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TAILERRAK
Helburuak:

ZAINTZAK
Helburuak:

o Adin txikikoen artean euskararen erabilera hedatu; euskara egunerokotasunean
integratu eta era naturalean erabili.
o Umearen trebetasun ahalmenak garatu.
o Sormen eta irudimen jarrerak bultzatu.
o Ondo pasatu eta eguneroko elkarbizitzan lagunartekotasuna eta elkartasuna
indartu eta errespetuzko harremanak ahalbidetu.
o





1- EGUERDITAN ARTISTA ETA ARRATSALDEETAN ARTISTA







3-12 urte bitarteko umeei zuzenduta
Adinaren arabera banatuta egiten dira saioak; 3-66 urte (talde bakoitzean 12 ume) eta 66-12
urte (talde bakoitzean 15 ume)
Astean behin, ordu beteko saioa; urritik ekainera bitartean (umeek ikasturte hasieran izena
eman eta jarraipena ikasturte osoan)
Eskulanak, jolasak sortu eta jolastu, pintura teknikak, artista famatuak eta beraien obrak
ezagutu eta transformatu, marraztu,
ztu, margotu, birziklapena landu eta sormena martxan
jartzea da saioen helburua.
Saio bakoitzeko prezioa (taldeko):
o 3-6 urte bitarteko taldearentzako: 74€
74€ (taldean 12 ume gehienez)
o 6-10 urte bitarteko taldearentzako: 80€
80€€ (taldean 15 ume gehienez)
Prezioaren zehaztapenak:

-

%10eko BEZ barne
Pertsonalaren kostua: hezitzailea (kontratuarekin), prestaketak, koordinazioa
eta kudeaketa.
Tailerra egiteko materiala
Zabalkundea egiteko beharrezko euskarriak (eskuorriak, kartelakk…) ez dira
prezioan sartzen baina horiek egiteko aukera ere badugu, aparte
ordainduta.

Helburuak:

-

2- TAILER LABURRAK







Adin txikikoen artean euskararen
eu
erabilera hedatu; euskara egunerokotasunean
integratu eta era naturalean erabili.
o Ondo pasatu eta eguuneroko elkarbizitzan lagunartekotasuna eta elkartasuna
indartu eta errespetuzko harremanak ahalbidetu.
3-12
12 urte bitarteko umeei zuzenduta
Egunero, goizeko 8:00etatik 9:00etara
Egun bakoitzeko prezioa (taldeko): 24€
24€€ (taldean 12 ume gehienez)
Prezioaren zehaztapenak:
o

3-12 urte bitarteko umeei zuzenduta
Adinaren arabera banatuta egiten dira saioak; 3-66 urte (talde bakoitzean 12 ume) eta 66-12
urte (talde bakoitzean 15 ume)
Astean behin, ordu beteko saioa; lau saioko tailer laburrak
Tailer aukerak: sukaldaritza, bitxigintza, birziklapena, moda diseinua, …
Tailer bakoitzeko prezioa (taldeko eta lau saioak sartuta):
o 3-6 urte bitarteko taldearentzako: 296€
96€ € (taldean 12 ume gehienez)
o 6-10 urte bitarteko taldearentzako: 320€
320€ € (taldean 15 ume gehienez)
Prezioaren zehaztapenak:
-

%10eko BEZ barne
Pertsonalaren kostua: hezitzailea (kontratuarekin), prestaketak, koordinazioa
eta kudeaketa.
Tailer laburra egiteko materiala
Zabalkundea egiteko beharrezko euskarriak (eskuorriak, kartelakk…) ez dira
prezioan sartzen baina horiek egiteko aukera ere badugu, aparte
ordainduta.

%10eko BEZ barne
Pertsonalaren kostua: hezitzailea (kontratuarekin), koordinazioa eta kudeaketa.
Zabalkundea egiteko beharrezko euskarriak (eskuorriak, kartelak…)
k ez dira prezioan
sartzen baina horiek egiteko aukera
auke ere badugu, aparte ordainduta.

ERREFORTZUAK
Ikastetxeko irakaskuntzaren
en osagarri izatea eta aberastea; ikastetxeko materiala,
edukia eta metodologiarekin lotura estua izatea.
o Ikastetxeetan ematen diren edukien ikaskuntza ziurtatzea.
o Ikasleeii, etxeko lanak ulertu eta egiteko laguntza ematea.
o Adin txikikoen artean euskararen
eu
erabilera hedatu; euskara egunerokotasunean
integratu eta era naturalean erabili.
3-12
12 urte bitarteko umeei zuzenduta
Adinka taldeetan banatuta, saioak eraginkorragoak eta pertsonalizatuagoak izateko: HH., LH.,
eta DBH.n
Eguerditan edo arratsaldeetan, ordu beteko saioak
Aukerak: orokorra (etxeko lanak), euskera eta ingelera
Saioetan parte hartzen duten irakasleek lotura estua izango dute ume bakoitzaren
irakaslearekin: ume bakoitzaren ika
kasketa erritmoa, gaitasunak, ahulguneak ezagutzeko eta
baita ikastetxean lantzen diren edukiak, materiala eta metodologia ezagutzeko.
Egun bakoitzeko prezioa (taldeko): 47€
47€€ (taldean 5 ume gehienez)
Prezioaren zehaztapenak:
o








-

%10eko BEZ barne
Pertsonalaren kostua: heziitzai
za lea (kontratuarekin), irakasleekin batzarrak eta lanketa,
prestaketak, koordinazioa eta kudeaketa.
Materiala; etxeko lanetan laguntza bezala prestatutakoak
Zabalkundea egiteko beharrezko euskarriak (eskuorriak, kartelak…)
k ez dira prezioan
sartzen baina horiek egiteko aukera ere badugu, aparte ordainduta.







MUGI-MUGI

ZERGATIK EZ?!

3-8 urte bitarteko umeei zuzenduta
Adinaren arabera banatuta egiten dira saioak; 3-88 urte (talde bakoitzean 15 ume)
Astean behin ordu beteko saioa; urritik ekainera bitartean (umeek ikasturte hasieran izena
eman eta jarraipena ikasturte osoan)
Dantza, abesti eta jolasen
en bitartez, sormena, gorputz adierazpena, irudimena eta motrizitatea
lantzea da saio hauen helburua.
Saio bakoitzeko prezioa (taldeko):
o 3-8 urte bitarteko taldearentzako: 80€
80€ (taldean 15 ume gehienez)
Prezioaren zehaztapenak:

Euskararen erabilera sozialaren inguruan hausnartzeko saioa da. Hizkuntzaren aldeko argudioak eskaini
nahi ditugu, eta aurrez aurreko elkarrizketetan hizkuntzari eusteko teknikak baino, hausnarketarako
arrazoiak eta gakoak jorratu. Eta bide batez, asmatzen badugu, partehartzaileen hizkuntzaren aldeko
jarrerak indartu.

-

%10eko BEZ barne
Pertsonalaren kostua: hezitzailea (kontratuarekin), prestaketak, koordinazioa
eta kudeaketa.
Tailerra egiteko materiala
Zabalkundea egiteko beharrezko euskarri
skarriak (eskuorriak, kartelakk…) ez dira
prezioan sartzen baina horiek egiteko aukera ere badugu, aparte
ordainduta.

KIROLGETAN






3-8 urte bitarteko umeei zuzenduta
Adinaren arabera banatuta egiten dira saioak; 3-88 urte (talde bakoitzean 15 ume gutxienez)
Astean birritan, ordu eta erdiko saioak;; urritik ekainera bitartean (umeek ikasturte hasieran
izena eman eta jarraipena ikasturte osoan)
Kirol eta jolas ezberdinen bitartez, haurren arteako harremanak euskaraz izatea bermatu
Saio bakoitzeko prezioa (taldeko):
o 3-8 urte bitarteko taldearentzako: 80€
80€ (taldean 15 ume gehienez)
Prezioaren zehaztapenak:
-

%10eko BEZ barne
Pertsonalaren kostua: hezitzailea (kontratuarekin), prestaketak, koordinazioa
eta kudeaketa.
Tailerra egiteko materiala
Zabalkundea egiteko beharrezko euskarriak (eskuorriak, kartelakk…) ez dira
prezioan sartzen baina horiek egiteko aukera ere badugu, aparte
ordainduta.

 HELBURUAK
1.-Euskararen erabilera sozialaren inguruko hausnarketa gune bat sortzea
2.-Guk,
Guk, hiztun gisa, uneoro aukeratzen ditugun hizkuntza jarrerek duten eraginaz
hausnartzea
3.-Euskararekiko jarrera baikorrak sustatzea
Euskararen errealitatearen eta etorkizunaren ikuspegi baikor bat azaleraztea
4.-Euskararen
 NORI ZUZENDUA
Euskara ezagutu arren, erabilera gune, harreman eta arloak irabazteko dituzten hiztunei (euskaldunak)
zuzendua dago, esate baterako:
•Euskara jakin arren, erabiltzeko ohiturarik ez dutenei
Euskara
•Hizkuntzekiko duen harremanaz hausnartu nahi duen orori
Hi
Euskara gehiago egiteko gakoak jakin nahi duteneiç
3 aldaera:
-Orokorra: 2 ordu terdiko sai
aioa eta 12 pertsonako taldeak gehienez
-GUrasoak: 2 ordu terdiko saioa eta 12 pertsonako taldeak gehienez
Gazteak:
Gazteak: Ordubeteko 2 saio eta 2 orduko saioa, ikastalde naturaletan
 PREZIOA
Orokorra eta gurasoen aldaera 310€€
Gazteen aldaera 375€
75€€
eko BEZ barne
%21eko
Pertsonalaren kostua:
ko
hezitzailea (kontratuarekin), prestaketak, koordinazioa
eta kudeaketa.
- Tailerra egiteko materiala
- Zabalkundea egiteko beharrezko euskarriak (eskuorriak, kartelak…) eta
kilometrajea.

JOLAS KOOPERATIBOAK







Jolas kooperatiboa ez da jolas moota bat, jolasteko modua baizik. Jolas honen bidez, talde
lana bultzatzen da eta guztien parte hartzea ezinbestekoa eta aberasgarria da. Inor ez da
baztertuta sentitzen, ez da jokotik kanpo
k
geldituko eta denak aktibo sentituko dira jolasean
dauden bitartean. Jolas hauetan garrantzitsuena jolastea eta parte hartzea da.
Lantzen diren gaitasunak: Komunikazioa,
a Talde-lana, laguntasuna eta elkar ardura, bizikidetza
eta talde-izaera.
LH eta DBHko ikasleei zuzendua
Ordu eta erdiko saioa taldeko
Saio bakoitzeko prezioa taldeko: 80€
80€
%10eko BEZ barne
Pertsonalaren kostua:
a: hezitzailea (kontratuarekin), prestaketak, koordinazioa eta
kudeaketa.
Ekintza aurrera ateratzeko beharrezko materiala
- Zabalkundea egiteko beharrezko euskarriak (eskuorriak, kartelak…)
k
ez dira
prezioan sartzen baiina horiek egiteko aukera ere badugu, aparte ordainduta.

