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Ongietorria ematen dizugu COworkidsen lehenengo memoria honetara!

2021eko urtarrilean, Iruñeko Udalak udal-programa berri hau abiatu zuen, bi ardatz oinarri hartuta: 

Unibertsalitatea: COworkidsek espazioak eraikitzen ditu Iruñeko auzo guztietan, Iruñeko haur eta nerabe guztien gaitasunak 
garatzeko eta oinarrizko eskubideak babesteko. Zer espazio mota?

o Espazioak haur eta nerabeEKIN:  COworkidsek haur eta nerabeen erabakitzeko eta parte hartzeko gaitasun kritiko eta 
analitikoa garatzea bilatzen du Iruñean, xede hartuta haien oinarrizko eskubideak defendatu eta aldarrikatzeko gai iza-
tea. Etengabeko prestakuntzarako tresna gisa, COworkidsek hainbat espazio proposatzen ditu haur eta nerabeEKIN, 
haietan giza eskubideak zeharka eta prozesu gisara lantzeko, aisialdi eta denbora librearen bidez, eta kirol, kultura, in-
gurumen-hezkuntza edo artearen bidez.

Ba al zenekien Iruñeko 14 auzoetako 900 haur eta nerabe baino gehiagok parte hartu dutela jarduera horietan? 6 hilabe-
teetan, astelehenetik ostegunera, eskola-laguntzako 14 talde baino gehiago sortu dira, sormeneko 14 talde baino gehiago, 
saskibaloiko 17 talde, xakeko 16, auzoetan bertan sortutako 2 futbol-talde, hiri-jardueretan parte hartzeko talde egonkorrak, 
besteak beste, piraguismoan, pilotan, Street Dancean, magian edo buztinean. Jarduera guztiak doan dira!

o Haur eta nerabeEN espazioak: HaurrEKIN jarduera horietan eskuratutako trebetasunen bidez, COworkids prozesuaren 
parte diren haurrak eta nerabeak tokiko gobernuaren agente aktibo izan dira haurrEN eta nerabeEN espazio horien 

Ongietorria 
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bitartez. Erakusle nagusia Iruñeko auzo bakoitzeko ordezkariak bildu dituen Haurren Partaidetza Mahaia izan da, Iruña 
Haurtzaroaren Hiri Adiskide gisa aitortzearen ildoari jarraiki eta Iruñeko Haurrendako I. Udal Planaren jarraibideekin bat 
sortua.

Ba al zenekien 2021eko maiatzaren 27an bildu zela lehen aldiz Iruñeko Haurtzaro eta Nerabezaroko Mahaia? Auzoetan 
egindako hautaketen bidez, haurren ordezkariek parte hartu zuten, ordezkari politikoekin eta hainbat erakunderekin batera, 
besteak beste, UNICEF, Ikasketa eta Zerbitzuko Nafarroako Sare eta Nafarroako Eskola Kontseiluarekin. Eta COworkidseko 
haur guztiak han egon ziren gunea apaintzen.

o Espazioak haur eta nerabeEN ALDE eta haur eta nerabeENTZAT: Haur eta nerabe parte-hartzaileak sustatzeak, haien 
giza eskubideez jabetuak, kritikoak eta erabakitzeko gaitasunarekin, berekin dakar haien familiek, begiraleek edo bolun-
tarioek, beste hezkuntza-eragile batzuen artean, herritar aktiboen behar besteko rola aitortzea haurrei eta nerabeei. 
Espazio horietan COworkidsek zuzenean lan egin du familia, boluntario, gizarte-entitate, begirale eta funtsezko beste 
eragile batzuekin batera.

Ba al zenekien 100 lagun baino gehiagok COworkidsekin lagundu dutela boluntariotza eta ikasketa-praktiken bidez? Lanki-
detzan ari gara Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin, Nafarroako Unibertsitatearekin, Nafarroako Eskola Politeknikoarekin 
eta Navarra + Voluntaria boluntariotza-plataformarekin.

Gainera, zeharkako onuradunak (aitak, amak eta bestelako senideak) 1.800 lagun baino gehiago dira.

Zeharkakotasuna: COworkidsek koordinazio-lanak egiten ditu, barruan eta kanpoan, udal-arloekin, erakunde publikoekin 
eta Iruñeko beste erakunde batzuekin –publiko, pribatu eta hirugarren sektorekoekin–, haurrak eta nerabeak zerbitzu integral 
eta bidezkoetara sartu ahal izatea bultzatzeko eta hobetzeko. Norekin koordinatzen gara?

o Barne-koordinazioa: COworkidsen zeharkakotasunaren ondorioz, Iruñeko Udaleko Alor guztiek funtsezko eginkizuna 
dute COworkidsen. Programa Komunitate Ekintzatik sortzen da, eta koordinazio zuzena dago gainerako Alorrekin. Bar-
ne-koordinazioak bermatuko du COworkidsen ikuspegi integrala (ingurumenaren, generoaren eta prebentzioaren ikus-
pegia, besteak beste).

o Kanpo-koordinazioa: Sarean egindako lana funtsezko zutabea da COworkidsen funtzionamendu egokirako. Eguneroko 
programaziotik hasi eta jarraipen eta aholkularitzara arte, hainbat erakunderen laguntza du. Iruña partaide duen Haurt-
zaroaren Hiri Adiskideak ekimenaren barruan, UNICEFen Nafarroako Batzordeak COworkidseko profesionalei laguntzen 
die, haurren eskubideen ikuspegia ezartzen laguntzeko. Nafarroako Ikasketa eta Zerbitzu Sareak prestakuntza ematen 
die boluntarioei eta praktiketako ikasleei, ikasketa eta zerbitzua proiektuaren funtsezko metodologia baitira. Kirol-fede-
razio eta -eskolek haurrei aisialdi osasungarria, desberdina eta, batzuetan, minoritarioa gerturatu diete. Auzo bakoitzeko 
haurren sareek, ikastetxeek, osasun-zentroek eta erakunde publikoek buru ematen diote COworkidsen ehun askotariko 
eta integratzaileari.

Jarduera-memoria honekin gonbit egin nahi dizugu programaren helburu horiek zertan gauzatu diren ezagutzera. Ezagut 
ezazu Iruñeko haur eta nerabeekin eta haien alde egin dugun guztia!

Mila esker programa honen parte izateagatik, 

COworkids taldea
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Auzoz auzo
Haurren eskubideak landu ditugu, haurren parte-hartzea, in-
gurumena eta Garapen Jasangarrirako Helburuak hamabost 
egunez behingo programazioen bidez, zeinak programaren 
Pedagogia-alorrak proposatu baitizkio Gizarteratzeko talde 
teknikoari. Auzo bakoitzak programazio horiek egokitu ditu 
haurren nahietara, auzo bakoitzaren interesetara eta tekni-
karien gaitasunetara. Gai horiek landu dira eskola-laguntzan 
eta Iruñeko 14 auzoetan egunero 16:30etik 19:00etara egin 
diren sormen-laborategietan. Ezagutu, auzoz auzo, nola 
landu ditugun gai horiek. Jarraian, egindako jarduera guztien 
sorta hautatu bat aurkeztuko dizkizu gure taldeak.
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HAURREN ESKUBIDEAK

Eskubideen bikoteen jolasa 
Eskubideak margotu eta idatzi ondoren, txartelak egin 
genituen. Lan plastikoa amaitutakoan, txartelekin bikotea 
bilatzera jolastu ginen, horrela haurrek beren eskubideak 
modu ludikoan ikas ditzaten.

Horma-irudi kolaboratiboa 
Haurren eskubideei buruzko horma-irudi bat egin ge-
nuen.  Aurrez irakurritako eskubideen artean bat aukera-
tu eta ondoren horma-irudian idatzi genuen. Gero, haur 
bakoitzak eskubide horrekin lotutako zerbait margotu 
zuen.

Hautetsontzi bat egiten
Sormen-laborategian hautetsontzi bat egin genuen, eta 
gero Haurtzaroko Mahaian gure ordezkariak hautatzeko 
erabili genuen. 

Amestutako hiria
Bikoteka bilduta, Iruñean eta Azpilagañan zer eduki na-
hiko genukeen pentsatu genuen. Denon artean parteka-
tu ondoren, horma-irudi kolektibo batean marraztu eta 
plastilinarekin irudikatu genuen. 

HAURREN PARTE HARTZEA

AZPILAGAÑA
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GJHen lorea
GJHen lorea sortu genuen, eta petalo bakoitzean 
GJH bat idatzita zegoen. 

GJHen festa eta Haurraren Eguna.  
Aurreko asteetan prestatutako mozorroekin, festa bat egin genuen Haurraren Eguna ospatzeko. 
Mozorroen ardatza haurrek hautatuko GJHak ziren, eta planetaren zaintzarekin erlazionatutako superbotere bati loturik zeu-
den. 

GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK 
eta INGURUMENAREN ZAINTZA
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Munduko haurrak gara eta eskubideak ditu-
gu! 
Mapamundi bat egin eta kontinenteak irudikatu genituen. 
Behin kontinente guztiak irudikatuta, pertsona bakoitzak 
bere argazki bat jarri zuen bere jaioterriaren kontinentearen 
gainean, izan ere, gure gunean jatorri ezberdinekoak gara. 
Hori dela eta, horma-irudi batean mapamundi bat irudikatu 
genuen, planeta osoko haurrekin. Gero, munduan haurren 
eskubideak betetzen ote diren eztabaidatu genuen.

Gure eskubideekin arte-atzen
Taldeka, eskubide batzuk irudikatu genituen hainbat mate-
rialen bidez: pintura akrilikoak, akuarelak, egunkari-ebakinak. 
Denon artean aho batez hautatu genituen. 
Jarraian, gure guneko haurrek sortutako artelanekin erakus-
keta bat egin genuen.

Batzarrak
Egunero Batzarra egiten genuen gure guneko komunikazio-bideak, gatazkak konpontzeko moduak, ikaskuntza berriak eta 
sozializazio-aukerak hobetze aldera. Bat-bateko elkarreragin horretan geure buruak doitu eta negoziatu egiten genuen. 
Azken finean, batzarrak pertsonen arteko komunikaziorako funtsezkoak dira, hau da, gunean parte hartzen dugun guztiok 
trukatzen dugu informazioa.

Gure historian parte hartu zuten emakume handiak 
ikertzen 
Gure historiako emakume handiak ezagutzeko jarduera zen. Horien 
artean, idazleak, kirolariak, zientzialariak... Argi dago jolas zaila zela, 
taldekide gehienek ez zituztelako ezagutzen proposatutako emaku-
me asko; hortaz, hainbat pista ematea erabaki genuen, honako hauek, 
esaterako: “Galiziakoa da”, “abizenak badu udan helmuga turistiko go-
gokoenetako bati erreferentzia egiten dion hitz bat”, “abizena ABCren 
hirugarren letrarekin hasten da”.

HAURREN PARTE HARTZEA

HAURREN ESKUBIDEAK

BUZTINTXURI
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Uraren garrantzia
Bi jarduera egin genituen uraren garrantziaz eta gure egunerokoan ez 
xahutzeko egin ditzakegun ekintzez kontzientziatzeko helburuarekin. 
Lehenengoan, hodei batetik tantak erortzen ziren, eta horietan haurrek 
etxeetan egiteko ekintzak idatzita zeuden. Bigarrenean, ikasgelako horma 
batean txorrota bat paratu genuen, eta hortik tantak erortzen ziren talde 
gisa ura aurrezteko ekintzak zituzten mezuekin, horrela ostegunetan ber-
taratzen ez ziren gainerako lagunek jakiteko zer egin daitekeen.

Ilargian ere entzun gaitzatela nahi dugu! 
“Espaziotik seinaleak jaso ditugu, Lurreko haurrei buruzko informazioa bidali behar dugu espazio-ontzi batean. Zuek kohete bat 
bidali behar duzue, eta bertan adierazi zer behar duten haurrek zoriontsu bizitzeko.”

GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK 
ETA PLANETAREN ZAINTZA
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Kode sekretuak
Alfabetoa eta sinboloak biltzen zituen txantiloi handi baten bidez, eskubideak eta betebeharrak kodifikatuta banatu ge-
nituen, eta taldeka mezu ezkutua deszifratu behar izan genuen. Haur zaharrenek txikienei eginkizuna betetzen lagundu 
zieten.

Auzoa ezagutzen
Auzoko tokirik garrantzitsuenak bilatzera atera ginen mapa batekin, ho-
rietan gure eskubideak gauzatu ahal izateko. Taldeka, jomugaraino joan 
ginen.

HAURREN PARTE HARTZEA

ALDE ZAHARRA
HAURREN ESKUBIDEAK

Zurgintzaren batzarra
Hasteko, bideo bat ikusi genuen zurgindegi bateko tresna 
guztiek egindako batzar bitxiaren berri emateko. Ikusi on-
doren, solasean aritu ginen talde bateko kide guztiek duten 
rolaren inguruan, eta ondorioztatu genuen pertsona guz-
tiok ditugula inguruari eta besteei emateko gauza onak.

Kamishibai bat egitea
Ideia-jasa bat egin eta horiek bozkatu ondoren, gure Ka-
mishibaiaren pertsonaiak eta antzezpenak sortzen hasi 
ginen. 
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Filmak, eztabaidak eta eskulanak
Zenbait bideo ikusi eta GJHen inguruan dakitenari buruz hitz 
egin genuen. Guztion artean gure hitzekin azaldu genituen. 
Kartoi meheekin eta eva gomekin txartelak egin genituen 
komentatutako ideiak aretoetan edukitzeko.

Mezu enkriptatuak: mundu hobe baten se-
kretua
Garapen Jasangarrirako 17 Helburuekin lotutako mezu 
enkriptatuak ezagutu genituen. Jolas honen bidez, Planetak 
dituen erronka ugariez jabetzen hasi ginen, eta jakitun izan 
ginen gure konpromiso eta ardurak giza-garapen jasanga-
rrian duen garrantziaz. 

GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK 
ETA PLANETAREN ZAINTZA
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HAURREN ESKUBIDEAK

Robotak
Haur bakoitza bere robota gorpuzten joan zen haren ustez horrek 
eduki zitzakeen gaitasun eta trebetasunekin. 
Gure robotekin batera berdintasunaz, desberdintasunaz eta anizta-
sunaz hausnartu genuen, eta haurren eskubideek duten garrantziaz 
jabetu ginen.

Auzoari buruzko ikerketa     
Gure robotak Ermitagaña-Mendebaldea au-
zora iritsi berriak ziren, eta haurrek beraiek 
azaldu behar izan zieten auzoa nolakoa den 
eta zein behar dituen. Horretarako, aldez au-
rretik informazioa aztertu eta denon artean 

partekatu genuen.
Ideia guztiekin, bozketa bat egin zen zehaz-
teko haientzat zein zen ideiarik garrantzit-
suena; gero, Coworkidseko bi haurrek hura 
Haurren Partaidetzarako Udal Organora he-

larazi beharko zuten.
Hainbat jolas eta dinamika egin genituen, eta 
horiekin gozatu zuten, talde-lana ulertze al-

dera.

Elaboración de urnas 
Egun batzuetan, sormen-laborategian, hautetsontzi bat egin genuen, izan 
ere, hura izanen baitzen hurrengo asteetan egitekoak ziren eztabaida eta 

batzarretako protagonista.

HAURREN PARTE HARTZEA

ERMITAGAÑA-MENDEBALDEA
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Birziklatzeko edukiontziak
Taldeko pertsona guztien artean zentro komunitarioan erabiltzeko birziklatze-edukiontzi batzuk egin genituen.
Haurrek beraiek proposatu zuten jarduera hori programaren hasieran, eta asko gozatu zuten.

GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK 
ETA PLANETAREN ZAINTZA
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Eztabaidak
Zirkuluan, Haurren Eskubideei buruz hitz egin genuen. Zer diren eta haurra izateak zer dakarren berekin. Haiek guztiek adibi-
deak jartzen zituzten. Erantzunak oso interesgarriak izan ziren.
Egunero, eskola-laguntzarekin hasi aurretik, haurren eskubideen inguruko eztabaida bat ireki genuen.

Malala eta haurren eskubideak
Sormen-laborategian Malalaren bideoa ikusi genuen txikienekin, eta kartoi mehe batean marrazki bat egin genuen haurren 
eskubideei eta Malala neskato eta emakumeari buruz, zeinak hezkuntza-eskubidea defendatu baitzuen.
Halaber, Pictionaryarekin jolastu ginen arbelean, haurren eskubideen inguruko marrazkiak asmatzen.

Gimkrazia
Sormen-laborategian egindako jarduera, haurren parte hart-
zea eta lagunen arteko lankidetza bilatzen zuena proba eta 
oztopo ezberdinak gainditzeko, demokraziari lotutako hain-
bat kontzepturen inguruan: diktadoreak, demokrazia, bozke-
tak, sufragioa, adostasuna...

Zer nahi dut nire auzoan?
Jarduera hasteko, ideia-jasa egin genuen taldekide guztien 
parte hartzea lortzeko, eta gonbit egin genien auzoan edu-
ki nahiko zituzten tokiak edo zerbitzuak aipa zitzaten, edo 
auzoak badituen eta gogoko dituzten alderdiak, gero horiek 
bildu eta Haurtzaroko Mahaira igortzeko.  

HAURREN PARTE HARTZEA

TXANTREA
HAURREN ESKUBIDEAK
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GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK 
ETA PLANETAREN ZAINTZA

GJHen altxorraren bila
Garapen Jasangarrirako 17 Helburuak ikastetxeko patioan ezkutatuta zeuden, eta talde guztia horien bila aritu ginen hainbat 
erronka gaindituz. Hona hemen adibide bat:  

Erosketak egitera!
2. GJHa (zero gosea) eta 3.a (osasuna eta ongizatea) lantzeko jolasa da. Jolasean, erosketa-saskia bete behar da parte-hart-
zaile bakoitzari emandako produktuekin. Produktu guztiak mahaiaren erdian paratzen ziren, buruz behera, eta parte hartzai-
le bakoitzak berea topatu eta saskia bete behar zuen.  Jolas honen bidez gizateriak dituen hainbat erronka landu genituen: 
kontsumo-ereduak, desberdinkeria. 

6. GJHa (Ur garbia eta saneamendua). GJH hau lantzeko, taldea bitan banatu zen, eta haur bakoitzari edalontzi 
bat eman genion ahoan jartzeko; edalontzia eskuarekin ukitu gabe urez bete behar zuten. Gero, edukia ontzi ba-
tean hustu behar zuten. Dinamika amaitutakoan, esan genien herrialde askok zailtasun handiak dituztela edateko 
ura lortzeko.
7. GJHa (energia eskuragarria eta ez kutsakorra). GJH hau lantzeko taldearen banaketari eutsi genion, eta talde 
bakoitzari kandela bat eta hiru pospolo eman genizkion. Helburua zen ibilbidea kandela piztuta zegoela egitea, 
hura itzali gabe, eta hiru pospolo baino ez zituzten. Jarraian, energien gaia jorratu genuen eta munduko hainbat 
tokitan oraindik ere ez zutela argindarrik. 
14. GJHa (urpeko bizitza). Erronkan, ontzi batean itsaso kutsatua irudikatu genuen, zenbait ur-animaliarekin (it-
sas-zaldiak, karramarroak, izarrak eta arrainak); helburua zen animaliak erreskatatzea haurrek egindako kana-
bera batekin, eta gero itsaso garbia eta kutsadurarik gabea irudikatzen zuen beste ontzi batera botatzea. Erronka 
amaitutakoan, itsasoaren kutsaduraz hitz egin genuen, eta horrek ur-faunarengan dituen ondorio suntsitzaileez.
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Ipuina: Haur behatzailea
Jardueran ipuin bat asmatu genuen, eskolara joateko 
eta etxebizitza bat edukitzeko eskubidearen inguruan. 
Istorioa kontatzeko, haurrek plastilinazko irudiak egin 
zituzten. Ipuinaren izenburua “Haur behatzailea” zen.

Kanta: “Bizi, amestu, barre egin”
Zenbait egun eman genituen haurren eskubideak hi-
zpide zituen abesti bat idazten eta abesten. Hona he-
men zenbait estrofa:

 BIZI, AMESTU, BARRE EGIN 
Esan behar dizuet nire izena eskubide bat dela, eta 
oso gogoko dut jakitea/ harekin identifikatzen nai-
zela, besteekiko desberdin egiten nauela/ Maite 
ditudan pertsonekin bizitzeko eskubidea dut, baita 
babestua sentitzeko ere/ Eskubidea dut inork mi-
nik ez emateko eta niri tratu ona emateko/
Eta gaixotzen banaiz, jakitea zainduko nautela 
eta sendatu nazaketela/Eskubidea dut eskolara 
joateko eta egunero gero eta gehiago ikasteko. /
Mutila... Neska... Goratu ahotsa eta oihu egin.../ 
BIZI, BIZI, AMESTU... BARRE EGIN, BARRE, ZURE 
IRRIBARREAK ILUSIOAK ERAIKITZEN DITU 
HITZ EGIN, HITZ EGIN, ADIERAZI LIBRE, LIBRE, 
ZURE HITZAREKIN/GAUR MUNDUA ABERASTU 
ETA ALDATZEN BAITUZU […]

HAURREN PARTE HARTZEA

ETXABAKOITZ
HAURREN ESKUBIDEAK

Txotxongilo-antzerkia: “Batzarra basoan: batuta indartsuago”
Txotxongilo-antzerkia erabili genuen hausnartzeko zeinen garrantzitsua den komunitate bateko kide guztien parte hart-
zea denon ongizatea bermatzeko. Modu dibertigarri horretan ulertu genuen “elkarrekin indartsuago garela”.
Aurrez lan handia egin genuen elkarrizketak prestatzeko, gero haurrek sortutako eva gomazko txotxongiloekin antzeztu 
ahal izateko, hainbat animalia irudikatuta. 

Telebistako albisteak
Jarduera egiteko, aurrez telebista bat egin behar izan zen 
kartoizko kutxekin. Dinamikan bi albiste harrigarri eman 
behar ziren: lehenengoan, telebistako ekoizle famatu ba-
tek zenbait haur-programa programaziotik kendu behar 
zituen, argudio gisa erabilita urte asko zeramatzatela te-
lebistan. Ekoizleak haurrak animatu nahi zituen programa 
berrien inguruko proposamenak bidal zitzaten. Gonbida-
pen hori abiapuntu hartuta, 3 haur-elkarte sortu ziren, eta 

batzea erabaki zuten haien ideiak telebista-ekoizleei helarazteko.  Oso dibertigarria izan zen. Jarraian, iragarki batzuk ant-
zeztu genituen, eta, azkenik, bigarren albistea eman genuen: Iruñeko Udalak Haurtzaroko I. Mahaia abian jarri nahi zuen, 
“eta lanari ekitea erabaki genuen, baina hori beste une batean kontatuko dugu zehatz-mehatz”.
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GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK 
ETA INGURUMENAREN ZAINTZA

Zaindu dezagun itsas bizitza
Simulazio bat egin genuen ozeano bat irudikatzeko kartoizko kutxa 
batekin eta plastilinarekin. Batzarrean haurrekin eztabaidatu genuen: 
Zure ustez, nola lagundu dezakezu itsasoa eta itsas bizitza zaintze 
aldera? Jarraian, proposamenak paper zatietan idazteko esan genien 
haurrei, gero hainbat materialekin egindako eta itsaspeko bizitza iru-
dikatzen zuen elementu batean paratzeko.

Paseoan mendian eta bilketa
Eguraldi ona aprobetxatuta, paseo bat eman genuen naturako mota orotako elementuak biltzeko: hostoak, loreak, makilak, 
harriak, eta horiekin bi jarduera egin genituen sormen-laborategian.

Klima-aldaketaren maketa
Jarduera honetan klima-aldaketari buruzko maketa bat egin genuen birziklatutako materialekin. Maketan bertan haurrek 
planetaren berotzearekin gertatzen denari buruzko kartelak idatzi zituzten: lehorteak, urtzeak, uholdeak, kutsadura... 
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Marrazoaren jolasa
Marrazoaren jolasaren bidez (“urkatua” jolasaren tankerakoa) “haurren es-
kubideak eta betebeharrak” esaldia asmatu behar genuen. Komunikazioaren 
kontzeptua jorratu genuen. “Garrantzitsua da eskubideak, betebeharrak, 
iritziak... egoki komunikatzen jakitea”. Hainbat “edalontzifono” egin genituen 
soka bat eta mutur bakoitzean jogurt-pote bana jarrita, eta saiatu ginen bes-
te aldean zegoen pertsonari eskubideak edo betebeharrak komunikatzen, 
ikusteko esandakoa asmatzen ote zuen.

Haur erraldoia
“Haur erraldoia” ipuina irakurri genuen haurrek lanik ez egiteko duten es-

kubidea lantze aldera. 
Lehenik eta behin, begiak itxita, ipuina adi entzun eta imajinatzeko. Behin 
amaituta, marrazki bat egin genuen ipuinaren eszena bat irudikatzeko. Ho-

rretarako, ados jarri behar izan dute, lana eta materiala banatu... 
Informazio horrekin, birziklatutako materialarekin haur erraldoi bat eraikit-

zeari ekin zioten. 

HAURREN PARTE HARTZEA

ZABALGUNEA
HAURREN ESKUBIDEAK

Ni, plastilinaz egina
Talde batean parte hartu ahal izateko, bakoitzak bere burua eza-
gutzea garrantzitsua da, baita norberaren indarguneei buruz 
hausnartzea ere. Juan praktikak egiten ari zen gizarteratzeko tek-
nikariaren lehen eguna zela aprobetxatuta, sorpresa bat presta-
tu genuen haurrak iritsi aurretik. Plastilinazko panpin bat mahai 
gainean utzi genuen, eta honako ohar hau: “Kaixo, plastilinazko 
Juan naiz. Zeuen plastilinazko bertsioak eraikitzen badituzue, nire 
benetako bertsioa agertuko da”. Lanari ekin zioten, eta amaitu-
takoan, atea entzun zen eta Juan agertu zen. Bere burua aurkeztu 
zuen, eta haurrek ere gauza bera egin zuten.  Jarraian, pertsona 
bakoitzak norberaren ezaugarri positibo bat pentsatu eta kartel 
bat diseinatu zuen, bakoitzaren “plastilinazko bertsioari” eskuan 
jartzeko.

Hautetsontzia
Mahai gainean tapan arteka bat zuen kartoizko kutxa bat jarri genuen, eta galdetu genien ea bazekiten zer zen. Taldeko za-
harrenak esan zuen hautetsontzi bat zela, eta zertarako balio zuen azaldu zuen. 
Taldeak aurreko saioan ikusitako koadroen artean politena hautatu behar zuen.  Boto-paperak eta bolalumak banatu eta 
bost minutuko “hausnarketa” izan genituen botoa erabaki eta idazteko. Denek bozkatutakoan, hautetsontziari “zigilua ken-
du” eta botoak zenbatu genituen; paper batean apuntatu genuen irabazlearen izena jakiteko. 
Parte hartzaileetako batek ez zuen bozkatu nahi izan, eta hainbat kontzeptu azaltzeko aprobetxatu genuen: abstentzioa, 
boto zuria, boto baliogabea eta errolda. Pauso bat gehiago eman genuen bizipenetan oinarrituta ulertzeko zer den parte 
hartzea, zertarako balio dezakeen eta nola parte hartu.
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Zikinkeriaren kontra kontzientziatzeko kar-
telak
Batzuetan Civivoxera sartzean, askaria egitera jaistean, 
zorua oso zikin egoten da, paperez, lataz, zigarro-puntaz, 
janariz eta abarrez beteta. Egoera hori hobetzeko zer egin 
genezakeen komentatu genuen. Ideia-jasa egin eta pro-
posamen bakoitza aztertu ondoren, erabaki genuen kartel 
batzuetan adieraztea zikinkeriarekiko atsekabea, eta la-
guntza eskatzea ingurunea garbi egon dadin. Behin diseina-
tuta, ikusgai paratzeko tokirik onenak erabaki eta horietan 
jarri genituen.

GJHen uso-tiroa  
Barraketako “uso-tiro” bat prestatu genuen zintzilik zeuden 
puxikak lehertzeko, eta horretarako plastikozko puntadun 
dardoak erabili genituen. Dardoek ez zutenez ongi funtzio-
natu, paperezko hegazkinak egiteko lantegia egin genuen, 
eta puntan orratz bana jarri genien. Puxikak lehertzean, ba-
rruan zuten mezua ateratzen zen, 17 GJHetako banarekin, 
eta horiek haur bakoitzak identifikatu behar zituen.

GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK 
ETA INGURUMENAREN ZAINTZA
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Txotxongilo-antzerkia: Zurgintzako lantegia
Zurgintzako lantegiaren bideoa ikusi genuen. Batzar bat zer den hizpi-

de izan genuen, eta pertsonaiak banatu genituen. 
Antzerkia amaitu ondoren, ondorioztatu genuen talde bat ginela eta 
taldekide bakoitzaren indarguneetan jarri behar genuela arreta. Tal-

dearen erantzuna oso positiboa izan zen.

Haurren eskubideen mahai-jokoa
Zaharrenen taldearekin egin zen jarduera, 4 egunez. Honako 
material hauek erabili genituen: koloretako kartoi meheak, fo-
lioak, margoak, guraizeak, kola eta kartoi zati bat. Jokoaren fitxak 
egiteko tapoiak margotu genituen. 
Marraztu nahi zituzten eskubideak aukeratu zituzten, eta beste 
batzuek hodeiak (jokoaren laukiak) egin eta margotu zituzten. 
Azken egunean laukiak itsatsi eta zer arau jarri erabaki zuten, 
laukiaren arabera. 

Haurren eskubideen superheroien jolasa
Sormen-laborategian gure superheroiak sortu genituen, izena jarri eta zein eskubide defendatu behar zuten aukeratu genuen.

Hautetsontzi bat egitea eta gure auzorako zenbait proposamen
Taldearen izena sortu eta gure BATZARREAN lan egiteko arauak ezarri genituen. Haurrentzako Partaidetza Kontseilua sort-
zearen helburuak komentatu genituen.  Hautetsontzi bat egin genuen gure ordezkariak bozkatzeko. Hautagaiak aurkeztu 
ziren, auzoa hobetzeko proposamen batzuk azaldu zizkiguten, eta COworkidsen izan nahiko genituzkeen jardueren inguruan 
eztabaidatu genuen. 
Jarraian, hautetsontzi hori erabili genuen gure ordezkariak hautatzeko botoak biltzeko.  

HAURREN PARTE HARTZEA

ITURRAMA

HAURREN ESKUBIDEAK
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GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK 
ETA PLANETAREN ZAINTZA

Jostailuak material birziklatuarekin.
Kontsumo arduratsuari buruzko 12. GJHa lantzeko, etxean genituen elementuekin jostailuak egiten ikasi genuen.  

Erosketa-zerrenda eta kontsumo arduratsua
Elikagaien kontsumo arduratsuaz hitz egin genuen. Elikadura-aldi-
zkarietako elikagaiak moztu eta kartoi mehe batean itsatsi genituen. 
Pertsona batek dendari-lanak egin zituen, eta gainerakook egun ba-

tez jateko behar den guztiarekin erosketa-zerrenda osatu genuen. 
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Haurren Eskubideen Konbentzioa irakurtzea, taldeka pertsonalizatuta
Konbentzioa adin desberdinei egokituta landu genuen, irakurketaren bidez, hala banaka –haur koskorrenekin– nola taldeka 
–txikienekin–. Ozen ere irakurri genuen. Gero, haurren eskubideei buruz irakurritakoa marrazkietan irudikatzen hasi ziren. 
Haur txikienekin eskubideen kanta entzun eta horren inguruan hitz egin genuen. Kartoi mehe zuri batean haur bakoitzaren 
eskua eta beso zati bat margotu genituen, eta imajinatu genuen hura zuhaitz baten enborra zela; horrela, hatz bakoitzean 
eskubide bat idatzi zuten, txikienek laguntzarekin. 

Mapamundi horma-irudia, planetako haur guztiekin 
9-11 urteko haurrekin, kontinenteak mapamundietan kokatu eta herrialde desberdinetan bizi diren haurrei buruz hitz egin 
genuen. Ondorioztatu zuten munduko haur guztiek ez dutela egoera bera, baina bai eskubide berberak. 

Ipuin-kontalaria: Iqbal Masih
Ipuin-kontalari baten bidez, Iqbal Masih haur pakistandarraren historia ezagutu genuen, zeina haur-esklabotza errotik kent-
zeko borrokatu zen. Koskorrenek txikienei irakurri zieten.  Ipuina entzun ondoren, binetak koloreztatu eta entzun berri ge-
nuen istorioari buruzko marrazkiak egin genituen.

Hautetsontzia egitea
Partaidetza-eskubidea landu genuen. Kontzeptu batzuk ulertzeko eta parte hart-
zeko modu desberdinak bizitzeko tresna gisa, bozketa-hautetsontzi bat egiteari 
ekin genion, denon artean gauzak adostu eta denek parte hartze aldera. Horre-
tarako, arteka bat egin genion kartoizko kutxa bati. Gero, taldeka, kutxa margotu 
genuen apaintzeko, eta nahi zuen orok eva goma, kartoi mehe eta paper zurian 
egindako marrazki eta irudiak egin ahal izateko.

HAURREN PARTE HARTZEA

LEZKAIRU

HAURREN ESKUBIDEAK
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GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK 
ETA PLANETAREN ZAINTZA

GJHen ginkana
GJHen inguruko hainbat erronka eta jolas egin genituen, eta horretarako uztaiak, konoak eta pilotak erabili genituen.

Jostailu birziklatuak
Esne-botila batzuekin, birla batzuk egin genituen, zereginak amaitutakoan edo askariaren orduan zentro komunitarioan 
bola-jokoan aritu ahal izateko. 
Halaber, planetari lotutako Garapen Jasangarrirako Helburuak landu genituenez, denon artean akuario bat egitea proposatu 
genuen, itsaspeko bizitzaren eta bertan bizi diren izaki bizidun guztien garrantzia lantzeko. 
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Malalari buruzko ginkana: hezkuntza-eskubidearen 
aktibista-defendatzailea.
Mendillorriko aintzirako hainbat tokitan pistak ezkutatu genituen, haur 
guztiek kalitatezko hezkuntza jasotzeko eskubidearen ingurukoak.

Robota
Superbotereak zituen robot bat egin genuen haurren eskubideak babesteko, eta kohete batean haurren beharrei buruzko 
mezu bat bidali genuen espaziora.

Talde-hautetsontzi bat egitea eta bozke-
tak 
Jardueran haurren parte hartzea bultzatzen zen, jabe-
tu zitezen zeinen garrantzitsua den erabakiak hartzea 
eta haien eskubide nahiz betebeharrak adieraztea eta 
babestea, eta horretarako ordezkari baten bidez ahot-
sa eman genien. 
Bozketen historia eta demokrazia izan genituen hi-
zpide, baita emakumeek bozkatzeko eskubidea de-
fendatzen historia egin zuen emakumea ere:  Clara 
Campoamor
Hautetsontzi bat egin eta denon artean apaindu ge-
nuen, eta jarraian, haurren ordezkariak hautatzeko 
erabili zituzten.

Espageti-dorreak
Hainbat talde antolatu genituen, espagetiekin eta plasti-
linarekin dorre bat eraikitzeko asmoz; horretarako, denon 
artean estrategiak planifikatu eta kontsentsuz lan egin be-
har genuen.

HAURREN PARTE HARTZEA

MENDILLORRI

HAURREN ESKUBIDEAK
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GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK 
ETA PLANETAREN ZAINTZA

Arratsalde bat Sua eta Sagurekin 
Dinamikan haurrak zenbait gairen inguruan kontzientziatu genituen, besteak beste, animalien kontrako tratu txarren in-
guruan (bizitza zooetan eta baserrietan, elikagaiak masiboki ekoiztea, animaliekin esperimentatzea, animaliekin probatutako 
produktuak, animalien larruekin egindako jantziak eta osagarriak, eta abar).
Ondoren, bi gonbidatu oso berezi aurkeztu genizkien, Sua eta Sagu; bi txakurrak gurekin egon ziren arratsalde osoan, eta 
haien historia gogorrak ikasteko eta kontzientziatzeko balio izan zigun, izan ere, animaliak babesteko elkarte batek erres-
katatu zituen. Txakurrak zaindu eta paseatu genituen, eta haiek hezteko ariketa dibertigarriak egiteko aukera izan genuen. 

Bizitza basoetan: zuhaitzei ahotsa ematen diegu 
15. GJHa landu genuen. Jabetu ginen zeinen garrantzitsuak diren zuhaitzak eta lan-
dareak. Zuhaitzek ematen duten laguntza-sarearen eta haien bitxikerien inguruko 
informazioa ikasi genuen. 
Mezu aldarrikatzaileak zituzten kartelak egin genituen auzoa kontzientziatzeko eta 
zuhaitzei ahotsa emateko. 
Amaitzeko, ur-biltegiaren inguruetan paseoan ibili ginen, eta zuhaitz-espezie as-
kotarikoak ikusi genituen. Ibilaldia kartelak paratzeko aprobetxatu genuen. 
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Emakumeen nazioarteko eguna
Bideo batean, haur batzuek azaldu ziguten egun horrek gogora ekartzen dituela gure eskubideen alde borrokatu ziren lehe-
nengo emakumeak. 
Paperezko lore bat egin genuen, eta petalo bakoitzean haurrek emakume batean ikusten zituzten balioak idatzi zituzten; 
jarraian, haientzat berezia zen emakume bati oparitu zizkioten.

Hegazkinak botatzea
Birziklatutako materialarekin hegazkinak egin genituen, eta gero hegazkin-jaurtiketako txapelketa bat antolatu genuen; he-
gazkinak haurren eskubideak idatzita zituzten ituetara jaurti behar zituzten.

Batzarra 
Une hau garrantzitsua da gure arratsaldeetan, izan ere, denok elkarri entzun eta denon parte-hartzea sustatzen dugu. Le-
hen batzarrean, haurren intereseko askotariko gaiak eztabaidatu genituen. Garrantzitsuena entzutea eta parte hartzea zen: 
Zer nahiago duzue, uda ala negua? Zer gustatzen zaizue gehiago, banana ala sagarra? Zuen jaioterria ala Espainia gustatzen 
zaizue gehiago? Gabonak ala Aste Santua? Ikasgelako eskuineko edo ezkerreko aldean jarri behar ziren, erabakitakoaren 
arabera, eta hautaketaren zergatia argudiatu.

Haurren egunaren festa
Haurren eguna ospatzeko, festa bat egin genuen. Denek 
oso ongi pasa zuten.
Puxikak, jolasak eta dibertsio handia izan genituen ospa-
kizunean. 
Mozorroak egin genituen “GJHen animaliekin”: koala izan 
zen gure protagonista. 
Imajinazioak gidatuta, koalaren habitatean murgildu ginen. 
Koalek arazo handi bat dutela jakin genuen, izan ere, eu-
kalipto-hostoak jaten dituzte, eta lehorteen ondorioz jada 
oso gutxi geratzen dira. Kutsadura handia dagoenez, ez du 
euririk egiten, eta horren ondorioz, eukalipto-zuhaitzak 
hiltzen ari dira.
Oso polita izan zen taldekide guztien inplikazioa eta kola-
borazioa.

HAURREN PARTE HARTZEA

MILAGROSA
HAURREN ESKUBIDEAK
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GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK 
ETA PLANETAREN ZAINTZA

Loreontzi birziklatuak
Plastikozko botilak birziklatu eta horiekin loreontziak egin 
genituen. Hainbat modutan apaindu eta haietan landa-
re apaingarriak landatu genituen: “Begoniak”. Landareen 
jarraipena eta zaintza egin genuen, eta behin jarduerak 
amaituta, etxera eraman zituzten.

Jolasa: Birziklatu dezagun
Zabor-edukiontzi eta hondakinen marrazki txikiak sortu 
genituen.  Jolasean zaborra zegokion edukiontzian sai-
lkatu genuen. Horrela, haurrei lagundu genien ezagutzera 
zein edukiontzitan doan hondakin bakoitza, izan orga-
nikoa, beira, pilak, olioa, kartoia eta papera, plastikoa eta 
abar. Jolasa oso animatua eta dibertigarria izan zen. 
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Horma-irudia eta puxikak
Talde osoaren artean horma-irudi bat 
egin genuen, eta eskuak jarri genituen 
bertan, baita haurren eskubideak idat-

zita zituzten puxika mordoa ere.

Malalaren irudia
Hasteko, Malalaren istorioa irakurri genuen, eta hezkuntza-eskubidea izan genuen 
hizpide. Jarraian, Malalaren irudia marraztu genuen, hark esandako esaldirik ospet-
suenarekin: “Haur batek, irakasle batek, liburu batek eta arkatz batek mundua alda 
dezakete”.

GIMKRAZIA
Haurrendako ginkana bat egin genuen. GIMKRAZIA izena 
jarri genion, honako gai hauek lantzeari ekin geniolako: de-
mokrazia, gobernuak, batzarra, parte hartzea... Ginkanan 
haurrek 4 erronka gainditu behar zituzten.

Diktopolya
“Monopoly” tankerako joko bat egiteari ekin genion, eta gi-
zarte demokratiko edo diktatorial bat irudikatzen saiatu gi-

nen. Kasu! Dena gal dezakezu!

HAURREN PARTE HARTZEA

ARROTXAPEA
HAURREN ESKUBIDEAK
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GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK 
ETA PLANETAREN ZAINTZA

GJHak_GJHen Erronkak_babesten
Akzio-jolasa. Jolasa egiteko, taldea bitan banatu genuen. Talde 
bakoitzari zenbait GJH irudikatzen zituzten helburuak eman ge-
nizkion, eta helburua izan zen talde bakoitzari egokitutako hel-
buruak lortzea eta beste talde batek ez kentzea, eta aldi berean, 
taldeak falta zituenak eskuratzea. Guztiak lortzen zituen taldea 
zen irabazlea.

Erosketa-orga
2. eta 3. GJHak lantzeko jolasa da. Jolasean, parte-hartzaile 
bakoitzak erosketa-orga bete behar zuen esleitutako “erosketa 
zerrendako” produktuekin. 
Produktu guztiak mahaiaren erdian jarri genituen, buruz behe-
ra, eta parte-hartzaile bakoitzak bere produktuak bilatu behar 
zituen, eta egokitu zitzaion erosketa-zerrendan agertzen ziren 
produktu guztiekin orga bete.
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Kanpoko espazioko seinaleak
Sormen-laborategian haurren beharretan sakontzeko dinamika bat egin genuen, behar horiek haurren eskubideekin lotzeko 
helburuarekin. 

Ipuin-kontalaria: “Malala eta arkatz magikoa”
Ipuin bat irakurri eta horren inguruan hitz egin genuen. Galdetu 
genien arkatz magiko bat eduki balute ea beraiek zer eginen zu-
ten, eta taldekide batzuen artean elkarrizketa interesgarri bat izan 
genuen. Hezkuntza-eskubidea izan genuen hizpide, eta zergatik 
herrialde batzuetan gizonek ikasketak egin ditzaketen eta emaku-

meek ez. Zer ematen digu hezkuntzak? 

HAURREN PARTE HARTZEA

SANDUZELAI
HAURREN ESKUBIDEAK

Ordezkariak hautatzen
Aste Santuko kanpamentuaren ondoren, parte hartzeko prozesua egiten jarraituko dugu. Oraindik ere ez genituen hautatu 
Sanduzelaiko Partaidetza Mahairako ordezkariak, eta gure superkutxa-hautetsontzia erabili genuen bozkatzeko.
Interesa zuen parte-hartzaile bakoitzak labur azaldu zigun zergatik izanen litzatekeen Sanduzelai auzoko ordezkari egokia, 
eta ondoren, gainerako taldekideek haien ustez hobekien ordezkatuko zutena bozkatu zuten.
Hautagaitza dezente egon zirenez, bozkatuenekin eta ordezkoekin zerrenda bat egin genuen, bajaren bat egonez gero hura 
erabiltzeko.
Aste Santuko kanpamentuan sortutako proposamenei buruzko bozketak egiteko ere aprobetxatu genuen.

Desioen kutxa egitea
Zenbait egunetan zehar gure “hautetsontzia” egiten aritu ginen, edo “proposamenen kutxa” (horrela deitzea gustatzen zai-
gu). Proposamen bakoitzaren marrazki bat egin genuen, azalpenak eman eta horman jarri genituen, eskola-laguntza amaitu 
ondoren bakoitzak bere interesen eta nahien arabera bozkatzeko Iruñean egin beharreko proposamena. 

“Kanpoko espaziotik seinaleak jaso ditugu. Nazio Batuek gizakiei buruzko informazioa igorri behar dute espazio-ontzi 
batean. Zuek paper batean idatzi edo margotu behar duzue zer behar duten haurrek Lurrean pozik bizitzeko. Beste pla-
neta batera bizitzera joanen bazinete zuen ustez funtsezkoak liratekeen 10 gauza edo behar idatziko dituzue. Jarraian, 
jasotako informazio guztia espazio-botila edo -kapsula batean sartu eta NBEei igorriko diegu”.
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GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK 
ETA PLANETAREN ZAINTZA

Esperimentua: uraren zikloa izozte-poltsekin  
14. GJHa landu genuen. Errotulagailu iraunkorrarekin uraren zikloko elementuak (itsasoa, eguzkia, hodeiak) marraztu geni-
tuen izozte-poltsa batzuetan. Prozesu horretan gertatzen diren prozesuak (lurrunketa, kondentsazioa, prezipitazioa) idatzi 
genituen. Koloratzaile urdina bota genuen urez betetako edalontzi batean, eta gero izozte-poltsan sartu genuen. Etxera 
eraman zuten, eta esan genien kristal eguzkitsu batean jartzeko, egun batzuen buruan poltsako ura lurrundu zedin.

Arrainontzia 
Jolas honetan arrainak ibaitik atera eta arrainontzira eraman behar genituen. Talde bakoitzak kolore bat zuen. Parte-hartzai-
leek haien taldeari zegokion kolorea zuten arrainak hartu eta arrainontzira eraman behar zituzten. Honakoa azaldu genien 
haurrei: “Arrainak igerian ari diren ibaiak arazo bat du, izan ere, urak kutsatzen ari dira eta arrainak ezin dira bertan bizi. Arrainak 
ahalik eta azkarren atera behar ditugu, eta arrainontzira eraman salbu egon daitezen. Horretarako, bi laguneko taldeak egin 
ditugu. Bat arrantzalea izanen da, eta berak bakarrik ukitzen ahalko ditu arrainak. Baina, badugu beste arazo bat, arrantzaleak 
itsuak dira eta ezin dute ezer ikusi. Horregatik, besteak gidatu beharko du arrainak hartu eta arrainontzira eramateko”. Jarraian, 
arrantzale itsuen begiak lotailuz estali eta dinamika abiatu genuen. Jolasa amaitutakoan, izandako esperientziaz eta arazo 
nahiz zailtasunez eztabaidatu genuen. Origami-arrainak ziren, eta haurrek beraiek egin zituzten bolatxoekin, ezkatak balira 
bezala. 
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Partaidetza-ekintza solidarioa 
Haurren eskubideei buruzko bideoak eta argazkiak ikusi, testuak irakurri eta abestiak entzun ondoren, batzarrean eztabaida-
tu genuen zer egin dezakegun gure taldean haurren eskubideak babesteko. 
Batzarrean aipatu zen ideietako bat izan zen PARTAIDETZA-EKINTZA SOLIDARIO bat egitea; hain zuzen, sormen-labora-
tegian artisau-eskumuturrekoak egin zituzten, Ospitalean zeuden haurrei oparitzeko.

Haurren eskubideen rapa.  
Haurren eskubideak landu genituen, eta denon artean rap baten 
letra asmatu genuen, hizpide hartuta guretzat garrantzitsuenak zi-
ren eta gehien babestu beharreko eskubideak. Hona hemen zen-

bait esaldi: 

[…] Adingabeei/ gaiztakeriak egiten dizkiete askok./ Txoko 
guztietan / ez digute tratu bera ematen/ hortaz, haurrok bo-
rroka egin behar dugu./ Gaur kontatuko dizuegu/ zer gerta-
tu behar den./ Kultura eskuratzeko eskubidea/ egia jakiteko 
eskubidea./ Libre izan eta amets egitekoa,/ ez ahazteko es-
kubidea/ eta denok elkarri errespetatzekoa/ eta betiko ez tra-
tu txarrei./ Begira ezazu zure barnera/ begiratu zeure burua 
kanpotik./ Beste edozein bezalakoak gara./ Ez dira haiek ho-
beak,/ ez naiz ni okerragoa/ Zuriak edo beltzak/ nori axola 

dio koloreak? […]

HAURREN PARTE HARTZEA

DONIBANE

HAURREN ESKUBIDEAK

Proiektuetarako ideien aurkezpena, taldeka
Talde-dinamikak egin genituen, eta taldekako jarduerak ekintza-proiektu solidario baten bidez, “Zure irribarreak zoriontsu 
egiten nau”, haurrek beraiek diseinatu eta planifikatua.  
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GARAPEN JASANGARRIRAKO HELBURUAK 
ETA PLANETAREN ZAINTZA

Birziklatzeko edukiontziak diseinatzea eta 
egitea.
Tamaina ertain-handiko kutxekin zabor-edukiontziak di-
seinatu genituen, normalean COworkidseko jarduera eta 
lantegietan erabiltzeko; horrez gain, edukiontzi bat asma-
tu genuen gure ustez birziklatu eta berrerabili beharreko 
“zerbaitetarako”.

Txangoa auzoan barna
Kalera irten eta ikastetxetik hurbil zenbat edukiontzi edo 
zakarrontzi zeuden ikusi genuen, zeintzuk lehenesten di-
tuzten, zein dagoen gertu eta zergatia. Tarte batez, behatu 
genuen zenbat lagunek erabiltzen dituzten zakarrontziak 
edo edukiontziak, eta zenbatek botatzen duten zaborra 
lurrera. Eta, norbait ausartuz gero, pertsonengana hurbildu 
eta gonbit egiten zien mesedez zaborra toki egokira bota 
zezaten.  Oinezkoei galdetu genien ea bazekiten non bota 
behar diren hondakin eta material desberdinak. Horreta-
rako, koloretako kutxak eraman genituen, eta eskatu ge-
nien material desberdinak botatzeko haien ustez egokiak 
ziren edukiontzietara.

Argazkilaritza sortzaileko lantegia 
Nerabeekin egindako sormen-laborategian argazkilaritza 
sortzaileko lantegi bat egin genuen, eta gerora Donibane-
ko talde osoa gehitu zitzaion; haurren eskubideak irudikat-
zea zen xedea, eta egin zituzten argazki xelebreen kontura 
barreak ere egin genituen.
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Kolaborazioak
Jarduerak egiteko, auzo bakoitzean hainbat laguntzaile izan ditugu arratsaldero: 

Martxotik, bi futbol talde misto sortu dira, eta sendotu 
egin dira hainbat boluntarioren laguntzari esker, besteak 
beste hauek: Navarra + Voluntaria plataformakoak, Na-
farroako Unibertsitateko Tantaka elkartekoak eta Nafa-
rroako Unibertsitate Publikoko ikasleenak.  

Futbol talde mistoak

Nafarroako Xake Federazioarekin eta Nafarroako Saskibaloi Federazioarekin elkarlanean ari 
gara. Astean behin, auzo bakoitzean (batzuetan bi) kirol horietan aritzen dira ordu eta erdiz. 
Gure ustez, kirola bultzatzea funtsezkoa da haur eta nerabeen ongizate fisiko eta emozionale-
rako, egunerokoan aztura osasungarriak sortze aldera.  

Xakea nabarmendu nahi dugu, haur eta nerabeengan erantzukizun-zentzua eta erabakiak hart-
zeko, arazoak konpontzeko eta planifikatzeko gaitasuna sustatzen duen hezkuntza-tresna gisa. 

Saskibaloia sustatu nahi dugu, parekoen arteko elkartasuna, enpatia eta talde-lana garatzeko 
jarduera fisiko gisa, eta komunikazio-trebetasunak hobetzeko. Horrez gain, maiatzean auzoen 
arteko bi topaketa egin genituen, gizarteratzea eta elkartrukea bultzatzeko. 

Saskibaloia eta xakea, astero auzo bakoitzean
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Arratsaldero, astelehenetik ostegunera, 18:00etan, jardueretan parte hartu duten hau-
rrek askotariko fruta ale bat edo bi (bananak, sagarrak, mandarinak, udareak, abrikotak...) 
jan dituzte. Askaria doakoa da, eta Caixaren laguntzari esker eskaintzen dugu. Bilatzen 
dugun helburua 3. GJHa (osasuna eta ongizatea) sustatzea da, elikadura osasungarria 
bultzatzea. Lehen hiruhilekoan zehar, Bidezko Merkataritzako Askariak egin genituen 
Oxfam Intermonen produktuekin.  

Askari osasungarriak “la Caixa” Fundazioari esker

COworkidseko talde teknikoak boluntarioen laguntza izan du, baita haien curriculum-praktikak programan egitea erabaki 
duten ikasleenak ere. Haurrekin haien egonezinak, trebetasunak eta gaitasunak partekatu dituzten pertsonak. Boluntario 
lanak eta praktikak egiteko, lankidetzan aritu gara Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin, Nafarroako Unibertsitatearekin, 
Nafarroako Eskola Politeknikoarekin, Navarra + Voluntaria boluntarioen plataformarekin eta aisialdi eta denbora libreko zen-
bait eskolarekin, besteak beste, Urtxintxarekin. Boluntarioak eta praktikak egiten ari diren pertsonak Ikasketa eta Zerbitzuko 
metodologian prestakuntza jasotzeko aukera izan dute, Nafarroako Ikasketa eta Zerbitzuko Sareak emandako prestakuntzari 
esker. 

Prestakuntza boluntarioei eta praktikak egiten ari diren pertsonei
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Hiria eraikitzen 
Iruñeko auzo bakoitzeko programazio egonkor hori hiri osoko neska-mutil eta nerabeei zabalik dau-
den jarduerekin osatu da, haur eta nerabe guztiendako eskuragarriak eta irisgarriak, doakoak eta 
askotarikoak izatea bermatuta.

COworkidsen lehen ikasturte honetan, honako hiri-jarduera hauek egin dira: 

Ostiralero, 18:00etatik 19:00etara, López Frontoian haur-taldeak pilotan trebatzen hasi dira, Nafa-
rroako Pilota Federazioaren laguntzarekin. 

Eguraldi ona iristearekin batera, larunbatero, 12:00etatik 
13:30era, hainbat haur-taldek Arga piraguan ezagutu eta 
natura balioetsi dute, Iruñeko Piraguismo Klubaren lagunt-
zarekin. 

Pilota

Piraguismoa
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Ostiraletan, Gaztediaren Etxean, 17:00etatik 19:00etara, bi 
haur-talde aritu dira Minecraft Cooperaland bideo-jokoan 
jokatzen. Bakea eta Elkartasuna GKEren proposamen bat 
da, Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin, Garapen Jasan-
garrirako Helburuen, nazioarteko lankidetzaren eta 2030 
Agendaren erronken inguruan sentsibilizatzeko, Minecraft 
bideo-jokoaren bidez. 

Magia, Street Dancea, K-POPa, buztina, plater-apainke-
ta eta dantza, arte eta aisiaren inguruko bestelako jar-
duerak eraman ditugu hiriko auzo guztietara, larunbatero, 
11:00etatik 13:00etara, Iruñeko Gaztediaren Etxearen la-
guntzarekin. 

Minecraft Cooperaland bideo-jokoa :
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Hiri-kanpamentuak eta haurren parte hartzea 

Apirilaren 6tik 9ra, Gurbindo Etxean egin zen COworkidsen Aste Santuko Hiri-kanpamentua. Honako hauek ziren kanpa-
mentuaren bi helburu nagusiak:

• Aste Santuan familia eta lana bateragarri egitea eta prebentzioa sustatzea gune berde batean, jolasaren eta parte 
hartzearen bidez. 

• Iruñeko 130 haur eta neraberen parte-hartzea eta benetako inpaktua sustatzea, kanpamentuan haiek diseinatu-
tako proposamenak eginez.

Kanpamentuan Garapen Jasangarrirako Helburuetan eta haurren eskubideetan oinarritutako programazioari segida eman 
genion. Jolas, kirol eta hezkuntza- eta sormen-jardueren bidez haurren parte hartzea landu genuen. Esaterako, hiriaren 
maketak egin genituen Lego piezak erabilita, eta horma-irudiak, birziklatutako materialekin. 

Hamar laguneko hamahiru talde osatu ziren, bat euskaraz. Talde 
bakoitzak hiria hobetzeko ideia bat sortu zuen. Kanpamentuan 
zehar, hamahiru ideiak aurkeztu genizkien Enrique Maya Iruñe-
ko alkateari eta María Caballero Gizarte Zerbitzuetako, Komuni-
tate Ekintzako eta Kiroleko zinegotzi ordezkariari.

Ideia horiek sortzean, benetako inpaktua izatea bilatu genuen, 
haiekin haur eta nerabeen ikuspegitik hiria berriz diseinatzen 
hasteko. Benetako inpaktu hori lortzeko, Nafarroako Rural Ku-

txak 2.000 €-ko dirulaguntza eman zuen haurrek proposatutako hamahiru ideietako bi gauzatzeko, guztiak GJHen ba-
rruan. 

Zein ideia gauzatu hautatzeko, 13 proposamenek kanpoko epaimahai baten bideragarritasun-iragazkia pasatu zuten, apiri-
laren 16an egindako bileran. Honako hauek osatu zuten epaimahaia: Maider Gabilondo, UNICEFen Nafarroako Batzordeko 
koordinatzailea; Oscar Moral, Nafarroako Rural Kutxako gazteen ataleko arduraduna; eta Iruñeko Udalaren partetik, Pilar 
Larrauri, Haurtzaroko Programako arduraduna; Ana María Domínguez, Ingurumen Hezkuntzako Museoko teknikaria; Zaloa 
Basabe, Berdintasuneko teknikaria, eta Manolo Goñi, Gazteriako teknikaria.

1000 €-rekin bideragarrienak ziren lau ideia hauek hautatu zituen epaimahaiak: genero-berdintasuna ikusarazteko 
kanpaina bat, haurren altuerara dauden birziklatzeko edukiontzi txikiak, zuhaitz itxurako horma-irudi bat GJHak hostoetan 
dituela eta txikleendako zakarrontziak.

ASTE SANTUA
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Apirilaren 20tik 29ra bozketak egin ziren COworkidsen eguneroko jardueretan. Guztira 308 botorekin, hona hemen Nafa-
rroako Rural Kutxaren laguntzarekin gauzatuko diren proposamenik bozkatuenak: Zuhaitz-itxurako horma-irudia eta birzi-
klatzeko edukiontzi txikiak, haurren altuerara eta haiek dekoratuak.

Ekainaren 2an, Iruñeko Udaletxean, Enrique Maya alkateak harrera egin zien talde irabazleen ordezkariei, eta haien senideak, 
ordezkari politikoak, UNICEF eta Nafarroako Rural Kutxa han zeudela, egindako lana aitortzeko ekitaldia egin zen. 



COWORKIDS 
MEMORIA 2021

40

COworkids udako lehen kanpaldi hauek, bere sormen-irudian, aldirietako tren ba-
ten ibilbide gisa pentsatu dira, adin-tarte bakoitzerako geldialdiekin eta Iruñeko 
Udalak uztailerako eta abuzturako familia eta lana bateragarri egiteko eta 3 eta 18 
urte bitarteko haurren eta nerabeen garapenerako eskaintzen dituen alternatibe-
kin. Hauxe izan da mezua: Igo zaitez gure aldiriko trenera, hain hurbil, hain diber-
tigarri! 800 haur baino gehiagok parte hartuko dute uda honetan COworkidsen 
jardueretan, eta guztietan jorratuko dira Garapen Jasangarrirako Helburuak. 

Uztailaren 5etik abuztuaren 20ra, COworkidsen hiri-kanpamentuak eginen dira, 
eta, lehen aldiz, 3 eta 5 urte bitarteko haur txikiendako kanpamentuak eskaini dira 
Mendillorriko haur-eskolan. Ikastetxeetan (Azpilagaña, Ermitagaña, Cardenal Ilun-
dáin eta Etxabakoitzeko Nicasio Landa) egin ohi diren hiri-kanpamentuez gain, hi-
pikako kanpamentuak antolatu dira Zizurreko Zaldi-zentroan, zeinetan toki guztiak 
bete baitira izena emateko lehenengo egunean; halaber, igerileku-kanpamentuak 
antolatu dira Arantzadiko instalazioetan eta planeta zaintzekoak San Bartolome 
gotorlekuan, nerabeei zuzenduta.  

UDA
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Iruñeko Haurtzaro eta Nerabezaroko I. Mahaia 
Maiatzaren 27an, ostegunarekin, Haurtzaro eta Nerabezaroko Mahaiaren lehen bilera egin zen gure hirian. Udal-ekital-
dian Iruñeko 30 neska-mutil eta nerabe izan ziren protagonistak –ordezkari (12) eta ordezko gisa–. Deialdia Iruñeko Udalak 
2010ean onetsitako Haurtzaroaren Mahaiaren araudiarekin bat egin zen. Horrela, lehen aldiz bete da 2018-2022rako Uda-
laren Haurtzaro eta Nerabezaroko Planaren 1. Ildo Estrategikoaren 2. Helburua, ezartzen duena beharrezkoa dela haurrek 
eta nerabeek hiriaren gobernuan parte hartzeko organo eta prozedura egonkor bat eratzea. Aurreikusita zegoen organo hori 
2018an sortzea, baina azkenean COworkids udal-programa abiatzearen bidez egin da, izan ere, aurten egin dira haurren 
ordezkarien hautaketa eta mahaiaren eraketa. Hori horrela, Iruñeak Haurtzaroaren Hiri Adiskide gisa dituen betebeharrak 
bete izan ditu.

Haurtzaroaren Hiri Adiskide garen aldetik –UNICEFek bultzatutako ekimena–, administrazio publiko 
gisa geure egiten dugu Haurren Eskubideen Hitzarmenaren xedapenak betetzeko betebeharra. Eta 
ekintzak eginen ditugu eskubide horiek bultzatu, babestu eta indartzeko. 

Gaztediaren Etxeko ekitaldi-aretoa aukeratu zen mahaia eratzeko, eta gune hori kolorez bete zen, 
COworkidsen jardueretan parte hartzen duten haur guztiek prestatutako dekorazioari esker. Une oro 
kontuan izan zituzten haurrak: haiek aukeratu zituzten bozketaz beren hamabi ordezkariak eta or-
dezkoak, auzo bakoitzaren proposamenak udal-ordezkaritzari helarazteko.

Gizarte Zerbitzuetako, Komunitate Ekintzako eta Kiroleko zinegotzi ordezkari María Caballero andrea 
izan zen mahaiburu, eta ekitaldiari hasiera eman zion COworkidsen parte hartzen duten neska-mutilak protagonista zituen 
bideo baten emanaldiarekin, eta ondoren, Iruñeko alkateari eman zion hitza.

Enrique Maya jaunak telematikoki parte hartu zuen, parte-hartzaile guztiei agur egin, eta neska-mutilen proposamenak 
entzuteko gogoak agertu zituen. Honako zinegotzi hauek izan ziren mahaikide: Fernando Aranguren jauna, Endika Alonso 
jauna eta María Teresa Esporrín andrea. Patxi Leuza jauna ere mahaikidea da, baina ezin izan zela bertaratu adierazi zuen. 
Halaber, Haurtzaroko Mahaiaren kide gisa haur eta nerabeei loturiko erakundeetako hiru ordezkari izan ziren: Mikel Aguirre 
jauna, UNICEF Nafarroako komiteko lehendakaria; Manuel Martín jauna, Hezkuntza Batzorde Goreneko/Nafarroako Eskola 
Kontseiluko lehendakaria, eta Eduardo Fernández jauna, Ikasketa Zerbitzuko Nafarroako Sareko ordezkaria. María Caballerok 
COworkidseko lantaldea ere aurkeztu zuen, programa horrek bultzatu baititu deialdia eta ordezkarien hautaketa, zeinen 
partaideak Mahaiaren parte diren hitzarekin baina botorik gabe; honako hauek osatzen dute lantaldea: Conchi Mateo Komu-
nitate Ekintzako Alorreko zuzendaria, Celia Pinedo COworkids programako koordinatzailea, Lourdes Aróstegui pedagogoa, 
Saioa Esparza psikologoa eta Israel Medina komunitate-teknikaria.

Den-denak entzuteko gogoz zeuden. Agertokian eta mikrofonoen bidez, auzo bakoitzeko ordezkariek hiria hobetzeko pro-
posamenak azaldu zituzten. Bikain azaldu ere! Marrazkiak erakutsi zituzten, rap bat abestu, birziklatutako materialez egin-
dako robotak ekarri zituzten, eta batez ere, ordezkari politikoei beren eskaerak helarazi zizkieten.

Eta, UNICEF Nafarroako komiteko lehendakariak nabarmendu bezala, oso gai garrantzitsuei buruz hitz egin zuten, hezkunt-
za, dibertsitate, ingurumen eta berdintasunaz, eta auzoak hobetzeko ideia mordoa proposatu zituzten. Haien ideia propioak. 
Bertaratutako guztiek txalotu zituztenak, eta Virginia Imaz pailazoak berrinterpretatu zituenak, garrantzitsuena umore one-
ko dosi batez azpimarratuz.

Proposamenen aurkezpena entzun ondoren, mahaikideek eskerrak eman zizkieten haurrei, eta parte hartzen jarraitzera ani-
matu zituzten, baita zelatari ibiltzera ere, haien proposamenak ate atzean bota ez ditzaten, eta haurrek esan behar dutena 
entzuten jarraitzeko konpromisoa hartu zuten.
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María Caballerok bilerari amaiera eman zion, ildo horretan lanean jarraitu ahal izateko partaidetzari buruz indarrean 
dagoen araudia aldatzeko konpromisoarekin, eta azpimarratu zuen Haurtzaroko Mahaia haur eta nerabeei entzuteko 
dagoela. Eta esan zuen bezala, “proposatu duzuen zerbait egin beharko dugu”.

Beraz, hori ez da hemen geratuko; behin entzunda, orain proposamenak aztertu, ekintzara pasatu eta lanean jarraitzea 
dagokigu.
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Sare-lana 
Gure egunerokoan, lehenetsi egiten dugu adingabearen interes gorena, eta udal-ekintzen bidez Iruñeko haurren eta nera-
been eskubideak babestea bultzatzen dugu. Helburu horiek lortzeko, funtsezkoa da COworkidsen sarean lan egitea. 

Sare-lanak berekin dakar haur eta nerabeen inguru hurbileko gizarte-eragile guztiek sendotze prozesu batean parte hartzea, 
laguntzea eta ardurak partekatzea, taldekide guztien ongizate egokia eta bizi-baldintzen hobekuntza lortze aldera. 

Horretarako, COworkidsen gizarte-eragileekin hainbat komunikazio-kanal ireki ditugu, parte hartzekoak eta lankidetzakoak, 
honako helburu hauekin: 

• Adingabeen eskubideak babestea eta haien ongizatea zaintzea.
• Familiei laguntzea eta haien gaitasunak hobetzea bultzatzea. 

Orduan, zer egin dugu sare hori eratzen hasteko? 

• Aldian aldiko bilerak egitea bultzatu dugu jarduketak koordinatze aldera, COworkidseko Gizarteratzeko teknika-
rien eta auzo-unitateetako, ikastetxeetako, osasun-zentroetako eta haurren sareetako bestelako profesionalen 
artean. Haurren banakako segimenduan oinarritutako bilerak dira, COworkidsen egindako prebentzio-protoko-
loarekin bat. 

• Talde-bilerak egin dira familiekin, programari buruzko informazioa partekatu eta haien parte hartzea sustatzeko. 
• Komunikazio zuzena eta banakako bilerak egin dira familiek hala eskatu dutenean, orientazioa eta unean-unean 

laguntza teknikoa emateko. 
• Lehen diagnostiko bat egin dugu Nafarroako Unibertsitateko Psikologiako Graduko eta Nafarroako Unibertsita-

te Publikoko Gizarte-laneko Graduko ikasleekin elkarlanean, familien testuinguru soziokulturala ezagutu, haien 
beharrak nahiz interesak identifikatu eta programarekiko asebetetze-maila ezagutzeko, gurasotasun positiboko 
prestakuntzan sakontze aldera. 

• Iruñeko Udalaren alorren arteko koordinazioari eutsi diogu, Haurtzaro eta Nerabezaroko I. Udal-planari jarraipe-
na emateko. 

• Hileroko jarraipena COworkidseko koordinatzaileen eta UNICEF Nafarroako Komitearen artean, Iruñeak Haurt-
zaroaren Hiri Adiskide izateagatik dituen betebeharrak betetzen direla bermatzeko. 

Zu, jarduera-memoria hau irakurtzen ari zaren hori, udal-programa berri honetan parte hartu duzun hori, sare honen parte 
zara, eta zurekin haurren ikuspegia aintzat hartzen duen hiri bat eraikitzen jarraituko dugu, arian-arian, haurren eta nerabeen 
iritziekin bat berriz diseinatuko dena. 

ESKER MILA!
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