
JOLAS HEZKIDETZAILEA 
 
Bestelako jendarte parekide eta solidario baten alde, 
lagunartean, familian, eskolan, eta orohar esparru guztietan, 
beharrezkoa da hezkidetzaren bidean lan egitea eta horretarako 
baliabidea izan nahi du “Kalekantoi” jolas bildumak, izan ere, 
jolasa, denborapasa eta dibertsio iturri izateaz gain, indar 
hezitzaile eta sozializatzaile izugarria duen tresna ere bada. 
 
Jolasek eskeintzen dituzten askotariko bizipenen bidez, beste 
aspektu batzuen artean, haurrek beraien gaitasun sozialak 
lantzen dituzte, esaterako, emozioen kontrola, ikuspegien 
aukeraketa eta azken finean elkarrekintza sozialean ematen diren 
jarrera ezberdinak; enpatia, kooperazioa, lankidetza... 
 
Hau jakinik, jolas, jostailu edota bestelako produktu kulturalak 
haurren eskuetan jartzen ditugun helduoi (guraso, tutore, 
hezitzaile...) baliabide hauek kritikoki aztertu, aukeratu eta 
erabilera egokiak bultzatzea dagokigu, izan ere, egungo sexu-
genero sistemak baldintzatuta, produktu ludiko hauetariko askok 
eta askok sexu bereizketan oinarrituriko sentimendu, jarrera, 
gustu, desira, behar, estereotipo eta rolak elikatzen baitituzte. 
 
Ikuspegi kritiko horretatik jaio da “Kalekantoi”, neska zein mutilei 
beraien identitatea eraikitzen lagunduko dien eta aukera guztiak 
frogatzera animatuko dituen aisialdi aberats eta dibertigarria 
eskeintzeko alegia. Eta helburu berarekin sortu da helduentzako 
aholku hezkidetzaileen sorta hau, bai Kalekantoiri eta honen 
erabilerari dagokionean, zein beste jolas eta jostailuen 
aukeraketan orientazioa emateko alegia. 

AHOLKU SORTA 
 
1- Kalekantoiren hartzaile naturalak haurrak dira eta 
liburuxkaren diseinua beraiek aldean eraman ahal izan dezaten 
eta modu autonomoan jolastu dezaten pentsatua izan da. Hala 
ere, komenigarria da jolasaren ondoren zer moduz pasatu duten, 
nola sentitu diren etab. galdetzea. Era berean, interesgarria da 
guk ere beraiekin jolastea, horrela beraien jolasteko moduak, 
jarrerak etab. ezagutu eta modu eraginkorrean esku hartu ahal 
izateko. 
 
2- Nahiz eta Kalekantoiren hartzaile naturalak 4 urtetik aurrerako 
haurrak izan eta erabili den hizkuntza beraiei bideratua egon, 
zenbait jolasetan adina edo bestelako ezaugarrien arabera, 
baliteke jolas bat edo beste alderatu edota moldatu behar izatea. 
 
3- Hemen ez dago neskentzat edo mutilentzat den jolasik, 
elkarrekin eta modu parekidean jolastu dezaten saia gaitezen. 
Komenigarria da rol-ak nola banatzen dituzten behatu eta hauek 
tartekatzea (harrapatzaile-harrapakin, eskultoreeskultura...) 
baina ez dugu inor behartuko eta taldekatzeak egitean ere, 
konbinazio ezberdinak bultzatzen saiatuko gara. 
 
4- Espazioaren banaketa eta erabilera behatzea beharrezkoa da. 
Askotan gertatzen da jolas aktiboenetan neskak bazter batean 
geratzea, kasu hauetan parte hartzera motibatzen saiatu 
gaitezen baina ez dezagun inor derrigortu. 
 
 



5- Gaitasun pertsonal eta kolektibo ezberdinak (psikomotorra, 
kognitiboa, soziala, afektibo-emozionala) garatzen lagundu 
dezaketen jolasak tartekatzea komenigarria da. Jolas kideen 
aniztasuna kontuan izan behar dugu eta jolasen batean norbaitek 
zailtasunak baditu erritmoa moldatzen saiatuko gara. 
 
6- Betidanik neskei atxikitutako jolasei balioa eman eta neskek 
erakusten dituzten gaitasunak azpimarratu. Era berean, 
goxotasuna eta xamurtasuna bezalako ezaugarriak indartu 
(mutiletan bereziki) eta gaitasun fisikoen gehiegizko goraipatzea 
neur dezagun. 
 
7- Jolas hauetariko askok egitura eta arau malguak dituzte. Utz 
diezaiegun haurrei beraien espontaneitateaz eta sormenaz 
gozatzen. 
 
8- Arazoak modu eraikitzaile, baketsu eta sortzailean bideratzen 
lagundu dezagun. Jolasean haur bat deseroso badago, jazarpena 
badago etab. jolasa etengo dugu, haurren jarrera bortitz eta 
komentario mesprezatzaileen aurrean eztabaida sustatuko dugu 
eta guztien hitza eta iritzia izango dugu kontuan. Jolasen arauei 
dagokienean ere, zalantzak egonez gero, arauok beraien artean 
adostera animatuko ditugu, beti ere, errespetuzko komunikazio 
bat bultzatuz (txanden errespetua, bolumena, hizkuntza...) 
 
9- Gehiegizko aurkaritzaren aurrean lankidetzari balioa eman 
diezaiogun. 
 
10- Neska zein mutilei egotzitako gaitasunen inguruko 
estereotipazio eta aurreiritziak alde batera utz ditzagun jolasten 

hasi aurretik. Era berean, jolasean emozio estereotipatuak 
azaltzen direnean esku hartu dezakegu modu ezberdinetan 
sentitzea eta hau adieraztea zilegi dela azpimarratzeko. 
 
11- Genero estereotipazio eta karga sexistadun antzezpenak, 
irudiak, eskulanak etab. ekidingo ditugu eta hauen inguruko 
eztabaida sustatuko dugu. Honetaz gain, aukera guztiak 
txalotuko ditugu eta kanpo eraginari garrantzia kenduko diogu. 
 
12- Bestelako balore positiboak (kulturartekotasuna, elkartasuna, 
inguruarekiko errespetua... ) sustatzeko aukerak bilatuko ditugu. 
 
 

              


