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 Tailer honen helbururik nagusiena Irakurzaletasunarena da, ipuina 
eta irudiak duen liburu bat taldean sortzearen bidez. Tailerrean 

gauzatutako ipuinak biltzen dituen argitalpenaz eta, baita honen banaketaz parte
hartzaile eta bere hurbilekoen artean, lortzen duguna zera da: neskamutilak 
liburuengana hurbiltzea modu desberdin batez, hauek, liburuak, bereak direlako 
edo hurbileko lagun batenak. 

Helburu honez gain, tailer honen bidez hauek ere lortu nahi ditugu:

   Parte hartzen duten umeen sormenerako ahalmena sustatzea 
modu dibertigarri batean, bere irudimenari mugarik jarri gabe. Hori 
bai, istorioari “fantasialogika” ere eman beharko diogu istorioak 
beharrezko koherentzia izateko.
  Ahozko eta marrazteko ahalmenak ere trebatzea.
  Tailer honetako sormenerako dinamika guztiak taldelanean 
oinarritzen ditugunez, prozeduran aurrera egin ahal izateko 
adosteko estrategiak lantzera bideratzen ditugu.
  Narratzaileak garen heinean, neskamutilek elkarri entzutearen 
garrantziaz jabetzea nahi dugu.
  Elkarrekin egoten eta bizitzen ikastea: helburu bera lortzeko 
norberak daukana eta besteena ere begirunez azaltzen eta  
onartzearen garrantzia eta beharra.
  Sormen prozeduran partehartzaile zuzenak izan direla sentitzea.
  Hain oinarrizkoak diren kreatibitate eta sormenerako trebeziak 
garatzea.   

1. Elkarrekin liburu bat 
sortuko dugu?

Istorioak taldean 
sortzeko tailerra

Gune honetan gure sormenerako ahalmena 
ziztatuko dugu elkarrekin gure istorioaren 

pertsonaiak sortzeko eta arazo baten aurre jartzeko. Honi 
konponbidea bilatu eta aurkitu beharko dio nahiz eta bidean, seguru, 
etsairen bat edo trabaren bat ere aurkitu. Baina, hori bai, amaiera 
beti zorionekoa izango da, ipuinetan horrela izan delako betidanik 
eta horrelakoa izan behar delako.
Gero paperean marraztuko ditugu buruan sortutako irudiak eta ,guzti 
horrekin, liburu bat argitaratuko dugu. Lana taldean egingo dugunez, 
gauzatzen dugun liburua denona eta denontzat izango da.

Tailer hau Barakaldo herrialdeko hainbat eskolatako LHko 4. mailako 
neskamutilekin bideratzen dihardugu hitzBATU izeneko egitarauaren 
barruan 2006tik hona eta baita Gazteizko ikastetxe batzuetan.

Nori zuzendua: 8 urtetik gorako neskamutilei, ahal dela adin tarte 
berekoak. Taldekopururik aproposena 15koa litzateke.

Hizkuntza: partehartzaileek erraztasunez bere burua adierazteko 
erabiltzen dutena, euskaraz zein gazteleraz.

Iraupena: ordu t´erdiko 3 saio, gehi beste ordu beteko bat liburuaren 
aurkezpenerako.       

 PLANTEAMENDUA

 Helburuak
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Hasierako 3 sormensaioetan azpimarratuko dugu zein 
garrantzitsua den taldearen lana liburuaren azken bertsioa 

denona izateko. Honetarako, bakarkako iritzietatik hasiko gara eta, talde txikietan 
adostu eta gero, talde handiaren iritzi orokor eta bakarrera heltzeko.

Dinamika guztiak ahoz bideratuko dira: umeek ahozko azalpenak/narrazioak 
talderatuko dituzte eta monitorenarratzailearen esku geratuko da ipuina idazteko 
eginbeharra.
 
Liburua hiru modu honetara argitara daiteke:

 Liburudigitalaren formatuan: testua eta irudiak 
digitalki maketatzen dira liburu itxuraz parte 
hartzaileen eskoletako web orrialde edota blog
etan eskegitzeko.

 Paperezko liburuaren formatuan: aukera hau oso 
aproposa da tailerra ikastetxe bateko talde 
desberdinetan bideratu izan bada.
 
Tailerra ixteko modu ezin hobea da argitaratutako 
liburuaren ale banatzea partehartzaileen artean, 
bertan liburu horren idazlekide gisa agertuko 
direlako. Ikastetxeko liburutegian ere aleren bat edo 
beste uzten bada, beraiek oso harro sentituko dira.

 Kamishibai formatuan: ipuinaren irudiak DINA3ko tamainan inprima daitezke 
Japoniako antzerkitxo ezagunaren laguntzaz sortutako ipuina aurkezteko, honek ere 

testua eskura izateko aukera eman ahal 
dielarik buruz ikasi behar ez izateko.
 
Aukera hau oso egokia da ipuinaren 
autoreak ikastetxeko maila txikiagokoei 
beren istorioa kontatzera eta elkarbanatzera 
sustatzeko, hau beraientzat (eta orokorrean, 
denentzat) oso oso aberasgarria delarik.

 Metodologia

HHOONNEELLAA,,  IIPPUUIINNAAKK  KKUULLTTUURRAA  BBIILLAAKKAATTZZEENN  DDIIRRAA,,  BBEENNEETTAAKKOOAAKK  DDIIRRAA,,  BBEETTIIKKOO  IIPPUUIINNEEKK  SSOORRTTAARRAAZZTTEENN  
DDIIGGUUTTEENN  IINNTTEERREESSAA  BBEERRPPIIZZTTEENN  DDUUTTEENN  IISSTTOORRIIOOAAKK  IIZZAATTEERRAA  HHEELLTTZZEENN  DDIIRREELLAAKKOO..
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Tailer honetan, liburu baten sorreraren 
lehen urratsak ezagutzeko bidaia 

fantastikoaren gonbidapena luzatzen dugu. Bidaia honetan 
norbera ibili beharko da bidean, monitorearen laguntzaz, bere 
pertsonaiak aurkitzeko eta abentura batean murgiltzeko, honela 
ere bere istorioa ere (autorea berarena) kontatuko duelarik. 
Gero, bere irudimenean murgilduko gara margoak, testurak, 
formak eta sentimenduak bilatzen, txikien mugarik gabeko 
fantasiazko mundua ziztatuz eta sustatuz. Azkenez, istorioa eta 
irudiak koadernatuko ditugu ipuinaren arabera liburuakordeoi, 
erreza, paperbiribilkian,telebistaliburu gisa, siluetan e.a. bezala.

Nori zuzendua: 612 urte bitarteko neskamutilei, ahal dela adin 
tarte berekoak. Taldekopururik aproposena 10ekoa litzateke.

Hizkuntza: partehartzaileek erraztasunez bere burua adierazteko 
erabiltzen dutena, euskaraz zein gazteleraz.

Iraupena: ordu t´erdiko 4 saio.

Tailer  honen helbururik nagusiena 
Irakurzaletasunarena da, partaide bakoitzak 

ipuina eta irudiak duen bere liburu berezia  sortzearen bidez. 
Helburu honez gain, hauek ere lortu nahi ditugu:
  Parte hartzen duten umeen sormenerako ahalmena sustatzea 
modu dibertigarri batean, bere irudimenari mugarik jarri gabe. 
Hori bai, istorioari “fantasialogika” ere eman beharko diogu 
istorioak beharrezko koherentzia izateko.
  Ahoz, idatziz eta irudiez ere beren burua adierazteko 
ahalmenak  trebatzea.
  Narratzaileak garen heinean, neskamutilek bere buruari 
begiratu eta entzutearen garrantziaz jabetzea nahi dugu.
  Elkarrekin egoten eta bizitzen ikastea: helburu bera lortzeko 
norberak daukana eta besteena ere begirunez azaltzearen eta  
onartzearen garrantzia eta beharraz ohartzea.
  Sormen prozeduran partehartzaile zuzenak izan direla 
sentitzea.
  Hain oinarrizkoak diren kreatibitate eta sormenerako trebeziak 
garatzea.

Sormenerako proposamen hau banaka 
bideratzen da. Partaide bakoitza abiatuko da 

barnebidaia batean bere burua hobeto ulertzeko eta 
kontatzeko pertsonaia baten bidez/laguntzaz, eta gero, 

asmatuko duen istorio hori irudiez osatuko du teknika desberdinen laguntzaz 
(irudiak, collagez,...). Amaitzeko, norberak erabakiko du zein formatu eman nahi 
izango dion bere liburu berezi eta paregabekoari, eta eskuz gauzatuko du.

 Metodologia

2. Zeure liburua sortuko duzu?Norberaren 
istorioak

 idazteko 
tailerra  PLANTEAMENDUA

 Helburuak
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Dado hauek ez dute balio partxisean jolasteko, ez. 
Irudiez beteriko dado txoro hauek beraiengan 
ezkutatzen dena irudikatzeko ziztatzen gaituzte.

Mahai gainean zure eskuaz botatzen dituzunean 
agertzen diren istorioak asmatzen ausartuko zara? 
Seguru behar besteko ausardia duzula, eta gainera ez 
zara bakarrik egongo, denon artean hainbat istorio 
egin ahalko dugulako eta horrela gure irudimena 
besteenarekin lotuko da benetan fantastikoak izango 
diren ipuinak sortzeko.

Aukera ederra kontalaria izateko!!!

Norentzat: umeentzat

Hizkuntza: euskeraz zein gazteleraz

Iraupena: ordu betea

Itzal Itzelen saio baten osagarri gisa, edo modu 
independentean, sormenespazio hau proposatzen 
dizuegu.

Bertan, bertaratutakoei lagunduko 
diegu beren siluetak sortzen eta argiaren aurrean haiekin 
jolasten, sortzen zaizkigun istorioak kontatzeko, gure ahots eta 
musikaren laguntzaz.

Norentzat: umeentzat

Hizkuntza: euskeraz zein gazteleraz

Iraupena: ordu t´erdi

3. Itzalekin jolasten eta kontatzen
Esperimentatu 

dezagun gure itzal, 
argi eta ahotsekin

4. Ipuinak Biraka
Istorioak hitzetik 

hortzera asmatzeko 
tailerra

Harremanetan jartzeko:
Informazio gehiago edo zalantzaren bat argitu nahi baduzu, hemen topatuko gaituzu: 

Pedro Alabazan
pedro@alabazan.net

Tlf. 670 33 60 29

Bego Alabazan
bego@alabazan.net

Tlf. 637 30 20 07
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