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Balioen heziketa bat ere ematen da, jarrerak, ohiturak, kirol 
ingurukoak, ikasleen arteko harremanak sendotzen joan 
daitezen. Kirola euskaraz egitea ere bai. Guk gure saioak, 
bai monitore eta parte hartzen duten ikasleen aldetik, 
euskaraz normaltasunez egiten ditugu”, azpimarratu du 
Oinatz Agirrek.

Kirol aniztasunaren onurak
Gaztetan hainbat kirol ezberdin praktikatzeak dituen onurak 
azpimarratzen ditu eskola kirolak. Hori dela eta, kirol 
federatura edo elkarteetara jauzia eman aurretik, eskola 
kirol programak umeek kirol ugari probatuko dituztela 
ziurtatzen du. “Sinesten dugu adin hauetan komenigarria 
edo positiboagoa dela kirol ugari praktikatzea, gero 
aukeratzeko denbora izango dutelako. Kirol guztietatik, 
gainera, ikasten dute zerbait. Eskola kirolean, lehen 
hezkuntzako 6. mailara arte, kirol anitzen eskaintza bat 
dugu, eta urtean zehar probatzen dituzte lau talde kirol 
nagusi: errugbia, saskibaloia, eskubaloia eta futbola. Hala 
ere, banakako kirol topaketak ere antolatzen ditugu: 
txirrindularitza, atletismoa, padela, tenisa, herri kirolak... 
Beraz, urtean zehar zortzi kirol inguru probatzen dituzte, eta, 
horretaz gain, orain, ikasturte bukaerarako eskaintza berezi 
bat egoten da. Egun bateko ekintzak, hain zuzen ere: surfa, 
espeleologia, golfa, eskalada, irteerak... Guztietan parte 
hartuz gero, abaniko oso anitza da, eta aukera hori guztiei 
ematen saiatzen gara. Azkenean, nork bere gustuaren 

E
skola kirol sistemak 25 urte bete ditu 
Gipuzkoan. Partaidetzan eta kirol 
aniztasunean oinarritutako programak 
hainbat aldaketa eta gorabehera bizi izan 
ditu mende laurdeneko ibilbidean, baina, 
datuei erreparatuz gero, osasuntsu eta 
indarrarekin errotuta dagoela ikus daiteke. 
1990ean, jarduera guztien parte hartzaileak 
ikasle guztien %30 ziren eta gaur egun %80 
dira. 1990ean, parte hartzen zutenen %80 
mutilak ziren. Gaur egun, mutilak %58 dira 
eta neskak, %42.

“Egia esan, gauzak asko aldatu dira 25 urte hauetan. Nik 
uste dut Gipuzkoako sistemak ez duela parekorik. Euskal 
Autonomia Erkidego mailan dekretu bat dago Jaurlaritzak 
onartua. Denok bete beharreko marko orokor bat da, baina 
hartzen badituzu Gipuzkoa, Bizkai eta Arabako ereduak, 
interpretazio ezberdinak egiten ditugu lurralde bakoitzean. 
Gipuzkoa barruan, eta Aldundiak markatzen dituen arauen 
barruan ere, bailaraz bailara eta herri batetik bestera 
ezberdintasun nabariak daude. Donostiako eskola kirola eta 
herrietakoa ezberdina da. Hori kontuan izanda, hemen 
dauden oinarriak, eta, gehienbat, kirol aniztasunarena, oso 
positiboak direla uste dut. Hemen dauzkagun partaidetza 
kopuruak oso onak dira, baita eskola kiroletik kirol 
federatura doan trantsizio horretan ere”, azaldu du Iñaki 
Ugarteburuk, Bergarako Kirol teknikariak.

Debagoienean, Aramaio, Aretxabaleta, Arrasate eta 
Eskoriatzako eskola kirola eskaintzaz Leintz Eskola Kirola 
arduratzen da 2005a ezkero. Ikastetxe guztietako ikasleak 
batera ibiltzen dira eta eskaintza guztiendako da berdina.

Antzuolak, Bergarak eta Elgetak, nork bere programa eta 
egitaraua osatzen du, baina aste bukaeretako ekintzak 
Bergaran egiten dituzte, eta hiru herrien artean jokatzen 
dituzte txapelketak. Bergaran eskola kirol zerbitzua ematen 
duen enpresa Bergara Kirol Elkartea bera da.

Oñatin ere herrian bertan antolatzen eta koordinatzen 
dituzte eskola kirol eskaintza eta jarduerak, eta gurasoak 
arduratzen dira umeak lehiaketetara eta ekintzetara 
eramaten edo antolatzen.

Helburuetan tinko
“6-14 urte bitartekoen heziketan edo garapenean laguntzea 
jarduera fisikoaren eta kirolaren bitartez. Hori da gure 
esparrua eta guk horren bitartez garapen horretan lagundu 
behar diegu. Denei egokitutako eskaintza bat diseinatu, inor 
kanpoan ez gelditzeko, lan hori egokitzen saiatzea, eta, 
azken finean, heziketan kolaboratzea. Errendimendua eta 
teknikak ikastea ez da gure helburuetako bat, baizik eta 
denetarik ikasi, denetarik ezagutu, ohitura horiek barneratu, 
gero, nork bere inguruaren edo gustuen arabera kirolen bat 
aukeratzeko”, dio Oinatz Agirrek, Leintz Eskola Kiroleko 
koordinatzaileak.

“Osasun ohitura eta garapen fisikoaren inguruan, 
kirolaren bitartez laguntzea euren garapen fisiko egokian, 
eta osasun ohiturak har ditzaten etorkizunera begira. 

BailaratiK Bailarara Eta hErri BatEtiK 
BEstEra EsKola Kirola EzBErdin 
ulErtzEn da gipuzKoan ErE

umEEn hEziKEtan Eta garapEnEan 
laguntzEa Eta ohitura osasuntsuaK 
sustatzEa da hElBuru nagusia

Udaberriko txapelketak 
jokatu dituzte Zubikoan 
Oñatiko eskola kiroleko 
gazteek.



Zergatik ez hasi lehenago kirol gutxiago egiten?, eta 
horrelako eztabaidak. Dena dela, filosofia honek emaitza 
onak eman dituela eta funtzionatzen duela ikusi dute 
Gipuzkoako Foru Aldunditik, eta apustua argia da. Defentsa 
hori egiten dute”.

Gaur egun, eskola kirolaren programaren baitan, 38 
federaziorekin hitzarmenak sinatu ditu Diputazioak, eta 
elkarteekin lankidetza sendotzen ari da. “Hasieran, talka 
horiek handiagoak ziren, kirol eskolen legea indarrean sartu 
zenean. Orain, poliki-poliki barneratuta dago, denon 
lanarekin, eta mezua ulertzen dela uste dut. Zorionez, gaur 
egun elkarteekin ere biltzen gara apur bat gure eskaintza 
edo denon eskaintzaren inguruan hitz egiteko eta 
elkarlanean ere egiten ditugu asteburuetako ekintza batzuk. 
Pixkanaka, talka horiek leuntzen doaz”.

Ugartebururen ustez, bi sistemen arteko lehia da gaur 
egungo erronka handienetako bat: “Azken urteetan, kirol 
eskolak sortu zirenetik, duela 6-7 urte, aldaketa bat izan da. 
Eskola horiek sortu ziren, federazioetatik eskatzen zutelako 
kirol aniztasunaren prozesu honetan neska-mutikoak heltzen 
zirela kimu mailara praktika ordu gutxirekin. Hau da, 
futbolari edo saskibaloi jokalari on bat izateko, zure 
hezkuntza prozesuan ordu kopuru jakin bat eskaintzea. 
Beraz, eskolak osagarri moduan baimendu ziren. Osatzeko 
eta azpimarratzeko kirol aniztasuna egin behar dela eta, 
gainera, bakoitzak aukeratutako kirola egin ahal duela, hain 
zuzen ere. Zer gertatzen da? Batzuek ez dutela hori ondo 
ulertu, eta esaten dute ea zergatik egin behar duten kirol 
aniztasuna benetan gustatzen zaiena kirol zehatz bat bada? 
Eskolak osagarriak dira. Eta eskola kirolaren barnean kirol 
aniztasuna eta ume guztien parte hartzea ere bermatu behar 
da. Ume guztiek jokatu behar dute, ume guztiek presentzia 
minimo bat izan behar dute. Eskola kirolak alde onak eta 
akatsak ditu, noski. Baina ezagutzen ditugun ereduetatik, 
onena delakoan nago. Eskola kirolaren eta kirol eskolen 
artean dagoen lehia hori da gaur egun dagoen erronka 
handietako bat. Gurasoei ulertarazi behar diegu hori dela 
erronka”. 

arabera aukeratu dezan”, adierazi du Leintz Eskola Kiroleko 
koordinatzaileak.

Iñaki Ugarteburuk ere argi du. Hainbat kiroletan jarduteak 
onurak ekartzen dizkie gazteei: “Kirol aniztasuna oso 
interesgarria da, ikasleari edo umeari bizipen ezberdinak 
ematen dizkiolako gorputzaren atalak ondo menperatzeko. 
Aberastasun bat ematen dio umeari, eta hezkuntza prozesu 
hori ezin da 25 urterekin landu. Hori umetan landu 
beharrekoa da. Gure gorputza bizitza osoan eraman behar 
dugu gurekin, eta, umeek ez badute lan hori egiten adin 
horietan, ez dituzte lortuko trebezia horiek. Ez bakarrik 
gorputz trebezia, baita buruarena ere. Beraz, argi dago kirol 
aniztasunaren aukera hori lehenetsi behar dela, eta saiatu 
behar gara hori beste nahi batzuekin uztartzen. Beste 
aldetik, sistema honekin, gutxiengoa diren kirolek badute 
nondik hartu. Futbolaz eta saskibaloiaz gain, badaude beste 
kirol batzuk, eta, beste lurraldeetan ez bezala, bere tokia 
topatzen dute. Eskola kirol sistemaren barruan batzuk eta 
beste batzuk sistematik bereizita (arte martzialak adibidez). 
Hori ere aztertu eta zuzendu beharreko gai bat da. Eskola 
kiroletik bereizita egiten diren praktika guztiak, horietako 
asko kontrol gabekoak. Hutsune bat dago hor eta hobetzeko 
tarte handia dago”.

Elkarteekin talka?
Kirol federatuaren eta eskola kirolaren arteko lehia leuntzen 
ari da urteen poderioz, baina, oraindik, bi ereduen arteko 
talka badagoela azaldu du Oinatz Agirrek: “Herri eta lurralde 
guztietan dagoen kontua da talka hori. Bi filosofien talka. 
Hemen, zorionez, filosofia honetan sinesten dugu, 
Gipuzkoako Foru Aldunditik ere araudi baten bitartez 
markatzen du ikasleak 6. mailara arte eskolako programa 
honetan ibili behar duela, eta gero hasiko direla 
elkarteetara bakarrik joaten. Beste lurralde batzuetan ez da 
hori gertatzen, eta orduan gure bailaran batzuetan izan 
ditugu horrelako gorabeherak. Bizkaitik gertu gaude eta 
beste eredu batzuk ere ezagutzen dituzte guraso batzuek, 
eta batzuetan horren inguruko eztabaidak ere izaten dira. 

Kirol ugari praKtiKatzEaK gorputza 
ondo mEnpEratzEKo BizipEn EzBErdinaK 
EmatEn dizKiE iKaslEEi

52 Kirol diziplina BiltzEn dituztEn 38 
fEdEraziorEKin hitzarmEna sinatu du 
foru aldundiaK

Kirol ElKartEEKin harrEmanaK 
sEndotu Egin dira azKEn urtEEtan Eta 
lanKidEtza handiagoa da

Leintz Eskola Kiroleko 
gazteak kirol ezberdinak 
probatzen; tartean, 
atletismoa eta surfa.

Gurasoen inplikazioa
Ana Kernstock oñatiarra eskola kirolean parte hartzen duten 
gazteei antolaketa lanetan laguntzen ibili da hainbat aste 
bukaeratan. “Lehenengo hiruhilekoan beste bi guraso ibili 
ziren, eta, txandaka egiten dugunez, nik hartu dut ardura 
ikasturte amaierara arte, beste guraso batzuen 
laguntzarekin, noski. Horrela ibiltzen gara. Partiduetara 
joaten gara, nortzuk etorri diren apuntatzen dugu, guztiek 
parte-hartze bera izan dezaten zaintzen dugu eta gutxi 
gorabehera antolatzen eta taldea animatzen ibiltzen gara”, 
dio oñatiarrak.

11 urteko alaba du Ana Kernstockek, eta kirol ugari 
praktikatzearen abantailak azpimarratu ditu: “Pozik egoten 
dira kirol ezberdinak praktikatzen. Nik uste dut 
behar-beharrezkoa dela kirol ezberdinak ezagutzea. 
Gaineratuko nuke eskola guztiak eta umeak ere nahastuta 
egotea hobeto egongo litzatekeela. Gazteagoak direnean, 3. 
eta 4. mailetan, nahastuta ibiltzen dira, eta, nire alabaren 
adinekoen kasuan (11-12 urte), eskolak haien artean 
lehiatzen dira. Denborarekin, agian, helduko da nahastuta 
joka dezaketen egun hori. Nik egokiago ikusten dut. 
Gainera, taldeak mistoak izan beharko lirateke, orain neskak 
alde batetik eta mutilak bestetik ibiltzen dira eta”.

Guraso guztiak, eskola kirola ondo ezagutzeko eta, batez 
ere, dituen alde positiboak bertatik bertara ikusteko, 
gehiago inplikatu beharko lirateke antolaketan, oñatiarraren 
ustez: “Nik esango nuke gehiago inplikatu beharko 
ginatekeela gurasoak, orokorrean. Txandakatzea ondo dago, 
sarritan berdinak ibiltzen direlako aurrera eta atzera. Baina 
garrantzitsua da gurasoon parte hartzea, beste ikuspuntu 
bat dugulako eta bertatik bertara ikusten dugulako eskola 
kirola eta kirol aniztasuna zer den. Horregatik, ikasturtearen 
hasieran beti planteatzen zaie guraso guztiei parte hartzera 
animatzea. Beste toki batzuetan zozketa bidez ere egiten 
dute, eta denak pasatzen dira. Guk horrela egin dugu, baina 
aberasgarriagoa da, nire ustez, guraso guztiak esperientzia 
honetatik igarotzea”.


