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Larunbata, apirilak 3: ASANBLADA
Gazteekin batzar bat egitea planteatu da, gazteek beren
ideiak eta lehentasunak azal ditzaten gaztelekuaren
jardueren inguruan.

Igandea, apirilak 4: IDAZKETA TAILERRA
Tailer honen helburua parte-hartzaileei idazketa sortzailea
garatzeko estrategia eta metodologia espezifikoak eskaintzea da.
Gure ikasleei esperimentaziorako espazio bat eskaintzea, ekoizpenmodu desberdinekin eta hura zuzentzeko modu desberdinekin,
truke-espazio integratzaile eta ireki baten bidez, ludikoa eta
idatzizko adierazpen estetiko, sortzaile eta artistikoaren aldekoa.

Asteartea, apirilak 6: KAHOOT EGUNA
Kahoot! Doako plataforma bat da, ikasteko edo ikaskuntza
indartzeko lehiaketak sortzeko aukera ematen duena, eta
gazteak dira lehiakideak. Ikasleek beren goitizena edo
erabiltzaile-izena aukeratzen dute, eta gailu mugikor baten
bidez erantzuten diete galdera batzuei. Azkenik, puntuazio handiena lortzen duenak
irabazten du.

Asteazkena, apirilak 7: ZEINU HIZKUNTZA TAILERRA
Tailer bat aurkezten dugu parte-hartzaileei zeinu-mintzaira
ezagutarazteko. Alfabetoaren letrak ikasiko dituzte eta
eguneroko bizitzako errutinei buruzko esaldiak praktikatuko
ditugu.

Osteguna, apirilak 8: KANPOKO ETA ORIENTAZIO
JOLASAK
Gaur kanpoko jokoa izango da protagonista (eguraldiak
aukera ematen badu) eta udalerrian zehar orientaziojarduerak egingo ditugu.

Ostirala, apirilak 9: ZATOZ DANTZA EGITERA!!!
Dantza-jarduera bat planteatzen da zerbitzura jotzen duten
nerabe gazteentzat. Ikasi nahi den edozein koreografia edo parte
hartzen duten gazteek erakutsi eta/edo irakatsi nahi diguten
edozein modalitate izan daiteke.

Larunbata, apirilak 10: ALDIZKARI TAILERRA
Hutsetik aldizkari bat sortuko dugu. Agian digitala...
partaide bakoitzak gauzatuko dituen edukiekin: Herriko
albisteak, gaztelekukoak, elkarrizketak, denbora-pasak,
eguraldia...

Igandeak, apirilak 11 eta 25: ZINE-FORUM
Hilean bi egunetan zine-forum bat planteatzen da, gaur egungo film
batekin, 13 urtetik gorako gazteei zuzendua, horietako bakoitzean
planteatzen den gaiari buruz hausnartzeko, haren atzetik.

Ostegunak, apirilak 15, 22 eta 29: IKASKETA
TEKNIKAK ETA BETEBEHARRAK
Hileko ostegun guztietan, parte-hartzaileek etxeko lanak
egiteko, zalantzak galdetzeko eta ikasteko teknikak ikasteko
aukera izan dezaten gune bat planteatzen da.

Ostirala, apirilak 16: MARRAZKETA TAILERRA
Marrazketa-tailer bat proposatzen da parte-hartzaileek marrazketa
artistikoaren
oinarrizko
teknikak
ikas
ditzaten: arkatza,
errotuladoreak edo markatzea, tintaz marraztea...

Larunbata, apirilak 17: PING PONG TXAPELKETA
Ping-pong txapelketa bat planteatzen da, futbolinarekin
batera, gaztelekuko parte-hartzaile guztien artean gehien
eskatzen den jarduera.

Igandea, apirilak 18: KOMIKI TAILERRA
Tailer honen helburu nagusia parte hartzaileak istorio bat komikiz
marrazten eta kontatzen ikastea da, teknika, forma, estetika eta
kontzeptu idealak behar bezala aukeratzen jakinda.

Ostirala, apirilak 23: ESPERIMENTUAK
Denontzako zientzia esperimentuak ikasi nahi dituzu?
Oro har, "Zientzia" hitza entzuten dugunean, oso prozesu
aspergarria duen elkarketa bat izaten dugu, soilik bizitza
artikulu
zientifikoak
idazten eman zuten pertsona
adimendunentzat, aspergarriak
eta ulertzeko zailak
diruditenak jende arruntarentzat. Hala ere, zientzia oso dibertigarria eta ikaragarria
izan liteke! Egun honetarako, hainbat esperimentu erraz eta dibertigarri planteatzen
dira, parte-hartzaile guztiek egiten ikasi ahal izateko.

Larunbata, apirilak 24: KONFIDANTZA ARIKETAK
Konfiantzazko dinamikak jarduera ezin hobeak dira
taldekide guztien kohesioa eta parte-hartzea sustatzeko,
aldez aurretik ezagutu ala ez. Mota guztietakoak daude,
parte-hartzaileek ariketa eginaraziz, beren irudimena edo
komunikazio-dohainak probatuz, baina, oro har, guztiek
balio dute ingurune lasai bat sortzeko, non pertsonak
seguruago sentitzen diren.

Ostirala, apirilak 30: LETTERING TAILERRA
Tailer honen helburua letra politak egiten ikastea eta gure
mezu edo hitz idatziei ukitu pertsonala ematea da. Zure
mezuei marrazki txikiak nola gehitu jakingo dugu.
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