
FORMAKUNTZEN KATALOGOA     
2002an Baionan sortua, Libreplume elkarteak haur 
literatura sustatzeko liburuaren inguruko 
animazioak proposatzen ditu profesional, haur eta 
familiei.

Irakurketa ideki, deskubritu, pentsatu eta 
handitzeko tresna zoragarria denez, elkartea nini 
eta haien guraso, eskola, aisialdi zentro, liburutegi, 
eskola, jende bidaiari edo Santa Gurutzeko 
herritarrengana doa liburua denei eskuragarri 
jartzeko, inegalitate kulturalak murrizteko  eta 
irakurketaren gustua zabaltzeko.  

Libreplume elkarteak urtero "Bouquinville Ttikia" 
haur literatura elkartea antolatzen du ere bai.

Gaur egun Libreplume elkartea haur literaturaren 
arloa deskubritu edo sakondu nahi duten erakasle, 
animatzaile, ikasle edo gurasoentzat baliabide 
elkartea da.

IRAKURKETA NINIEI : 
Zergatik? Nola?

AHO OZENEZKO IRAKURKETA :
Nola irakurtzeko gustua eman?

LIBURUAREN INGURUKO ANIMAZIOA :
- Idazketa tailer bat animatu
- Kalaka tailer bat animatu
- Liburu funtsa baloratu

IRAKURKETA EUSKARAZ ETA GURASO 
ERDALDUN :
Zuen haurrari euskaraz irakurtzen 
ausartu!

Aurkibidea :



NINIEI IRAKURKETA

Nori zuzendua : Guraso, liburuzain, haurtzaroko profesionalei...

Helburuak :
- Ttipi-ttipiei irakurketaren inguruko erronkak ulertu
- Hizkuntzaren eraikuntzan ekarpen teorikoak
- Ttipi-ttipien entzumenari egokitzeko tresnetaz jabetu
- Niniaren garapenari egokituriko kalitatezko bibliografia bat deskubritu

Iragatea :
Pausaturiko galderetatik abiatuz, formatzaileak tresnak ematen ditu teorietan 
pausatuz eta liburuak aurkezten ditu parte hartzaileen galderei erantzuteko.

Iraupena : 2ordu

Niniei irakurri : Zergatik eta nola?



OZENEZKO IRAKURKETA 

Nori zuzendua : Guraso, erakasle, liburuzain, animatzaile, baby-sitter, ikasle...

Helburuak :
- Irakurketaren inguruko erronkak ulertu
- Aho ozenezko irakurketa "on" baten tresnetaz jabetu
- Haurraren entzumenari egokitzeko tresnetaz jabetu
- Haur literatura deskubritu 

Iragatea :
Jok oinarri bat edo pausaturiko galderetatik abiatuz, formatzaileek parte hartzaileen 
galderei erantzuten du (Istorio beldurgarriak irakurri behar ote dira? Nola haurraren 
atentzioa mantendu? Etab?)
Ondotik, taldean joko ttipien bidez formakuntza praktikoa, eta album baten ozenezko 
irakurketaren bidez entsegua.

Iraupena : 3ordu

Ozenezko irakurketaren inguruko erronkak



LIBURUAREN INGURUKO ANIMAZIOAK

Nori zuzendua : Erakasle, animatzaile, 
liburuzain...

Helburuak :
- Haur liburuetatik abiatuz tresna eta idazketa 
joko konkretuak deskubritu
- Haurrekin idazketa tailer bat animatzeko gai 
bilakatu

Iragatea :
Idazketa joko eta entsegu praktiko batzuen 
bidezko formakuntza.

Iraupena : 2ordu30

Nola idazketa tailer bat animatu?
Nori zuzendua : Erakasle, animatzaile, 
liburuzain...

Helburuak :
- Elkarrizketa tailer baten oinarrizko 
arauak deskubritu
- Gaika tailerretan erabiltzeko 
bibliografia bat deskubritu
- Haurrekin elkarrizketa tailer bat 
animatzeko tresnetaz jabetu

Iragatea :
Teoriatik abiatuz, formakuntza praktikoa 
taldean kalaka tailer baten 
prestakuntzarekin.

Iraupena : Bederen 3ordu

Nola kalaka tailer bat animatu?



Nori zuzendua : Erakasle, guraso, animatzaile, liburuzain...

Helburuak :
- Liburu funtsa baloratzeko medioak deskubritu : liburutegi, eskola, aisialdi zentro...
- Liburuaren bitartekalari izateko tresna ezberdinetaz jabetu : joko sorkuntza, idazketa 
tailerrak, esku lanak, irakurketa animazioak...

Iragatea :
Parte hartzaileen galdera eta gogetatik abiatuz, liburuen inguruko jokoekin 
formakuntza praktikoa.

Iraupena : 2ordu30

Nola liburu funtsa baloratu animazioaren bidez?



IRAKURKETA EUSKARAZ ETA 
GURASO ERDALDUNAK 

Nola bere haurrari euskaraz irakurri erdalduna garelarik?

Nori zuzendua : Gurasoei

Helburuak :
- Bere haurrak ikasten duen hizkuntzan aho ozenezko irakurketaren inguruko erronkak 
ulertu
- Bere baitan konfiantza hartu 
- Bibliografi egokitu bat deskubritu

Iragatea :
Parte hartzaileen galderetatik abiatuz, liburuen aurkezpena, irakurketa jokoak eta haur 
liburu baten laguntzarekin entsegua.

Iraupena : 1ordu30



Proposatzen ditugun formakuntza moduluak 
independente, bat-batekoak edo erregularrak 

izan daitezke.

Gure formakuntzak poriektu berezien inguruan 
egokitzen ahal ditugu ere bai.

Xehetasunentzat
contact@libreplume.fr

09 84 19 23 26
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