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EUSKARAREN HAUR PARKEA TERTANGA

Aiaraldeko Urtxintxa Elkarteak martxan jartzen duen proiekta da honakoa, haurren ahalduntzean oinarrituko den Euskararen 
Haur Parkea diseinatu eta eraikitzea xede duena

Haurrek edozein proiektutan parte hartu dezaketela diogu, ekintza txikienetatik proiektu handienetara. Komunitateko partaideak 
diren heinean, erabaki esparruetan egoteko eskubidea daukate eta beraien parte-hartzea bermatu behar dugu. 
Bestetik, haurren parte-hartzea beraien eremu hurbilenean eman behar da, beraien errealitatetik abiatuta eta bertan kokatua. 
Aldi berean, beren parte-hartzeak balio duela eta beraien egunerokotasunean aldaketak eragiten dituela nabaritu behar dute. 
Horrela, parte-hartze bidez lortutako haurraren protagonismoak haurraren ahalduntzea ekarriko du.



AZALPENAK
KOKAPENA
Proiektu hau Aiaraldeko haur eta beraien familiei zuzentzen da. Bere kokapen zehatza Tertangako auzo elkartea da. Euskararen 
haru parkea frontoia eta auzo elkartearen egoitzaren aurrean aurkitzen den lur eremuan kokatu da.

HELBURUAK
HELBURU OROKORRAK
• Haurren eta familien ahalduntzea landu eta haien erabakitzeko gaitasuna bultzatu
• “Hutsa” dagoen lursailean interbentzio bat eginez balio erantsia ematea
• Prozesu hau intersektoriala eta intergenerazionala izaten saiatuz komunitatea kohesionatzea

HELBURU ESPEZIFIKOAK
• Ariketa ezberdinen bidez haurrek lursail horretan egin nahiko luketena identifikatzea
• Lursail horretan haurren jolaserako egokia eta interesgarria izango den jolas parkea diseinatu eta eraikitzea
• Haurren gurasoak eta herri-auzoko agente ezberdinak inplikatzen saiatzea

PARTE HARTZAILEAK
URTXINTZA ELKARTEA
Euskal Herri osoan aurkitzen den aisialdi taldea da. Pedagogia landu eta haurren hezkiketa askatzailea bilatzen du.
HIRITIK AT
Parte hartzea, tokiko garapen eraldatzailea eta arkitektura/hirigintza lantzen duen kooperatiba da.





PROZESU PARTE HARTZAILEA
Betaurreko eta kapa magikoak jantzita etorkizuneko ametsetako Euskararen haur parkea ikusteko boterea lortzen dugu, baina 
boterea izateko eta mantentzeko baldintza batzuk bete behar dira: 
• Amets kolektiboak izan behar dira. 
• Herritar guztientzat onurak dakartzan ametsak. 
• Denok batera pentsatu eta sortutakoak. 
• Helduen laguntzarekin ere aurrera eramango direnak. 
• Jarritako aurrebaldintzak betetzen dituztenak: dirua, guk egina izatea eta euskararen txokoa izatea.

1. SAIOA: AZALPENA ETA HAURREN PROPOSAMENAK
Lehenengo saioan, umeei prozesuaren azalpena eman zitzaien. Denok batera lekua ezagutu genuen eta Super heroi bihurtzen 
gintuen kapak egin genituen. Behin kapak eginda, Euskararen haur parkea egingo zen espazioan hegaka egon ginen, lekuaren 
dimentsioak eta ezagutza emateko.

Gero lanerako gela 3 txokotan prestatu zen (marrazketa txokoa, plastilina txokoa eta denon txokoa) eta umeei honakoa eskatu 
zitzaien:
Beraien buruetan zegoen eta aurrebaldintzak betetzen zituen Haur parkea diseinatzea.
Horretarako bi txoko zituzten, marrazketa eta plastilina txokoak. Bi txokoak diseinua egiteko ziren, beraien ahalmen, gustu eta 
nahien arabera, marraztu ahal zuten edota plastilina erabili beraien ideiak adierazteko. Ume bakoitzak bere gustoko parkea di-
seinatu zuen.

Gero DENON TXOKORA joan ginen eta bertan ume bakoitzak besteoi beraren diseinua adierazi zigun. Beste haurrek entzun 
eta galderak egin ahal zituzten.
Behin denak gure proposamenak azaldu genituenean, lan guztiak gorde genituen eta arkitektoei erakutsiko genizkiela adierazi 
genien, arkitektoek bideragarritasuna topatu zezaten.





2. SAIOA: PROPOSAMENEN AZTERKETA ETA ERABAKIAK
Bigarren saio honetan, umeek aurretik egindako diseinuetatik, guztietan agertutako elementuak hartu genituen. Elementu hauek 
egingarriak ziren moduak erakutsi genizkien argazkien bitartez.
Hauek izan ziren ateratako elementuak.
 _Txirristra
 _Gaztelua
 _Ibilbide zirkularra
 _Balanzina
 _Makila, pelotarekin
 _Aretokia

Elementu hauek egingarriak ziren modu ezberdinak argazkien bitartez adierazi genizkien eta DENON TXOKOAN, asanbladan, 
zein modutan egingo genituen erabaki genuen.
Horretarako haur bakoitzari 10 puntu eman genizkien eta beraiek elementu bakoitzaren adibidea bozkatu behar zuen, nahi zu-
ten banaketa eginez. Aurrez baldintza bakarra jarri genien, kontuan hartuko zela bai puntuazio gehien zeukana eta baita jende 
gehienen bozkak zituena.

Horrela elementuen diseinua adostu genuen eta umeak taldeka bildu ziren erabakitako elementuen maketak egiteko. Horreta-
rako plastilina erabili genuen.
Umeak nahi izan zuten elementuaren maketa egin zuten, eta edozein momentutan beste elementuak egitera mugitu ahal ziren.
Elementu bat guraso batzuk bere gain hartu zuten eta beraiek landu zuten (txirristra).

Azkenik DENON TXOKOAN maketak aurkeztu ziren eta ekarpenak egin zizkieten umeek maketei.

PROZESU PARTE HARTZAILEA





PARKEAREN DISEINUA
Prozesu parte hartzailearen emaitzak jaso eta gero, elementu bakoitza definitu eta bere diseinua landu zen.

IBILBIDE ZIRKULARRA
Enbor eta gurpilekin egindako zirkuitoa.

ARETOKIA
Enkofratzeko taulak erabiliz, 2mx2m-ko aretokia.

GAZTELU-TXIRRISTRA
Palet-ak dira gaztelua egiteko material nagusia. Txirristra erditik moztu den saneamenturako tutu bat da.

MAKILA PELOTAREKIN
Lurrean iltzatutako makiletan sokekin lotuak doazen pelotak.





AUZOLANAK

1. AUZOLANA: HELDUAK
Lehen auzolana abenduaren 16an burutu zen. Urtxintza eta Hiritik At-eko kideek parte hartu zuten. Parkearen in situ-ko plantea-
mendua egin eta 2. auzolanerako beharrezkoak ziren elementuak prestatu ziren.

2. AUZOLANA: HAUR ETA HELDUAK
Bigarren auzolanean haur eta gurasoek ere parte hartu zuten. Beraiek burutu zuten parkearen elementu bakoitzaren muntaia.
Auzolanaren ondoren bazkaria eta jolasak izan ziren.





HIRITIK AT
www.hiritik-at.org


