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0. LIBURUAK, ARBELA ETA… ANTZERKIA.  

Testu hau irakurtzen hasi izanak ikasgelako jarduna gauzatzeko erreminta gehiago 

izateko nahia duzula adierazten du. Liburuak, arbela eta… antzerkia; zergatik ez? 

Antzerkia oso erreminta baliogarria izan daiteke jakin-mina pizteko, beste ikuspegi 

batzuk ezagutzeko eta gorputza ikasgelako jardunaren erdigunean jartzeko. 

Egun batzuk barru Jauzi erraldoia antzezlana ikustera joango zarete; aita liburuzain 

batek eta bere semeak, historian zehar egingo duten bidaia pertsonalean, gizadiak 

Unibertsoa aspaldiko garaietatik gaur egunera arte nola ulertu duen deskubrituko 

dute. Bidaia horretan zenbait pertsonaia izango dituzte alboan: Aristarko, Galileo, 

Ptolomeo, Koperniko eta beste hainbat. Haiekin batera ilargira iritsiko gara,        

Apolo  XI-ko astronautei lagunduz. 

Heziketa-unitate honek lan honi hasiera ematen lagunduko dizu. Irakurri eta egin 

ezazu zeure, jarraitu hasieratik bukaerara, desordena ezazu edota aukera ezazu 

gogokoen duzun atala. Izan ere, jakingo duzunez, hezkuntzan ez dago formula 

magikorik; ikasle guztiak ez dira berdinak, eta ez gara beti modu berean sentitzen. 

Horregatik, garrantzitsua da proposamen hau zeure erara gauzatzea, ikasleen iritzia 

entzunda eta jarduera bakoitza zeuen ikasgelan duzuen errealitatera egokituta. 

Animatuko zara? 

  



1. IKASGELAN IKERTZEN. Antzerkira joan aurretiko 

jarduerak. 

 

Sarrera. … JAUZI ERRALDOIA GIZDIARIARENTZAT. 

Izotza apurtzeko ariketa 20 min. 

“Pauso txikia da gizakiarentzat, jauzi erraldoia gizadiarentzat” 

Unitate honekin batera antzerkia ikustera joateko sarrera batzuk iritsi zaizkizu. 

Batzuk, originalak, antzokira sartzeko behar dituzunak dira eta, besteak, sinbolikoak, 

lehenengo jarduera honi hasiera emateko baliatuko dituzuenak1. 

 

 

 

Ikasleak iritsi baino lehen, utzi ikasgelako mahai bakoitzean sarrera bat (sinbolikoa) 

ikasleek ikus dezaten. Sarrera guztiek esaldi berbera dute idatzita: “Hau pauso txikia 

da gizakiarentzat, jauzi erraldoia gizadiarentzat”. Idatzi esaldi hori arbelean eta 

eskatu ikasleei irakurtzeko eta zer esan nahi duen edota zerekin lotzen duten 

pentsatzeko. 

Ikasleek egindako interpretazioak ontzat edota txartzat eman gabe, proposatu 

1969ko lehenengo ilargiratzearen irudi errealak erakusten dituen minutu eta erdiko 

bideo bat ikustea. Jarri arreta irudiei, baina, batez ere, saiatu audioa ondo entzuten.  

https://www.youtube.com/watch?v=RMINSD7MmT4&feature=emb_logo 

                                                
1
unitateko azken orrialdean daude sarrerak. Daudenak baino gehiago behar badituzu, egin itzazu 

kopiak eta moztu ikasle bakoitzari eman ahal izateko. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RMINSD7MmT4&feature=emb_logo


Ezagutzen dugu eszena hau? Zer gertatzen da? Entzun dugu inoiz ezer gertaera honi 

buruz? Zer diote? Zer esan nahi du esaldi “ospetsu” horrek? Ados gaude? 

Eztabaida txiki hau bukatu ostean, esaiezu laster ikusiko duzuen antzezlanaren gaia 
lantzen lagunduko dizueten ariketetako bat izan dela egin berri duzuena. 

 

 

 

1.1 jarduera. Nire jauzi handia. (40 min) 

…jauzi erraldoia gizadiarentzat. Zuen ustez, benetan da jauzi erraldoia? 

Izan daiteke gizadiaren historiarentzat gertaera esanguratsua izan, baina guretzat ia 

hautemanezina izatea. Hori ez da arazoa. Gauzen garrantzia gertatzen diren 

momentuaren, testuinguruaren eta bakoitzarengan duten eraginaren araberakoa 

dela ulertzen dugu. Horregatik, lehenengo jarduera honetan, zuentzat benetako jauzi 

erraldoiak izan direnen bilduma egitea proposatzen dizuegu. 

Horrela, bakoitzak zerbaitetan pentsatuko du: momentu bat, objektu bat, bere 

bizitzan jauzi/aldaketa handia eragin dion esaldiren bat etab. Adibidez: duela gutxi 

ezagutu duzuen mugikorrerako aplikazio zirraragarria, asko hausnartzera eraman 

zaituzten liburua, arroparik politenak saltzen dituen denda edota lagun batek aspaldi 

esan eta momentu kaskarrean zaudenean on egiten dizun esaldia. 

Gainerako ikaskideekin partekatuko dugu “Nire jauzi handia”. Horretarako, bakoitzak 

5-10 minutu izango ditu aurkezpen labur bat prestatzeko. Agian zertxobait erakutsi 

nahi izango duzue, Google-eko irudiren bat partekatu, arbelean zerbait idatzi, 

audioren bat jarri… Utzi piztuta ikasgelako proiektorea eta bakoitzak bere 

aurkezpenerako behar duena bilatuko du Interneten. Antzerki dramatizatu edota film 



labur bihur dezakezue aurkezpen hau. Hori lortzeko, eskatu laguntza kideei aldaketa 

gauzatzeko lagungarri izan zaizuena deskubritu zenuten momentua irudikatzeko. 

Bakoitzaren aurkezpena ikusi ostean, bere jauzi handia komenta dezakezue. Zer 

iruditu zaizue? Besteon ustez ere alda gaitzakeen zerbait da? Eta lagundu? Saiatu 

kritikoak izaten proposamena egitean. (Baliteke ezagutu berri dugun dendak arropa 

merkea saltzea, baina prezio horiek langileei ez ordaintzearen ondorioz lortzea). 

Lehenengo jarduera honek, alde batetik, geroago antzokian ikusiko duzuen obraren 

gaiarekin lotura egiteko balio digu eta, bestetik, ikasleen jakin-minak ezagutu, 

partekatu eta interes horien atzean dauden baloreen inguruan hausnartzeko. Baina, 

batez ere, ikasleak eta beraien ezagutza erdigunean jartzeko espazioa sortu eta 

irakasle-ikasle rolak trukatzeko baliagarria izango zaigu. 

 

 

  



1.2 jarduera. Eta ni … banintz? (30 min) 

Dagoeneko ikusi dugu gauzen garrantzia eta aldaketa txiki ala handiak desberdinak 

direla gutako bakoitzarentzat. Hala ere, kontuan izan behar dugu jauzi handien test 

hau guztion artean egin dugula eta, gutako bakoitza besteekiko desberdina bada ere, 

profil antzeko samarreko pertsona taldea osatzen dugula. Guztiok gara adin 

berekoak, elkarrengandik hurbil bizi gara eta antzeko errealitatea dugu gure 

inguruan. 

Interesgarria izango litzateke beste pertsona batzuentzat jauzi handia izan den zera 

hori ezagutzea. Ezagutzen ez ditugun pertsonak izan daitezke, urruti bizi direnak 

edota beste garai batzuetan bizi izan zirenak. Honek ikuspuntu kritikoagoa izaten eta 

gure baloreen eskala birpentsatzen lagundu diezaguke. 

Jarduera honetan, pertsona(ia) jakin batzuen bizitzari zein testuinguruari buruz 

ikertzea eta beraientzat jauzi handi bat zer izan zitekeen pentsatzea proposatzen 

dizuegu. Horretarako, landa-lan txiki bat egin beharko duzue; galdetu, Interneten 

begiratu… gero, 1.1 jardueran egin duzuen bezalaxe, zuen ikaskideei azaltzeko. Nahi 

izanez gero, taldeka egin dezakezue lan hau. Aukeratu pertsonaia bat eta begiratu 

Interneten zer gertatzen zen bera bizi zen unean zein lekuan. Horrek pistaren bat 

emango dizue berarentzat jauzi handi bat zer izan zitekeen jakiteko. Zure pertsonaia 

norbait ezaguna edota zure inguruko norbait bada, elkarrizketa labur bat presta 

dezakezu, bere bizitzaren berri izan eta berarentzat jauzi handia zer izan zen jakiteko. 

Zer uste duzu izan dela jauzi erraldoia pertsona hauentzat? 

 

● Zure ama 

● Zure aitona 

● 60ko hamarkadako emakume bat 

● Anna Frank 

● 1989an Berlinen bizi zen norbait 

● Zure eskola ireki zeneko irakasle 

bat 

● 2019ko Txileko biztanle bat 

 

 



Beharrezko informazioa eskuratu ostean egunkari bat sortzea proposatzen dizuegu, 

gertaera garrantzitsu horiek guztiak biltzeko. Horretarako, egunkarietako informazioa 

nola egituratzen den begira dezakezue: nolako titularrak diren, nola kontatzen 

dituzten albisteak, zer estrategia erabiltzen duten… eta zeuen hemeroteka propioa 

sor dezakezue. Aukera bat izan daiteke prentsa paperean sortzea, egunkari gisa. 

Aukeratu formatua; papera, kartulina, zuria, koloretakoa… tolestu erditik eta 

bakoitzak bere orrialdea egingo du. Gero guztiak bildu beharko dituzue. 

Beste aukera bat euskarri digitalean egitea izan daiteke: prentsa digitala, bloga… 

Horretarako Interneten ezagutzen dituzuen erreferenteak erabil ditzakezue. 

Hemen duzue lagungarri izan daitekeen irudiren bat. 

 

 

 



 

  



2. IKASGELATIK ANTZOKIRA.  Antzezlan bat ikusteko 

bizipena.   

Orain arte egindako lanak antzokira begirada kritikoagoz joateko balio izan dizue. 

Orain Jauzi erraldoia obraz gozatzera animatzen zaituztegu, eta baita gizadiaren 

aldaketa handiak era entretenigarrian ezagutu eta mundua transforma dezaketen 

jauzi erraldoi berriak gauzatzeko zeuen gaitasunaz pentsatzera ere. 

 

SINOPSIA 

Jauzi erraldoia, gizadiak Unibertsoa 

ulertzeko egindako saiakera ulertzeko gizon 

baten ahalegina. 

1969, ILARGIA. APOLLO XI 

 “Hau pauso txikia da gizakiarentzat, jauzi 

erraldoia gizadiarentzat” 

 

Neil Amstrong ez zegoen bakarrik esaldi hori esan zuenean. Bere ondoan zituen 

noizbait, historian zehar, Kosmosaren inguruko ideia berriak proposatuz, ezarritako 

ordena desafiatu zuten pertsona guztiak. 

Carl Saganek esan zuenez, esplorazio espazialaren errebelazio handietako bat 

Lurraren irudi txiki, bakarti eta zaurgarria ikustea izan zen, giza espezie osoa 

denboraren eta espazioaren ozeanoetan barrena eramanez. 

Houston, arazo bat daukagu. 

Zuzendaria: Blanca Resano 

Aktoreak: Gonzalo Ferreró eta Oswaldo Felipe 

Ideia: Andy Cannon, Iain Johnstone eta David Trouton 

  



3.  PUNTU ETA JARRAIAN.  Antzerkira joan osteko 

jarduerak. 

Ikasgelara itzultzean, antzokira egindako bisitaldiaren inguruan hitz egin dezakezue. 

Zer iruditu zaizue? Aurkitu duzue ikasgelan landutako jauziren bat? Zer pertsonaia 

agertu dira? Nola bizi izan da pertsonaia horietako bakoitza garai historiko horietan? 

3.1. Jauziak denboran zehar. 30 min. 

 

 

 

Asko dira Jauzi erraldoia antzezlanean agertu diren aldaketak eta aurkikuntzak. 
Ezagutzen dituzu? Nahi baduzue, ardatz kronologiko bat sor dezakezue ikasgelan eta 
gertaera garrantzitsu guztiak bertan jarri. 

Horretarako, zinta isolatzailea jar dezakezue pareta batean, marra horizontal bat 
eginez, mendeka zatitu eta bakoitzean gertaera garrantzitsu bakoitzarekin lotuta 
aurkitzen dituzuen irudiak eta bestelako gauzak itsatsi. 

  



K.a. 4000 

Sumertarrak eta babiloniarrak lehenengo 
behaketa zerutarrak egin zituzten 
buztinezko tauletan. Konstelazioak izendatu 
zituzten 

XIII. mendea 

Ezagutzaren argia Europara itzuli zen eta 
Errenazimendua sortu zen. 

K.a. IV. mendea 

Zerua kristalezko esfera zentrokidez osatuta 
dagoela eta Lurra unibertsoaren erdigunea 
dela proposatu zuten greziarrek. 

 

XVI. mendea 

Kopernikok heliozentrismoaren teoria proposatu 
zuen berriz. Elizak heretikotzat jo zuen. 

Giordano Brunok unibertsoa infinitua dela eta 
eguzkia beste izar bat baino ez dela proposatu 
zuen. 

Heriotza zigorra jarri zioten heretikotzat jota. 

K.a. III. mendea 

Aristarko Samoskoak eguzkia unibertsoaren 
erdigunean dagoela proposatu zuen. 

 

Siglo XVII 

Jupiterren inguruan sateliteak daudela, ilargiak 
kraterrak dituela eta eguzkian orbanak daudela 
deskubritu zuen Galileok teleskopioaz. 

Keplerrek planeten mugimenduak deskribatzen 
zituen legeak idatzi zituen. 

Newtonek grabitazio unibertsalaren legea agertu 
zuen. 

III. mendea 

Alexandriako liburutegia suntsitu egin zen, 
eta  baita bertan zeuden munduaren 
ezagutzaren inguruko liburu garrantzitsuak  
ere. Zorionez, kopia batzuk zeuden 
Erroman. 

XX. mendea 

Apollo XI-ren ilargiratzea. Ilargia zapaltzean 
Amstrongek honakoa esan zuen: 

“Hau pausu txikia da gizakiarentzat, 

baina jauzi erraldoia gizadiarentzat”. 

V. mendea 

Mendebaldeko Erromatar Inperioa erori 
egin zen. Liburu garrantzitsuak suntsitu egin 
zituzten, baina Almagestoak biziraun egin 
zuen eta Elizak Aro Ilunean zehar bere 
babesean izan zuen. Ekialdeko Erromatar 
Inperioak, Bizantziar Inperioak, ezagutza 
liburuen kopiak gorde zituen. Liburu horiek 
Ekialdera eraman eta arabiarrek hobetu 
egin zituzten. 

 

2 
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 https://www.pai.com.es/portfolio-items/un-salto-de-gigante/ 

https://www.pai.com.es/portfolio-items/un-salto-de-gigante/


3.2. Gertaera historikoak ala fake new-ak? (40 min.) 

Bereziki, Jauzi erraldoia obra gertaera taula horretako azkenean oinarritzen da. 
Apollo XI-ren ilargiratzea XX. mendean. 

Ikusgarritasun handiko nazioarteko ekimena izan zen. Komunikabide askok eman 
zuten gertaeraren berri. Urte batzuen buruan, ordea, auzitan jarri da albiste hori, eta 
komunikabideek benetakoak zein gezurrezkoak izan daitezkeen errealitateak 
sortzeko duten gaitasunari buruz hausnartzera eraman gaitu horrek. 

Gertaera honek ikasgelan lantzeko interesgarria izan daitekeen ideia batean barrena 
murgiltzen gaitu. Post-egiaren ideia3. 

Jarri ikasleak taldeka eta proposatu ondoko hiru hitz hauek definitzea: EGIA / 
GEZURRA / POST-EGIA 

Aurretik inoiz entzun dugu post-egia hitza? Inork badaki zer izan daitekeen? Inoiz 
irakurri/entzun dugu faltsua izan daitekeen informazioren bat? Eta egia ala gezurra 
izatea axola ez duen informaziorik? Zer lortzen da berri hauekin? 

 

...azkenaldian ikusi dituzuen berriak berrikus ditzakezue, mugikorrera iritsi 
zaizkizuenak… edo, besterik gabe, ikasgelan bolo-bolo zabaldu den berriren bat nola 
sortu den pentsatu, nondik datorren, fake newa izan daitekeen eta zergatik. Horrela 
izanez gero, zer lortu nahi zuten? Zer egin duzu zuk albiste horren berri izatean? 

Jarduera labur hau ariketa polita izan daiteke iristen zaizkigun informazio eta berrien 
aurrean kritikoak izateko eta gertaera berberari buruzko beste bertsio batzuk egon 
daitezkeela pentsatzeko. Hori jakinda, pixkanaka, geure iritzi propioa sortuko dugu, 
gero eta modu kritiko eta irmoagoan. 
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 https://eu.wikipedia.org/wiki/Egia-oste 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Egia-oste
https://es.wikipedia.org/wiki/Fake_news


3.3. jarduera. Akzioa-erreakzioa-transformazioa… eskolan. (45 

min.) 

Orain arte, testuinguru zein momentu sozial desberdinetan gertatutako aldaketa 

handien inguruan hitz egin dugu. Horietako bakoitzean beti egon da, nola edo hala, 

aldaketa handi horri bide eman dion norbait. Orain izan gaitezke gu horren eragile? 

Ikastetxean aldatu/transformatu nahi duzuen zerbaiten inguruan pentsatzera 

gonbidatzen zaituztegu. Horretarako, jar zaitezte berriz taldeka eta pentsatu 

gainerakoekin partekatu nahi duzuen proposamen bat. Aurkezpen bat ere egin 

dezakezue, ikastetxearen sarreran edo pasilloetan kartelak jarrita, eta beste 

ikasgeletako ikasleei esanguratsuena iruditzen zaiena bozkatzeko eskatu. Guztion 

artean ikastetxean gauzatu nahi duzuen aldaketa zein den adostu ostean, 

ekintzarako plan bat pentsatu beharko duzue. Hau da, akzio hori burutzeko 

beharrezkoak diren zereginak erabaki eta zeuen artean banatu beharko dituzue. 

Espazio berbera erabiltzen jarrai dezakezue (sarrera nahiz pasilloa) gainerako ikasleei 

aukeratutako proposamenaren berri eman eta akziorako plana zein den azaltzeko. 

Horrela, ekintza hedatu egin daiteke eta ikastetxeko ikasle guztien akzio kolektibo 

bihurtu. 

Saia zaitezte, zailak izan badaitezke ere, lorgarriak diren proposamenak hautatzen. 

Adibidez, ikasgelan etxeko zapatiletan egon ahal izatea, lehenengo klasearen 

hasieran erlaxatzeko musika jartzea, eskolako komunetan ispiluak jartzea… 

Adibidez. 

Aldaketa proposamena: komunetan ispiluak jartzea. 

Zereginak: 

● Arrazoiketa. Zergatik da beharrezkoa komunean ispiluak egotea? Zer onura 

eragingo dio ikastetxeari? 

● Kudeaketa/produkzioa. Ispiluak non lortu, aurrekontua… 

● Komunikazioa. Gaia ikastetxeko gainerako jendeari azaldu, zuzendaritzarekin 

hitz egin, pasilloetan kartelak jarri. 

● Egutegia. Lan egutegia izango da. Gai hau zer ordutan landuko duzuen, 

proposamena bukatzeko epeak… 

  



Talde bakoitza zeregin baten edo biren ardura hartzea gomendatzen dugu, eta baita 

pertsona bat edo bi koordinatzaileak izatea ere. 

Izan daiteke lanketa egokia eginda ere, edozein arrazoi dela eta, proposamena 

gauzatu ezin izatea. Horrek ez du frustrazioa sortu behar; izan ere, ekintza honek 

antolatzeko, taldean lan egiteko eta zeuen ingurua aldatzeko duzuen gaitasuna 

ikusteko balio izan dizue. Sarritan, jauzi/aldaketa 

handiak hori lortzeko dugun nahiaren araberakoak 

izaten dira. 

Helburua lortu ala ez, irekita utz dezakezue 

ikastetxearen aldaketarako proposamen zerrenda bat. 

Agian, aurrerago, zerbaitek aldatzeko premia duela 

sentiduko duzue eta gaitasuna duzuela hori lortzeko. Horretarako, beste akzio plan 

bat sortu eta modu antolatuan lanari ekitea besterik ez duzue egin behar. 

 

3.3 jarraituko du… 

Jarraian, erabilgarriak izan daitezkeen material batzuen zerrenda duzue, amestera 

eta, jauzi handien bitartez, gure errealitatea aldatzeko gaitasuna dugula pentsatzera 

bultzatzen gaituzten pertsonak zein istorioak ezagutzeko lagungarri direnak. 

 

Gizartea aldatzeko antolatzen diren artista eragileen adibideak: 

 

● La fiambrera obrera 

https://sindominio.net/fiambrera/ 

● Guerrilla girls  

https://www.guerrillagirls.com/ 

● Keith haring  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/haring_keith.htm 

  

https://sindominio.net/fiambrera/
https://www.guerrillagirls.com/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/haring_keith.htm


Liburuak:  

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Neskatila errebeldeentzako liburu 

honetan, emakume apartek beraien bizitzako abentura kontatzen dute, eta neska 

gazteak –eta ez hain gazteak- beldurrik gabe amestera zein beraien ametsak 

betetzera animatzen dituzte. Gainera, munduko txoko guztietako hirurogei emakume 

artistaren ilustrazio bikainak ageri dira bertan. 

Ezagutzen dituzun neskatila edota emakume 

gazte guztien mesanotxean egon beharreko 

liburua da ondokoa. 

Unitate honen garapenerako beharrezko 

materiala: 

● ordenagailua, proiektorea, Internet 

sarea 

● kartulinak 

● orri zuriak 

● errotuladoreak 

  



 


