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SARRERA 
 

Azken urteetan, euskararen normalizazioan lanean ari diren agenteek, lan 
horretan aisialdiak, duen garrantzia azpimarratzen dute. Dena den, aisiaren 
kontzeptua eta egoera zehaztea ez da erraza izaten eta maiz, kontzeptu, 
definizio eta, ondorioz, egoera ezberdinez, aritzen gara. 
 

Lan honetan hau guztia argitzen saiatu gara. Lehenik eta behin aisiaren 
definizio bat ematen; horretarako, aisiaren denbora, bizipen subjektiboa eta 
jarduera motak kontzeptuak erabili ditugularik. 

 
Jarduera mota horien barruan aisialdi hezitzailea eta aisialdi antolatua zer 

diren zehazteari ekin diogu jarraian, hauek baitira, lan honetan aztergai hartu 
ditugun multzo eta taldeen ezaugarri nagusiak, gozamena eta pertsonaren 
garapen librea helburu dituen aisiaren eskaintza, alegia. 

 
Aisialdiko eskaintza hau aztertu aurretik ezinbestekoa iruditu zaigu aisialdi 

hezitzailearen bilakaera ikustea. Gaur egungo egoera bilakaera honen ondorio 
zuzena baita. 

 
Ondoren, eskaintza bera aztertu dugu, eragileak eta jarduera nagusiak 

izan ditugularik aztergai.  
 
Azkenik, aisialdi hezitzailearen etorkizuna irudikatzen saiatu gara. Gure 

ustez aisialdiko heziketak bete behar dituen funtzioak zeintzuk diren aztertu eta 
gaur egun egiten dugun horretan eman beharreko aldaketak zeintzuk izan 
daitezkeen pentsatzen hasi. 
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1. AISIALDIAREN DEFINIZIOA 
 
Aisia eta aisialdia zer diren zehaztasunez adieraztea zaila da. Teorialari eta 
pentsalariek definizio ugari eta askotarikoak proposatu izan dituzte, baita 
eztabaida amaiezinak burutu ere. Beraz, argibide terminologikoa lortzeko 
asmoz, aisiaren inguruko definizioak hiru dimentsio hauen arabera sailkatuko 
ditugu: 
 

1. AISIAREN DENBORA 
2. AISIAREN BIZIPEN SUBJEKTIBOA 
3. AISIAREN EKINTZA EDO JARDUERA MOTAK 

 

 

1.1. AISIAREN DENBORA 
 

Lanak edo bestelako beharrak betetzen ez duen denbora da; laneko 
betebeharretatik libre eta norberaren esku dagoena, alegia. Aisia eta denbora 
librea ez dira gauza bera. Aisiarako beharrezkoa da denbora librea, baina 
horrekin ez da nahikoa, laneko denboratik kanpo daukagun denbora guztia ez 
baita aisia. 
 

1.2. AISIAREN BIZIPEN SUBJEKTIBOA 
 

Gizakiak autonomia osoz, eta gozamenarekin, dibertimenduarekin, 
atsedenarekin edo garapen pertsonalarekin lotuta dagoen jarrera 
subjektiboarekin jarduera batzuk egitea erabakitzen duenean. DENBORA 
LIBREA + ASKATASUN PERTSONALA. Denbora librea askatasunez bizitzea. 
 

Denbora librea zertan beteko den modu autonomoan erabakitzeaz 
gain, jarduerak atseden edo dibertimendu nahikoa sortzen ez badu, 
subjektuaren esku egongo da bertan behera uztea. 
 
AISIA: edozein gauza eginda ere aukeraketa autonomoa, burutzapen 
librea eta gozamenarekin, atsedenarekin eta dibertimenduarekin 
lotuta dauden behar pertsonalak asetzeko denbora librea da. 
 

AISIA= DENBORA LIBREA+ASKATASUNA+GOZAMENA 
 



Aisialdiko heziketaren bilakaera eta egungo egoera. Etorkizunerako erronkak 
 

 3 

 

1.3. AISIAREN EKINTZA EDO JARDUERA MOTAK 
 

Aisialdiaren bigarren mailako elementu definitzaileak dira jarduera motak. 
Edozein jarduera aisialdiko jarduera izan daiteke, betetzen duen denbora 
sozialaren arabera eta nagusitzen den jarrera subjektiboaren arabera. 

Aisialdiko jarduerak kontuan hartu beharrekoak dira, jarduera zehatz 
batzuen bidez gauzatzen baita aisialdiaren bizipena. 
 
Aisialdiaren jarduerak sailkatzeko oso erabiliak dira DUMAZEDIER eta RIPPERT-
ek proposatutako lau jarduera multzo hauek: 
 

1. Ariketa fisikoarekin zerikusia duten jarduerak (kirolak, ibilaldiak, 
txangoak…) 

2. Eskulanekin zerikusia duten jarduerak. Hau da, zerbait egitera edota 
produzitzera bideratutako jarduerak (brikolajea, lorezaintza…) 

3. Kultura jarduerak (elitistak zein herrikoiak, parte-hartzaileak zein 
pasiboak): irratia, telebista, zinema, antzerkia, musika, dantza, 
hitzaldiak, liburuak, etab… 

4. Jarduera sozialak edo kolektiboak. Harreman pertsonalak lantzera 
bideratutako jarrerak (familia barruko elkarbizitza, lagunarteko txikiteoa, 
elkarteak, kafetegiak eta terrazak, jaiak…) 

 
Haurren eta gaztetxoen aisiaz hitz egingo dugunez, bosgarren jarduera 

multzo bat ere bereiziko dugu: 
 

5. Jarduera ludikoak, jolas indibidualak (bideo kontsolak eta bestelako jolas 
tresnak) eta jolas kolektiboak (mahaikoak zein kalekoak: ezkutaketa, 
harrapaketa, soka…) 

 
Jarduera horiek aisiaren bizipena ahalbidetzen dutelako dira 

garrantzizkoak. Jardueraren edukia bera baino garrantzitsuagoa da jarduera 
bakoitzak pertsonarentzat duen esanahia eta denbora. 

Betebeharretatik at egiten den eta gozamena nagusi duen jarduera oro 
hartzen da aisialdiko jardueratzat. 
 

erabiliko ditugun terminoak ulertzeko zenbait kontzeptu azalduko ditugu 
jarraian. 
 
 

§ Denbora librea: norberaren esku dagoen denbora, lanarekin edo 
bestelako betebehar finkoekin betetzen ez dena. 

§ Aisia edo aisialdia: subjektibitatearen adierazpen librearen bidez, 
atsedena hartzea, ondo pasatzea edo zaletasun bat lantzea helburu 
duen denbora librea (denbora librea+askatasuna+gozamena) 

§ Aisialdi antolatua: talde edo erakunde batek eskaintzen dituen eta 
egun eta ordutegi finkoak dituen aisialdirako eskaintza. 
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§ Aisialdi ez antolatua: modu informalagoan, kalean edo etxean 
burutzen diren aisialdiko jarduerak. 

§ Aisialdi hezitzailea: modu esplizituan gozamena eta pertsonaren 
garapen librea helburu duen aisia. 

§ Aisialdiko taldeak: modu esplizituan gozamena eta pertsonaren 
garapen librea bultzatzen duten taldeak. 

§ Aisialdiko jarduerak: Modu esplizituan gozamena eta pertsonaren 
garapen librea helburu duten jarduerak. 

 
 

Definizioen atal honekin bukatzeko, esan beharra dago, gizartean, 
terminologiari dagokionez, era askotako erabilerak daudela, eta askotan, baita 
okerrak ere. Hizkuntzari dagokionez, Ibon Sarasola hizkuntzalari eta 
euskaltzainak argi azaltzen du zein den tradiziokoa, zein euskara batuak 
berreskuratua, zein zuzenagoa eta zein egokiagoa www.erabili.com web orrian 
argitaratutako “Aisialdiak eta astialdiak” izeneko artikuluan. 
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2. AISIALDIAREN PEDAGOGIAK 
 
 

Aisia definitzeko erabiliko ditugun erreferentzia nagusiak DENBORA, 
BIZIPEN SUBJEKTIBOKI LIBREA eta GOZAMENEZKO GARAPEN 
PERTSONALA izango dira. 
 

Horrela, aisiarekin lotuta dauden jarduerak eta, nahiz eta denbora librean 
burutu, aisiarekin lotuta ez dauden jarduerak bereizi ahal izango ditugu. 

Adibidez: gure lanbiderako osagarriak diren ikastaroetan eman dezakegu 
denbora librea, baina ez jarduerek, ez helburuek, ez bizipen subjektiboak 
ez dute GOZAMENAREKIN, DIBERTIMENDUAREKIN edo 
ATSEDENAREKIN loturarik izango. Ez dute AISAREN JARRERA 
SUBJEKTIBOEKIN loturarik izango, beraz, zeregin horietan ematen dugun 
denbora ez dugu aisialditzat hartuko. 

 
 
“AISIALDI HEZITZAILEA” eta “HEZIKETA DENBORA LIBREAN” 

kontzeptuak bereizi behar ditugu. 
 

§ HEZIKETA DENBORA LIBREAN: denbora libreaz formazio 
akademikoa eta profesionala osatzeko baliatzea. Denbora libre hau 
oso egituratua, antolatua eta formala izango da. Betebeharrerako 
denboratik hurbilago egongo da aisiarako denboratik baino. 

 
§ AISIALDI HEZITZAILEA: denbora librean GOZAMENA, 

DIBERTIMENDUA edota GARAPEN PERTSONALA modu esplizituan. 
Dimentsio ludikoa, kognitiboa, etikoa eta soziala (gogoeta, harremanak, 
ekimena, konpromiso kolektiboa, inguru hurbileko ezagutza…) bete-
betean agertuko zaizkigu. 

 
Bereizketa hori egin eta gero, aisialdi hezitzailearen baitan dauden hiru 

heziketa modu bereiziko ditugu: PROIEKTUAREN PEDAGOGIA, 
JARDUERAREN PEDAGOGIA eta EMAITZAREN PEDAGOGIA. 

 

2.1. PROIEKTUAREN PEDAGOGIA 
 

Honako ezaugarriak hauek lotu daitezke aisialdiko pedagogiarekin: 
 

§ Taldearen eta hartu-eman pertsonalen garrantzia 
§ Proiektu hezitzailea edukitzea (garapen pertsonala eta soziala helburu 

izango dituena) 
§ Proiektuaren definizioa eta garapena modu parte-hartzailean burutzea. 
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§ Konprometitua eta konpromisoaren sortzailea: intentsitate handiko 
pedagogia da, behin betiko eragin iraunkorra lortu nahi duena. 
Hezitzaile eta begiraleei ere konpromiso sendoa eskatzen die. 

§ Elkarbizitza eta esperientzia praktikoaren bidez nortasun pertsonalaren 
garapen integrala bilatzen da. 

 
Aisialdiko klubak eta eskaut taldeak dira adibide garbienak. 

 

2.2. JARDUERAREN PEDAGOGIA 
 

§ Jarduerak berak du garrantzia, eta horrekin batera, jolastokiak edo 
jolaserako ekipamenduak. 

§ Baliabideak eta ekipamenduak definitzen du egiten den jarduera. 
Subjektua erabiltzailea da, eta hainbat jarduera, jolas edo tailerren 
artean “aukeratzeko” askatasuna du. 

§ Subjektua erabiltzailea den neurrian, konpromiso, ardura eta 
partaidetza gutxiago eskatzen zaio. Ondorioz, ez du erakunde edo 
talde horren partaide izatearen sentipena. 

§ Intentsitate txikiko pedagogia da, konpromiso gutxiago eskatzen dio 
hezitzaileari zein subjektu hartzaileari. 

§ Funtzio ludikoa du, atsegin hartzea eta gozatzea da helburu 
nagusia. 

§ Subjektu hartzaileen zaintza eta babesa da pedagogia honek 
betetzen duen beste funtzio bat. 

 
Adibide garbienak ludotekak dira, baita ikastetxeek eta udalek antolatzen 

dituzten zenbait jarduera ere (tailerrak, jai egunak…); azkenik, udaleku ireki eta 
udaleku itxien antolaketa ere, batzuetan, eredu honen arabera egiten da. 
Bestalde, “Happy-parks”, “Kamelots” eta zerbitzu enpresen eskaintza 
komertziala ez dago eskaintza honetatik oso urrun. Hala ere, ludoteketan edo 
udaleku itxietan asmo pedagogikoa espazio komertzial horietan baino garbiagoa 
da. 
 

2.3. EMAITZAREN PEDAGOGIA 
 

§ Espezialitate batean trebatzea da helburua. Ondo pasatzea 
garrantzitsua da, baina jardueraren edukian hobetzea da helburu 
nagusia. 

§ Proiektuaren pedagogian bezala, inplikazioa, jarraikortasuna eta 
konpromiso iraunkorra beharrezkoak dira. Subjektua ez da erabiltzailea, 
aktorea baizik. 

§ Ikasketa aktiboan oinarritzen da (entrenatzea, entseatzea…), emaitzak 
hobetzeari begira betiere. 

§ Ahalegina eta diziplina garrantzizkoak dira, dibertimenduarekin batera. 
Ez da beti dibertigarria, baina emaitzak onak badira pozgarria izaten da. 
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§ Gehiegizko lehiaren arriskua dute, harremanak eta prozesua bera 
gaiztotuz. 

§ Gizarte zibilaren baitatik sortutako taldeak izaten dira (zaletasun jakin 
bat lantzeko sortuak) 

 
Honako hauek dira eredu horren adibide: kirol taldeak, abesbatzak, 

dantza taldeak, antzerki taldeak edo zaletasun baten inguruan sortutako 
taldeak (maketak, rol jokoak, filatelikoak…) 
 
 

Aipatutako adibideetan, errealitatearen aniztasunak gainditu egiten ditu 
sailkapen teoriko honen mugak; beraz, pedagogia mota batean markatzen 
direnak beste pedagogia mota batetik gertuago egon daitezke. 
 

Hiru pedagogia horien sailkapena lagungarria da aisiaren arloan gaur egun 
dauden ekimen eta jarduera motak aztertzeko. 
 

Heziketa modu horietara historian zehar nola iritsi den hobeto ulertzeko, 
aisiaren arloak azkeneko hamarkadetan nolako bilakaera izan duen ikusiko dugu 
hurrengo atalean.  
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3. AISIALDI HEZITZAILEAREN BILAKAERA 
 
 

Aisiaren arloak nolako garpen historikoa izan duen deskribatzeko, bi 
faktore hartu behar ditugu kontuan: 
 

§ Gizarte arloko faktore orokorrak: demografikoak, ekonomikoak, 
kulturalak, hirigintzakoak… 

§ Faktore pedagogikoak: aisiaren arloan heziketa bide bat sortzeko, 
pedagogiaren baitan garatzen diren ikuspegi teorikoak eta tresna 
metodologiak. 

 

3.1. GIZARTE ARLOKO FAKTORE OROKORRAK 
 

Asko dira gure denboraren antolaketan eta denboraren bizipen 
subjektiboan eragin zuzena duten gizarte arloko elementuak. Aisialdi hezitzailea 
haur eta gaztetxoen denbora librean garatu dela kontuan hartuta, 
ingurunean, eskoletan eta familien egituran izandako aldaketak iruditzen 
zaizkigu azpimarragarrienak. 
 

§ Ingurunea 
 

XX. mendearen hasieratik, hirietan behar beharrezkoa bihurtu zen 
aisiaren arloan heziketa bide bat sortzea. Horrela, aisia modu 
naturalagoan eta osasuntsuagoan antolatzeko taldeak eta klubak 
sortzen dira, hirietako kaleak ingurune ez-egokiak eta arriskutsuak 
bihurtzen direlako haurren osasunerako, gozamenerako eta 
harremanetarako. 
 
Kalea geroz eta espazio ez-aproposagoa da jolaserako. Haurren 
aisiarako gaitasuna galtzen ari den espazioa da kalea. Garraio 
azpiegiturak eta trafikoak, automobilek (aparkatuak edo martxan), 
jolaserako aukerak murrizten dituzte. Kalearen ez-egokitasunari eta 
galerari erantzuna eman nahian, talde eta erakunde askok naturaren 
eta lokalen bidez eman diote irtenbidea. 

 
§ Eskola eta familia 

 
Haurtzaroaren zaintzarako eta babeserako gizarte erakunde nagusiak 
dira gizarte modernoetan. Haurrek bi rol nagusi betetzen dituzte: 
seme-alabarena eta ikaslearena. 
Ikastetxeak: tradizionalki ez du esku-hartze handirik izan haurren 
aisialdian. Eskola orduak aisiarako orduen antitesia dira, lanerako 
orduen pareko. 
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Familia: Talde afektiboa eta ekonomikoa izateaz gainera, aisiarako 
taldea ere bada. Baina azken hamarkadetan familiaren egiturari 
eragiten dioten hainbat faktoreren eraginez (seme-alaben kopurua 
txikitzea, familia nuklearraren nagusitasuna, emakumearen 
integrazioa lan munduan, lanari eskaintzen zaion denbora igotzea, 
norbanakoak bere autonomia pertsonala bilatzea…) familia barruko 
harremanek intentsitate txikiagoa dute. Horrela, lehenago kalean edo 
familia barruan betetzen ziren funtzioak, orain, udaleku, kanpamentu, 
ludoteka eta aisialdiko taldeek betetzen dituzte. Gurasoentzat ere 
garrantzi handikoa den beste funtzio bat betetzen dute: lanerako ez 
den denbora liberatzea. 

 
 

Gizarte modernoetan, gero eta gehiago zabaltzen ari dira denbora libreko 
zeregin pasiboak, indibidualistak eta alienatzaileak. Telebista, teknologia 
berriak, publizitatea eta kontsumoa kezka iturri bihurtu dira hezitzaileentzat zein 
gurasoentzat, eta horrek areagotu egin du esku-hartze hezitzailearen premia. 
 
 

3.2. FAKTORE PEDAGOGIKOAK 
 

Azkeneko hamarkadetan garrantzizko aldaketak gertatu dira haurren 
hezkuntza ulertzeko moduari dagokionez, eta aldaketa horietako batzuk modu 
nabarmenean bultzatu dute aisiaren pedagogia. 
 
Aldaketak: 
 

§ Hezkuntza kontzeptua zabaldu egin da: heziketan eragina duten 
beste erakunde eta arloei erreferentzia egiteko erabili ohi diren 
hezkuntza ez-formal eta hezkuntza informal esapideak topikoak dira. 
Tradizioz hezkuntzatzat hartu dena (familia eta eskola), izugarri zabaldu 
da, eta gaur egun, ez du inork ukatzen komunikabideek, udalekuek, 
aisialdiko taldeek edota ludotekek duten dimentsio hezitzailea. 

 
§ Hezkuntza sistema formalak, tradizioz, erabateko lehentasuna 

eman izan dio pertsonaren dimentsio kognitibo eta 
intelektualari: afektibitatea, hartu-eman pertsonalak, izpiritualtasuna, 
adierazpen fisikoa eta artistikoa… giza dimentsioak landu gabe utzi 
dituelarik. Betiko kezka eta erronka izan da hezkuntzaren arloan 
hezkuntza integrala sustatzea, giza ahalmen guztien sustapen eta 
garapen orekatua bultzatzeko. 

 
§ Heziketa integralaren inguruko kezkak hartu duen 

protagonismoa: horrek hezkuntza erakunde berriak sortzea ekarri du. 
Horiek, eskolak ez bezala, aipaturiko giza ahalmenak landuko dituzte; 
era horretara, aisialdi hezitzailearen arloko taldeak izango dira 
hezkuntza integralaren helburuak bereganatuko dituztenak. 



Aisialdiko heziketaren bilakaera eta egungo egoera. Etorkizunerako erronkak 
 

 10 

 
§  

3.3. BILAKAERA HISTORIKOAREN ZERTZELADA 
NAGUSIAK 

 
Ondorengo taularen bidez, azkeneko hamarkadetan aisialdi hezitzailearen 

arloko ekimenak oro har zer bilakaera izan duen ikusiko dugu. 
 
 
 

70eko 
HAMARKADA 

“Ez zegoen ezer” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KALEA 
ELIZAREN 
INGURUKO 
TALDEAK 

BESTELAKOAK: 
kirol eta 
kultura 

jarduerak 
70eko 

HAMARKADAREN  
AMAIERA 

eta 
80koaren 
HASIERA 

“Ilusioa eta 
gogoa” 

KALEA 
ELIZA 

INGURUKO 
AISIALDI 
TALDEAK 

AISIALDI 
TALDE 

LAIKOAK 

BESTELAKOAK: 
kirol eta 
kultura 

jarduerak 

80ko 
HAMARKADA 
“Boluntarioa 
eta formazio 

beharrak” 

KALEA 
ELIZA 

INGURUKO 
AISIALDI 
TALDEAK 

AISIALDI 
TALDE 

LAIKOAK 

ERAKUNDE 
PUBLIKOAK 

BESTELAKOAK: 
kirol eta 
kultura 

jarduerak IKASTETXEAK 

90eko 
HAMARKADA 

“Erronka berriak 
eta egokitu 

beharra” 

KALEA 
BETIKO 

AISIALDI 
TALDEAK 

AISIALDI 
TALDE 

BERRIAK 

ERAKUNDE 
PUBLIKOAK ENPRESA 

PRIBATUAK 

BESTELAKOAK: 
kirol eta 
kultura 

jarduerak IKASTETXEAK 

 
 

a) 70eko hamarkada: hamarkada horretan, gizartearen kezka eta 
beharrak aisialditik kanpo gelditzen ziren, lan munduan hain zuzen; 
beraz, denbora librea asmo handirik gabeko denbora zen. Haur eta 
nerabeen kasuan, aisialdia kalean ibiltzeko denbora zen, jolasteko eta 
lagunekin egoteko. 

Eskaintza antolatua bi eremu hauetan izaten zen garai horretan: 
ELIZA eta KIROL ETA KULTURA JARDUERAK. 

Elizari dagokionez, ekintza bereziak izaten ziren nagusi, kanpaldi eta 
udalekuak batik bat; beraz, ez zuten jarraipen handirik urtean zehar. 

 
Eskaintza antolatua oso urria zenez, protagonismoa kaleak hartzen 

zuen; era horretara, landu gabeko eremu zabal bat zegoen. “Dena 
egiteke zegoen”, aukera asko zeuden, baina bitarteko material falta, 
eta batez ere, aisialdiaren inguruan mugitzen ziren antolatzaileen 
esperientzia eta formazio gabeziak. 
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Kirolak garrantzizko lekua hartzen zuen haur eta nerabeen aisialdian. 
Kultura jarduerari buruz esan, eskaintza ez zela oso zabala, eta gainera, 
ekintza horietan jarduteko aukera ahalbide ekonomikoak zituztenen esku 
zegoela bakarrik. 

 
 

b) 70eko hamarkadaren amaiera eta 80ko hamarkadaren hasiera:  
garai horretan aisialdi talde egonkorrak sortu ziren. Era antolatuan osatu 
eta funtzionatzera igaro ziren ordu arteko ekintza puntualak. Eliza 
inguruko talde horiekin batera talde laikoak sortzen hasi ziren. 

 
Elizako taldeetan boluntariotza eta militantzia zen nagusi begiraleen 

artean, eta funtsezko helburu ludikoei zenbait alderdi hezitzaile gehitzen 
zitzaizkien. Horrek guztiak konpromiso sendo eta iraunkorra eskatzen 
zien begirale nahiz haurrei. 

 
Kirol eta kultura jarduerei dagokienez, era progresiboan zabaldu 

direla antzematen da, eta gero eta garrantzi eta eskaintza handiagoa 
izan da alor horretan. 

 
Era horretara, aisialdi antolatua zabaltzeak aisialdi ez antolatuaren 

jaitsiera ekarri du. Kaleak haur eta gazteen aisialdian duen pisua gero 
eta mugatuagoa da. 

 
c) 80ko hamarkada: aisialdiko taldeen egitura eta dinamika areagotu 

egin zen, eta Euskal Herri osoan zabaltze prozesua hasi zen. Horrekin 
batera, aisialdiko eskolak eta federakuntzak sortzen hasi ziren. Aisialdi 
talde guztiek, nahiz elizakoek nahiz laikoek, helburu bera zuten: giza 
balioetan eta talde harremanetan heztea. 

 
Ordu arte garrantzia eduki zuten betiko bi eragileek jarraitu zuten 

80ko hamarkadan ere; kirol eta kultura jardueren garapena nabaria zen 
bezala, kaleak betetzen zuen esparrua geroz eta txikiagoa zen. Geroz eta 
zailagoa zen auzo giroan haurren jolasak eta harremanak ikustea. 
Jarduera horiek egunerokotasunean gero eta espazio txikiagoa zutelako 
alde batetik, eta bestetik, kalean mesfidantza sortzen hasi zelako 
(drogak, lapurretak, koadrilen arteko indarkeria…). Ondorioz, jolastoki 
babestuak sortzen hasi ziren, ludotekak esaterako. 

 
Kaleak betetzen zuen espazio hori ekimen publikoek hartu zuten 

hamarkada horretan. Udal eta aldundiek arautu egin zuten aisialdi 
antolatuaren inguruko guztia, eta esku-hartze zuzena izango dute, euren 
eskaintza propioa sortuz. Horrek maila askotan eragin zuen: arauketa, 
ekipamenduak, formazioa, informazioa. Horrek guztiak eztabaida sortu 
zuen, alegia, boluntariotzaren eta profesionalizazioaren artekoa. 

Ekimen publikoak, beraz, berezko tokia hartu zuen hamarkada 
honetan, eta ondorengo urteetan izango duen zabaltze prozesua 
iragartzen hasi zen. 
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d) 90eko hamarkada: hamarkada honek eragileen eta eskaintzaren 

dibertsifikazioa ekarri zuen. Aisiaren esparruko eskaintzaren ugaritasuna 
azpimarratzekoa zen.  

Alde batetik, joera berriak agertu ziren betiko aisialdi taldeen baitan: 
federazio eta parrokiekin lotura galdu zuten batzuk, eta kale 
animaziorako enpresa txikiak sortu zituzten beste batzuk. 

Bestalde, zerbitzu enpresa sendoagoek ekipamendu komertzialak 
sortu zituzten (Txiki-Park, Happy-Park…) 

Aldi berean, euskara elkarteetatik aisialdiko taldeak osatu 
ziren, helburu linguistikoak eta aisialdiko jarduerak bilduz. 

Baina hamarkada honetako berrikuntzarik adierazgarriena ikastetxeei 
dagokiena da: eskolaz kanpoko jardueren antolaketak gero eta garrantzi 
handiagoa zuen. 

 
Aisialdi hezitzailearen egoera definitzeko honako hau esango genuke: 

aisialdiaren arloan aitzindari izandako mugimendu honek 
erronka berriak ditu aurrez aurre, eta horietara egokitzeko 
bidea aurkitu beharko du bizirik eta osasuntsu iraun nahi badu. 

 
Egokitze bide horretan kontuan hartu beharreko hiru maila hauek 

daude: dinamika, joerak eta beharrak asko aldatu direla. 
 
Ohiko hezitzaileen artean ere banaketa gertatu dela esan daiteke. 

Alde batetik, betiko aisialdi taldeak daude, eta bestetik, zenbait aisialdi 
talde berriren sorrera nabarmendu behar da. Banaketa horren inguruan 
aipatzekoa da: 

 
1. Betiko aisialdi taldeen egoerari dagokionez, hainbat jatorritako 

taldeak gero eta gertuago daude elkarrengandik: eskaut taldeen, 
parrokiako talde nahiz talde laikoen egoera parekoa dela azpimarra 
daiteke. Aisialdi talde berriek, betiko aisialdi talde hezitzaileek garatu izan 
dituzten hainbat helburu, baliabide eta dinamika berenganatu badituzte 
ere, gaur egun sortutako nahi eta beharrei bereziki erantzuteko jaio dira. 
Talde berri horien erronka, beraz, helburu tradizional horien eta egungo 
eskaeraren arteko uztarria topatzea litzateke. 

 
2. Aisialdiaren alorreko beste eragileen arteko aldeak: ekimen 

publiko eta kirol nahiz kultura jardueren hazkundea nabarmena da, baina 
aldi berean, deigarria da kaleak aisialdirako eskaintzaren esparruan galdu 
duen lekua. Eragile horien parean sortu den beste kategoria baten 
garrantzia azpimarratu behar da, enpresa pribatuena hain zuzen. 

 
Laburbilduz, azken hamarkadetan aisialdiak izan duen garapena ikusgarria 

izan da. Haur eta nerabeen aisia birmoldatu egin da, erabat; aldatu egin baitira 
eskaintzaren ezaugarriak eta bertan parte hartzen duten elementuak. 
Boluntarioen esku eta ilusioan oinarritutako eskaintza izatetik, soldatapekoen 
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esku eta formazio eta profesionaltasunean oinarritzera pasa da. Eskaintza 
sinplea eta errepikakorra izatetik, ikusgarria eta malgua izatera pasa da. 
 

Aisialdian eragiten duten beste faktore batzuk ezin ditugu ahaztu, izan ere, 
haur eta gaztetxoen aisialdiaren bizipenak lotura handia du gizartean indarrean 
diren balio eta lehentasunekin; hortaz, aisialdiaren azterketak kontuan hartu 
behar du gizartean indarrean diren zenbait dinamikek haur (eta helduen) 
aisialdian duten eragina. 
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4. AISIALDIAREN EGOERA GAUR EGUN  
 

Haur eta gaztetxoen aisialdia eskola denboratik kanpoko denboratzat hartu 
izan da. Denbora libre horretan kalean jolas librean igarotzen duten denbora 
gutxitzen joan da, eta aldiz, eskolaz kanpoko formazio akademikoari eskainitako 
denbora handitzen. Hasieran aipatzen genuen AISIALDIA= DENBORA 
LIBREA + ASKATASUNA + GOZAMENA ez dator bat gizarteak gaur egun 
aisialdiari buruz duen ideiarekin. Denborari dagokionez, eskolatik kanpo 
gelditzen zaien denbora hartzen da denbora libretzat. Askatasunari 
dagokionez, beraien nahietatik aldenduta egon daiteke askotan, gurasoen 
nahiak nagusitzen baitira; beraz, erabateko askatasuna ez da beti ziurtatzen. 
Gozamenari dagokionez, derrigortasun mailak gora egiteak gozamena 
gutxitzea dakar. 
 

Ohikoa da haur eta gaztetxoek, eskola orduak amaitutakoan, eskolaz 
aparteko zereginak egin behar izatea. Besteak beste, hizkuntzak direla, musika 
eta informatika direla, edota kirola eta aparteko eskolak direla, haur eta 
gaztetxoei betebehar berriak egokitzen zaizkie, eskolakoez gain. Horrek guztiak, 
eskola denbora ez den eta aipatutako zereginetan aritzeko denbora ez den 
bestelako denbora murriztea ekarri du ondorioz; antolatu gabeko denbora 
murriztea, alegia. Bide horretatik, haur eta gaztetxoen aisialdian behinik 
behin, betebeharrei eta formazio erantsiari eskainitako denbora handitu egin da 
azken urteetan. 
 

Aisialdia nolabaiteko betebeharra bilakatu dela esatean, bi gauza esan nahi 
ditugu. 
 

1. Aisialdiko denbora “bete” edo “okupatu” beharra sumatzen da 
2. Bete beharrekoak behar edo lan berriak dira gaztetxoarentzat  

 
Gizarteak aldaketak jasan dituen moduan (biztanleria gutxitzea, lan 

arloaren espezializazioa, sekularizazioa, indibidualismoa…), aisialdiak ere 
aldaketak izan ditu. Helduen mundua gero eta antolatuago dagoen moduan, 
haurrena ere gero eta antolatuago dago. 
 

Aldaketen norabidea zehaztu aurretik, heldu eta gaztetxoen aisialdian 
agertzen diren hiru ardatzen berri emango dugu. 
 

1. Aisialdia antolatu beharreko denbora bihurtu da. Eguneko orduak 
ordutegi eta programazio finko baten mende kokatzen ditugun bezala, 
aisialdian ere islatu da antolaketa hori. Horrela, bete beharreko jardueren 
artean bai lanari, bai denbora libreari dagozkionak sartzen dira, bi arlo 
horien artean bereizketa nabarmenik egin gabe. 
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2.  Aisialdia eginbeharrik gabeko denbora izatetik, okupatu edota 
bete beharreko denbora izatera pasa da. Jendea libre gelditzen den 
denbora horren beldur ote den galdetzen diote zenbaitek beren buruari; 
jendeak denbora librea hutsik ikusten badu, ondasun preziatu bat galtzen 
ari dela uste baitu. 

 
3. Aisialdia ekintzarako denbora bihurtu da. Berdin dio zer eskaintza 

aukeratzen den, azkenean, aisialdian garrantzitsuena aisialdi hori 
antolatzea, okupatzea eta aprobetxatzea da. 

 
 

4.1. AISIALDIAREN ALDAKETEN NONDIK NORAKOAK 
 
 

Aisialdiaren alorra zer izan den eta zer bihurtzen ari den ulertzeko aldaketa 
batzuk aipatu behar ditugu: 
 

1. Kaletik talde antolatuetara: gaur egun, ohikoagoa da gaztetxoak 
eskolatik kanpo talde antolatuetan aritzea, kale girotik babestuta, hain 
justu ere. 

2. Auto-antolaketatik antolatutakora: haur eta gaztetxoek lan 
gutxiago daukate eskolatik aterata zer egingo duten pentsatzen, 
dagoeneko antolatuta baitute handik kanpoko zeregina. Inprobisazioak 
eta bat-bateko jarduerek gero eta leku gutxiago dute. 

3. Ardura gabekoa izatetik okupazio denbora izatera: eskolako 
zereginak egin ondoren, lagun girorako eta jolaserako denbora zen 
aisialdia, batik bat. Orain, aldiz, neurri handi batean, okupazio denbora 
da aisialdia. 

4. Iraupen luzeko proiektuetatik ekintzetara: lehen, aisialdiko taldeek 
“bizitzaren eskola” izan nahi zuten gaztetxoentzat. Gaur egun, ekintzetan 
espezializatzen direla ere uler daiteke. 

5. Eliza giroko ekimenetatik, ekimen laikoetara: atzera begiratuz 
gero, Eliza eta sinismen inguruko ekimenak izan dira aisi hezitzailearen 
arloan lanean aritu direnak. Gaur egun, berriz, gizartearen beraren eta 
aisialdiaren sekularizazioaren ondorioz, formazio akademiko eransteaz 
gainera ekimen laikoak nagusitu dira (kirola, dantza, musika, ludoteka…) 

6. Haurra sortzaile izatetik, sortutakoaren hartzaile izatera: haurren 
sormena eta ekimena sustatzeko moduko jarduerak lantzen ziren; 
gaurkoan, berriz, gaztetxoak dagoeneko sortuta eta antolatuta dauden 
zereginen hartzaile dira. 

7. Balioen lanketatik trebatze lanetara: aisialdi antolatuak funtzio 
hauek bete nahi zituen: balioak landuz garapen pertsonalaren alde lan 
egitea eta funtzio ludikoa betetzea. Gaur egungoak, ordea, formazio edo 
trebatze funtzioa eta zaintza funtzioa betetzen du. Umea zaintzea, 
zerbait ikasten edo zerbaitetan trebatzen den bitartean. 
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8. Denbora ematetik denbora okupatzera: lehen, antolatutako 
aisialdiko ekimenek denbora “eman” egiten zuten, gaur egun, berriz, 
denbora “hartu” egiten dute, okupatu eta bete, alegia. 

9. Musu-truk egindako lanetik, ordaindutako lanera: lehen, aisialdiko 
taldeetako lan taldea militantziaz aritzen zen askotan, eta lan egiteko 
gogoa zen beraien lan eskergaren oinarri; taldearekin sendo 
konprometitutako pertsonak izanik, luze aritzen ziren aisialdiko taldean 
lanean. Gaur egungo lan taldeak ogibidez edo lanbidez dihardutenak 
dira. 

 
Aldaketa orokor hauek hiru eremutan ikus daitezke. Honako taula honetan 

oso argi ikusten dira: 
 
 

 LEHENAGO ORAIN 

NON? 
KOKAPENA 

GUNE KOMUNITARIOAK 
(KALEA, AUZOA, ELIZA, 

ETAB) 

GUNE FORMALAK, 
ARAUTUAK 

(IKASTETXEAK, 
AKADEMIAK…) 

ZERTAN? 
EDUKIA 

JARDUERA LUDIKOAK 
GIZA BALIOEN LANKETA 

TALDE HARREMANAK 

FORMAZIOA 
ESPEZIALIZAZIOA 

(“IKASGAIA”) 

ZERTARAKO? 
FUNTZIOA 
HELBURUA 

HAURREI AUKERAK 
ZABALTZEA: BERAIEN NAHI 

ETA BEHARRETARA 
GURASOEN BEHARRETARA 
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5. HAUR ETA GAZTEEN AISIALDIRAKO 
ESKAINTZAREN AZTERKETA 

 
 

5.1. AISIALDIKO ERAGILE ETA JARDUERA NAGUSIAK 
 
 

GAUR EGUNGO AISIALDIKO ERAGILE NAGUSIAK 

AISIALDIKO BETIKO 
TALDEAK 

ERAKUNDE 
PUBLIKOAK ETA 
IKASTETXEAK 

BESTELAKO GIZARTE 
ERAGILEAK 

Kirola 
Kultura jarduerak 
Euskara taldeak AISIALDIKO TALDE BERRIAK ZERBITZU 

ENPRESAK 
 
 

AISIALDIKO BETIKO TALDE HEZITZAILEAK 
(Aisialdiko parrokia taldeak, eskautak, aisialdiko talde 

laikoak) 
 

- Talde horien filosofia eta oinarriak egitasmo hezitzaile sendoa, 
boluntario lana eta inplikazioa dira; azken bi horiek balio handia dute. 

- Beraien helburuak haur eta nerabeen denbora librean erreferente 
bihurtzea eta heziketa pertsonala eta autonomoa garatzea dira. 

- Taldean landu beharreko gizarteratze prozesua gizarte balio 
aldaketarako osoa baliagarria dela uste dutenez, aisialdiak gizakien 
heziketa integrala garatzeko duen ahalmenaren alde egiten dute. 

- Ondorioz, beraien ustez, aisialdiak ekintza edota eragin sozialera 
zuzendua behar du, eta aldi berean, gizabanakoaren hezteko bidea 
ere izan behar du. 

 
 

AISIALDIKO TALDE HEZITZAILE BERRIAK (AISIALDIKO 
TALDE HEZITZAILE MISTOAK) 

 
- Izaera horretako talde gutxi dago, baina pisu kualitatibo handia hartzen ari 

dira. 
- Talde horien jatorria mistoa da, bertako hezitzaileak betiko aisialdiko 

taldeetatik, kirol eta kultura elkarteetatik eta euskara elkarteetatik datoz. 
- Antolaketari dagokionez, formula mistoa erabiltzen dute, batzuk liberatuak 

dira eta beste batzuk boluntarioak. 
- Helburuek ere jatorri eta antolaketa ereduarekin dute zerikusia, betiko 

aisialdi hezitzailearen aldeko filosofia eta formazioa, profesionalizazioa eta 
lan banaketa aldarrikatzen baitituzte. 



Aisialdiko heziketaren bilakaera eta egungo egoera. Etorkizunerako erronkak 
 

 18 

- Ohiko dinamika eta erronketatik urrundu eta formula berriak probatzea 
dute erronka: balioak lantzea, hizkuntzaren inguruan dauden kezketara 
egokitzea, eta haur eta gaztetxoen ohiturei egokitzea, hain zuzen. 

- Egitasmo definitua dute, baina, aldi berean, malgua. 
 

 
 

IKASTETXEAK 
 

- Ikastetxeek aisialdiko eragile gisa duten pisua nabarmena da, baina, aldi 
berean, esperientzia laburra dute alor honetan. 

- Aisialdiko jarduerak antolatzen hasteak lotura zuzena du hezkuntzaren 
erreformarekin; aisialdi hezitzailea bihurtu nahi dute eskolaz kanpoko 
denbora, eta horretarako, heziketa integrala eskaintzen zaie ikasleei. 

- Aisialdiko eragile tradizionalen printzipio pedagogikoak erabiltzen dituzte 
(balio eta arauen transmisioa, arazoak konpontzea eta helburuak lortzeko 
ekintza eta estrategietan heztea…) 

- Hezkuntza formalean ebaluaketak duen garrantzia arlo informalean ere 
landu nahi dute. 

- Mezu kontrajarrien kontra lan egiten dute. Alde batetik, eragile bakar 
batek heziketaren ardura hartzea onuragarria iruditzen zaie, heziketa 
koherente eta osatua eskaintzeko, eta beste aldetik, aisialdiko beste 
eragileekin elkarlanean aritzen dira. 

 
UDALAK 

 
- Aisialdiko eragile honentzat aisialdia eskaintzea zerbitzuak eskaintzea da, 

eta gizartean dauden hutsune eta beharrak betetzeko asmoz sortu da. 
- Homogeneotasuna da udalek eskaintzen dituzten zerbitzuen ezaugarri 

nagusietako bat, hainbat baliotako mikro-giro bereiziak ez sortzea baita 
beraien helburua. 

- Udalen artean eta udalen eta aisialdiko beste eragileen artean koordinazio 
falta sumatzen da, gehienetan ez baitute elkarren esperientzien berri. 

- Zabaltzeak eta errentagarritasunak sortzen die kezka gehien, aspektu 
hezitzaileari jaramon gehiegirik egin gabe. 

 
ZERBITZU ENPRESAK ETA ESKAINTZA KOMERTZIALA (KALE 
ANIMAZIOA, UDALEKUEN KUDEATZAILEAK, EGONALDIEN 

ANTOLATZAILEAK, AZPIEGITURA FINKOAK…) 
 

- Azken hamar urteetan sortutako taldeak dira. Batzuk sortzaileen ekimen 
eta bultzadaz sortuak dira, eta besteak beste eragile baten bultzadaz 
sortuak (udalek batik bat). 

- Talde hauetako langileak garai batean aisialdi taldeetan boluntario 
izandakoak dira. 
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- Talde hauen helburu nagusia eskainitako jardueretatik etekin ekonomikoak 
ateratzea da nagusiki. Batzuek gizartearen onurarako zerbitzua ematea 
ere badute helburu. 

- Tartean, ingurumenaren hezkuntza eta jolas giroan euskararen erabilera 
sustatu nahi dutenak. 

 
KIROL ETA KULTURA TALDE ETA JARDUERAK 

 
- Talde eta jarduera hauen helburua espezialitate edo zaletasun bat lantzea 

eta horretan trebatzea da. 
- Azken urteetan kirol jarduerek garrantzi handia hartu dute. Haur gehienek 

kirola dute aisialdiaren jarduera finkoa, eta horixe da adierazgarri nagusia; 
izan ere, kirol taldeez gainera, ikastetxeak ere kirol dinamizatzaile 
garrantzitsuak bihurtu dira. 

- Euskal kulturarekin lotuta dauden jarduerek (dantza, bertsolaritza, 
trikitixa…) jakin-min eta zaletasun handia sortu dute, euskararen 
berreskurapenaren bidetik. 

- Jarduera hauetan subjektua da jardueraren protagonista aktiboa, eta 
heziketa bidea ondo egindakoaren balioa da. Inplikazioa handia da, eta 
hezitzaile zein haurren konpromisoa iraunkorra; baina ez da beti 
dibertigarria izaten. 

- Talde harremanak lantzen dituzten balio hezitzaileak (elkarlana, 
taldearekiko konpromisoa…) oinarri eduki arren, lehiakortasunaren 
arriskua ere hor dago, irabazteak gehiegizko garrantzia hartzen duenean 
bertan behera geratzen dira eduki hezitzaileak. 

 
EUSKARA ELKARTEAK 

 
- 80ko hamarkadan sortutako elkarte hauek euskararen erabilera sustatzea 

dute helburu. 
- Elkarteen barruan haur eta gazteei zuzendutako aisialdi jarduerak 

burutzen dituzten lan taldeak daude. 
- Eskolatik kanpoko euskararen erabilera bultzatzea eta euskaraz gozatzea 

eta dibertitzea dira helburu nagusiak. 
- Helburu linguistikoak lortu ahala, aisialdi hezitzaileko helburu 

pedagogikoek ere garrantzia hartzen dute. 
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6. AISIALDIAREN ETORKIZUNAREN IRUDIKAPENA 
 
Aisialdiko programen ibilbidean eta garapenean, sarritan ahaztu egin ohi da 
aisialdiko heziketaren funts nagusia. Ez da kontuan hartzen aisialdiko heziketa 
bitartekoa dela; partaideek jarrera kontsumistak, alienatzileak, lehiakorrak, 
elkartasunik gabekoak, ez-sortzaileak alde batera utzi eta beraien aisia beste 
era batera eraikitzen ikasteko bitarteko bat besterik ez dela, alegia. Eta xede 
hori lortzeko bide bakarra bizipena, esperimentazioa dela; partaideak berak 
izatea ekintzen protagonista. Gauzak egiteko, planifikatzeko, harremanak 
izateko beste modu batzuk kontuan har ditzagun; azken batean, aisialdiko 
heziketa aisialdirako heziketa bihurtzea. 
 
Hona hemen, gaur egun nagusi diren joerak aldatzeko lagungarri gerta 
daitezkeen ideia batzuk: 
 
 
• PLANGINTZA EZ-ZUZENTZAILEAK: plangintzek ez lukete izan behar orduen 

egitarau estu eta ekintzen hurrenkera hutsak. Hezitzaileak haurren 
zerbitzurako baliabide bat izan beharko luke; haurrek eskatzen diotenean 
haurrei lagundu behar die, baian haien ekimena eta bat-bateko jarduera 
errespetatuta, betiere. Benetan planifikatu behar dena zera da: zer egingo 
dudan nik, hezitzaile gisa, erritmoak ez bizkortzeko eta hezitzailea 
protagonista nagusia izan gabe. 

 
• EKINTZAK ez dira hartu behar helburu gisa, bere horretan, bitarteko gisa 

baizik: askoz ere egokiagoa litzateke partaideen interesetatik abiatzea, eta 
ez guk bilera luze eta ezordukoetan egiten ditugun planifikazioetatik. 

 
• Partaideei ekintzak ANTOLATZEN ETA PRESTATZEN LAGUNTZEA dena 

eginda ematea baino interesgarriagoa da. Nahiz eta horrela ekintza 
gutxiago egin. Bizitzako beste hainbat esparrutan dena eginda aurkitzen 
dute, eta zertarako balio du? 

 
• Partaidek dituzten BEHARRAK ETA GABEZIAK OREKATU behar dira: 

lasterka egin, jauzi egin, erlaxazioa, oihu egin… eskolan, etxean, eta 
kalean ere nekez egin ditzaketen gauzak egin. 

 
• Ezin dugu haurrekin jokatu haien gurasoekin jokatzera ausartuko ez 

ginatekeen moduan: hobe da arrazoiak eman, gauzak inposatu ordez; hitz 
egiteko hurbildu, urrunetik oihukatu ordez; begirunez jardun; era aktiboan 
entzun… 

 
• Haurrak ERRESPETATU: beraiek eta gainerakoak errespetatuz haziko dira. 

 
• Utz iezaiezu beldurra edukitzen, haserretzen. Malkoak eta kasketaldiak 

osasungarriak dira. 
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• Utzi haurrei ahal diren ERABAKI gehienak hartzen. Konfiantzarekin haziko 

dira eta erabakiak hartzeko gai izango dira. 
 
• ZENTZUZKO MUGAK jarri. 

 
• Haurrengandik duten ONENA JASOKO DUZULA PENTSATU. Ahal duten 

guztia egingo dute arrazoi zenuela ikusarazteko. 
 
Askoz erosoagoa da gaur egungo inertziari jarraitzea; zaila da gauzak aldatzen 
saiatzea, gaur egun hezitzaile garenok jaso dugun heziketaren bide berari 
jarraitu ordez beste bide batzuetatik abiatuta. Baina ahaleginak mereziko du, 
eta, gainera, aisialdian aipatutako gakoei jarraituz egindako lana ezin hobeto 
egokitzen zaio gaur egungo haurrek eta gazteek bihar benetan beharko 
dutenari. 


