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Museoko jarduerak eta programak eratzen direnean, kontuan hartzen 
dira, alde batetik, desberdintasunekiko errespetua, eta bestetik, komu-
nikazio eredu berriak ezarri eta esploratu beharra, pertsonen gaitasun 
kognitiboak eta inklusioa indartzeaz gain, ezagutzarako sarbide oso bat 
izan daitezen.

* Urte berezi honetan gure hezkuntza proiektua behar diren neurri guz-
tiekin gerturatu nahi dugu eta gure museoak eskaintzen dituen jarduera 
guztiak erakunde ofizialek ematen dituzten ahoku eta beharrak  betetze 
dituzte.

Denontzako museo bat
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Museoak, azken 30 urte hauetan landu duen hezkuntza eskaintzan,  hain 
ezezaguna den euskal itsas ondarea gerturatzeko baliabideak aurkeztu 
ditu. Eginkizun honek, ikastetxeetako eskaintzaren osagarri diren baliabi-
deak eta metodologiak txertatu ditu. Hau aurrera eramateko  Euskal It-
sas Museoa, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Museo eta bilduma sarearen 
parte-hartzailea da: Igartubeiti Baserri Museoarekin, Zumalakarregi Mu-
seoarekin eta Gordailuarekin lurraldeko ondarea gerturatu eta ezagutze-
ra eman nahi dugu.

Gure baliabideak, 250 urte baino gehiago dituen eraikinetik hasten dira. 
Ondarera gerturatzeko, berarekiko hausnarketa bat egiteko, gure eraikin 
hau baliabide baliotsuenetarikoan bilakatzen da.

Esperientzian eta balioetan oinarritzen diren programek,  ondareari eta 
euskal itsas historiari  buruzko kritikotasuna eta hausnarketa bideratu 
nahi dute ikasleengan. Horretarako metodologia ezberdinak erabiltzen 
dira,  jolasetik hasita, gaitasun teknologikoak garatzen dituztenak.

Hezkuntza eskaintza honek ikasleak eta irakasleak erdigunean jartzen 
ditu. Museoak eta bere kokapenak sortzen dituzten interakzioen bitartez 
eratzen dijoan programa bat da, hartzaileak eratzaile bilakatuz.

Aurkezpena
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Aurten  museoak inoiz baino irekiagoak izango ditu bere ateak eta gure 
jardueretako asko Donostiako Kaian eta Parte Zaharrean burutzeko 
aukera zabaltzen dizuegu. Ahal den heinean, museoan bertan eskaintzen 
ditugun jarduerak neurri guztiak jarraituz, egoitzan bertan landuko ditu.

Horregatik gure aurtengo jarduerak ondorengo lau ataletan banatu ditu-
gu:

Museoa eskolan
Atal  honetako jarduerek plataforma digitalak dituzte giltzarri, eta trebe-
tasun digitalak  eta informazioaren aukeraketa llantzeko balio dute.

Lehen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleentzako zuzen-
dutako atal honetan, “Ontziratu lehenengo mundu biran” eta “Baga eta 
boga” jarduerak antolatu ditugu. 

Museotik kalera
Museoaren kokapen berezia ezagutarazi eta balioan jartzeko Donostiako 
Kaia eta Portua ezagutzeko bi programa  ezberdin aurkeztun dira.

Jolasa eta hausnarketa dira Donostiako Kaiaren historia eta kaia honek 
Euskal Herriko  itsas historian izan duen garrantzia azaltzeko erabiliko 
diren baliabideak.

Eskolatik Museora
Egoera berri honetan Museoa era ezberdin batean aurkeztu nahi dizue-
gu: Gure ganbara ikasgelan bilakatzea eta bertan, museoko baliabideez 
baliatuz eskolako klase bat ematea.

Museoan bertan
Erakunde ofizialek ezarritako neurri guztiak jarraituz, joandako urteetan 
eskaini ditugun hainbat jarduerek ere aurrera  jarraituko dute. Euskal Itsas 
ondarea  gerturatzea eta museoan eskaintzen diren funtsen eta erakuske-
ten inguruko hausnarketa kritikoa piztea dira jarduera horein  helburuak.

2020-2021
Hezkuntza eskaintza



Euskal Itsas Historiaren alderdi esanguratsuenak biltzen dituzten lau ar-
datzetan egituratu da.

• Ekonomia atalak askotariko gaiak biltzen ditu: jarduera ekonomi-
koak, Atlantikoaz haraindiko arrantza-tokiak, eta era askotako salgaien 
merkataritza-ibilbideak (arraina, kakaoa, balea-gantza, eta abar), non 
euskal enpresak eta kapitalak funtsezkoak izan ziren.   

• Nabigazioa atalak protagonista hartzen ditu itsas gertakari han-
diak  eta esplorazioak, euskal marinelek, merkatariek eta arrantzaleek 
egindakoak.   

• Teknologia atalak ontzigintza eta nabigazioko teknika ditu azter-
keta- eta dibulgazio arlo nagusi biak. 

• Natura eta geografia:  itsas bidaia historikoen ezagutzan sakon 
tzen duen ardatza da eta katografian, kosmografian eta naturan izan 
duten balio ezagutu.

Lau ardatza hauek gizartea eta pertsonaiak izango dituzte zehar-
kako  gai bezala:

Nola dago egituratua?

Hezkuntza eskaintza
20/21



Haur eta Lehen hezkuntza

Euskal ondarean lehen pausoak emateko esperimentazioa da eta hizkuntz 
espezifiko bat bilatzen da. Museoa eta beraien klasea, era presentzial edo 
birtualean, esperientzia horren gune bilakatzen delarik.

Jarduerak garatzerakoan, lan metodologia espezifiko bat aplikatzen da, 
ondare elementuen erreprodukzioen gaineko interpretazio, jolasa eta 
zuzeneko esperimentazioa oinarritzat dituena. Jarduerek ere teknolo-
gia berriak uztartuz, hala nola streaming bitartez eginiko bisitetan, eus-
kal itsas historiaren gertaera garrantzitsuenak azpimarratzen dituzte, 
hezkuntza prozesuan partehartzen dutenak

ESKOLAN
HH, LH (1-2) Balea bi! • • 50’

LH (2-4) Abordatzera ! • • 50’

MUSEOTIK KANPO
LH La Jarana pista jolasa • • 55’

MUSEOAN
LH (2-4) Pasaiatik Ternuara • • 50’

LH (5-6) Ontziratu lehenengo mundu biran ! • • *
LH (5-6) Baga eta bogaz • • *

Nortzuk dira programaren 
hartzaileak?

• Ekonomia
• Nabigazioa

• Geografia eta natura
• Teknologia



Hezkuntza eskaintza
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Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza

Jarduerak garatzerakoan, lan metodologia espezifiko bat aplikatzen da, 
ondare elementuen erreprodukzioen gaineko interpretazio eta zuzeneko 
esperimentazioko teknika ezberdinak oinarritzat dituena.  Hausnarketa-
ren eta hautematearen bidezko ikasprozesuari laguntzen dioten eduki 
garrantzitsuak (historikoak edo artistikoak, hala badagokio) azpimarra-
tuko ditugu.

Honekin bat ondarea ezagutzeko eta bere inguruko hausnarketa egiteko 
euskarri digitalek eskaintzen dituzten baliabideetan trebatzeko eta ikas-
prozesuan eragile aktiboak izateko gaitasunak lantzen dira.

Eskolan
DBH 1 Ontziratu lehen mundu biran! • • *

DBH Baga eta bogaz • • *
Museoan
DBH 3-4 Emakumeak eta itsasoa • 50’

DBH Migrazioen Itsasoa 
(urtarriletik aurrera) • • 55’

Adin tarte guztiak Bisita gidatuak erakusketetara  
50’

Museotik kanpo
DBH La Jarana pista jolasa • • 55’

• Ekonomia
• Nabigazioa

• Geografia eta natura
• Teknologia
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Batxilergoa eta Lanbide Heziketa

Online plataformak eta museoa euskarri izaki, partaidetza zuzena landu 
nahi da ordubeteko saio bakarretik haratago, ebaluazioko proiektutzat 
hartu dezaten.

Proiektua, prestakuntza bat da, eta gertakari historikoek gaurko egunean 
duten eraginaz hausnartzea  eta euren errealitatea zalantzan jartzea du 
helburu. 

Museotik kanpo
Adin tarte guztiak La Jaranatik martxan • • 70’

Museoan
Batx Emakumeak eta itsasoa • 50’

Batx Migrazioen Itsasoa (urtarriletik 
aurrera)

• • • 55’

Adin tarte guztiak Bisita gidatuak erakusketetara  50’

• Ekonomia
• Nabigazioa

• Geografia eta natura
• Teknologia
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Nolako jarduerak dira? 
Eta non egingo ditugu?

Ikasturte berri honek museoarentzako erronka berriak dakarzki. Beraz, 
gure programak lau atal izango ditu: Eskolan (online), museotik kalera 
(ibilbideak), eskolatik museora (museoa ikasgela izan dadila) eta museoa 
bertan (tailerrak eta bisitak)

Gure programak adin tarte guztietara eta haien beharretara egokitzen 
dira.

Museoa eskolan

Lan eredu berri honen aurrean irakaslearekin      
bilera bat egitea proposatzen da. Bertan, saioen 
banaketa eta gelan eta museoan egingo den lana 
eta proposamena aurrera ateratzeko behar diren 
behar teknikoetaz hitz egingo da.

Hezkuntza programa
20/21



Eskolatik Museora

Museoko ganbara eskolako luzapen bat izan dadila nahi dugu

Erreserba egiterakoan: Irakaslearekin saioaren ezaugarriak eta museoan 
beharko dituzten baliabideak adostuko dira.

Museoak eskaintzen dituen baliabide teknikoak:

- Ikus-entzunezko materiala

•  72 hazbeteko pantaila 1 (159.4 cm-ko zabalera eta 89.7 cm-ko altue-
rakoa).

• 10 hazbeteko tablet bat wifi konexioarekin
•  Interneterako konexioa
- Altzariak

• Bulegoko materiala: Karpetak folioak, eta axotak
• Eserleku tolesgarriak 
• 6 mahai tolesgarri
• Irakaslearentzako mahaia 

OHARRAK

Jarduera burutu aurretik espazioa ezagutzeko proposatuko da.

Jardueraren aurretik eta ondoren material guztia desinfektatu egingo da.

10

Nolako jarduerak dira?  Eta 
non egingo ditugu?
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Zein jarduera eskeintzen 
dira?
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3 saio

Online tailerra

Ontziratu Lehen Mundu Biran!

Hiru saioetan banaturiko jarduera honek Lehen Mundu Biraren arrazoiak eta 
lorpenak azaldu nahi ditu.

Juan de Zubileta txalupa-mutilak eginiko bideo pildoren bitartez eta museoko 
bitartekariarekin eginiko streaming saio baten bitartez mundua era berri ba-
tean ulertzeko bidaia honen sekretuak argituko ditugu.

HELBURUAK 

• Ezagutu Juan Sebastián Elkano nor izan zen
• Azaldu Lehen Mundu Biraren arrazoiak
• Euskaldunek Lehen Mundu Biraren izandako garrantzia 
• Gaur egunean XVI. mendean hasitako kolonizazio prozesuaren eragina az-

tertu

ESTRUKTURA

1. saioa/ Ezagutu Lehen Mundu bira 

Irakasle bakoitzak bere ikasgelan egingo du. Lehen saio honek klasean ondo-
rengo hiru bideo-pildorak ikustea eskatzen du. Saioak guztira 30 minutuko 
iraupena izan dezake

Bideoak:

- Juan de Zubileta eta Juan Sebastián Elkanoren bizitza (8‘)
Juan de Zubileta personaia narratzaile harturik bere bizitza eta Juan Sebastia-
nen  bizitza azalduko da.

- Bidaia (12’) 
Lehen Mundu Biraren bidaian gertatukoa azalduko da.

- Kontratazio Etxea eta euskal ontzigintza (8’)
Sevillan XVI.mendean sortuko den Kontratazio Etxearen eta Espedizioan eus-
kal ontzigintzaren garrantzia azalduko da.

Museoa 
eskolan LH (5-6)

DBH 1
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Hezkuntza eskaintza
20/21

Online tailerra

Ontziratu Lehen Mundu Biran!

2. saioa/ Museotik berbatan  

Bitartekaria museoan eta taldea gelan (30’)

Saio honek, museoa eta online formatua izango ditu ardatz.  Bertan eta strea-
ming bitartez ikasleei lau objektu (iltzea, munduko mapa, ontziak eta pertza 
bat) aurkeztuko zaizkie eta beraiek interneten bidaiarekin zein erlazio izan de-
zaketen bilatu beharko dute. Honen ondorioz ezatabaida sortuko da.

3. saioa/ Legatua

Andres de Urdanetaren pildora (4’)

Museora eginiko bisitan eman zaizkien piezen bitartez Elkanok utzi dizkigun 
ezagutzekin pildora bat egingo dute.

BEHAR TEKNIKOAK:

• Ordenagailua/Tableta
• Bozgoragailua
• Proeiktorea  / arbel digitala
• Internet konexioa
• Mikroa

LH (5-6)
DBH 1

3 saio

Museoa 
eskolan



14

LH (5-6)
DBH (1-2)

2 saio
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Online tailerra

Baga eta bogaz.
Soinuen bitartez jolastu
Musikak, soinuak, portu baten bizitzaren parte dira eta bertan dauden lanbide 
bakoitzak bere soinuak ditu. Ontziek edo arrain-saltzaileek bere soinuak dituz-
te eta Maria izeneko neskak soinu horiekin lotura duten lanbideak eta portuko 
bizitza ezagutzera emango digu.

HELBURUAK
• Portuko lanbideez ezagutza izan
• Soinuak lanbideen eta bizimoduen adierazle direla ezagutu
• Plataforma digitaletako konpententziak garatu

ESTRUKTURA

1. saioa/ Kaiatik Parte Zaharrerantz pasiatuz  (40 ‘)
Soinu Mapa plataforma ezagutu eta Maria pertsonaiaren bitartez bere familia 
eta arrantza munduarekin erlazioa duten lanbideak ezagutu.

2. saioa/ Kaiatik Paseo Berrirantz (40 ‘)
Mariarekin arrantzaz gain Donostiako kaian dauden lanbide ezberdinak ezagu-
tu.

BEHAR TEKNIKOAK

• Internet konexioa
• Ordenagailua / Tableta
• Bozgoragailua
• Proiektorea / Arbel digitala
• Mikroa

Hezkuntza eskaintza
20/21

Museoa 
eskolan
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LH 60-70 ‘

Hezkuntza programa
20/21
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Ibilaldia

La Jarana pista jolasa

Pista jolas baten bitartez Donostiako Portua edo Jarana auzoa ezagutzera 
eman, eta arrantzak eta merkataritzak portuari eta hiriari eragin dizkion aldake-
tak ezagutzeko aukera izango dugu.

HELBURUAK

• Donostiako Kaiak izan dituen aldaketak ezagutu
• Portuan dauden bazter eta istorio ezagunenetara eta ezezagunetara gertu-

ratu.  

OHARRAK

• Hasiera eta amaiera museoan izango dute eta bi taldeetan banatuko dira. 

• Ikasle bakoitzari emango zaion materiala pertsonala da. Beraiek idazteko 
beharrezkoa den materiala bakoitzak ekarriko du.

• Denbora osoan zihurtasun distantzia errespetatuko da.

Museotik 
kanpo



1616

Ibilaldia

La Jaranatik martxan

Jarduera honek Donostiako portuan arrant-
za munduan izan duen garrantzia azaldu 
nahi du. 

Kaian biltzen den ondare materialaren eta ez 
materialaren bitartez portu honen bilakaera 
aztetuko dugu.

HELBURUAK

• Ezagutzea zer lotura dagoen Donos-
tiako historiaren eta itsasoaren artean.

• Donostiako portuko ondare materia-
lean eta ez materialean lotura honek 
utzi dituen aztarnak aztertzea.

OHARRAK

Hasiera Euskal Itsas Museoaren sarreran 
izango da eta amaiera  Nautikoan

Hezkuntza eskaintza
20/21

Museotik 
kanpo LH 5-6 

 DBH70’
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HH
LH (1-2) 45’

Tailerra

Balea bi!

Jarduera honetan euskal balea zer den, eta zer lortzen zen azaltzen da.

Ternuarako  balearen harrapaketa irudikatzen da.

HELBURUAK

• Ezagutu euskal balearen ezaugarri nagusiak

• Euskal marinelek historian zehar garatutako balea-arrantzaren eta baleeta-
tik eratortzen zituzten ekoizkinen ezaugarriak jakitera eman.

• Ingurumenaren zaintzarekiko sentiberatasuna bultzatzea.

OHARRAK

Tailerra egiterakoan ikasle bakoitzako peto bat emango zaio eta bisitaren on-
doren petoa bitartekariari emango zaio eta desinfekatatu egingo da.

Hezkuntza eskaintza
20/21

Museoan 
bertan
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LH (2-4)50’

Tailerra

Abordatzera!

Euskal kortsarioen kondairetatik haratago, kor 
tsarioek gure kostaldearen ekonomiaren eta gi-
zartearen aktore nagusietarikoak izan ziren.

Tailer honekin bere sorreraren arrazoiak, nazioar-
teko kostaldetan izan zuten eragina eta kortsario 
ezagunenak ezagutuko ditugu.

HELBURUAK

• Kortsario bat zer den eta euskal kostaldean izan zuten garrantzia ezagu-
tu.

• Euskal Kortsarioak eta haien portu garrantzitsuenak zeintzuk izan ziren 
ezagutu.

• Kortsarioen jardueretako arrazoietara gerturatu.

OHARRA

Material guztiak osasun baldintza berrietara egokitu dira

Museoan 
bertan
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LH (2-4) 55’

Tailerra

Pasaiatik Ternuara

Jarduera honetan lau mendeetan zehar Ternuako uretan euskaldunek garatu 
zituzten jarduera ekonomikoetan barneratuko gara.

Bertan bakailaoaren eta balearen arrantzatik eta ateratako etekinen berri izan,  
eta kontserbatzeko sistemak aztertu.

HELBURUAK

• Ezagutzea elikagaiak kontserbatzeko modu desberdinak; adibidez, gazit-
zea.

• Ezagutzea bakailaoaren eta balearen arrantzatik ateratzen ziren produk-
tuak.

• Hurbiltzea baleazaleek eta bestelako arrantzaleek ontzi barruan zuten bizi-
modua.

OHARRA

Material guztiak osasun baldintza berrietara egokitu dira.

Hezkuntza eskaintza
20/21

Museoan 
bertan
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DBH 3-455’

Tailerra

Emakumea eta itsasoa

Hausnarketa kritikoaren bitartez euskal itsas munduan emakumeak izan duen 
garrantzia eta bere papera balioan jartzea da helburua..

Kritikotasunaren bitartez gure gizartean itsas munduko lanbide berdina, 
emakumeek edo  gizonek garatu ezkero zuten ikuspeg eta balorazioa ezber-
dina aztertuko da.

HELBURUAK

• Ezagutzea emakumeei eta itsasoari 
buruz dauden sinesteak.

• Kritikotasuna landu, lanbide berare-
kiko emakumeen eta gizonen  arteko 
aurreiritziak aztertuz.

• Emakumeek euskal itsas ondarearen 
eraikuntza fisiko eta sinbolikoan egi-
niko ekarpena balioan jarri.

OHARRAK

• Ikasle bakoitzak bere artean 1,5 dis-
tantzia mantenduko du.

• Ikasle bakoitzari emango zaion mate-
riala bisita aurretik eta ondoren gar-
bitu eta desinfektatuko da.

Museoan 
bertan
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DBH 55’

Tailerra

Migrazioen itsasoa

Azken bi mendeetan giza mugimenduek,gerra eta goseetatik ihesi edo bizimo-
du berre baten bila, itsasoa izan dute ihesbide.

HELBURUAK

• Aztertzea itsasoa erabiliaz azken bi mendeetan izan diren migratze proze-
suak.

OHARRAK

• Ikasleen artean 1,5 metroko distantzia mantenduko da.

• Ikasle bakoitzari emango zaion materiala bisita aurretik eta ondoren garbi-
tu eta desinfektatu egingo da.

Hezkuntza eskaintza
20/21

URTARRILATIK AURRERA

Museoan 
bertan
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Adin tarte 
guztiak

45’

Bisita gidatuak

Bisita gidatuak aldi baterako
erakusketetara
Bisita gidatuak, aldi baterako erakusketen eta bisitarien arteko komunikazio 
tresna dira.

Bisita hauek talde bakoitzaren errealitatearen arabera egokitzen dira eta era 
presentzialean edo online moduan egiteko aukera izango duzue.

OHARRAK

• IIkasleen artean 1,5 metroko distantzia mantenduko da.

• Ikasle bakoitzari emango zaion materiala bisita aurretik eta ondoren gar-
bitu eta desinfektatu egingo da.

Museoan 
bertan



Hezkuntza eskaintza
20/21
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Gure jarduera guztiak euskaraz, gaztelaniaz eta 
ingelesez eskeintzen dira.  
 
 

Museoa eskola:  erreserba egiterakoan galdetu

Eskola museoan: Ikasleko 1 €

Museoan bertan eta museotik kanpora: ikasleko 2,5 €

* arduradunek ez dute ordaintzen sarrerarik

Asteartetik ostiralera: 

10:00etatik 14:00etara eta 16:30etatik 18:30etara

Erretserbak eta zalantzak:
943 43 00 51
hezkuntza@itsasmuseoa.eus
www.itsasmuseoa.eus

Kaiko Pasealekua, 24, 20003 Donostia

Informazio orokorra




