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Zure iritzia axola zaigu. Anima zaitez materiala ebaluatzera honako helbidean

programaeducativo.ayudaenaccion.org

Ayuda en Acción elkarteak Oraingoan… Hezkuntza Programarako argitaratutako hezkuntza materiala.
Gelan lantzeko ariketak Haur (3 eta 6 urte bitartean) eta Lehen Hezkuntzan (6 eta 12 urte bitartean), “Haurren eta nerabeen eskubideak ezagutzen” eskuliburu
didaktikotik aterata, Ayuda en Acción elkarteko Kidekom-ek egina. Haur Hezkuntzako (0 eta 3 urte bitartean) gelan lantzeko jarduerak, Princesa Mercedes Haur
Hezkuntzako eskolak proposatuta (Alacant).

Bigarren Hezkuntzako (12 eta 16 urte bitartean) gelan lantzeko jarduerak, eta Ayuda en Acción elkarterako En Babia Comunicación Social-eko diseinua. Jiago-ren
ilustrazioak En Babia-rako.
Material hauek irabazi-asmorik gabe kopiatu, zabaldu eta erabili daitezke, hezkuntza helburuetarako, betiere haien iturria eta egileak aipatzen direla.

1.
GAIARI
HELTZEKO
Haurren Eskubideak: gomendioetatik legeetara
1989. urtean, Nazio Batuetako Batzar Nagusiak Haurren Eskubideei buruzko Nazioarteko Hitzarmena ontzat eman zuen eta geroztik, haurrei arreta berezia ematen zaie.
Hitzarmen hau 54 artikuluez osatuta dago, eta Estatuei haurren premiei arreta ez
ematearen erantzukizuna legalki egokitzen die eta haurrak duintasunez garatzeko
gutxieneko eta nazioartean onartutako estandarrak ezartzen ditu.
90eko hamarkadan, Espainia Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmena (CDN) sinatu
zuen lehenengo herrialdeenetariko bat izan zen. Ondoren, aipatutako hitzarmena,
historian gehien berretsi den hitzarmen bilakatu zen. Testu legal honek aurrera pausu
handia ekarri zuen Haurren Eskubideei eta Giza Eskubideei buruzko aurreko aitorpenei
zegokienez, bertako artikuluek gomendio moral hutsak izateari utzi baitzioten, sinatu
zuten herrialdeek nahita nahiez bete beharreko lege bilakatzeko.
Ayuda en Acción elkartetik, “horrek dena aldatu zuela” esatea gustatuko litzaiguke,
baina ez da horrela. Egia da, haurren eta nerabeen arazoak nabarmendu zirela aurretik
horri buruzko berririk ez zuten herrialdeetan, munduko milaka haurrei eragiten zien
sexu ustiaketaren eta lan esklabotzaren gaitzarekin amaitzeko protokoloak sortu zirela,
haurrak ahalduntzeaz hitz egiten hasi zela, eskubideen xede izateaz gain subjektu
bilakatzeko… Baina haurrek eta nerabeek biztanle ahulenak izaten jarraitzen dute krisi
humanitarioen, ekonomikoen eta ingurumen krisien egoeretan. Gudek, goseteek edo
hondamendi naturalek ageriago uzten dute guztien eta guztientzat diren eskubideak
ezagutu eta defendatu behar ditugula, edozeinena, eta edonon.

Mundua aldatu nahi duten haurrak eta nerabeak
Zenbait keinu txikik Haurren Eskubidearen aldeko borrokari itxaropena ekartzen dio.
2014. urtean, Malala Yousafzai-ri Bakearen Nobel saria eman zioten. Lehenengo aldiz,
neskato batek sari hau jaso zuen, eta hura heziketa jasotzeko eskubidea eta genero
dela eta bereizketarik ez egiteko eskubidea defendatzeagatik lortu zuen. Malala XXI.
mendeko sinbolo bilakatu da, izan ere, berak erakutsi du haurrak eta nerabeak izan
daitezkeela munduko haurren eskubideen aldeko borrokaren protagonista. Unitate
honetan azpimarratu nahi dugu neskek, munduko leku askotan, gutxiespen bikoitza
jasotzen duten kolektibo gisa, pairatzen duten generoarengatiko bereizketan murgildutako ikuspegia.
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2.
METODOLOGIA
HELBURUAK
ETA DATAK
Metodologia

Oraingoan… TRATU BAT DUGU jarduera desberdinak dituen hezkuntza proposamen
bat da, munduko Haurren eta Nerabeen Eskubideen sustapenean oinarrituta, haurren
eta nerabeen ahalduntzearen alde egiteko eta bidezkoagoa eta berdinagoa den
mundu baten eraikuntzaren protagonista bilakatzeko.

Ondoren, adin talde bakoitzari egokitutako jarduera desberdinak aurkituko dituzue,
gelan lan-taldean garatzeko eta baita familian lantzeko hainbat proposamen ere.
Horiek guztiak pentsatu dira, haurrek zein nerabeek modu aktiboan eta sortzailean
parte hartu ahal izateko, gelakideen, irakasleen eta familiaren laguntzarekin.

Heziketa etapa bakoitzaren amaieran, gidan islatuta, jardueretako batzuk burutzeko
osagarrizko fitxak aurkituko dituzue. Horrela, horiek garatzeko lana erraztu nahi dizuegu.
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Haurren eta Nerabeen eskubideak

Helburuak
• Haurren eta Nerabeen Eskubideak ezagutzearen eta ulertzearen alde egitea, gure
gizarteko errespetu eta elkarbizitzaren esparru bezala, horiek haustea prebenitzea eta
haurrei zein nerabeei kasu horiek identifikatzeko eta salatzeko baliabideak ematea.
• Munduko haurren beste errealitateak ezagutzera ematea, non Haurren Eskubide asko
urratzen diren eta non, askotan, genero bereizketak aipatutako arau-haustea are
gehiago okertzen duen.
• Hezkuntza komunitateen parte-hartzea eta lankidetza sustatzea, irakasleen, ikasleen
eta familien inplikazioarekin.

Datak
Iradokitzen dizugu proposamen hau azaroaren 20an inguru lantzea, bertan, Haurren Eskubideen Nazioarteko Eguna ospatzen baita, baina bestelako datak ere egokiak dira, esaterako,
abenduak 10, Giza Eskubideen Eguna; edo maiatzak 15, Familien Nazioarteko Eguna.

Oraingoan… TRATU BAT DUGU
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3.
GELAN
LANTZEKO
IDEIAK
HAUR HEZKUNTZA (0 ETA 3 URTE BITARTEAN)
Deskripzioa
Jarduera hauen helburua 0 eta 3 urte bitarteko ikasleen hezkuntza-komunitateari
(ikasleak, irakasleak eta familia) Haurren Eskubideak gerturatzea eta ezagutzera
ematea da.
Horien garrantzia aditzera ematea eta, ahal den neurrian, ikasleak, erarik errazenean,
eskubide horiek egon badirela ikusten eta ikasten zein ulertzen joatea.
Haurren Eskubide guztien artean, jarduerak euren bizipenekin lotura estuagoa dutenetan murgilduko ditugu. 6 eskubide landuko ditugu, eta haurrentzat modu errazenean
eta ulerkorrean izendatuko ditugu:
• Haur eskolara ikastera eta jolastera joateko eskubidea.
Jateko eskubidea.
• Etxe batean bizitzeko eskubidea.
• Medikuarengana joateko eskubidea gaixorik egonez gero.
• Arropa edukitzeko eskubidea jantzita joateko.
• Maitatua izateko eskubidea.

Helburuak
Enpatia sustatzea, bestearen lekuan jartzea; ikasleak heldutako eskubide bakoitzaren esanahira gerturatzea.
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Haur Hezkuntza
eta 3 urte
Educación(0
Infantil
(de 0bitartean)
a 3 años)

Actividad Haurtzaroa
1. Somos infancia
y nos
gusta. zaigu.
Jarduera.
gara eta
gustatzen
Helburuak
Objetivos
Haurrak
objektuak deskribatzea.
?cSSZ\W]ORSaQ`WPO]PXSb]a
Haurrak
bere bizipenak adieraztea.
?cSSZ\W]OSf^`SaSacadWdS\QWOa
Haurrak
gelakideek esandakoa entzutea.
?cSSZ\W]OSaQcQVSZOaW\bS`dS\QW]\SaRSacaQ][^OS`]aOa
?cSSZ\W]OcbWZWQSZ]a[ObS`WOZSagb{Q\WQOa^ZtabWQOa^`]^cSabO^O`ORSQ]`O`SZ
Haurrak
proposatutako materialak eta teknika plastikoak erabiltzea bihotzaren
cartel
del
corazón.
kartela apaintzeko.
• Haurra
?cSSZ\W]OaSOQO^OhRSS[^ObWhO`Q]\aWbcOQW]\Sab`WabSa_cS^cSRS\]Qc``W`ZSa
beste haurrei gerta dakizkien egoera tristeekin enpatizatzeko gai izatea.
 O]b`]a\W]aOa
•
•
•
•

Materialak
Materiales
• Eskubide
Objetos que
representen
estos
derechos:
juguetes,
almuerzos,
casitas, camas
hauek
irudikatzen
dituzten
objektuak:
jostailuak,
hamaiketakoak,
etxe-de
 txoak,
ZOaWSabOXcUcSbSaaW[PZWQ]aRS[{RWQ]aOa`]^OW[tUS\SaRSSaQcSZOa
siestarako oheak, medikuen jostailu sinbolikoak, arropa, eskoletako irudiak,
un corazón dibujado
o de peluche…
marraztutako
edo pelutxezko
bihotz bat, etab.
• Pinturak,
Pinturas, argizariak,
ceras, gomets…
Cualquier
elemento
que sirvabalio
paraduen
decorar
el cartel.
gometsak, etab. Kartela
apaintzeko
edozein
elementu.
• Kartela
Cartel con
un
corazón
grande.
El
cartel
tendrá
por
una
cara,
la
frase
“TENGO
bihotz handi batekin. Kartelak, alde batetik “ESKUBIDEA DAUKAT” esaldia
DERECHO
A…”beste
y poraldetik,
la otra berriz,
cara un
corazón
grande
bajo la fraseIZATEKO”
“…SER AMADO”.
edukiko
du eta
bihotz
handi
bat “MAITATUTA
esaldipean.

Denbora
Tiempo
25 minutuko
saio.
Dos
sesionesbide
25 minutos.

Ahora
Toca… TENEMOS
TRATO
Oraingoan…
TRATUUN
BAT
DUGU
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Haur Hezkuntza (0 eta 3 urte bitartean)

Garapena
Jarduera hiru zatitan banatuta dago:
1. zatia: Hasteko, ikasleei Haurren Eskubideak ezagutzera emango diegu. Horretarako, bilduta eseriko gara, eskolan aurretik aipatutako helburuekin. Irakaslea aurkeztutako helburuei buruzko galderak egiten hasiko da.

• Jolastea gustatzen zaizue?, zein da zuen jolas gustukoena?, zer da jostailu hau?, eta
beste hau? Hemen, haur eskolan, ondo pasatzen al duzue?, dibertitzen zarete?,
lagunak dituzue?, nola deitzen da zuen andereñoa/maizua? HEZKUNTZARAKO
ESKUBIDEA.
• Zein da zuen janari gustukoena?, eskolan bazkaltzen duzue?, gaurko hamaiketakoa
erakutsiko dizugu?, nork egiten du janaria etxean, aitak, amak edo biek?, janariren
bat egiten laguntzen diezue? ELIKADURARAKO ESKUBIDEA.
• Non bizi zarete?, nolakoa da zuen etxea?, norekin bizi zarete etxean?, logela anaiarrebarekin partekatzen al duzue? ETXEA IZATEKO ESKUBIDEA.
• Inoiz gaixorik jarri al zarete?, nork zaintzen zaituzte sabeleko mina duzuenean?, inoiz
medikuarengana joan zarete?, zertarako balio dute medikuek eta ospitaleek?
Erortzen bazarete edo kolperen bat hartzen baduzue, norbaitek sendatzen dizue?,
nork? OSASUNERAKO ESKUBIDEA.
• Arroparik al duzue?, nola deitzen da jantzi hau?, zertarako balio du?, etxean mantak
dituzue? ARROPA IZATEKO ESKUBIDEA.
2. zatia: Dagoeneko, euren eskubideetako batzuk ezagutzen dituzte, beraz, Maitatua
izateko eskubidean murgilduko gara.
Horretarako jolas hau egingo dugu: “Gustatzen zait…”.
• Norbaitek daki zer da hau?
• Bihotz bat!
• Oooooh, oso ondo. Orduan, niri gustatzen zait… ni maite izatea.
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Educación(0
Infantil
(de 0bitartean)
a 3 años)
Haur Hezkuntza
eta 3 urte

Actividad
2. Dantza
¡También
tengoeskubidea
derecho aere
bailar!
2. Jarduera.
egiteko
badut!
Objetivos
Helburuak
• ?cSSZ\W]OQ]\]hQOZOQO\QW\RS@]R`WU]6S``S`O
Haurrak Rodrigo Herrera-ren abestia ezagutzea.
• ?cSSZ\W]ORWaT`cbSgPOWZSZOQO\QW\
Haurrak abestiarekin gozatzea eta dantza egitea.

Materiales
Materialak
• Reproductor
de música y pizarra
digital
u ordenador.
Musika-erreproduzitzailea
eta arbel
digitala
edo ordenagailua.

Tiempo
Denbora
20-30 minutos.
minutu.

Desarrollo
Garapena
Rodrigo
Herrera-ren
Haurren
Eskubideei
buruzko
abestia erakutsiko
zaie:
Se
les mostrará
el vídeo
de la canción
sobre
los Derechos
de la Infancia
de Rodrigo
https://www.youtube.com/watch?v=xNYTO_rwfqI.
Ez badago
arbelik
edo proiektorerik,
Herrera:
Vbb^a(eeeg]cbcPSQ][eObQV-d+f<GB=M`eT_7.
Si no
se dispone
de pizarra
musika-erreproduzitzaile
entzungo da.deAbestiari
hitz egingo
ea
o
proyector, se escucharábatean
en un reproductor
música.buruz
Se hablará
sobre da,
la canción,
erritmoa
gustatzen
zaien, si
eales
dantza
eginbailarla.
nahi duten.
Bitan reproducir
edo hirutandos
entzun
daiteke.
sobre
si les
gusta el ritmo,
apetece
Se puede
o tres
veces.
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Derechos
deNerabeen
la Infanciaeskubideak
y la Adolescencia
Haurren eta

Educación(0
Infantil
(de 0bitartean)
a 3 años)
Haur Hezkuntza
eta 3 urte

Actividad
2. Dantza
¡También
tengoeskubidea
derecho aere
bailar!
2. Jarduera.
egiteko
badut!
Objetivos
Helburuak
• ?cSSZ\W]OQ]\]hQOZOQO\QW\RS@]R`WU]6S``S`O
Haurrak Rodrigo Herrera-ren abestia ezagutzea.
• ?cSSZ\W]ORWaT`cbSgPOWZSZOQO\QW\
Haurrak abestiarekin gozatzea eta dantza egitea.

Materiales
Materialak
• Reproductor
de música y pizarra
digital
u ordenador.
Musika-erreproduzitzailea
eta arbel
digitala
edo ordenagailua.

Tiempo
Denbora
20-30 minutos.
minutu.

Desarrollo
Garapena
Rodrigo
Herrera-ren
Haurren
Eskubideei
buruzko
abestia erakutsiko
zaie:
Se
les mostrará
el vídeo
de la canción
sobre
los Derechos
de la Infancia
de Rodrigo
https://www.youtube.com/watch?v=xNYTO_rwfqI.
Ez badago
arbelik
edo proiektorerik,
Herrera:
Vbb^a(eeeg]cbcPSQ][eObQV-d+f<GB=M`eT_7.
Si no
se dispone
de pizarra
musika-erreproduzitzaile
entzungo da.deAbestiari
hitz egingo
ea
o
proyector, se escucharábatean
en un reproductor
música.buruz
Se hablará
sobre da,
la canción,
erritmoa
gustatzen
zaien, si
eales
dantza
eginbailarla.
nahi duten.
Bitan reproducir
edo hirutandos
entzun
daiteke.
sobre
si les
gusta el ritmo,
apetece
Se puede
o tres
veces.
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Derechos
deNerabeen
la Infanciaeskubideak
y la Adolescencia
Haurren eta

Haur Hezkuntza (0 eta 3 urte bitartean)

Ondoren, haurrei askatasunez mugitzeko eta abestiaren erritmora dantza egiteko
aukera emango zaie. Koreografia errazaren bat proposatu daiteke, esaterako:
eskutik heltzea borobil moduan edo bikoteka. Haurrei une horretan sentitzen
dutena gorputzarekin edo keinuekin adierazteko askatasuna emango zaie.
Abestia eskolatik irteterakoan jar daiteke, familiek ere entzun dezaten.
Haurren Eskubideen abestia
Denek mundua aldatzen ikusi nahi badugu
Eta haurrak jolasten eta ikasten ikustea
Denek jakin behar dugu
Ezagutu beharreko eskubideak daudela
Eta aipatuko dizkizut
Jaiotzeko eskubidea daukat
Eta herrialde batean ikasteko
Ikasteko eskubidea daukat
Eta lekuren batean jolasteko
LELOA
Gaixotzen naizenean medikuarengana
joateko eskubidea

Eta maite nauen familia bat izateko
Segurtasuna izateko eskubidea daukat
Eta inork ni ez jipoitzeko
LELOA
Lan egiteko oso txikia naiz
Kalean egoteko ikasten ordez
Oso arriskutsua da eta saihestu daiteke
Zerbait txar gertatzea
LELOA
Eta aipatuko dizkizut (x 5)

Egilea: Rodrigo Herrera
Esteka: https://youtu.be/xNYTO_rwfqII

#tenemosuntrato
Idatzi educacion@ayudaenaccion.org helbidera eta esaiguzu
nola garatu zen jarduera zuen eskolan. Hura Ayuda en Acción
elkarteko gainontzeko hezkuntza-komunitatearekin partekatuko
dugu partekatuko programaeducativo.ayudaenaccion.org gunean.

Oraingoan… TRATU BAT DUGU
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HAUR HEZKUNTZA (3 ETA 6 URTE BITARTEAN)
Deskripzioa
Hurrengo jardueren helburua haurrei eskubidearen kontzeptua gerturatzea eta euren
adinerako errazenik uler ditzaketen Haurren Eskubideekin lotzea da, jolasaren bidez.
Horretarako, objektuak eta irudiak erabiliko ditugu.
Lehenengo jarduerak Haurren 6 Eskubide errepasatzen ditu, eta bigarrenak, berriz,
eskubide horiek munduko beste lekuekin lotzen ditu eta ikasleak beste haurren egoeretan jartzen ditu.
Bi jarduerak ezarritako hurrenkeran egin behar dira.
Lehenengo jardueran erabiltzen diren objektu eta material gehienak bigarrenean
berrerabili daitezke.

Helburuak
Enpatia sustatzea, bestearen lekuan jartzea; ikasleak heldutako eskubide bakoitzaren
esanahira gerturatzea.
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Lehen Hezkuntza
eta 6(de
urte0bitartean)
Educación (3
Infantil
a 3 años)

1. Jarduera.
eskubideak
gordetzen ditut.
Actividad
1. Nire
Somos
infancia ykutxetan
nos gusta.
Helburuak
Objetivos
•

•





•
•

Ikasleei eskubidearen kontzeptua ezagutzera ematea.
?cSSZ\W]ORSaQ`WPO]PXSb]a
Ikasleek eskubideak dituztela ulertzea.
?cSSZ\W]OSf^`SaSacadWdS\QWOa
?cSSZ\W]OSaQcQVSZOaW\bS`dS\QW]\SaRSacaQ][^OS`]aOa
?cSSZ\W]OcbWZWQSZ]a[ObS`WOZSagb{Q\WQOa^ZtabWQOa^`]^cSabO^O`ORSQ]`O`SZ
cartel del corazón.
?cSSZ\W]OaSOQO^OhRSS[^ObWhO`Q]\aWbcOQW]\Sab`WabSa_cS^cSRS\]Qc``W`ZSa
O]b`]a\W]aOa
6 zapata kutxa (edo edozein motako ontziak).
6 objektu:
• Mandarina (edo edozein fruta).
• Ezabagailua eta klerak.
• Benda.
• Etxeko giltzak.
Objetos
que representen
eta aterkia.estos derechos: juguetes, almuerzos, casitas, camas de
• Eskularruak
ZOaWSabOXcUcSbSaaW[PZWQ]aRS[{RWQ]aOa`]^OW[tUS\SaRSSaQcSZOa
• Pelutxe bat (edo maitasuna irudikatzen duen zerbait).
un corazón dibujado o de peluche…
6 argazki edo marrazki, zera irudikatuta:
Pinturas, ceras, gomets… Cualquier elemento que sirva para decorar el cartel.
• Elikagaiak.
Cartel
conbat
unlan
corazón
• Heldu
egiten.grande. El cartel tendrá por una cara, la frase “TENGO
DERECHO
A…”
y
por la otra cara un corazón grande bajo la frase “…SER AMADO”.
• Botika.

Materialak

Materiales



•



• Etxea.
• Arropa.
• Familia.
• Barra lekeda edo zeloa.

Tiempo

Dos sesiones de 25 minutos.

Oraingoan…
TRATUUN
BAT
DUGU
Ahora
Toca… TENEMOS
TRATO
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Lehen Hezkuntza (3 eta 6 urte bitartean)

Denbora
25 minutuko bi saio

Garapena
Jarduera honakoan datza: ikasleek identifikatu behar dute zeintzuk diren bere
inguruko pertsonekiko, hiriarekiko eta eskolarekiko egunero duten betebeharrak,
ondoren, familiak, inguruak eta eskolak haiekiko dituzten betebeharrak ulertzeko.
Hura lortzeko, hitzen ordez, haurrek egunero erabiltzen dituzten objektuak erabiliko
ditugu. Objektu horiek kutxetan sartuko ditugun eskubideak irudikatuko dituzte.
Jardueraren aurreko egunetan, taldeak edo gelak zapata kutxak bila ditzake (edo
beste ontzi mota bat); baita jarduerak behar dituen irudiak edo marrazkiak ere (edo
beraiek egin ditzakete).
Beharrezko material guztiak gelara ekarri ondoren, kutxak lerroan ipiniko dira lurrean.
Haurrak kutxen aurrean eseriko dira. Irakasleak poltsa bat gertu edukiko du, sei objektuekin. Objektu bat ateratzen den heinean, ikasleek objektu horren esanahia adierazi
behar dute. Objektu horien bidez, irakasleak haurrak etxeko edo eskolako eguneroko
betebeharren esparrura eramango ditu.
Irakasleak eta ikasleek sei kutxak osatuko dituzte eta ondoren, nahastu eta errebisatu
ahal izango dituzte, kutxa bakoitzean zein eskubide gordetzen den gogoratzeko.
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Haurren eta Nerabeen eskubideak

Lehen Hezkuntza
eta 6(de
urte0bitartean)
Educación (3
Infantil
a 3 años)

Kutxetako
edukiaren
deskripzioa:
Actividad
1. Somos
infancia y nos gusta.

1

Kutxa

2

Kutxa

3

Kutxa

Objetivos
Haurren elikatzeko eskubidea





OBJEKTUA: Mandarina (edo edozein fruta). Hazteko, osasuntsu egoteko, energia edukitzeko, etab. jatea.

?cSSZ\W]ORSaQ`WPO]PXSb]a
LOTUTAKO HAURRAREN ESKUBIDEA: Haurrek indartsu eta osasuntsu hazteko elikagaiak behar dituzte.
?cSSZ\W]OSf^`SaSacadWdS\QWOa
BETEBEHAR BAT ETXEAN: “Protestatu gabe jan behar dut”.
?cSSZ\W]OSaQcQVSZOaW\bS`dS\QW]\SaRSacaQ][^OS`]aOa
Boluntario batek mandarina kutxan sartuko du eta beste batek lekedarekin elikagai baten
?cSSZ\W]OcbWZWQSZ]a[ObS`WOZSagb{Q\WQOa^ZtabWQOa^`]^cSabO^O`ORSQ]`O`SZ
argazkia
itsatsiko du kutxaren aurrealdean.
cartel
del corazón.
 ?cSSZ\W]OaSOQO^OhRSS[^ObWhO`Q]\aWbcOQW]\Sab`WabSa_cS^cSRS\]Qc``W`ZSa
 O]b`]a\W]aOa

Haurren lanik ez egiteko eskubidea

Materiales
OBJEKTUA: Ezabagailua eta klerak. Lanbidea: irakaslea, arkitektoa, sendagilea, argiketaria,
ile-apaintzailea, etab.
LOTUTAKO HAURRAREN ESKUBIDEA: Haurrek ikasten dute, baina ez dute lanik egin behar.
Objetos
que representen
estos
derechos:
juguetes,lanalmuerzos,
casitas, camas de
BETEBEHAR
BAT ETXEAN: “Ikasi
behar
dut handitzerakoan
egin ahal izateko”.


 ZOaWSabOXcUcSbSaaW[PZWQ]aRS[{RWQ]aOa`]^OW[tUS\SaRSSaQcSZOa
ezabagailua
kutxan sartuko du eta beste batek lekedarekin lan egiten ari den
unBoluntario
corazón batek
dibujado
o de peluche…
heldu baten argazkia itsatsiko du, kutxaren aurrealdean.
 Pinturas, ceras, gomets… Cualquier elemento que sirva para decorar el cartel.
 Cartel con un corazón grande. El cartel tendrá por una cara, la frase “TENGO
DERECHO A…” y por la otra cara un corazón grande bajo la frase “…SER AMADO”.

Haurren osasunerako eskubidea

OBJEKTUA: Bendak. Gaixorik egotea, atsedenaldia, sukarra, sendagilea, injekzioa, txertoak, etab.
LOTUTAKO HAURREN ESKUBIDEA: Gaixorik dauden haurrek sendagile baten zaintzak jaso behar dituzte.
BETEBEHAR BAT ETXEAN: “Ohean geratu behar naiz ondoeza nagoenean”.

Tiempo

Dos sesiones de 25 minutos.

Boluntario batek bendak kutxan sartuko ditu eta beste batek lekedarekin botika baten argazkia
(edo sendagile batena) itsatsiko du kutxaren aurrealdean.

Oraingoan…
TRATUUN
BAT
DUGU
Ahora
Toca… TENEMOS
TRATO
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Lehen Hezkuntza (3 eta 6 urte bitartean)

4

Kutxa

Haurren etxe bat edukitzeko eskubidea
OBJEKTUA: Giltzak. Etxe bat, sabai bat, estalita egotea, lo egin ahal izateko leku bat, etab.
LOTUTAKO HAURREN ESKUBIDEA: Haurrek bizitzeko etxe duina eta erosoa eduki
behar dute.
BETEBEHAR BAT ETXEAN: “Ez dut etxetik atera behar familiari edo heldu bati
abisatu gabe”.
Boluntario batek giltzak kutxan sartuko ditu eta beste batek lekedarekin etxe baten
argazkia itsatsiko du kutxako aurrealdean.

5

Kutxa

Haurren janzteko eskubidea
OBJEKTUA: Eskularruak. Hotza, arropa, gozo-gozo egotea, berokia, jantzita, etab.
LOTUTAKO HAURREN ESKUBIDEA: Haurrek arropa behar dute behar bezala janzteko
eta hotzak ez egoteko.
BETEBEHAR BAT ETXEAN: “Goizero bakarrik janzten ikasi behar dut”.
Boluntario batek eskularruak kutxan sartuko ditu eta beste batek lekedarekin jantzi
baten argazkia itsatsiko du kutxako aurrealdean.

6

Kutxa

16

Haurren maitatuta izateko eta babesteko eskubidea
OBJEKTUA: Pelutxea. Bihotza, amodioa, familia, maitasuna, zaintzak, babesa, etab.
LOTUTAKO HAURREN ESKUBIDEA: Haurrek familia behar dute, maite eta zaindu ditzatela.
BETEBEHAR BAT ETXEAN: “Aitarekin, amarekin eta anai-arrebekin ondo portatu behar naiz”.
Boluntario batek pelutxea kutxan sartuko du.

Haurren eta Nerabeen eskubideak

Educación (3
Infantil
a 3 años)
Lehen Hezkuntza
eta 6(de
urte0bitartean)

2. Jarduera.
Ireki zure
eskubideen
kutxa.
Actividad
1. Somos
infancia
y nos gusta.
Helburuak
Objetivos
Ikasleei Haurren 6 Eskubideak ezagutzera ematea.
?cSSZ\W]ORSaQ`WPO]PXSb]a
Beste herrialdetan oso egoera desberdinetan dauden adinez txikiak daudela ulert?cSSZ\W]OSf^`SaSacadWdS\QWOa
zea eta haur horiek enpatizatzea.
?cSSZ\W]OSaQcQVSZOaW\bS`dS\QW]\SaRSacaQ][^OS`]aOa
Genero desberdintasunez jabetzea.
?cSSZ\W]OcbWZWQSZ]a[ObS`WOZSagb{Q\WQOa^ZtabWQOa^`]^cSabO^O`ORSQ]`O`SZ
cartel del corazón.
 ?cSSZ\W]OaSOQO^OhRSS[^ObWhO`Q]\aWbcOQW]\Sab`WabSa_cS^cSRS\]Qc``W`ZSa
 O]b`]a\W]aOa
•

•


•


Materialak

• Aurreko jarduerako material berberak erabiliko dira eta baita honako hauek ere:

Materiales

• Argazkiak edo marrazkiak (ikasleek ekarrita):
• Mutil bat jaten.
• Neska bat familiarekin.
batrepresenten
ikasten.
• Neskaque
 Objetos
estos derechos: juguetes, almuerzos, casitas, camas de
• Sendagile bat mutil bat zaintzen.
 ZOaWSabOXcUcSbSaaW[PZWQ]aRS[{RWQ]aOa`]^OW[tUS\SaRSSaQcSZOa
bat elurrarekin jolasten.
• Arropa
un
corazónjantzitako
dibujadoneska
o de peluche…
Familia
besarkatzen
ari
den
mutilelemento
bat.
•
 Pinturas, ceras, gomets… Cualquier
que sirva para decorar el cartel.
Argazkiak
marrazkiak
(irakasleek
ekarrita):
• Cartel
conedo
un corazón
grande.
El cartel
tendrá por una cara, la frase “TENGO
•DERECHO
Neska bat
heldu
bat
bezala
lan
egiten.
A…” y por la otra cara un corazón grande bajo la frase “…SER AMADO”.
• Neska bat familiarekin.
• Neska bat ikasten.
• Sendagile bat mutil bat zaintzen.
• Neska bat anai-arrebak zaintzen.
• Neska bat gaixorik.
• Oso mehea dagoen neska bat.
Mutil batde
berokirik
gabe elurra egin arren.
Dos• sesiones
25 minutos.
• Mutil bat oso etxe apalean (buztina/ehunak).
• Neska bat bakarrik eta triste.

Tiempo

Ahora
Toca… TENEMOS
TRATO
Oraingoan…
TRATUUN
BAT
DUGU

7
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Lehen Hezkuntza (3 eta 6 urte bitartean)

Denbora
40 minutu.

Desenvolupament
Ikasleak saiatuko dira irakasleak erakusten dien irudi bakoitza, aurreko jardueran,
beraiek Haurren Eskubide bat gorde zuten kutxetako batekin lotzen.
Jardueraren aurreko egunetan, taldeak edo gelako haurrek ekarri behar dituzte zerrendan zehazten diren lehenengo 6 irudien gaiari buruzko marrazkiak ekarri behar dituzte.
Edozein herrialde, arraza edo adineko haurrak izan behar dira, eta deskribatutako edo
antzeko egoeretan agertu behar dira. Garrantzitsua da zehazten diren marrazkien
generoak errespetatzea, ondoren, genero desberdintasuna landu ahal izateko.
Irakasleak ekarri behar ditu desnutrizio, hortz edo gaixotasuneko egoera zailetan
agertzen diren haurren argazkiak, non beste adinez txikien errealitatea adierazten
diren, baina gogorregiak edo tragikoegiak izan gabe.
Material guztiak prest ditugunean, kutxak lerroan ipiniko dira, aurreko jardueran bezala,
eta ikasleak aurrean eseriko dira.
Kutxek ikasleek aurreko jardueran barruan sartu zituzten objektuak dituzte: mandarina,
eskularruak, giltzak, etab.
1.urratsa: Eskubide bat identifikatzea.
Boluntario batek kutxatik dena delako objektua aterako du eta gainontzeko gelakideei
objektuaren esanahia gogoaraziko die. Gauza bera egingo da gainontzeko kutxekin.

18

Haurren eta Nerabeen eskubideak

Lehen Hezkuntza (3 eta 6 urte bitartean)
Educación Infantil (de 3 a 6 años)

• MANDARINA: haurren elikatzeko eskubidea.
• EZABAGAILUA:
MANDARINA: el haurren
derechoeskolara
de los niños
y niñas
alimentarse.
joateko
eta alanik
ez egiteko eskubidea.
• BENDAAK:
BORRADOR:
el derecho
de los niños
y niñas a ir al colegio y a no trabajar.
haurren
osasunerako
eskubidea.
• GILTZAK:
D3<2/A(SZRS`SQV]RSZ]a\W]ag\WOaOZOaOZcR
haurren etxean bizitzeko eskubidea.
• ESKULARRUAK:
::/D3A(SZRS`SQV]RSZ]a\W]ag\WOaOdWdW`S\c\OQOaO
haurren jantzi ahal izateko eskubidea.
• PELUTXEA:
GUANTES: elhaurren
derecho
de los niños
y niñas
poder vestirse.
maitatuak
izateko
eta ababesteko
eskubidea.
 PELUCHE: el derecho de los niños y niñas a ser amados y protegidos.
Pas 2: urratsa: 6 eskubideak buruan gordetzea
Haurrek
ekarritako
nahastuko
dira. Irakasleak lehenengo marrazkia aterako du
Paso
2: Retener
enmarrazkiak
la memoria
los 6 derechos.
eta zein kutxari dagokion erabaki behar dute; fase hau ez da denboran gehiegi luzatu
:]aRWPcX]aO^]`bOR]a^]`ZOa\WOag\W]aaS[ShQZO\3ZZOR]QS\bSSfb`OSSZ^`W[S`
behar. Marrazki guztiak kutxetan sartuz joango da.
dibujo y los niños y niñas deben decidir a qué caja corresponde; esta fase no debe
llevar mucho tiempo. Se irán introduciendo en las cajas todos los dibujos.
3.urratsa: Egoera desberdinetan dauden haurrekin identifikatzea.
Kutxak osatzen amaitzeko, irakasleak bertako argazkiak erabiliko ditu eta banan-banan
>Oa]!(7RS\bWÆQOQW\Q]\\W]ag\WOaS\aWbcOQW]\SaRWTS`S\bSa
erakutsiko ditu. Haurrei utziko die argazkiaren haur protagonista aurkitzen den egoera
>O`ObS`[W\O`RSQ][^ZSbO`ZOaQOXOaSZZOR]QS\bScbWZWhOacaT]b]U`OTOagZOa[cSab`O
komentatzen.
Irudi
horiek
hainbat
mintzatzeko
abiapuntu
besteak
una
por una. Deja
a las
niñas
y niñosegoeraz
que comenten
la situación
en lahartuko
que sedira,
encuentra
beste:
ez dira etxe
bizi, ez diradarán
berdin
ez dute elikadura
el
niño haur
o niñaguztiak
protagonista
de laberdinetan
foto. Estas imágenes
piejanzten,
para introducir
el tema
berdina,
etab.
de que no todos los niños y niñas viven en las mismas casas, ni se viste igual, ni se tiene
la misma alimentación, etc.
4.urratsa: Diskriminazio kontzeptua ulertzea.
Irakasleak kutxetan ipinitako azken irudietako batzuk hartuko ditu berriz eta beti galdera
Paso
4: Entender
el concepto
bera egingo
du: “Haur
hau eta gudiscriminación.
desberdinak gara?”
El
docente retoma
algunas
las“Ez”.
últimas imágenes colocadas en las cajas y realiza
Erantzunak
beti izan
behar de
dira:
siempre
la
misma
pregunta:
“¿Este
Hauek dira igorri behar diren beste niño/a
ideiak: es diferente a nosotros/as?”.
Las respuestas deben ser siempre: “No”.
“Haurrak berdinak gara, baina batzuetan oso egoera zailetan eta desberdinetan gaude”.
Otras ideas que se deben transmitir son:
“Haur guztiok eskubide berberak ditugu”.
“Los niños y niñas somos iguales pero a veces estamos en situaciones muy difíciles y
diferentes”.
“Todos los niños y niñas tenemos los mismos derechos”.

Oraingoan… TRATU BAT DUGU
Ahora Toca… TENEMOS UN TRATO
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Lehen Hezkuntza (3 eta 6 urte bitartean)

5. urratsa: Genero diskriminazio kontzeptua ulertzea.
Amaitzeko, irakasleak gutxietsitako egoeretan aurkitzen diren haurren irudiak bilduko
ditu, bakoitza bere aldetik.
Gelako haurrei erakutsiko die nesken argazkiak ugariagoak direla, gutxietsitako herrietan
egoera zailetan dauden haurren artean, neska gehiago daudelako, batzuetan, anaiarreba gazteagoak zaindu eta etxeko lanak egin behar dituztelako.
Nahi izanez gero, irakasleak, aukeran, kartel edo mural bat egin dezake gutxietsitako
neska hauen irudiekin eta baita gelako nesken beraien argazkiekin edo marrazkiekin ere,
honako izenburuarekin: NESKOK MUTILEN ESKUBIDE BERBERAK DITUGU.

#tenemosuntrato
Idatzi educacion@ayudaenaccion.org helbidera eta esaiguzu
nola garatu zen jarduera zuen eskolan. Hura Ayuda en Acción
elkarteko gainontzeko hezkuntza-komunitatearekin partekatuko
dugu partekatuko programaeducativo.ayudaenaccion.org gunean.
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Haurren eta Nerabeen eskubideak

LEHEN HEZKUNTZA (6 ETA 9 URTE BITARTEAN)
Deskripzioa
Gelan lantzeko hurrengo jardueren helburua da ikasleei Haurren eta Nerabeen
Eskubideak aditzera ematea eta adin berdineko beste haurrek bizi dituzten egoera
desberdinekin identifikatzen lortzea, herrialde berberean, edo eskubide horiek
batzuetan errespetatzen ez diren herrialdetan, non, halaber, genero diskriminazioa
are gehiago nabarmentzen da bere eskubideen urratzean.
Aipatutako jarduerak gida honen 4. atalean agertzen den “Familian lantzeko proposamenarekin” lotuta daude.
Jarduerak ezarritako hurrenkeran egin behar dira. Jardueran erabiltzen diren
objektu eta material gehienak bigarrenean berrerabili daitezke.

Helburuak
•
•
•

Ikasleei euren funtsezko eskubideak ezagutzera ematea.
Ikasleei aditzera ematea Haurren Eskubideak betetzen ez diren eta existitu beharko
ez liratekeen beste errealitateak, haur guztiek eskubide berdinak dituztelako.
Ikasleei genero diskriminazioaz kontzientziatzea, enpatizatzen lagunduko dien
irudien adibideen bidez.

Oraingoan… TRATU BAT DUGU

21

Lehen Hezkuntza (6 eta 9 urte bitartean)

1. Jarduera. Nire eskubideak letrekin eta koloreekin.
Materialak
•
•
•
•
•
•
•

Kolore desberdineko 12 kartoi mehe.
2 zapata kutxa handi edo antzeko zerbait.
Zinta itsasgarria.
Guraizeak.
Arkatzak, argizariak edo koloretako errotulagailuak.
Haurrek ekarritako marrazkiak (edo irakasleak bildutako irudiak).
Proposamenaren bukaeran aurkituko dituzuen “Gure eskubideak” esaldiak dituen fitxa bat.

Denbora
50 minutu.

Garapena
Jardueraren zati hau etxean egin daiteke, aurreko egunetan eta familien laguntzarekin.
Irakasleak 12 talde osatuko ditu (2 edo 3 laguneko taldeak) Ondoren, talde bereko
ikasle bakoitzari kolore bereko kartoi meheko zati bat entregatuko zaio, esaldi berdina
idatzita duela, alegia; eskubide bat.

22

Haurren eta Nerabeen eskubideak

Lehen Hezkuntza (6 eta 9 urte bitartean)

Talde bereko ikasle bakoitzak marrazki bat egin behar du, egokitu zaion Haurren Eskubidea
deskribatzeko. “Gure eskubideak” fitxan 12 esaldi daude eta irakasleak horiek ikasleen adinera
egokitu ditzake. Bukaeran, 3 marrazki desberdin egongo dira eskubide bakoitzeko.
Landutakoa sozializatzeko jarduera gelan landuko denean, mahaiak zirkuluan antolatuko dira
eta erdian hutsik dagoen kutxa bat ipiniko da.
1. urratsa: Eskubideak antolatzen ditut.
Kartoi mehe guztiak kutxa batean sartuko dira. Kutxa horretan, aurretik, “ESKUBIDEAK LETREKIN” esaldia idatziko da. Kartoi meheak kutxaren barruan nahastuko dira.

2. urratsa: Marrazkiak antolatzen ditut.
Ikasleen marrazki guztiak kutxan nahastuko dira eta bertan “ESKUBIDEAK KOLOREEKIN”
esaldia idatziko da.

3. urratsa: Eskubide bat marrazki batekin lotzen dut.
Orain, irakasleak 4 talde osatuko ditu. Talde bakoitzak, ondoz ondo, 3 minutu edukiko ditu,
ESKUBIDEAK LETREKIN izeneko kutxatik, ausaz, ateratako 3 eskubide, ESKUBIDEAK KOLOREEKIN izeneko kutxako marrazki batekin edo bat baino gehiagorekin lotzeko.

4. urratsa: Eta irabazlea honakoa izango da…
Eskubideak marrazkiekin ahalik eta denbora gutxien lortzen dituen taldea jolasaren irabazlea
izango da. Irakasleak jolasaren amaieran emaitzak emango ditu, hartara, taldeek ez diote
elkarri kopiatuko.

Oraingoan… TRATU BAT DUGU
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Lehen Hezkuntza (6 eta 9 urte bitartean)

2. Jarduera. Asmatu zure eskubideak.
Materialak
•
•
•
•

Orri tamainako koloretako 12 kartoi mehe.
2 zapata kutxa handi edo antzeko zerbait.
Haurrek ekarritako marrazkiak (edo irakasleak bildutako irudiak)
Proposamenaren bukaeran aurkituko dituzuen “Gure eskubideak” esaldiak dituen fitxak.

Denbora
50 minutu.

Garapena
Bi kutxa prestatuko ditugu: lehenengoa, aurretik “Gure eskubideak” esaldia idatzi dugun kartoi
meheekin; eta bigarrena, ikasleek “Familian lantzeko proposamenean” ekarritako marrazkiekin
(gida honen 4. atala), edo irakasleak bildutako irudiekin, eskubide horiek irudikatzeko.
Gela hustuko dugu eszena mutu bat antzezteko.
Ondoren, ikasleek, taldetan banatuta, asmatu beharko dute zein eskubide ari diren
gelakideak antzezten.
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Haurren eta Nerabeen eskubideak

Lehen Hezkuntza (6 eta 9 urte bitartean)

1. Urratsa: Prestatzea.
2 talde osatuko dira. Talde bakoitzeko boluntario batek eskua kutxetako batean
sartuko du eta eskubide bat duen kartoi mehe bat aterako du. Ondoren, marrazkiaren
kutxara joango da eta eskubide hau marrazki batekin edo bat baino gehiagorekin
lotuko du. Boluntario hau taldetik aterako da.
Bigarren taldeak modu berberean jardungo du. Ez zaizkie inolaz ere ateratako eskubideak edo marrazkiak taldeko gainontzeko gelakideei erakutsiko.
2. Urratsa: Antzeztea mimikarekin.
Boluntario hori eskubidea taldeari hitz egin gabe antzezteaz arduratuko da. Horretarako minutu 1 edukiko du. Ezingo edu ez hitz egin ez idatzi, antzezten ari den bitartean.
Bere taldeak asmatu behar du antzezpen hori zein eskubideari dagokion.
Denbora horretan komodin 1 edukiko du (marrazkia), bere taldeari laguntzeko erabili
ahal izateko.
3. urratsa: Eta irabazlea honakoa izango da…
Antzezpen gehien asmatu dituen taldea.
4. urratsa: Azken eszena!
Irakasleak genero diskriminazioaren kontzeptua ezagutzera emango du honako eszenaren adibidearen bidez. Irakasleak berak hura antzeztuko du eta ikasleek asmatu beharko
dute. Neskei aulkietatik altxatzea eta gelako albo batean jartzea eskatuko die. Irakasleak
hutsik dauden mahaiak zenbatuko ditu eta gelakideei eskatuko die, neska horiek ikasten
ordez, lan egiten egongo balira, hautsiko ziren eskubideetan pentsatzea.

#tenemosuntrato
Idatzi educacion@ayudaenaccion.org helbidera eta esaiguzu
nola garatu zen jarduera zuen eskolan. Hura Ayuda en Acción
elkarteko gainontzeko hezkuntza-komunitatearekin partekatuko
dugu partekatuko programaeducativo.ayudaenaccion.org gunean.

Oraingoan… TRATU BAT DUGU
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GURE ESKUBIDEEN FITXA
Kartoi meheak Haurren Eskubideekin osatzeko esaldiak

Zoriontsu
bizitzeko eta
osasuntsu
hazteko
eskubidea

Familiarekin
egoteko eta horiek
ni maite izateko
eskubidea.

Ondo
hazten
eta pertsona
zintzoa izaten
laguntzen didaten
gauzak ikasteko
eskubidea.

Atsedena
hartzeko,
jolasteko eta
kirolak egiteko
eskubidea.

Izen
eta herrialde
propioak
izateko
eskubidea.

Gainontzeko
haurrak bezala
tratatzeko
eskubidea.

Inork
ni mintzeko
edo tratu
txarrak ez
emateko
eskubidea.

Giro
osasuntsu
eta natural,
kutsadurarik
gabekoan hazteko
eskubidea.

Lan
arriskutsuak ez
egiteko edo eskolara joaten galarazten
dituzten jarduerak
ez egiteko
eskubidea.

Helduek
ni entzuteko
eta nire iritzia eta
interesak kontuan
hartzeko
eskubidea.

Gaixorik
banago edo
arazo fisikoren edo
mentalaren bat
badut ni zaintzeko
eskubidea.

Lagunekin
egoteko eta
haurrentzako leku
berezietan
egon ahal
izateko
eskubidea.

Oraingoan… TRATU BAT DUGU (Lehen Hezkuntza)

LEHEN HEZKUNTZA (9 ETA 12 URTE BITARTEAN)
Deskripzioa
Gelan lantzeko hurrengo jardueren helburua da ikasleei Haurren eta Nerabeen Eskubideak aditzera ematea eta adin berdineko beste haurrek bizi dituzten egoera desberdinekin identifikatzen lortzea, herrialde berberean, edo eskubide horiek batzuetan
errespetatzen ez diren herrialdetan, non, halaber, genero diskriminazioa are gehiago
nabarmentzen da bere eskubideen urratzean.
Jarduerak ezarritako hurrenkeran egin behar dira. Jardueran erabiltzen diren objektu
eta material gehienak bigarrenean berrerabili daitezke.
Aipatutako jarduerak gida honen 4. atalean agertzen den “Familian lantzeko proposamenarekin” lotuta daude.

Helburuak
• Ikasleei euren funtsezko eskubideak ezagutzera ematea.
• Ikasleei beste errealitateak erakustea, non eskubideak urratzen diren.
• Genero diskriminazioaren kontzeptua azaltzea eta horri buruzko gogoeta egitea.
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Lehen Hezkuntza (9 eta 12 urte bitartean)

1. Jarduera. Nire eskubideak ezagutzen ditut.
Materialak
•
•
•
•
•

Proposamenaren amaieran aurkituko duzun “Gure eskubideak” esaldiak dituen fitxa.
Kolore desberdineko 12 kartoi mehe.
2 zapata kutxa handi edo antzeko zerbait.
Zinta itsasgarria.
Guraizeak
• Lekeda.

Denbora
50 minutu.

Garapena
Jardueraren aurreko egunetan, ikasleek materiala prestatuko dute, gurasoen edo
tutoreen laguntzarekin.
Ikasleak 12 talde osatuko ditu (2 edo 3 haurrena). Talde bereko ikasle bakoitzak kolore
bereko kartoi mehe baten zati bat etxera eramango du, esaldi bera idatzita duela.
Esaldi hori Haurren edo Nerabeen Eskubide bat izango da. “Gure eskubideak” osagarrizko fitxan 12 esaldi daude eta irakasleak ikasleen adinera egokitu ditzake.
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Ikasleek bilatuko du etxera eraman duen esaldiarekin zerikusirik duen elementuren
grafiko bat (marrazkia edo argazkia). Esaldiarekin lotura duten nahi adina elementu ekar
ditzakete, baita objektuak ere.
Adibidez, esaldia honakoa bada: “NI ARTATU ETA ZAINTZEKO ESKUBIDEA GAIXORIK
BANAGO EDO ARAZO FISIKOREN BAT BADUT”, irudiak edo objektuak zera izan
daitezke: neska bat ospitale batean, mutil bat makuluekin ibiltzen, tirita bat, sendagile
baten marrazki bat, etab. Esaldia honakoa bada: “ONDO HAZTEN LAGUNDUKO DIDATEN IKASTEKO ESKUBIDEA” irudiak zera izan daitezke: haurrak eskola batean, neska bat
logelan ikasten, liburu bat, irakasle bat, etab.
Gelako altzariek jardueraren garapenean lagundu dezakete. Mahaiak zirkuluan antolatuko dira eta erdian hutsik dagoen kutxa bat ipiniko da.
1.urratsa: Eskubideak antolatzen ditut.
Kartoi mehe guztiak kutxa batean sartuko dira, non aurretik, “NIRE ESKUBIDEEN KUTXA”
idatzi den. Kartoi meheak nahastuko dira. Talde bakoitzak kartoi mehe bat ausaz aukeratuko du, edukia ahotz goran irakurriko du eta mahai edo idazmahai bat aukeratuko du
kartoi mehea aurrealdean itsasteko, eta ikusgai uzteko.
2.urratsa: Irudiak antolatzen ditut.
Ekarri dituzten argazkiak, marrazkiak, objektuak edo irudiak “HAURREN KUTXA” esaldia
idatzita duen kutxan nahastuko dira.
3. urratsa: Eskubideak eta irudiak erlazionatzen ditut.
Ikasle bakoitza kutxara gerturatuko da eta begiratu gabe, irudi, marrazki edo objektu bat
aterako du. Gelakideei erakutsiko die eta denen artean erabakiko dute irudi hori zein
mahaiarekin (esaldia) erlazionatu behar duten.
4. urratsa: Gelakideei ikusten eta irakurtzen dudana azaltzen diet.
Irudiak, zatiak, etab. mahai egokienaren gainean daudenean, esaldi bakoitzaren arduradunak diren ikasleek (taldeak), irakaslearen laguntzarekin, gelakideei esaldiaren esanahia
azalduko die, haiekin lotutako irudiak erabiliz.
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Lehen Hezkuntza (9 eta 12 urte bitartean)

5. urratsa: Nire “ESKUBIDE GUSTUKOENA” aukeratuko dut.
Irakasleak hainbat ikasleri esango die gehien gustatu zaien eskubidea aukeratzea eta
horren arrazoia azaltzea.
6. urratsa: “NESKAK ETA EUREN ESKUBIDEEZ” hitz egin dezagun.
Irakasleak hainbat neskari eskatuko dio, eskubide guztien artean, gehien urratzen
direnak aukeratzea eta horren zergatia azaltzea. Irakasleak hura aprobetxatuko du
gogoeta genero diskriminaziorantz zuzentzeko.

#tenemosuntrato
Idatzi educacion@ayudaenaccion.org helbidera eta esaiguzu
nola garatu zen jarduera zuen eskolan. Hura Ayuda en Acción
elkarteko gainontzeko hezkuntza-komunitatearekin partekatuko
dugu partekatuko programaeducativo.ayudaenaccion.org gunean.
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GURE ESKUBIDEEN FITXA
Kartoi meheak Haurren Eskubideekin osatzeko esaldiak

Zoriontsu
bizitzeko eta
osasuntsu
hazteko
eskubidea

Familiarekin
egoteko eta horiek
ni maite izateko
eskubidea.

Ondo
hazten
eta pertsona
zintzoa izaten
laguntzen didaten
gauzak ikasteko
eskubidea.

Atsedena
hartzeko,
jolasteko eta
kirolak egiteko
eskubidea.

Izen
eta herrialde
propioak
izateko
eskubidea.

Gainontzeko
haurrak bezala
tratatzeko
eskubidea.

Inork
ni mintzeko
edo tratu
txarrak ez
emateko
eskubidea.

Giro
osasuntsu
eta natural,
kutsadurarik
gabekoan hazteko
eskubidea.

Lan
arriskutsuak ez
egiteko edo eskolara joaten galarazten
dituzten jarduerak
ez egiteko
eskubidea.

Helduek
ni entzuteko
eta nire iritzia eta
interesak kontuan
hartzeko
eskubidea.

Gaixorik
banago edo
arazo fisikoren edo
mentalaren bat
badut ni zaintzeko
eskubidea.

Lagunekin
egoteko eta
haurrentzako leku
berezietan
egon ahal
izateko
eskubidea.

Oraingoan… TRATU BAT DUGU (Lehen Hezkuntza)

Lehen Hezkuntza (9 eta 12 urte bitartean)

2. Jarduera. Zure eskubideak nire eskubideak dira.
Materialak
•
•
•
•

Eskubideen esaldiak dituzten kartoi meheak (“Nire eskubideen” kutxatik).
Erlazionatutako marrazkiak, argazkiak eta objektuak (“Haurren kutxatik”).
Antzezteko eszenak. Horiek proposamenaren amaieran aurkituko dituzu.
2 txartel/kartoi mehe laranja.

Denbora
50 minutu.

Garapena
Gelako altzariak antzoki moduan antolatuko dira. Gela hustuko dugu eszena bat taldeka
antzeztu ahal izateko. Ondoren, ikasleek asmatu beharko dute gelakideak zein eskubide
antzezten ari diren.
1: urratsa: Entsegua.
3 talde osatuko dira. Talde bakoitzak egokitu zaion eszena antzeztu beharko du. Ikasleek
10 minutu dituzte eszena irakurtzeko, ulertzeko eta entseatzeko. Gelak horretarako
aukera ematen badu, taldeak elkarrengandik ahalik eta urrutien kokatu behar dira.
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2. urratsa: Publikorako eskubideak.
Eszena entseatu ondoren, antzeztuko duen lehenengo taldea aterako da eta irakasleak
6 eskubide eta txartel laranja bat publikoaren lanak egingo dituzten beste bi taldeei
ausaz banatuko dizkie. Prozesu hau errepikatuko da antzezpen berri bat hasten den
guztietan; horrela, eskubide desberdinak ikasleen artean banatuko dira.
3. urratsa: Antzeztea.
Ondo antolatuta, talde bakoitza elkarrizketa antzezten hasiko da, 3-5 minutuz inguru.
4. urratsa: Eskubidea asmatu.
Antzezpen bakoitzaren amaieran, ikasleek (publikoa) altxatu beharko dute antzeztutako eszenan urratzen duen eskubidea irudikatzen duen kartoi mehea. Baliteke eszenak hainbat eskubide aipatzea eta hainbat kartoi meheak erakutsi behar izatea. Horrez
gain, baliteke eszenan genero diskriminazioa ematen ari dela adierazten duten seinaleak edo probak agertzea (1. eta 2. eszenak). Horrelakoetan, taldeek, horrez gain, kartoi
mehe laranja altxatu beharko dute ere.
5. urratsa: Txaloak honakoarentzat dira…
Irakasleak aukeratuko du eszena hobeto antzezten jakin duen taldea eta baita ere eszenak
eskubide batekin edo bat baino gehiagorekin azkarren identifikatu duen taldea; hau da,
publikorik hoberena.

Ara Toca... TENIM UN TRACTE
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Lehen Hezkuntza (9 eta 12 urte bitartean)

1. Eszena: “Haurrek ez dute lan egin behar”.
ZER IRUDIKATZEN DU?
Peruko mendian lan egiten ari diren neskek patataz beteriko gurdi bat bultzatzen dute.
PERTSONAIAK ETA ATREZZO
• 4 neska eta irakaslea.
• Patataz beteriko gurdi 1 (irudizkoa izan daiteke).

1 IKASLEA:

Oso nekatuta dago, ordu asko daramatzagu lan egiten.

2 IKASLEA:

Beroak eta egarriak nago.

3 IKASLEA:

Etxera joan nahiko nuke jatera eta atsedena hartzera.
Eskolara anaiarekin joan ahal izatea nahiko nuke
hemen egon ordez.

4 IKASLEA:

IRAKASLEA:
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Utzi hitz egiteari, gurdia bultzatzen jarraitu
behar duzue, ez kexatu hainbeste, ea ba, ea ba…!

1 IKASLEA:

Denbora luze daramazu atsedena hartzen utzi gabe eta
ura eman gabe. Ez dut lan gehiago egingo. Horrela
gaixotuko gara!

2 KASLEA:

Nik ere ez dut horrela lan egingo, eskolan besteekin egon beharko ginateke.

Haurren eta Nerabeen eskubideak

Lehen Hezkuntza (9 eta 12 urte bitartean)

2. ESZENA: “Arratsalde hotz bat kalean”.
ZER IRUDIKATZEN DU?
Haurrak Indiako hiri bateko kalean.
PERTSONAIAK ETA ATREZZO:
3 neska eta 3 mutil.

1 IKASLEA:

Hotzak nago, ez dut inoiz beroki bat izan.

2 IKASLEA:

Oinak minduta ditut egun osoa kalean emateagatik.

1 IKASLEA:

Eskolara joatea gustatzen zitzaidan…

2 IKASLEA:

Niri ere, baina dagoeneko ez dago eskolarik, itxi egin dute.

3 IKASLEA:

Ni ez naiz inoiz eskolara joan, aitona-amonen dendan
lan egin behar nuen.

1 IKASLEA:

Ezta ni ere, esaten zidatelako neskek ezin zutela joan…

3 IKASLEA:

Nik eztula daukat, airea kutsatuta dago, ez naiz
inoiz hiri honetatik atera, mendia ezagutzea
gustatuko litzaidake.

Oraingoan… TRATU BAT DUGU
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Lehen Hezkuntza (9 eta 12 urte bitartean)

3. ESZENA: “Non bizi naiz?”.
ZER IRUDIKATZEN DU?
Haurrak Etiopiako eskola batean, horien artean marmarka, gelan.
PERTSONAIAK ETA ATREZZO:
• 3 mutil, 2 neska eta irakaslea.
• Koadernoak eta arkatzak.

1 IKASLEA:

Sabai gogorra duen etxe bat edukitzea gustatuko
litzaidake, euria egiten duenean itogin asko daudelako.

1 IKASLEA:

Ez dut etxerik, ukuilu batean bizi gara animaliekin. Niretzat, eskola hau ezagutzen dudan gauzarik hoberena da.

2 IKASLEA:

Nik badut etxea, osaba-izebekin bizi naiz, baina ahizpengandik, amarengandik eta aitarengandik urrun.

1 IKASLEA:

Nik eztula asko daukat hezetasunarengatik, euriak ohea
bustitzen du eta goizero gaixorik esnatzen naiz.

2 IKASLEA:

Familiarekin bizi naiz Tandi andrearen dendan. Eskertzeko, berarentzat berandu arte lan egiten dut eta
goizetan logale handia daukat eskolara joateko, eta ia
beti berandu iristen naiz.

3 IKASLEA:

Hau da eskolara joaten naizen lehenengo eguna, urte
osoa gaixorik eman dut, nire familiak ez zuen botikak
erosteko dirurik
Ixo! Ez zaudete adi.

IRAKASLEA:
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BIGARREN HEZKUNTZA
(12 ETA 16 URTE BITARTEAN)
Deskripzioa
Hurrengo jarduera proposamenaren helburua Haurren eta Nerabeen Eskubideak
sakonago ezagutzea da, eragiten dien gaiei buruzko neska-mutilen elkarrizketa
kritikoa eta gogoetatsua sustatzen duten talde eta partaidetzako
esperientzien bidez.
Jarduera guztiak eskola-ordu batean burutzeko planteatu dira, beraz, gomendatzen
dizuegu gida honen 5. atalean aurkituko dituzuen hainbat baliabiderekin osatzea.

Helburu orokorrak
•

Giza Eskubideak aurkeztea gizakiari datxekion kategoria gisa, zoriontasun eta
duintasuneko arrazoizko egoerak lortzeko baliabide gisa.

•

Haurren eta Nerabeen Eskubideen Hitzarmena ezagutzea, Nazio Batuak 1989ko
azaroaren 20an ontzat emana (NNUU). Nazioarteko Itun hau Historian gehien
berretsi den ituna da eta paradigma erabat aldatu du, haurrak eskubideen subjektutzat eta titulartzat jotzeari dagokionez.

•

Hitzarmenaren lau printzipio gidariak ezagutzea: biziraupena eta garapena, adinez
txikiaren goi mailako interesa, parte-hartzea eta diskriminaziorik ez.

•

Haurren eta Nerabeen Giza Eskubideak aurrera pausu historiko handitzat eta
gizarte konkista kolektibotzat jotzea, Giza Eskubideak nabarmentzeko prozesuaren
barruan.

•

Hiritargo kritikoa, aktiboa eta parte-hartzailea sustatzea, Haurren eta Nerabeen
Giza Eskubideen defentsarekiko eta babesarekiko konpromisoa gain hartzen
duena, ikuspegi unibertsalarekin.

Oraingoan… TRATU BAT DUGU
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1. Jarduera: Eskubideen bingoa.
Deskripzioa
Ikasle bakoitzak egokitzat jotzen duen aurkezpena egin ondoren, bloke honetan
planteatutako gaiari eta helburuei heltzeko (horretarako baliabideak aurki ditzakezue
gida honen 5. atalean), gelari ezagutzak bereganatzea proposatuko zaio, jolas kolektiboaren bidez.

Helburuak
Haurren eta Nerabeen Eskubideekin lotutako datu historikoak eta legalak buruan gordetzea, estimulu positiboekin lotutako anekdota txikien bidez.

Materialak
Orri zuri bat eta boligrafo bat talde bakoitzeko.

Denbora
25 eta 45 minutu artean.
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Educació Secundaria (De 12 a 16 anys)

Garapena
Ikasleak mahaietan bikoteka eseriko dira. Bikote bakoitzari orri zuri bat banatuko zaio eta
arbelean hurrengo zenbakien segida idatziko da: 5, 10, 54, 10, 18, 193, 18, 263. Zenbaki hauek
Hitzarmenaren gertaera garrantzitsu desberdinekin lotuta daude. Bikote bakoitzak 6 zenbaki
aukeratu beharko ditu eta taula bat egin 3 zenbakiko bi lerrorekin, bingo kartoi baten antzera.
Bikoetako bati eskatuko zaio bingoaren “zeremonia-maisuaren” lanak egitea, eta hura
bingoaren “zenbakiak” aipatzeaz arduratuko da. Horretarako, kutxa bat erabilgarri izango dute
eta bertatik Hitzarmenarekin eta Haurren eta Nerabeen Giza Eskubideekin lotutako galderak
aterako dira. Galdera bakoitzari zenbakidun erantzun bat egokitu zaio. Bikotearen kide batek
galdera ahotz goran irakurriko du eta beste kideak erantzungo dio aipatutako galderari
egokitutako zenbakiarekin, kasuan kasu, adierazten den osagarrizko informazioaz gain.
Gelako bikote bakoitzak bere kartoian bilatu beharko du ea aipatutako zenbakia duen eta,
hala izanez gero, ezabatu.
Horrez gain, bi arau hartu behar dira kontuan:
• Linea egiten duten bikoteek osagarrizko informazioa eskaini beharko dute, kartoian
ezabatutako zenbakiak aipatzen duen Haurren eta Nerabeen Eskubideekin lotutako
gertaera garrantzitsuari buruz (gutxienez datu interesgarri bat). Ez badute asmatzen,
kartoi berri bat hasiko dute.
• Bingo egiten duten bikoteek osagarrizko informazioa eskaini beharko dute, kartoian
ezabatutako zenbakiak aipatzen duen Haurren eta Nerabeen Eskubideekin lotutako
gertaera garrantzitsuari buruz (gutxienez osagarrizko hiru datu interesgarri). Ez
badute asmatzen, kartoi berri bat hasiko dute.
Bingoaren amaieran, irakasleak hitz egiteko aukera emango die, aipatutako datuei buruz
eta kasuan kasu garrantzitsutzat jotzen duen informazioarekin osatuko ditu.

Oraingoan… TRATU BAT DUGU
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Galderak, zenbakidun erantzunak
(eta bitxikeriak):
Zenbat artikulu zituen Haurraren Eskubideen lehenengo Aitorpenak? 5
Haurraren Eskubideei buruzko Ginebrako Aitorpena deitu zen eta emakume batek,
Eglantyne Jebb, idatzi zuen 1924. urtean, alegia; Save the Children GKEren sortzailea.

Zenbat artikulu zituen Haurraren Eskubideen bigarren Aitorpenak? 10
1959. urtean ontzat eman zen. Dagoeneko, munduan bi guda izan ziren mende
erdian baino gutxiagoan, eta aurrera pausu handia izan arren, umeak oraindik
eskubideen xedetzat jotzen ziren, subjektutzat ordez.

Zenbat artikulu biltzen dira Haurren Eskubideen Hitzarmenean?
54
Artikulu guztiak idazterakoan lau printzipio hauek hartu dira kontuan: haurren
biziraupen eta garapenaren printzipioa, inolako haurrik inolako arrazoirengatik ez
diskriminatzearen printzipioa, adinez txikiaren goi mailako interesaren printzipioa
eta haur parte-hartzearen printzipioa.
Hitzarmena haurrak bere eskubideen erabateko subjektutzat jotzen dituen Haurren
Eskubideen lehenengo Nazioarteko Ituna da.

Zenbat denbora behar izan zuten Haurren Eskubideen Hitzarmena prestatzeko? 10
CDN 1989. urtean ontzat eman zen, baina 1979. urtean hasi zen osatzen Nazio
Batuen aurrean, Poloniaren ekimena abiapuntu hartuta. Prozesua hain luzea izan
zen, ahalik eta adostasun handiena lortu nahi zutelako eta horretarako, oso ikuspegi
eta tradizio desberdinak zituzten gizarteak eta herrialdeak ados jarri behar izan
ziren. Horregatik, Estatu kopuru gehien berretsi duten Nazio Batuen nazioarteko
ituna da.
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Zein adinera arte haurrak eta nerabeak adinez txikitzat jotzen
dira 18
CDNek kontuan hartu duen adin legala 18 urte dira; hala ere, nahiz eta Espainian,
adinez txiki bat guztiz epaitu ahal izateko gutxieneko adina 14 urte izan, eta lan
baimen bat edo ezkontzeko gutxieneko adina 16 urte izan, beste herrialdetan, kartzelara joan, lan egin edo ezkondu daitezke (batez ere neskak), askoz urte gutxiagorekin.

Zenbat herrialdek berretsi dute Haurren Eskubideen Hitzarmena? 193
2015. urtera arte, munduko herrialde guztiek, Somalia eta Amerikako Estatu Batuak
izan ezik. Gaur egun, AEB Haurren eta Nerabeen Eskubidea errespetatzeko konpromisoa gain hartu ez duen herrialde bakarra da.

Zenbat kidek osatzen duten Haurraren Eskubideen Batzordea?
18
Afrikako 4 kide, Mendebaldeko Europako 5, Asiako 4, Latin Amerikako eta Karibeko 2,
eta Ekialdeko Europako 3. Espainiak kide bat dauka Batzorde honen barruan: Jorge
Cardona Llorens; abokatua, Nazioarteko Zuzenbideko katedraduna eta Valentziako UNICEFeko Presidentea.

Zenbat milioi munduko haurrek eta nerabeek ezin dute hezkuntzarik jaso? 263
2016ko UNESCO datuen arabera. Horietatik 200 baino gehiago 12 eta 17 urte
bitarteko tarteari dagozkio.

Oraingoan… TRATU BAT DUGU
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2. Jarduera. AEBtako Presidentziari zuzenduriko gutuna
Deskripzioa
Helburua ikasleei aurreko jardueran dagoeneko aztertu den datu bat ezagutzera da,
honakoan datzan proposamenaren bidez: gutun-eskaera bat idaztea, non Estatu
Batuetako Presidenteari bere herrialdeak Hitzarmena berrestea eskatzen zaion.

Helburuak
Ikasleen artean eskubideen titular gisa duten zeregina sustatzea, Haurren eta Nerabeen Giza Eskubideen babesaren eta defentsaren aldeko aktibista moduan jardunez.

Denbora
45 minutu.

42

Haurren eta Nerabeen eskubideak

Bigarren Hezkuntza (12 eta 16 urte bitartean)

Garapena
Estatu Batuak da Haurren eta Nerabeen Eskubideak legalki errespetatzeko konpromisoa
gain hartu ez duen munduko herrialde bakarra. Gertakari honek, ziur aski, ikasleak harrituko eta biziki haserretuko ditu, eta horiek, adierazpen, iritzi eta parte-hartzeko askatasun
eskubidea aitortuz, egituratutako testu bat, ondo argumentatua eta gelan lantzeko
jardueretan bereganatutako ezagutzetan oinarritutako testu bat idatzi behar dute.
Irakasleak jarduera aprobetxatu dezake testua ingelesez idaztea proposatzeko.
Gutunak jendearen aurrean irakur daitezke gelakideen aurrean, zein den aipatutako
eskaera hobeto irudikatzen duena aukeratzeko.
Azenik, hau edo guziak eskolaren blogean argitaratu daitezke, Espainian kokatutako
Estatu Batuetako Enbaxadan bidali edo baita AEBtako Etxe Zurira ere. Horrez gain,
Change.org bezalako plataformetan argitaratu daitezke, eskaera honen inguruko
laguntza biltzeko.

#tenemosuntrato
Idatzi educacion@ayudaenaccion.org helbidera eta esaiguzu
nola garatu zen jarduera zuen eskolan. Hura Ayuda en Acción
elkarteko gainontzeko hezkuntza-komunitatearekin partekatuko
dugu partekatuko programaeducativo.ayudaenaccion.org gunean.

Oraingoan… TRATU BAT DUGU
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4.
FAMILIAN
LANTZEKO
PROPOSAMENA
Deskripzioa
Jarduera hauek haurrek etxean garatzeko jarduerak dira, senitartekoen laguntzarekin,
helduek seme-alaben hezkuntzan ezinbesteko rola dutela eta euren baloreen
eraikuntzaren muina direla kontuan hartuta.

Helburu orokorrak
• Familiei gelan lantzen ari den gaia ezagutzera ematea; kasu honetan, Haurren eta
Nerabeen Eskubideak.
• Euren laguntza eskatzea, seme-alabei euren eskubideak eta horiek dakartzaten
erantzukizunak identifikatzen laguntzeko.
•

Haurrak eta nerabeak errealitate desberdinekin enpatizatzea lortzea, non eskubide
hauek urratzen diren, injustizien aurrean sentsibilizatzea eta Giza Eskubideen
defentsaren aldeko aktibismoa sustatzea.

Familian lantzeko fitxak
• 0 eta 6 urte bitartean.
• 6 eta 12 urte bitartean.
• 12 eta 16 urte bitartean.
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Familian lantzeko (0 eta 6 urte bitartean)
Oraingoan… Ayuda en Acción elkarteko
hezkuntza-programa bat da. Bere helburua
hezkuntza-komunitate osoa bidezkoagoa den
mundu baten eraikuntzan murgiltzea da (ikasleak,
irakasleak eta familiak), Giza Eskubideen gogoetan
eta sustapenean oinarritutako sentsibilizazio
jarduera desberdinen bidez.
TRATU BAT DUGU programak Haurren Eskubideei
heltzen die, alegia; 1989. urtetik munduko herrialde
guztiek betetzeko konpromisoa hartu duten eta
haurren errespetua, babesa eta ahotza kontuan
hartzen dituen nazioarteko hitzarmen bat (Estatu
Batuak izan ezik), jatorri duten edo bizi diren herrialdea edozein izanda ere.

Ekintzaz Lagundu

Zuen seme-alaba gaia gelan lantzen ari da. Horregatik, etxean gogoeta egiten jarraitzera gonbidatzen
zaituztegu, jarduera erraz honen bidez. Hura osatu
ondoren, irakasleari entregatzea gustatuko litzaiguke.
Eskerrik asko zuen laguntzarengatik!
Jarduera honetan parte hartzearen esperientzia
konta dezakezue Oraingoan… Ayuda en Acción
hezkuntza-programaren blogean:
programaeducatiu.ayudaenaccion.org

Munduko haur guztiek honetarako
eskubidea dugu…

Maitatuak izatea.
Haur eskolara ikastera eta jolastera joatea.
Jatea.
Etxe batean bizitzea.
Sendagilearengana joatea gaixorik bagaude.
Jantzita joateko arropa izatea.
Seme-alabari marrazki bat egiten lagundu, eskubide hauetako bat hautatuz.
Horrez gain, eskubide hau aitortzen ikusten zaizuen argazkiren bat itsatsi dezakezue.
Idatzi hautatutako eskubidea eta eraman emaitza gelara, mural batean partekatzeko.
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Familian lantzeko (6 eta 12 urte)
Oraingoan… Ayuda en Acción elkarteko
hezkuntza-programa bat da. Bere helburua
hezkuntza-komunitate osoa bidezkoagoa den
mundu baten eraikuntzan murgiltzea da (ikasleak,
irakasleak eta familiak), Giza Eskubideen gogoetan
eta sustapenean oinarritutako sentsibilizazio
jarduera desberdinen bidez.
TRATU BAT DUGU programak 1989ko azaroaren
20an Nazio Batuek ontzat hartutako Haurren
Eskubideei heltzen die. Nazioarteko Hitzarmenak
Haurren eta Nerabeen Eskubideak aitortzen ditu,
lau printzipio gidari oinarri hartuta: haurren biziraupenaren eta garapenaren printzipioa, diskriminaziorik ez, adinez txikiaren goi mailako interesa eta
haurren eta nerabeen parte-hartzea.

Ekintzaz Lagundu

Gaur arte munduko herrialde kopuru gehien berretsi
duten Nazioarteko Hitzarmena da (denak AEB izan
ezik). Estatuek derrigorrez bete behar dute eta
haurrak eta nerabeak euren eskubideen erabateko
subjektutzat jotzen ditu.
Zuen seme-alaba gaia gelan lantzen ari da. Horregatik, etxean gogoeta egiten jarraitzera gonbidatzen
zaituztegu, familia osoarentzat pentsatutako sortze
eta parte-hartze jarduera baten bidez. Irakasleak,
ondoren, hura gelan partekatuko du. Eskerrik asko
zuen laguntzarengatik!
Jarduera honetan parte hartzearen esperientzia
konta dezakezue Oraingoan.. Ayuda en Acción
hezkuntza-programaren blogean:
programaeducatiu.ayudaenaccion.org

Familiaren laguntzarekin (ama, aita, anaia-arrebak, aitona-amonak, etab.),
egokitu zaizun eskubidearekin lotutako hurrengo gauzak bildu behar dituzu.
Idatzi zure eskubidea zirkuluaren barruan eta ekin lanari.

Argazkiak edo marrazkiak
Eguneroko objektu bat
Adibide positibo bat
Adibide negatibo bat
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Familianlantzeko(12eta16urtebitartean)
Ekintzaz Lagundu

Oraingoan… Ayuda en Acción elkarteko
hezkuntza-programa bat da. Bere helburua
hezkuntza-komunitate osoa bidezkoagoa den
mundu baten eraikuntzan murgiltzea da
(ikasleak, irakasleak eta familiak), Giza Eskubideen gogoetan eta sustapenean oinarritutako
sentsibilizazio jarduera desberdinen bidez.
TRATU BAT DUGU programak 1989ko
azaroaren 20an Nazio Batuek ontzat hartutako
Haurren Eskubideei heltzen die. Nazioarteko
Hitzarmenak Haurren eta Nerabeen Eskubideak aitortzen ditu, lau printzipio gidari oinarri
hartuta: haurren biziraupenaren eta garapenaren printzipioa, diskriminaziorik ez, adinez
txikiaren goi mailako interesa eta haurren eta
nerabeen parte-hartzea.

Gaur arte munduko herrialde kopuru gehien
berretsi duten Nazioarteko Hitzarmena da
(denak AEB izan ezik). Estatuek derrigorrez bete
behar dute eta haurrak eta nerabeak euren
eskubideen erabateko subjektutzat jotzen ditu.
Zuen seme-alaba gaia gelan lantzen ari da.
Horregatik, etxean gogoeta egiten jarraitzera
gonbidatzen zaituztegu, familia osoarentzat
pentsatutako parte-hartze jarduera baten bidez.
Irakasleak, ondoren, hura gelan partekatuko du.
Eskerrik asko zuen laguntzarengatik!
Jarduera honetan parte hartzearen esperientzia
konta dezakezue Oraingoan… Ayuda en Acción
hezkuntza-programaren blogean:

programaeducatiu.ayudaenaccion.org

Argazki Egunkaria:

“Egun bat nire eskubideetan”.
Familia osoa jardueran sartu eta adierazi zure eskubideak nola errespetatzen
diren egunean zehar egiten dizkizuten argazkien bidez (edo zeuk zeuri buruari
egiten dizkiozunak).
Aukeratu eskubide desberdin bat unean une irudikatzeko (goizez, arratsaldez,
gauez, gelan, aisialdian, etab.). Denetarik izan daiteke: eskubide honekin lotzen
dituzun objektuak, familia erretratuak eta eszenak, lagunekin bizi dituzun
egoerak, etab.
Aukeratu hoberenak familiarekin eta eraman gelara irakasleak eskatu dizun
bezala (formatu digitalean proiektatzeko, inprimatuta, egunkari pertsonal bat
izango balitz bezala, etab.).

5.
SAKONTZEKO
BALIABIDEAK
Atal honetan, biltzen ditugu irakasleak Haurren eta Nerabeen Eskubideak sustatzeko jarduerak zabaldu ahal izateko gomendatzen ditugun proposamenak, erreferentzia bibliografiko eta baliabide material eta ikus-entzunezko baliabideen bidez.

Haurrak
Haurren Eskubideak eta Betebeharrak (margotzeko fitxak)
https://goo.gl/6CraFI
Mutilak, neskak eta euren eskubideak (ilustrazioak)
Alejandro Bonasso, Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes
https://goo.gl/74y5Io
Haurren Eskubideak eta Betebeharrak (bideoak)
Bloga«Una finestra a l’aula infantil»
https://goo.gl/l9zQBN
Haurren Eskubideak (abestia)
Los Lunnis para UNICEF
https://goo.gl/oqpnyk

Liburuak
“Los derechos del niño” bilduma
(Teresa Sabaté i Carme Solà)
Erreferentzia: Salvatella, 2002. Bartzelona (Espainia). 3 eta 6 urte bitartean.
“Los derechos del niño” bilduma
(hainbat egile espainiar eta latin amerikar)
Erreferentzia: Alfaguara Argitaletxea, 2000. Madril (Espainia). 6 eta 12 urte bitartean.
“Tengo derecho a…” bilduma
(Katie Duckworth, Nicola Edwards eta Jean Harrison)
Erreferentzia: Edelvives argitaletxea, 2005. León (Espainia). 8 eta 10 urte bitartean.
“Defiende tus derechos: giza eskubideei buruzko liburu bat, mundu osoko gazteek
idatzita, ilustratuta eta editatuta”
Erreferentzia: Ediciones La Vasija, 2005. Mexiko. 9 eta 14 urte bitartean.
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“Los derechos del niño” bilduma
(Elena Presas Villalba i Macarena Smerdou Picazo)
Erreferentzia: Palabra argitaletxea, 2013. Lehen Hezkuntza.

Online jolasak
“Derechos de la Infancia” con Enrédate.org de UNICEF
http://www.enredate.org/retrocd/flash/CD5/unicef_04_jocs/unicef_04_joc3.swf
“La educación en juego”
Hezkuntzari buruzko online hezkuntza-jolasa eta Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpaina.
http://desenvolupament.imaxin.com/ayudaaccion/xogos/so_unha/index_es.php

Ikus-entzunezko baliabideak
“La niña que silenció al mundo” (iraupena: 6 m. 30 s.)
Severn Suzuki-ren hitzaldia, Lurraren Gailurrean (Río de Janeiro, 1992)
Ingelesez, gaztelaniako azpitituluekin.
https://youtu.be/Hhciwpc2yx0
“Malala en las Naciones Unidas” (iraupena: 17 m. 26 s.)
Malala Yousafzai-ren hitzaldia, NBEko egoitzan (New York, 2013) Ingelesez, gaztelaniako
azpitituluekin.
https://youtu.be/UJZHFlao88Y

Gomendatutako web orriak
“La Convención de los Derechos del Niño” Haurren Plataformaren eskutik
Bertsio abegikorrak eta adinen arabera egokituta: 6 eta 8 urte bitartean, 9 eta 12 urte bitartean eta 13 eta 17 urte bitartean.
Esteka: http://plataformadeinfància.org/que-hacemos/la-convencion-delos-drets-de-la-infància/
“Derechos” con Rayuela.org Hezkuntza eta Herri Kulturaren Espainiako
Ligaren eskutik
Marrazki bizidunak, jolasak, ipuinak, aho-korapiloak eta askoz gehiago haurren eskubide
bakoitzeko. Lehen Hezkuntzarako gomendatuta.
http://www.rayuela.org/drets/igualtat/sabias-que/
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Ekintzaz Lagundu

Ayuda en Acción pobrezia, gizarte baztertzea eta desberdintasunen aurka
borrokatzen den garapenaren aldeko lankidetzako nazioarteko erakunde bat da.
Duintasuna eta solidaritatea sustatzen dugu, mundu orekatuagoa eraikitzeko.
35 urtean zehar, gure lana bereizi duen faktoretako bat epe luzerako eskuhartze eredua izan da. Latin Amerika, Asia eta Afrikako 19 herrialdetan lan
egiten dugu, baita Espainian ere, non pobrezia desagerraraztearen alde egiten
duten egitura aldaketak bideratzen ditugun, osoko garapeneko eta sentsibilizazio jardueretako proiektu auto iraunkorren bidez.
Programak sustatzen ditugu gehien gutxietsita dauden erkidegoetan, non giza
eskubideak, genero berdintasuna, lotura solidarioen sustapena eta haurrenganako arreta berezia gure laneko ikuspegiak eta zeharkako gaiak diren.
Garatzen ditugun programa guztietan, hezkuntzak zeregin nagusia du, oso
garrantzitsua delako gizarte aldaketako prozesuetan eta pertsona zintzoak
eta solidarioak sortzeko prozesuan.

Jarraitu Oraingoan programaren nobedade
guztiak… bertan:

programaeducativo.ayudaenaccion.org
EducacionAeA

@EducacionAeA

