
Bilbo, 2011ko apirila

-AURKEZPEN TXOSTENA-

“Kulunka egitea: zabua edo trapezio tresnaren bitartez oreka puntu edo ardatz batean
alde batera eta bestera burutzen den higadura edo jolas ezaguna dugu”



ABIAPUNTUA  

Ume eta nerabeentzat zuzendutako industria kulturaletik bultzatzen den astialdi eredua, joera kontsumista eta parte 
hartze pasiboan galdurik dago. Horrela, eremu ezberdinetan bideratzen diren proiektuek, zerbitzu edo asistentzia 
soilean  oinarrituriko  izaera  azaltzen  dute  gehienetan,  hauen  igorle  eta 
hartzaileen  arteko  distantzia  nabarmena  izanik.  Zentsu  honetan,  egoera 
honek  uzten  dituen  hutsuneak  betetzeko  helburuarekin,  ume-nerabeen 
heziketa  integrala  bultzatuko duen esperientzia  pilotoa martxan jarri  nahi 
dugu. 

Horretarako,  KULUNKAN,  Ikas/Jolas  Gunea  proiektuaren deskribapena, 
helburuak, metodologia, eragile potentzialak, epeak/urratsak, besteak beste, 
definitu ditugu. Hala eta guztiz ere, dokumentu honen izaera bizia eta irekia 
da edukiak eta formak aldatu daitezke eragile gehiagorekin batera osatzeko. 
Ateak   zabalik  utzi  nahi  ditugu,  beti  ere,  proiektuaren  filosofia  eta  bere 
horretan mantenduz.



ZER DA?  

KULUNKAN, Ikas/Jolas Gunea-k astialdi hezitzailean lanean diharduten eragile eta norbanakoen bilgunea izan nahi 
du.  Hortarako,  proiektuaren  inflexio  puntu  bezala,  egun  jakin  batzuetan  (abenduan  edo  urtarrilean)  burutuko 
litzatekeen aisialdi ekimena dugu. Hain zuzen ere, Bizkaiko herrialdean zabaldutako jolastoki hezitzailea, 6 -16 urte 
bitarteko ume eta nerabeei bereziki zuzendutakoa.

Ekimenak  egunetan,  jolas,  dinamika  eta  tailerren  bidez  gozatuz 
pertsonaren  gaitasunak  garatzea  eta  balioetan  hezte  helburua  du. 
Jolasean,  jokoan  ez  bezala,  haurraren  garapenerako,  ondo  pasatzeko, 
harremantzeko, errespetu ohiturak bereganatzeko, irudimena eta fantasia 
lantzeko barre egiteko eta elkarrengandik ikasteko burutzen den jarduera 
da. Ez dago irabazlerik, irabazi eta galdu egiten da aldi berean; bata eta 
bestea.

Haurrak  eta  familiak  unitate  bat  bezala  hartzea  garrantzitsua  litzateke, 
proiektuaren  parte  sentitu  eta  erabaki  garrantzitsuenen  subjetu  izan 
daitezen.



HELBURUAK  

• Orokorrak:

A) Aisialdi Hezitzailearen bitartez, pertsonen heziketa integrala bultzatzea. Dinamika eta jolas ezberdinez baliatuz, 
hurrengo ardatz edo balioetan heztea:

 Euskara eta Euskal kultura
 Kulturaniztasuna
 Hezkidetza
 Lankidetza parte hartzailea
 Elkartasuna
 Gatazken konponbideak
 Ikus-entzunezko alfabetatzea
 …

B) Hartzaileak ondo pasatzea.

• Zehatzak:

A) 2011ko gabonetako esperientzia pilotoa abiapuntu hartuta, ume eta nerabeentzako ikas/jolas gunea  eraikitzen 
joatea.

B) Astialdi hezitzailean lanean diharduten eragile eta proiektuak batu zein elkarlanean aritzea. 



FUNTZIONAMENDU PROPOSAMENA  

A) Aurrelanketaren metodologia: 

Lantalde eragilea: Hilean behin bilduko litzatekeen talde eragile baten dinamizazioa aurreikusten da. Eragile 
potentzialez osaturiko taldeak ardura zehatzak hartu eta arloen kudeaketa burutuko luke: 

• Diruzaintza
• Koordinazioa/komunikazioa
• Programazioa

Lantaldeak: Arlo ezberdinetan lantaldeak sortzea. 

Partehartzaile guztiak: Hilean behin parte hartuko duten eragile guztien bilerak.

B) Diru-Iturriak: 

Proiektu honen filosofia eragile bakoitzaren boluntariotza-indarrean oinarritzen bada ere, garrantzitsua litzateke 
instituzio publikoen laguntza izatea, ezinbesteko  gestio eta azpiegiturak eskuragarri izan ditzagun. Atal honen 
bideragarritasuna honako eskakizunak bideratuta egin daitezke.



ERAGILE POTENTZIALAK  

A) Astialdi hezitzailean lan egiten duten pertsonak eta elkarteak.
B) Administrazioetako gazteria sailak.
C) Gazte eragileak orokorrean.

EPEAK-URRATSAK  

HILABETEA EGINTZA
Apirila Eragile potentzaileei aurkeztea. 
Maiatza Behin betiko proiektuaren zehaztapena:

• Parte hartuko duten eragileen kopurua
• Ekimenaren antolaketa

Instituzioekin harremana
Ekaina Hitzarmen posibleak lotu.

Lehentasunezko  kudeaketa  arloen  araberako  lan-taldeen 
aktibazioa

Uztaila-Abuztua Etxeko lanak burutu // denbora hartzea
Iraila-Urria Publizitate kanpaina abiatu // Pertsonala lanean jartzea
Azaroa Azken detailetxoak 
Abend.-Urtar. Ekimena gauzatu: KULUNKAN ikas/jolas Gunea



ESPAZIO-TOKIA  

Proiektua Bizkaian burutzea aurreikusten da. Izan ere, bertako eragileek bultzatu baitute ekimena. Guztiarekin ere, 
parte-hartzea edozein txokotako eragileentzat irekia da, noski. 

Kulunka abian jartzeko tokia aukeratzerako orduan, garrantzitsua litzateke hainbat gako kontuan hartzea: leku itxia 
izatea,handia, erosoa, iristeko erraza… 

info+: 
kulunkan@egk.org

944 43 61 43 (Urtzi-Iván) 

mailto:kulunkan@egk.org

