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Ekimen ugari jarri dira martxan azken urteotan, erakunde 
ezberdinetatik, funtsezko xede berberarekin: hiria haurrentzat 

berreskuratzea, hau da, “txikitxo zoro” horiek gure hiri eta herrietako 
talde-sorkuntzako -hiri-, gizarte- eta kultura-sorkuntza- prozesuaren 
eragile aktiboak izateko aukera izan dezaten –izan daitezen-.

Testuinguru horretan, haurrek hiriko kaleetan zehar autonomoki 
mugitzeko dituzten aukerak garrantzi handia hartzen dute eta, 
ondorioz, “Eskola Bidea” izen orokorraren pean dauden proiektu 
ezberdinak aurki ditzakegu: mugikortasunarekin eta eskoletara 
iristeko aukeren inguruko gaiak aztertzen ari dira udalerri ugaritan.

Haurrek bizitzen dutena ikasten dute; hau da, hiri-ereduek beren 
balioak baldintzatzen dituzte ere. Horren jakitun, eta hiriak eta 
herriak haurren begietatik birmoldatzeko ariketa horren barruan, 
2011ko urrian mintegi berezi bat ospatu zen Donostiako Cristina 
Eneko Ingurumen Baliabideen Zentroan: Ingurumen Hezkuntzako 
Zentro Nazionalak (CENEAM) eta Cristina Enea Fundazioak antolatuta, 
Donostiako Udalak antolatu izan dituen “Eskola Bidea” bilerak izan 
zituen mintzagai. 

Ekimenaren xedea haur- eta hiri-mugikortasuneko programatan 
engaiaturiko udalen, erakundeen, hezkuntza-zentroen eta gizarte-
eragileen ordezkari eta teknikarien arteko topaketa sustatzea zen, 
esperientziak, metodologiak, baliabideak eta praktika bikainak truka 
zitzaten. Jarraitzeko asmoa duen mintegiak helduentzako jostaketa-, 
fantasia- eta sormen-denborak defenditu zituen ere talde-hausnarketa 
horren baitan.

“Apunte Koadernoak” atalak egun hartan aurkeztutako ponentzia 
eta esperientziak biltzen ditu, eta baita ekitaldiari amaiera emateko 
burututako tailerrean egin ziren talde-hausnarketen laburpen bat ere.

Aurkezpen honen bidez gure esker ona azaldu nahi diegu beren 
esperientziak eta ikuspegiak azaldu zizkiguten partaide guztiei eta, 
bereziki, Heike, Marta, Maria, Agurtzane, Garbiñe, Alonso, Isabel 
eta Marisoli: aktiboki parte hartu zuten mintegian, beren ezagutza 
gurekin partekatuz, eta beren hitzaldiak idatziz jartzeko esfortzua 
egin dute ere. 

aurkeZpena
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Eskerrik asko bertaratutako eta “Eskola Bidea” ekimenen garapenean 
aurki ditzakegun zailtasunen mapa eginaz eta aipatuak gainditzeko 
proposamenak planteatuz talde-hausnarketan parte hartu zuten 
pertsona guztiei.
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Azken urteotan, hiriko inguruneak haurrengan duen eraginarekiko 
interesa areagotzen joan da, hainbat herri eta hiritan makina 

bat egitasmo abian jarriz. Arakatzen hasiz gero, interes horren 
iturburuan Francesco Tonucci bezalako izenak ageri zaizkigu, nork 
“La ciudad de los niños” egitasmoarekin, inspirazio haziak barreiatu 
zituen eskuzabalki; iturburu horretan Acción Educativa bezalako 
erakundeak ere azaltzen zaizkigu, zeinak bi urtero egiten dituen 
topaketetan hausnarketa eta elkartrukaketak proposatzen dituen; 
bai eta profesional eta norbanako anonimoak ere, beren ilusio eta 
esfortzuari esker arreta haurtzaroan duten hainbat egitasmo abian 
jarri dutenak.

Haurtzaroarentzat erabakiorrak diren hiri-antolakuntzaren ikuspegi 
anitzetatik, mugikortasuna gailentzen da nabarmenki, ibilgailuek 
kaleak berentzat hartzeak haurren segurtasunean, osasunean eta 
autonomian izan duen eraginagatik. Mugikortasuna da, era berean, 
bestelako hainbat gai ezberdinekin erlazionaturiko ardatz tematikoa: 
hiri-konfigurazioa, gizarte-ohituren aldaketa, ingurumen-kalitatea, 
espazio publikoaren banaketa, denbora pertsonalaren antolaketa, 
arriskuaren pertzepzioa… Horrek guztiak analisi-aberastasun 
amaigabea ahalbidetzen du, baita interes anitzeko pertsonen eta 
profesionalen gerturaketa ere.

Aurkezten dugun argitalpena Donostian 2011ko urriaren 27an, “Hirietan 
haurren mugikortasunerako hezkuntza proiektuak” izenarekin izandako 
topaketetatik jasotako ekarpenen ondorioa da. Topaketa, Cristina 
Enea Fundazioaren eta Ingurumen Heziketarako Zentro Nazionalaren 
(Centro Nacional de Educación Ambiental – CENEAM) arteko elkarlanari 
esker burutu zen.

Gai honen inguruan izandako topaketen aurrekari batzuk egon arren, 
deialdi hau foro egonkor bat sortzeko aukera gisa planteatu zen 
CENEAMetik, non, foro hori, haurtzaroa protagonista eta helburu 
bezala duten heziketa-proiektuen bidez, mugikortasun jarraibideak 
aldatzeko eta hiria hobetzeko grina duten pertsona eta erakundeak 
urtero biltzeko gai izango den. CENEAMeko Mintegi Iraunkorren 
sustatzaile gisa dugun esperientziak erakutsi digu zerbitzu gutxi 
daudela erabilgarriago, gai komun batean interesa dutenen eskuetan 
hausnartzeko, partekatzeko eta bildutako esperientziatik, diseinatutako 

HiTZaurrea
 
María Sintes Zamanillo 
Heziketa eta Kooperazio Alorreko Koordinatzailea
CENEAM- Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa
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baliabideetatik, eta egitasmo praktikoen garapenetik ikasitako akats 
eta aurkikuntzetatik hausnarketa egiteko aukera eskaintzea baino.

Ondorioz, uste dugu iaz izandako jardunaldiak eta orain kaleratzen den 
partekaturiko hausnarketen argitalpen honek, topaketa gehiagotan eta 
ekarpen berrietan edukitzea jarraipena, eta horrek guztiak ahalbidetzea 
jakituria hori kalera eramaten eta ideiak guztion ongizate bilakatzen. 
Baita ere haurrek topo egin, jolas eta askatasunez mugi daitezen herri 
eta hiriak eraikitzen berrikastea ere.
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Haurtzaroa Hormen Artean

Gure haurtzaroa gogoratzen badugu, segituan ohartuko gara 
gaur egungo haurrek denbora gehiago igarotzen dutela espazio 

itxietan (ikasgelan, etxean, autoan, merkataritza zentroan, etab.), 
pantailen aurrean (batez bestez 990 eta 1.200 ordu artean Espainian, 
kalkuluen arabera) edo helduek gidatutako jarduerak egiten (eskolak, 
tailerrak, eskolaz kanpokoak, etxerako lanak, etab.) aire zabalean 
jolasean egon beharrean. Hiriguneetan edo antzerako guneetan bizi 
dira (munduko biztanleriaren erdia baino gehiago gune horietan 
bizi da) eta horiek benetako autoen “oihanak” bihurtu dira, 
bertan beldurrak eta indibidualismoak, askotan komunikabideek 
bideratutakoak, auzotarren arteko harremanak ahuldu ditu (“Kalean 
gelditzea ez da dibertagarria, dio Aliciak, 8 urte. Auto asko dago, 
eta jende gaizto asko. Presaka igarotzen dira eta kentzeko esaten 
dizute...”). Azken hamarkadetan, haurrak biztanleriaren % 33 
izatetik % 15 izatera pasa dira, familia atomizatuetan (ia beti seme-
alaba bakarrekoak) eta sozialki isolatuta bizi den kolektibo txikia 
dira. Haur “eskasia” horren ondorioz, gure gizarte helduzentrikoa 
haur izatea zer den ahazten ari da: orain onartezina da haur bat 
zaratatsua, zikina edo eragabea izatea, “astakilo” gisara jolastea edo 
zikintzea. Pertsona helduak bailiran jokatzea espero dugu gero eta 
adin txikiagoa dutenetik eta, hori egiten ez badute, gaixo daudela 
ondorioztatzen da.

Estatistikek aditzera ematen dute egoeraren larritasuna: 70eko 
hamarkadatik hona, etxean autonomoki jolastea % 90 jaitsi da, eta 
aisialdia, astean, 15 ordu inguru murriztu da. Gaur egungo haurren 
% 29k baino ez du aire zabalean jolasten (duela 20 urte % 70 zen) 
eta 7 eta 12 urte arteko haurren % 51ri ez zaio zuhaitz baten gainera 
igotzen uzten heldu baten zaintzapean ez bada. Gure herrialdean, 8 
eta 12 urte bitarteko haurren % 30 baino ez doa ikastetxera bakarrik. 
“Jolastu” hitzaren zentzua ere aldatzen ari da: lehen haur bat kalean 
imajinatzen genuen, baloiari ostikoka. Gaur egun, ordea, eserita 
imajinatzen dugu, bideo-joko bati sakatzen. Jolasa alde batera utzi 
denez, hainbat psikologo hasi dira galdetzen ea haurrak ez ote diren 
haurrak modu askean jolasteko berezko sena galtzen ari.

kalera!  
Haurrek aire 
Zabalerako 
duTen  
eskubidea
 
Heike Freire 
Periodista y Educadora
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Pokemon Eta Arrosa-Koloniak

Egoera horren aurrean, ez da harritzekoa haurrak bakarrik sentitzen 
direla kexatzea (“Batzuetan asko aspertzen naiz, eta leihoak garbitzen 
hasten naiz”, dio Gimenak, 10 urte). Edo, Carl Honorék dioen moduan, 
“400 lagun ditut Facebooken, baina bat bera ere ez parkera jolastera 
joateko”. Beste izaki bizidunekin kontaktua, elkarrekintza zehatza 
eta afektiboa falta zaie:  etengabe daude objektu edo gauzekin 
kontaktuan. Naturarekiko sentitzen duten berezko erakarpena 
asetzeko peluxezko hartzak edo egurrezko zaldiak oparitzen dizkiegu; 
zuhaitz motak ikasteko plastikozko fitxak ematen dizkiegu eta 
udazkenean ikasgela apaintzeko paperezko loreak marrazten dituzte. 
Teknologiari esker, zakurrak, katuak eta akuario digitalak zaintzen 
dituzte, eta Nintendo edo Facebooken baserri birtualetan egiten dute 
lan. Deforestazioari, klima-aldaketari eta munduko beste puntako 
hondamen ekologikoei buruz, baita ingurumenari buruz ere, asko 
dakite. Baina errazago izendatuko dituzte “Pokemon” telesaileko 
pertsonaiak (edo merkataritza marken izenak), beren inguruneko 
landare, animalia edo mineralen izenak baino. Eta esnea nondik 
datorren galdetzean, tetrabriketik datorrela erantzungo dute... Guk 
eskaintzen diegun mundu abstraktu, artifizial eta birtuala, etxean 
eta ikastetxean, ikusle pasiboak izatera behartzen ditu, baina behar 
dutena esperientzia zuzenak, benetakoak eta sentikorrak dira: usaina 
hartzea, ukitzea, entzutea edo ardi baten presentzia osoa antzematea, 
eskuak eta arropak lokatzez zikintzea, arrosa-petaloekin koloniak 
egitea edo mendi-hegalak igotzea, beste pertsona batek nola egiten 
duen ikusi ordez...

Airea, Espazioa, Berdea

Urtero-urtero, mendebaldeko herrialdeetako haurren arazo 
psikosomatikoak areagotu egiten direla ikusten dugu: obesitatea, 
asma eta azaleko gaixotasunak, arazoak garapenean, ikasteko, arreta 
jartzeko, gizarteratzeko zailtasunak, depresioa, estresa, Arreta Eza 
/ Hiperaktibitatea... Estatu Batuetako sei umetatik bat tratamendu 
psikiatrikoa jasotzen ari da. Arazo psikologikoak, fisikoak eta ikastekoak 
batzen baditugu, egunetik egunera gero eta zailagoa da haur 
“osasuntsu” eta “normala” aurkitzea... ; espezialista batzuen arabera, 
haurtzaroa bera patologia bihurtzeko bidean da... Heike Freireren argazkiak
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Naturarekin harremanik ez izatea izan daiteke egoera kezkagarri horren 
jatorria. Richarg Louv estatubatuarrak berak izendatutako “natura ezak” 
osasunarentzat, fisikoa nahiz mentalarentzat, izan ditzakeen ondorioez 
ohartarazi gaitu. Ikerketa askok erakutsi dute ingurumenarekin eta 
aire zabaleko jolasekin harremana izateak haurren autoestimua eta 
gizarteratzea hobetzen duela; behatzeko gaitasuna areagotzen da, baita 
arreta jartzekoa eta diziplina ere; sorkuntza, irudimena, autonomia, 
mugimenduen koordinazioa, oreka eta bizkortasuna errazten dute; 
lengoaia eta auto-kontzientzia eta arrazonamendurako gaitasun 
kognitiboak garatzen dituzte; estresa murrizten laguntzen du, erronkei 
konfiantzaz aurre egiten eta maiztasun gutxiagoz gaixotzen; norberari 
eta besteei buruzko sentimendu baikorrak eragiten ditu guztion 
osasun eta ongizatearentzat onuragarria da. Hiperaktibitatea bezalako 
sintomatologia konplexuak ere (gure herrialdean haurren % 4 eta % 8 
artean) mugimendu gutxiko jardueragatik eta aire zabalean naturalki 
ez jolasteagatik izan daitekeela dio Jaak Pankseepp neurozientzialariak. 
Hain justu, jarduera horiek adimena garatzen laguntzen dute, dopamina 
maila areagotzen baita.

Onurak erregulartasunez egiten badira lortzen dira: ez du balio 
hilean behin mendira joateak edo urtean aste batez baserri-eskola 
batera joateak. Hori lortzeko, beharrezkoa da hainbat alderdiri buruz 
hausnartzea: gure bizi ohiturak, komunitate egiturak, gure seme-
alabekin dugun harremana, segurtasunaren kontzeptua (eta praktikak), 
hezkuntza-eredua, etab. Premiazkoa da gure etxebizitzak, ikastetxeak 
eta hiriak eraldatzea, berriz bizitzaz beteriko lekuak izan daitezen 
(noizbait izan badira).

Haurrik Ez Barnean

Esan ohi dugu: “Haurrak kanpora ateratzeko garaia da” edo “Ongi lo 
egiteko, eraman haurra zurekin pasiatzera”. Esaldi horiekin haurrak aire 
zabalean edo espazio irekietan egoteko beharra ari gara adierazten. 
Hala ere, guraso askok oraindik uste du seguruagoa dela haurra etxean 
edukitzea, ordenagailuaren pantailaren aurrean, kalean egotea baino 
(haur batzuek aitortzen dute, Sergiok esaterako (7 urte): “makinitak 
asmatu zituzten, jolasean min har ez dezagun”). Zorionez, guraso eta 
hezitzaile asko, Estatu Batuetan eta Europan, “No child inside”(Haurrik 
ez barnean) mugimenduaren baitan antolatzen hasi dira. Nazioarteak, 

Nazio Batuen Konbentzioak barne, haurrek aire zabalean espazio 
itxietan igarotzen duten denbora bera igaro dezaten aitortzea nahi 
dute. Leonor Skénazy amaren kasua lekuko, bederatzi urteko semea 
bakarrik utzi zuen New Yorkeko metroan edo Clararen kasua, 6 eta 
4 urteko alaba txikiak kalera bakarrik irten zitezen utzi zien, 2.000 
biztanleko Kataluniako herri batean. Ama “txarrak” edo “arduragabeak” 
direla esango dute batzuek, baina haurren askatasunaren eta 
naturarekin kontaktuan egotearen aldeko mugimendua hasi baino ez 
da egin: familiak maiztasun gehiagoz joaten dira mendira, edo parke 
eta lorategietara, eta beren etxebizitzak natura-inguruneari irekitzen 
dizkiote, erraza badirudi ere; ikastetxeetako jolastokietan baratzak 
eta basetxeak egiten dituzte; ikasgeletan landareak, txitak edota 
ardiak ere badaude; ikastetxeetan programak garatzen dituzte, parke, 
baserri, landa edo ibaietan irakasteko; ikastetxeak egiten dira basoetan, 
hondartzetan, baita basamortuetan ere; eraikinetako zabaltzak eta 
abandonatutako orubeak nekazaritza ekologikorako lursail bihurtu 
dira, haurrek jolas egin eta natura senti dezaten; haur-parkeak eraiki, 
txikitu eta berreraikitzen dituzte haurrek, material naturalekin; hiriak 
asfaltozko zoruaren azpitik irekitzen dira...

Haurrek natura behar dute... eta naturak haurrak behar ditu. Haurrak 
baitira etorkizuna: egunen batean, gure biziraupenerako berebiziko 
erabakiak hartu beharko dituzte. Naturalista handien biografiek 
erakutsi dute haurtzaroan hazten dela lurrarekiko maitasuna, 
ingurumenarekin duten kontaktuari esker. Haurren beharrei erantzuten 
badiegu, jendarte justuagoa, berdintasunezkoagoa, eta bizimodu 
ororekiko adeitsuago eta abegitsuagoa sortu ahal izango dugu. 
Planetaren eta gure espeziearen jasangarritasuna dago gure esku.

Bibliografia
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Jokoa Ematea

Haurtzaroak hiri-elementu eta eraikitako espazioen erabilera 
berriak eta susmagaitzak aurkitzeko gaitasuna dauka: baranda 

bat txirrista bihurtuta; azalera lau bat patinaje-pista bihurtuta; koska 
batzuk karta-partida bat jokatzeko edo kromoak trukatzeko txoko 
eroso bihurtuta.  Honek esan nahi du jokoa ematea: aldakortasuna eta 
gainjarritako askotariko erabileren aukera, non norberak zentzu bat 
eman, bere egin eta berriz interpretatu dezakeen, monopolizatu gabe 
eta beste batzuk kanpoan utzi gabe.

Espazio publikoaren erabilera ustekabeko eta sortzailea, baina, ez da 
soilik haur eta gazteen artean gertatzen, nagusiok ere badakigu zelai 
zati bat piknik bat egiteko erabiltzen, espaloian azoka txiki bat egiten 
edo nekatuta gaudenean zutoin batean eseritzen. Baina, zalantzarik 
gabe, txikienen jolasteko beharrak eragiten du sormena, eta adi 
bagaude ikusiko dugu umeek ez dutela koloretako bazter bat behar 
ondo pasatzeko, espazioa eta asia soilik.

Jokoaren bitartez interpretatzen dute umeek mundua, beste 
batzuekin sozializatzen eta harremantzen ikasten dute, beren 
gorputza esperimentatzen dute, beren mugak antzematen dituzte, 
eta inguratzen dituen ingurunea eta gizartea miatu eta ulertzen dute. 
Jolasa ezin da eskolatik kanpoko jarduera moduan ulertu (araututako 
hainbat momentu eta lekutan izan daitekeen helduen aisiarekin 
parekagarria), baizik eta umeek modu osasuntsuan garatu eta 
hazteko duten oinarrizko behar gisa ulertu behar da. Horregatik, ez 
lirateke bizitza-espazioak jolas-espazioetatik bereizi beharko, edozein 
errealitatek estimulatu ditzakeelako zentzuak, interesa piztu eta 
jolasarentzat lehengai bihurtu.

Jokoa eMaTen 
duTen Hiriak
Marta Román Rivas 
Geógrafa (gea21)
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Espaloi soil batek ezinbesteko elementu asko ditu umearentzat: 
espazioa aire zabalean, bertatik pasatzen diren pertsonak, altuera 
berekoekin topo egiteko aukera, salto egiteko baldosak, zilipurdiak 
egin edo ezkutatzeko bestelako elementuak. Hala ere, espaloiek umeen 
imajinazioa elikatzen jarraitzeko eta bizitzaz beteriko espazioak izateko, 
non hasten diren sozializazioa eta elkarbizitza praktikatzen, gure 
kaleetatik ume askeak ezabatu dituzten joko-arauak aldatu behar dira.

Une oro lagunduta, zainduta eta gidatuak daude eta umeek 
autonomia galdu dute, eta baita espazio publikoa beren kabuz 
erabiltzeko aukera ere. Haurren mendekotasuna naturalizatzen eta 
balioztatzen ari da. Alde batetik, helduen beldurrak kalea umeentzat 
leku desegoki edo arriskutsu moduan erakusten du, eta bestetik, 
bakarrik dabiltzan umeak sozialki arduragabeak bezala ikusten ditugu 
edo ingurune marjinal eta desegituratuetakoak direla pentsatzen 
dugu. Eremu sozial horretan, “ama onak” edo “aita onak” zaindu, 
lagundu eta ikuskatu egiten dutenak izango dira.

Espazio-autonomia ezak, jolasera dedikatutako denboraren 
murrizteka zorrotza dakar1. Bi dimentsioak eskutik doaz eta 
esploraziorako eta topaketa askerako espazioak murrizterakoan 
norberaren denbora-aukerak ere murrizten dira. Banakako jolas 
pasiboak nagusitzen dira etxean eta helduek antolatu eta zaindutako 
jarduerak hazi egiten dira. Fanoko ume batek hitz gutxitan adierazten 
zuen lagunekin bere kabuz jolasteko gogoa, helduen antolaketa eta 
begiradatik urrun: “Entrenatzailerik gabeko futbol-zelai bat nahiko 
nuke2”.

1 ) Umeen denboraren murrizketa horren inguruko datuak ezagutzeko, ikus Freire, Heike (2010): 
“La autonomía infantil y la mirada adulta”. VI. Hiria eta Umeak Topaketaren ponentzia. Hezkuntza-
jardueraren paperak.
2 ) Tonucci, Francesco (2002): Umeek nahikoa da! esaten dutenean. Germán Sánchez Ruipérez Fun-
dazioa

Zertara Jolasten Dugu Helduok?

Zera galdetu dezakegu: zertara jolasten dugu, 30 urtetan, 
belaunaldi batean, kaleetako jolas librea errotik atera dugun 

gaur egungo helduek? Nola bihurtu dugu zail, arraro edo arriskutsu 
aspalditik ororena zen zerbait? Zein hirigintza- eta gizarte-mekanismo 
elkartu dira, modu isil eta onartuan, umeak gure espaloietatik 
kanporatzeko? 

Jostailurik Gustukoena

Ez dakit gehiegizkoa ez den esatea autoa dela helduen jostailurik 
gustukoena, baina egia da oso ondo adierazten dituela gure 

gizartearen bilakaera eta balioak. Lokomozio-funtzio praktikotik  
haratago, kolore distiratsuak dituen objektu horrek, jabearen estatus, 
botere edo nortasunarekin lotutako beste hainbat esanahi ere baditu, 
eta gehiago gerturatzen dute dibertimendura ibilgailu soil batera 
baino. 

Autoek “jolas” dezaten, espaloiak umez hustu dira.



_ 19 20 _Haurren Hiriarekiko Eskubidea

Makina honek osasuna, ingurune, berdintasun edo hirien 
funtzionamenduarentzat eragiten dituen ondorio gaiztoen inguruko 
informazio anitzek ez dute haren arrakasta eta bizitzan eta herritarren 
kontzientzietan duen inplantazioa apaldu, eta geroz eta gehiago 
ikusten dugu ezinbesteko behar moduan.

Autoak erakusten du banakako askatasuna eta interesa ez datozela 
beti bat taldearen ongizatearekin. Kaleetako zaratak, kutsadurak, 
pilaketak eta arriskuek trafikoari aurre egiteko zailtasunak dituzten 
guztiak baztertu dituzte. Heldu batzuen mugimendu-askatasuna, 
umeei aire zabaleko erabilerak eta autonomia murriztetik etorri 
da. Batzuk lanera azkar joan ahal izateko, beste asko baztertu 
eta babestu behar izan dira, beren itxialdia eta menpekotasuna 
areagotuz. 

“Etxetxo Jolasean Ibili”

Azken hamarkadetan arrakasta handiena izan duen beste jolasetako 
bat, umeen autonomiarentzat ondorio garrantzitsuak dituena, 

“etxetxo jolasa” da. Jolas horrek bizitza pribatua goraipatzen du 
eta  familia norbanakoen harreman-beharren asebetetzerako bide 
nagusitzat jotzen du. Etxetik kanpora dagoenak, mundu publikoak, 
interesa galtzen du jolas horretan, lan eta politikaren lege gogorrek 
agindutako eremu ezatsegin moduan ulertzen delako.

Publizitateak ondo erakusten du etxeko 
bizitzaren gorespena, non etxea zorionaren 
eta pertsona batek desio duen guztiaren 
edukitzaile moduan erakusten den. Mundu 
pribatua norberaren errealizazioaren 
espazioa izango da, intimitatearen lekua, 
non libreki adierazi daitekeen norbanakoaren 
berezitasuna, mundu publikoaren 
inpertsonaltasun eta hoztasunetik bereiztuz3.

Etxeak partida irabazten dio kaleari, eta etxea 
dekorazio, dedikazio eta zorion objektuez 

3 ) Prozesu honen berrazterketarako, ikus Begoña Pernas (2010): “Utopías de la vida privada”, As-
parkía, 21. zkia.

betetzen den bitartean, kalea bizitasuna eta interesa galtzen ari da4. 
Espazio pribatua lehen eremu publikoaren ondare ziren komunikazioa 
edo parte-hartzea bezalako jarduerek zeharkatzen dute, eta bestetik, 
espazio komunak geroz eta gehiago onartzen ditu erabilera pribatuak 
edo pribatizatuak. Horregatik, publikoa eta pribatuaren arteko tentsioa 
baino gehiago, ezagutezinak bihurtzen dituen eraldaketa jasan duten 
esferak, badirudi pribatuaren garaipenaren aurrean gaudela, publikoa 
edo komunitatearen txikiagotzearen aurrean. 

Etxearen autosufizientzia egoera honetan, umeak ere “pribatizatu” 
egiten dira. Orain dela hamarkada gutxi zegoen partekatutako 
hazkuntzaren aurrean, non auzokoek eta helduek orokorrean zaindu 
eta hazten zituzten umeak hiritar-zeregin moduan hartuta, orain 
ume bakoitzak bere “jabeak” ditu. Itxuraz txikiak diren jokaerek, 
adibidez parkean gatazka bat konpontzeko modua, gizartea eta 
haurtzaroaren arteko harreman berri hori erakusten dute, eta ez da 
begi onez ikusiko eta gurasoen askatasun eta eskumenean muturra 
sartzea moduan ikusiko da, adingabe ezezagun bati errieta egitea: 
“zuk ez diozu nire alabari txintik ere esango”. Berriz ere irabazten du 
partida hau banakotasunak, eta taldekotasunak, aldiz, galdu. Itxuraz 
kume propioak babesten dituzten portaera eta kexa horiek haurren 
zaintza komunitarioa eusten duen ardura sozialaren sarea zirpiltzen 
dute. Behin euskarri hori hautsita, ume hori eta gainontzeko umeak 
ahulagoak izango dira.

Borondatea, dedikazioa edo familiaren dirua ahaleginduko dira, 
lehen, kaleak, modu erraz eta merkean ematen zituen hainbat gauza 
osatzen: espaloietako jolasen aurrean eskolaz kanpoko jarduerak; 
adingabeen topaketa askeen aurrean hitzartutako jarduerak; auzokoen 
zaintza zehaztugabearen aurrean pertsona baten kontratazioa edo 
gurasoen dedikazio osoa. Baina badira hainbat kontu erosi eta saldu 
ezin direnak, ezin direnak banakako borondatearekin ordezkatu, eta 
umearen autonomia eta ongizatea bermatzeko ezinbestekoak direnak: 
segurtasuna eta konfidantza, hain zuzen ere.

Umeak eskolarako bidean oinez edo espaloietan aske jolasten ikustea, 
beren arduradun zuzenen begiradatik urruti, konfidantza soziala nagusi 

4 ) Espazio publikoaren hustuketari buruz gehiago jakiteko, ikus Alfonso Sanz (2011): Espazio publiko 
demokratikoa, Cristina Enea Fundazioa
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den hiri-ingurune batean soilik imajinatu dezakegu, non berriro eratzen 
den partekatutako arduraren sarea. Ehun horrek itun berri bat exijitzen 
du, non publikoa eta komunitarioa denak pribatuak adina balio eta 
interes lortuko dituen.

Horrek esan nahi du gure etxeetako atetik kanpora gertatzen dena etxe 
barruan gertatzen dena bezain garrantzitsua dela. Onartu behar da 
zure seme-alaben ongizatea nire ardura ere badela eta borondatearen 
eta familia-ekintzaren mugak onartzea exijitzen du, ulertuz dena ez 
dagoela partikularren esku, baizik eta modu kolektiboan egituratu 
behar dela. Umearen osasunak, segurtasunak, hezkuntzak edo 
autonomiak “tribu” bat behar dute, gai horien inguruko eskumenak 
berriro bere gain hartuko dituen ingurune soziala. Ez da aspaldiko 
auzoko bizitza idealizatu eta etsipenez oroitu behar, baizik eta 
konfidantza soziala eta ongizate komunaren ardura berriro ezarriko 
duten ezagutza, elkarlan eta babeserako sare berriak pentsatu eta 
eraiki behar dira.

Elkarrekikotasun-jolasak

Beste jolasetako batek, aurrekoekin konbinaturik, eta gure 
gizartean adingabeen funtzioan eragina duena, umeen beharren 

aurrean instituzioen erantzunarekin du zerikusia. “Elkarrekikotasun-
jolasa” deitu genioke eta parte-hartzaileei geziekin lotu egin behar 
diren hitzez osatutako bi zutabe elkartzeko eskatzen zaie. Kasu 
honetan, zutabeetako batean hainbat talde sozial daude eta bestean, 
ekipamendu eta zerbitzu publikoak.

Emaitza bata eta besteen arteko harreman ia biunibokoa da. Nagusiek 
eguneko zentroak dituzte; umeek ikastetxe eta parkeak; gazteek 
ziberrak edo gazte-egoitzak; emakumeek emakumeen etxea... 
Ekipamendu publikoen sareak ongi erakusten du segmentazio eta 
konpartimentazio sektoriala, non administrazio publikoaren sail 
bakoitzari kolektibo edo talde sozial bat egokitzen zaion.

Horrela, haurtzaro pribatizatua, etxetik irteten denean, eskolaren 
babespean gelditzen da, eta hori da, hain zuzen ere, umearen 
oinarrizko erreferentzia. Eta ondorioa da, bilatu gabea, gainontzeko 
sailak ez direla arduratzen, beste modu batera esanda, ez dutela 
eskumenik “inbaditzen”.

Emaitza da adingabeen arazoetako askok, besteak beste sedentarismoa 
edo loditasuna, beren erantzuna eskola-eremuan bilatzen dutela, baina 
eskolak ez du umeen eskaera guztiei aurre egiteko giltza. Erantzuteko 
gaitasun eza horren aurrean, erantzukizunak erreferentziazko bi 
eremuen arteko joko maltzur batean erabakitzen dira: edo familiek 
huts egiten dute edo eskolak huts egiten du. Batak besteari autoritate 
falta, dedikazio gutxi edo gehiegizko adikortasuna leporatuko dio. Eta 
egia da adingabeek jasaten dituzten arazoetako askok bi esfera horiek 
gainditzen dituztela eta zerikusi gehiago dutela umeen ongizatearen 
inguruko erantzukizun ezarekin (soziala eta instituzionala).

Oso arduratuak dauden familiei eta eskolei kritika gutxiago egin behar 
zaizkie beren zereginaren inguruan, eta aldiz, laguntza material gehiago 
eman behar zaie haurren hazkuntza eta zaintzarako. Azpimarratu behar 
da umeen autonomia edo osasuna ere hirigintza edo mugikortasun 
alorreko eskumena direla, hain zuzen ere, hirien funtzionamendua 
diseinatu, eraiki eta gestionatzen dutenena, eta adingabe gehienen 
bizitza bertan pasatzen da. Garraio-sistemak edo kaleen diseinuak ez 
badituzte horien eskaera eta behar espezifikoak kontutan hartzen, horien 
bazterketa, menpekotasuna eta ikusezintasun soziala iraunaraziko dira.

Tokibanatuta dagoen administrazio-egiturarekin, segmentazioari aurre 
egiteko formuletako bat zeharkako politikak aurrera eramatea da, kasu 
honetan haurtzaroarekin lotutakoak, sailen arteko koordinazioa eta 
parte-hartzeko bisio eta aukerak batuko dituzten proiektu kolektiboak 
burutzea exijituko dituztenak. 

Mutikoak eta neskatoak

Helduak 

Minusbaliotasuna duten 
pertsonak 

Gazteak  

etorkinak

eGuneko zentroa 

Gazteen etxea

 
lan-sarbiderako zentroak  
 
Harrera etxeak

 
ikastetxeak
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Ingurune sozialak umeen zaintzan ardurak hartu behar dituen moduan, 
eskumen publikoko alor guztiek integratu behar dute haurtzaroa beren 
jarduera eta politiketan. Horrek ikastetxeen “kongestioa arintzea” 
ekarri beharko luke, eta horrela, ikastetxeak, adingabeekin zerikusia 
duten materia eta parte-hartze publiko eta pribatu guztiak xehatzen 
diren inbutua izateari lagako lioke. Kaleak, parkeak, kiroldegiak, kultur 
etxeak, osasun zentroak, Udaletxea, plazak edo antzokiek umeentzako 
komunikazio-, informazio- eta parte-hartze-espazioak integratu behar 
dituzte, hezkuntza-sistematik kanpo.

Oinez Ibili Jolasaren Arauak Aldatzeko

Ikusi dugunez etxe atarian txingoan jarduteak ez du soilik espaloi 
zati bat, klariona, harri bat eta lagun pare bat behar, baizik eta 

haurtzaroaren inguruko pertzepzio sozialean, familia-harremanetan 
eta jarduera instituzionalean, aldaketak egon behar dute. Ez da erraza, 
baina horren alde borrokatu behar da.

Zentzu horretan, “eskolako bidea” proiektuak tresna ona izan daitezke 
hiriko espazioak eta hiritar txikienen arteko harreman gaiztotua 
eraldatzen hasteko. Harreman horretan aldaketa esanguratsuak sor 
ditzaketen agente guztiek hartzen dute parte: hainbat instituzio, 
familiak eta gizartea orokorrean. 

Helburuak, ekintza-plana eta hainbat materia- eta giza-baliabide 
dituzten proiektu zehatzak dira. Ziur asko hain anbizio handiko 
eraldaketak behar dituenak baino askoz gutxiago, baina kontutan 
hartzekoak norabide horretan lehen aurrepausoa emateko. 

Ibilera horren iparra umeen autonomia baldin bada, proiektuek eskola-
garraiorako konponbide bat baino gehiago izan behar dute. Zalantzarik 
gabe, oinez edo biziletaz ibiltzeak onurak ditu hiri-mugikortasunerako, 
baina ezin dugu ahaztu eskatzen ari dena aldaketa kultural eta sozial 
sakona dela, haurtzaroa berriz ere bizitza publikoan integratzeko. 

Horregatik, diferentziak daude, eta eskola bide guztiek ez dute 
eraldaketa hori per se ekartzen. Ez horrenbeste helmuga urruti 
dagoelako edo helmuga horretara iristeko zailtasunak aurkitzen 
dituztelako, baizik eta jatorrizko sorkuntzak ez dituelako zalantzan 

jartzen antolaketa sozialean eta espazio publikoan nagusi diren joko-
arauak. Proiektu horiek, “oinbusa” adibidez, nagusien zaintzapean 
egiten dira eta beren kabuz oinez ibiltzen ikasteko formula baino 
gehiago, “ume-artzaintza” bihurtzen dira. Txaleko islatzaileak soinean, 
monitore batek esandakoa betetzen duten neska-mutilak, ordutegi 
zorrotzekin eta salbuespenezko segurtasun neurriak ezartzen zaizkien 
araututako ibilbideekin, eta horrela umeek ez dute autonomiarik 
lortzen, eta hiriak ez du umeak integratzen ikasten. 

Umeek espaloiak galdu dituzte, eta espaloiek espazio komuna 
bizitzaz, interesez eta zentzuz betetzen duen presentzia galdu dute. 
Haurren jolas eta ahotsik gabeko kaleetatik ibiltzera ohitu bagara ere, 
gabezia horrek areagotu egiten du mesfidantzaz, isolamenduz eta 
kolektiboarekiko interes faltaz elikatzen den hiri-haserrea.

Azeleratzailea zapaldu dezakegu eta aurrera segi. Gaur egungo umeek 
guk haurtzaroan izan genuen askatasuna izatea ez dela gomendagarria, 
zailegia dela edo garrantzitsua ez dela buruan sartzea erraza da. Edo 
gera gaitezke eta pentsatu, oinarrizko zerbaitek ihes egin digula eta 
bertan dagoela oraineko eta etorkizuneko ongizatearen gakoetako bat.

Jokoa ematen dugu? Zerbait berrira jolastuko gara? 
Alfonso Sanz Alduanen, Marieta Roldán Pazosen eta Internetetik hartutako irudiak.

Garraioa edo jolasa? Igarobidea edo esperientzia?
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Herri askotan ari dira pentsatzen nola sustatu bizikletaren 
erabilera, alokairua, bizileta-bideak, kontzientziazio-hitzaldiak eta 

bestelako estrategiak erabiliz.

Zarautzen errealitatea bestelakoa da: hainbeste jendek erabiltzen 
du bizikleta, non auto, bizikleta eta oinezkoen arteko bzikidetasuna 
posible izateko trafikoa nola berrantolatu pentsatzea den 
buruhausterik handiena. 

Belgikako Fabiola, Zarautzeko kale Nagusian, gerra osteko udaren 
batean bizikletaz ibiltzen agertzen den argazkia ikusterakoan jabetuko 
gara fenomeno horretaz; zarauztarren urte askotako errealitatea eta 
ohitura da.

Zarautzek duen azalera lauak horretan asko laguntzen badu ere, egia 
da antzerako ezaugarriak dituzten beste herri batzuetan ez dutela 
gurpil gainean joateko ohitura osasungarria berenganatu. 

Zarautzeko Salbatore Mitxelena Ikastola, herritik 2 km-ra dagoen 
ikastetxea, testuinguru horretan kokatu behar dugu. Beraz, bizikleta 
ere gure paisaiaren zati bat da.

Ikastola, hastapen klandestinoetan, herritarrek utzitako hainbat 
lokaletan sakabanaturik zegoen. Baina zarauztar askok egindako 
ahalegin ekonomikoari esker, gaur egungo eraikuntza egiteko behar 
adina diru bildu zen. 1975. urtean inauguratu zen. Herri-ekimen baten 
emaitza argia da, eta jakina, gure identifikazioa herriari lotuta dago.

Gure ikastetxeak 1.200 ikasle (Haur Hezkuntzatik Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzara arte) eta ia 100 langile ditu. 1975. urtean pentsatu 
ere egingo ez genukeen bolumenarengatik espazio-arazoa badugu ere, 
400 bizikleta ingururentzat barneko garajearentzat erabiltzen dugu 
zati handi bat. Horri kanpoaldean beste 200 bizikletarentzat ditugun 
parrillak gehitu behar zaizkio. 

Laburbilduz, egunero ikastolara 600 bat bizikletak egiten dute joan-
etorria, hainbat kilometro eginez, pozarren eta inongo arazorik gabe: 
kaskoarekin, kasko gabe, Bidegorritik (bizikleta-bidea) edo errepidetik, 
eguzkiarekin edo euriarekin.

biZiTZa  
Gurpil Gainean
Garbiñe Gonzalez de Durana Mendia  
Profesora de Primaria 
 
Agurtzane Loiola Harizti  
Profesora de Secundaria 
 
Ikastola Salbatore Mitxelena  
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Ikastetxea herritik urruti gelditzen zelako Gurasoen Batzordeak 
(guraso-kooperatiba da) egindako plangintzaren emaitza da fenomeno 
hori: batek baino gehiagok egoera horri autobus-zerbitzua jarriz egingo 
lioke aurre, baina bere garaian erabakirik egokiena eta ausartena hartu 
zuten: 8 urtera arte autobusa erabiltzeko aukera eskaintzen zuten. 
Baina Lehen Hezkuntzako 3. mailatik aurrera, ez zegoen aitzakiarik. 
Ondo pentsatutako erabaki horri izan duen arrakastarengatik eutsi ahal 
izan zaio gaur egunera arte. Abantailak besterik ez ditu:

Lehenik eta behin, ikaslearen autonomia berrindartzen da: eskolara 
garaiz iristeko etxetik zein ordutan irten behar duen eta ibilbiderik 
egokiena aukeratzen du, eta garrantzitsuena: ibilbide hori norekin 
egingo duen. Normalean, gutxi datoz bakarrik (berandu ez badabiltza 
behintzat). Bestetik, osasuna: gutxien egiten duenak ere, hainbat 
kilometro egiten ditu egunero. Nahiz eta kirola egitea gustatu ez, 
konturatu gabe, kirola egiten du. Azkenik, ingurune- eta ekonomia-
kontzientzia daude: ez du kutsatzen eta ez dugu beharrik gabe dirurik 
gastatzen. Horrekin guztiarekin, ez dagoen lekuan ez dugu beharrik 
sortzen.

Egotekotan bada eragozpen bat, baina oztopo ez dena: Bidegorrien 
sarea. Gaur eguneko ibilbideak ez ditu inoren beharrak asetzen. 
Bide nagusiak paraleloak dira, baina apenas dago zeharkakorik, eta 
horregatik hartu behar izaten ditugu errepideak zein oinezkoen 
guneak, ibilbidearen arabera. Udalak, arazoaren jakitun, urteak 
daramatza konponbiderik onenaren bila, edo esan dezagun, txarrena ez 
den konponbidearen bila, eguraldiak on hainbeste txar egiten du-eta.

Gaur egun herriko beste ikastetxe batzuk ere gure ekimenari 
jarraitzen badiote ere, gu gara aitzindariak, eta oraingoz, eta ziur 
asko etorkizunean ere, eskola-garraioaren inguruko filosofia horri 
jarraituko diogu. Gure proiektuan interesa zuten “Kakalardo berdea” 
programakoak, Salamancako Unibertsitatekoak eta beste erakunde 
batzuk etorri behar izan zuten guregana, beste batzuk zein gaizki 
dabiltzan eta zer ari diren galtzen konturatzeko!

Zarauzko Salbatore Mitxelena Ikastola
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1. Bizikleta, Haurtzaroa Eta Hirietako 
Mugikortasuna

Bizikletak haurrentzat balio positiboa du, baita, bere osotasunean, 
hiriarentzat ere. Haurrak hazten doazen heinean, beren 

mugikortasunean mugimendu askatasuna lortzea islatzen du, beren 
ingurunearekin harremanetan jolasteko, sortzeko eta ikasteko aukera, 
hain zuzen ere. Bizikleta hirietako kutsadura eta estres maila altuak 
murrizteko garraiobidea da. Azken finean, bizikleta hainbat arazoren 
konponbidearen parte da: gure hirietan ibilgailu motordunen zirkulazioak 
eragiten dituen osasun- eta ingurumen-arazoena (keak, zarata) eta 
mugikortasun-arazoena (bide publikoa okupatzea, auto-ilarak).

CONBICI (www.conbici.org) elkartearen helburu nagusia bizikleta 
garraiobide gisa sustatzea da eta ia bi hamarkada dira lan horretan 
dihardugula. Emaitzak lortzen ari gara, jendarteak mugikortasunaren 
inguruko aldaketak eskatzen baititu, hiriguneetan ingurumen-
irizpideak aplikatzen hasi dira -azkenean- eta herritarrak, ingurunean 
mugitzeaz gain, ingurunean integratu eta eroso sentitu nahi du. 

Gure elkarteak Espainiako 50 talde biltzen ditu eta gure gizartea 
hobetzen saiatu da hasieratik. Hori dela eta, BIZIKLETAZ ESKOLARA 
proiektu pedagogikoa osatzen ibili da buru-belarri. Kanpaina hezigarri 
hori Ingurumen Ministerioak finantzatu du eta bere helburu nagusia da 
bizikleta eskolaren egunerokotasunean txertatzea, ikuspegi pedagogikotik, 
baina baita eskola-komunitatearen mugikortasun-ohiturak aldatzeko 
garraiobide gisa erabiltzeko ere.

1.1. Autoen Hiria: Ingurune Ezatsegina Haurrentzat

Haur eta helduok klima, aire eta ur bera erabiltzen dugu. 
Haurrek nahiz helduok pairatzen ditugu kutsaduraren eta 

klima-aldaketaren ondorioak. Baina haurrak ingurumenaren 
degradazioarekiko sentikorragoak dira, bereziki hirian, eta garapen 
jasanezinaren eredu hori larriki pairatzen dute.

Guztiok gaude haurrak babestera behartuak, tratu txarrei, esplotazio 
ekonomikoari edo sexu-abusuei dagokienez; hezkuntzarako eskubidea, 
noski, bermatua dute. Hala ere, mugikortasunerako eta aire garbia 

biZikleTaZ 
eskolara
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Profesor del CEIP Jorge Guillén de Málaga
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arnasteko eskubidea helburu urruna dela dirudi. Baina gizarteak arazo 
horri buruz duen pertzepzioa oso azkar ari da aldatzen eta, pixkanaka, 
bide onean pauso erabakigarriak ematen ari dira.

Hiriek oso arreta gutxi eskaintzen diete haur eta gazteen joan-
etorrien beharrei. Eskaintzen zaizkien jarduera anitzetara (eskolaz 
kanpoko, akademiko eta aisialdikoetara) era autonomoan hurbiltzeko 
aukerak, helduen (batez ere autoa erabiltzen dutenen) behar, ohitura 
eta bitartekoei erantzuten dien hiri-diseinuak baldintzatzen ditu. 
Gure lehentasunak inposatzerakoan botereaz baliatzen gara, eta 
adingabekoen desioak, beharrak, ongizatea eta, are gehiago, osasuna 
ere alde batera uzten ditugu. Zorionez, egoera hori aldatzen ari da.

Autoen hiriak biztanleen (bereziki gazteen) osasun, askatasun eta 
segurtasunarentzat arrisku larriak eragiten ditu eta herritar gisa 
dituzten eskubideak larriki kaltetzen ditu:

Kutsadura

Urtero, airearen kalitate txarrarekin zuzenean loturiko 16.000 heriotza 
gertatzen dira Espainian. Heriotza horietako gehienek hirietan 
ibilgailuen zirkulazioak eragindako kutsadurarekin zuzeneko lotura 
dute. Suitzako Ingurumen Ministerioaren ikerketen arabera, kutsadura 
horrek 83 euroko osasun-kostua eragiten du, urteko eta biztanleko. 
Osasunaren Mundu Erakundeak (OMEk) 2000. urtean argitaratu zuen 
ikerketaren arabera, arnasketa gaixotasunen ondorioz gaixotutako 
pertsona kopurua bikoiztu egin zen azken hamarkadetan.

Gutxitan pentsatzen dugu gure ibilgailu barneko airearen kalitatearen 
inguruan. Autoz garraiatzen dituzten haurrek ibilgailuaren barnean 
dagoen kutsadura maila altua pairatzen dute, eta hori kanpoko airean 
dagoen kutsadura kontzentrazioa baino handiagoa da. Kanpoko 
airean elementu kutsatzaileak espazioan disolbatzen dira eta, espazio 
hori handiagoa izateaz gain, ibilgailuaren barnean baino lehenago 
eraberritzen da.

Hainbat daturen artean, beste datu garrantzitsu bat leuzemia duten 
haurren kasu kopurua da: kasuak hirukoiztu egiten dira egunero 10.000 
ibilgailu baino gehiagoko zirkulazioa duten guneetan.

Beste alde batetik, kutsadura akustikoak haur eta gazteengan ondorio 
larriak ditu:

•	 Soinu kronikoen eraginpean jartzen badira (kaleko obrak, 
zirkulazio dentsoa), haurrek irakurtzen ikasteko duten 
ahalmena gelditzen du eta lo egiteko arazoak eragiten ditu. 
Horrek guztiak eragina du ikastetxean dituzten emaitzetan. 

•	 Ikasgeletako zaratak (zirkulazio dentsoa duten kaleen 
ondoan dauden ikastetxeetakoak) negatiboki eragiten du 
kontzentrazio-gaitasunean eta ahozko komunikazioan. 

•	 Inguruneko zarata erasokorren eraginpean dauden 
nerabeek portaera-arazoak garatzen dituzte.

Udal-agintariek esku hartu behar dute, eta ikastetxeetan lagundu, 
hiriguneko ingurumenaren kalitatea berreskuratzeko. Zirkulazioaren 
abiadura eta dentsitatea murriztuz gero, airearen eta ingurune 
akustikoaren kalitatea eta bide-segurtasuna hobetzen dira eta “kalea 
berreskuratzen” laguntzen du. Zirkulazioa arindu eta murriztean, 
oinezko eta txirrindulariek protagonismo handiagoa hartzen dute eta 
haurrek espazioak berreskuratzen dituzte jolasteko, eta horrek guztiak 
beren garapen psikosozialean positiboki eragiten du. 

Mugimendu Gutxiko Ohiturak

Ariketa fisikoa egitea funtsezkoa da haurra behar bezala gara dadin. 
Kirol jarduera edo jolasei buruz hitz egiten da beti, baina haurtzarotik 
barneratzen dituzten mugikortasun-ohiturak ere oso garrantzitsuak 
dira, helduaroan izango duten eredua finkatzen baitute. 

Gehiegizko pisua eta obesitatea larriki areagotzen ari dira gure ikasleen 
artean eta konponbide errazenetako bat horien mugikortasun ohiturak 
aldatzea da: egunero ikastetxera oinez edo bizikletaz joaten badira, 
soberan duten kaloria asko galduko dute eta beren metabolismoa 
azkartuko da, pisu egokia mantentzen edo berreskuratzen lagunduz.

Bestalde, kontuan izan behar dugu haurrak ikastetxera autoz 
eramaterakoan inbertitzen den denbora -askotan auto-ilaretan galtzen 



_ 33 34 _Haurren Hiriarekiko Eskubidea

duguna- eta ekintza horren ondorio ekonomikoak. Austriako herri 
txiki batean (9.000 biztanle) egindako ikerketa baten arabera, 12-13 
urtera arte, astero, batez beste, bi ordu behar dira haurrak ikastetxera 
eramateko. Erresuma Batuan, joan-etorri horien kostu soziala 1.356 
milioi ordutakoa izan zen 1990ean (15.000 eta 25.000 milioi euro artean). 
Haurrak ikastetxera eramaten dituzten gurasoen erdiak arrisku-
sentsazioagatik egiten dutela kontuan hartzen badugu, ohitura horrek 
izugarrizko kostu soziala du eta auto-ilarek eragiten dituzten adina 
ordu, diru eta produktibitate galera sortzen du. 

Segurtasunik Eza

Ibilgailu motordunen zirkulaziorako moldatutako ikastetxe-
inguruak segurtasun gutxiago du oinez edo bizikletaz mugitzen 
diren pertsonentzat. Ingurua, kaleak, espaloiak, bidegurutzeak, 
hiri-altzariak eta pasealekuak motorrik gabeko garraioak erabiltzen 
dituzten pertsonentzat egokitzeak segurtasuna areagotzea esan 
nahi du eta, beraz, baita mugitzeko askatasuna areagotzea ere, 
pertsona adindun eta haurrentzat batez ere. Hala, haurrei trebetasun 
berriak garatzen laguntzen diegu, joan-etorriak ingurune lasaiagoan 
eta beren ezaugarrietara eta mugitzeko segurtasun-beharretara 
egokitutako ingurunean egin ditzaten.

Haurren Autonomia Murriztea

Hirigunearen etsaitasun eta arriskugarritasunak amaierarik gabeko 
istoriora garamatza: “auto gehiago badago, auto gehiago behar da”: 
Egoera hori jasanezina da eta ikastetxera egiten diren joan-etorriei 
larriki eragiten die: gurasoek beldur diote haurrak ikastetxera bakarrik 
joateari eta autoz laguntzen diete. Beraz, aktiboki laguntzen dute 
hirigune arriskutsuagoa sortzen. 

Espiral paradoxiko horrek (beldurrak eraginda haurrak babesteko 
joera horrek alegia) haurren segurtasun eta osasunerako arrisku 
gehiago dituen ingurunea sortzen du, eta haurrak ikastetxera 
gurasoekin joatea du ondorio (motorizatuta neurri handi batean). 
Horren ondorioz, haurrak ez dira ikastetxe-ingurunearekin modu 
askean erlazionatzen, eta ikasteko eta sozializatzeko dituzten aukerak 
murriztu egiten dira.  

Haurrei ahotsa eta espazioa eskaintzen bazaie, ikastetxera bidean 
zuten orain arteko eredua hausten da. Gero eta pertsona gehiagok 
uste du haurrek ingurumenaren defentsan eta orain arte helduen 
ikuspegitik eta helduen onurarako pentsatutako gizartearen diseinuan 
paper aktiboagoa eduki behar dutela. Azken finean, haurrentzat ona 
dena ingurumen eta gizartearentzat ere ona izango da.

Haurren parte-hartzea berebizikoa da egoerak aldatzeko. Bolognan 
ospatutako Haur eta Gazteen Lehen Lehiaketan (Italia, 1994) 
ondorioztatu zen bezala, “eragiten digunaren gainean erabaki nahi 
dugu”.

PERTSONEN
 PROTAGONISMOA ETA 

BEREN ELKARRERAGITEA 
ZIRKULAZIOAN ETA 

AUTO ILARETAN

HAURREN 
AUTONOMIOA ETA 

ASKATASUNA

MUGIKORTASUN 
JASANGARRIRAKO 

OHITURAK SUSTATZEA

KUTSADURA 
MURRIZTEN DA

MUGIMENDU GUTXIKO 
JARDUERA GUTXIAGO

SEGURTASUN 
ETA MUGITZEKO 

GAITASUN GEHIAGO

BIZIKLETA, 
HAURTZAROA ETA HIRIKO 

MUGIKORTASUNA
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1.2 “Bizikletaz Eskolara” Kanpaina: Haur, Bizikleta 
Eta Hirigunearen Artean Giro Ona Sortzea

Haurtzaroan barneratzen diren ohiturak, normalean, helduaroan 
ere irauten dute. “Natural” ikusten badute autoari lotutako bizia, 

helduak direnean autoa erabili nahiko dute eta alde batera utziko 
dituzte bestelako bitartekoak (garraio publikoa, bizikletak). Zenbait 
prozesuk, horrek adibidez, atzeraezinak dirudite, baina horiek aldatzen 
saia gintezke. Europako hiri askotan (Hanburgon, Kopenhagen, Sevillan, 
Parisen, Bartzelonan) hirietako errealitate jasanezinak aldatzeko 
ekimenak jarri dira abian.

“BIZIKLETAZ ESKOLARA” kanpainak izaera integratzailea du, ez du 
nahi gida mugatu bat izan, ideia, ekimen eta gertaera sorta baizik, eta 
horiek abian jarri, eraldatu, hobetu eta aberats daitezke. Hiri bakoitza, 
auzo bakoitza, ikastetxe bakoitza ezberdina da, eta horregatik, 
proposamenak eta edukiak egokitu beharko dira.

“BIZIKLETAZ ESKOLARA” kanpainak dimentsio sozial eta parte-
hartzailea ere badu. Oso garrantzitsutzat jotzen dugu kanpainaren 
protagonista hiria bere osotasunean izatea, guztiok (erakundeek, 
herritarrok) gure gain hartu behar dugu geure mugikortasun 
baldintzak hobetzeko beharra, geure joan-etorriak erosoagoak, 
azkarragoak eta seguruagoak egiteko. Azken finean, gure herri eta 
hiriak bizitzeko leku bihurtzen saiatu behar dugu, ez zirkulatzeko 
soilik. 

Proiektuaren izaera integratzailea, soziala eta parte-hartzailea denez, 
garrantzitsua izango da hainbat elkarte eta erakunde inplikatzen 
saiatzea: ikastetxeak (kanpainaren protagonistak), udalak, udaltzaingoa, 
ospitale eta osasun-zentroak, elkarteak, etab.

Kanpaina honen bidez, hiru mailatan jardun nahi dugu:

•	 CURRICULUMAREN ESPARRUAN: Irakasleei gida didaktiko 
bat, saio eta fitxa sorta bat eskaintzea, beren ikasleek 
bizikletak garraio gisa duen garrantzi eta ezagutzari 
buruzko trebetasun eta gaitasun kognitibo, fisiko eta 
hausnarketarakoak garatzeko edukiak modu errazean 

txertatzen laguntzeko. Hori guztia Lehen Hezkuntzako 
ikasleen hainbat curriculum arlotan txertatuta. 

•	 PARTE HARTZEAREN DINAMIZAZIOA: ConBiciren tokiko 
taldeetako dinamizatzaileei laguntza eskaintzea. 
Dinamizatzaileen helburua ikastetxe inguruneko familia 
eta erakundeak ikastetxera joateko mugikortasun 
ereduen inguruan hausnarketa eta aldaketa prozesua 
bultzatzea da. Webgunean “Bizikletaz eskolara, bizikleta 
ikastetxean txertatzea” programa abian jarri duten hainbat 
ikastetxeren adibideak aurki daitezke. 

•	 ALDAKETARAKO EKIMENEI BABESA, BIZIKLETAZ ESKOLAKO 
BIDEAK EGITEA SUSTATUZ:  Gaur egungo zirkulazioa 
oso zorrotza da txirrindulariarekin: zirkulazioa bere 
osotasunean behar bezala ulertzea eskatzen du, arreta 
eraginkortasunez banatzea eta baita gaitasun psikomotor 
egokiak izatea ere. Gaitasun horiek era naturalean 
barneratzen dira praktikan jartzen badira, baina azkarrago 
ere barnera daitezke moldatutako entrenamendu eta 
praktika anitzen bidez. Horiek dira GIDA DIDAKTIKOaren 
jardueretan eta ESKOLAKO BIDEAren plangintzan 
proposatzen ditugunak.

Proiektuak honako TRESNA hauek eskaintzen ditu 

a. Proiektu pedagogikoa: Dokumentuak Lehen Hezkuntzako 
1, 2 eta 3. ziklorako justifikazioa, helburuak, curriculum 
loturak eta unitate didaktikoak biltzen ditu. Halaber, 
bertan jasotzen da eskolako bideen gida bat. 

b. Film laburra: Ikus-entzunezko bideoa, haur eta helduek 
ingurumena babesteari eta hiriko mugikortasuna 
hobetzeari buruz hausnar dezaten. 

c. Materialak eta baliabideak: 

•	 Unitate didaktikoetako fitxez gain, webgunetik 
deskargatzeko materiala ere badago, hala nola, logoak 
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eta kartelak. Hainbat joko eta karbono dioxidoa 
kalkulatzeko programa ere eskaintzen dugu, baita 
bizikleta onena aukeratzeko bidea ere.   

•	 Jarduera osagarriak, hainbat egun garrantzitsuren 
ingurukoak: mugikortasunaren astea, ingurumenaren 
eguna, etab  

•	 Gaiari buruzko bibliografia.  

d. Webgunea www.conbicialcole.com: Orrialde honetan 
biltzen dira tresna guztiak: proiektu pedagogikoa, film 
laburra, esperientziak eta jarduerak.

 
2. Eskolako Bide Seguruak Garatzeko Gida

ESKOLAKO BIDEA lehentasunezko zirkulazio-bidea da, ikasleek 
gehien erabiltzen dituzten ibilbideen artean aukeratu da eta 

haurrek ikastetxerako bidean autonomiaz eta beren ingurunearekin, 
auzoarekin, pertsonekin lotura zuzena izateko esperientzia izaten 
laguntzen du. Hori guztia kutsagarria ez den mugikortasun-
modalitateak erabiliz, hala nola, oinez joatea edo bizikletaz. 
Horretarako, beharrezkoa da ikastetxe-komunitatea inplikatzeaz gain, 
ikastetxea bera kokatzen den auzoa ere inplikatzea, ibilbide horiek 
haurrentzat errepide eta paseo seguruagoak izan daitezen.

ESKOLAKO BIDE SEGURUAK proiektua garatzea ikastetxea bere 
ingurunean integratzeko aukera bat da, baita haurren ikaskuntza 
maila askotan eragiteko aukera ere. Proiektu honen unitate didaktiko 
batzuek, hirugarren zikloari dagozkionak batez ere, haurrentzat 
lehentasunezko ibilbideak proposatzeko beharrezko edukiak barne 
hartzen dituzte. Ildo horretan, ESKOLAKO BIDE SEGURUAK proiektua 
abian jarri nahi duten ikastetxeek, hirugarren zikloko 1, 4, 5 eta 7. 
unitateetan aurkituko dituzte eduki aproposak.

Hala ere, ESKOLAKO BIDE SEGURUAK proiektua behar bezala abian 
jartzeko, beharrezkoa da familiaren protagonismoa kontuan hartzea 
eta, beraz, horiek inplikatzen direla eta aktiboki parte hartzen dutela 
ziurtatzea. Hein handi batean, gurasoen esku dago gaur egungo eredua 

haustea [segurtasunik eza (auto ugari) ≥ babesa (autoz laguntzea) 
≥ segurtasun gutxiago. Ondorioz, ikastetxe ingurune eta sarrerak 
beren haurrentzat arriskutsuagoak eta kaltegarriagoak dira (baita 
gurasoentzat ere).

Hori dela eta, unitate didaktikoekin batera, kanpainaren 
dinamizatzaileak eta irakasleek ikastetxearen ingurunea osatzen duten 
familia eta erakundeek parte hartzeko espazioak sortu beharko dituzte.

ESKOLAKO BIDE SEGURUAK kanpainari esker, haurrek ikastetxera 
bidean ikasteko eta gozatzeko aukera berriak izango dituzte. Azken 
20 urteetan, haurrak beren gurasoek zuten zortea galtzen joan dira, 
hau da, jada ez dute ikastetxerako bidean gozatzen. ESKOLAKO BIDE 
SEGURUAK proiektua abian jartzean, haurren autonomia areagotuko 
dugu, beren eguneroko ingurunean ikasteko espazio berriak eskainiko 
baitizkiegu eta bizikletan mugitzeko ohitura osasuntsuak sortuko 
baititugu, hainbat abantaila baitituzte: osasunarentzat (ariketak), 
ingurumenarentzat, baita komunitatean hobeto sozializatu eta 
integratzeko ere.

Tokiko administrazioarentzat apustu bikaina da, ikastetxe atarietan eta, 
beraz, ikastetxeetako sarreretan, auto-ilarak murrizten baitira. Gainera, 
ikastetxe-ingurunean kutsadura eta segurtasunik eza murrizteko oso 
modu eraginkorra da. Bestalde, ikastetxera joateko autoak murrizten 
badira, kutsadura maila jaisten da orokorrean, eta, beraz, herritarren 
osasuna hobetzen da, baita hiriko bizi kalitatea ere.

ESKOLAKO BIDEAK bizikletaz egiteko kanpainaren helburuek honako 
aukera hauek emango dituzte bereziki:

•	 Bideak hobetzeko prozesuak irekitzea, kaleak oinezko eta 
txirrindularientzat eremu seguru bihurtzeko.  

•	 Haurrei mugikortasun-ohitura jasangarriak eta 
osasuntsuak (norbanakoarentzat nahiz gizartearentzat) 
irakastea. 

•	 Energiaren kontsumoa murriztea, ibilgailu motordunen 
erabilera murriztuz.
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•	 Bide segurtasunaren arauak ikasi eta praktikatzea.  

•	 Ikastetxe komunitateari garraio-zerbitzu osasuntsu eta 
jasangarria eskaintzea. 

 
2.1 Egin Beharreko Jardueren Deskribapena 
“Paseando Al Cole” (Eskolara Paseatuz) Proiektua 
(Malagako Jorgue Guillen Ikastetxea) 
 

1. FASEA: Proiektuaren hasiera  

1. Ikastetxe komunitatea mugikortasun ohiturak aldatzeko 
beharrari buruz kontzientziatzea: hitzaldiak, Autorik 
gabeko egunaren eta Mugikortasunaren astearen inguruko 
jarduerak.   

•	 Mugikortasunaren astea eta Autorik gabeko egunaren 
harira, 4 urtetan zehar bizikletan edo oinez paseoak 
antolatu dira, Itsas pasealekutik hasi eta kaleetan 
barna ikastetxera heldu arte. Ikastetxean Ruedas 
Redondas elkartearen “Muévete en bici” proiektuaren 
baitan, elkarteko begiraleek emandako tailerrak egin 
ditugu.  

•	 Estatu mailako “Bizikletaz eskolara” kanpainarekin bat 
eginez, 2007ko azaroan “bizikletada” handi batean parte 
hartu genuen (2008ko martxoan errepikatu zen). Bertan, 
auzoko ikastetxe guztiek hartu zuten parte, ikastetxe 
guztietatik igarotzen zen ibilbidea antolatu baitzen. 
Aurretik, ikasgeletan bizikleta protagonista zuen 
marrazki eta ipuin lehiaketa bat antolatu zen. 

2. Bide-hezkuntzari buruzko eta bizikletan ibiltzen ikasi/
hobetzeko tailerrak: Malagan DGTarekin jarri ginen 
harremanetan eta bi ikasturtetan zehar bide-hezkuntzari 
buruzko jardunaldiak eman dituzte bertako begirale 
espezializatuek. Jarduera gurasoek marraztutako 
zirkulazio-pistan garatzen da. 

3. Haurren etxebizitzen kokapena aztertzea, ikastetxera 
joateko 4 ibilbide diseinatzeko: hiru oinezkoak eta bat 
bizikletan joatekoa.   
 
Gurasoen laguntzaz, ikasleen etxebizitzen mapa bat egin 
zen, ondoren ibilbideak diseinatzeko. Bizikletan egiteko 
ibilbidea (gorria) Itsas pasealekutik igarotzen da nagusiki, 
eta beste hirurak, oinezkoak, hiriguneko kaleetatik 
igarotzen dira.  
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4. Begiraleak prestatzeko ikastaroak. 

5. Haurrak jasotzeko “geldialdiak” kokatzea: ahal den 
heinean, etxez etxe jasotzen dira. 

6. Materiala prestatzea: haur eta merkatarientzat pegatinak, 
begiraleentzat txalekoak, haurrentzat txapel eta kamisetak, 
bizikletentzat banderatxoak, eskurako stop seinaleak.   

7. Guraso eta haurrei ikastetxera joateko modua ezagutzeko 
inkesta.   

8. Haurrek ikastetxera joateko ibilbidearen marrazkia 
planoan.  

9. Txirrindulari/oinezkoaren txartela osatzea, bertan idazten 
dira ikasleak ibilbidean parte hartu duen egunak, eta horri 
esker opariak eta txirrindulari/oinezko onaren diploma 
jaso ditzake, arauak bete baditu eta dagozkion probak 
gainditu baditu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Proiektua auzoko elkarte, denda, erakunde eta 
administrazio eskudunei aurkeztea: Proiektua Barruti 
Batzordeari, auzo-elkarteei, merkatari-elkarteei, auzoko 
ikastetxeei, Udaleko Mugikortasun Sailari, Ingurumen Sailari 
eta Hezkuntzako Probintzi Ordezkaritzari aurkeztu zaie. 

11. Proiektua komunikabideetan sustatu eta hedatzea. 
Honako difusio hau izan dugu komunikabideetan: Canal 
Sur kateak bizikletan egindako paseoaren erreportajea 

egin zuen eta Andaluzia osorako albistegian eman zuen, 
Autorik gabeko egunaren baitako jarduera gisa. Diario Sur 
egunkariak hainbatetan argitaratu ditu ekimen jendetsuak 
egin ditugunean, MalagaHoy egunkariak esperientziaren 
erreportajea argitaratu zuen eta Opinión de Málagak 
esperientziari buruzko bi erreportaje monografiko atera ditu. 

12. Ekimena honako foro hauetan aurkeztu da: 

•	 Hezkuntza Berrikuntza eta Ikerketaren Andaluziako I. 
Jardunaldiak (Granada, azaroaren 8a).   

•	 “Bizikleta eta Hiria” Iberiar Kongresua (Vilamoura, 
2008ko azaroa). 

•	 Sevillako LHIren ikastaroa: “Mugikortasuna eta 
bizikleta”. 

13. Proiektuak hiru sari irabazi ditu: 

•	 Malagako Aldundiaren Ingurumenaren Probintzi Saria. 

•	 Kordobako “Carril-bici” plataformaren saria. 

•	 Malagako Udaleko Ingurumen Sailaren / OMAUren 
mugikortasunaren saria.

 
2. FASEA: Garapena 

1. Ikasleek, irakasle eta gurasoen laguntzaz, ibilbideak egiten 
dituzte ostiraletan. 40 bat ikaslek hartzen dute parte 4 
ibilbideetan.    

•	 Merkatarien, ostalaritza-tokien eta erakunde publikoen 
inplikazioa: eskolako bidearen berri emango zaie, 
harremanetarako telefono-zenbakiak eskaini eta 
pegatinak jarriko dira erakusleihoetan, haurrek ibilbidea 
argi eta garbi ikus dezaten eta behar dutenean laguntza 
gisa erabil dezaten. 
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•	 Udaltzaingoaren inplikazioa: lehenengo astean, batez 
ere, bidegurutze arriskutsuetan zirkulazioa mozten 
lagundu beharko lukete.    

•	 Bizilagun eta langileen inplikazioa: jardueraren berri 
emateko liburuxkak banatzea. 

2. Ibilbidearen segurtasuna aztertzea, ibilbidea hobetzeko. 
Ibilbidean barna eta ondorengo gaikako saioetan, behatu 
eta landa-lan erraz bat egin behar da. 

•	 Bide-segurtasunaren arauak lekuan bertan ikastea 
eta bizikletan ibiltzen hobetzea. Ikastetxera ibilbidean 
joanez gero, istripuak saihesteko aholkuak eta arauak 
eskaintzen dira. 

•	 Aurkitutako oztopoen azterketa: espaloiko ertzak, 
espaloirik ez edo oso estuak (espaloiak, galtzadak 
neurtzea, argazkiak ateratzea). 

•	 Azpiegitura eta seinaleztapen egokiak egotea: oinezkoen 
pasabideak, semaforoak, bizikleten bideak, autobus-
geltokiak, seinaleak. 

•	 Motorizatutako zirkulazioaren azterketa: ibilgailu 
kopurua, ibilgailuek okupatzen duten espazioa, 
abiadura, kutsadura akustikoa eta atmosferikoa 
(udaltzaingoa), espaloiaren eta zebra-bidearen 
okupazioa. 
 
Ikastetxea inguratzen duten bi kaleetako autoen 
abiadura neurtu da metodo erraz baten bidez: ikasle 
batzuek seinalea ematen dute auto bat igarotzen denean 
eta beste taldeak, ehun metrora, ibilbidea egiteko 
erabiltzen duen denbora zenbatzen du. Kalkulu erraz 
bati esker, autoaren abiadura ateratzen da. Azterketaren 
arabera, ibilgailuen % 80k baimendutako gehienezko 
abiadura gainditu zuen (30 km/h). Aurreztutako energia-
gastuaren eta karbono dioxidoaren kalkulua. 

3. FASEA: Ondorioak

•	 Ondorioak aurkeztea eta eskolako bidea hobetzeko 
konponbideak eskatzea auzoko erakundeei eta 
administrazio eskudunei (Udala, Hezkuntza Saila, Osasun 
Saila, etab.). Aurrerapen batzuk egin dira ondorioetan 
eta agintaritzei eskakizunak igorri zaizkie eskolako bidea 
hobetze aldera.    

•	 Udalak “El Candado” urbanizazioko horma zeharkatzen 
duen oinezko pasabidea eraikitzea lortu dugu aurten.

4. FASEA: Eskolako Bide Segurua 

•	 Administrazioek beharrezko azpiegiturak egiten 
dituztenean eta guraso nahiz haurrak seguru sentitzen 
direnean, ikastetxera autonomoki joango dira, oinez nahiz 
bizikletaz.  
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3. Erreferentziazko Bibliografia Eta Informazio 
Iturriak

[Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, ] Bizikletarentzat 
bide-hezkuntzarako webgunea: www.bicieducavial.org 

Lekuona Alzugaray, A. (2006). Mugi Zaitez! ¡MUÉVETE! (Mugikortasun 
jasangarriari buruzko unitate didaktikoa), Isabel Prieto de Blas eta 
José Francisco Cid, Ed. Garapen Jasangarriaren Saila. Gipuzkoako 
Foru Aldundia. Harremanetarako: 943.112.908 / alecuona@gipuzkoa.
net. 

VIII Lehen Hezkuntzarako unitate didaktikoak: “Circulemos en 
Bicicleta”, Josep Invernó i Curós, INDE argitaletxea, 1998.

Le Brevet du Cycliste (Belgika): www.lebrevetducycliste.org 

Kataluniako Txirrindularitza Federazioaren bide-hezkuntzari buruzko 
webgunea:  
www.ecobicicleta.com 

DGTaren bide-hezkuntzari buruzko webgunea: www.dgt.es 

EN BICI, HACIA UNA CIUDAD SIN MALOS HUMOS, Europako Batzordea 
(ISBN 92-828-5721-2): hainbat herrialdetan, bizikletaren erabilerari 
buruzko informazio orokorra, bizikletaren aldeko politikak 
ezartzeko arrazoiak eta aplikatutako neurri arrakastatsuen ereduak.

LA CIUDAD, LOS NIÑOS Y LA MOVILIDAD, Europako Batzordea, 2002 
(ISBN 92-894-1883-4): mugikortasun jasanezinak haurrengan duen 
eraginari buruzko dokumentua, hirigunea gizatiartzeko hiri eta 
ekimenen ereduak ere biltzen ditu.

DE MI ESCUELA PARA MI CIUDAD, Segoviako Udalaren Ingurumen 
Hezkuntzaren Programa, CENEAM, Gaztela eta Leongo Juntak 
eta Segoviako Irakasle Eskolarekin elkarlanean. Kontsultatutako 
dokumentuak: ¿PIES PARA QUÉ OS QUIERO?, A JUGAR LA CALLE, TRAS 
LAS HUELLAS DEL CAMINO ESCOLAR, LA MOVILIDAD URBANA: EL 
CAMINO ESCOLAR (Detective de lo nunca observado). 

PASEANDO AL COLE, EL CAMINO ESCOLAR A PIE Y EN BICI, Alonso 
González, RUEDAS REDONDAS (Malaga). Dokumentuak hemen: 
www.ruedasredondas.org. 
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Laburpena

Donostiako Eskolako Bidea mugikortasun-
ohiturak eraldatzeko tresna parte-

hartzailea da. Umeen mugikortasun-
segurtasuna da tresna horren lehentasuna.

Errealitatetik eta gure hiritik oso gertu dago, 
eta agerikoa da etengabe eraldatzeko eta 
hobetzeko duen bokazioa.

Donostiako Udaleko Mugikortasun saileko 
tresna tekniko gisa kontestualizatua dago, 

motorizatu gabeko garraiobideak agerikoagoak egiteko eta horiei balioa 
emateko.

Testuingurua

Donostiako Eskolako Bidea 
proiektua 2003. urtean 

egindako lehen Audientzia 
Publikoaren testuinguruan jaio 
zen. Hiriaren Mugikortasunaren 
inguruko Diagnosiaren ondoren 
(momentuko udaletxeari eman 
zitzaiona), umeek, haurtzaroaren ikuspuntutik, Mugikortasunaren 
inguruko proiektua hirian ezartzea proposatu zuten. 

Edukiak, helburuak eta ekintza-moduak diseinatzeko, Europako beste 
herrialde batzuetan hirien Jasangarritasunaren inguruan zeuden 
hainbat esperientzia hartu ziren kontutan, eta gai horien inguruan 
hiriek dituzten gabezia eta zailtasunetan haurren ikuspuntua ezartzea 
ere kontutan izan zen. 

Horregatik hartzen dira kontutan hainbat hezkuntza-esperientzia, hala 
nola, F. Tonucci-ren “Haurren hiria”, inspirazio handia guretzako, eta 
gaur azaldutako umeen autonomiari buruzko esperientziak ere bai; 
hala ere, zeharkako ikuspegia duten beste hainbat ere gehitu ditugu, 
hala nola, Tokiko Agenda, etb.

donosTia / 
san sebasTián 
eskolako bidea. 
elkarrekin 
Hiria HobeTZen 
ari Gara 
 
Isabel Prieto de Blas  
Geógrafa. Experta Universitaria en Transporte Terrestre.  
Consultora de Movilidad para el Departamento  
de Movilidad del Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián. 
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Ezarpen-fasea 

Horrela jarri zen martxan gaur egun zortzi urte baino gehiago dituen 
proiektua; pixkanaka eboluzionatuz joan da, donostiarren beharrak eta 
hiritarrekin elkarlana kontutan izanik.

Hasiera batean Eskolako Bideak zati “akademikoagoa” ukitzen du, 
Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako Zentro-proiektuetan 
lekua bilatuz, irakasleen formazioaren osagarri ziren jarduerak 
antolatuz, eta etxea-eskola-etxea ibilbidean egon daitezkeen 
mugikortasun-arazoen inguruan ikasleei egindako Diagnosiak jasoz.

Horrela ikastetxeak eta Donostiako udaletxeko Mugikortasun-sailaren 
arteko komunikazio zuzen eta jarraitua aktibatu zen, adingabeentzat, 
adingabekoekin, bideko segurtasuna indartzeko helburuarekin. 

Aldi horretan proiektuari eremurik 
hezigarriena gehituko zaio, hiri osoko ikastetxe 
askoren laguntzarekin. Gainera, ikastetxeek 
beren IPP-ren barruan (Ikastetxearen Ikasketa 
Proiektua) sartu zuten Eskolako Bidea 
deritzona, eta horri esker denboran zehar 
iraungo du. 

Proiektuaren garapen-puntu horretan abian jarriko dira “Kalea 
aztertu eta hiria asmatu” edo “Adi, kotxea dator”, 2003. eta 2008. 
urte bitartean, eta ikastetxe askok egin zuten bat. Bi proiektu horiek 
Ingurua Ezagutzeko Jarduerak dira eta beraz, umeek hiriaren egoerari 
buruz duten ikuspegia kontutan hartzen laguntzen digute. 

Mugikortasunean, zerbitzuaren 
ardatz gisa, parte hartzeak 
irudikapena du Bideko Eskola 
proiektuan hainbat bideren 
bitartez; izan ere, aldaketetarako 
beharrak antzematerakoan, 
umeek, gainontzeko hiritarrek 
bezalaxe, eskaerak eta 
iradokizunak egin ditzakete, 

horien erantzuna ere jasotzen dute eta adingabeen eta hiriko 
kudeaketa-organoen arteko komunikazioa sustatzen da. 

Umeen eskaerak kontutan izanik lehen esku-hartzeak datoz, hala nola, 
espaloi zabalagoak, plaza txikiak ikastetxe sarreretan, edota normalean 
lehentasuna ibilgailuei ematen dien semaforoen doitzea; oinezkoen 
eta bizikletan dabiltzanen beharretara egokitzen dira, bereziki eskola-
orduak kontutan hartuta.

Finkatze-fasea 

Finkatze-fasean proiektuari komunitatearen ikuspuntua eransten 
zaio, eta horren bitartez beste pertsona-talde batzuk sartuko dira 
proiektuan; pertsona horiei kontsultatu egiten zaie eta proiektuari 
hiriaren inguruko ezagutza-maila altua ematen diote, eta baita 
bizilagun-ikuspuntua ere. 

Pixkanaka hainbat ekipamendu, elkarte, Udaleko beste sail batzuk eta 
proiektuari lotu gabeko hiritarrak gehitzen joango dira.

Puntu honetan auzoaren 
mugikortasun-beharrei 
helduko zaie, adingabeen 
eskuragarritasun-, segurtasun- eta 
mugikortasun-beharren arabera.

Hiriko hainbat auzo batuko dira, 
hala nola, Altza, Intxaurrondo, 
Martutene, Gros edo Aiete, 
“Goazen oinez eskolara!” 
proiektuaren barruan hainbat 
esperientzia-pilotu eginez; 
hiriaren mugikortasunaren 
inguruko lantaldeak sortzea 

ahalbidetzen du horrek eta Eskolako Bidearen funtzioa auzoko 
mugikortasun-kudeaketa erraztea izango da. Hiritarrengandik 
hurbilago dagoen ikuspuntua ere kontutan hartuko da izaera teknikoko 
erabakiak hartzerako orduan, segurtasun- eta eskuragarritasun-arauei 
lehentasuna emanez. 
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Egia da ez dela beti erraza izaten mugikortasunaren ikuspegitik 
hainbeste pertsona ezberdinen iritziak bateratzea, ordutegiak, zereginak 
eta betebeharrak norabide ezberdinak dituztenean, eta bizi dugun krisi-
garaian administrazioen baliabide ekonomikoak murrizten ari direnean. 

Hala ere, mugikortasun-arazoei aukera ezberdinak bilatzeko aukera 
da aprobetxatu behar duguna, eta gurea bezalako aurrekontu 
baxuko proiektu txiki bat da horren adibide nabarmenena. Pertsonok 
eguneroko erabakiekin lor dezakegulako aldaketa.

Eskolako Bidetik burutu diren parte-hartzeetako batzuetan bizilagunek 
erabaki dute zein neurri hartu, horixe da, adibidez, Altza auzoaren kasua. 
Proiektuaren logoa diseinatu dute eta auzoko espaloi guztietan jarri dute, 

umeek egunero egiten dituzten ibilbide ohikoenak seinaleztatuz. Umeek 
aintzat hartzeko baino gehiago, umeak, eta orokorrean oinezkoak, 
agerikoagoak izan daitezen eta gidariek kontutan har ditzaten.  

Urumearen ertzean dagoen Martuteneren kasuan, umeek, eskolaz 
kanpoko orduetan, merkatarien artean banatu zituzten proiektuaren 
“konplize” bihurtzen dituen pegatinak; eskolarako ibilbidean lagunduko 
dute, gertutasun-harremanak ezarri eta indartuz. 

Proiektu honen berezitasun nagusia bertan parte hartzen duten 
pertsonen aldetik lortzen den inplikazio handia dela uste dugu. Sortzen 
diren lantaldeak hirian zehar zabaltzen dira, loturak sortzen dituzte eta 
nahi duten hiri-ereduaren inguruko hausnarketan sakontzen dute.

Intxaurrondo da horren beste adibideetako bat. Erdigunetik urruti 
samar dagoen gunea da, aurrez azaldutako auzoak bezalaxe. Bizitza 
kolektibo aberatsa dauka eta oso nortasun definitua. Intxaurrondo 
Ikastola atariko harrapatzearen itzalak alarma guztiak piztu zituen eta 
ikastetxea bera buru jarri zen; hainbat esperientzia-pilotu diseinatu 
zituzten jarrera insolidarioak agerian utziz, bizilagun, irakasle eta 
gurasoen elkarteetako kideen kolaborazioa bateratuz, eta trafikoa 
baretu eta espaloiak segurtatzeaz gainera, mugikortasunaren gaia 
kalera ateratzen duten eraldaketak lortuz. 

Kasurik berriena Aieteko auzoarena da, bertan ematen dira egunero 
beste ikastetxe batzuetako atarian gertatzen diren egoeretako asko.

Goizeko eta arratsaldeko puntako orduetan, eskolako autobusak, 
gurasoen autoak  bigarren ilaran, umeak bakarrik oinez edo beren 

 IBILBIDE EGITASMOA

Partehartzaileak

Hiriguneen %70 5 Auzo
7.500 Ikasle
200 Irakasle

IntxaurrondoMartuteneAltza Gros Aiete

Lehen Ondoren
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familiekin eta hiriko gainontzeko trafikoa pilatzen dira eskola atarian, 
eta horrek estresa, zarata eta arrisku-egoerak eragiten ditu. Kasurik 
arinenean umore txar eta haserreekin amaitzen dira, baina kasurik 
txarrenean, sustoarekin eta harrapatze-arrisku edo harrapatzearekin.

Izan ere, azken hamarkadetan, lurraren prezioa merkeagoa zelako 
edo ingurunearen kalitatea hobetzeko asmoarekin, ikastetxeak 
deslokalizazioa jasan dute, eta horren ondorioz, umeen mugikortasuna 
gure hirian, Euskadiko beste askotan bezala, asko zaildu da.

Eskola-garraio zerbitzuak (Hezkuntza Delegaritzak edo Guraso 
Elkarteek kudeatutakoak) izugarri igo dira eta horren ondorioz, umeen 
ordutegiak asko luzatu dira, geroz eta denbora gehiago dedikatzen da 
desplazamenduetan. Horrek, gainera, eragin kaltegarria dauka hiriaren 
gainontzeko trafikoarengan eta baita ingurunearen kutsadurarengan ere.

Proiektu honek zailtasun askori egin behar izaten die aurre egunero, 
mugikortasuna, hirigintzarekin batera, gaur egun gure hirien 
baldintzatzaile nagusienetakoa da-eta. Hala ere, aldaketarako aukera 
paregabea eskaintzen digu.

Banakako Esperientzien Fasea

Hiriaren alor ezberdinetako lana asko haztearekin bat, auzo 
bakoitzaren eta parte hartzea eskatzen duen talde sozialen 
errealitateari egokitutako banakako soluzio-eskaera gertatzen da.

Horixe da, adibidez, ikasle 
gazteenen eta beren familien 
beharretara egokitutako 
esperientziaren kasua; OinBusa. 

2005. urtean jarri genuen martxan 
lehen aldiz, haur hezkuntzako 
umeen mugikortasunean lana 
egin nahi duen ikastetxe bateko 
familien mugikortasun-zailtasunak 
arintzeko helburuz. 

Autonomia pertsonalerako duten 
ahulezia eta gaitasun urria 
kontutan izanik, autobus-sistema 
bat egokitu genuen oinezkoentzat, 

eta horrela jaio zen, komunitatearen inplikazioarekin, oinezko-
mugikortasun partekatuaren adibide bat.

Soluzio horren bitartez, umeek eskolako bidea auzoko beste ume 
batzuek eta heldu batek lagunduta egin ahal izango dute; eskola-
garraioaren aurrean, zeinak desplazamendu-denbora bikoiztu edo 
hirukoiztu egiten duen, harremana eta jarduera fisikoa landu ahal 
izango dute.

Gure proiektuan, entelekia eta teorizaziotik urruti dagoena, 
gure kaleetako eguneroko errrealitateari egin behar izaten diogu 
aurre, eta nola horrek zaildu edo hobetzen duen hiritar gazteenen 
segurtasuna.

Badakigu aurreko urteetako hiri-diseinuek ez dietela ume, 
emakume, minusbaliatu eta normalean kontutan hartzen ez diren 
kolektiboei lehentasunik ematen; horregatik arreta berezia jartzen 
diogu ikastetxeetatik edo auzoetatik aldaketa, egokitzapen edo 
eraldaketarako dauden eskaerei, oinez eta bizikletaz ibiltzeari edo 
garraio kolektiboari lehentasuna emanez. 

Mugikortasunari buruz hitz egiten dugu ikuspuntu teknikotik, eta 
hiriak pertsona guztientzako direla dugu helburu.
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Txikienen harrapatze-arriskuen inguruko arazoak konpontzeko, 
enfasia dibulgazioan eta sentsibilizazioan jartzen dugu. Auzo eta 
hiriaren errealitatetik oso gertu dagoen fase garrantzitsua da.

Mugikortasunetik ikuspuntua oinezkoen eta bizikletaz dabiltzanen 
segurtasuna bermatzea da beti, eta azken urteotan ikusi ahal izan 
dugu hirian asko hazi direla mugitzeko bi modu horiek. 

Dimentsio Europarreko Fasea.  
CIVITAS-Arquimedes

2008. urtetik eta 2012. urtera arte, 
Donostia CIVITAS-Arquimedes 
proiektuaren barruan beste bost 
hirirekin batera aukeratua izan da 
-Aalborg (Danimarka), Brighton 
and Hove (Erresuma Batua), Iasi 
(Errumania), Monza (Italia), Ústí 
nad Labem (Txekia)- mugikortasun 
jasangarria hobetzeko eta, 
denbora tarte horretan, 
hiriko garraioan erregai garbien berrikuntza, mugikortasun-plan 
pertsonalizatuak, Sharing car sistemen ezarpena edo, Eskolako Bidea-
tik, School Travel Plans-en bitartez, eskolarako Mugikortasun Planen 
inguruko 33 neurri ezarri beharko dituzte. 

Fase honetan ekin diogu hiriko hainbat ikastetxetarako Mugikortasun 
Planak diseinatu eta burutzeari; neurri zehatzak hartu ditugu hiria 
hobetzeko eta baita antzemandako arazoak konpontzeko hiritarren 
inplikazioa bermatzeko ere.

Urte guzti hauetan gai honen inguruan lortu dugun esperientzia berrin-
dartu egin da beste hiri batzuk sartu direlako, adibidez Madril edo Malaga, 
ikuspuntu ezberdinetatik helburu komunak bila daitezkeela egiaztatuz.

Trafikoa eta mugikortasunaren gestioan, neurri bigunak deiturikoek 
(eskolako bidea sartuko litzateke bertan) oihartzun handia izaten 
ari dira Europa osoan, mugikortasun-ohiturak eraldatzeko bitarteko 
moduan ikusten dira.

Horren adibide da Trafikoko Zuzendaritza Nagusiak (DGT) berriki 
argitaratu duen Espainiako Bide-segurtasunaren inguruko Esperientzien 
Katalogoan sartu dituela mota horretako neurriak, eta agerian uzten 
du neurri horiek (proiektu hau da aukeratutako esperientzietako bat) 
zein eragin duten trafiko-istripuen prebentzioan.

Eskolako Bidearen kasuan, inplantazio-aldiak ez dira elementu 
definitorioa, baizik eta prozesua bera. Parte hartzen duten pertsonen 
artean ematen den prozesua, proiektua bere horretan delako.

Horregatik ez dugu ebaluatzen zenbat denbora behar dugun 
esperientzia jakin bat auzo edo ikastetxe batean ezartzeko, baizik eta 
hori lortzea, inplantazioa, dugu helburu.

Aurrerapauso txikiak lortu behar ditugu, atzera bat bera ere ez 
emateko.

eskolabidea@donostia.org
www.donostiamovilidad.com
www.civitas.eu
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“Madrid a pie, camino seguro al cole” proiektuak hiru jarduketa-
eremutan lan egin du, aldi berean: eskolan, udaletxean 

eta hirian. Horietako bakoitza berariaz antolatu eta eginkizun eta 
betebehar bereziak izan ditu proiektuaren baterako helburuak lortzeko, 
hala nola:

a. Hirian haurren autonomia hobetzea, beren eskolarako 
bidean zehar.  

b. Oinezko mugikortasuna segurtasun eta iraunkortasunez 
sustatzea. 

c. Hiria hobetuko duten proposamenak egiteko haurren 
parte-hartzea bultzatzea. 

Horrela, eskolarako bidea hobetzeko diagnostikoak eta proposamenak 
egin dituzte 22 ikastetxek, udal-administrazioak proposamen horiek 
baloratu eta bere eskumenekoak direnak gauzatu ditu eta, aldi 
berean, proiektua bultzatzeko sareak eratu dira hirian. Horiek guztiak 
eginkizunak gauzatzeaz arduratu eta arduratzen dira; gizarte-eragile 
guztien koordinazioa eta sinergiak proiektuaren konplexutasunaren 
funtsa izan dira.

Balorazio-txostena, proiektuan interesa duten hiru agenteak 
bereizirik baloratzeko moduan antolatu da, hots: hezkuntza-prozesua 
ikastetxeetan, udal-zerbitzuen koordinazioa eta helburuen eta 
bereganatutako konpromisoen lortze-mailaren emaitza orokorrak. 
Egin behar duguna ezartzen duten erakundeetatik eta hausnarketa eta 
azterketa bultzatzeko helburuarekin, ondorioen atal batekin amaitzen 
da txostena.

1. Proiektuaren garapen-aldi edo -fase bakoitzean ebaluatu 
dira ikastetxeak, eta horrenbestez, honako hauek bereiz 
ditzakegu:

1.1. Komunikazio eta motibazio-prozesua, ezinbestekoa proiektuaren 
garapenaren hasieran, orokorrean, nahikoa kalitatezkoa baina irregularra 
izan da, hezkuntza-komunitateko eragile ezberdinen arabera (ikasleak, 
irakasleak eta familiak), eta prozesuak hobeto baloratu dira proiektuan 

Madril oineZ 
ebaluaTu eTa 
bideak ireki 
diTuGu 
Marisol Mena Rubio 
Socióloga  
Coordinadora de Proyectos de Educación Ambiental  
Ayuntamiento de Madrid 
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inplikatutako ikasleek ikastetxeko gainerako ikaskideei proposamenak eta 
lorpenak metodikoki jakinarazten zizkietenean, hala azalpenetan, nola 
informazio-bileretan.

1.2. Parte-hartzezko organoak eratzea. Ikastetxe bakoitzean bina eratu 
ziren: 

a. “Ikastetxeko 
lantaldea”, hezkuntza-
komunitateko ordezkariez, 
eta bereziki ikasleez 
osatuta egon da, tartean, 
halaber, familiek, 
irakasleek, irakasle 
ez diren langileek 
ordezkaritza izanda, 
horrela,  haurrek eta 
familiek esku hartzearen 

eta eskolarako bidearen ibilbideari buruzko proposamenak 
sortzearen alde egin baita. Lantalde hori aldizka bildu 
da, hilean behin edo bitan, eta lan-zamarik handiena izan 
dutenak proiektuaren komunikazio eta diagnostikoko 
faseak izan dira. Proiektuaren hiru urteetan izan diren 
parte-hartzaileen inguruko adierazleekin ebaluatu da 
lantaldeen motibazioa, eta ikusi da gero eta ikasle gehiago 
esku hartu dutela programan eta irakasle eta familien 
taldeetan, berriz, parte-hartzaileei eustea lortu dela. 

b. “Foroa”, hezkuntza-
komunitateko ordezkariez 
eta proiektuan 
inplikatutako udal-
zerbitzuetako udal-
teknikariez osatua. 
Foroaren eginkizun 
nagusia izan da Ekintza 
Planean aurkeztutako 
proposamenak lehenestea 
eta horiek gauzatzea 

bideragarria den aztertzea. Interes handia eskaini zaio 
foroan haurrak eta ikastetxe bakoitzaren proposamenetan 
gehien eskatutako udal-zerbitzuen ordezkariak izateari. 
Prozesu osoan zehar antzekoa izan da partaide-kopurua, 
ekintza-planeko proposamenen lehentasuna eztabaidagai 
izan zuten foroaren azken saioetan gorakada sumatu arren. 

1.3. Diagnostikoa egitea, hots, haurrek egiten duten eskolarako 
bidearen ibilbidearen informazio kualitatibo eta kuantitatiboa 
bildu eta autonomia, segurtasuna eta mugikortasuna erraztu edo 
zailtzen duten alderdiak detektatzen dituena. Protagonisten %94k 
ontzat edo oso ontzat baloratu du diagnostikoa eta hirian hezkuntza 
eta parte-hartzezko proposamenen plangintza egiteko funtsezko 
txostena da. Honako hauek nabarmendu dira elementu interesgarrien 
artean:  ibilbideen trazadura auzotik, mugikortasun-armiarmak 
eta mugikortasuneko azturei eta autonomia sumatzeari buruzko 
galdeketak.

1.4. Ekintza Plana idaztea, zeinak hobetzeko proposamenak 
sistematizatu eta berehala gauzatu beharrekoak lehenesten baititu. 
Talde- eta bateratasun-hausnarketa burutzeko ahalegina egin behar 
izan da adostasunak lortu arte, tarteko eragile guztien erantzukizunak 
zehaztuz eta horien pisua hurrenkera honetan banatuz:   udala, 
irakasleak, ikasleak eta familiak. Proposamenek gai ugari barne hartzen 
dituzte, %33 ingurumenari, %30 mugikortasunari eta hiri-paisaiari, %27 
hiritarrek esku hartzeko jarduketei eta %11 hiritarren segurtasunari 
dagokielarik. Mugikortasun eta segurtasunaren gaineko proposamen 
gehienak bide-segurtasuna hobetzeko proposamenak dira.
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1.5. Hezkuntza-komunitatearen proiektuarekiko gogobetetasuna: 
Ikasleentzat esperientzia dibertigarria izan da, entzun dituztela sentitu 
eta udalak bere proposamenak aintzat hartu dituela sumatu baitute; 
ahulezien artean, helduek foroetan erabilitako lengoaia teknikoa 
nabarmendu dute haurrek.

Irakasleek proiektuaren eta iritzi eta ikuspegien elkartrukea sortu 
duten prozesuaren balorazio positiboa egin dute; ahulezietan, 
udal-administrazioak proposamenak gauzatzerakoan poliki 
jardun izana edo, batzuetan, proposamen zehatzik eza aipatu 
dituzte. Zailtasun hori administrazio-denborak eskola-denborekin 
bateratzeko zailtasunaren ondorio da, eta horrek ziurgabetasuna 
“jasatea” suposatzen du, administrazioak proposamenak gauzatzeko 
denborazko eszenatokia  bideratu ahal duen arte. Ahulezia hori 
gainditzeko, oso garrantzitsua izan da “bestearenganako” konfiantzari 
eta aurrerapenak eta zailtasunak jakinarazteko administrazioaren 
eta eskolaren arteko etengabeko elkarrizketari eustea, eta batez 
ere, ekintzen prozesuak eta motibazioak ulertzen lagunduko duen 
komkunikazioari.

2. Udal-administrazioa bere koordinazioaren, azterketa-
mailaren, proposamenak gauzatzearen eta auzoarekiko 
komunikazioaren arabera ebaluatzen da.

2.1. Koordinazio-organoak. Bi koordinazio-organo eratu dira udal-mailan:

a. “Lantalde teknikoa”, bere eginkizuna proiektuaren 
diseinua, jarraipena eta ebaluazioa egitea izan da, eta 
baita haurren parte-hartzea hobetzeko bideak bilatzea ere. 
Udal-teknikariek eta kanpo-aholkulariek osatu dute. Talde 
hau elementu garrantzitsua izan da metodologia-tresnak 
sortzeko, eta proiektua kalitate eta ezagutzaz hornitu 
duten hausnarketa-guneak ahalbidetu ditu. 10etik 8,3 puntu 
eman zaizkio koordinazioari, taldearen funtzionamendu 
ona eta aldeen inplikazio ezberdina nabarmenduz. 

b. “Udal-batzorde teknikoa”, bere eginkizuna izan da 
hezkuntza-komunitatearen proposamenak eta beren 
bideragarritasuna aztertzea eta hiri-mailan zein 

ikastetxe bakoitzaren inguruan gauzatzea. Inplikatutako 
zinegotzigoak eta gobernu-arloak (Segurtasuna eta 
Mugikortasuna, Ingurumena, Obrak eta Hiri Eremuak, eta 
Familia eta Gizarte Zerbitzuak) ordezkatzen dituzten udal-
teknikariez osatuta egon da.   
 
Udaltzaingoak 22 mugikortasun-armiarma eta segurtasun 
eta mugikortasunari buruzko ikuskapenak egin ditu 
eta, mugikortasunari buruzko eta 22 ikastetxeetako 
haurrek autonomia igarri duten ala ez jakiteko 
galdeketak eta ikastetxe bakoitzak eskolarako bidearen 
plangintzari buruzko 17 txosten egin dira. Mugikortasun 
eta hiri-paisaiari buruzko 214 proposamenetatik %97 
bideragarritzat jo dira eta hiri-plangintzara bideratu 
dira. Horrek esan nahi du hezkuntza-komunitatearen 
proposamenak koherentzia eta errealismo handikoak eta 
oso egokiak izan direla, eta hiritarrak hiriaren gestioan 
esku hartzen duenean hiria hobetzen dela, bere parte-
hartzearekin beharrak eta irtenbideak zehazten dituelako.    

2.2. Auzoarekiko komunikazioa. Komunikazioko bi jarduketa-eremu 
bereizi dira, barne eta kanpokoa, haurrei laguntzeko gizarte-sarea 
ehuntzen eta hiritarren artean proiektuaren onuren gaineko gizarte-
kontzientzia sustatzen saiatuz. 

Barne-komunikazioaren helburua zen proiektuan esku hartzen zuten 
askotariko gizarte-
eragileek kontzeptu-
esparru bera eduki ahal 
izatea, eta horretarako, 
irakasleei zuzendutako 13 
prestakuntza-ekintza, udal-
teknikariei zuzendutako 
4 eta gurasoentzako 
hitzaldi ugari diseinatu 
zituzten, Francesco 
Tonucci edo Marta Román 
bezalako ospe handiko 
txostengileekin.
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Kanpo-komunikazioaren helburua izan da proiektua hedabideetan, 
jardunaldietan, mintegietan edo haurren sare laguneko erakundeen 
artean zabaltzea, eta horrek, 72 komunikazio-kanaletan hedatzeaz 
gain, saltoki lagunen sarea sorrarazi du, hau da, proiektuaren ekimenik 
berrienetako bat. Azken horri, eskatutako 617tik 509 saltoki atxiki 
zaizkio.

3. Emaitza orokorrak. Proiektuaren helburu orokorren 
lortze-mailaren eta udal-administrazioak bereganatutako 
konpromisoen gauzatze-mailaren arabera ebaluatu dira.

3.1. Proiektuaren helburu orokorrak honako hauek ziren: haurren 
autonomia eta mugikortasun iraunkorra sustatzea, tarteko eragileen 
parte-hartzea eta hiria hobetzeko proposamenak egiteko haurren 
parte-hartzea. Datu horiek 2009 eta 2011 bitarteko konparazizko 
galdeketez ebaluatu dira eta, bi urte azturak, balioak eta bizimoduak 
aldatzeko oso denbora-tarte txikia izan arren, garrantzitsua iruditu 
zaigu aurrerapen txikiak nabarmentzea, bai tarteko eragileek 
eskatzen duten informazio-beharragatik, bai, eta bereziki, 
etorkizunean helburu eta metodologia-tresnak zehaztasun handiagoz 
bideratu ahal izateko.

3.1.1. 2011ko galdeketan islatutako mugikortasun-moduei 
dagokienez, eskolarako bidea, batik bat, oinez eta helduekin 
egiten jarraitzen da, eta ondoren: etxeko ibilgailuarekin, 
oinez bakarrik eta azkenik oinez beste haur batzuekin baina 
heldurik gabe. Gutxienak garraio publikoan, bizikletaz eta 
eskola-autobusean joaten dira. 2009ko eta 2011ko datuak 
alderatuta, gorakada nabarmena ikusten da oinezko 
mugikortasunean, bai bakarrik doazen haurren artean, bai 
helduekin edo beste haur batzuekin doazenenetan, joan-
etorri mota bakoitzean %13, %5 eta %11ko gorakadekin, 
hurrenez hurren. Halaber, etxeko ibilgailuarekin (auto edo 
motorra) egindako joan-etorrien %6ko beherakada ere 
ikusi da. Gainerako garraio-moduak aldaketa nabarmenik 
gabe mantendu dira. 

3.1.2. Haurren autonomia ulertzeko moduan izandako aldaketen 
2009 eta 2011ko datuei dagokienez, ikasleei eta familiei 

galdetu ondoren ikusi da %10 goratu dela familiek umeak 
eskolara bakarrik joateari buruz duten balorazio positiboa. 
%20 goratu da ikasleen artean eskolara bakarrik joateko 
ahalmenari buruzko jarrera positiboa, eta %23 familiengan.  
Eta %19 areagotu da 2009tik 2011ra, seme-alabei eskolara 
bakarrik joaten utzi dieten familien kopurua. Beraz, 
familiek seme-alabak eskolara bakarrik joateko duten 
konfiantza handiagoa dela nabarmentzen da, eta baita 
umeengan eurengan ere, eta beraz, autonomia-maila 
handiagoa dela.

3.1.3. Parte hartzeko egiturak positibotzat jo dira ikastetxeen 
%94an, eskola-foroak amaitu ondoren egindako 
gogobetetasunari buruzko galdeketen arabera. Esperientzia 
ludikotzat ikusten dute ikasleek proiektua, eskolakoa 
izatearen sentimenduak sendotu dira, eta Udalak 
protagonismoa eman eta beren proposamenak aintzat 
hartu dituela uste dute. Hala ere, hainbat zailtasun 
azaldu dituzte, eta tartean, helduek batzuetan erabilitako 
lengoaiako hitzak ulertzeko zailtasuna.

3.2. Udal-administrazioak eta hezkuntza-komunitateak bereganatutako 
konpromisoen gauzatze-maila ebaluatzeko, ikastetxe bakoitzak 
egindako ekintza-planeko proposamenen gauzatze-maila hartu da 
erreferentzia gisa. Proposamenak gaikako irizpideen eta gauzatzeko 
eskumen eta erantzukizunaren arabera banatu dira, ondorengo 
Jarduketa Ildoak ezarriz: Mugikortasuna eta hiri-paisaia, Hiritarren 
segurtasuna, Ingurumena eta Iraunkortasuna eta Hiritarren Inplikazioa 
eta Parte-hartzea.

Udalaren eta eskola-komunitateen (ikasleak, irakasleak eta gurasoak) 
artean banatuta dago proposamenak gauzatzeko erantzukizuna. 
Dena den, Mugikortasun eta hiri-paisaiari buruzko proposamen 
gehienak Udalen esku egon dira, gauzatze-maila %60koa izan da eta 
gehienek azpiegitura eta bide-segurtasuneko jarduketei eragin diete. 
Ingurumenekoak %82ko gauzatze-maila lortu dute eta gauzatzeko 
eskumena banatuago dago inplikatuen artean. Hiritarren Inplikazio 
eta Parte-hartzea arlokoen artean %70 gauzatu dira, eta batez ere 
hezkuntza-komunitateak egin beharreko jarduketak barne hartzen 
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dituzte. Hiritarren segurtasunari dagozkion proposamenak gutxienak 
dira proposamen guztien artean, segurtasuna Bide Segurtasuneko 
neurri bihurtu baita. 

Nabarmendu behar dugu Mugikortasun eta hiri-paisaiaren arloko 
neurrietarako aurrekontu gehigarria onartu behar izaten dela bide 
publikoan obrak egin ahal izateko, eta proiektu gehigarriak behar 
dituzten 15 ikastetxeetan trafikoa arintzeko ezarri beharreko neurriak 
9tan gauzatu direla, eta oraindik 6 proiektu daudela aurrekontua noiz 
esleituko zain.

Proiektuaren esperientzia berritzailea, prozesuaren zailtasunak eta 
eragile guztiak bateratzeko prozesuaren zailtasuna kontuan izanda 
ondoriozta daiteke, ekintza-planen gauzatze-maila onargarria izan 
dela, eta horrek koordinazio-behar handiagoa eskatzen du udal-
zerbitzuen euren artean zeharkako lana goitik beherako egitura batekin 
bateratzeko. Azken batean, garrantzitsua iruditzen zaigu azpimarratzea 
udal-administrazioaren eta ikastetxeen arteko hurbiltasuna 
beharrezkoa dela haurren proposamenak integratzeko.

4. Erakundeen azterketaren araberako ondorioak 

Udal Batzorde Teknikoaren lana udal-sail ezberdinen arteko 
zeharkakotasun-erronka izan da, hierarkizatutako administrazioak 
jartzen dituen oztopoekin eta eskumenak partzialki banatuta izanda. 
Izan ere, arlo anitzeko lantaldeen bidezko lanak tradizio txikia du 
administrazioan, eta horregatik, sailen artean ezagutza partekatzea 
galarazten duen erakunde-kultura endogamikoa du eta koordinazioa 
frustrazio kutsuaz sentitzen da, eraginkortasuna ahalbidetuko lukeen 
garrantzia, espazio eta denboren bitartez, ukatzen zaiolako. Lan-
kultura horrek, proposatutako berrikuntzek beharrezkoak dituzten 
ikuspegi poliedrikoekin lan egitea zailtzen duten eta oso sustraituta 
dauden ohitura eta aztura profesionalak finkatzen ditu, eta bereziki, 
askotariko gizarte-eragileek esku hartzeagatik konplexutasuna 
areagotzen denean. Proiektu honek aztura profesional horiekin 
guztiekin topo egin arren, ez dizkiogu administrazioari berari, 
erakunde gisa, esleitzen; aitzitik, askotariko sektoreen artean baterako 
lengoaia sortzeko egitura-mailako zailtasuna, edozein erakunde publiko 
edo pribaturen ezaugarritzat hartu dugu.  

Hala eta guztiz ere, eguneroko lanean esku hartu duten eragile guztiak 
izan dira kontuan eta proposamenei ikuspegi integral batetik ekin zaie. 
“Argiak eta itzalak” izan dituen prozesua izan dela esan daiteke, non 
oso aldakorra izan baita udal-zerbitzu ezberdinekiko konpromisoa, 
inplikazio-maila handitik konpromiso txikiraino; horrek nolabaiteko 
barreiatzea eragin du lanen gaineko erantzukizunean, eta aitzindaritza 
ere ahula izan denez, udal-erakundean kultura-aldaketa handiak 
bultzatzea lortu ez duen prozesua izan da emaitza. Teknikariek eurek 
4,50eko puntuazioa eman diete, 10etik, alderdi horiei.

Hala ere, lorpenetan esan dezakegu esperientzia positiboa izan dela 
alde gehienentzat, arlo ezberdinetako profesinalen artean aliantzak 
lortu direlako, eta horrela, proiektuaren helburuen betetze-maila 
onargarrira heldu. Nabarmendu behar dugu teknikarien artean 
ezagutzak, baterako erabakiekiko errespetua eta, bereziki, hiritarren 
ikuspegien ezarpena udal-gestioan areagotzearen alde egin dela, 
eta azken hori ondoen baloratutako elementua izan dela. Izan ere, 
garrantzitsutzat jo dira haurrek eta beren familiek eskolarako bidea 
hobetzeko plangintzari egindako ekarpenak, 10etik 6,5eko puntuazioa 
lortuz batez beste, eta hezkuntza-komunitateak egindako lanari 10etik 
7,2 puntu emanez. 

Irakaskuntzaren erakundearentzat ere ez da erraza; irakasleek eta 
hezitzaileek adierazi dute oso denbora gutxi dutela curriculumeko 
eginkizunak betetzeko, askotariko gizarte-eskaerak betetzeko estu 
ibiltzen direla, proiektu gehiegi esleitzen dizkietela, klaustroen kultura 
endogamikoa eta ez oso eraginkorra dela, proiektu berritzaileetarako 
ordu askeak oso gutxi direla eta gero eta administrazio-lan gehiago 
agintzen dizkietela hezkuntza-erakundeek. Testuinguru horretan, 
“Madrid a pie, camino seguro al cole” bezalako proiektuek zailtasun 
handiak dituzte, irakasleek lan-zama gehigarritzat jotzen dutelako eta 
ez irakaskuntza-ikaskuntza prozesua hobetzeko eta haurren artean 
autonomia, parte-hartzea eta mugikortasun iraunkorra bezalako 
balioak sustatzeko aukera bezala.  

Zailtasunak zailtasun, 22 ikastetxeetako Ikastetxeko Urteko Plan 
Orokorrak 80 ekintza jaso ditu, eta are gehiago, 11 ikastetxetan 
autonomia eta mugikortasun iraunkorra Ikastetxeko Hezkuntza 
Proiektuan barne hartu dira. Hori aurrerapauso garrantzitsua 
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da, proiektua amaitu arte, lanak ikastetxean jarraitzen duelako 
“autonomia” handiagoz. 

Zerbait nabarmendu behar izatekotan, irakasleek eta aholkulari teknikoek 
egindako heziketa-lana da. Proiektua bere hezkuntza-prozesuan txertatu 
duten ikastetxeek positiboago baloratu dute proiektua bere osotasunean, 
administrazioak obrak egin behar izan baditu ere. Kasu horietan, handiagoa 
izan da eskolaren eta udalaren arteko heziketa-lana, elkarrizketa eta 
konfiantza, akordioak lortu eta erantzukizunak gain hartzeko.

Proiektuaren garrantzia handia zen, eta hasiera batean planteatutako 
esparru guztiak barne hartzerik egon ez bada ere, aldaketa eta 
testuinguruetara moldatu behar izan den proiektu bizia da. Proiektu 
honekin ez dugu esan nahi udal-erakundean eta irakaskuntzan 
kultura-aldaketa handiak egon direnik, aurrerapen txiki batzuk baizik, 
eskolaren eta udalaren zeharkako lanean; baliteke tarteko udal-
teknikari eta irakasle gehienengan lan egin eta pentsatzeko moduetan 
aldaketa txikiak izateko “ateak” ireki izana, eta bereziki, haurrak 
hiria guztiontzat hobetzen duten proposamenen iturri sortzaile gisa 
ikusteko.

“Sorkuntza, taldearen prozesu-dialektikan ezartzen den mugimendu 
elkarreragilearen emaitza da”. Armando Bauleo
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Tailerraren Emaitzen Laburpena

Tailerraren xedea “Eskola Bidea” ekimenak garatzeko orduan topa 
daitezkeen zailtasun eta oztopoak identifikatzea zen, eta baita aipatu 

zailtasunak gainditzea ahalbidetuko duten proposamenak egitea ere.

Tailerra burutzeko, lau lan-talde eratu ziren. Horietako bakoitzak 
zailtasunak eztabaidatu eta identifikatu eta zenbait proposamen egin 
zituen. Talde bakoitzak proiektu mota hauetan engaiatutako eragileen 
rola eta profilaren arabera lan egin zuen: familia, irakasleak, udaletxea 
eta eskola hartzen duen gizarte-ingurunea. Haurrak, adin gabeko 
biztanleria, hausnarketaren eta prozesuaren “jomuga” zirela zen talde 
guztien abiapuntua.

Bestalde, laguntza gisa eta proiektua prozesu bezala bideratzeko, mota 
honetako proiektu batek har ditzakeen bost balizko fase zehaztu ziren:  

•	 Prestaketa fasea 
•	 Abiatze fasea
•	 Gauzatze fasea 
•	 Mantentze fasea
•	 Ebaluazioa 

52 pertsonak parte hartu zuten, guztira, hausnarketan. Ondorioen 
laburpena zehazturiko taldeen arabera aurkezten dugu.  

“eskola bidea”-
ko esperienTZiei 
buruZko Talde 
bilera 
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ENGAIATUTAKO ERAGILEA FAMILIA

Zailtasunak identifikatzea 

Monitorearen iruzkina: Familiei dagokienean aurkituriko arazoak 
eskola-bidea programaren garapen-une zehatz batekoak beharrean 
zeharkakoak direla eta garapen-fase guztietan ematen direla 
azpimarratu zuten tailerrean parte hartu zuten pertsonek.

Gehiegizko babesa, beldur ezberdinei erantzuna

•	 Haurrak bakarrik uzteko beldurra Haurrek behar duten 
babesaren interpretazio okerra. 

•	 Esperientziak haurrengan duten kontrola aldatuko ote 
dueneko beldurra. 

•	 Bidean zerbait gertatzeko beldurra. 

•	 Auto batek haurra harrapatzeko edo haurra gal dadineko 
beldurra. 

•	 Bide- eta kale-segurtasun eza. 

•	 Hedabideek haurren jardueren inguruan sortzen duten 
segurtasun eza. 

•	 Gehiegizko babesa

Familia antolatzeko zailtasunak

•	 Lana- eta familia-bizitza uztartzeko arazoak, aldaketei 
aurre egiteko zailtasunak ekartzen dituztenak. 

•	 Familia antolatzeko modua aldatzeko zailtasunak, 
mugikortasunari dagokionean.

Kultura-testuingurua

•	 Ibilgailuaren balio soziala. 

Parte-hartze eskasa

•	 Gurasoen inplikazio eza. 

•	 Erosotasuna.

Taldeak adostu dituen proposamenak

•	 Gurasoentzako eskola, autonomian aditu direnen 
aholkularitzarekin. Era berean, esperientzia trukaketak 
beste eskola-bidea proiektutan inplikaturiko gurasoekin. 

•	 Familia eta haurren parte-hartze aktiboa eskola-bidea 
proiektuaren diseinu, diagnostiko eta proposamenetan. 
Familien eskuragarritasun-egutegia egitea programen 
hasieran, zeintzuk, eta noiz, parte har dezaketen argi 
izateko. 

•	 Hedabideekin lan egitea, haur-autonomiako esperientzia 
positiboak ager ditzaten. 

•	 Pizgarriak parte hartzen dutenentzat. 

•	 Ibilgailu pribatuen erabilera mugatzea eskola inguruko 
eremuan.
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ENGAIATUTAKO ERAGILEA IRAKASLEAK

Zailtasunak identifikatzea 

Prestaketa:

•	 Gurasoek ez dute mugikortasuna aintzat hartzen beren 
seme-alaben erreferentzia-guneak erabakitzeko orduan. 

•	 Enpatia eta gizarte-konpromiso eza. 

•	 Ez dago erakunde-babes jarraiturik. 

•	 Ikuspegi ezberdinak (komunikazio eza) irakasle eta familien 
artean (gurasoak batez ere). Lan-talde bat osatzen dugula 
ahaztu dugu. 

•	 Inplikazio eskasa irakasleen aldetik. Ez da bere hezkuntza-
alderdia aintzat hartzen eta hori inplikazio eskasaren 
adierazle da. 

•	 Hausnarketa eskasa gurasoen aldetik eta ordutegiak 
baldintzatzen dituen gizartearen bizitza-estiloa. 

•	 Komunikazio eskasa eskola eta familien artean. 

•	 Gurasoen iritzi ezkorra. Gurasoak konbentzitzeko beharra.

Abiatzea:

•	 Bizikletak uzteko leku aproposik ez izatea. 

•	 Aurkako ingurunea, hiri-oztopoak, puntu beltzak, eskolen 
kokapen desegokia.

Garapena:

•	 Gurasoek ez dituzte aldaketak gustuko. Haurrak autonomo 
bilakatuko ote diren beldur daude ere. 

•	 Denbora eza.

Mantentzea:

•	 Erakundeen babes eskasa denboran zehar, helburuak 
lortzeko. 

•	 Etsipen sentsazioa gauzak egin daitezkeela 
pentsatzerakoan. 

•	 Beren gainean eror daitezkeen arduren inguruko kezkak 
(ardurak bere gain hartzea). 

•	 Administrazioaren sail ezberdinen inplikazio eta 
koordinazioa lortzea.

Proposamenak

•	 Mugikortasuna eta/edo eskola-bidea Curriculumean 
sartzea, behin betiko. 

•	 Mugikortasun jasangarriaren (Eskola Bidea) aldagaia 
eskolen Agenda 21ean sartzea. Irakasleek begi onez ikusten 
duten ekimen gisa, mugikortasun jasangarria ezartzea 
eskolek IRAES 21 ziurtagiria lortzeko bete beharko dituzten 
parametroen artean. 

•	 Egungo parte-hartzaileen ikuspena areagotzea 
(aintzatespena), errefortzu gisa. 

•	 Haurren matrikulazioari buruzko erabakia planteatzea 
eta auzitan jartzea, gertutasun-faktorearen arabera. 
Udaletxetik eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailetik. 
Publizitate-kanpaina.
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•	 Eskolara oinez edo bizikletaz sartzea ahalbidetu eta 
ibilgailu pribatuen erabilera zailduko duten neurriak 
ezartzea bide publikoetan. 

•	 Erakunde-babes egiazkoa eta jarraitua eskaintzea. 

•	 Proiektua eskola-hobekuntza gisa identifikatzea guraso, 
irakasle eta ikasleen parte-hartzearen bidez. 

•	 Ibilgailu pribatuaren erabilera/gehiegizko erabilera zailtzea. 

•	 Engaiatutako taldeak sentsibilizatzea. 

•	 2-3 urteko haurren aurrematrikulazio-epeetaz baliatzea 
mugikortasun autonomoak aukeraketa-aldagai gisa duen 
garrantzia helarazteko.
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ENGAIATUTAKO ERAGILEA UDALA

Zailtasunak identifikatzea 

Prestaketa:

•	 Gizarte-erantzunari eta parte-hartze eskasari beldurra. 

•	 Proiektu hauen zergatiaren eta zertarakoaren inguruko 
hausnarketa eta azterketa eskasa; eztabaida sortu, 
arazoak identifikatu eta ikuspegiak bateratzeko baliatuko 
liratekeenak. 

•	 Denbora eskasa eskaini zaio administrazioaren barne eta 
zeharkako koordinaketak eskatzen duen prestakuntza eta 
heziketari. 

•	 Komunikazio eza udaleko sail ezberdinen artean. 

•	 Parte-hartze prozesuen informazio, prestakuntza eta 
eskarmentu eza teknikarien aldetik. 

•	 Diru- eta denbora-zailtasunak

Abiatzea:

•	 Mugikortasun-kontzeptuaren inguruko diagnostiko global 
baten beharra, ikuspegi teknikoarekin batera biztanleen 
ikuspegia ere hartuko duena. 

•	 Konpromisoa eta akordioa lortzea politikari eta teknikarien 
artean. 

•	 Biztanleei entzutea eta beren ikuspegiaren diagnostikoa 
egitea. 

•	 Proiektuan engaiatutako zinegotzigo ezberdinen udal 
eskumenak argitzea eta beraien arteko koordinazio-
estrategia zehaztea.

•	 Hiri-zorua aurkitzea hezkuntza-ekipamenduentzat, beren 
irisgarritasuna eta mugikortasun-baldintzak aintzat hartuz. 

•	 Baliabideak erabiltzea programa eta bere proposamenak 
eskola eta laguntza-elkarteen artean hedatzeko.

Garapena:

•	 Hezkuntza- eta epe ertain eta luzerako kultura-
aldaketarako proiektua izan behar du. 

•	 Eskola-bideen proiektuek mugikortasun-proiektu 
orokorragoen parte izan behar dute. 

•	 Biztanleen protagonismo handiagoa, eta txikiagoa 
erakundeena Goitik beherako proiektuak saihestuz. 

Mantentzea:

•	 Ikuspena ematea proiektuari, egindakoaren inguruko 
hedatzea eta komunikazioa areagotuz, itzulketak eginaz 
biztanleriari. 

•	 Administrazioaren eta familien beharren tempoak 
bateratzeko zailtasunak. 

•	 Iraunkortasun-konpromiso politikoa.

Proposamenak

•	 Proiektua gizarte eragile guztiekin prestatu ahal izateko 
gune eta epe zabalak sortzea izatea xedetzat Proiektuaren 
zergatia eta zertarakoa aztertzea. 

•	 Engaiatutako gizarte eragileen arteko konplizitateak sortzea. 

•	 Proiektu “pilotuak” administrazioaren eta teknikari eta 
politikoen arteko lan zeharkakoagoa ahalbidetzeko. 
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•	 Proiekturako koordinazio-organoa ezartzea, administrazioa 
eta engaiatutako biztanleak hartuko dituena. 

•	 Biztanleen ikuspegiaren diagnostikoa egitea (haurrak, 
irakasleak, gurasoak eta biztanleria orokorrean), eta beren 
inplikazioa lortzea. 

•	 Benetako parte-hartze prozesua irekitzea, ezarritako parte-
hartze kanalak eta Auzo Bilerak aprobetxatuz. 

•	 Beharrak lehenestea, adostea, konpromiso eta epeak 
jartzea beren gauzatzerako. 

•	 Egindako lana mainatzea eta aintzatespena eta ikuspena 
ematea.

Zehatzago diren beste zenbait

•	 Trafiko mozketak, adinekoen laguntzarekin eta 
haurrentzako topaguneekin babesturiko eskola-bideak 
diseinatzea. 

•	 Auzoaren inguruak “dekoratzea” proposatzea eskolei (400 
m-ko ingurunea), autoa bertan uztea “galarazteko”. 

•	 Eskola-garraioari emaniko diru-laguntzak murriztea/
ezabatzea eta proiektua biztanleen artean ezagutaraztea, 
“gizarte-errefusa” saihesteko. 

•	 Trafikoa ixtea eskola-bideak babesteko.
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ENGAIATUTAKO ERAGILEA GIZARTE-INGURUNEA

Zailtasunak identifikatzea 

Aurretiko iruzkina: Gizarte-ingurune zehatz bateko gizarte eta 
ekonomia-eragileei dagokienean sor daitezkeen arazoak edo zailtasunak 
“abstraktuan” zehaztea, hau da, aipatu ingurunea finkatu gabe, oso 
zaila dela adierazi zuten tailerrean parte hartu zuten pertsonek. 
Zailtasunak panelean proposaturiko fase zehatzetako batera mugatzea 
oso zaila suertatzen zen ere; ondorioz, zailtasunen azterketa orokorra 
egitea erabaki zen.  
 
Zeintzuk dira engaiatutako eragileak:

•	 Batzuetan ez da aztertutako auzoko edo eremuko 
asoziazio-errealitatean sakontzen. 

•	 Ez dira zenbait elkarte aintzat hartzen (katekesi, astialdiko 
elkarteak, GKE ezberdinak). 

•	 Engaiatu beharreko zenbait pertsona elkarteetatik kanpo 
egon daitezke.  

Ez da beharrik ikusten:

•	 Eskolan seme-alabarik ez duten auzoko pertsonak, dendak 
eta elkarteak inplikatzeko zailtasunak. 

•	 “Besteen” arazo bat da. 

•	 Zer lor dezaketen ez ikustea.

Zenbait zailtasun zehatz:

•	 Eskaini beharreko denbora eta bilera-deialdiak. 

•	 Gertuko dendek beste arazo bat bezala ikus dezakete  
“Alamena emango didate”. 

•	 Titulartasun– edo pertsonal-aldaketak engaiatutako denda 
edo erakundetan. 

•	 Era askotako eragileak beren artean eta eskolarekin 
koordinatzeko zailtasunak. 

•	 Konpromisoa eta inplikazioa denboran zehar mantentzea.

Proposamenak

•	 Soziograma osoa egitea eskolaren eragin-eremuan dauden 
gizarte eta ekonomia-eragile guztiak identifikatuz. 

•	 Engaiatu beharreko eragile eta pertsonen balizko beharrak 
identifikatzea ere Eskola Bidea programa eta bere eragina 
engaiatutako hiri-eremurako zehazturiko komunitate-
laneko ikuspegi orokor batean sartzea Inplikazio zuzena 
sortzea auzoko eta arloko behar propioen bidez. 

•	 Haurrak, ikaslez gain, auzokide dira ere Eskolako haurrak 
ere auzo-eragile bezala inplikatzea, eta baita gizarte-
ingurunearen konpromisoa bilatzeko harremanetan eta 
lanean ere. 

•	 Proiektuan zehar garatu eta egokituko den komunikazio-
plan zehatz bat izatea Ekintzak egokiro ezagutaraztea 
Ikuspena ematea aurrekoei Emaitzak jakinaraztea. 

•	 Proiektuarekin konprometituriko pertsona bat izatea 
koordinazio eta dinamizazio lanetan. 

•	 Inplikaturiko pertsona eta eragileei esker ona adierazteko 
programa bat izatea, pegatinaz haratago Erakunde 
laguntzaileak jakitera ematea. 

•	 Administrazioaren (udalaren), auzoko eragileen, eskola-
zuzendaritzaren, irakasleen eta familien konpromisoa 
auzoan eta eskolan bertan ikusgai egitea.



A
pu

n
te

 K
o

ad
er

n
o

a

Babesleak:

Laguntzaileak:


