maribel Martinez, Luis Lainez eta Ainhoa Juaniz  

Jantziak 2era2li Alazne Juaniz  

Eszenografia batuta sakana/ txarrantxas 

 

Oso bereziak eta ezberdinak diren hiru pertsonaia, tren geltoki magiko batean 

topatuko dira, trena ez da oraindik heldu eta bitartean… 

MONA: Ballet dantzaria da ia, jaio zenetik, orain kasting batera joan behar du, 

baina bere beldurrei aurre egin beharko die, besteak beste bertigoa. 

TINO: Boxealaria izan zen, pilotaria, malabarista, eskalatzailea, pozima saltzailea, 

lapurra, heroia ibilbide luzeko gizona, gizon jakintsua, baina zer izango da 

orain?? Nondik dator, nora doa?? Ziur, gauza interesgarriak kontatu eta 

erakutsiko dizkigula.  

PANTXI: Entrenatzaile fisiko, mental eta espirituala (edo hori uste du berak). 

Yoga, Bio dantza, Tai Chi, Cha cha cha, Charleston, Yoga, Akro Yoga, Makro Yoga 

bere ezagun berriei lagundu ahalko die? ? Publikoari?? Kaletik pasatzen 

denari?? 



3.PUNTU ETA JARRAI. ANTZOKIRA BISITAREN ONDORENGO JARDUERAK. 

Biribilean kokatuta aurreko egunean ikusitako antzerki-lana komentatuko dugu.  

Nolakoa da Tren Geltokian agertzen den pertsonaia bakoitza? Zein sendotasun 

eta ahulezia dauzkate? Nola erlazionatzen dira heuren artean?  

Obran agertzen den pertsonaia bakoitza paregabea dela ikusi dugu, hirurak 

desberdinak dira eta horregatik lagundu diezaiekete hain zuzen ere bata 

besteari. 

Ideia hau gure esperientziara eramango dugu.  

Zein beste pertsonekin bizi zara etxean? Nolakoak dira? Zein gauza egiten ditu 

bakoitzak? 

Ondoren, pertsonen eta erreferenteen gaiak lantzen jarraitzeko - gu geu 

garenak izaten laguntzen gaituztenak - hurrengo dinamikak proposatzen 

dizkizuegu:  

 

3.1. 1 DINAMIKA. NERE INGURUKO PLANETAK. 

A AUKERA 

 

Hasi aurretik ikasle bakoitzak bere inguruko pertsona batengan pentsatuko 

du. Familiako kide bat, lagun bat… haren identitatearen eraikuntzan 

garrantzitsua dela pentsatzen duten  norbait (laguntzen gaituelako, 

pertsona horrengandik zeozer asko gustatzen zaigulako, oinordetzan hartu 

dugulako, pertsona hortaz zerbait ikasi nahi dugulako…), eta paper batean 

letra handiekin haren izena idatziko dugu.  



 

Berriz ere, photocall-a jarriko dugu gure gelan. Oraingoan, ez ditugu 

argazkiak aterako, bideo bat grabatu baizik.  

Ideia, 2 minutu inguruko bideo bat grabatzea da, plano finko bat 

mantenduz, ikasle bakoitzak erabakitako pertsonaren izenarekin pose bat 

egingo duelarik segundu batzuetan zehar. Bideoa isiltasunean egingo da. Ni 

neu nor naizen jakiteko inguratzen nauten pertsonengan hausnartzean 

datza.  

Behin bideoa bukatuta, pantaila handian proiektatuko dugu, eta isiltasunean 

ikusiko dugu. Bukatzean bideo honek ekarritako ideiak komentatuko ditugu.  

 

B AUKERA 

Bideoaren erabilpena ordezkatzeko, dinamika alternatiboa proposatzen 

dizuegu, antzerki ariketei ekin baino lehenago. (3.2.) 

Taldeko argazki bat aterako dugu gelan, eta paretan proiektatuko dugu. 

Taldean, eta 5 minutuz, argazkiaren inguruan iruzkina egingo dugu: nolakoa 

da taldea orain, zer atsegin dugu taldeaz, zer gauza aldatuko genituzke… 

taldearen autoebaluaketa moduan erabili dezake irakasleak. 

Identifikatzen gaituzten hitz zerrenda osatu dezakegu, eta baita lortu nahi 

ditugun helburuen zerrenda. 

Irudia paper zuri handi batean proiektatzen badugu, txandaka norberak 

bere irudia kalka dezake . Proiektorea itzaltzen dugunean, taldekide guztien 

irudia azalduko da paperean. 



Inguru soila diren irudiak edukiz betetzeko momentua heldu da. Argazkiaren 

iruzkina egin dugun orduan sortutaklo hitz zerrenda har dezakegu, eta 

kolorezko txartelatan idatz ditzakegu. Blue tack itsaskorra erabiliz, orain 

nolakoak garen esaten duten txartela hoiek irudian kokatzen joango gara. 

Irudia horman geratuko da, eta etorkizuneko helburuak lortzen goazen 

neurrian, txartelak ordezkatuz joango gara (ekintza hau irakaslearekin 

egiten diren tutoretza orduen parte izan daiteke, saioaren hasieran 

irudiaren garapena aztertu, eta alda daitezkeen kontzeptuak aztertu)..  

 

3.2. 2 DINAMIKA. GURE IDENTITATEARI BURUZ HAUSNARTZEKO ANTZERKI-ARIKETAK. 

Aurreko ariketetan zehar, taldeko identitatea eskolan lantzeko beharraz 

konturatu gara agian. Norabide honetan lan egiteak, ikasleak heuren artean 

ezagutzeko denbora ematea suposatzen du, ohizkoak diren erlazionatzeko 

dinamika eta inertzietatik kanpo.  

Helburu honekin ondorengo ariketak proposatzen ditugu:  

1 ariketa. Oihanean zehar txangoa: 

 
Oihanera espedizio bat egitera bidaiatuko dugula irudikatuko dugu.  Horren 

aurretik, nola antolatuko garen erabaki behar dugu. Denak ilara zuzen 

batean ipiniko gara, eta hainbat rol edukiko ditugu banatzeko (errepikatu 

daitezkeenak). Rolak hauek dira:  

- norbaitek ilarako lehenengoa joan behar du 

- Norbaitek mapa bat eraman behar du 

- Norbaitek iparrorratz bat eramango du 

- Norbaitek animali harriskutsuetaz babesteko matxete bat eramango du 

- Norbaitek bidea argitzeko linterna bat eramango du 



- Norbaitek ilararen erdian ipini behar du 

- Norbaitek ilararen bukaeran ipini behar du 

- Norbaitek janaria eraman behar du 

- Norbaitek sendagaiak eraman behar ditu 

- Norbaitek walki-talkiea eraman behar du  

Ikasle bakoitzak eskolako nork duen rol bakoitza pentsatuko du bakarka 

(edo bikoteka, arinagoa suertatzen bada), ondoren bateratze-lana egingo 

dugu (kontuz! ariketa honetan taldean estalita dauden gauza asko ateratzen 

dira, hala nola lidergoak, konplexuak…)  

2 ariketa. Eskola bat baina gehiago.  

2 talde egingo ditugu eta taldean gure eskola islatzen duen hainbat irudi 

eraikiko ditugu. Bi espazio sortuko ditugu, bat aktoreak izateko eta bestea 

ikusleentzako. Eskola zatituko dugu eta lehenengo taldeak irudiak egingo 

ditu, besteek behatzen duten bitartean.  

Gure eskolako 3 momentu ezberdinen irudiak egin ditzakegu.  

Adibidez:  

- gure eskola goizeko 9etan 

- Gure eskola jolas-garaian 

- Gure eskola etxera jun aurretik txirrina jotzen duenean.  

Hau egiteko banan-banan espaziora/eszenatokira aterako dira, 

gorputzarekin irudi bat egin eta geldi egonez. Jarraian, gainontzeko kideak 

aterako dira banaka, bakoitzak irudi bat egin eta aurrekoak osatuz, taldeko 

irudi bat sortu arte. Irakasleak txalo bat ematen duenean, zuzenean 

bigarren irudira pasako dira (jolas-garaiarena) eta ondoren hirugarrenera.  

 

Ikuslea den taldeak argazki bat atera dezake, edota bakarrik behatu. 

Lehenengo taldeak bukatzen duenean, publiko bezala zeudenak 

komentarioak egingo dituzte galdera hauek erantzunez:  

Lehehengo irakurketa objektibo bati buruz hitz egingo dugu. 

- Nola zeuden gorputzak: tensioarekin, erlajatuak…? 

- Zein mailan zeuden: lurrean, zutik, zerbaitetara igota, etzanda…? 

- Nola zeuden begiradak? Haien artean begiratzen ziren? Begiradak 

galduak zeuden? 

Ondoren irakurketa subjektibo bat egingo dugu:   

- Zer transmititzen zuten irudiek?: gatazka, erlaxazioa, laguntasuna, 

bazterkeria, poza? 



- Zertan pentsarazten zizueten? 

- Benetazkoak zirela uste al duzue? Klasea islatzen dute? Zergatik? 

Ondoren taldez aldatuko dugu, dinamika bera errepikatuz. Eta ondorioak 

aterako ditugu.  

Hemen, modu indibidualean ikasle bakoitzaren rolak behatu ahal izango 

ditugu, eta eskola talde moduan nola funtzionatzen duen ikusi.  

 

 
 

3.3. JARRAITUKO DU... 

Ikasleekin lan hau jarraitzeko material desberdinetara jo dezakegu. 

Haurtzaroan zehar identitatea eraikitzeko prozesuarekin erlazionatutako eta 

subjektibitate beste ereduak azaltzen dituzten pelikula batzuk eransten 

ditugu.  

Pelikulak:  

 

Little Miss Sunshine 

https://www.youtube.com/watch?v=3XZmXQoatIA  

Captain Fantastic 

https://www.youtube.com/watch?v=TjGUTi51_8o 

Billy elliot 

https://www.youtube.com/watch?v=0g1YvKDdIfc  

https://www.youtube.com/watch?v=3XZmXQoatIA
https://www.youtube.com/watch?v=TjGUTi51_8o
https://www.youtube.com/watch?v=0g1YvKDdIfc

