
Haurren
Hirien
Sarea

6Jolasa eta Herria Erronka
Reto Juego y Ciudad



Txosten hau, 2018an, Haurren Hirien Sareak landutako 
erronken bildumaren seigarren alea da. 

Haurren Hirien Sarea lan-taldea osatzen duten udalerriak: 
Arrasate, Bakio, Balmaseda, Bilbao, Erandio, Ermua, Irun, 
Larrabetzu, Leioa, Santurtzi, Sopuerta eta Tolosa. 

Sarearen koordinazioa: 
Innobasque eta Solasgune 

Laguntzaileak: 
HerriLaborategia.

Publicamos estos documentos bajo licencia de uso Creative Commons: 
CC-BY-SA 3.0. Reconocimiento – CompartirIgual (by-sa): puedes compartir, 
copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato, así como adaptar, 
remezclar, transformar y crear a partir del material, siempre que se reconozca la 
autoría del mismo y se utilice la misma licencia de uso. 

Haurren 
Hirien 
Sarearen  
Erronkak 
2017.

6



Haurren Hirien Sarea

Haurren Hiria tokiko politikara “haurren” 
parametroa gehitzeko proiektu politikoa 
da. Proposamenaren helburua gure arteko 
harremanak nahiz baliabideak eta espazio 
komunak eraldatzea da, konfiantza eta 
geure hirietan eta herrietan autonomia, 
partaidetza eta osasun baldintzak 
berregokituz.

Une honetan Haurren Hirien Sarean 
parte hartzen duten hamabi udalerriek 
partaidetzarako eta berdinen arteko 
ikasketarako espazio gisa proposatzen 
dute sarea; osatzen duten udaletxeetan 
(eta udalerri-mailan proiektuaz 
arduratzen diren pertsonek) topaketen 
bidez ezagutza partekatu eta ikasketa eta 
erronka komunak sor ditzakete.

2017-2018 Erronkak

Trebakuntza- eta lankidetza-urtea 
bete ondoren, lantaldeak hainbat 
behar identifikatu eta lehenetsi ditu, 

2017an zehar lan egiteko: 

- Finantzaketa. Eta proiektuaren
garapenarako beste laguntza batzuk.
- Haurren gaineko gizarte-begirada.
Helduen beldurrak, aurreiritzak,
itxaropenak...
- Proiketuaren sozializazioa. Edo
komunitatearen parametroak gainditzea. 
- Haurrez haragoko prozesuak. Nerabeak
eta gazteria.
- Hirian jolastea eskubidea eta hazkunde
pertsonal kolektiboko elementua da. 

Gaiari lankidetzaz eta esperientziak eta/
edo ezagutza partekatu duten pertsonen 
eta erakundeen laguntzaz ekin diogu.

Beste eragile eta udalerri batzuekin lana 
eta hausnarketak partekatzeko Sareko 
“emangarri” hauek sortu ditugu.
Koadernoa Jolasari eta Hiriari  buruzko 
seigarren saioaren emaitza da.

sarea

Zer edo zelan egin dezakegu herria jolas gune izateko? 6



Zer egin dezakegu kalea/hiria jolas 
eremu izan dadin? 
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Erronka eta zergatiak: 
Gure irietan Jolasak zer nolako garrantzia 
duen ikusteko, HaurrenHiria taldera iritsi 
da, hiru kezka edo gogoeta eta lan arloak 
oinarri hartuta: 

1. Jolasa, haurtzaroko eskubidea delako.
2. Jolasa, hirian bizigarritasunaren eta
demokraziaren parametroa delako.
3. Jolasa, hazkunderako osasunaren eta
beharraren motorra delako.

Gure memoria egungo haurren aldaketa 
izugarriaren lekukoa da. Gaur egun 30 
urte baino gehiago ditugun pertsonek 
autonomia, harreman eta kaleko 
bizitzako eguneroko esperientziak bizi 
izan ditugu. Eskolaren ostean edo 
asteburuan barraskiloak biltzera joan, 
plazan korrika egitea, pipak jan edo 
etxetxoak egin, gotorleku bat eraiki eta 
handik gora igo, arrantzatu… bakoitzak 
bere testuinguruan, denbora, konpainia 
eta askatasuna izan dugu gure ingurunea 
ezagutzeko eta hura konkistatzen 
saiatzeko. Egun haurrek ihes egiteko, 
jolasteko eta lagunak egiteko, eta mina 

hartzeko dituzten aukerak oso txikiak 
dira, eta hori, intuizioz bakarrik baldin 
bada ere, kezkagarria iruditzen zaigu.

Batzuetan, haurrak estresatuta nabari 
ditugu. Eskola-jarduerez eta eguneroko 
estra curricularrez betetako ordutegi 
luzeetan, eta “denborarik gabe”. Eta 
askok zalantzan jartzen dute “jarduera 
erabilgarrietan denbora eskaintzeko eta 
aprobetxatzeko” ahalegin horren balioa 
edo bertutea.

Beste batzuek, haurrak jauzi egiteko 
edo zikintzeko ez direla gai ikusten dute. 
Hamabi urte izan, eta urraturik egin ez 
duten haurrak edo erosketa egitera 
bakarrik ezin dutela joan edo baranda 
ezin dutela igo usten duten haurrak.

Beste batzuk pasiorik gabeko haurrekin 
bizi dira, helduek “pantailak” deitzen 
diegun mundu minuskuluetan sartuta, 
eta azukrearekin batera, belaunaldiaren 
lehen aurkari publiko bihurtu dugu.  
Ikastetxeek partekatzeko oso istorio 
gutxi dituzten haurrak jasotzen dituzte, 
taldean lan egiteko edo erronkei 
irtenbidea emateko eta abarretarako 

´

erronka
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konpetentziarik gabe,eta zehazki, hiriek 
eta herriek gauza horiek behar dituzte. 
Enpresek: inprobisatzeko, arazoak 
konpontzeko eta elkarlanean aritzeko gai 
diren pertsonak. Eta hiriek eta herriek… 
komunitateek elkarbizitzen ikasteko gai 
diren edo prest dauden pertsonak behar 
dituzte, hainbat ingurunetan bizitzeko 
prest daudenak, akordioetara iristeko, 
loturak eta aliantzak eraikitzeko… 

Ume eta gazteekin lan egiten dugunok 
uste dugu guztia lotuta dagoela.

Ondoren, zientzia iritsi da  - ikerlariak, 
hezitzaileak eta osasun arloko adituak- 
intuizio horretan eragin eta babestera. 
Gaur egun, inork ezin du ukatu 
autonomiarik gabe hazteak osasunean 
ondorio negatiboak dituela.

Kalera atera eta lagunekin topatzea 
erietxe bat sortzeko, hesi baten atzean 
ezkutatzea txutxu-mutxuka aritzeko 
edo dinosauroen hezurrekin aztarnategi 

arkeologiko bat imajinatzea… horiek 
guztiek “entretenitzea edo tartetxo 
batean gozatzea” baino askoz ere 
gehiago eskaintzen dute. 

1. Norbere buruarekin eta besteekin
topo egitea. Ingurune anitzean
soilik, kategorizatu gabekoan eta
normalizatzailea ez denean, egin
dezake topo banakoak bere eta besteen
bereizgarritasunarekin: askaria, arropa,
formak, zaletasunak eta pasioak... Gerta
daiteke ustekabeko topaketa horren
ostean, komunean zer duten ezagutzea
eta interesarengatik, beharrarengatik edo 
elkarlanerako erabilgarritasunarengatik
aliantzak sortzea. Horrela, probableagoa
da elkarbizitzak ohituta gauden
“elkarrizketaren balioa” baino haragoko
esperientzia adierazgarriak topatzea.

2. Konfiantza eta gaitzea. Ezagutu eta
erabakiak hartzeko, arriskuan jarri eta
nahasteko, edo sormena agerian utzi
eta erantzun posibleak entrenatzeko
esperientzia autonomoek “gai naiz” eta
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“gai gara” horren konkista ahalbidetzen 
dute, helburu horretarako diseinatutako 
dinamika orok baino eraginkortasun 
handiagoarekin.

3.Topaketa eremu komunean. Hirian
autonomia izateak ezinbestekoa
bihurtzen du ezarritako akordioekin
topo egitea, betiere, soziala den ororen
aldeko jarrerak ahalbidetuz, eraikuntza
komunitario loteslea eta askatasunaren
eta erantzukizunaren autoerregulazioa.
Beste behar, gaitasun edo desio batzuekin 
topatzeak, eta ingurune/harreman jakin
batera lotzeko aukerak jokoaren arau
berrien eraikuntzan kohesioa eta parte-
hartzea errazten du. Horren presentziak,
gainera, zalantzan jartzen ditu eta –
ikasteko prest baldin bagaude- horrek
hazten laguntzen digu.

Aske mugitzea, harremanak sortzea, 
erabakiak hartzea, arriskuak hartzea, 
ondorioak neurtzea edo agertokiak eta 
pertsonaiak imajinatzea Jolasa esateko 
modu desberdinak dira:  lasterka egin, 
ezagutu, ezkutatu, jauzi egin, ikertu edo 
jaiki…

Baina helduok erorikoan soilik 
pentsatzen dugu. Eta horrek 
bizitzeko egokiak ez diren ingurune 
seguruak sortu ditu.

Gure hiri-herri gehienen eraketak, jolasa 
alferrikakotzat jotzeak eta haurra “den 
horren eta behar duenaren” gaineko 
“ikuspegi sozial/helduak” (ikus Lanaren 
Koadernoa) gero eta gutxiago jolastu 
ahal izatea dakar berekin. 

Askotan esan dugun moduan, gizona-
langilea-autoarekin parametroak 
zehaztu du gure irien diseinua, ekintza 
politikoaren lehentasunen piramidea eta 
gobernatzeko gure era. Autoak, pertsona 
helduen “jostailurik gustukoenak”, hartu 
du hiria eta lehen pertsonen topaketara 
bideratutako eremuaren zati handi 
bat bete du, eta bazterrean utzi ditu 
pertsonen presentziarekin bateraezinak 
diren jarduerak. Asko laburtuz, ez 
dago jolas autonomorako lekurik. 
Bat-bateko topaketara edo aisialdira 
bideratutakoetatik, gainera, gutxik 
betetzen dute “aurrefabrikatutakoa” eta 
“segurua” ez izatearen baldintza.

Beldurra edo segurtasunaren 
presazkotasuna  da Jolasa existitzen ez 
den beste oinarrizko elementuetako bat. 
Autoa bera beldur-elementu bihurtu da 
eta hiria ingurune arriskutsua den ideia 
berresten, elikatzen eta eusten du. 
Bestalde, lotura komunitarioen galerak 
eta hezkuntza-erantzukidetasunak  
segurtasun gabezia hori sendotu dute, 
eta bakardade-sentimendua gehitu 
dute pertsona txikiari gerta dakiokeen 
a rduragabek ia ren/e ran t zuk i zun-
gabeziaren aurrean. Elementu horiek 
–segurtasun-gabezia eta kontrolaren
beharra, bakardadea eta pribatizazioa
edo haurtzaroaren jabetze-ideia- haurrak
ingurune “seguruetan” egoteko kultura
finkatu dute: etxea, ikastetxea, kultura-
gela, eskolaz kanpoko jarduerak, edo
kasurik onenetan, tabernaren alboan
dagoen plaza.
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“Haurren aisialdira bideratuta” gelditzen 
diren eremu publiko-komunek, gainera, 
ez diote ihes egin autonomiaren galeraren 
edo jolasaren gabeziaren inguruan 
oinarrizko aldaketako beste faktoreari: 
irakaskuntza – ikaskuntza harremana 
edo hiriaren eskolatzea. Dakitenen 
eta ikasten dutenen arteko norabide 
bakarreko harremana, erantzun zuzena 
ezartzen duen adinarekin lotutako eredua 
edo jarduera orori “errentagarritasuna” 
bilatzeko beharra harremanen arlo ia 
guztietara hedatu da. Horrela, “haurrei” 
edo “jolasari”  zuzendutako eremuak eta 
baliabideak aurrez zehaztutako eremuak 
dira, eta aurretiazko helburua dutenak. 
Haurrek batez beste zazpi ordu igarotzen 
dituzte ikastetxean. Denbora horretan, 
beste pertsonek esaten diete zer egin 
eta nola egin behar duten. Amaitzen 
dutenean, dinamika berbera errepikatzen 
duten tailerretara joaten dira (margotu, 
instrumentu bat jo, txineraz hitz egin edo 
futbolean jolastu). Batzuetan, plazara 
joaten dira, eta zer topatzen dute bertan? 
Piraten itsasontzia.

“Araututako” denbora murrizteko 
ahaleginean, gero eta ikastetxe gehiagok 
egiten dute jardunaldi jarraituaren 
aldeko apustua edo gero eta gehiagok 
sustatzen dute autonomia, etxeko lanak 
ematen ez dituzten irakasleak, eskolaz 
kanpoko denboran “zuzendaritzakoak ez 
diren” jardueren aldeko apustua egiten 
dutenak edo jolas eremu “askeagoak” 
diseinatzen dituzten udalerriak. Hala 
eta guztiz ere, harremanaren ohitura 
pertsonen osasuna eta eskubideak 
baldintzatzera arte zabaldu da. 
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Zer egin daiteke orduan?

Beharra zein den ikusirik eta zailtasunak 
ezagutuz, uste dugu gure helburuetako 
batek Jolasaren lekua Hirian lantzea eta 
egindako kaltea konpontzeko jardutea 
izan behar duela.

Gai hori presazkoa ez izatearen arrazoi 
posiblea beste gaiekin errepikatzen 
dugunaren antzekoa litzateke: plastikoa 
kontsumitzea edo haurrari oinez ibiltzeko 
irakastea: kalte batzuk ez dira bistakoak 
edo berehalakoak, baina bai sakonak eta 
iraunkorrak.

La Citta dei Bambini Nazioarteko 
Laborategiak, gai horrekin lotuta, 
abiapuntu gisa, Haurraren Eskubideen 
Konbentzioaren 31. artikulua (1989) 
hartzea proposatzen du:

Estatu Alderdiek haurrek atsedena eta 
aisialdia izateko eskubidea aitortzen 
dute, baita jokorako eta bere adinerako 
egokiak diren jolaserako jardueretarako 
eskubidea ere, eta nola ez, bizitza 
kulturalean eta arteetan modu askean 
parte hartzekoa.

Hortik aurrera, hiriei hiru mailetan lan 
egiteko gonbita egiten die, betiere, 
jolasaren aldeko baldintzak bermatzeko:

1. Araudi mailan eta lege mailan:  eremu
publiko - komunaren araudiak eta udal-
araudiek jolasa ez dutela mugatzen eta
debekatzen bermatzea.

2. Mugikortasun mailan: oinezkoa
lehenestea mugikortasun-erabakietan
eta –politiketan, eta eremua-hiriaren
diseinu berrietan, haurrei lagunen edo
jolasteko eremuen bilaketan bakarrik
mugitzeko aukera eskainiz.

3. Baliabide mailan: Jolasteko eremu
zehatzaren eta haurrentzako egokituaren
ideiari uko egitea eta “guztientzako”
eremua eskaintzea behar anitzen
topaketaren alde egiteko eta familiei
askatasunaren eta konfiantzaren
konkistan babesteko.
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Abiapuntu horrekin diseinatu genuen 
UmHerri Jardunaldietako Jolasari 
buruzko lan-mahaia 2016ko azaroan:

Eskubideak, jolasa eta hiria. Nola 
lor dezakegu gehiago eta hobeto 
jolastea? 

> Ezertarako ez duela balio iruditzen 
zaizue. Heldu askoko “alferrikako 
jolasaren” inguruan sentitzen duten 
mespretxua nabari duten haurrek; 
jolasteari utzi behar zaio eta egin behar 
dena egin. Ondoriozta genezake horrek 
jokabide edo ohitura jakin batzuk albo 
batera uztea bultzatzen duela helduen 
aurreikuspenetara hobeto egokitzeko. 
Eta gero, esango diguzue kreatiboak izan 
behar dugula eta inplikatu egin behar 
dugula. Haurrengatik espero dugu guri 
interesa sortzen diguten jarduerekiko 
edo gaiekiko pasioa eta entusiasmoa 
sentitu behar dutela. Eta mantso-mantso 
utzi egin behar dituztela benetako pasioa 
sentitzen duten horiek. Bistakoa da 
horrek ez duela funtzionatzen.

> Errazagoa litzateke interesatzen 
zaiguna ikasi ahal izango bagenu eta 
jolastuz egingo bagenu, gure erara. 
Egitura hezitzaileek –formalak eta ez 
formalak- ekintza-harreman eredu gisa 
hartu dute ikasketa eta instrukzioa, eta 
ahaztu egin dute Jolasaren garrantzia eta 
eraginkortasuna. Hezitzaile eta ikastetxe 
asko ohiturak aldatzen saiatzen ari dira, 
baita jolasari leku gehiago eskaintzen ere. 
Batzuetan jolasten duzue, baina oro har 

ez duzue denborarik izaten eta jostailu 
asko erosten dituzue. Bideojokoen bidez 
merkatuaren sedukzioa eta manipulazioa 
salatzen dutenak oso pozik daude “nik 
nahi dudana ikasteko” gelan jirafa 
sartzeko asmoarekin.  

Jolasteko, utzi besterik ez diguzue 
egin behar. Konfiantza eta segurtasuna 
oso elementu garrantzitsuak dira. 
Hauek ez dituzte behar zabuak, pago 
ekologikoko egiturak… egiten uztea, 
denbora eta konpainia behar dituzte. 
Zaintzeko beharrak eta askatasunerako 
beharrak bat egin behar dute eta ez 
da mugatu behar. Ez diguzue Kit-
Kat bat ere egiten uzten. Zuentzako 
ikastea da garrantzitsuena. Adituak 
gara beren segurtasuna bermatzen edo 
haien onerako erabakiak hartzen gure 
erabakien ondorioak kontuan hartu 
gabe. Edozer gauza egingo genuke 
haurtzaroaren alde, baina haiek gabe. 

Horrela, Sareko lan-saioak ziurtasunez 
egiten ditugu, baina baita zalantza 
askorekin ere: 

Jolaserako eskubidea neskato eta 
mutikoena bakarrik da? Horiek 
bakarrik jolasten dute?  Zer 
baldintzak egiten dio mesede 
jolasari, eta zerk zailtzen du? Zer 
dakar berekin jolasten uzteak? 
Zer behar dugu jolasteko? Zer da 
jolastea? 
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Eta zalantza horiek argitzeko asmoz 
edo jarraibide batzuk emateko, Miguel 
Castro (Diraya Expresión – Bilbo) 
gonbidatu genuen laneko saiora. 

Berekin hitz egin genuen jolasaren 
balioaz: gutako edozeinen hazkundean 
edo garapenean dituen inplikazioez, 
baita horren absentziaren arrazoiez eta 
ondorioez ere. 

Autonomia eta konpetentzia sortzen 
duen Jolasaz hitz egiten dugu, 
erantzukizuna eta erabakia inplikatzen 
duen jolasaz; jarraikitasunarekin 
eta kontzentrazioarekin gertatzen 
den ekintzaz, batek nahi duenaren 
eta besteekiko topaketaren arteko 
orekan. Joko oro nola bihur daitekeen 
tortura.  Kontsumoan, zabarkerian, 
lehiakortasunean amaitzen duten beste 
“jolas” horiez hitz egiten dugu. 

Jolasa egia bihurtzea ahalbidetzen duten 
baldintzez eta hori bertan behera uzten 
duten horiez hitz egin dugu.

Ezin da gauza asko egin haziarekin, 
baina bai lurrarekin. 

Gainerako saioa Jolastu ahal izateko 
lekuak imajinatzen pasatu dugu: eremuak, 
baliabideak eta harremanak jolasaren 
zerbitzura. Jolasa lehenesten duten 
akordioak, diseinuak eta jokabideak, eta 
ez helduen segurtasunaren pertzepzioa, 
helburu “hezitzaileak” edo igarobideko 
erosotasuna.

Amaitzeko, haurtzaroko gure jolasak 
gogoratzen eman dugu denbora bat. 
Nola, non eta norekin egiten ziren. Agian, 
berresteko egun gehienak ezinezkoak 
iruditzen zaizkigula.
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LANA

Irudizko agertokien 
laburpena: 
Material zoroak erabili ditugu, baita 
lehen elementu zerrenda bat ere kalea, 
eremua, herria “elkarrekin proiektatzeko 
jolaserako”:  

Harremana izan, jauzi egin, kontrola, 
iluntasuna, atsedena, segurtasuna, 
hitz egin, arriskua, intimitatea, zikindu, 
mugikortasuna, elkarren laguntza, 
bakardadea, estalita,

konkista kognitiboak, konkista motorrak, 
espazioak konkistatzea, argiteria, 
beldurra, erabakia, muga, topaketa eta 
hirian jolastea.  

Nolakoak dira “jolasa lehenesten” 
duten eremu/herri horiek? 
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1. Eremuei eta haien erabilerei buruz:

> Herria autorik gabeko eremua da. 
Autobus zirkular elektrikoarekin eta 
disuasio-aparkalekuekin.
 
> Parkea identitate eremua da. Bertan 
bilduko gara eta partekatu ahal izateko 
baliabide komunitarioak daude… parte 
sentitzen garen herria.

> Jolasa herri guztian zehar dago 
banatuta, ez eremu zehatzetan. Kaleetako 
hierarkiak autoarekin elkarbizitzea 
ahalbidetzen diegu. Ezabatzea ez da 
beharrezkoa izan. 

> Erabilerarik ez zuten eremuak 
berreskuratu ditugu eta interes 
komunetarako erabiltzen ditugu:
tailerrak, ikerketa, e z a g u t z a 
partekatu, proiektuak egin...
 

> Lehentasuna pertsonen topaketek  
duten herria. 

> Plazek ezkutuko lekuak dituzte, leku 
argiak/ilunak... intimitatea behar duten 
jolasak begiradetatik edo galderetatik 
urrun egin daitezen. 

> “Erabilera” definituta ez dagoen edo 
mugatuta ez dagoen eremu komunak 
ditugu. Esate baterako, marrarik gabeko 
frontoia. 

> Txoko eta eremu txikiak garbitu 
eta apaindu ditugu, hasiera batean 
garrantzitsuak ez direnak. Eskaileraren 
azpiko txokoak esaterako, edozein 
jolasetarako balio izan dezake.

2. Baliabideei eta materialei: 

> Eremuak eguraldiaren arabera kendu 
daitekeen estalkia du.
 
> Ez dago zaburik, egurrezko kutxarik, 
baina oihalez, sokez eta hagaxkez 
betetako orga dugu. Esanahirik gutxien 
duen materiala da aukera gehien 
eskaintzen duena. 

> Zuhaitzak, ibaiak, putzuak… daude, 
baita iturriak ere. Natura maitatzeko, 
ezagutzeko eta geure burua zikintzeko 
lekua da.

> Denetarik dagoen kutxa bat dago: hartu 
eta utz ditzakegun gauzen liburutegia 
dago, partekatu ahal izateko.

> Eserlekuak batzuk besteen aurrean 
daude, eta ez zerrendan. Baratzak eta 
material komunak daude. Ezkutatu ahal 
izateko lekuak daude. 

> Lurra, zuhaitzak eta uraz gain, 
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eserlekuak eta mahaiak ere 
badaude,etzan ahal izateko hamakak, 
komunak, iturriak… gutxienekoa eta 
komuna eremu berberean.

3. Pertsonei eta harremanei buruz:

> Hemen, helduek berean jarraitzen 
dute. Jolasa ikusten ez den eremua 
da, pribatutasuna errespetatzen da, 
eta helduak garenez, jolastu ere egin 
dezakegu. Guztiek partekatutako eremua 
da.

> Helduen lasaitasunari laguntzeko, 
etxera joateko orduan biltzeko lekuak 
daude.
 
> Eremuaren erabilerari buruzko araudia 

interesen elkarrizketari lotuta dago. 
Horregatik da aldagarria.

> Lurrean margotu daiteke, eserlekuak 
margotu daitezke… eta ez dago etxetxoak 
desmuntatu beharrik.
 
> Udaltzaingoa arduratzen da jolasak eta 
akordioak errespetatzeaz eta materialen 
zaintzaz. 

> Urtero, akordioak berrikusteko prozesu 
parte-hartzailea egiten da. Era berean, 
aurrekontuaren zati bat materialetara eta 
mantentze-lanetara bideratzen da.

> Ohikoa da pertsonak kalean, lasterka 
edo elkarrekin eserita ikustea, pipak 
jaten.



2 0 1 9 k o H H S 
s a rean /sa re rako 
p r o p o s a m e n -
laburpena:
Eremu publiko-komunaren erabilera eta 
konfigurazioa berrikustea, harremanen 
ingurukoa eta gobernantza, ahalduntzea 
eta erronka kolektiboetarako elkarlana…  
horiek dira Komunitateak Ikaskuntzako 
Ingurune izan daitezen xede gorenerako 
ibilbide posibleak, guztiak izan eta guztiek 
parte har dezagun; bakoitzak gu osatzen 
gaituen aniztasunarekin elkarbizitzan 
bere lekua topatuko duena; zailtasunei 
gure ahalmen guztiarekin eta modu 
ekitatiboan eta iraunkorrean aurre egin 
ahal izango dieguna
Horrek eskatzen du gure lehentasunen 
artean osasuna jarri behar dugula, gure 
araudien eta baliabideen erdigunean 
komuna den hori, eta gure ekintza 
politikoaren eta sozialaren erdigunean, 
ikaskuntza. 

HBadakigu zerk bereizten dituen orain 
arte hezkuntza-egiturak eta baldintzak 
izan direnak –formalak eta ez formalak- 
eta guk behar ditugun ikaskuntza-

beharrak: Hezkuntza erantzukizun 
kolektiboa da, baina ikaskuntza ikasten 
duen horren ardura da soilik.
 
Ideia horrek batez ere, gu guztion 
gaitasunetan konfiantza handiagoa 
eragiten du. “Hezteko” edo dakiguna 
partekatzeko gaitasuna, eta guztion 
ongizate bihur daiteke; botere-
harremanak ezarri gabe egiten ikasteko 
gaitasuna; ikaskuntza pertsonalen 
zalantzak aberasten –mugatu gabe- 
dituzten proiektu kolektiboak eraikitzeko 
gaitasuna; eta azken finean, modu 
sortzailean ikasteko gaitasuna. 

Era berean, konfiantza horrekin 
bat datorren autonomiaren nozioa 
inplikatzen du. Esanahiak eraikitzeko, 
erabakiak hartzeko, komunitateen 
baitan komunitateak eratzeko, gure 
hirietan ibiltzeko, bertan bizitzeko, 
dagokigun lekua topatzeko, laguntzen 
uzteko… autonomia; azken finean, gure 
ikaskuntza pertsonalen eta partekatuen 
ariketa arduratsua eta askea.
Lehen haurtzaroan gertatzen direnak edo 
zahartzaroan egiten ditugunak.
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HAZI



Era berean, zerbitzu- eta laguntza-
jokabidea ere badakar berekin hezkuntza-
funtzioak edo funtzio politikoak onartzen 
ditugun pertsona horietan. Gurasoek, 
hezitzaileak eta irakasleak, eta politikariak 
eta teknikariak, funtzioak egiten ari 
diren bitartean, hazteko beharrezkoa 
den autonomia hori gogoratzen dute eta 
zerbitzua ematen dioten pertsona horien 
gaitasunean fidatzen dira. 

Azken finean, orain arte erabilgarriak 
izan zaizkigun eremuak eta harremanak 
eraldatzeko, eta hazten jarraitzen uzten 
diguten beste batzuk sortzeko gai garela 
esan nahi du.

“Ikaskuntza -haztea- hezkuntza arloa 
gainditzen duen prozesua da, eta ondorioz, 
sistema familiarrek eta komunitarioek, 
sozialek eta politikoek partekatuko 
erantzukizun hori onartu behar dugu. 
Gure udalerri eta hirietan hazten gara. 
Eta, argi dagoenez, hiri eta udalerri 
horiek eskaintzen dizkiguten baldintzen 
arabera hazten gara: harremanak izateko 
baldintzak, mugitzeko, eragina izateko, 
ezkutatzeko, ekintzailetzan hasteko, 
aurkitzeko... Bestalde, bistakoa da 
gure komunitateen hazkundea bertako 
herritarren hazkundearen araberakoa 
dela. Hori dela eta, garrantzitsua 
da komunitatea ikaskuntzaren eta 
hazkundearen ingurune gisa ulertzea eta 
horren arabera lan egitea.”

HerriLaborategiak 2015ean Euskadiko 
alkatetzei proposatu zien eraldaketa 
hori Haurren Hiria - Ciltta dei Bambini- 

proiektuaren bidez hastea. Ordutik 
aurrera, Sarera atxikitako 12 udalerriek 
ikaskuntza/ekintza konpromisoa gauzatu 
zuten batez ere gobernantza -Umeen 
Kontseiluaren bidez- eta autonomia 
arloan, EskolaraLagunekaz  proiektuekin. 

Baina haurrek skate parkean edo musika 
eskolan ere ibili ahal izango dira. Eta 
besteen artean eta besteekin parte hartu 
ahal izango dute. “Ibilbidea zabaldu” 
behar dugu: guztiok ikasten ari garela 
aitortu, gure konpetentziekin berriz 
elkartu, harremana kategoriez harago 
entrenatzen jarraitu. 

Hazten jarraitu behar dugu:

> Kalea Jolaserako berreskuratu. 
Lehenetsitako lekua eman.

>          Ikaskuntzarako Jolasa berreskuratu. 
Eremu formaletan eta ez formaletan.

>       Jolasari duintasuna eman. Balioetsi, 
bistaratu, ulertu.

>     Hirian Jolastu. Gaitu eta malgutu.  

>    Jolastera arriskatu. Segurtasunak ito 
egiten duela ulertu. 
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ideiak laburtuz 
JOLASA
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. Komunitate bat hazi al daiteke jolasteko baldintzak eskaini gabe? Jolasa da garen 
bezalakoak izateko aukera ematen digun jarduera oro. Pentsatu behar dugu ea 
onargarria den “izan ezin dugun” herria. Jolaserako eremua ukatzea haurtzaroari eta 
hazkundeari eremua ukatzea da.

. Posible al da 16 urte jolastu gabe pasatu ondoren pasio zientifikoa garatzea edo 
horrek irautea? Hezkuntza demokratikoa, STEAM hezkuntza, balioetan oinarritutako 
hezkuntza… lehiakortasuna eta konpetentzia ez baldin badira gauza bera, pentsatu behar 
dugu gamifikatutako, antolatutako, ezkutuan zuzendutako… jolasak konpetentziak 
garatzeko edo eraginkortasun lehiakorrerako balio duen. 

. Heltzen garenean, zergatik joaten gara beti kafetegietara? Jolastea baldin bada hazten, 
ingurunea konkistatzen, gaitasunak hedatzen, besteekin topo egiten, berritzen… ari 
den pertsona baten oinarrizko jokaera, pentsatu behar dugu helduok hazten jarraitzeko 
aukerak  galtzen ari ote garen gure ekintzei errentagarritasuna emateko ahaleginean 
edo kanpoko aurreikuspenetara ez egokitzeko beldurraren aurrean. 

. Zer jarrera hartzen dugu jolasaren aurrean? Helduek gutxiesteko joera dugu –
alferrikakoa den zerbait bailitzan-, albo batera uztekoa –“haurren” jardueratzat 
hartuta-, edo manipulatzekoa –horren potentzialtasuna aintzat hartuta-. Pentsatu 
behar dugu gure jarreraren erruz ez ote den gure potentzial pertsonala eta kolektiboa 
ahultzen ari eta ez ote genukeen hori errespetatzera eta gure kontroletik harago gerta 
dadin uztera arriskatu behar.  

. Zer da jolastea? Hitzek zehazten dute mundua ulertzeko dugun modua. Game and 
Play. Jokoa eta Jolasa, edo Jolasten naiz eta Jolasten dut. Aipatzen ditugu mahai-
jolasak, jolas kooperatiboak, ausazko jolasak, jolas hezitzaileak… agian, bizitza jokoan 
jartzen ari gara konturatu ere egin gabe.



jendearen ideiak 
JOLASA
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Jolasaren aurkakoa ez da lana, depresioa da. Stuart Brown. 

. Jolastea esperientzia berezia da, pertsonak mundua askatasunarekin eta mugarik 
gabe konkistatzen duenekoa. Francesco Tonucci. 
. Jolastea gizakiaren gaitasuna da, bakoitzak dugun onena ateratzen duen bizitzako 
jarrera. Inma Marín.
. Bidegabea litzateke pentsatzea jolasa haurtzaroari dagokiola; gertatzen dena da 
etapa horretan ikasten dela gehien. Jaume Bantulá.
. Inoiz etengo ez bagenu... haurrak beti jolastuko luke. André Stern. 
. Jolasa errealitatearen aurrean dagoen jarrera da. Bere buruari eragiten dion ekintza 
da eta jokalariak soilik defini dezake. Josetxu Linaza. 
. Jolastea da haurrek bizitza eta mundua bereganatzeko duten aukera. Petra María 
Pérez.
. Jolastea da pertsona batek beren gaitasunetara egokitzen den erronka topatzen 
duenean eta gozatu, ikasi eta asmatu egiten duenean. Catherine LÉcuyer.
. Haurrek hazteko behar dutena denbora da, baita nahi dutena egiteko askatasuna 
ere. Orain ez dute plazan pilotan jolasten, futbolean ematen dute izena. Ez da gauza 
bera. Carlos Gonzalez.  
. Haurraren garapenerako ez dago jolasa baino gauza hoberik. Joaquin Blix. 

. Eta gehiago... JJolastea bizitzen arriskatzea da. Gizakiarena soilik ez den agerraldi 
unibertsala da. Jolastea desio den nahia da. Homo Sapines agertu zen Homo 
Sociens bazegoelako eta horren sorrera Homo Ludens egoteari zor zaio. Bizitzaren 
ziurgabetasunean ezagutzeko eta entsegua egiteko nahi desiragarria. Hezkuntzaren 
akatsa da pentsatzea indar hori erabil dezakeela helburuak lotzeko, erabil dezakeela 
suntsitu gabe. Zerbaitetan jolastea ulertzen saiatzea da jokoan ezertxo ere jarri gabe. 
Beste instintu batzuk baliogabetu eta ahal dena arakatzea ahalbidetzen duen egoera 
da.
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Gurea, esaterako. 

. Corte Ingléseko eskailerak igotzea.  Larruzko berokiak ukitu (ilaran). Sherlock Holmes 
irakurri lorategian. Barraskiloen erietxea ipini –zapaldu (zertxobait), hortentsiekin 
operatu...-. 

. Iturrietan jolastu. Tenterekin. Klikekin. Futbolean. Antzerkian. Basoan ikertu eta 
etxeetan sartu. Asterix irakurri tea hartuz. Ipuinak eta poesiak idatzi. Larunbatero 
etxean mozorrotu. 

. Masustak hartu eta aurpegia margotu. Harriak hartu eta paretan marka bati ematen 
apustu egin. Lagunekin kromoetan jolastu. Edozer gauzarekin dendak antolatzea. 

. Mendian etxetxoak eraikitzea. Edo zuhaitzetan. Auzoen arteko borrokak. Lanak 
arakatu eta materiala botatzea. Mendian tranpak ipintzea. Hondartzan zuloak egitea. 
Gauzak eta armak eraikitzea. Utzitako autoak desmuntatzea. Sugandilak ehizatzea. 

. Txolarreak ehizatu eta horiek gosaltzea. Bizikletan aldapan behera jaistea. Sukaldari 
eta dendari izaten jolastu. Norbaitekin konpontxo egin eta arauei jaramonik ez egin. 
Harrien gerra. Arrain txikientzako putzuak egin. Aitaren dendaren kutxan txanponak 
zenbatu. 

. Biderik gabeko lekutik mendira joan. Ontzi, pita eta makila batekin txoriak harrapatu. 
Izkirak eta karramarroak arrantzatu. Kaxekin etxeak, autoak… egin. Nire gauza 
guztiekin etxean supermerkatua egin eta prezioa ipini. Nire lagunekin campingean 
zirkoa egin eta gurasoen aurrean aurkeztu. Hondartzan zulo erraldoiak egin.  

. Gauez herrian ezkutaketetan ibili eta beldur latza pasatu. Belarrarekin eta lurrarekin 
sukaldarietan jolastu. Polizia eta lapurrak jolasean jolastu, neka-neka eginda amaitu 
arte. 

JOLASAREN
 memoria  
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. Leku arriskutsuetara igo eta jaitsi, eta beldurra gainditzean, lortu izanaren sentsazio 
ezin hobea. Etxekoekin antzerkiak egin, eta ondoren antzeztu. Nire izeben arropekin 
jantzi eta makilatu. Mendira igo gurasoren batekin eta auzoko haurrekin. Askariarekin 
ibaira joan. Uhandreak harrapatu. Harrapaketan jolastu, ebakinekin, soka saltoan ibili.

. Zuhaitzetan txabolak egiten nituen. Harri handiak hartu eta dendak egiten genituen. 
Hostoak arrainak edo haragiak ziren, eta harriak ere erabiltzen genituen garbitzeko. 
Bote-boten jolasten nuen lehengusuekin. Ezkaratzetan tinbreak jotzen jolasten genuen. 
Goitibeherak eta lasterketak egiten genituen. Ibaian amuarrainak harrapatzera joaten 
ginen. 

. Nire anaiaren tentea hartu eta eraikuntzak egin. Nire lehengusuekin eta lagunekin 
bizikletan atera. Panpinekin jolastu, saskibaloian... ikastetxeko jolastokian harrapaketan 
jolastu, sokan, gomarekin. 

. Patinatu. Futbolean. Ezkutaketatan, auzo guztian zehar. Sokan jauzi egin. Kanikekin, 
Kinkinean, goman eta txingoka. Panpinekin, bakarrik eta lagunekin. 

. Nire anaiarekin, diruz betetako ontziak lurperatu. Ezkutaketatan jolastu. Etxolak egin. 
Oin-beisbolean jolastu. Txokoak egin. Panpinei ilea moztu. Matilda, Modelaine... ikusi.

. Gerran jolastu. Futbolean. Gerrako hegazkinen maketak eraiki. Musika bakarrik 
entzun. Mendira atera. Gauzak eskuekin. 

… gauzak gerta daitezen jolastu

JOLASAREN
 memoria  
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JOLASTEARI 
buruz

HHS 2017 erronken bosgarren bilduma          19

Jolastea bizitza osoa hartzen duen jarduera da eta konkista kognitiboak, emozionalak, 
sozialak eta motorrak ahalbidetzen ditu behar eta gaitasun pertsonaletan eta besteekiko 
elkarbizitzan. 

. Energia ugari, arreta, ahalegina, jarraikortasuna… eskatzen du 

. Autonomia sortzen duen agerraldi sortzailea da. 

. Norbere buruarentzat da. Gaitasun kritikoa sortzen du eta garen bezalakoak izaten 
erakusten duen jarduera oro hartzen du. Pentsatu behar dugu ea onargarria den “izan 
ezin dugun” herri bat. Jolasari eremua ukatzea haurtzaroari eta hazkundeari eremua 
ukatzea da.

. Posible al da 16 urte jolastu gabe pasatu ondoren pasio zientifikoa garatzea edo 
horrek irautea? Hezkuntza demokratikoa, STEAM hezkuntza, balioetan oinarritutako 
hezkuntza… lehiakortasuna eta konpetentzia ez baldin badira gauza bera, pentsatu behar 
dugu gamifikatutako, antolatutako, ezkutuan zuzendutako… jolasak konpetentziak 
garatzeko edo eraginkortasun lehiakorrerako balio duen. 

. Heltzen garenean, zergatik joaten gara beti kafetegietara? Jolastea baldin bada hazten, 
ingurunea konkistatzen, gaitasunak hedatzen, besteekin topo egiten, berritzen… ari 
den pertsona baten oinarrizko jokaera, pentsatu behar dugu helduok hazten jarraitzeko 
aukerak  galtzen ari ote garen gure ekintzei errentagarritasuna emateko ahaleginean 
edo kanpoko aurreikuspenetara ez egokitzeko beldurraren aurrean.

. Zer jarrera hartzen dugu jolasaren aurrean? Helduek gutxiesteko joera dugu –
alferrikakoa den zerbait bailitzan-, albo batera uztekoa –“haurren” jardueratzat 
hartuta-, edo manipulatzekoa –horren potentzialtasuna aintzat hartuta-. Pentsatu 
behar dugu gure jarreraren erruz ez ote den gure potentzial pertsonala eta kolektiboa 
ahultzen ari eta ez ote genukeen hori errespetatzera eta gure kontroletik harago gerta 
dadin uztera arriskatu behar. 


