
Curriculuma eTwinning-en  

1-PROIEKTUAREN IZENBURUA 

Etxean beste inon ez bezala 

2- BIGARREN HEZKUNTZA 

DBHko azken zikloa (beste maila batzuetara egokitu daiteke)   

3- DENBORALIZAZIOA 

Ikasturte osoa 

4- PROIEKTUAREN DESKRIPZIOA 

Etxebizitza-motak aztertzea. 

Historian zehar eraikitako etxebizitzen eta etxebizitza-mota desberdinen azterketa egingo da, 

aldi historikoaren edo herrialdearen arabera. Lankidetzako eta diziplina anitzeko proiektua 

da, eta hainbat irakasgaitako curriculum-alderdiak txertatu ahal izango dira, IKTen erabilera 

arduratsua eta hezitzailea sustatuz, bai eta gako gaitasunen garapena ere. 

Lan-prozesua:  

I. atala: Etxebizitza eraikitzen 

Aurreikusitako denbora: 6 saio  

Hasi aurretik, proiektua zertan datzan azalduko diegu ikasleei, eta gero TwinSpace-ren 

erabileran eta funtzionaltasunetan jarriko dugu arreta. Ondoren: 

 Ikasleak nazioz haraindiko talde mistoetan antolatuko ditugu. 

 Ikasleek rolak esleituko dituzte beren taldearen barruan (bozeramaile bat, ikuskatzaile bat, 

koordinatzaile bat… izendatuko dituzte). 

 Egungo etxearekin lotutako eremu lexikoa landuko dugu, haren aldaerekin (etxearen 

atalak: atea, gela, komunak, etab.; altzariak, etab.). 

 Hitz komunak bilatuko ditugu kideen hizkuntzetan. 

 Hitz horien jatorriari buruz ikertuko dugu. 

 Norberaren hizkuntzetan eta lantzen ari garen hizkuntzetako hitz eratorriei buruz 

pentsatuko dugu, eta jasoko ditugu. 

 Lortutako informazioarekin horma-irudiak egingo ditugu taldeka (fisikoak eta birtual 

kolaboratiboak). 

Azken zeregina: lineako saio batean, iritziak partekatuko dira eta hiztegia aztertu ondoren 

haien artean aurkitutako ezberdintasunak eta antzekotasunak komentatuko dira, baita 

etxebizitzen eta gelen bilakaera ere, desagertu diren gelen edo egun erabiltzen ez diren 

eremuenak barne. Taldeka egindako lana aurkeztuko da. Taldeek haien ikaskideen azalpenak 

ebaluatuko dituzte: edukien ulergarritasuna, erabilitako bitarteko teknologikoak eta tresnak 

eta taldekide guztien koordinazioa eta lankidetza/parte-hartzea. 

Proposatutako tresnak:  



TwinSpace-a 

Kanpokoak: horma birtualak, aurkezpen animatuak, material tradizionala.  

II. atala: Etxearen entziklopedia 

Aurreikusitako denbora: 6 saio 

Garai historiko bakoitzari lotutako etxebizitza-motak proposatuko ditugu talde bakoitzak 

landu ditzan (Historiaurreko etxeak, Greziakoak, Erromakoak, Erdi Arokoak, Aro 

Modernokoak; bestelakoak: igluak, txabolak, zuhaitzetakoak, etab.). 

Ondoren:  

 Talde misto bakoitzak hautatutako etxebizitza aztertuko du: hiztegia eta etimologia, 

testuinguru historikoa, etxearen atalak, etab. Etxebizitza adierazgarri bat hartuko da 

eredu gisa. 

 Etxebizitzaren entziklopedia diakronikoa prestatuko dugu. Talde bakoitza 

aukeratutako etxeari dagokion liburuki bat prestatzeaz arduratuko da. 

 Etxearen atalak bilatuko ditu ikasten ditugun hizkuntzetan. 

 Testua lagunduko duten ilustrazioak egingo ditugu. 

Azken zeregina: lineako bilera batean gure liburukia aurkeztuko diegu gainerako taldeei. 

Aurkezpena egin eta gero, ekipoek ebaluazioa egingo dute. 

 

Tresnak:  

-TwinSpace-a. 

-Kanpokoak: liburu digitalak sortzea. 

III. atala: Gure ingurua modelatzen 

Aurreikusitako denbora: 6 saio 

Proiektuaren atal honetan, gure ikasleak diseinatzaile, arkitekto, zurgin eta atrezzista bihurtuko 

dira. 

 Ekipo mistoak aztertutako etxearen atal guztiak egingo ditu, adibidez, maketa bat; 

ikaskideek altzariak; eta beste batzuk dekorazioaz edo etxetresnez arduratu daitezke. 

 Historiaurretik hasita, historiaren unerik garrantzitsuenetan etxeak nolako bilakaera 

izan duen aztertuko dugu. 

 Prozesua zein produktuak dokumentatuko ditugu eta argazki-muntaketa bat egingo 

dugu. 

 Emaitza erakutsiko duen bideo bat egingo dugu, eta ikasleek etxebizitza barrutik zein 

kanpotik azalduko dute (gidoia, muntaketa). 



 Emaitzak horma birtual batera igoko ditugu. Bertan, ikasleek beste ekipoen emaitzak 

komentatuko dituzte. 

Tresnak:  

TwinSpace-a. 

Kanpokoak: museoen sortze birtuala, grabatzeko aukera ematen duen gailua, ebaluazio digitala 

gauzatzeko tresnak.  

IV. atala: Nire ametsetako etxe iraunkorra sortuko dut 

Aurreikusitako denbora: 6 saio 

Proiektua amaitzeko, mende honetako ingurumen-premiak kontuan hartuko ditugu, eta etxeetan 

egokitzapenak egin behar dituzten pertsonen premia berezietan jarriko dugu fokua. 

 Nazioarteko talde batek haien ametsetako etxea diseinatuko du, iraunkortasunari eta 

gaitasun desberdinak dituzten pertsonen premiei erreparatuta. 

 Ordenagailua erabiliz planoak eta diseinua egingo ditu. 

 Proiektua gainerako taldeei aurkeztuko die, eta azalduko du zer beharretan jarri duen 

arreta bereziki, ingurumena kontuan hartuta (energia aurreztea, energia alternatiboak 

erabiltzea, eguzki-argia aprobetxatzea, isolamendua, etab.). 

 Nazioarteko talde bakoitzak bideo bat egingo du, eta lankideei aurkeztuko die, nork 

bere ametsetako etxebizitza eta zergatia erakusteko. Ikasleek etxea barrutik eta 

kanpotik azalduko dute (planoak, narratzailea, pertsonaiak, gidoia, muntaketa). 

 Museo birtual bat sortuko dugu burututako produktu guztiekin. 

 Proiektua ebaluatuko dugu dozenteen, ikasleen eta familien artean. 

 Proiektuaren balorazio orokorra egingo dugu lineako bilera batean, eta ebaluazioaren 

emaitzak aztertuko ditugu gure proiektukideekin. 

 Eskuratutako emaitzak aurkeztuko ditugu ikastetxearentzat adierazgarria den egun 

batean (kultur-jardunaldia, ate irekien jardunaldia, klaustroa, auzo-elkarteak, etab.), 

eta erakusketa bat antolatuko dugu zentro kide bakoitzean, eta informazioa 

argitaratuko dugu zentroen webgune instituzionaletan, sare sozialetan, etab. 

Tresnak:  

TwinSpace-a. 

Kanpokoak: diseinatu eta marrazteko tresnak, grabatzeko aukera ematen duen gailua, ebaluazio 

digitalerako tresnak. 

 

5- BERRIKUNTZA ETA SORMEN PEDAGOGIKOA 

Proiektuaren emaitza eta emandako urrats guztiak TwinSpace-n jasota geratuko dira. 

Proiektuaren garapenaren jarraipena egiteko aukera ematen diguten tresna guztiak erabiltzen 

dira (ideiak partekatzeko foroak, topaketa eta eztabaidetarako lineako bilerak, Twinboard-a 

iritziak eman eta balorazioak egiteko aukera ematen duten horma digitalak sortzeko, etab.). 



Gainera, honako tresnak ere erabil daitezke:  

 Lineako bilerak: Zoom, Google Meet, Teams edo antzekoak. 

 Horma digitala: Padlet, Linoit edo antzekoak. 

 Aurkezpenak: Genially, Canva, Prezzi edo antzekoak. 

 Ebaluazio digitala: Kahoot, Quizziz edo antzekoak. 

 Liburu digitala: Calaméo, Storyjumper edo antzekoak. 

 Museo birtuala: Artsteps edo antzekoak. 

 Bideo-muntaketa: Movie Maker, iMovie, InShot edo antzekoak. 

6- HELBURUAK 

Helburu Nagusia 

 Diziplina anitzeko eTwinning proiektu bat egitea, ikasleek ikasgelan hainbat 

irakasgaitako curriculum-edukiak zeharka landu ahal izan ditzaten, ikasgelan IKTen 

erabilera arduratsua eta hezitzailea sustatuz eta gako gaitasunak eta baliabideak 

garatuz, lan kolaboratibo bat gauzatzeko. 

Helburuak 

 Hezkuntza-etapari dagozkion aldi historiko nagusien ezaugarriak ikastea. 

 Behar eta jatorri desberdinak dituzten ikasleak integra daitezen bultzatzea. 

 Sormena sustatzea. 

 Hiztegia areagotzea. 

 Lankidetza sustatzea. 

 PIIHrekin lotutako trebetasun artistikoak garatzea. 

 Gure kultura-ondarea eta -herentzia balioestea. 

 Ikasgelan IKTak arduraz erabil daitezen sustatzea. 

  

7. GAKO GAITASUNAK 

 Hizkuntza-komunikazioa HKG. 

Proiektua garatzeak gaitasun horren osagai guztiak lortzen eta hobetzen laguntzen du, 

hizkuntza-trebetasun guztiak ikasiz eta praktikatuz; izan ere, ikasleek elkarreraginean aritu 

behar dute eta ahozko eta idatzizko testuak sortu behar dituzte euskarri desberdinetan. 

Taldeen kulturartekotasunak osagai soziokulturala lortzen laguntzen du. 

 

 Gaitasun digitala GD. 

Europako kideekin linean lan egitea, TwinSpace-n eskaintzen diren kanalen bidez (bilera 

birtualak Adobe Connect-en, foroetan parte hartzea, Twinboard), IKTak modu seguruan 

erabiltzea eta informazioaren tratamendu kritikoa egitea lagungarriak dira herritar digitalak 

izan daitezen sustatzeko. 

  



 Ikasten ikastea IIK. 

Etxebizitza-motak, haien atalak eta aldi historikoak ezagutzeko dokumentazio-prozesuan 

ezagutzak eskuratzeak ikaskuntza-prozesua garatzen laguntzen du, ezagutza linguistikoak eta 

lexikoak aplikatuz eta hobetuz, bai eta kontzeptuak, trebetasun teknikoak eta artistikoak ere. 

  

 Gaitasun sozial eta zibikoak GSZ. 

Balioak eta kultura-nortasun desberdinak partekatuz nazioarteko taldeak sortzeak eta gizartea 

historiako hainbat garaitan aztertzeak gaitasun sozial eta zibikoak lortzen laguntzen dute, 

gizarte ezberdinetan oro har onartzen diren jokabide-kodeak eta ohiturak modu kritikoan 

ulertuz eta aztertuz, bai eta kulturen arteko dimentsioak eta dimentsio sozioekonomikoak 

ulertuz ere. 

  

 Ekimenaren sentimendua eta espiritu ekintzailea ESEE. 

Talde-lanak berekin dakar aztertzeko gaitasuna garatzea; planifikatzeko, antolatzeko, 

kudeatzeko eta erabakiak hartzeko gaitasuna; aldaketara egokitzeko eta arazoak konpontzeko 

gaitasuna; komunikazioa, aurkezpena, ordezkaritza eta negoziazio eraginkorrak; lan egiteko 

trebetasuna, banaka nahiz taldeka; parte-hartzea, lidergorako eta eskuordetzarako gaitasuna; 

pentsamendu kritikoa eta erantzukizunaren zentzua; autokonfiantza, ebaluazioa eta 

autoebaluazioa. 

  

 Kultura-kontzientzia eta -adierazpenak KKA. 

Proiektuan diharduten lantaldeen kultura-aniztasunak berekin dakar kultura- eta arte-

adierazpenak espiritu kritikoz, jarrera irekiarekin eta errespetuz ezagutzea, ulertzea, 

estimatzea eta balioestea. 

Garai historikoak aztertzeak aukera ematen du kultura-oinordetzari buruzko adierazpenetara 

eta garaira sarbidea izateko. 

8- CURRICULUMAREN INTEGRAZIOA 

Diziplina anitzeko proiektua da, eta bertako atazen bidez hainbat irakasgairen curriculuma 

txerta daiteke. 

9- IKASTETXEEN ARTEKO KOLABORAZIOA 

 Dokumentazio-prozesua. 

 Materialen sorkuntza kolaboratiboa. 

 Ikastetxe eta taldeen arteko ebaluazioa eta koebaluazioa. 

 Familien balorazioa. 

 Ikastetxeen artean eta inguruan jakitera ematea. 

10- IKT-AK ARDURAZ ETA MODU HEZITZAILEAN ERABILTZEA 

 IKT tresnak arduraz eta segurtasunez erabiltzea. 



 IKTak premia bereziak dituzten pertsonak laguntzeko tresna gisa. 

 Gailu mugikorrak lan-tresna gisa erabiltzea. 

 Sareko informazioa ezberdindu eta arduraz erabiltzea. Informazio-iturri desberdinak 

alderatuz dokumentatzen ikastea. 

 Pribatutasunaren kudeaketa sarean. 

 Tresna digitalak eraginkortasunez erabiltzea. 

11- EMAITZA EGIAZTAGARRIAK 

11.1- Sor litezkeen azken produktuak: 

 Liburu digitala. 

 Azalpen-bideoa. 

 Museo birtuala. 

 Maketak. 

 Azalpen-kartelak. 

11.2- Ebaluazioa: 

Ebaluazio-errubrikak eta galdetegia:  

 Ikasleak: 

 Autoebaluazioa. 

 Koebaluazioa. 

 

 Irakasleak: 

 Ikasleak ebaluatzea 

 Emaitzak baloratu eta aztertzea 

 Familiak 

11.3- Jakitera ematea: 

 Parte hartzen duen kide bakoitzaren hezkuntza-komunitateari aurkeztea. 

 Ikastetxeko eTwinning Proiektuen panelean kartelak ipintzea. 

 Ikastetxeko eta inguruko hormetan QR kodeak jartzea. 

 Ikastetxeen web-orri instituzionala eta sare sozialak. 

 Komunikabideak. 


