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Artxibo digitalak historiaren ezagutzan erabiltzen den metodologia zientifikoa gelara 
eramateko aukera paregabea dira, ikasleei historiagileek erabiltzen dituzten 
erremintak eta jatorrizko dokumentazioa erabiltzeko aukera ematen baitiete. 
Baliabide hau geletan erabiliz, motibazioa indartzen da, ikaslea bera delako 
kontakizun historikoa aurkitzen eta azaltzen duena metodologia zientifikoa erabiliz. 
Honako proposamenean ikasleek gerra zibilak populazio zibilean izandako 
ondorioak ikertuko dituzte artxibo digitalearen bidez eta argazki originalak landuz 
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Helburuak	
§  Diziplina historikoaren 

metodo zientifikoa 
erabiltzea 

§  Iturrien irakurketa kritikoa 
§  IKT: jatorrizkoiturriak 

kontsultatzeko aukerak 
§  Memoria historikoa 
§  Ikasleen autonomia 

sustatu bere ikaskuntza 
prozesuan: diskurtso 
historikoa eratu 

	

Deskribapena	
ATALAK 
1. Argazki dokumentuen  azterketa 
historikoa. Gidoia: 

§  Pertsonaiak 
§  Testuinguru geografikoa  
§  Sinbologia 
§  Gaia 
§  Autorearen helburu posiblea 
§  Xehetasun anekdotikoak  

  
2. Artxiboaren portalean 
dokumentua bilatu sailkatzeko. Bi 
motatako bilaketak: azpikategoriak, 
hitz-bilaketak. 

 
3. Fitxa katalografikoa bete 
artxiboko informazioarekin, eta 
argazkiak ezagutarazi nahi duen 
errealitatea eta helburua azalduz.  
  
4. Talde handian emaitzak eta 
izandako zailtasunak partekatuko 
dira. Irakasleak populazio zibilaren 
eguneroko bizitzan gerrak 
izandako ondorioak sakonduko 
ditu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAZIOA 
Ordu bateko hiru saio 
1.  Aktibitatearen azalpena. 

PARES web-orrira gerturaketa  
2.  Talde txikiak sortuz, talde-lana 

irakaslearen gidapean 
3.  Ideiak  eta emaitzak partekatu. 

Ondorioen eztabaida 

MATERIALAK	
§  Internetera sarrera duen 

ordenagailua edo tableta 
§  Irakasleak emandako argazki 

mutuak 
	

“Archivo Fotográfico de la Delegación de Propaganda 
de Madrid durante la Guerra Civil” 

 
[http://pares.mecd.es/ArchFotograficoDelegacionPropaganda/inicio.do]  

 
Proiektu honek Madrilgo Defentsarako Batzarrak egindako argazki-
artxiboa biltzen du. Atal honen sorkuntza helburu propagandistikoekin 
lotu behar dugu, gerrak Madrilgo populazio zibilean eragindako 
desastreak islatzeko erabili izan zen 

Ondorioak	
§  Motibazioa:  

§  historiaren ikuspuntu 
desberdina 

§  Ikerketa autonomoa 
§  Metodo zientifikoa  
 

§  Enpatia: Ohiko historia 
militarretik aldentzea, 
populazio zibilaren ohiko 
bizitzan sakonduz 

 
§  Historiaren metodo 

zientifikoaren ulermena 
erraztu 
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Iruzkinak:  


