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Diziplinarteko Proiektuen Laborategia II 
 

Kurtsoa: 4  
 
Kreditu kop.: 4  
 
Deskribatzaileak:  
 

- Diziplinarteko Proiektuen Laborategiak (I eta II) proiektu irekiak dira, bai edukiei 
eta bai metodologiei dagokienez, eta lauhileko batean proiektu horiek garatu 
ditzaten gomendatzen die ikastetxeak eszenako profesional garrantzitsu diren 
kanpoko irakasleei. Proiektu bakoitzak barne hartzen ditu Arte Dramatikoa, 
Dantza eta Eszenoteknia espezialitateetatik datozen eta hezkuntza-maila 
horretan ikasten ari diren ikasleak. Urtero antolatzen dira ikasle guztiak jaso 
ahal izateko behar diren laborategiak, landutako proiektuen izaera eta 
beharrizanen arabera.  

 
Laborategi bakoitzaren helburuak dira:  
 

- Diziplina eta praktika artistikoen arteko loturak ezartzea.  
- Ikasitako ikasgaiak bateratzea.  
- Horien aplikazio praktikoa tailer monografiko batean, zeinetan sorkuntza-

prozesu osoaren konplexutasunari ekiten baitzaio, prestakuntzako ezagutza-
arloen zeharkakotasuna jasotzen baita eta espezialitate eta hizkuntza artistiko 
oro barne hartzea ahalbidetzen baitu.  

 
Oharrak: Diziplinarteko Proiektuen Laborategiak I eta II irakasgaiek bi ikasturtetan 
emateko irakasgai bakarra osatzen dute. Gradualki egituratuko dira deskribatutako 
edukiak, irakasgaia ematen duen ikastetxeko dagokion departamendu didaktikoak 
irakas-gidan ezartzen duen tenporalizazioaren arabera.  
 
Konpetentziak: 
Ikaslea gai izan behar da:  
 

- Ikasitako ikasgaiak bateratu eta aplikatzeko. Interpretazio- eta koreografia-
teknikak bateratu eta aplikatzeko tailer bateko praktika eszenikoan.  

- Testuaren, gidoiaren edo koreografiaren egilearen berariazko ezaugarriak eta 
haren lanaren gako estetikoak ezagutzeko, aurretik existitzen den lan baten 
gainean lanean arituz gero.  

- Sortzen ari diren praktika artistikoak ezagutu eta aztertzeko, eta gertakari 
eszeniko garaikidearekiko haien erlazioa eta aplikazioa esperimentatzeko, joera 
teoriko eta kontzeptualak nahiz prozedurakoak eta esperimentalak inplikatuz.  

- Dramaturgia-teknikak erabiltzeko, lana eta papera dantzaren ikuspegitik 
analizatzeko.  
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- Eszena-hizkuntzaren elementuak ezagutu eta bateratzeko: eszenografia, 
jantziteria, argiztapena.  

- Inprobisazioaren, sorkuntzaren, interpretazioaren eta eszenan ezartzearen 
ikuspegiak erabiltzeko, proposatutako poetika eszenikoaren esparruan.  

- Arte eszenikoetako artistekiko eta profesionalekiko topaketan eta eztabaidan 
parte hartzea, pentsamendua eta praktika eszenikoak berritzeari dagokionez.  

- Ikerketa-ekintza testuinguruan, lan-teknikak eta -prozedurak bereganatzea.  
 


