2019/09/11ko formakuntza eguneko bigarren gaia :
Kultur eragileen lana : ene euskarazko gelan zer eragin ?
tallerretako emaitzak

lehen zikloa :
Praktikak (atera direnak):
« Zaldain » elkartea : erakasleak landu zuen ipuin bat, haurrek gogoz ikasi zuten. Ondotik
irudiak sortu zituzten Kamishibai moduan. Azkenik, burasoen aintzinean eman zuten.
« Elirale » dantza konpainia : sorkuntza
Jose Cazaubon, Arantxa Lannes : dantza
Philippe Albor : euskarazko kantuak
Josiane Valencia : Jokako ikusgarria
« Oreka » eta Txomin Zubieta : Zirkoa
« Gaia » : herri kirolak
Xan Errotabehere, Isabel Millet : ipuinak
Isabel Millet : euskal mitologia inguruko ipuin eta antzerkiak
Thierry Biscarry : musika tresnak + aurkezpena burasoen aintzinean
« Sarde Sardeska » (Jenofa Iruretagoyhena) : baratzea, elikadura
« Euskal Museoa » : tallerrak han eta eskolan
Buraso batekin lan egin : adibidez bere ofizioa aurkeztu, urte osoko lana izan daiteke
Erakargarria izan dadin zoin baldintza?
Helburuak zehaztu behar dira aintzinetik.
Denboran planifikatu behar da.
Bakotxaren tokia adostu behar da.
Gelan landu eta segitu behar da.
Ez ahantz erakasleak duela proiektua kudeatzen!

Bigarren zikloa :
Zoin eragile (atera direnak)?
« Basajaun » elkartea : baratzea lantzeko : adib 6 saioz : baratze bat eraiki (eskolaren
gibelean), zaindu, hiztegia landu
« Zaldain » elkartea : Kamishibai
« Oreka » : Zirkoa, motibazioa sortarazi euskaraz aritzeko
Xan Errotabehere : ipuinak (adib ihauterietakoak), ulermena lantzeko
Maider Galarza (Irungoa) : antzerkia : hizkuntza (sorkuntza), gorputz adierazpena,
kooperazioa, konfiantza hartzea, autonomia, entzumena lantzeko
Thierry Biscarry, Marina Beheretche : musika
« Mikel Laboa » (P. Albor, M. Alfaro) proiektua (saio bat)
« Elirale » dantza konpainia, Jose Cazaubon, Arantxa Lannes : dantza
« Gaia » : herri kirolak

« Bertsolarien lagunak » : 6 saio
Urteko ateraldiak euskaraz : Euskal Museoan, Abadian
Egonaldiak proposatu
Bil ta garbi, CPIE, herriko etxeak… bisitak euskaraz bizitzeko aukera
Zoin ekarpenentzat ?
Hiztegi berria ikasteko, euskara gelatik kanpo ateratzeko
Kurtso eta datu teknikoak ekartzeko
Ahozkoa eta idatzia lantzeko
Maila desberdinak nahasteko
Zerbait sortzeko elgarrekin, besteen begirada ahantziz
Erakargarria izan dadin zoin baldintza ?
Helburu konkretuak behar dira.
Ludikoa izan behar da.
Eragileak egiten duena erakasleak berriz egin behar du gelan (adibidez testua berriz landu,
gaia barnatu gogoa sortzeko lehenago edota errepika zonbeit antolatu)
Gelan testua idatz daiteke ere, ondotik antzerkian lantzeko.
Ardura, bukaerako emanaldia inportanta da helburu bezala (eskolan + Urruñan « Haziak
zuzenean » sailaren karietara).
Erakasleak proiektu orokorra zaindu behar du (adibidez baratzea bakantzetan ureztatu).

Hirugarren zikloa :
Zoin eragile ? Zoin ekarpenentzat ? (atera direnak)
« Oreka » : Zirkoa (motrizitatea, erritmoa)
Ihintza Irungaray : dantza
Haize Othondo : itzal antzerkia
Kanaldude : errezeten filmatzeko tutorialak
Estitxu Mentaberri : antzerkia (hiztegia, antzeztea)
Ainhoa Sarasua : bertsolaritza (hiztegia)
Paxkalin : txalaparta (erritmoa)
Oharra :
Hiztegia aberasten da bestaldeko eragile batekin.
Interesa sortzen da kanpoko norbait heldu delarik.
Erakargarria izan dadin zoin baldintza ?
Plazerra behar da, « dastatzea » (ikus Uztaritzeko txokoleta proiektua)
Erakasleak du proiektua eremaiten, eragilearekin prestatu behar duena : planifikatu,
helburuak ongi finkatu, argiki.
Koherenteak izan behar dira eragilea eta irakaslea : bakotxaren errola argi izan behar da
haurrentzat, bien arteko lotura ere bai.

