
 

Informazio gida 

 

AISIA, JOKOAK ETA 

JOSTAILUAK 



 

 2 

OINARRIZKO GAITASUNEKIKO LOTURA  

HELBURUAK  

HELBURU OROKORRA  
 

Aisialdiko moduak eta baliabideak modu kritiko eta arduratsuan aukeratzen eta jostailu na-
hiz bideo-jokoak modu seguruan erabiltzen jakiteko behar diren oinarrizko gaitasunak es-
kuratzea.  
 

HELBURU ESPEZIFIKOAK  
 

 Jostailuak, bideo-jokoak eta ongi pasatzeko moduak aukeratzeko garaian, irizpide 

gehiago izatea (etiketak, prezioa, elkartasuna…), publizitateak eskaintzen dituenez 
gain.  

 Ongi pasatzea eta aisialdia balioestea, jarrera kontsumistarik izan gabe.  

 Jostailuak eta bideo-jokoak modu arduratsuan erabiltzea.  

 Bideo-jokoek transmititzen dituzten balioei dagokienez, zentzu kritikoa garatzea.  

AURKEZPENA  

Gure gizartean aisialdia eta kontsumoa loturik egoten dira, askotan. 

Hamaika produktu eta zerbitzu ditugu eskura denbora librerako 
(jokoak, bidaiak, kirol-osagarriak, kultura...). Eta hori guztia disei-

natu, publizitatu eta merkaturatu egiten da.  
 

Haur eta gazteek ere gero eta tresna eta aukera gehiago dituzte aisialdirako (jostailuak, 

bideo-jokoak, merkataritza-zentroak, teknologia berriak, mp4-ak, mugikorrak, Internet ).  
 

Aisialdiko eta jolaserako produktu eta zerbitzuen artean aukera arduratsua egiten irakatsi 

behar diegu, baita baliabide horiek guztiak modu seguruan erabiltzen ere. Hona hemen 
aintzat hartu beharreko hainbat alderdi: etiketetako informazioa ulertzea, saltzeko erabil-

tzen diren publizitate-teknikak, erabiltzeko garaian hartu beharreko segurtasun-neurriak   
 

Denbora librea eta aisialdiko jarduerak kudeatzen jakitea oso baliagarria izan daiteke. Ongi 
pasatzen dugunean ikasi ere egiten dugu; eta hori ez da kanpoko objektu edo jardueren-

gatik soilik gertatzen, baizik eta baita norberaren gogo-aldartearen, sormenaren eta eki-
menaren arabera ere. Beraz, gara daitekeen gaitasuna da. 

Ikasleen garapen pertsonalerako eta herritar aktibo bihurtzeko beharrezkoak diren oina-

rrizko gaitasunak landuko dituzte ikasleek, eskola-curriculumaren oinarrizko 4 zutabee-
tan oinarrituta (jakiten ikastea, egiten ikastea, elkarrekin bizitzen ikastea eta izaten 

ikastea).  
 

Horretarako, AISIALDIKO MODUAK ETA BALIABIDEAK MODU KRITIKO ETA ARDURAT-

SUAN AUKERATZEN ETA JOSTAILU NAHIZ BIDEO-JOKOAK MODU SEGURUAN ERABILT-
ZEN JAKITEKO behar diren jakintza, trebetasun, abilezia, jarrera eta balioez baliatuko 

dira.  
 

* Tailer didaktiko bakoitzari dagokion artxiboan taula bat kontsulta daiteke; taula horre-

tan, jarduera osagarrien eta oinarrizko gaitasunen arteko lotura agertzen da.  



 

 3 

Kontzeptuak: Jokoa eta jostailua, aisialdia eta denbora librea.  

JOKOA jarduera bat da, eta horren bitartez, neska-mutilak bere inguruko ohiturak eza-

gutu eta barneratzen ditu modu dibertigarrian eta bere berdinekin harremanetan jartzen 
ikasten du. Gizakiaren lehen sorkuntza-ekintza da, unibertsala, eta gure espeziearen his-

torian errepikatzen dena.  

 
JOSTAILUA produktu bat da; hain zuzen ere, 14 urtez azpiko haurrek jokatzeko erabil de-

zaten berariaz sortutakoa. Jostailuak ez dira ezinbestekoak jolasteko, baina jolaserako ba-

liabide izan daitezke, jokoaren aukerak aberasten baitituzte.  

 
DENBORA LIBREA zera da, lan egiteko edo ikasteko, jateko edo lo egiteko erabiltzen ez du-
gun denbora. Denbora librea gaitasun birtuala da, gure eskura dugun denbora da eta guk 

nahi dugun moduan baliatu edo alferrik gal dezakegu.  

 
AISIALDIA zera da, gustuko gauzak egiteko eta hazkunde pertsonalerako erabiltzen dugun 

denbora.  

INFORMAZIOA  

Jokoaren eta aisialdiaren garrantzia  

Jokoa haurren okupazio nagusia da eta eginkizun oso garrantzitsua betetzen du, jokoaren 

bidez hainbat arlotan garapen handiagoa lor baitezakete: arlo psikomotorean, kognitiboan 
eta afektibo-sozialean. Horretaz gain, haurren jokoak hezigarriak dira eta haurren sorkun-

tza-ahalmena areagotzen dutenez, errealitatea ulertzeko bitarteko eraginkortzat hartzen 

dira.  
 

Jokoaren bidez esperimentatu egiten dute, baita ikasi ere, eta errealitatea islatu eta 
transformatzen dute, modu aktiboan. Haurrak hazi egiten dira jokoaren bitartez. Jolas-

teko eskubidea eta denbora ezabatzeak ondorio larriak ditu adingabeen garapenean eta 

etorkizunean helduak direnean izango duten portaeran.  
 

Jostailua jokoa errazteko eta aberasteko gailua da; jarduera ludi-

koan bitartekari eta motibatzaile izaten da.  
 

Alabaina, ohiko moduan jostailua ez da behar adina balioesten. Kul-
tura-transmititzailetzat hartu beharrean, jostailua edukitzeko kultu-

raren beste produktu bat bihurtu da. Jostailu baten alderdirik ga-
rrantzitsuena ez da objektua bera, baizik eta haurrak bere egitea, 
menderatzea, gozatzea, ezagutzea, partekatzea, zaintzea eta 

haurra jostailuaren arduradun egitea. Jostailu asko izanez gero, 

zailagoa izaten da jostailuak balioestea eta bereganatzea.  
 

Adin jakin batera iritsitakoan, ongi pasatzeko ez dira jostailuak 
behar izaten, baizik eta aisialdiko beste hainbat jarduera eta ob-

jektu, hala nola, bideo-jokoak, kontsolak, musika-erreproduzigailuak, kirol-osagarriak eta 
abar; dena den, egoera berdin-berdina izaten da. Aisialdiaren eta ongi pasatzearen balioa 

transmititu behar diegu adingabeei, kontsumismoa alde batera utzita.  

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml


 

 4 

Jostailuak hautatzeko irizpideak  

Jostailuen publizitatea  

Alde batetik garrantzitsua da komunitatean dauden aisialdiko baliabideen berri ematea 

(kultura-etxeak, gazteguneak, kiroldegiak, ongi pasatzeko tokiak eta abar); baliabide ho-

riek ezagutzera eta parte hartzera animatu behar dira.  

 
Eta horretaz gain, ikasleen ekimen-gaitasuna susta dezakegu, beraiek bila ditzaten ongi 

pasatzeko modu ez-kontsumistak.  

Jostailu bat aukeratzeko garaian, alderdi askok eragiten duten haurrengan: koloreek, ta-

mainak, modak eta abarrek. Helduek, aldiz, beste irizpide batzuei erreparatzen diegu: pre-

zioa, etiketetako informazioa, eta balio ludiko eta hezigarria.  

 
Irizpide horietaz gain, adingabeei bestelako erantzukizun-irizpideei erreparatzen irakatsi 
behar diegu, esate baterako, jostailuaren segurtasuna, adinaren arabera egokia ote den, 

jostailuak sustatzen dituen balioak (positiboak diren eta gure balioekin bat ote datozen), 

fabrikazioan ingurumena errespetatu ote den edo bidezko baldintzetan egina ote dagoen.  

 
ICTI kodea zera da, jostailu Industrien Nazioarteko Kontseiluak egindako jokaera onen ko-
dea; jostailuak bidezko moduan, seguruan eta osasungarrian eta ingurumena errespetatuz 

ekoiztea sustatzen duten erakunde edo enpresei emango zaie bakarrik. Kreditazio hori zein 

enpresek duten ikus dezakegu Webgune honetan: www.icti-care.org  

Publizitateak bitarteko guztiak baliatzen ditu jostailuak 

erabat erakargarri eta desiragarri aurkezteko haurrei. 
Zenbait publizitate-mezu nahasgarriak dira eta ongi pa-

satzea jostailu jakin batzuk edukitzearekin lotzen dute; 
produktuen irudi desitxuratua eta engainagarria ematera 
ere iristen dira. Horregatik, publizitatea adingabeekin az-

tertu eta horri buruz haiekin hitz egin behar da, publizita-

tearen aurrean jarrera kritikoa gara dezaten.  

 
22/1999 Legearen bidez —89/552/EEE Zuzentaraua— 
adingabeak publizitatetik babesteari buruzko arauak ema-

ten dira; MUGARIK GABEKO TELEBISTA ere esaten zaio. Legearen arabera, jostailuen pu-
blizitatearen eta telesalmentaren kasuan, “ezin da nahasmenik sortu ez jostailuen ezauga-

rriei dagokienez, ez segurtasunari dagokionez, ezta haurrak jostailu horiek minik hartu 
gabe edo besteei minik eman gabe erabiltzeko behar dituen ahalmenari eta gaitasunei da-

gokienez ere”.  

 
Horretaz gain, 1993ko abenduaren 14ko "Haurrentzako Publizitaterako Kode Deontologi-

koa" ere badago, Jostailu Fabrikatzaileen Espainiako Elkarteak hartu zuena". Kode horre-

tan, “Jarraibide” jakin batzuk bildu dira, jostailuen publizitatearen hainbat alderdiri buruz.  
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Bideo-jokoak. Motak eta hezkuntza-aplikazioak  

Jostailuen etiketak  

Kontsumoko gainerako produktuek bezalaxe, jostailuek ere etiketa izan behar dute eta ho-
nako datu hauek, gutxienez, agertu beharko dute:  

 
1. Produktuaren izena eta marka. 
2. Enpresa fabrikatzailearen edo inportatzai-

learen izena eta helbidea. 
3. Argibideak, oharrak, eta instalazioaren in-

guruko gomendioak, erabilera eta manten-
tzea, maneiua, manipulazioa, arriskugarri-
tasun– edo segurtasun-baldintzak, betiere 

informazio hori produktuaren erabilera 
egokia eta segurua egiteko beharrezkoa 

bada. 
4. Gehienezko potentzia, elikatze-tentsioa 

eta energia-kontsumoa aparatuaren ohiko 

funtzionamenduan energia elektrikoa era-
biltzen duten produktuen kasuetan. 

5. CE ikurra(Erkidegoko araudiaren arabera segurtasuneko oinarrizko eskakizunak 
betetzen direla adierazten duen Ziurtagiria). 

 
Etiketan bildutako informazioak ZIURRA, ERAGINKORRA, EGIAZKOA eta OBJEKTIBOA izan 
behar du. Ez die inolaz ere nahasmenik sortu behar produktua erosten edo erabiltzen dutenei.  

Bideojokoak ez dira jostailuak. Programak dira, eta sistema interaktibo baten bidez, era-

biltzaileak jarduerak egin ditzake modu birtualean. Hainbat euskarri izan ditzakete: bideo-
kontsolak, poltsikoko makinak, on-line jokoak, bideo interaktiboak, jolas-makinak, PCrako 

edo telefono mugikorrerako jokoak. Bideo-jokoen mundua oso zabala da; mota asko 

daude eta hartzaile mota oso ezberdinei zuzenduta egon daitezke.  

 
Bideo-jokoen sailkapenetako batean oinarrituta, bideo-jokoen hezkuntza-aplikazioak eta 

arrisku espezifikoenak biltzen dituen taula bat aurkeztuko dugu.  
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Bideo-jokoen etiketak  

JOKO 

MOTA 
EZAUGARRIAK  HEZKUNTZA APLIKAZIOAK 

ARCADE  

Erabiltzaileak pantailak gainditu behar 

ditu jolasten jarraitzeko.  
 
Gutxieneko erreakzio-denboraren 

erritmo azkarra eskatzen dute. Arreta 

fokalizatua eta memoria behar dira.  

Garapen psikomotorearentzat eta orientazio espazia-

larentzat lagungarri izan daitezke.  
KONTUZ!  
Urduritasuna eta estresa eragin dezakete. Erabilera-

denbora mugatzea komeni da, baita tentsioari aurre egi-

ten laguntzea ere.  

EKINTZA  

Errepikapen-ariketetan oinarritzen dira. 

Erreflexu-azkartasuna eskatzen dute.  
 
Begi-esku koordinazioa garatzen dute.  

Informazioa eskain dezakete eta gai jakin batzuen 

aldeko motibazioa eragin.  
 
Jokoan ageri diren balioei eta kontrabalioei buruzko 

hausnarketarako oinarri izan daitezke.  

KIROLETA-

KOAK 

Trebetasuna, azkartasuna eta zehaztasuna 

eskatzen dute.  
 
Zenbat eta jokalari gehiago, orduan eta 

aberatsagoa da jokoa.  

Koordinazio psikomotorearen trebetasunetan trebatzea 

eta kiroletako arau nahiz estrategien berri izatea ahalbide-

tzen dute.  
 
KONTUZ!  
Urduritasuna eta estresa eragin dezakete. Erabilera-

denbora mugatzea komeni da, baita tentsioari aurre 

egiten laguntzea ere.  

ESTRATEGIAK  

Estrategia bat lantzea eskatzen dute.  
 
Kontzentrazioa, baliabideak administratzen 

jakitea, estrategiak pentsatu eta definitzea, 

eta aurkariaren portaerak aurreikustea 

eskatzen dute.  

Arrazoibide hipotetikoa eta logikoa garatzen dute, baita 

erabakimena ere.  
 
Jarduera parte-hartzaileak antolatzea interesgarria izan 

daiteke, jokoetan ageri diren balioak eta kontrabalioak 

aztertu eta horiei buruz hitz egitea ahalbidetzeko.  

SIMULAZIOA  
 

Estrategia edo trebetasun konplexuak 

eskatzen dituzte eta jakintza espezifikoak 

eskaintzen dituzte.  

Makinen funtzionamendua probatu, ikertu eta gidatzea 

ahalbidetzen dute. Ikasleei esan behar zaie eredu baten 

aurrean daudela, eta errealitatea simulatzaile onena 

baino askoz ere konplexuagoa izaten dela beti.  

MAHAI JOKOAK  

Trebetasun-jokoek erreflexuen azkarta-

suna, begi-esku koordinazioa eta espa-

zio-antolaketa indartzen dituzte.  
 
Galdera-erantzunen jokoen bidez jakin-

tzak eskura daitezke.  

Espazioaren pertzepzioa, logika, irudimena eta sormena 

garatzen dituzte. Jakintza jakin batzuk errepasatzeko 

baliagarriak izan daitezke.  

Bideo-jokoen estalkian honako informazio hau aurkituko dugu:  
 

 Jokoaren izenburua.  

 Enpresa sortzailea.  

 Zein hizkuntzatan dagoen.  

 Bideo-joko mota.  

 Gutxieneko eskakizun teknikoak.  

 Kaleratze-urtea.  

 Sarean jokatzeko aukera.  

 PEGI kodea.  

 
Legearen arabera, bideo-jokoen etiketetan lehen hiru datuak agertzea nahikoa da. Baina 
kontsumitzailearentzat datu guzti-guztiak dira beharrezkoak.  
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Bideo-jokoak elementu ludikoak dira eta 

jarrerak eta balioak indartzeko lagungarri 
dira. Bideo-joko askok gure ikasleei helarazi 

nahi diegun hezkuntzarekin bat datozen bali-
oak sustatzen dituzte; beste batzuk, ordea, 
balio horietatik urrun egon daitezke. Zenbait 

bideo-jokoren bidez giza eskubideen aur-
kako jarrerak sustatzen dira, hala nola, arra-

zakeria, indarkeria, sexu-diskriminazioa eta 

abar.  
 

Bestalde, gizonezkoen eta emakumezkoen 
figurei dagokienez, esan gabe doa estereoti-

poak daudela, eta askotan emakumeen kontrakoak izaten dira proportzio txikiagoan 
agertzen direlako eta, agertzen direnean ere, jarrera pasiboan, menderatuta edo biga-
rren mailako eginkizunarekin agertzen direlako; aldiz, gizonak nagusi izaten dira, jarrera 

aktibo eta menderatzailearekin. Hezitzaile garen aldetik, ikasleei hori guztia ikusarazi 

behar diegu, eta horrelako jokoen aurrean euren gaitasun kritikoa indartu behar dugu.  
 

PEGI kodea bideo-jokoak argitaratzen dituzten enpresek autoinposatutako autoerregulazi-

oko kodea da; piktogramen bidez, bideo-jokoaren edukiari eta gomendatutako gutxieneko 

adinari buruzko informazioa ematen zaio kontsumitzaileari.  

Bideo-jokoa balio-transmititzaile  
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Bideo-jokoak online 

Bideo-jokoak erabat nagusitu dira sarean. Dagoeneko, online formatu fisikoan bezainbeste 

jolasten da. Ordenagailuz edo kontsolaz jolasten da, baita sakelako telefonoz eta tabletaz 

ere. Online jokoak beste lagunekin jolasteko aukera ematen digu, zein elkarlanean zein  

lehiaketan. Horrek ekonomia eta pribatutasunari eragin diezaiekeen hainbat arrisku       

darama. Adibidez, diru birtualaren lapurreta, erabiltzailearen kontuen lapurreta, birusak, 

eraso edo estortsioak, zurrumurruak, SMS Premium zerbitzuetan izen-emateak eta abar, 

eta abar. Hauek saihestearren, ikasleei hurrengo aholkuak eman behar dizkiegu: 

 Jokoak konfiantzazko denda edo plataformetan eros itzazu. 

 Online jolasteko erabiltzen duzun gailua antibirus on batekin babes ezazu. 

 Informa zaitez jokoak “barneko erosketarik” duen, hau da, jolasten ari zaren      

bitartean jokorako osagarriak saltzen saiatuko den. Onartu eta ordaindu nahi     

izanez gero, modu seguru bat aukera ezazu (PayPal, adibidez) 

 Zure erabiltzaile-izena (“alias” edo “Nick”) ez zaitu identifikatu behar, eta ez da 

beste webguneetan erabiltzen duzunaren berdina izan behar. 

 Zure profilean zabaltzen duzun informazioari adi egon, eta saiatu zuk aukeratutako 

pertsonek soilik ikus dezaten. Horretarako, pribatutasunaren konfigurazioa         

berrikusi. 

 Ez ezagutarazi zure datu pertsonalak (lantokia edo ikastetxea, helbidea, etab.), 

ezta plataforman sartzeko erabiltzen duzun pasahitza ere. 

 Baimenei buruzko informazioa arretaz irakurri. Horrela, zure gailuan gordetako zein 

datu pertsonaletara sarbidea ematen ari zaren jakingo duzu.   

 Adi egon erabiltzailea eta pasahitza eskatzen dituzten mezuekin. 
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BALIABIDEAK  

Informazio-gidak  
 

 KONTSUMO ARDURATSUAREN GIDA 

Eusko Jaurlaritza. Kontsumo Zuzendaritza. 2009  
 

 KONTSUMITZAILEAREN ETA ERABILTZAILEAREN GIDA 

   Eusko Jaurlaritza. Kontsumo Zuzendaritza. 2007.  

 

 YOUTHXCHANGE GIDA 

Eusko Jaurlaritza. Kontsumo Zuzendaritza. 2005. Gure gizartean kontsumo iraunkorrarekin loturiko 

gaien eta erronken laburpena egiten du.  

 

Material didaktikoak  

 
EGIN KONTU KONTSUMOARI.  
Eusko Jaurlaritzaren Kontsumo Zuzendaritza. 2007.  
Haur Hezkuntzako ikasleei zuzendutako material didaktikoa, kontsumoarekin loturiko 4 gai ipuinen 

eta fitxa didaktikoen bidez lantzeko.  

 

EL SEXISMO EN LOS VIDEOJUEGOS: ANÁLISIS Y ACTIVIDADES PARA EL AULA.  
CD-rom Díez Gutierrez, E.J. (Dir). (2004)CD-rom Madrid: CIDE/Instituto de la Mujer. ISBN:    

84-688-9968-2 

 
ASMATU JOPUNTUAN, ZURE SEGURTASUNA DAGO JOKOAN 

Kontsumitzailearen Hezkuntza Sarearen barruan egindako materiala. 2003.  
10 gai lantzen dira; besteak beste, "jokoak eta jostailuak" eta "bideo-jokoak"; produktuen segurtasuna, 

batik bat, aztertzen da. Ikasleentzako koadernoak eta irakasleentzako koadernoak daude. Bigarren 

Hezkuntzarako gomendatzen da.  

 

 

Web-orriak  
 

www.kontsumobide.eus  
Kontsumobide (Kontsumoko Euskal Institutua) 
 

 

www.gazteaukera.euskadi.net  
EAEko gazteentzako atari tematikoa  
 

www.aisia.net  
Euskara hutsezko ataria; haur eta gazteei zuzenduta dago eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko 

Jaurlaritzak sustatzen dute.  
 

www.crecerjugando.org  
Fundazio horren helburua haurren oinarrizko eskubideetako bat defendatu eta sustatzea da: jolasteko 

eskubidea. Jostailu Fabrikatzaileen Espainiako Elkarteak sustatuta.  
 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/
http://www.aisia.net/
http://www.crecerjugando.org/
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www.jugueteseguro.coop  
Juguete Seguro Europako proiektu bat da; kontsumitzaile, guraso, hezitzaile eta haurrei 
informazioa eta prestakuntza ematea du xede, betiere jostailuen segurtasunari, jostailuen 
erabilera seguruari eta kontsumo arduratsuari dagokienez, baita kontsumitzaileen eskubi-
deak defendatzeko tresnak eskaintzea ere.  

www.pegi.info/es/  

PEGIk (Pan European Game Information/Jokoei buruzko Informazio Paneuroparrak) fin-
katutako adinaren araberako sailkapen-sistema  

 

Helbide interesgarriak  
 

 

Kontsumobide. Egoitza nagusia 

Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 

Tfno: 945 062 140 

kontsumobide@kontsumobide.es 

 

Kontsumobide-ren Lurralde Zerbitzuak 

 
Arabako Lurralde Zerbitzua 

Santiago, 11 - 01002 Vitoria-Gasteiz 

Tfno: 945 062 161 

Kb-araba@kontsumobide.es 

 

Bizkaiko Lurralde Zerbitzua 

Alameda Rekalde, 39 A  -  behekoa 48008  Bilbao 

Tfno: 944 031 500 

Kb-bizkaia@kontsumobide.es 

 

Gipuzkoako Lurralde Zerbitzua 

Easo, 10 -  5a   20006  Donostia-S.Sebastian 

Tfno: 943 022 547 

Kb-gipuzkoa@kontsumobide.es 

 

Kontsumobide-ren kontsumoaren alorrekoprestakuntza zentroak 

 
VITORIA-GASTEIZ 

Adriano VI, 20 - 1a 01008 Vitoria-Gasteiz. Tfno: 945 01 66 00  

formación-araba@kontsumobide.es 

 

BILBAO 

Nicolás Alkorta, 2. 48003 Bilbao. Tfno: 94 403 22 20  

formación-bizkaia@kontsumobide.es 

 

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 

http://www.jugueteseguro.coop/
http://www.pegi.info/es/

