
Ikastaro-lantegiaren edukiak

5.1.- Kamishibai bat egiteko urrats eta aldien proposamena. Praktikak.
5.2.- Kamishibai lantegiari buruz gogoeta egitea ikasleekin lan egiteko tresna 
didaktiko gisa.

5.- Ahozko tradizioko kontakizun baten bidez kamishibai bat
egiteko lantegi txikia.

URRIAREN 26

4.1.- Zer den kamishibai bat. Kamishibaiaren balio didaktikoak.
4.2.- Kamishibaia egiteko teknika: Nafarroako ahozko tradizioko narratibaren 
adibideak. Praktikak.

4.- Kamishibaiaren teknika eta ahozko tradizioko narratiba.

URRIAREN 25

3.1.- Jabetze kritiko baterantz: nork bere egitea balioak eta antibalioak gainditzea.
3.2.- Ahozko tradizioko narratiba, hizkuntza eta literatura hezkuntza lantzeko 
material didaktiko gisa: ulertzea, interpretatzea eta sustatzea. 
3.3.- Ahozko narrazioko teknikak ikasgelan. Adibideak.
3.4.- Ahozko tradizioko narratiba ikastetxeetako liburutegi eta mediateketan.

 

3.- Ahozko tradizioko narratiba eta haur literatura: literatura "irabazia".

URRIAREN 24

2.- Ahozko tradizioko narratiba Nafarroan eta Nafarroa Beherean: 
bilduma nagusiak gaztelaniaz eta euskaraz. Adibideak.

1.1.- S. Thompsonen sailkapena. A. Olriken lege epikoak.
1.2.- Bertsioa eta aldaera. Folklore mota eta arrazoia. Aarne-Thompson-Utherren 
eta Thompsonen nazioarteko aurkibideak eta konparazio multilateral eta 
kulturartekoak.
1.3.- W. Bascomen sailkapena: mitoa, elezaharra eta ipuina.
1.4.- Ahozko tradizioko narratibaren interpretazioak. Interpretazioaren eta 
erabilaren arteko desberdintasunak.

1. Ahozko tradizioko narratibaren generoak. 

URRIAREN 19

Nafarroako ahozko tradizioan dagoen gaztela-
niazko eta euskarazko narratiba aurkezten du 
ikastaroak beste tradizio batzuekin konpara-

tuz. Kontakizun horien bidez testuen ulerme-
na eta interpretazioa modu didaktikoan lant-

zeko egokitasuna ekartzen du hizpidera ikasta-
roak. Hezkuntza baliabide gisa, kontakizun 

horiek ikasgelan erabiltzea sustatuko da, 
betiere bakoitzak modu kritikoan bereganatuz, 
antibalioak gainditzen eta mezu sinbolikoak 

jasotzen, zeinak barnean dauzkaten salbamen 
sinboloak bezain garrantzitsuak baitira. 

Tradizioaren pisua orekatzeko (eredu tradizio-
naleko irakurlea), liburu berriak eta multime-
dia baliabideak iradokiko dira, ikastetxeetako 

liburutegi-mediateketan narratiba tradiziona-
lekin batera egon behar dutenak (eredu garai-
kideko irakurlea). Azkenik, irakurketa sustat-

zeko baliabide gisa ere balioetsiko da, eta 
hainbat teknikarekin lotu, eta kamishibai 

japoniar teknika erabiliko da adibideak azalt-
zeko. "Kamishibai" izenekoak paperezko 

antzerkia esan nahi du, eta ikaskuntza edu-
kiak transmititzeko modu bat da, testua eta 
irudiak uztartzen dituena. Lamina multzo 
batez osatuta dago, alde batean ilustrazioak 
eta testuak bestean, eta ordenan jartzen da 

“butai” deritzan hiru ateko euskarri-antzezle-
ku baten gainean, entzuleei begira. Antolatzen du:

Babesten du:

NAFARROAKO ONDARE
MATERIAGABEAREN KATEDRA 

Nafarroako Kultura Ondare Materiagabearen 
ahozko tradizioko narrazioak: 

baliatze didaktikoa eta bitartekaritza eta 
animazio teknikak. 

KAMISHIBAIAKAMISHIBAIA



Norentzat: jarduneko irakasleak eta 
etorkizuneko irakasleak; oro har 
interesa duen jendea.  

Ikasle kopurua: 25 / 30 ikasle. 

Hizkuntza: euskaraz.

Matrikula: doakoa eta Nafarroako 
Gobernuak diruz lagundua, aurre-
inskripzio hurrenkeraren arabera. 

Aurreinskripzioa: online inprimaki 
baten bidez egingo da https://goo.gl/for-

ms/tBvomQODCSk6Wj8U2 helbidean edo 
navarchivo@navarchivo.com emailaren 
bidez. 

Iraupena: 8 ordu, bi orduko lau 
saiotan.

Noiz egingo diren:  urriaren 19an, 
osteguna, 24an, asteartea, 25an, 
asteazkena eta 26an, osteguna.

Orduak: 17:30etik 19:30era.

Ikasgelak: Nupeko ikasgelategiko 
114 (19an) eta 230 (24,25 eta 26an) 
gelatan .

Helburuak: 
 
• Ahozko tradizioko narrazio genero 
nagusiak ezagutzea.
• Nafarroako Kultura Ondare Materia-
gabeko hainbat narrazio ezagutzea eta 
haietaz gozatzea. Beste kultura batzue-
tako bertsioekin konparatzea nazioarte-
ko aurkibideak erabiliz (Aarne - 
Thompson - Uther eta Motif index de S. 
Thompson)..
• Ahozko tradizioko narratibaren ego-
kitasuna baloratzea haurren sozializa-
zioan: jabetze kritikoa. 
• Ahozko tradizioko narrazioen aplika-
zio didaktikoak aztertzea: ulertzea, 
interpretatzea eta irakurketa sustatzea.
• Ahozko narrazioko teknika nagusien 
ikuspegia azaltzea eta kamishibairen 
bidez teknika horien adibideak erakus-
tea.
• Kamishibaiaren eta bere aukera 
didaktikoen teknika ezagutzea.
• Kamishibai bat egiteko lantegi txiki 
batean parte-hartzea eta bere aukera 
didaktikoak balioestea.
• Ahozko tradizioko narratibak ikaste-
txeetako liburutegi eta mediateketan 
duen presentzia balioestea.

Irakasleak eta saioak:

Urriaren  19an, osteguna. Ahozko 
tradizioko narrazioak. 2 ordu.
Alfredo Asiáin Ansorena. Nafarroako 
ondare materiagabearen Katedra. 
Carmen Aldama eta Piluka Labayen, 
Kamishibaiaren Adiskideen Elkartea.

Urriaren 24an, asteartea. Ahozko 
tradizioko narrazioak Nafarroan eta 
Nafarroa Beherean: aukera didaktiko bat. 
2 ordu. Piluka Labayen. Zizur BHI. 
Kamishibaiaren Adiskideen Elkartea.

Urriaren 25an, asteazkena. Kamishiba-
iaren teknika ahozko tradizioko narrazio-
etan aplikatuta. 2 ordu. Piluka Labayen. 
Zizur BHI. Kamishibaiaren Adiskideen 
Elkartea.

Urriaren 26an, osteguna. Kamishibaiaren 
lantegi txikia ahozko narrazio batekin. 2 
ordu. Piluka Labayen. Zizur BHI. 
Kamishibaiaren Adiskideen Elkartea.


