
Ikasturte bukaerarekin batera, merezitako oporrak aparte, datorren ikasturtea prestatzeko eta material
berria erosteko ordua iristen da.
Steilasen helburu nagusietariko bat HEZKIDETZA jorratzea izanik, momentu hau literatura, jokoek eta
jostailuek ume eta gazteen garapenean duten garrantziaz  hausnartzeko oso egokia dela  uste dugu.
Baita estereotipo eta baloreen transmisioan ere.
Haurtzaroan, umeek jakintza, ezagutza eta adierazpena jokoen eta jostailuen bitartez garatzen dituzte.
Jokoetan neskek eta mutilek gertuko bizipenak eta aukerak adierazten dituzte, portaerak, jokabideak
eta trebetasunak ikasten dituzte eta etorkizunerako nortasuna ere eraikitzen dute. Haurrek jokoen bidez
bereganatzen dituzten baloreak eta ahalmenak jostailuek sendotzen dituzte. 
Zoritxarrez, gizarte heteropatriarkalean bizi gara non balore maskulinoak femeninoak baino nagusiagoak
diren eta benetako berdintasuna lortzeko bide luzea egin beharra dagoen. Gure ikastetxeetan aldaketa
hori gerta dadin ari gara lanean baina publizitate-eragileek, komunikabideek eta askotan editorialek ere
estereotipoz  beteriko  irudiak  islatzen  dituzte  gehienetan.  Berdintasun  harremanak,  errespetua  eta
elkartasuna bultzatu beharrean, sexismoa, indarkeria eta horrelako baloreak bultzatzen dituzte. 
Horregatik,  material  didaktikoa aukeratzeko garaian,  kontuan izan behar ditugu horren kalitatea eta
umeen adina, noski, baina batez ere jarrera eta balore positiboak lortzeko laguntzen duen ala ez. Beraz,
ondoko hauek kontutan hartzea ezinbestekotzat jotzen dugu:
Jostailuen kasuan:

1. Neskek zein mutilek erabili ahal izatea, 
2. Eredu sexistak eta indarkeria ez bultzatzea, 
3. Berdinen arteko harremanak eta komunikazioa bultzatzea eta sendotzea, 
4. Kooperazioa eta laguntasuna sustatzea, 
5. Jolasaren edo jokoaren helburua ondo pasatzea izatea, 
6. Edozein umek erabili ahal izatea, hau da, trebetasunik ez izanda ere inor baztertzeko aukerarik

ez ematea, 
7. Dibertigarria eta jolasteko gogoa piztea, 
8. Jakin-mina eta sormena garatzen laguntzea, horretarako jostailuak erreza izan beharko du, 
9. Jolasteko aukera berriak ematea, hau da, errepikakorra ez izatea 
10. Pentsatzeko ahalmena eta arazoei aurre egiteko baliabideak topatzen laguntzea. 

Liburuen kasuan:
1. Izenburuetan, marrazkietan, eta ekintzetan emakumezko eta gizonezkoen arteko oreka dagoela,
2. Hizkuntza, jarduerak eta estereotipo sexistarik ez daudela, 
3. eta rol klasikoak, (mutila ausarta … eta neska menpekoa …), ez dituela transmititzen, hau da,

gizonezkoak etxeko lanetaz  eta  besteen zaintzetaz  aritzen  direla,  neskek  erabakiak  hartzen
dituztela eta abar

4. “Amodio erromantikoa” baino haratago berdintasunezko harreman afektiboak erakusten dituena.

Ez dago jaiotzez ustezko rol maskulino edo femenino hartzera bultzatzen gaituen instinturik jokoaren
munduan;aitzitik,  inguru hurbilak eragindako ikasprozesua da,  eta ikasprozesu hori  ekintza  ludikoez
helduok egiten dugun erabilpen  sexistaren  ondorioa  da.  Hortaz,  helburua  ez da mutikoek  panpinak
hartzea eta neskek autoak derrigorrez, helburua ohiko dualitatea baztertzea da: “hau neskena da” “hau
mutikoena da” eta honela neskek zein mutilek jostailu hori erabiltzeko aukera baztertu.
Jokoek zein bideojokoek eta haur eta gazte literaturak  norbanakoaren identitatea sortzen laguntzen
dute, bai eta inguru sozialean integrazioa ere. Horien bitartez etorkizuneko gizartea definituko duten
ideologia eta baloreak transmititzen ditugu. Eta honetan datza gure parte-hartze aktiboaren garrantzia
material didaktikoa erostearen aurrean. 
Gaia arduraz trata dezagun, gure erabakien bidez jokoek eta jostailuek aurrera begiratzea ahalbidetu
eta sustatu dezagun, neskek zein mutilek erabiltzeko aukera izan dezaten eta bultzatzen duten baloreek
eragina izan dezaten berdintasuneko etorkizunean.
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