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GENEAOLOGIA  ETA HERALDIKA

Jarduera

Familia  berreraikuntzak sakramentu-liburu,  notariotza eta artxibo publikoen bidez,  euskal  orubeen
heraldikaren garapenarekin batera.

Deskribapena

Iragana ezagutzea beti izan da garrantzitsua gure oraina ulertzeko. Eta genealogia eta heraldika,
Historiaren  zientzia  laguntzaileak,  horretarako  oinarri  garrantzitsua  dira.  Beti  ezustekoak  ematen
dizkigun iraganaren bilaketa pertsonal eta kolektiboa adierazten dute. Tailer honen helburua ikasleak
XVI.  eta  XX.  mendeen  artean  idatzitako  iturriekin,  dokumentuekin,  dokumentazioaren  bilaketan,
zuhaitz genealogikoen sorkuntzan, familiako armen azterketan eta abarretan trebatzea da.

Helburuak

 Ikaslearen irudimen-gaitasuna eta diziplina garatzea.
 Genealogiari eta heraldikari buruzko artxibo-iturriak eta dokumentazioa ezagutzea.
 Tailer parte-hartzailea garatzea.
 Herritarrek parte hartzeko guneak sortzea.
 Herritarren kultur kezkak asetzea.

Programa

1. Hiruhilekoa.

SARRERA
 Kontzeptua:  «Genoak»  (arraza,  jaiotza,  ondorengotza)  +  logoak  (zientzia,  azterketa)  =

pertsona, familia, leinu baten ondorengotza eta ondorengotzaren azterketa eta jarraipena.
 Zer da? Zertarako balio du? Erabilgarria? Zer espero dugu harengandik?
 Historiaren Zientzia Laguntzailea eta haren elkarteak. Zientzia politikoak, genetika, demografia

historikoa.

GENEALOGIA
 Definizioak. Mito garrantzitsuak.
 Jatorrien genealogia. Historia eta mitologia.
 Genealogia erabilgarria. Genealogia klasikoaren iraultza genealogia zientifikorantz, etab.
 Genealogia zientifikoa. Frantziako Iraultza 1789an vs Alemania (zientifismoa)
 Herri-genealogia. XXI. mendea + Globalizazioa (Zientzia honen sozializazioa).
 Teknologia berriak
 Oinarrizko bibliografia.
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 Tailer parte-hartzaileak. Gure iragana bilatzen laguntzen du. Familia-zuhaitzak berreraikitzea.

HERALDIKA
 Zer da? Zertarako balio du?
 Ezkutu pertsonalen mitoa. Ezkutua irabazten den eskubidea da.
 Terminologia heraldikoa eta haren garapena.
 Bibliografia.

Irakaslea

Prokulturako irakasle taldea

Nori zuzendua

Helduak

Ikasleak eraman beharreko materiala

Apunteak hartzeko materiala. Ikastaroan zehar, ikusten denari buruzko fotokopiak emango zaizkie,
eta posta elektronikoz bidaliko zaizkie bideoen estekak edo ikastaroari buruzko beste gai batzuk.
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