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Dramaturgia 
 

 
Kurtsoa: 1  
 
Kreditu kop.: 6  
 
Deskribatzaileak:  
 

- Ikuskizuna konfiguratzen duten hizkuntza desberdinen metodologia eta 
azterketaren teknika, testuaren analisian arreta berezia jarrita.  

- Genero-analisia, egiturak eta argumentuak, pertsonaiak eta egoera 
dramatikoetan.  

- Eszenifikazioaren printzipio orokorrak.  
- Eszenifikazioa ikuskizun desberdinetan (antzerkia, dantza, ikus-entzunezkoak).  
- Eszenifikazioaren sorkuntza-prozesuaren hastapenak.  

 

 

Konpetentziak:  
 
Ikasleak honako hauek egiteko gai izan behar du:  
 

- Dramaturgiaren oinarrien eta printzipio orokorren ezagutza teoriko-praktikoa 
bereganatzea, sorkuntza eszenikoaren prozesuan (arte dramatikoa, 
koreografia, ikus-entzunezkoa).  

- Hainbat dramaturgia eszeniko ezagutzea, ikuskizunaren dramaturgia 
garaikideak batik bat.  

- Dramaturgia aztertzeko irizpideak bereganatzea ikuskizun eszenikoaren 
ikuspegi eta adierazpen desberdinetan (antzerkia, dantza, ikus-entzunezkoa), 
egiturak, generoak eta estiloak bereiziz argumentuak sortzeko prozesuan, 
pertsonaia eraikitzean eta egoera dramatikoetan.  

- Semiotika dramatikoaren oinarrizko ezagutza izatea.  
- Honako hauei aplikatutako teknikak eta prozesu sortzaileak ezagutu eta 

aztertzea: testu dramatikoaren edo partitura dramatikoaren idazketa, ikus-
entzunezko gidoia, genero, estilo eta bitarteko desberdinetan.  

- Eszenifikazioaren eta eszenifikazio-prozesua konfiguratzen duten elementuen 
hastapen orokorrak ezagutzea: antzezte-lekua, argiztapena, jantziak, 
karakterizazioa, soinu-espazioa, ikus-entzuneko espazioa.  

- Eszenifikazioa aztertzea antzezpen-adierazpen desberdinetan.  
- Eszenifikazioa aztertzea, egoerari, pertsonaiari eta eszenari dagokienez.  
- Hainbat eszenifikazio-metodo eta -eskolen printzipio estetikoak, etikoak eta 

humanistikoak ezagutzea: tradizioak, joerak eta sortzaileak.  
- Testu dramatikoa aztertzea eta proiektu eszeniko baten eszenifikazioa modu 

oinarrizkoan diseinatzea.  
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Ebaluazio-irizpideak: 
 
Ebaluazioan, ikaslearen gaitasuna baloratuko da, helburu hauek lortzeko:  
 

- Dramaturgiaren printzipio orokorrak identifikatzea, baita kontzeptuaren 
eboluzio historikoa eta dramaturgoaren eginkizunak eszena sortzeko lanetan 
ere.  

- Pentsamendu dramatikoaren eboluzioaren eta eszenan ezartzearen unerik 
garrantzitsuenak ezagutzea, gailentzen diren ideia estetikoekin eta garai 
bakoitzeko eraldaketa sozial eta kulturalekin erlazionatuz.  

- Testu eszenikoaren edo ikus-entzunezko gidoiaren oinarrizko osagaiak 
aztertzea.  

- Garai desberdinetako lan esanguratsuak aztertzea, horien forma eta gaiak 
interpretatuz eta sortu ziren garaiko testuinguruan kokatuz eta egileak zein 
diren adieraziz.  

- Gai, topiko, mito eta argumentu unibertsalak identifikatzea, literatura 
dramatikoan bai eta horiek arte ikus-entzunezkoetara aldatzean ere, eta modu 
kritikoan baloratzea horiei emandako tratamendua eta izan duten eboluzioa.  

- Lan dramatikoen balorazioak egitea, ahoz zein idatziz, ideia eta sentimendu 
kolektiboen topagune eta norberaren esperientzia handitzeko tresna gisa.  

- Testu dramatikoa sortzeko mekanismoa garatzea, egituren eta antzerki-
generoen analisitik abiatuta.  

- Antolatu, lehenetsi eta irizpide egokiak erabiltzea, sorkuntza eszenikoaren 
prozesua osatzen duten fase desberdinen arabera.  

 
Irakasgaiaren irizpide espezifiko horiei irakasgaiari aplika dakizkiokeen 

konpetentzia orokorretatik, zeharkakoetatik eta espezifikoetatik eratorritakoak 
gehitu behar zaizkio, eta ikasgai guztietarako komunak diren irizpideak ere bai: 
bertaratzea, puntualtasuna eta ikasteko gogoa, kontzeptu teorikoak asimilatzeko 
eta praktikan jartzeko ahalmena, talde-lanean aritzeko gaitasuna eta eskolan 
jarrera proaktiboa izatea, baita aurkeztutako lanen kalitatea eta originaltasuna eta 
eskolako azalpenetan eta eztabaidetan izandako zehaztasuna, argitasuna eta 
xehetasuna. Proposatutako bibliografia ezagutzea eta erabiltzea.  

 
 


