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1. SARRERA.
Gipuzkoako Foru Aldundiak (aurrerantzean, GFA) garatutako Eskola Kirola Programak
(aurrerantzean, EKP) 25 urte bete ditu1. Mende laurden honetan gizarte-eredua, aisia
egituratzeko modua, inguruabar soziopolitiko eta ekonomikoak eta kirol-sistema bera
estamentu ezberdinetan aldatu egin dira eta epealdi horretan zehar sortutako premia
eta joera berriei erantzun die.
Egia da denboran honetan programa aldatu eta egokituz joan dela. Haatik, badirudi
une egokia dela programa aro berrira egokitu den jakin eta, zientifikoki behatzeko, eta
Gipuzkoan eskola-kirolaren inguruan gizarte-adostasun bat finkatzen saiatzeko. GFAk
joan den urrian lehen azterketa bat egin zuen, eta hobetzeko moduko zenbait alderdi
eratorri ziren bertatik; hamar “korapilo”, GFAk gai horri dagokionez gauzatutako politika
publikoak berrikusi egin daitezkeela erakusten dutenak, gizarteak izandako bilakaera
eta aldaketetara egokitzeko.
Horrek ez du esanahi aurretik egindakoa ezabatu egin behar denik, izan ere, 25 urte
horietan gauza asko lortu dira eta guztion erantzukizuna da lortutako hori balioan
jartzea, Gipuzkoako gizarteari kirol-hastapenaren arretari dagokionez egindako
ahalegina itzultzeko: ikastetxeek, udalek, federazioek, klubek, Aldundiak berak eta
erkidegoko beste zenbait eragilek egindako ahaleginetik eratorritako onurak aitortu eta
argi erakutsi nahi ditugu.
Edozein kasutan, aitorpen horretatik gizarte-itun bat bultzatzeko premia ikusten
dugu, gure ustez kirolaren esparrutik harago doana, Gipuzkoan finkatu nahi dugun
eskola-kirolaren ereduarekin lotuta. Berrikuspen sakon bat egin nahi dugu, umea,
bere premia eta interesekin, hartzeko erabakien muinean mantenduz, adituen
jakituria eta esperientziaren ezagutza kontuan hartuz, eta kirol-jardunarekin
lotutako dimentsio emozionala kokatzen asmatuz.
Helburu horrekin, 2016ko abenduaren 2an Talde Sustatzaile bat eratu zen, diziplina
anitzeko prisma batetik beren ikuspuntua eman zezaketen profesionalez osatua,
GFAko teknikariekin batera; Talde Sustatzaile horrek hiru bilkura egin ditu (abenduak
2, abenduak 9 eta abenduak 16).
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GFAk garatutako komunikazio publikorako kanpaina
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Eratu ondotik, Talde Sustatzaileak “korapiloak” birdoitu zituen, metodologia bat
planteatu zuen eta ondorioak argitaratzeko datak finkatu zituen, horiek
aplikatzeko, hala behar izanez gero.
Dokumentu hau Talde Sustatzaileak baliozkotu du Gipuzkoan eskola-kirolaren
programa berrikusteko prozesuaren Oinarriei buruzko akordio-proposamen
modura.
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2. HAMAR “KORAPILOAK”
Iragan hilabeteetan Talde Sustatzaileak garatutako lanaren barnean taldeari
esleitutako lehen enkargua bete da, hots, Gipuzkoan eskola-kirolaren programa
berrikusteko adierazgarrienak diren 10 korapiloak zehaztea.
Korapilo bakoitza Gipuzkoan eskola-kirolaren programaren inguruan konpromiso
sendo bat erdiesteko hobetu beharreko gai garrantzitsuenekin lotzen da, eta ikasleen
premia eta interesei erantzuteko zailtasun edo erronka garrantzitsuak dituzten
alderdiak identifikatzen dira horietan.

1. Eskola-Kirolaren orientazio orokorra Gipuzkoan.
2. Monitoreen prestakuntza, konpetentziak eta kualifikazioa.
3. Eskola-kirolaren ibilbideak birdoitzea.
4. Eskola Kirolaren Programaren finantzaketa zehaztea.
5. Kontziliazioa/akuilatzea eta adingabearen garapena.
6. Eragile bakoitzaren rolak zehaztea eta Eskola Kirolaren Programa.
7. EKP ereduaren komunikazio estrategikoa inplikatutako eragileei.
8. Eskola-kirola eta genero-ikuspegia
9. Eskola Kirola euskaraz.
10. Eskola-umeen iragaitea eta hautematea EKP epealdian.
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1. KORAPILOA. ESKOLA-KIROLAREN ORIENTAZIO OROKORRA GIPUZKOAN:
Derrigorrezko hezkuntzaren adinari dagokion bizi-epealdiak, EKPa garatzen den aldia,
etorkizuneko bizitzarako prestatzeko funtzioa betetzen du. Irakaskuntza-ikaskuntza
prozesuak hasiera batean zehaztugabeak eta orokorrak dira, pixkanaka prestakuntza
espezifikoago baterantz joz, ezagutza-esparru edo -eremu baterako espezializaziora
abiatuz.
Eskola-kirolaren programaren misio nagusia Gipuzkoako ikasleei kirol arloko
prestakuntza bat ematen saiatzea da, apurkako espezializazio baterantz doan diziplina
anitzeko hastapenaren eskema orokor horrekin bat etorriz.
Kirol arloko prestakuntza horren helburua egungo eskola-umeek jarduera-aztura jakin
batzuk erdietsi eta bizitza osoan zehar jarduera fisikoa eta kirola egiteko zenbait
abilezia eta trebetasun garatzea da.
Baina kirolaren inguruko heziketa hori ezin da modu isolatuan ulertu, baizik eta eskola
umeek eta nerabeek jarduten duten testuinguru orokorrean.
Hala, eskola-kirola bitarteko pribilegiatu modura ikusten da ikaslearen osoko
hezkuntza-prozesuaren barnean. Horrek bere gaitasunak modu orekatuan garatzea
eskatzen du, horien artean mugimendu-trebetasunak eta kirol-abileziak.
Ildo horretatik, ezinbestekoa da prozesu hau antolatzea kontutan hartuz umea
eskubideak dituen subjektu bezala, beharrekin, ahalmenekin eta berezko ahotsarekin.
Horrela, eskola kirolak umeen garapen integralean eragiteko kontutan izan beharko
ditu umearen premia eta bizipenak, prozesua umearen garapen- eta heltze-erritmo
indibidualetara egokituz, jolastu eta gozatzeko bere eskubidea errespetatuz eta,
finean, prestakuntza-giro jakin bat sortuz, non garapen psikologikoak (garapen
emozionalari nahiz norberaren gaitasun eta mugak aurkitu eta onartzeari bereziki
erreparatuz)

eta

bere

trebetasun

sozialen

garapenak,

kooperatzeko

bere

prestutasunak, rolak ezagutu eta errespetatzeko bere gaitasunak eta bere garapen
fisikoak erritmo bera izango duten.
Kirolak, balioetan hezteko tresna izateaz gain, aztura osasuntsuak baitaratzeko
prozesua errazten du. Aztura horiek lotura zuzena dute osasunarekin eta
ongizatearekin, eta bizi-estilo aktibo baterako baldintzak finkatzeko lagungarri izan
behar dira.
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Finean, eskola-umeen kirol-jarduna espazio jakin baten barnean ulertu behar da, non
umeek beren kirol-hastapenaren prozesuak bizitzen dituzten bakoitzaren ezaugarri eta
interesen arabera. Interes horiek aldatuz joango dira garapen- eta heltze-aro
ezberdinetan zehar.
HELBURUA: “Eskola-adinean diren Gipuzkoako herritarrei jardun fisikorako eta
prestakuntza-kirolerako sarbide unibertsala ahalbidetzea, esperientzia aberasgarriak
eta umeetara egokituak bermatuz, gainerako ezinbesteko esperientziak osatuz, modu
osasuntsu eta inguru hezitzaile batean bizi ahal daitezen, bizi diren komunitatearen
garapenera bideratuta”.
PRINTZIPIOAK: Eskola-kirolak…
1. Adingabeen premia eta interesei erantzutea lehenetsiko du.
2. Nahitasun hezitzaile argia izango du, beste ekimenekin umearen garapen
integralean lagunduz.
3. Esperientzia fisiko eta kirol arloko ugari eskainiko ditu: kirol aniztasuna.
4. Espezializazio eta errendimendu goiztiarregi baten aurrean prebentzioa
landuko du.
5. Ikasleen osasuna zainduko du.
6. Balioetan oinarritutako hezkuntza-ekintza bat garatuko du euskara bultzatuz.
7. Talde ahulenak jarduera fisikoan txertatzeari erreparatuko dio. Ekitatea.
8. Ekitatea: Gipuzkoako umeen parte hartzea berdintasunezko baldintzetan
bermatuko du, gaur egunean parte-hartze ezberdin batera bultzatzen dituen
oztopoak egotziz.
9. Prozesuari emango dio lehentasuna emaitzaren aurretik. Gozamena eta
ikaskuntza funtsezko alderditzat hartuko dira kirolarekiko atxikimenduaren
barnean.
10. Ahal dela, kirolaren garapena ikusteko modu ezberdinen arteko bizikidetzaesparru bat eskainiko du.
11. Umeek beraien kirol jarduerari eragingo dioten erabakien inguruan bere iritzia
ematea sustatuko du.
7

Programa unibertsal eta berdintasunezkoa den aldetik, Gipuzkoako haur guztiek EKP
programan sartu eta bertan parte hartzeko eskubidea dute berdintasunezko baldintzan;
arraza, kolorea, genero, sexu orientazio, bizilekua, hizkuntza, erlijioa, ezaugarri fisiko,
kognitibo edo zentzumenezkoak, posizio soziala eta ekonomikoa edota beste edozein
baldintza kontuan hartu gabe.



Akordio-proposamena:

1. Gipuzkoako gizartean ahalik eta adostasun handiena erdiestea gure eskolakirolaren oinarri izan behar diren helburu eta printzipioen inguruan.

2.

Eskola-kirolaren

programaren

garapena

proposatutako

helburu

eta

printzipioekin koherentea izan dadila lortzea.
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2.

KORAPILOA.

MONITOREEN

PRESTAKUNTZA,

KONPETENTZIAK

ETA

KUALIFIKAZIOA
EKP programaren kalitatea baldintzatzen duten faktoreetako bat monitoreen gaitasuna
eta profila da. Hots, horien prestakuntza.
Monitoreen prestakuntza, konpetentzia eta kualifikazioa aldez aurretik aipatutako EKP
ereduaren

helburuak

betetzera

bideratu

behar

dira

beti:

unibertsala,

pedagogiko/hezitzailea, inklusiboa eta parte-hartzailea. Horregatik azpimarratzen da
“Balioetan Hezteko” premia eta aniztasuna kudeatzeko edota gatazka kudeatzeko
trebetasunak baitaratzekoa. Horretarako, funtsezkoa da eskola-kirolean aritzen diren
irakasle-teknikariek betetzen duten eginkizuna, bereziki teknikari eta ikasleen artean
ematen diren harreman pedagogikoetan.
Etorkizun hurbil batean kasu jakin honetan eragiten duen legeria berri bat onartzeko
aukera kontuan hartuz, kontu zuhurra dirudi esku-hartzeak ernaltzen ari den legerian
ezar daitekeenarekin lotzea.
Halaber,

gaur

egun

Real

Sociedad

Fundazioarekin

eta

Euskal

Herriko

Unibertsitatearekin garatutako prestakuntza-programak berrikusi egin behar dira, eta
baita instituzioetako monitoreen prestakuntzarako programak ere, egungo eredua
baino aurreratuagoa izango den prestakuntza bat diseinatzeko xedez, egungo eredu
horrek elementu berritzaileak behar baititu. Gogoeta horren barnean, era berean,
programan txertatzeko beste balio batzuk jorratuko genituzke; hala, programa
lehiaketaren bidez ikaskuntza balioan jartzeko dinamikekin aberastuz: “zurekin lehiatu
eta ez zure aurka”, gainerako taldekideak nahiz arerioak nire hobekuntza pertsonalean
lagungarri direlako ideia hedatuz.
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Akordio proposamena:

1. Lan-harremanak

erregularizatzea,

dagokion

gunean,

Gipuzkoako

eskola-kirolaren irakaskuntza-zerbitzuetan.

2. Eskola-kiroleko monitore izateko gutxieneko konpetentzia eta profila
zehaztea. Hezkuntza-konpetentzien egiazko kontrola.

3. Hezkuntza-konpetentzia jardueren ebaluazioa.

4. Eskola-kiroleko monitoreei zuzendutako etengabeko prestakuntza-plan
bat diseinatzea.
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3. KORAPILOA. IBILBIDEAK ETA MODALITATEAK BIRDOITZEA.
Kirolaren hastapen-prozesuetan bi ikuspuntu pedagogikok elkarren aurka egin ohi dute
talka. Eredu tradizionalean, jarduna emaitzari begira dago. Horrenbestez, kirolerrendimendurako gaitasun gutxiago duten eskola-umeak edo ez dira kirolean
barneratzen edo trebetasunak garatu aurretik bazterturik geratu ohi dira. Gipuzkoan
azken 25 urteotan gauzatzen saiatu den ereduan kirol-jardunak lanketara begira egon
behar du, hau da, epe luzeko irakaskuntza-ikaskuntza prozesu baten bidez
mugimenduzko eta kirolari dagozkion trebetasunak garatzera.
Jardueren eskaintza, bestalde, hiru kirol-ibilbidetan antolaturik dago (partaidetzakoa,
errendimenduaren

hastapenekoa

eta

talentuak

hautematekoa),

eta

jarduerak

ezberdinak izaten dira bilatzen diren helburuen baitan. Eskaintzaren aniztasun horri
esker, eskola-haur bakoitza bere gaitasun, premia eta interesekin bat datorren kiroljardun batean murgiltzen da.
Beraz, eskola-kirolaren programaren barnean sartzen dira kirol-jarduera ugari
lehendabiziko aldiz ezagutzea edo horietan lehen urratsak egitea ahalbidetzen duten
jarduerak, eskola-haur guztiek aurrera egin eta hobetzera bideratzen diren lehiaketak
barneratzen dituzten prestakuntza-jardueretan parte hartzeko aukera, edozein izanik
ere horien baldintza edo trebetasunak eta, era berean, kirol-errendimendurako
hastapenera bideratutako jarduerak sartzen dira, horretarako baldintzak eta interesa
dutenentzat. Ardatz nagusia, haatik, partaidetzazko izendatzen diren jarduerak dira.
Horietan ikasle guztiei eskaini ahal zaie prestakuntza.
Kirol-talentuaren garapenak ere badu bere ibilbidea eskola-kirolaren barruan.
Gipuzkoako goi-mailako egungo kirolarien artean badira beren potentziala modu lasai
eta luzean garatu duten pertsonen hainbat adibide, lehiaketa maila gorenera iritsi arte.
Beren jarduera kirol ugari ezagutu eta eginez hasi dute eta esperientzien aniztasun
hori lagungarri izan zaie garapen tekniko nahiz pertsonalari begira, izan ere, beste
kirol-jarduera batzuetara bideratu eta haietan aplikatu ahal izan dituzten egoerak bizi
eta trebetasunak garatu dituzte eta, modu horretan, kirolari osoago modura garatu dira
pixkanaka. Hori lagungarri izan da beren progresioari begira eta espezializazio baten
aldeko hautua egin dutenean bertan lekutzeko.
Orokorrean, aurreko hamarkadatan Gipuzkoako biztanleriak garapen adierazgarri bat
jasan duela adierazi dezakegu. Ia biztanleria guztiak onartzen ditu jarduera fisikoaren
praktika erregularrak dakartzan onurak. Hala ere, paradoxikoki, 16 urte baino
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gehiagoko gipuzkoar gizonezkoen %25,1 eta emakumezkoen %32,6 oraindik pertsona
ez aktiboak dira. Datu hauek Euskadi mailan ematen direnak baino positiboagoak dira:
gizonezkoen %27 eta emakumezkoen %34 ez aktiboak dira; eta Estatu mailakoak ere
hobetzen ditu: gizonezkoan %35,9 eta emakumezkoen %46,6 ez aktiboak dira.



Akordio-proposamena:

1. Eskola-kirolaren programan barneratzen diren kirol-modalitate ezberdinetako
ibilbideak balioetsiko dira. Ibilbideak berrikustea eta adin jakin batekin lotuta
neurri espezifikoak hartzea beharrezkoa denean, adingabearen interesa
kontuan hartuz egingo da hori; hala EKP programaren alderdi pedagogikoak
nola adin horietan umeak dituen premia zehatzak eta bizi duen aroan
programak egiten dion ekarpena ere kontuan hartuz.
2. Kirol-klubetako eskoletan araudiaren betetze-maila neurtuko da eta araudia
betetzen ez denerako hartzeko neurri sorta bat onartuko da; lehendabizi
adingabeen garapenari begira kalte gehien egiten duten ez-betetzeak jorratuz
3. Futbolaren modalitatearen kasuan, eskola-futbolaren akordioen jarraipena
egiteko Batzordean ezarritakoarekin bat etorriz, funtsezko bi alderdi jorratuko
dira atal honetan:
- Klubetako kirol-eskoletako eskaintzaren egokitze-maila eskola-kirolak oro har
duen eskaintzara.
- Errendimendurako hastapenaren eskaintzaren egokitze-maila bigarren urteko
kimuen

kategorian,

kirol-programa

egoki

bat

bermatze

aldera,

ikasleen

aisialdiarekin kontziliatzea ahalbidetzekoa.
4. Benjamin aurreko adinerako egituratutako jarduera fisikoak sartzea EKP
programaren barnean. (kirolekoak ez diren jarduerak, sekula ez dira
barneratuko hertsiki kirol arlokoak edo lehiaketakoak diren jarduerak).
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4.

KORAPILOA.

ESKOLA

KIROLAREN

PROGRAMAREN

FINANTZAKETA

ZEHAZTEA
Gipuzkoan kirolaren hastapenerako sarbide unibertsala bermatu nahi dugu eta,
zoritxarrez, jakitun gara Gipuzkoan hainbat familiak baliabide ekonomikoak izateko
zailtasunak dituztela, eta horrek eskola-kirolaren programara berdintasunezko sarbidea
izatea eragozten du.



Akordio-proposamena:

1. EKP programaren finantzaketa-ereduaren diagnosia eskualde ezberdinetan:
egitura, egiturazko kostua, diru-sarrera iturrien banaketa…

2. Programaren kostu errealaren eta hura egokitu eta eguneratzeko finantzaketapremiaren azterketa.

3. Finantzaketa-sistemak partaidetzan duen eragina neurtzea.

4. Eskola-populazio osoa EKP programan sartzea ahalbidetzeko neurri edota
politikak proposatzea
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5.

KORAPILOA.

ADINGABEAREN

KONTZILIAZIOA,

AKUILATZEA

ETA

GARAPENA.
Azken hamarkadetan umeen aisialdia aski egituratu da, zalantzarik gabe. Ez da
arraroa beren ingurune hurbilean antolatzen diren eta zenbaitetan adingabeentzat jolas
librerako edo familian jolasteko denbora urri uzten duten zerbitzu ezberdinetara jotzen
duten familiak aurkitzea. Estimulu gehiegi, jarduera anitz, lanketen saturazioa. Horren
guztiorren

erruz,

zenbaitetan

zaila

izaten

da

jarduera

ezberdinak

familiako

harremanarekin kontziliatzea ere.
Bestalde, haur-adinean gomendio orokorrak erdiesteko xedez, jarduera fisikoa
areagotzeko gero eta premia handiagoa dago. Orotariko jarduera egituratuen
gehiegizko

eskaintzaren

balizko

esparru

hori,

sedentarismoaren

gertakizun

adierazgarri batekin batera ematen da. Gaur egun badakigu intentsitate jakin batean
egiten den jarduera fisikoak eserita horrenbeste denbora igarotzeak osasunari eragiten
dion kaltea orekatzea ahalbidetzen duela.



Akordio-proposamena:

1. Eskola-kirolaren eskaintzarako sarbidea malgutzeko neurriak hartzea, familiaharremana eta kirol-jardunak eskola-adinean kontziliatzea ahalbidetzeko
moduan.

2. Gipuzkoako umeek jarduera fisikoko maila osasuntsuak (OME erakundearen
gomendioak) izan ditzaten laguntzeko kirol-jarduera mailak bultzatzea.
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6.

KORAPILOA.

ERAGILE

BAKOITZAREN

ROLAK

ZEHAZTEA

ESKOLA

KIROLAREN PROGRAMAN.
Egungo eskola-kirolaren eredua bultzatu zenetik 25 urte igaro ondotik, erakunde
desberdinak identifikatzen joan gara. Hauek sortutako beharren arabera eta E1aren
inplementazioa oinarrian funtzio desberdinak bereganatzen joan dira. Egia da E1ak
erakunde bakoitzaren rolak definitzen saiatzen zela, gehienbat arlo ekonomikoari
dagokionez, baina ez da guztiz garatua izan. Horrela, komenigarria dela uste dugu
erakunde bakoitzak duen eginkizuna argitzea, hots, bakoitzetik zer espero den
azaltzea.
Bestalde,

prozesua

bideratzeko

ardatz

modura

zehaztu

ditugun

korapiloak

jorratzerakoan ikusi dugunez, ikastetxearen inplikazioa bera da eragin gehien duen
faktoreetako bat, hala partaidetza-kuotari dagokionez nola ikasleek eta horien familiek
programa ulertu eta bertan inplikatzeari dagokionez. Beraz, ezinbestekoa da gai hau
aztertzeko bideak zabaltzea, ikastetxe guztiek Ikastetxeko Hezkuntza Proiektu barnean
eskola-kirolaren programa txertatzea bultzatzeko. Programa Gipuzkoako hezkuntzaereduaren ikur izan dadin, eta ez soilik Gipuzkoako kirolaren politikarena.



Akordio-proposamena:

1. Gipuzkoako eskola-kiroleko eragileak identifikatzea: hezkuntza-komunitatea,
GFA, udalak, federazioak, klubak, monitoreak, zerbitzu-enpresak, arbitroak,
gurasoak, umeak, etab.

2. EKP programaren diseinuan eta garapenean parte hartzen duen eragile
bakoitzaren eginkizuna behar bezala zehaztea, Programa bera programa
pedagogiko eta unibertsal batekin sendotzeko xedez.

3. Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarekin lankidetza-bideak irekitzea.
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7.

KORAPILOA.

EKP

EREDUAREN

KOMUNIKAZIO

ESTRATEGIKOA

INPLIKATUTAKO ERAGILE ETA GIPUZKOAKO GIZARTEARI.
Eskola-kirolaren programaren garapenean inplikatuta dauden hainbat eragilek
(zehazki, Eskola Kirolaren Lurralde Kontseiluak) eta eskola-kirolaren programa
berrikusteaz arduratzen den Talde Sustatzaileak berak adierazten du komenigarria
dela alde batetik, modelo hau guztiz partekatua izatea parte hartzen duten eragile
guztiekin eta bestetik, gipuzkoar gizarteak ulertua. Hemendik ondorioztatzen da,
Gipuzkoako eskola-kirolaren programaren printzipioak behar bezala ezagutarazteko
eta haren antolaketa-eredua zer-nolakoa den azaltzeko premia.



Akordio-proposamena:

1. Eskola-kirolaren

printzipioak,

antolaketa,

funtzionamendua

eta

onurak

ezagutarazi eta programaren inguruan identitate eta kidetasun-sentipena
sortzeko komunikazio-kanpaina bat diseinatu eta garatzea. Iraupena: URTE
OSOA.
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8. KORAPILOA. ESKOLA-KIROLA ETA GENERO-IKUSPEGIA.
Gipuzkoan eskola-kirolak asko egin du aurrera neskatoen partaidetzari dagokionez eta
eskola-kirolaren programako inskripzioetan erreparatuz, inskripzioaren portzentajeak
asko hurbildu dira epealdi honetan. Haatik, oraindik badira ezberdintasunak.
Ezberdintasunak partaidetzan eta baita modalitate ezberdinetarako sarbidean ere.
Bada eztabaida iradokigarri bat, hain justu, Gipuzkoako eskola-kirolaren programan
jasotzen diren jarduerek emakumeak kirol-praktikan sartzea erraztu edo zaildu egiten
ote duten da eztabaidagai. Zenbaiten ustez eskaintzak ikuspegi maskulinoa du, beste
batzuen arabera, ordea, eskaintza horrek ez du “berez” emakumeen partaidetza
akuilatu edo eragozten, azken horiek alderdi neutral modura ikusten dute eta jardueraindizetan ematen diren ezberdintasunak kulturarekin lotutako faktoreen eta generoikuspegiari dagokionez berdinkideagoak edo baztertzaileagoak diren gizarte-ereduen
garapenaren eragina direla irizten dute.
Taldeen osaera eta lehiaketa mistoen garapena, hezkuntza-sistemaren baterako
hezkuntzaren eredu batekin bat etorriz, bi aurpegi dituen estrategia dela ikusi da, izan
ere, sarritan eskola-adinean diren neskatoak kirol-jarduerara erakarri beharrean,
kontrakoa gertatu da.
Emakumeak kirolean duen partaidetza XXI. mendean oraindik gainditzeke dagoen
alderdi funtsezkoa da kirolaren sustapenean. Gipuzkoa ahalegina egiten ari da arlo
horretan eta kirolaren hastapena erabakigarria da. Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat
kirol-politiken barnean funtsezko helburua da hori. Eta ez da partaidetzara mugatzen
den zenbait, izan ere, monitore, arbitro eta eskola-kirolaren beste antolaketa-egitura
batzuetara ere hedatzen da kezka hori.
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Akordio-proposamena:

1. Neskatoen eta mutikoen partaidetza-portzentajeak aztertzea eskualdeka eta
ikastetxeka (ereduak) eta errealitate ezberdinen eraketan eragina duten faktoreen
diagnosia egitea.
2. Neskatoak EKP programaren barnean ahalduntzeko eta haien partaidetza
areagotzeko estrategia bat diseinatzea, bereziki heziketari dagokionez duen osagaia
kontuan hartuz. Pixkanaka aplikatzeko eta denboran iraungo duen estrategia bat,
ingurunea eta eskaintza femeninoagoa izan dadin, eta kirolean haien jarraipena
bermatze aldera.
3. Eskola-kirolean hezkuntzaren berdintasunezko erabilera bermatuko duten neurri eta
protokoloak ezartzea komunikazioetan, argitalpenetan, programetan, ikastaroetan…
Halaber, ekintza desberdinak, berdintasun baloreak, aniztasuna, rolen ugaritasuna eta
erantzunkidetasuna bultzatzen dituzten edo garatu daitezkeen irudiak bultzatu. (arreta
jarri sarien banaketan, espazioen banaketan…)
4. Eskola-kirolarekin lotutako eragileek eratzen dituzten memoria eta txostenetan
genero-ikuspegia txertatzea.
5. Kirol-eskoletako neurri horiek klubetara ere hedatzea.
6. Baliabide ekonomikoen esleipena eskola-kirolean genero-ikuspegia txertatzeko
neurrien garapenera egokitzea.
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9. KORAPILOA. ESKOLA KIROLA EUSKARAZ.
Kirolak harreman pertsonalak ahalbidetzen ditu eta, jakina, hizkuntza beste egoera eta
erregistro batzuetan erabiltzeko abagunea ematen du. Eskola-kirolaren programaren
bidez, beste lorpen batzuen artean, adin berekoei elkarren artean euskaraz
sozializatzen laguntzen badiegu, eta euskararekiko bizipen positiboak eraiki ditzaten
lortzen badugu, eta erregistro informaletan gaitzen baditugu, adin nagusikoak direnean
beren bizitzako esparru ezberdinetan euskara hautatzeko askatasuna bermatuko
dugu.
Bestalde, garrantzitsua da, era berean, programaren ikuspegi hezitzaile eta
hezkuntzazkoa, izan ere, euskararen irakaskuntza-prozesua osatzeko baldintza
hobeak eskaintzen dizkigu, erregistro informala ere erabiliaz barneratzen baita. Horrez
gain, ikastetxeak bat datoz programaren ikuspegi eta helburuekin. Horrek Udalen eta
eskolen arteko lankidetza errazten du. Gainera, eskola-ordutegian ikasi eta bizitzen
dutena ordutegi horretatik at ikasi eta bizitzen dutenarekin osatu eta behar bezala
uztartzea lortzen da egokiro.



Akordio-proposamena:

1. Eskola-kirolaren programaren berrikuspena “Kirola eta gazteak” baterako
proiektuaren barnean egindako lanarekin koordinatuko dugu, Foru Aldundiko
kirol eta euskara arloen eta Udalen lankidetzarekin:

- Gipuzkoan eskola kiroleko programa euskaraz garatzea bermatuko duen modua
aztertu.
- Arbitraje eta lehiaketa euskarriak: aktak, egutegiak… euskaraz garatzeko
beharrezko neurriak ezarri.

-

Klubetako

eskoletan

ematen

diren

irakaskuntzak

euskaraz

irakasteko

mailakatutako neurriak hartu.

19

10.

KORAPILOA.

ESKOLA-UMEEN

IRAGAITEA

ETA

HAUTEMATEA

EKP

EPEALDIAN.
Erakunde batzuek kirol-emaitzara begira jartzen dute beren esku-hartzea, epe
laburreko errendimenduari so eta, horretarako, beren eragin-eremutik urrun bizi diren
eskola-umeak “fitxatzen” dituzte.
2007.

urtetik

aurrera,

kirol-eskolak

abiaraztearekin

batera,

itxuraz

kirol-

errendimendurako gaitasun gehiago dituzten eskola-umeen hautemate-adina jaitsiz
joan da, benjamin kategoriara heltzeraino.
Gaur egun, badira astean zehar entrenamenduetara eta asteburuetan partidetara
joateko 50-80 kilometroko joan-etorriak egiten dituzten eskola-umeak.
Kasu askotan eskola-haur horiek beren tokiko erreferentziako taldeekin harreman oro
galtzen dute. Hala, urte gutxi batzuen ondoren, baztertu eta une horretan kirolari
dagokionez prestazio gehiago dituzten eskola-umeekin ordezkatzen dituztenean,
berriro integratzeko erronka zaila dute aurretik.
Testuinguru horretan, badirudi premiazko kontua dela erakundeen arteko eskolaumeen iragaite hori erregulatzea, hasierako adinean kirol-jarduera beren ingurunean
burutzea bermatuz.
Eskola-futbolari buruzko akordioen Jarraipenerako Batzordearen barnean, Gipuzkoako
Futbol Federazioaren aldetik Gipuzkoako klubek eta Federazioak berak duten kezka
helarazi da, eskola-adinean diren adingabeen artean, lurraldeko futbol kategoriatan,
ikusten den iragaite eta hautematearekin lotuta.


Akordio-proposamena:

1. Gipuzkoan,

eskola-adinean,

klubeko

egituren

arteko

mugikortasuna

erregulatzeko aukerari buruzko azterketa juridikoa

2. Lehiaketa-formatua

berrikustea

futbol

modalitateko

kimu

eta

umeen

kategoriatan.
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