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1. SARRERA
Hogei urte baino gehiago joan dira Arabako Foru Aldundiak Eskola Kirola programa abiarazi
zuenetik.
Urte hauetan guztietan nabarmen aldatu dira aisialdi moduak, kirol joerak, jardueren
eskaintza, harremanak izateko modua edota elkartegintza.
Kirolak eta jarduera fisikoak eragiten dituzten onurak aski ezagunak dira, baina bizitza ohitura
eta joera ez osasungarriek erronka berriei aurre egitera garamatzate. Izan ere, sedentarismoa
eta haurren obesitatea erabat finkatuta daude gizarte honetan.
Testuinguru honetan, eskola kirola hezkuntza balio izugarria daukan tresna da oraindik ere,
haurren mugimenduen irakaspenean ekarpena egiten duelako eta beste alderdi batzuk
lantzeko aukera eskaintzen duelako, esaterako bizitzarako balio positiboak, ohitura
osasungarriak sustatzea edota bizitza estilo aktiboa eskuratzea, besteak beste.
Lan honek inflexio puntu bat eragin nahi du, azken urteetan izandako bilakaerari buruzko
hausnarketa egiteko, etorkizuna ikusteko lagungarria izateko eta gure lehentasunak gizarteak
eskatzen digun horretara bideratzeko.
Betebehar horretan ezinbestekoa da eskola kirola antolatu eta garatzea ahalbidetzen duten
beste erakunde eta pertsona batzuekin kolaboratzea. Horregatik, hausnarketa honetan ahal
bezain parte hartzaile gehien inplikatzeko eta kolaborazio prozesua izateko ahalegina egin
dugu. Ebaluazio honetan eskola kirolarekin benetako konpromisoa daukaten adituen taldea
eta bereziki inplikatutako erakundeen taldea izan ditugu bidelagun, eta haien iritziak erabat
osagarriak izan dira. Horiei beste erakunde batzuk ere gehitu zaizkie, zenbait inkestaren
bitartez lan hau osatzeko esfortzua egin dute.
Horrenbestez, hausnarketa honetan zehar lagundu digun pertsona eta erakunde orori gurekin
lankidetzan aritu izana eskertu nahi diogu. Lankideen elkarlanari esker, eragile guztien
beharrizanak erantzungo dituen eskola kiroleko eredua eraikitzetik gertuago egongo gara,
horretaz ziur gaude, eta, gainera, benetako protagonisten asmoen maila emango du, alegia
gure seme-alaben asmoen maila.
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2. AURREKARIAK
2008. urtean eskola kirolak Araban bizi
zuen egoera aztertzeko baldintza
aproposak egokitu ziren. Esparru
horretan Arabako Foru Aldundiak
egindako lehenengo azterketa zen, eta
Kirol Zerbitzuaren barruan langileen
lantaldea berregituratu zen une berean
egin zen aipatutako azterketa.
Horrenbestez, esan dezakegu azterketa
ez zela izan gutizia puntual baten
emaitza; aitzitik, ordura arte egindako
lanaren irismena sakon ezagutzeko
beharrizana zuen oinarri.

Hilabete gutxi lehenago uztailaren 1eko 125/2008 Dekretua onartu zen, Eskola Kirolari
buruzkoa; dekretuaren helburu nagusia Euskadiko kirolaren ekainaren 11ko 14/1998 Legean
diseinatutako eskola kiroleko eredua ezartzea zen, eta autonomia erkidego osoan garatzeko
esparru komuna finkatzea.

Dekretu horretan zenbait jarduketa eta
planteamendu egokitzeko eskaera egin zen,
hain zuzen ere Aldundia garatzen ari zen
hainbat jarduketa eta planteamendu, eta,
horrenbestez,
baita
eskola
kiroleko
programari zegozkionak ere. Lehen azterlan
hura berregituraketarako lagungarria izan
zen.

Harrezkero eta gaur arte ia 9 urte igaro dira, eta denbora tarte horretan politika publikoak
neurri handi batean baldintzatu dituen egoera ekonomiko zaila bizi izan dugu; ez ditu soilik
kiroleko politika publikoak baldintzatu, baita politikak orokorrean ere. Ez da aitzakia gisa erabili
behar, baina aldi honetako arazo esanguratsuetako batzuk azal ditzake.
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Badirudi ziklo ekonomikoa aproposagoa dela orain, eta horrek eskola kirolerako erronka
berriak ekar ditzake; horietako batzuk aurreko azterlanetik egiteke daude. Erronka horietako
batzuk aipatu nahi ditugu:


Eskola kirolaren hezkuntza izaera sustatu behar da.



Ikastetxeak eskola kirola garatzeko erreferente gisa ulertzea, batez ere parte
hartzeko ibilbidearen bitartez.



Ikastetxeetan teknikari koordinatzailearen profila sustatzea.



Ikastetxeen arteko aliantzak bultzatzea, baliabideak partekatzeko.



Administrazio eta erakundeen artean irizpideak eta programak bateratzea.



Klub eta ikastetxeen artean lankidetza formulak ezartzea.



Dirulaguntzen irizpideak berrikustea eta eskola kirolaren eskaera berrietara egokitzea.

Azterketa berriari ekiterakoan aintzat hartu da
orduko lan hura, baita duela urte ugari
definitutako guztia ere. Hausnarketa honetan
bidelagun izan ditugun pertsonetako batzuek
aurreko lanean ere parte hartze aktiboa izan
zuten. Horri esker, batetik, azken urteetako
garapenaren balorazioa egin ahal izan da,
balorazio arina izan arren; bestetik,
erreferentzia egin ahal izateko abiapuntua
izan dugu.
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3. HELBURUAK
Lan honen helburu nagusia eskola kirolak
Arabako lurralde historikoan une honetan
bizi duen egoerari buruzko diagnosia egitea
da, Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuak tresna
gisa erabil dezan hurrengo urteetarako
esparru honetako ildo estrategikoak
definitzerakoan.

Horrez gain, bigarren mailako helburuak ere ezarri dira; baliatutako metodologia parte
hartzaileari eta eskola kirola antolatu eta garatzea posible egiten duten pertsona eta
erakundeen lankidetzari esker helburu horiek lortzeko ahalegina egin da.




Eskola kirolaren programak eta une honetako egiturak eskaintzen diguten arazo eta
aukerei buruzko hausnarketa modu ireki eta publikoan egitea.
Eskola kiroleko erakundeek hausnarketa prozesuan inplikatzea emaitza ahal bezain
partekatua izan dadin.
Zenbait adierazle ezartzen laguntzea, datozen urteetan eskola kiroleko programaren
garapena neurtu eta ebaluatu ahal izateko.

Azkenik, azterlan honek eskaintzen digun aukera baliatu nahi dugu, zeharka bada ere, honako
helburu hauek jorratzeko:





Eskola kirolaren egoera generoaren
ikuspuntutik aztertzea.
Eskola
kirolaren
esparruan
euskararen
erabilerari
buruzko
informazioa lortzea.
Datuak
berdintasun
(aniztasun
funtzionala daukaten pertsonak,
gizarte bazterketan egoteko arriskua
daukaten pertsonak, etab.) eta
gizarte
irisgarritasunaren
ikuspuntutik berrikustea.
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4. PARTE HARTU DUTEN ERAKUNDEAK
Hausnarketa prozesuaren faseetan hainbat pertsona eta erakundek hartu dute parte, maila
desberdinekin. Metodologiari buruzko atalean azalduko dugun moduan, eragileen parte
hartzea sistematizatua izan da, eta ordena kronologiko jakin batean egin da.

IDAZKARITZA TEKNIKOA:
Athlon S. Coop enpresako Endika Muruamendiaraz, Iker Etxeberria eta Gorka Martínez de la
Hidalga teknikariek osatu dute. Hausnarketa prozesua planifikatu, beharrezko informazioa
batu, saioak dinamizatu eta parte hartzaile guztien iritziak jasotzeaz arduratu dira. Dokumentu
hau idazteaz ere arduratu dira.

ADITUEN TALDEA:
Bost hausnarketa saioetan lagun izan ditugun adituak honako hauek dira. Profil desberdinen
arteko orekari eusten saiatu gara, eta Arabako eskola kirolaren errealitate osoa hartzeko
ahalegina egin dugu.
Livia López
Telebista ekoizlea Globomedian. 18 urtez saskibaloi jokalaria izan da. 16 urteko esperientzia du
kirol kudeatzaile gisa klubetan, eta bederatzi urteko esperientzia Euskal Saskibaloi
Federazioan. C.B. Abaroa (2001) eta ARASKI (2010) proiektuko fundatzaileetako bat da. Gaur
egun ARASKIko presidentea da, eta komunikazio, finantzaketa eta erakundearen ordezkari
lanak egiten ditu.
Fernando Tazo
Gorputz Hezkuntzan lizentziatua eta Enpresa Zientzietan diplomatua (EHU/UPV). Masterra
Kirol Kudeaketan (EHU/UPV). Gasteizko Udaleko Kirol Zerbitzuko kirol teknikaria 1998tik
2007ra. Gasteizko Udaleko Kirol Zerbitzuko Programen Unitateko burua da 2007tik gaur egun
arte.
Alicia Lagartos
Atletismoko estatu mailako entrenatzailea da RFEAn 2010etik. C.A. Zailuko zuzendari teknikoa
2001etik, Euskadiko Atletismo Federazioko Zuzendaritza Batzordeko eta Batzorde Teknikoko
kidea 2004tik. Arabako Atletismo Federazioko beheko kategorien arduraduna ere bada,
2010etik.
Raúl del Pozo
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan lizentziatua. Gasteizko C.D. Aurrera taldeko kirol
koordinatzailea. 2003tik 2010era eskola kiroleko koordinatzailea izan zen, eta 2010etik gaur
egun arte klubeko koordinatzaile nagusia da.
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María Ereñaga
Gimnastika erritmikoko III. mailako entrenatzailea (modalitateko maila gorena). Une honetan
Rítmica Vitoria klubeko zuzendari teknikoa da, gimnastika erritmikoaren hazkundea garatuz
erakarpenetik, hastapenetik eta errendimendura iritsi arte. Sant Cugateko Errendimendu
Handiko Zentroan teknifikazio arloko entrenatzailea da. Kirolari gisa, talde espainiarreko kidea
senior maila absolutuan.
Javier Toña
Kirol arloko koordinatzailea da Olabide ikastolan 2016tik. Zentro berean jardueren etapa
desberdinetako koordinatzailea izan da 2011tik 2016ra. Saskibaloiko entrenatzailea eskola
kirolean zein federatuan.
Marian Ibarretxe
Gorputz Hezkuntzako irakaslea. La Blanca Atletismo Klubeko eskolako koordinatzaile eta
entrenatzailea da 2007tik. Atletismoko udako campuseko antolatzailea izan da 2010etik.
Lehenagotik esperientzia zabala du eskola kirolaren arloan, Balear Uharteetan.
Aitor Izagirre
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietan lizentziatua. Legutioko Udaleko Kirol teknikaria
1997tik. Aguraingo Lautada ikastolan Gorputz Hezkuntzako irakaslea (DBH) 1997tik 2015era.
Ibon Idirin
Denon Eskolako ordezkaria, Arabako eskola publikoetako guraso elkarteen federazioa (ikasleen
guraso elkarteak).
María José Lagartos
Gorputz Hezkuntzan lizentziatua. Kirolen Zuzendaritza eta Administrazioko masterra
(EHU/UPV) eta EAEko Soin Jarduera eta Kirolaren Zientzietako Lizentziatuen Elkargo Ofizialeko
idazkaria. Duela 15 urtetik Murgiako (Araba) kirol jardueren arduraduna eta eskola kiroleko
jardueretan lanean duela 20 urte baino gehiagotik. Gasteizko Zailu Atletismo Klubeko
presidentea.
Aitor Xabier Ruiz de Luzuriaga
Psikologian lizentziatua eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Psikologian masterra. Arabako
Euskal Pilota Elkartearen oinarrizko koordinatzailea. Foru aldundiek antolatutako eskola
kiroleko begirale ikastaroko irakaslea.
Juan Antonio Compañón “Konpa”
Arabako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuko teknikari kudeatzailea.
Gerardo Escarza
Arabako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuaren burua.
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ERKATZEKO TALDEA:
Eskola kirola antolatzen eta garatzen modu aktiboan lan egiten duten hainbat erakunderi dei
egin zitzaien Adituen Taldeak egindako proposamenei zegokienez iritzia emateko Erkatzeko
Taldean parte har zezaten. Erakunde hauek talde horren parte izatearen alde agertu ziren:

Arabako Futbol Federazioa

CDT Mendizorrotza

Arabako Saskibaloi Federazioa

AD Gasteiz

Arabako Herri Kirolen Federazioa

CD Ciclista K6

Arabako Igeriketa Federazioa

Aspace Alava Kirol Kluba

Aguraingo Udala

AD San Viator KE

Laudioko Udala

Santa Maria Marianistas Ikastetxea

FAPACNE

San Prudencio Ikastetxea
Abendaño Ikastetxea

Erakunde horiek egindako ekarpenak modu literalean jaso dira lan honetan; hala ere,
horietako batzuk euskaratik gaztelaniara itzuli dira.

INKESTA ERAKUNDEEI:
Aldundiaren eskola kirolaren programan parte hartzen duten erakunde guztiei galdetegi bat
igorri zaie, euskaraz eta gaztelaniaz. Galderak egokitu egin dira, erakunde motaren arabera.

Ikastetxeak

Klubak

Federazioak

Udalak

Erregistratutako
erakundeak

68

169

38

61

Igorritako inkestak

68

169

38

61

41

95

21

20

%60,3€

%56,4

%55,3

%32,78

Jasotako inkestak

Guztira, 336 inkesta igorri dira eta 177 jaso ditugu erantzunda, alegia %53.
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5. METODOLOGIA
Erabili dugun metodologia modu errazean laburbiltzen saiatuko gara; hala ere, lana ahal bezain
parte hartzailea izateko ahalegina egin dugu, eta horren ondorioz prozesua ez da horren erraza
izan. Ikusi dugun moduan, erakunde eta pertsona ugari gonbidatu ditugu kolabora dezaten.
Oro har, metodologia parte hartzailea izan dugu oinarri, adituen talde baten bitartez.
Erabilitako sistematikak Design Thinkingen prozesuak izan ditu oinarri; horietan, adostasunak
eta desadostasunak izaten dira gaien analisian, azterlana zabala osatzeko, kasu honetan eskola
kirolari buruzkoa.
Elkarrengandik urruntzen diren prozesuetan, brainstorming metodologia erabili dugu ideia
aukera zabala sorrarazteko; hala, Araban eskola kirolaren arazo eta ahultasun garrantzitsuenak
identifikatu dira. Horrela, Kirol Zerbitzuak aukeratutako Adituen Taldeak lurraldean eskola
kirolaren elementu kritikoak identifikatu ditu, eta gaika sailkatu ditu. Elkarri gerturatzeko
fasean, adituek egoerari eta etorkizunean gako horiei ekiteko moduei buruz eztabaidatu dute;
bukatzeko, bakoitzak hobetzeko zenbait jarduera proposatu ditu, etorkizunera begira Kirol
Zerbitzuaren bide orri gisa erabili ahal izateko.
Honako hau da jarraitu dugun eskema orokorra:

Adituen Taldeak planteatutako diagnosia, identifikatutako giltzarri gaiak eta gai horietako
bakoitza hobetzeko proposatutako ekintzak beste talde batekin kontsultatu dira, Erkatzeko
Taldea izenekoa, eztabaidatzeko, onartzeko edo ekarpen berriak gehitzeko. Hamalau
elkartetako ordezkariek osatutako Erkatzeko Talde horrek ekarpenak egin ahal izan ditu
prozesuan zehar, zehazki esateko lehenago erakutsitako eskemako 2., 4. eta 5. puntuetan.
Bi bilera mota egin ditugu, informazio izaerakoak proiektuaren lehenengo fasean eta kontsulta
izaerakoak, Adituen Taldearekin, ondorengo faseetan. Ekarpen guztiekin diagnosia prestatu
ondoren, zenbait aurkezpen egin dira lanean parte hartu duten kideen aurrean, eskola
kirolaren sarea osatzen duten erakundeen aurrean eta, oro har, gizartearen aurrean.
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Informazio bileretan, denbora, oro har, Aldundiko Kirol Zerbitzuko teknikariek okupatu dute,
baita Athloneko langileek ere. Kontsulta bileretan denbora gehiena eta bilera gidatzeko aukera
gonbidatuek izan dute. Bilera horietan talde moderazioko metodologiak erabili dira metaplan
metodotik abiatuz; hala, bertaratutako guztien parte hartzea bermatzeko ahalegina egin da.
Guztira bost kontsulta bilera egin dira, eta prozedura berbera jarraitu da:




Hasiera, “check in” baten bitartez: horri esker, parte hartzeko giro atsegina
sortu ahal izan da (nor garen, zer espero dugun bilera honetatik, etab.).
Nukleoa: prestatutako ekintzaren jarraipena, helburuari erreparatzea, parte
hartzea sustatzea eta kudeatzea, entzute aktiboa, etab.
Itxiera: bileraren laburpena egitea, feedbacka egitea parte hartzaileekin,
akordioak azpimarratzea, etorkizuneko ekintzak eta hitzorduak ezarriz, etab.

Dinamizatzaileen papera bigarren mailakoa eta neutrala izan da uneoro, iritziak, ideiak eta
kontzeptuak entzutea bilatuz eta horiek epaitzea baztertuz; adierazitakoa beste era batera
azaltzeko ahalegina egin da, pentsarazi edo adostasunak lortzen saiatzeko. Funtzio nagusiak
honako hauek izan dira:





Bileraren edukiak, helburua, metodoa eta denbora argitzea
Deitutako pertsona guztien parte hartzea kontrolatzea, helburura
egokitzea, erritmoa eta denbora
Tentsioak ezabatzea eta giro aproposa bermatzea
Prozesuaren eta pertsonen ardura izatea uneoro

Egin beharreko lana sistematizatzeari esker prozesu osoa aurreikusi bezala garatu ahal izan
dugu, eta hasieran finkatutako helburuak lortzen lagundu digu. Hasieran diseinatutako
proposamen kronologikoaren zati handiena bete ahal izan dugu. Eskema kronologikoak oso
aldaketa gutxi izan ditu, eta, azkenik, honela geratu da.
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6. TERMINOEN ETA LABURDUREN AZALPENA
Dokumentu honetan zenbait termino eta laburdura erabiliko ditugu, eta edukia aztertzen hasi
aurretik termino eta laburdura horiek argitzea komeni da.

Landutako gai bakoitza identifikatzeko erabilitako letren zerrenda honako hau da.
Dokumentuak ordena alfabetikoa jarraitu du.

Halaber, gai bakoitzak egitura berbera jarraitu du. Edukiak atal hauen arabera sailkatuko dira:
GAUR EGUNGO EGOERARI BURUZKO ANALISIA, ADITUEN TALDEAREN ESKUTIK
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Adituen Taldearekin egindako lehen saioan prestatutako diagnosia zen, eta bertan Arabako
eskola kirolak dituen mehatxu eta oztopo nagusiak identifikatu ziren.
Diagnosi hori osatu eta aberastu egin zen Erkatzeko Taldea osatzen duten pertsona eta
erakundeen ekarpenekin, posta elektronikoz.
KIROL ZERBITZUAREN DATUAK
Kirol Zerbitzuak dituen datu kuantitatiboak dira. Gehienak izena emateko aldian elkarte parte
hartzaileek eman dituzte, denboraldi bakoitzean. Beste batzuk Kirol Zerbitzuak emandako
informaziotik lortu dira.
Erakundeen arteko koordinazio eta egiturari buruzko arloan daturik eza berriki Denon Eskolak
argitaratutako azterlan batetik ateratako informazioarekin konpentsatu da.
INKESTA ERAKUNDEEI
Araban eskola kirolari lotutako 336 erakunderi igorritako inkestetatik abiatuz lortutako
estatistika datuak dira: ikastetxeak, klubak, federazioak eta udalak. Datu horiek, oro har,
ehuneko gisa aurkeztuko dira, batzuetan balio absolutuak eskaini badira ere.
GAI BAKOITZARI BURUZKO ONDORIO PARTZIALAK
Gai bakoitzaren analisian sortutako ohar garrantzitsuenen laburpena da.
HOBETZEKO PROPOSAMENAK
Gai bakoitzean sakondu ondoren, adituek proposamen zehatzak egin dituzte datozen urtera
begira jorratu beharreko lan ardatz gisa. Gainera, planteatutako proposamen guztien artean
lehentasunak ezarri behar izan dira, funtsezkoenak aukeratu ahal izateko. Horretarako, lau saio
erabili dira, bakoitza hiru ordu inguruko iraupenarekin.
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7. EMAITZAK
Lehenengo betebeharretako bat Arabako eskola kirolean gehien eragiten duten eta, aldi
berean, garapen egokia nabarmen baldintzatzen duten gai edo alderdi gakoak identifikatzea
izan da. Horregatik, iturri desberdinetako datuak bildu eta hausnarketa prozesuaren emaitzak
gai giltzarrien arabera sailkatu dira; guztira zortzi dira.

A ESKOLA KIROLAREN DEFINIZIOA, ESPARRUA ETA FILOSOFIA

GAUR EGUNGO EGOERARI BURUZKO ANALISIA, ADITUEN TALDEAREN ESKUTIK
Adituek gai honi buruz marraztutako egoera honako hau da:
-

Eskola kirolean esparrurik eta antolaketarik eza
Klubek protagonismo handiegia
Erakunde guztiek partekatzeko esparru orokorra falta da
Eskola kirolaren esparru eta helburuei dagokienez, argiagoa izan behar da
Eskola kirolerako proiektu politikorik eza
Eskola kirolaren kontzeptua ez da argia
Eskola kirol ofizialaren (programa) eta “beste” eskola kirolaren tratamenduan berdintasunik
eza
Klubek protagonismo handiegia daukate, ikastetxeen jardunik eza dela medio
Lurralde bakoitzean eskola kirolaren garapen desberdina
Gasteizen gehiegi zentralizatzea
Klubek ikastetxeen lana errespetatzea
Ikasleek eskola kirola ikastetxean bertan garatu ahal izatea (parte hartzea erraztuko luke)
Gizarte kontzientzia bilatzea. Lurraldean gertuko erreferenteak sortu behar dira.
Klub eta ikastetxeen arteko lehiakortasuna hautsi egin behar da
Eskola kirola zeharkako proiektu gisa txertatzea Eusko Jaurlaritzaren sailetan
Eskola kirolaren eta Gorputz Hezkuntza irakasgaiaren arteko beharrezko lotura
Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saila gehiago inplikatzea lortu behar da
Eskola kirolaren kontzeptua bateratzea (jarduera fisikoaren ikuspegi baterantz)
Gorputz Hezkuntzako irakasleak inplikatzea
Eskola kirolaren helburuak argitzea, zein den xedea (jarduera fisiko guztia aintzat hartzea)
Erakunde bakoitzaren funtzioak birdefinitu behar dira (bakoitzaren mugak adieraziz);
errealitatea aldatzen ari da, eta horri egokitu behar gara
Eskola kirolaren eta Gorputz Hezkuntzaren arteko koordinaziorik eza
Eskola kirolaren eta zentroko zuzendaritzaren arteko harremana sustatzea
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Azaldu bezala, adituen hausnarketak osatzeko aukera zabalik utzi dugu uneoro. Erkatzeko
Taldeak informazioa sortu ahala jaso du. Gai horri dagokionez, kontrapuntua utzi nahi izan
dute eta honako ekarpen hauek egin dituzte:
Ikastetxeetatik antolatutako eskola kirolari lehentasuna emateko esparru legala sortzea
planteatu da, baina errealitatea da jarduera motak finkatzen duela lehentasuna. Hau da,
hasierako adineko ikasleentzat futbol jarduera eskaintzen duen ikastetxe batek ikasle ugari
erakarriko ditu jarduera horretara, baina ikastetxeek horrelako jarduerak eskaini behar
dituzte?
Kirolaren ikuspuntutik ikastetxeek, koherentziagatik, kirol eskaintza anitza eta aberatsa
eskaini behar badute, nola lortuko dugu ikasle horiek ikastetxean geratzea eta ez joatea kirol
bakar eta ezaguna eskaintzen duen klubera, esaterako futbola bezain kirol ezaguna
eskaintzen badu?
Eskola kirolari buruz hitz egiten dugunean kirolaren bitartez landu daitezkeen balioei buruz
hitz egiten saiatzen gara, baina, modalitate ugari praktikatzeko programa zabal baten
bitartez, modalitateak ezagutzeko eskola kirolak duen garrantzia gutxitan aipatzen da.
Argi dagoenez, Aldundiak garrantzia handia ematen dio gai horri, eta horren isla dira
dirulaguntzen irizpideak, kirol anitz lantzen dituzten erakundeak saritzen baitira. Baina
badirudi ez dela nahikoa. Horrelako proposamenak eskaintza erakargarriago bihurtu
beharko lirateke, dirudienez “kirolaz hazi eta hezi” bezalako ekimenak ez baitira aski
erakargarriak.
Aurreko guztiari lotuta, eskola kirolak izan beharko lukeen ikuspegia aintzat hartu behar da.
Alde batetik, eskola kirola praktikatzean ikasleak ikastetxean denbora gehiago geratzen
direla pentsatzeak kalte egiten dio jarduerari berari (horrek argi erakusten du guraso askok
eskola kirolari buruz daukaten iritzia). Beste alde batetik, eskola kirolaren dikotomia ere
aipatu behar da; izan ere, besterik gabe ongi pasatzeko modua edo kirol errendimendurantz
jotzeko bide gisa uler daiteke. Errendimendua klubekin lotzen da, eta ibilbide horrekin
identifikatutako balioez gain (puntualtasuna, diziplina, errespetua, esfortzua, etab.) beste
era bateko jarrerak ere antzeman dira (oihuak, mespretxuak, talentu gutxiagoko jokalariak
baztertzea, etab.). Ongi pasatzeak lotura sendoagoa du ikastetxeek antolatutako
jarduerekin, eta errendimenduari lotutako balio aipatuak galdu egiten dira. Bi ikuspuntuen
onurak uztartzea lortzen ez bada, eskola kirolaren filosofian arazo edo gatazka egongo da.
Azkenik, irakasleak eskola kirolean inplikatzeari dagokionez, argi dago handiagoa izan
beharko litzatekeela, baina horrek lan karga handiagoa ere eragingo luke, bai
irakasleentzat, bai ikastetxean eskola kirola koordinatzen duen pertsonarentzat. Guraso
elkarteak prest al daude kostu gehigarri horri aurre egiteko? Norbaitek borondatez egin
beharko luke?

KIROL ZERBITZUAREN DATUAK
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Kirol Zerbitzuko memoriatik lortutako datuen analisi honi ekiteko datu esanguratsu bati
erreparatuko diogu. Arabako ikasleen ia erdiek Aldundiko eskola kiroleko programan parte
hartzen dute une honetan, eta joerek islatzen dutenez, ehunekoak gora egingo du.
Eskola kiroleko programan izena eman duten ikasleen ehunekoa, ikasle guztiei dagokienez,
denboraldika.

1. grafikoa

Iturria: Arabako Foru Aldundia

Hezkuntza etapetan zehar ehuneko horri erreparatuz gero, adinean aurrera egin ahala hazi
egiten dira, eta parte hartzearen ehuneko altuena lehen hezkuntzako azken etapan lortzen da.
Ondoren, bigarren hezkuntzan, parte hartzeak behera egiten du. Deigarria da eskola kiroleko
adinaren amaieran soilik %23k hartzen duela parte programan.
Eskola kiroleko programan izena eman duten ikasleen ehunekoa, ikasle guztiei
dagokienez, etapaka. 2015-2016 ikasturtea

2. grafikoa

Iturria: Arabako Foru Aldundia

Inskripzioak desberdin banatu dira erakunde motaren arabera. Erakunde nagusiak klubak dira,
eta inskripzioen maila %50etik gorakoa da. Joeraren arabera, gainera, badirudi klubek
garrantzia handiagoa izango dutela.
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Inskripzioen banaketa erakunde motaren arabera, denboraldika

3. grafikoa

Iturria: Arabako Foru Aldundia

Klubekin erkatuta ikastetxeek duten garrantzia aztertuz gero ikus daiteke izena ematen duten
klubak ikastetxeen bikoitza direla.
Erregistratutako erakundeak eta ehunekoa guztiarekin alderatuta, denboraldika

4. grafikoa

Iturria: Arabako Foru Aldundia

Ibilbideei dagokienez, lehiaketa nabarmen gailentzen da. Eskola kirolean parte hartzen duten
hiru ikasletik bi kirol modalitateren batean lehiatzen dira.
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Inskripzioen banaketa ibilbidearen arabera azken denboraldietan

*

5. grafikoa

*

Iturria: Arabako Foru Aldundia

*2014-15 denboralditik aurrera inskripzioetan irizpidea aldatu egin zen. Harrezkero, errendimenduko
ibilbideko inskripzioak lehiaketa ibilbidearen barruan daude. Hala gertatu zen errendimenduan talde gutxik
eman zutelako izena, eta lehiaketak antolatzea bideraezina zen.

INKESTA ERAKUNDEEI
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Jarduerak eta helburuak planifikatzea ezinbestekoa da eskola kirola garatzeko. 2008an ez
bezala, une honetan eskola kiroleko arduradunak egiten du, eta, hala, ikastetxeetako
zuzendaritzek ez dute horrelakorik egin behar.
Kluben kasuan, eskola kiroleko arduradunak plangintzan duen garrantzia handitu egin bada
ere, zuzendaritza taldeek edota entrenatzaileek lan horren zati handi bat egiten jarraitzen
dute.
Eskola kirolaren arloan erakundearen jarduera eta helburuen plangintza egiten al da?

6. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

7. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Erakundeei egitura komunak sortzeko aukerari buruz ere galdetu zaie, ikastetxeek eta klubek
lankidetza estuagoa izan dezaten. Ikastetxeak eta, batez ere, klubak horrelako proiektuak
garatzen ari dira, nahiz eta oraindik ez dagoen orokortuta.
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Beste erakunde batzuekin batera eskola kirola garatzeko egitura komunak sortzeko
aukera aztertu al duzue?

8. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Aurtengo eta 2008. urteko inkestak alderatuz gero, nabarmendu behar da ikastetxeek klubekin
partekatutako egitura komunak sortzeko prestutasun handiagoa dutela orain.

9. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Ikastetxe gehienek azaldu dute eskola kiroleko jarduerak zentroaren hezkuntza proiektuaren
barruan jasota daudela, nahiz eta hala adierazi duten ikastetxeen ehunekoak behera egin duen
2008arekin alderatuta.
Eskola kiroleko jarduerak ikastetxearen hezkuntza proiektuaren barruan integratuta al
daude?

19/75

10. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Gainerako hezkuntza komunitatearen inplikazioari dagokionez, ikastetxeetan eskola kiroleko
arduradunen pertzepzioak okerrera egin du 2008tik. %39ren ustez bikaina edo ona da, eta
duela 9 urte, berriz, datua %54koa zen. Inkestatutakoen %36ren ustez hobetzeko modukoa da.
Gainerako hezkuntza komunitateak eskola kirolean duen inplikazioaz zer esango zenuke?

11. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Udalerriei zehazki galdetu zaie Aldundiko Kirol Zerbitzuarekiko koordinazio mailari dagokionez.
Lau udalerritik hiruk uste dute hobeto koordinatu beharko litzatekeela.
Eskola kirolaren arloan Aldundiko Kirol Zerbitzuarekin hobeto koordinatu behar dela uste
duzu?

20/75

12. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Udaletako eskola kiroleko ordezkariek emandako erantzunetan toki mailan eskola kirolak
hobetzeko duen aukerari buruzko iritziak eman dizkigute. Hobetzeko aukera horiei esker
etorkizunari aurre egiteko zantzu ugari ditugu.
Zure ustez zein dira zure herrian eskola kirolaren antolaketa eta garapenean hobetzeko
aukerak?
 Eskola adinean kirol eskaintza berriak zabaldu beharko lirateke, orain dagoen
eskaintza ez baita oso zabala.
 Garapena falta da; gainera, haur kopuruarekin arazo bat dago.
 Klubak kontzientziatu behar dira, baita herritarrak orokorrean ere, haurrei
errendimendua goizegi ez eskatzearen eta ez espezializatzearen garrantziaz.
 Erakunde guztien artean kirol aniztasuna txikitatik sustatzea
 Kirol jardueren eskaintza zabalagoa
 Tokiko kirol klubek garatutako kirol programak eskola adinetik hastea
 Nesken parte hartzea sustatzea
 Kirol instalazioak hobetzea
 Ez dago ikuspegi integralik
 Ez dago esparruko profesional propiorik. Eragile kopuru handia dago, eta ez dago lan
partekaturik
 Ikastetxeetako instalazioak hobetzea
 Udalerri barruan koordinatzea, baina baita gertuko herriekin ere.
Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Eskola kiroleko esparru orokorrari buruzko lehen atal hau bukatzeko erakundeei eskola kirolari
buruzko balorazio orokorra egiteko eskatu diegu, 2008ko inkestan egin zen moduan.
Zerbitzuaren balorazioa, oro har, hobetu egin dela antzematen da, baina balorazio hobe hori
lau erakunde taldeetan izan dela nabarmendu nahi dugu. Aldundiko Kirol Zerbitzuarekin
harreman gutxien duten erakundeak udalak dira, eta hori inkestaren emaitzetan ere ikusten
da; izan ere, zerbitzuaren balorazioan negatiboenak udalak dira.
Oro har, nola ebaluatuko zenuke Aldundiaren zerbitzua eskola kiroleko esparruan?
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13. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

14. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

15. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.
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16. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.
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GAIARI BURUZKO ONDORIO PARTZIALAK
Erakundeentzako lagungarria izango den ikuspegi estrategikoa falta dela esatean eragile
guztiak bat datoz, bakoitzaren betebeharra argituz.
Urte hauetan parte hartzeak gora egin du, bereziki klub eta lehiaketetan.
Eskola kiroleko plangintza hobetu egin da, baina oro har eskola kiroleko arduradunak egiten
du. Ikastetxeko hezkuntza proiektu barruan integratutako eskola kiroleko proiektu kopuruak
behera egin du eta ikastetxearen inplikazioari dagokionez pertzepzioa baxua da.
Ikastetxeek oso modu positiboan baloratzen dute erakundeen artean egitura komunak
sortzea.
Urte hauetan Kirol Zerbitzuaren lanari buruzko balorazioa hobetu egin da.

ESKOLA KIROLEKO
PROPOSAMENAK

DEFINIZIO,

ESPARRU

ETA

FILOSOFIA

HOBETZEKO

Gai honi dagokionez azaldutako guztia aintzat hartuta, eta lan parte hartzailearen
metodologiari jarraiki, adituek honako proposamen hauek lehenetsi dituzte etorkizunera
begirako lan ardatz gisa.
1
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Eskola kiroleko kontzeptuak argitzea: ibilbideak, jarduerak, etab.
C.1.3 / D.1.2
Erkidego mailako eskola kirolaren birdefinizioa sustatzea. Zer da? Zein
helburu du?
Ikastetxeetan parte hartze handiagoa lortzea hasierako adin edo
kategorietan (6-10 urte)
Ikastetxeek garrantzia +
Eskola kirol integratzailea, gizartearen isla eta berdintasunak lortu nahi
dituena
G.1.2
Lan honen jarraipen gisa, Eskola Kirolaren Plan Estrategikoa egitea,
konpromiso politikoarekin; gauzatzea eta aurrekontua.
Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa (Hezkuntza Saila). Zuzendari, ikasketa
buru eta irakasleen inplikazioa eta parte hartzea. Eskola kirola sustatzea
eta guraso elkarteei laguntza ematea.
B.2.1 / D.2.2 / G.2.3
Gure lurraldeko eskola kirola eta beste lurraldeetakoak bat etortzea,
jarduera bakoitzerako jardun ildo komunak ezarriz.
E.2.2 / A.1.2
Dena da eskola kirola. Klubek, guraso elkarteek eta ikastetxeek
antolatutakoa, baita toki erakundeek antolatutakoa ere.
F.2.3
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B

GENEROAREN IKUSPUNTUA

GAUR EGUNGO EGOERARI BURUZKO ANALISIA, ADITUEN TALDEAREN ESKUTIK
Emakumeek eskola kirolean duten parte hartzeari dagokionez adituek azaleratutako zalantza
eta arazoetako batzuk jarraian adierazi dira:
-

Emakumeen parte hartze eskasa
Eskola kirolean generoaren ikuspuntua txertatu beharra
Eskola kirola benetan parekidea al da?
Neskatoentzako jarduera erakargarriagoak antolatzeko beharra

KIROL ZERBITZUAREN DATUAK
Gai honetara inguratzeko lehenengo hurbilketa gisa, Kirol Zerbitzuaren memorian jasotako
emakumeen parte hartzeari buruzko datuak aztertu ditugu.
Lehenik eta behin, kirolari parte hartzaileen sexuaren araberako banaketa aztertu dugu.
Inskripzioak aztertzerakoan aintzat hartu behar da pertsona berberak jarduera batean baino
gehiagotan eman dezakeela izena. Erabilerei buruz hitz egiten dugu, ez erabiltzaileei buruz.
Gizonezkoen parte hartzea askoz handiagoa dela argi ikus daiteke. Badirudi joera parte hartze
parekideagoaren aldekoa dela, baina aurrerapena ez da nabarmena.

Kirolarien inskripzioen banaketa sexuaren arabera azken denboraldietan

17. grafikoa

Iturria: Arabako Foru Aldundia

25/75

Entrenatzaileei erreparatuz gero, orduan egoera okerragoa da. Lau entrenatzailetik soilik bat
da emakumea. Horrez gain, joerak ez du ematen egoera berez aldatuko denik, inplikatutako
erakundeek esku hartu gabe.
Entrenatzaileen inskripzioen banaketa sexuaren arabera azken denboraldietan

18. grafikoa

Iturria: Arabako Foru Aldundia

INKESTA ERAKUNDEEI
Erakundeei igorritako inkestan emakumeek funtzio desberdinetan duten parte hartzeari
buruzko hainbat galdera daude. Jarraian aztertuko ditugu.
Koordinatzaileari dagokionez, figura hori existitzen den erakundeen kasuan, gehienetan
gizonezkoa da.
Eskola kiroleko koordinatzailea (baldin badago), emakumea edo gizona da?

19. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Erakundeen zuzendaritza erakundeetan, klubak zein ikastetxeak izan, gizonen eta emakumeen
parte hartze parekidea dute, %50ean.
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Eskola kiroleko zuzendaritzako parte zareten pertsonak, batez ere, sexu honetakoak
zarete:

20. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Emakumeek eskola kirolean parte hartzea sustatzeko erakundeek egindako ekintzetako batzuk
honako hauek dira.
Eskola kiroleko jardueretan, neskek parte hartzea sustatzeko ekintzaren bat egiten duzue?
Zein?
 Jarduera aniztasuna sustatzen dugu, neskek eta mutilek berdin parte hartuz.
 Kategoria guztietan nesken taldeak ditugu
 Guztiontzako jarduera erakargarriak izateko ahalegina egiten dugu
 Kirolak sortzen ari dira, esaterako boleibola.
 Talde mistoak ditugu. Jarduerak guztiei zuzenduta daude, modu berean.
 AFAk eskainitako ikastaroan parte hartzen ari gara, eta zentroko koedukazio
proiektuan jasotako puntuak garatzen ari gara.
 Neska gutxi daudenean gogobetetze inkestak egiten ditugu; hor ikusten ditugu
nesken eskaerak.
 Klubaren barruan nesken arteko partidak antolatzen dira.
 Neskatoak ikastetxeetan motibatzen saiatzen gara.
 Lehiaketa eta entrenamendu mistoak egiten ditugu.
 Araski eta Iraurgiren partidetara irteerak antolatzen ditugu
 Klubeko olinpiada femeninoak.
 Ate irekiak haurrak, neska zein mutil, gure kirola ezagutzera etor daitezen.
 Neskak animatzen laguntzeko begiraleak ditugu
 AFAko berdintasun proiektuan parte hartzea.
 Hitzaldiak.
 Nazioarteko txapelketa.
 Pintura sariketa bat.
 Nesken kirol elkartearekin kolaboratzen dugu (Araba Dxt Fem).
 Aurten Euskal Herri mailako topaketa bat antolatu dugu.
Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.
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GAIARI BURUZKO ONDORIO PARTZIALAK
Generoaren tratamenduari garrantzia gehiago eman behar zaio, bai plan estrategikoan, bai
eskola kiroleko gidetan, neskek eta emakumeek gutxiago parte hartzen dutela ikusita.
Kirolariak: %60 mutilak eta %40 neskak.
Entrenatzaileak: %74 mutilak eta %26 neskak.
Koordinatzaileak: mutilak %66 klubetan, eta %75 ikastetxeetan; neskak %34
klubetan eta %25 ikastetxeetan.
Zuzendaritza batzordeetan emakumeak eta gizonak %50ean daude.
Neskek parte hartzea sustatzeko ekintzak bideratzeko ahalegina egiten da, baina ikastetxe
bakoitzak bere erara egiten du, irizpide komunik gabe.
Neskei ikusgarritasun handiagoa eman eta erreferente femeninoak behar direla ikusi da.
Neskentzat erakargarriagoak diren ekintza berriak programan txertatu behar direla ikusi da.

GENEROAREN TRATAMENDUA HOBETZEKO PROPOSAMENAK
Aurreko datuak aintzat hartuz, Adituen Taldeak zenbait proposamen egin ditu neskak eskola
kirolean parte hartzeari dagokionez, ez soilik neskatoen aldetik, baita arduradun, entreantzaile
eta zuzendarien aldetik ere.
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Neskak ikusarazteko jardueren jardunaldiak egitea
Kirol izaeradunak ez diren jarduerak txertatzea, alegia aisialdikoak
(Eusko Jaurlaritzaren katalogoan jaso gabeak)
Jarduerak egiteko zailtasunak/oztopoak edo oso goiz uzteko arrazoiak
aztertzea
Erreferenteak sustatzea eta ikusaraztea. Maila guztietan.
H.1.2
Sentsibilizazio kanpaina, Gorputz Hezkuntzako irakasleen bitartez.
Erreferente femeninoa, irakasle gisa. Gorputz Hezkuntzako eskoletatik
hainbat diziplina erakustea.
A.2.2 / F.1.1
Kirolari eta kirolaren kudeaketari lotutako postuetan emakumeak
sustatzea.
Garrantzitsuena estereotipoetan dago, emakume parte hartzaileen
kopuruaren gainetik.
Neskentzat erakargarriagoak diren jarduera berriak eskaintzea.
Lehiaketa/entrenamenduen egitura aldatzea.
E.1.2
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C

ERAKUNDEEN ARTEKO KOORDINAZIOA ETA EGITURAK

GAUR EGUNGO EGOERARI BURUZKO ANALISIA, ADITUEN TALDEAREN ESKUTIK
Adituen Taldeak honako mehatxu eta oztopo hauek identifikatu ditu eskola kirola garatzen
duten erakundeen egiturei dagokienez.
-

Klub eta guraso elkarteetan egitura finkorik eza
Erakartzeko kanpainak gaizki programatzea
Guraso elkarteetan antolakuntzarik eta parte hartzerik eza
Koordinaziorik eza erakundeen artean
Erakundeen artean gabeziak koordinazioan.
Koordinazio gutxi eskolaz kanpoko kirolaren eta curriculumaren artean
Guraso elkarteek ez dakite zein funtzio daukaten
Kluben eta ikastetxeen artean ez dago koordinaziorik.
Ez dago loturarik kluben jardueren eta topaketen artean (jarduera ez lehiakorrak)
Informaziorik eza guraso elkarteei dagokienez
Kluben eta ikastetxeen artean hobeto koordinatu behar da.
Klub eta ikastetxeen artean koordinazioa eta komunikazioa hobetzea.
Federazio, klub eta ikastetxeen arteko koordinazioa hobetzea.
Erakartzeko kanpainak zentralizatzea (koordinazioa).
Erakunde eta administrazioen artean ez dago koordinaziorik.
Kluben eta ikastetxeen artean ez dago hitzarmenik.
Klub eta guraso elkarteen arteko hitzarmenak desagertu egin dira. Berreskuratu egin behar
dira.
Elkarteen mugimenduen eta ikastetxeen arteko koordinazioa hobetu egin behar da.
Klub, zentro eta guraso elkarteen arteko koordinazioa ez da sustatzen.
Erakundeen arteko koordinazioa zentralizatzea (tranpak egiten ditugu).
Aldundiaren eta federazio batzuen artean harreman ona dago. Bultzatu egin behar da,
denontzat.
Klub eta ikastetxeen arteko harremanak sustatu egin behar dira; gertatzen denean oso
positiboa da.
Klub, federazio eta ikastetxeen proiektuak sustatu egin behar ditugu.
Erakundeen kirol proiektuak sustatzeko beharra.

Gai horietako batzuk, adibidez erakunde mota desberdinen artean egitura komunak sortzeko
prestutasuna eta kolaboratzeko prestutasuna, dagoeneko aztertu dira A gaian, eskola kirolaren
definizio, esparru eta filosofiari buruzko atalean; horrenbestez, gai honetan ez dugu
errepikatuko.
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KIROL ZERBITZUAREN DATUAK
Kirol Zerbitzuak ez dauka eskola kiroleko erakundeen egiturei buruzko datu kuantitatiborik.
Gehienetan erakundeko kideentzako gordetako kontu bat izaten da. Egia esan, lan honetako
beste atal batzuetan ere erakundeen egiturei zuzenean lotutako beste gai ugari dago.
Batzuetan informazioa etiketatzea zaila da, eta irakurlearentzat aukera errazenak izango
direnak aukeratu ditugu.
Gabezia hori titulartasun publikoko ikastetxeetan Denon Eskolak aurten, 2017an, egindako
azterlanetik ateratako datuekin konpondu dugu; azterlanaren izenburua Diagnóstico sobre la
organización del deporte escolar desde las AMPAs da (Guraso elkarteetatik eskola kirolaren
antolaketari buruzko diagnosia). Lanak erakundeen egitura du ardatz.
Azterlan horren arabera, ikastetxe publikoen %25ek ez du eskola kiroleko jarduerarik egiten.
Zentroen laurdenean (%26,2) kirol jarduerek jardueren %70 baino gehiago hartzen dute, eta
beste ia laurden batean (%23), kirol jarduerak jarduera guztien %20 baino gutxiago dira.
Erakunde horien %34,6k ez du eskola kiroleko programan parte hartzen.
Ikastetxe publikoen %63k ez du koordinatzailerik edo horren pareko figurarik bere egituran;
%37k, ordea, bai. Gainera, gehienetan (%61,5) kontratazio sistema aldatu egin da azken
urteetan, indarrean dagoen legedira egokitzeko. Kasuen %49,2tan, aldaketa horren ondorioz
kuotak areagotu egin dira.
Ikastetxe horien erdietan baino gehiagotan (%55,8), eskola kirola zuzenean kudeatzen da;
%36,5ean zerbitzu enpresa baten bitartez egiten dute. %7,7k sistema mistoa aukeratzen du.
Guraso elkarteen %46,2k beste erakunde batzuekin kolaboratzen du jarduerak antolatzeko,
esaterako klub edo federazioekin. %53,8k ez du egiten.
%31,3k eskola kirolaren programari eta eskaintzari buruzko iritzi negatiboa du, batez ere
arrazoi hauengatik:
-

Ikastetxe publikoen eta kluben artean sistema desberdina.
Klubetako kirol jardueretan kontrolik eza
Jarduera berri ez lehiakorretan sormenik eza.
Sistema parekideagoa sortu behar da.

Bukatzeko, erakundeen %67,3k adierazi du ez dela inoiz batu ikastetxeko irakasleekin eskolaz
kanpoko kirol jarduerei lotutako gaiak lantzeko.
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INKESTA ERAKUNDEEI
Erakunde gehienek azaldu dute eskola kiroleko arduradun bat daukatela. Horrek ez du esan
nahi pertsona horrek lotura profesionala duenik. 2008tik gaur arte, erreferentziazko pertsona
bat daukaten klub eta ikastetxeen ehunekoak gora egin du; federazioen kasuan, berriz, behera
egin du.
Zure erakundean eskola kiroleko arduradunen bat al dago?

21. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Antzeman denez, azken urteetan, ikastetxeetan, nabarmen egin du gora profesionalen
kontratazioak, guraso elkarteek zuzenean edo zerbitzu enpresen bitartez kontratatutako
pertsonen kopuruak; zuzendaritza teknikoko funtzioak betetzen dituzte eta ikastetxeko eskola
kiroleko proiektua garatzen dute. Gurasoak horrelako lanak pertsona kualifikatuen esku uzten
ari dira.
Erantzuna baiezkoa bada, nork betetzen du funtzio hori?

22. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.
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Erakundeetan, klubak zein ikastetxeak izan, eskola kiroleko zuzendaritza taldeak oso txikiak
dira oraindik ere.
Ikastetxean, zenbat pertsona zaudete eskola kiroleko zuzendaritzan, modu aktiboan?

23. grafikoa

24. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Ikastetxeen kasuan, zuzendaritza talde horietan batez ere gurasoak izaten dira, nahiz eta
joeren arabera ikasle ohien, irakasleen eta kirol kudeatzaileen parte hartzea areagotzen ari da.
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Eskola kiroleko zuzendaritzako parte zareten pertsonak, batez ere, komunitate
honetakoak zarete:

25. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Zuzendaritza taldeetan inplikatutako pertsona kopuruaren pertzepzioari dagokionez,
ikastetxeetan zein, batez ere, klubetan, nahikoa dela antzematen da, gutxi direla erantzun
duten ikastetxeen ehunekoa esanguratsua den arren.
Eskola kiroleko zuzendaritzan inplikatutako pertsona kopuruari dagokionez, zure iritzia
zein da?

26. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.
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27. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Zuzendaritza organo horien motibazioari buruz ere galdetu dugu. Ikastetxeek zein klubek uste
dut organo horien parte diren pertsonak motibatuta edo oso motibatuta daudela.
Motibazioaren pertzepzio horrek hobekuntza arina izan du 2008ko inkestarekin alderatuta.
Eskola kiroleko zuzendaritzaren parte zareten pertsonen motibazioa nola baloratuko
zenuke?

28. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.
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29. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Erakundeek bizi duten garapen faseari dagokionez, deigarria da klub eta federazioen erdiek
baino gehiagok erantzun dutela hazkunde fasean daudela; udalek eta ikastetxeek, berriz,
heltze fasean daudela erantzun dute. Udalen %21ek eskola kirola gainbeheran dagoela esan
dute.
Proposatu dizkizugun garapen fase hauetatik zeinekin identifikatzen duzu zure
erakundeko eskola kirolaren egitura?

30. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.
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Printzipioz, erakundeen artean ezeinek ez du esan eskola kirolaren esparruan sor daitezkeen
aldaketetara egokitzeko arazoak izango dituenik. Hamar ikastetxe eta klubetatik bederatzik
hala adierazi dute.
Eskola kirolaren esparruan sor daitezkeen balizko aldaketetara egokitzeko gaitasunari
dagokionez, zein baieztapenekin identifikatzen zara?

31. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

32. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.
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Eskola kirola garatzeaz arduratzen diren erakundeek ere beren antolaketa propioaren
funtzionamenduari buruzko iritzia eman digute. Ikastetxeek zein klubek, hiru kasutik bitan,
erakundearen funtzionamendua ona edo bikaina dela uste dute. Funtzionamendua hobe
dezaketen edo asko hobe dezaketen erakundeen ehunekoak behera egin du 2008. urteko
datuekin konparatuz gero.
Zuen erakundean eskola kirolak nola funtzionatzen du?

33. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

34. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.
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Udalei ere galdera bera egin diegu. Kasuan kasuko udalerrian klub eta ikastetxeen
funtzionamenduari buruzko balorazioa egiteko eskatu diegu, eskola kirolaren antolaketari
dagokionez. Oro har, udalek balorazio hobea egiten dute klubei dagokienez, ikastetxeei
dagokienez egiten dutena baino.
Zure herriko erakundeen egoera nola deskribatuko zenuke, eskola kirolaren antolaketari
dagokionez?

35. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Azkenik, Aldundiko Kirol Zerbitzuarekin duten harremanari buruzko balorazioa eskatu diegu
federazioei eta udalei; izan ere, koordinazio hori oso garrantzitsua da eskola kirola ongi
garatzeko.
Federazioek askoz balorazio positiboagoa egiten dute udalek baino. Izan ere, erdiek baino
gehiagok esan dute hobe daitekeela, edo asko hobe daitekeela.
Eskola kirolaren arloan Aldundiko Kirol Zerbitzuarekin daukazuen harremana nola
deskribatuko zenuke?

36. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.
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GAIARI BURUZKO ONDORIO PARTZIALAK
Erakundeen arteko koordinaziorik eza nabaria da, batez ere, hezkuntza arautuaren
(irakaskuntza) eta ez arautuaren (irakaskuntzatik kanpokoa) artean.
Erakunde bakoitzak bere proiektu eta plan estrategikoak garatzea sustatu behar dela
antzeman da.
Antolakuntza mailan desberdintasunak antzeman dira ikastetxe publiko eta pribatuen
artean, adibidez koordinatzaileak egoteari dagokionez.
Urte hauetan prestakuntza zehatza daukan eskola kiroleko arduradunaren figura areagotu
egin da, baina bultzatzen jarraitu behar da.
Erakunde bakoitzean eskola kirolaren gaineko erabakiak hartzen dituzten zuzendaritza
taldeak txikiak dira. Eskola kiroleko arduradunen arabera ez da nahikoa, motibatuta dauden
arren.
Klub gehienek garapen fasean daudela diote; ikastetxe eta udal gehienek, berriz, heltze
prozesuan daudela adierazi dute.
Erakunde gehienek uste dute ongi funtzionatzen dutela eta aldaketetara egokitzeko
gaitasuna daukatela.

EGITURAK ETA ERAKUNDEEN ARTEKO KOORDINAZIOA HOBETZEKO PROPOSAMENAK
Inkesten bitartez lortutako emaitzak bildu ondoren, Adituen Taldeak gai honen inguruan
egoera hobetzeko proposamenak plazaratu ditu.
1
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Erakunde guztietan koordinatzaileen presentzia bultzatzea (solaskidea,
erreferentziazkoa eta eskola kirolaren arduraduna).
E.1.1 / G.1.1
Federazio, klub, ikastetxe eta guraso elkarteen arteko harremana
hobetzea. Jarduerei, klub eta zentroen arteko hitzarmenei, zerbitzuen
eskaintzari, harremanak sustatzeari, instalazioak aprobetxatzeari eta
bestelakoei buruzko informazioa.
F.2.3
Arabako eskola kiroleko oinarrizko gida prestatzea: erakundeak,
funtzioak, arauak, ildo estrategikoak, balioak, helburuak, etab.
D.1.2
Erakundearen proiektua behar da (erakunde bakoitzarena): erakunde
guztiek izan beharreko filosofia eta funtzioak.
Administrazioarekin kolaboratzen duten erakundeetara bideratutako
baliabideak areagotzea (kirol federazioak, guraso elkarteak).
D.1.1 / G.1.3
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D

INPLIKATUTAKO PERTSONEN PRESTAKUNTZA ETA PROFILA

Erakundeen bitartez eskola kirola garatzen parte hartze aktiboa daukaten pertsonen
prestakuntza eta profilaren gaiaren abiapuntu gisa, adituek ongi identifikatutako arazo bat
dago.

GAUR EGUNGO EGOERARI BURUZKO ANALISIA, ADITUEN TALDEAREN ESKUTIK
Arazoa prestakuntzaren esparruan antzeman da:
-

Begiraleen profila ez da aproposa.
Koordinatzaileen profila ez da aproposa.
Begiraleen prestakuntza maila baxua, ordainsariak baxuak direlako.
Begiraleen prestakuntza eta inplikazio maila baxua.
Begirale kualifikaturik eza.
Guraso elkarteetan kudeatzaileen profesionalizaziorik eza.
Prestakuntzarik eza, oro har.
Gurasoentzako prestakuntzarik eza.
Teknikari prestatuak aurkitzeko zailtasunak.
Prestakuntzarik ezak gaizki ulertutako lehia dakar.
Ingurunearen (gurasoak) jokabide desegokia.
Prestakuntza eta metodologia gehiago lantzea, eragile guztientzat.
Konpromisoa hartu duen jende asko dago, baina nekatu egiten dira; motibatu egin behar
dira (sariak, etab.).
- Prestakuntza programak badaude, baina nahitaezkoak izan beharko lirateke (eskola
kiroleko begirale ikastaroa).
- Familien inplikazioa positiboa da, baina eskola kirolaren filosofia transmititu eta rola azaldu
behar zaie.
- Prestakuntza jaso duten eta agintea duten langileekin erakunde finkoak izateko
beharrizana. Ikastetxean errespetu falta eskola kiroleko aginteari.
Erkatzeko Taldeak gai honi buruzko ekarpenak ere egin ditu, eta lagungarriak izan dira argazki
osatuagoa lortzeko:
Gero eta zailagoa da titulazio aproposa izan eta eskola kirolean lan egin nahi duten
pertsonak aurkitzea (kirolari eta jarduera fisikoari lotutako titulazioa). Horrelako titulazioak
eskaintzen dituzten unibertsitate eta zentroekin hitzarmenak ezartzea bide aproposa izango
litzateke entrenatzaile gehiago lortzeko, esaterako ikasleei kredituak emanez.
Eskola kiroleko begirale ikastaroa gainditu duten pertsonentzat, eta, oro har, esparru
horretan lan egiten dutenentzat komenigarria izango litzateke prestakuntza saio eta hitzaldi
labur eta errazak antolatzea. Etengabeko prestakuntza programa baten antzekoa.
Koordinatzaileei prestakuntza eskaintzea ideia ona izan daiteke, baina prestakuntza karga
guztia entrenatzaileei igorri nahi badiegu, betiko arazoarekin egingo dugu topo; lan gehiago,
denbora gehiago eta, ziurrenik, kontraprestazio ekonomiko berbera.
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KIROL ZERBITZUAREN DATUAK
Kirol Zerbitzuak Eskola Kirolaren programan izena eman duten entrenatzaileen prestakuntzari
buruzko datu interesgarriak ditu.
Erregistratutako entrenatzaileen kopuruak, oro har, gora egin du azken urteetan, ikasle
kopuruak bezalaxe.
Eskola kiroleko programan parte hartzen duten entrenatzaileak, denboraldien arabera

37. grafikoa

Iturria: Arabako Foru Aldundia

Titulaziorik ez daukaten entrenatzaile erregistratuen ehunekoa oso altua da. Azken lau
ikasturteetan egoerak hobekuntza arina izan du, soilik 2 puntu portzentualetan.
Titulaziorik gabeko entrenatzaileak, denboraldien arabera

38. grafikoa

Iturria: Arabako Foru Aldundia
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Arabako Aldundiak, gainerako aldundiekin elkarlanean, eskola kirolari buruzko berariazko
prestakuntza ikastaroa eskaintzen die entrenatzaileei. Ikastaro horren kostua oso baxua da.
Esfortzua egin arren, prestakuntza hori gainditu duten entrenatzaileen ehunekoa ez da %9ra
iristen; azken lau ikasturteetan ehuneko horrek hazkunde arina izan du.
Eskola kiroleko berariazko begirale titulazioa daukaten entrenatzaileak, azken
denboraldietan

39. grafikoa

Iturria: Arabako Foru Aldundia

Entrenatzaileen adinari dagokionez, ehuneko handiena 17 eta 25 urte artean kokatzen da. Urte
horietan adin tarteen araberako banaketa ez da apenas aldatu.
Entrenatzaileen adina azken denboraldietan

40. grafikoa

Iturria: Arabako Foru Aldundia
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INKESTA ERAKUNDEEI
Erakundeei gai honi buruz ere galdetu diegu, eta oso informazio baliagarria eskaini digute
emandako erantzunetan.
Eskola kiroleko arduradunaren edo koordinatzailearen titulaziorik eza ikastetxeetan gertatzen
da neurri handiagoan; hala ere, 2008tik egoerak hobera egin du, eta unibertsitate mailako edo
kualifikazio altuko arduradunen presentzia areagotu egin da. Federazioetako titulazioak nagusi
dira klub eta federazioetan, baina ez dute balio akademikorik.
Eskola kiroleko arduradunak zein titulazio du?

41. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

42. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

43. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.
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Entrenatzaileen egonaldia, oro har, 2 eta 3 denboraldikoa izaten da ikastetxeen kasuan. Azken
inkesta honetan urte bakarra egon diren entrenatzaileen ehunekoak behera egin du, eta 4 eta
6 denboraldi artean egon direnen ehunekoak, berriz, gora egin du.
Klubetan egonaldiak luzeagoak dira. Une honetan, entrenatzaileen %18k 7 eta 10 urte artean
daramatza jardunean; joera horrek, hala ere, behera egin 2008ko inkestarekin alderatuta.
Eskola kiroleko entrenatzaileei dagokienez, zein da lan horretan erakundean emandako
denbora?

44. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

45. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Zuzendaritza taldearekin egin bezala, entrenatzaileen motibazioari buruz ere galdetu dugu.
Ikastetxeetan, galdetutakoen %100 motibatuta edo oso motibatuta dago, eta balorazioak
hobera egin du 2008koarekin alderatuta.
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Klubetan entrenatzaile motibatuen edo oso motibatuen ehunekoa %97ra iritsi da; balorazioa 7
puntutan hobetu da 2008tik.
Zer esango zenuke entrenatzaileen motibazioari buruz?

46. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

47. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Entrenatzaileek motibazio mailari eusteko dauzkaten arrazoiei buruz ere galdetu dugu.
Adieraz itzazu entrenatzaileen motibazioari eusteko arrazoi nagusiak
 Kirol proiektu baten parte sentitzen dira
 Haientzat hobby bat da.
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Egiten dutena gustatzen zaie.
Jaso zutena itzultzen duten ikasle ohiak dira.
Ordainsari aproposa.
Baloratuta sentitzen dira.
Haienganako tratua ona da.
Ikastetxeko atal garrantzitsua direla sentitzen dute.
Haien iritzia aintzat hartzen dela ikusten dute.
Guraso elkartea haiengatik kezkatzen dela antzematen dute.
Klubeko kirolari ohiak dira.
Klub garrantzitsu baten parte izateak motibatu egiten ditu.
Zaletasuna transmititu nahi duten jokalariak dira.
Klubaren filosofia eta giro ona.
Kirolaren balioak Praktikatzeko modurik onena transmititzea da.
Gehienentzat haien lehen lana da.
Gurasoak izan ohi dira.
Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Azkenik, arduradun eta entrenatzaileen gaitasuna hobetzera bideratutako prestakuntza saioak
proposatzeko aukera eman dugu.
Zuen erakundean eskola kiroleko entrenatzaile eta arduradunen lana hobetze aldera, zure
ustez nolako prestakuntza behar da?
 Begirale ikastaroak herrietan, eta ez soilik hiriburuan
 Kudeaketa ekonomikoa
 Kudeaketa eta antolaketa pedagogikoa
 Balioetan oinarritutako prestakuntza.
 Gatazkak ebaztea
 Lehen sorospenak
 Pertsonen arteko harremanak
 Euskara
 Berdintasuna.
 Federazioko prestakuntza
 Psikologia adingabekoentzat.
 TD1 eta TD2.
 Eskola kiroleko begirale ikastaro trinkoagoa, eta etengabeko prestakuntza
erakundean bertan.
 Araban Kirolene bezalako erakunde bat izatea.
 Kudeaketa eta administrazio arloko prestakuntza.
 Eskola jazarpena.
 Teknologia berriak.
 Birziklapena, kiroleko araudi propioari dagokionez.
Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.
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GAIARI BURUZKO ONDORIO PARTZIALAK
Entrenatzaileek eta koordinatzaileek prestakuntza maila baxua edo profil desegokia
daukate.
Guraso elkarteei, senideei, ikusleei eta, oro har, eskola kirolean inplikatutako guztiei
zuzendutako prestakuntza motaren bat sortu eta irakasteko premia antzeman da.
Aldundiko eskola kiroleko programan erregistratutako entrenatzaile kopuruak gora egin du
(kirolari kopuruak gora egin izanaren ondorio izan daiteke), baina %73k ez du titulaziorik,
soilik %9k egiten du Aldundiak berak eskaintzen duen prestakuntza.
Entrenatzaileen batez besteko adina 17-25 urtekoa da; ikastetxeetan batez beste 2-3 urteko
egonaldia egiten dute, eta klubetan, berriz, 7-10 urtekoa. Oso motibatuta daudela antzeman
da.
Ikastetxeetan, koordinatzaileen prestakuntza maila oso altua da. Klubetan, aldiz, federazioko
prestakuntza gailentzen da.
Entrenatzaileei prestakuntza eskaini eta laguntza emateko beharra antzeman da.
Plan estrategikoaren barruan profil bakoitzerako gutxieneko prestakuntzak zehaztu behar
dira.

INPLIKATUTAKO PERTSONEN
PROPOSAMENAK

PROFILA

ETA

PRESTAKUNTZA

HOBETZEKO

Azaldutako guztia dela bide, adituek proposamen hauek helarazi dizkigute gai hau hobetzeko.
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Erakundeek (sustapena) eta ikasleek (matrikulak eta joan-etorriak)
ikastaroak egitea ekonomikoki laguntzea.
Erreferentziazko eskola kiroleko gidan inplikatutakoen profil
proposatuak jasota uztea. Ezin da derrigorrez eskatu profil horiek
izatea, baina AFAk lagun dezake dirulaguntzen irizpideen bitartez…
C.1.3
Eskola kiroleko begirale ikastaroa, gutxieneko prestakuntza, teknikarien
titulazioaren baliokidea izango dena.
Koordinatzaileen prestakuntzari lehentasuna ematea.
Legea eta Eskola Kiroleko Dekretuan zehaztutakoa betetzen dela
bermatzea. Araudia badago, baina ez da betetzen. Koordinatzailearen
profilarekin has daiteke.
E.2.2
Eskola Kiroleko prestakuntza hezkuntza arautu eta formalarekin lotzea.
Arreta pedagogikoa (ikastetxeetako irakasleekin lotu).
A.2.2
Begiraleei titulazioa eskatzea, epeekin.
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E PROGRAMA (IBILBIDEAK, IZEN EMATEAK ETA BESTE JARDUERA
BATZUK)
GAUR EGUNGO EGOERARI BURUZKO ANALISIA, ADITUEN TALDEAREN ESKUTIK
Programaren gaia maiz izan dugu hizpide adituekin batzartzerakoan. Esparru horretan
identifikatutako arazoetako batzuk beste atal batzuetan ere sailka daitezke, baina programari
buruzko atal honetan jasotzea erabaki dugu, eduki gehiago emateko.
-

Ibilbideen artean adin desberdintasunak daude.
Eskola kirol ia osoa lehiaketa da.
Zenbait jarduera egiteko ordutegi bateraezintasuna.
Lehiara bideratuegi dago.
Kategoriak ez datoz bat estatu mailako antolaketarekin
Eskola kiroleko programan baimendu gabeko eskaintza paraleloak.
Ikastetxe eta udalek antolatutako gauza asko ez dira eskola kirola gisa islatzen.
Araudiak ez du aurreikusi dantzak bezalako jarduera fisikoak egitea.
Lehiaketetatik kanpo beste jarduera mota batzuk ere badira.
Kategorietan aldaketak, adinak ez dira homogeneoak beste federazio batzuekin alderatuta.
Ibilbideen ezagutza faltak arazoak ematen ditu inskripzioetan.
Aplikazio informatikoak inskripzioak eta kudeaketa errazten ditu, baina hobetu egin behar
da.
- Kirol motakoa ez den jarduera fisikoa praktikatzea erraztu behar dugu (izena emateko
prozesua hobetzea, ibilbideak berrikustea).
- Kirol batzuek gainerako araudiak baldintzatzen dituzte. Araudien inguruan hausnartu behar
da.
Atal honetan Erkatzeko Taldeak ekarpen hauek egin ditu:
Jarduera anitz egitea oso mugatuta dago. Aukera ugari ireki ziren B motako modalitateak
txertatuz, baina federazioek antolatutako aisialdi jardueretan parte hartzeko aukera
modalitate horretan izena eman zuten taldeei mugatu zitzaien (patinatzea, pilota, etab.),
parte hartzea kirol anitzeko topaketetara murriztuz. Horren ondorioz, jarduera mota horiek
erakargarritasuna galtzen dute. Kirol anitzetako taldeek horietan parte hartzeko aukera
izango balute, jarduera erakargarriagoa izango litzateke.
Ikastetxeek garatutako eskola kirolean parte hartze handiagoa lortu nahi badugu,
eskuragarri jarri ditugun baliabideak eta eskaintza zabalagoak izan behar dira, esaterako,
instalazioen sarbidean lehentasuna izatea. Bidenabar, proposatutako proiektuak
xehetasunez aztertu beharko lirateke, lagundu ahal izateko. Baliteke erabilgarriak izatea
eskola kirol desberdina sustatzeko, eta horrek ez dio Aldundiari lan karga handiagoa
eragingo. Topalagun proiektua adibide gisa jar dezakegu.
Araudiei dagokienez, berrikusi baino gehiago gogortzeko aukera aztertu beharko litzateke,
ahal den neurrian lehiakortasun zantzua murrizteko. Partida eta lehiaketetan irabazleak eta
galtzaileak egon behar dira, baina hortik aurrera emaitza ez da garrantzitsua izan behar,
edo ahal bezain gutxi agertu behar da. Ia federazio guztiek arau interesgarriren bat daukate
arlo honetan. Adibidez, saskibaloian akta itxi behar da 50 puntutik gorako aldea dagoenean
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(zifra hori are gehiago murriztu daiteke), eskubaloiko kategoria batean set bitartez jolasten
da, irabazitako partida laurden bakoitzeko puntu bat emanez, eta markagailu izugarriak
saihestuz.
Modalitate guztietan parte hartze araudi zorrotzagoak idatzi beharko lirateke, haur guztiek
denbora berbera jokatzeko aukera izan dezaten. Araudi batzuek ez dute ezer aipatzen haur
bakoitzaren gutxieneko jolas denborari dagokionez; beste batzuek, berriz, %25eko maila
zehaztu dute, baina betetzen dela kontrolatzeko neurririk proposatu gabe. Federazioen
araudiak aztertzea lehentasunezko kontua izan beharko litzateke. Oraindik benetan
izugarriak diren gai batzuk ikusten dira.
Kirol eskaintza zabal daiteke, baina beti kontrolatu behar da zein jarduera sartuko den eta
zein baldintzetan; begirale zehatzak behar diren, ezohiko baliabideak, etab. Normalean,
Aldundiak ez dio ezetz esan jarduera fisikoren bati lotutako proiektu berriak txertatzeari,
aproposak badira.
Programari lotuta, kirol ibilbideei, eta sortzen dituzten jarduera motari eta komenigarriak
diren zehazteari garrantzia handiagoa eman beharko genioke.

KIROL ZERBITZUAREN DATUAK
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Kirolarien parte hartzeari dagokionez hainbat datu daude. Batetik, parte hartzen duten kirolari
kopurua daukagu. Azken urteetan erabiltzaile kopuruak gorakada izugarria izan du.
Eskola kiroleko programan parte hartzen duten kirolariak (erabiltzaileak), denboraldien
arabera

48. grafikoa

Iturria: Arabako Foru Aldundia

Bigarren datu garrantzitsua inskripzio kopuruari dagokio. Aintzat hartu behar da kirolari batek
jarduera batean baino gehiagotan eman dezakeela izena, eta pertsona bakarrari inskripzio bi
edo gehiago egokitu ahal zaizkiola. Parte hartzaileekin gertatu bezala, azken lau ikasturteetan
inskripzioek ere gora egin dute.
Kirolarien inskripzioak eskola kiroleko programan (erabilerak) denboraldien arabera

49. grafikoa

Iturria: Arabako Foru Aldundia

Inskripzioen ratioa kirolari bakoitzeko 1,22koa izan da 15-16 ekitaldian; azken urteetako
daturik altuena da.
Azkenik, inskripzio guztien kopurua daukagu, hau da, ez soilik kirolarienak, baita entrenatzaile
eta delegatuenak ere. Kasu honetan, aurrekoan bezala, igoera nabarmena izan da 2012tik.
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Inskripzioak, guztira, denboraldien arabera

50. grafikoa

Iturria: Arabako Foru Aldundia

INKESTA ERAKUNDEEI
Inkestan programari buruzko galdera gutxi jaso ditugu; bi izan dira, hain justu ere.
Zuen erakundeak ahalbidetzen al du eskola kiroleko adinaren ondoren (16 urte) kirola
egiten jarraitzea?

51. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Alde batetik, eskola kirolari dagokion adinetik aurrera kirola egiten jarraitzeko erakundeak
eskaintzen duen aukerari buruz galdetu dugu.
Klub batean jarraitzeko askoz aukera gehiago dago, ikastetxe batean egotearekin konparatuta.
Soilik kluben %6k ez du aukera hori eskaintzen; ikastetxeen kasuan, berriz, datua %45ekoa da.
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Beste alde batetik, galdera ireki bat ere egin dugu, erakunde bakoitzak bere lehentasunak
adieraz ditzan Kirol Zerbitzuko eskola kiroleko programa hobetzeko.
Aldundiaren eskola kiroleko programan zein jarduera jasoko zenuke?
 Kirol anitzeko jarduerak.
 Kiroltasuna sustatzeko jarduera gehiago. Asteburuetan zelaietan gertatzen ari dena
lotsagarria da.
 Kluben arteko eskola lehiaketako programa.
 Teknifikazio egokia, material aproposarekin.
 Kirol gutxituak ezagutzea eta bultzatzea.
 Udako eskolak.
 Lehiaketak erkidegoka.
 Txapelketa gehiago, isolatuak izan ez daitezen.
 Kirol guztien erakustaldiekin, kirol anitzeko jardunaldiren bat, kirol gutxituak bereziki
nabarmenduz.
 Topaketak. Ez lehiakorrak, baizik eta balioak lantzeko, talde lana jorratzeko, etab.
 Maila baxuagoetan lurraldetik kanpo lehiatzeko aukera berriz aztertu beharko
litzateke.
 Ikastetxeen artean barne txapelketak egitea, eskolaz kanpoko orduetan.
 Trukeak beste lurralde batzuekin.
 Guraso eskolak.
 Kirol egokitua, gizarteratzeko baliabide gisa.
 Eskola elurra.
Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.
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GAIARI BURUZKO ONDORIO PARTZIALAK
Lurraldeen eta erkidego autonomoen artean desorekak daude adinei eta kategoriei
dagokienez.
Lehiaketa ibilbidea da nagusi.
Programa barruan ez dira jarduera jakin batzuk aurreikusten, esaterako dantza. Jarduera
berriak sartu behar direla antzeman da.
Kirol Zerbitzuko programan erabiltzaile eta inskripzio kopuruek gora egin dute.
Klubek kirola egiten jarraitzeko aukera eskaintzen dute, eskola adinetik aurrera.
Ikastetxeetan koordinatzaileak eta klub eta federazioetan zuzendari teknikoak kontratatzea
sustatu beharra antzeman da, zuzendaritza hobea lortzeko.
Kasuan kasuko eskumen esparruan eskola kiroleko jarduerak antolatzen dituzten udalekiko
koordinazioa hobetu behar da.
Kirol modalitateen jolas araudiak berrikusi egin behar direla antzeman da.

PROGRAMA HOBETZEKO PROPOSAMENAK
Programako edukiei buruzko eztabaida bizia izan da, baita interesgarria ere; izan ere, erakunde
mota bakoitzak bere ikuspegi propioa eskaintzen du, eta oso desberdina da beste erakundeen
ikuspegiekin erkatuta. Hala ere, talde osoa zenbait proposamen adosteko gai izan da; honako
hauek dira:
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Ikastetxeetan koordinatzaileak eta klub eta federazioetan zuzendari
teknikoak egotea, zuzendaritza eta AFA-federazioak-erakundeak
harremana hobetzeko.
C.1.1
Kirol eskaintza zabalagoa, Eusko Jaurlaritzaren modalitateen
katalogoan jaso ez diren jarduera fisikoak eskola kirolean txertatuz.
B.2.4
Araudiak berrikustea eta eskola kirolera egokitzea (gaizki ulertutako
lehiakortasuna saihesteko arau arraroak egin dira).
AFAren aplikazio informatikoa hobetzea.
Federazioak eskola kiroleko programa diseinatzen inplikatzea, klub eta
erakundeen parte hartzearekin.
F.2.3
Postura adostua lortzea, kirol modalitate guztietako lehiaketetan parte
hartzea baimentzeko (lizentzia bikoitzak).
D.2.1
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F

BEHARRIZAN BEREZIAK DITUZTEN KOMUNITATEEN TRATAMENDUA

GAUR EGUNGO EGOERARI BURUZKO ANALISIA, ADITUEN TALDEAREN ESKUTIK
Gai honek ezagutza zehatza eskatzen du. Esparru honetan lan egiten duten erakundeek atal
honetan eskola kirolak landu beharreko arazoak identifikatzen lagundu digute:
- Kirol proiektu integratzaileak izatea, haur gehiagorengana iristeko.
- Kirola egiten hasteko sarbidean berdintasunik eza.
- Eskola kirolean hasteko sarbidean berdintasunik eza; baliabide ekonomiko gehiago behar
dugu.
- Familien maila sozioekonomikoa kontuan hartu behar da (haur batzuen kasuan faktore
mugatzailea da).
- Ikastetxeetan esku hartze zehatzak behar dira, beharrizanen arabera, baliabide gehigarriak.
(Koordinatzeko beharra eta koordinatzaileak partekatzeko aukera).
- Eskola kirola beste era batera ikusaraztea: kalera ateratzea, emakumeari garrantzia ematea,
erakusketak, historia. Kirol parte hartzailea are gehiago ikusaraztea.
- Federazioen inplikazio txikia.
ASPACE Kirol Klubak, zehazki garuneko paralisia daukaten pertsonei arreta emateko
erakundeak, parte hartze aktiboa izan du hausnarketa prozesu honetan, Erkatzeko Taldeko
kide izan baita. Honako hauek dira aipatutako klubak egindako ekarpen nagusiak:
Garuneko paralisia daukaten pertsonentzako berariazko kirola boccia deitzen da. Gure
eremutik kanpo oso kirol ezezaguna da. ASPACEtik bide hori erabiltzen dugu eskolatze
normalizatuko ibilbidean dauden ikasleak gizarteratu eta integratzeko baliabide gisa, bai
integrazioan, bai ikasgela egonkorretan. ASPACEko kide diren ikasleak dauden ikastetxe
batzuetara joan gara bocciako erakustaldi parte hartzaileak edo hitzaldiak eskaintzera,
ikastetxean integratzea errazteko, gehienetan ikastetxeak hala eskatuta.
Aldi berean, ASPACEko jardueren programaren barruan, duela urte batzuetatik 9 eta 20 urte
arteko eskola garaian dauden haurren talde batekin jarduera bat egiten dugu ostiraletan,
boccian hasteko eta haur horiengan kirola egiteak dakarren onura guztiak esnarazten
saiatzeko: norbera gainditzea, autoestimua hobetzea, norbere burua aitortzea, familiak eta
gizarteak aitortzea, etab. Izan ere, pertsona guztientzat garrantzitsua da, baina garuneko
paralisia daukaten umeei buruz hitz egiten dugunean onurak are handiagoak dira, bai
haurrentzat, bai familientzat, haur horien kasuan bizitzako beste ataletan zerbaitetan onena
izatea oso zaila baita.
Hala, egin nahi dugun ekarpena haur ezinduek ikasten duten ikastetxean kirolak duen
funtzioa aitortzean datza. Izan ere, askotan ezin dute Gorputz Hezkuntzako jardueraz gozatu
eskolako kideekin, eta tarte hori fisioterapia edo irakasgairen bat indartzeko baliatzen dute.
Gainera, guraso elkarteetatik ez daukate kirol izaerako eskolaz kanpoko jarduerak egiteko
eskaintzarik; horrenbestez, kirola egiteak eskaintzen duen gizarteratzeko alderdi hori galdu
egiten da hezkuntza etapa guztian.
Hausnarketa honekin bukatzeko, garrantzitsua iruditzen zaigu, halaber, aintzat hartzea
gutxienez Araban komunitate zehatz batzuekin lan egiten dugun elkarteak daudela; askotan
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ezezagunak dira ikastetxeetako guraso elkarte eta irakasleentzat. Elkarrekin lan egiteak
hezkuntza etapa bakoitzean ikasleen integrazioa hobetuko luke eta, horrenbestez, baita
kirolean ere. Ezin baitugu ahaztu haurrak direla, ezinduak, baina haurrak, nolanahi ere.

KIROL ZERBITZUAREN DATUAK
Datu hauek dibertsitate funtzionala daukaten kirolariei arreta emateko erakundeei eskainitako
laguntzen erreferenteak dira.
Ezintasunagatik beharrizan bereziak dituzten pertsonen erakundeei laguntzak azken
denboraldietan

52. grafikoa

Iturria: Arabako Foru Aldundia

Kirol Zerbitzuak eskainitako datu horien arabera, azken urteetan gorakada argia izan da
ezintasunen bat izateagatik laguntza behar duten kirolariak dituzten talde edo ekipoen
laguntza ekonomikoan. Laguntza horiek 2009-2010 ikasturtean hasi ziren, ekarpen nahiko
xumeak eskainiz, baina denboraren poderioz partida horiek hobetu egin dira eta erakundeek
jasotzen dituzten zenbateko ekonomikoak nabarmen areagotu dira.
Lehen talde bakarra laguntzen zen diruz, eta orain, berriz, sei; horrez gain, talde bakoitzera
bideratutako zenbatekoa 254,72 euro izatetik 951,04 euro izatera igaro da.
Dirulaguntzen deialdiaren barruan ez dago gizarte bazterketa arriskuan dauden haurrak
dituzten erakundeak ekonomikoki laguntzeko modulurik, edo etorkinak izateagatik integrazio
arazoak dituztenei dagokienez. Horrelako ezaugarriak dituzten kirolariekin lan egiten duten
elkarteak daude, esaterako Goian kaleko hezitzaileen elkartea, eta elkarte horiek eskola
kiroleko programan integratuta daude. Dirulaguntzak jasotzen dituzte eta programan edozein
klub edo ikastetxeren maila berean hartzen dute parte.

Dibertsitate funtzionala daukaten kirolariak hobeto artatzeko, elkarte zehatzak ere badira,
esaterako ASPACE Kirol Kluba edo Zuzenak Kirol Kluba. Azken elkarte horrek eskola kiroleko
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programan parte hartzen du eta dirulaguntza jasotzen du. ASPACE Kirol Klubak ez du eskola
kirolean izena eman eta, horrenbestez, ez du dirulaguntzarik jasotzen.

INKESTA ERAKUNDEEI
Gizarte bazterketako arriskuan, zailtasun ekonomikoetan dauden kirolariak edo etorkinak
integratzeko egiten dituzten jarduketa zehatzei buruz galdetu diegu erakundeei. Hona hemen
lortu ditugun erantzunak.
Haur etorkinen integrazioa lantzeko ekintzaren bat egiten duzue? Zein?
 Integrazioa berez gertatzen da.
 Partidak egiten dira etorkinen elkarte batekin.
 Batzuetan parte hartzeko konbentzitzen ditugu.
 Aukera berdintasuneko balioak lantzen dira.
 Eskola kanpainak, lagunen arteko topaketak eta probatzeko jarduerak.
 Ate irekien saioak.
 Lan aktiboa kale hezitzaileekin.
 Elkarteekin lan egiten dugu.
 Entrenatzaileetako bat etorkina da eta, egoeraren jakitun den aldetik, guztion
inklusioaren alde lan egiten du.
 Sentsibilizazio kanpainak egiten ditugu, enpatia eta aniztasuna errespetatzea
sustatzeko.
Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Gizarte bazterketako arriskuan dauden haurren integrazioa lantzeko ekintzaren bat egiten
duzue? Zein?
 Jardueraren kostua inorentzat oztopo ez izateko ahalegina egiten da.
 Ordaintzeko erraztasunak ematen dira.
 Baliabide gutxiko familiak laguntzeko politika daukagu.
 Deskontuekin parte hartzeko akordioak ditugu.
 Klub bat adingabeen zentro bateko gazteak hartzen ari da.
 Soilik zuzendaritzak du kasu horien berri, eta gertutik jarraitzen ditu.
 Aintzat hartzen da eta inor ez baztertzeko prestutasuna dago.
 Kasu bakoitzean eskola kiroleko batzordeak ebazten du nola jokatu.
 Entrenatu nahi diren haurrekin moldatu egiten gara, haurraren egoera soziala
edozein dela ere.
 Gurasoekin bilerak egiten ditugu eta egoeraren berri ematen digute.
 Lan aktiboa auzoko kale hezitzailearekin.
 Jarduera ugaritan elkarteekin lan egiten dugu denboraldian zehar.
 Zenbait elkarterekin kolaboratzen dugu, etxeak eta harrera pisuak, emantzipazio
pisuak, adingabeen zentroak, etab.
 Baliabide gutxiko familiak laguntzeko politika daukagu.
 Tarifa murriztuak bigarren seme/alabatik aurrera.
Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

GAIARI BURUZKO ONDORIO PARTZIALAK
Eskolaz kanpoko jarduerak egiteko sarbidean berdintasunik eza antzeman da; familien
erosahalmenaren arabera desberdintasun handiak daude.
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Beharrizan zehatzak dituzten pertsonen egoerari buruzko datu gutxi daude, baina azken
denboraldietan Kirol Zerbitzuaren partetik aurrekontu hornidura eta gastu handiagoa
antzeman da.
Ikastetxe eta klubek hainbat erakartze kanpaina egiten dituzte, eta pertsona guztiak parte
hartzera animatzen dituzte.
Erakundeek behar dutenei laguntza ekonomikoa emateko ahalegina egiten dute, eta elkarte
eta kale hezitzaileekin egiten da lan.
Sektore ahulenen parte hartzea sustatzeko dirulaguntza lerro berriak sortu behar dira.

BEHARRIZAN BEREZIAK
PROPOSAMENAK

DITUZTEN

TALDEEN

TRATAMENDUA

HOBETZEKO

Honako hauek dira lehentasunezko ekintzak etorkizunean gai hau hobetzeari ekiteko.
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“Sentsibilizazio” kanpainak (jarduerak) maila globalean (erakundeak,
familiak, begiraleak), beharrizan bereziak barne hartuz, “ikusaraztea”.
B.2.1
Beharrizan bereziak aztertu eta antzematea.
Programa zehatzak diruz laguntzea; “bekak”.
Erakunde eta entrenatzaileentzat baliabideak/tresnak eskaintzea,
beharrizan berezien aurrean jokatze aldera (mugak, jazarpena, etab.).
Webgunearen edo sare sozialen bitartez.
Koordinazioa erakundeen artean: AFA, udalak, gizarte hezitzaileak,
gizarte zerbitzuak, etab.
E.2.1
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G

BALIABIDE EKONOMIKOAK, MATERIALAK ETA INSTALAZIOAK

GAUR EGUNGO EGOERARI BURUZKO ANALISIA, ADITUEN TALDEAREN ESKUTIK
Oro har, baliabideei eta instalazioei dagokienez honako kezka eta arazo hauek identifikatu
zituen Adituen Taldeak:
-

Baliabide ekonomiko eta giza baliabideen falta.
Baliabide ekonomikorik eza.
Instalaziorik eza.
Egiturarik eza Aldundian, klubetan eta ikastetxeetan.
Antolaketarik eza ikastetxe publikoetan, koordinatzailerik eza.
Diziplina batzuetarako instalazio bereziak behar dira.
Instalazio onak ditugu, baina eskola instalazio eta instalazio publikoen erabilerak eta
araudiak berrikusi egin behar dira.
Ikastetxeetan begirale eta koordinatzaile gehiago behar dira.
Gurasoei zuzendutako laguntza zuzenak (dirulaguntzak) egotea.
Oso zentralizatuta dago Gasteizen, baina Aldundiak asko laguntzen du joan-etorrietan.
Baliabide gehiago behar dira, baina eraginkortasunez kudeatuz.
Proiektuek segurtasun ekonomikoa izateak erraztu egingo luke gainerako erakundeen
egonkortasuna (erakundeetako langileak erakartzea eta kopuru egokia; Aldundia, udalak).
Instalazio onak daude, baina aprobetxamendua hobetu behar da.
Politikatik injekzio ekonomikorik eza.
Beste erakunde batzuen baliabideen aukera aztertzea (babesak, Kirolaraba fundazioa).
Baliabide komunak sortzea edota aprobetxatzea, sinergien bitartez: kontabilitatea, egitura,
ikusgarritasuna.
Kirolak sinesgarritasun gutxi, oso garrantzitsuak gara baina une zehatzetan azkenak gara
politikarientzat.
Efizientzia baliabideen erabileran.
Kontzientzia politiko txikia.
Dirulaguntzan bereizi egin behar da, kirol motaren arabera.
Baliabide nahikoa bermatu behar da, eskola kirola guztiontzat izan dadin, integratzailea, eta
beharrizan bereziak dituena.

KIROL ZERBITZUAREN DATUAK
Aldundiak urtero erakundeei egiten dien ekarpena datu garrantzitsua da. Ekarpena nabarmen
areagotu da 2012tik. Duela bost urteko zenbatekoaren bikoitza da gaur egun.
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Foru Aldundiaren aurrekontua, eskola kirolaren kanpainan parte hartzen duten kirol
erakundeei zuzendutakoa, denboraldika.

53. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Askotan pentsatzen dugu erakundeei bideratutako zuzeneko dirulaguntzak direla Kirol
Zerbitzuaren gastu partida bakarra eskola kirolari dagokionez, eta horrela pentsatzea akatsa
da. Argitu behar da dirulaguntza horrez gain badirela, baita ere, %100 diruz lagundutako
garraio zerbitzua, beste bi aldundiekin batera entrenatzaileentzat antolatutako ikastaroa,
lurraldeko kirol federazioekin jarduerak antolatzeko sinatzen diren hitzarmenak eta bestelako
gastuak; guztira, aurrekontu osoa 1.186.300 eurokoa da.
Eskola kirolera bideratutako Foru Aldundiaren aurrekontu osoa. 2016-2017 ikasturtea

54. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Bukatzeko, ezin dugu ahaztu kirol instalazioak doan lagatzea laguntza handia dela
erakundeentzat, bereziki klubentzat. Udalek lagatzen dituzte eta zenbateko ekonomiko
nabarmena da; nolabait zenbatzea komenigarria litzateke.
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INKESTA ERAKUNDEEI
Inkesten bitartez informazio interesgarria lortu dugu eskola kirola garatzen duten erakundeen
baliabideei, finantzaketari eta gastuei dagokienez.
Ikasle gehienek ordaindu egiten dute eskola kirola egiteagatik; hala ere, egiten ez dutenen
ehunekoa nabarmen altuagoa da klubetan.
Ikasleek ordaindu egiten dute eskola kiroleko programan parte hartzeagatik?

55. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Ikasle horiek erakunde bakoitzean urtean ordaintzen duten kopuruei buruz ere galdetu dugu.
Kuota baxuenak klubetan aurkitu ditugu, baina erantzun diguten erakunde guztien batez
bestekoak kalkulatuz, kuota baxuagoa da ikastetxeetan. Kuota altuenak klubetan daude, eta
urtean gehienez 500 euroko kuota ordaintzera iritsi dira astean bi saio egin eta asteburuetan
lehiatzeagatik.
Adieraz ezazu ikasle bakoitzak urtean ordaintzen duen batez besteko zenbatekoa, gutxi
gorabehera

56. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.
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57. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Argi dago ikasleen kuotekin ezin direla erakundeak osorik finantzatu. Horregatik, jardunari
aurre egiteko erakundeak izan ditzakeen diru-sarreren banaketari buruz ere galdetu dugu.
Ikastetxeetan zein klubetan, finantzaketaren zati handiena kirolarien kuoten bitartez
bideratzen da. Sarrera horien garrantzia areagotu egin da 2008tik, bi erakunde motetan baina
batez ere klubetan.
Bi kasuetan, bigarren finantzaketa iturririk garrantzitsuena Foru Aldundiaren dirulaguntza da.
Hau da, 2008tik ikastetxeetan gora egin du Aldunditik iritsitako diru sarreren ehunekoa, eta
klubetan, berriz, beherakada arina izan du.
Nola ordaintzen dira eskola kirolak eragindako gastuak? Aukera bakoitzak zenbat ematen
du? (guztira %100)

58. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.
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59. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Udalek ere laguntzen dute eskola kirola finantzatzen, baina klubek ikastetxeek baino gehiago
lortzen dute.
Azkenik, nabarmendu behar da klubek babesetatik iritsitako diru sarreren mailari eusten
diotela; maila nabarmena da, baina 2008tik behera egin du. Ikastetxeen kasuan, berriz,
babesleek ia ez zuten ekarpenik egiten, eta gaur egun %7koa da.
Aurreikusi ez ditugun beste finantzaketa iturri batzuk ere badira. Horregatik, horien zerrenda
egiteko ere eskatu diegu erakundeei, izanez gero. Ikastetxeen kasuan, ehuneko azpimagarria
da. Hona hemen jasotako erantzunak:
Beste finantzaketa iturriren bat egonez gero, adieraz ezazu:
 Eusko Jaurlaritza.
 Loteria.
 Teknifikazioak.
 Hitzarmena beste klub batekin.
 Klubeko kide helduak.
 Federazioa
 Boluntarioak.
 Zuzendaritzako kideen patrikatik.
Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.
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Hausnarketa prozesu osoan zehar koordinatzailearen figurari eman zaion garrantzia ikusita,
figura horren ezaugarriei buruzko erantzunak ere bildu ditugu.
Nabarmendu behar dugu figura horren presentzia bermatzeko kontratazio gehien ikastetxeek
egiten dituztela. Koordinatzailea daukaten ikastetxeek, gehienetan, lan arloko kontratua
daukate. Klub eta federazioetan, figura horrek ez du profil profesionalizatua; izan ere,
gehienetan boluntarioek egiten dute lan hori, eta trukean ez dute konpentsazio edo
ordainsaririk jasotzen. Klubetan eskola kiroleko koordinatzaileen herena baino gehiago
kontratatuta daude, eta federazioetan ehuneko horrek behera egiten du, laurden batera arte.
Koordinatzaileak erakundearekin duen lan harremana zein da?

60. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Koordinatzailearen lanaldiari dagokionez, galdetu dugun hiru erakundeen artean erantzunak
oso desberdinak dira. Ikastetxeen kasuan, hirutik ia bik funtzio horietan hamar ordutik gora
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ematen dituen pertsona bat daukate; horrez gain, lehen esandako datua kontuan hartu behar
da, hau da, %70 inguruk lan kontratua daukala.
Kluben kasuan, hamar ordutik gorako lanaldia erakundeen erdietan baino gehiagotan
gertatzen da, baina ikusi dugun moduan, kontratazio maila baxuagoa da.
Federazioen kasuan, lanaldi nagusia 10 ordutik beherakoa da.
Koordinatzaileak nolako dedikazioa dauka?

61. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Erakundeek nahiko argi daukate dirulaguntza lerro berriak edo laguntza gehiago behar
dituztela. Erantzuna osatzeko laguntzak zehazteko eskatu diegu.
Eskola kirolerako dirulaguntza lerro berriak garatzea komenigarria iruditzen zaizu?

62. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Zein?
 Instalazioak.
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Kirol anitzetarako eta psikomotrizitaterako dirulaguntzen lerroa.
Koordinazioko langileak.
Ikastetxea larunbatetan irekitzen dutenei laguntzea.
Laguntza ikastetxe publikoei, zailtasun gehien haiek baitute.
Euskara sustatzeko.
Beharrizan bereziak dituzten haurrentzako laguntza gehiago.
Begiraleak prestatzea.
Materiala eskuratzea.
Balioetan hezteko proiektuak.
Familiaren diru sarreren arabera, dirulaguntza handiagoa izatea.
Garraiorako laguntza gehiago.
Bekak.
Kirolean emakumeen presentzia bultzatu eta sustatzeko.
Kirol gutxituak laguntzea.
Klubetan kirol hastapena.
Lehiaketak antolatzea.
Segurtasun eta osasun arloko prestakuntza.
Gurasoen prestakuntza.
Espazio publikoak erabiltzeko erraztasun gehiago.
Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Ikusi dugunez, udalen ekarpen eta inplikazioa oso garrantzitsuak dira eskola kirola garatzeko.
Horregatik, zuzenean udalerriei galdetu diegu garapenean parte hartzen duten erakundeekin
lankidetza hitzarmenak ote dituzten.
Lankidetza hitzarmen horiek klubekin izatea ohikoagoa da, ikastetxeekin izatearekin
alderatuta.
Udalaren eta erakundeen artean ba al dago eskola kirola garatzeko nolabaiteko
hitzarmenik?

63. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Eskuragarri dauden baliabideen artean denak ez dira dirulaguntzak edo ekarpen ekonomikoak.
Kirol instalazioek eskola kiroleko erakundeen jardunaren funtsezko atal bat osatzen dute.
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Instalazio horiek erakundeenak izan daitezke edo ez, eta horrek eskola kiroleko jarduerak
antolatzea baldintzatu dezake.
Instalazioen erabilera eurotan zenbatuko bagenu, orduan kopurua nabarmena izango litzateke.
Ez da ahaztu behar instalazioak lagatzea ere erakundeei laguntza ematea dela.
Hala, ikastetxeek beraien instalazio propioak erabiltzeko aukera daukatela ikus dezakegu.
Gainera, erabilera horrek gora egin du 2008tik. Gainerako instalazio premiak udal instalazioen
bitartez betetzen dira.
Klubak, berriz, udalek lagatakoen mende egoten dira ia erabat. Soilik %7k dauzka instalazio
propioak.
Nor da eskola kirolerako erabiltzen dituzuen instalazioen titularra?

64. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

65. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Ikastetxeek, erabiltzen dituzten instalazioen titularrak direnez, gehienetan erabiltzeko
lehentasuna daukate, nahiz eta kasu batzuetan instalazioak beste jarduera batzuekin partekatu
behar dituzten.
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Klubek gehienetan udal kirol instalazioak erabiltzen dituzte, eta ez dute lehentasunik lau
kasutik hirutan. Erakundeen erdiek baino gehiagok azaldu dutenez, instalazioak partekatu
beharrak mugatu egiten ditu haien aukerak.
Ikastetxeetan zein klubetan, instalazioak erabiltzeko mugak nabarmen areagotu dira 2008tik.
Zein da instalazioak erabiltzeko aukera?

66. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

67. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Erabilitako instalazioen kalitateari dagokionez, ikastetxeen erdiak baino gehiagok uste du
kalitatea ona edo oso ona dela. Balorazioa nabarmen hobetu da 2008tik, baina instalazioak
txarrak direla uste duten erakundeen ehunekoak ere gora egin du.
Instalazioei dagokienez, kluben balorazioa ere hobetu egin da. Kluben %57k uste du onak edo
oso onak direla. Iritzi negatiboak ez dira areagotu 2008tik.
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Nola sailkatuko zenuke eskola kiroleko jardueretarako erabiltzen dituzuen instalazioen
kalitatea?

68. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

69. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Ikastetxe ia guztietan ez da beharrezkoa jarduera bakoitzean erabilitako instalazioa ordaintzea.
Klubetan, ostera, instalazioetarako abonamendua egin beharra handiagoa da. Hala ere, egoera
nabarmen aldatu da 2008tik, erabiltzaileen alde. Instalazioko abonamendua egin beharrak %15
egin du behera azken urteetan.
Ikasleek instalazioko abonamendua izan behar dute?
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Iturria: erakundeetara igorritako inkesta 70.
grafikoa

71. grafikoa

Instalazioko abonamendua egitea eskatzen duten modalitate edo jardueretan honako
erantzun hauek jaso ditugu:
Erantzuna baiezkoa bada, zein jardueretan?
 Atletismoa
 Waterpoloa
 Igeriketa
Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

GAIARI BURUZKO ONDORIO PARTZIALAK
Oro har, baliabide ekonomikoak, giza baliabideak eta instalazioak falta direla antzematen da.
Urteetan zehar Kirol Zerbitzuak eskola kirolean egindako gastua nabarmen areagotu da.
Ikastetxeetan, haurren %93k ordaindu egin behar du eskola kirola egiteagatik. Kluben
kasuan, ehunekoa %78koa da.
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Erakundeen aurrekontuaren %65 kuotetatik dator, eta %25 Aldundiko dirulaguntzetatik eta
bestelako iturrietatik.
Eskola kiroleko koordinatzaileei dagokienez, ikastetxeetan %70 kontratatuta daude,
klubetan %36 eta federazioetan, berriz, %25.
Klub eta udal arteko hitzarmen ugari daude, batez ere instalazioak erabiltzeko.
Ikasleek ez dute nahitaez instalazioetako abonamendua izan behar ikastetxeetako kasuen
%96n eta klubetako kasuen %88n.
Koordinatzaileak egotea sustatu behar da, horretarako berariazko laguntza ekonomikoak
bideratuz.

BALIABIDE EKONOMIKOAK,
PROPOSAMENAK

MATERIALAK

ETA

INSTALAZIOAK

HOBETZEKO

Kirol instalazioen erabilera, finantzaketa eta baliabide ekonomikoei buruzko informazio guztia
birpasatu ondoren, adituek honako ekintza lehenetsi hauek helarazi dizkigute:

BALIABIDE EKONOMIKOAK, MATERIALAK ETA INSTALAZIOAK
1
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Laguntza zehatza erakunde bakoitzean eskola kiroleko arduradun bat
egon dadin.
C.1.1
Konpentsazio irizpideak baliabide ekonomikoen banaketan.
A.1.4
Eskola kiroleko erakundeetarako dirulaguntza lerroak, langileak eta
entrenatzaileak prestatzeko eta kirol materiala erosteko.
D.1.1
Politikarien inbertsio argi eta tinkoa. Azpiegitura eskola kirolean.
Erakundeei edota kirolariei zuzendutako zerbitzuak hobetzea:
aholkularitza, arreta, ikuskaritza, etab.
E.2.3
Udalen eta Hezkuntza Sailaren inplikazioa, ikastetxeak asteburuetan
irekitzeko.
A.2.2
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H

EUSKARAREN ERABILERA

GAUR EGUNGO EGOERARI BURUZKO ANALISIA, ADITUEN TALDEAREN ESKUTIK
Hasieran gai hau ez zen eskola kirola garatzeko giltzarri gai gisa identifikatu. Erkatzeko Taldeko
erakunde batek hala proposatuta, ostera, azkenean jasotzea erabaki zen. Inork ez zuen
eragozpenik jarri eta horregatik jaso dugu, azken tokian izan bada ere.
Horregatik, gai honen inguruan izan daitezkeen arazo eta zailtasunen hasierako analisirik ez
daukagu. Ez genuen aurreikusi.
Hala ere, eta zorionez, euskararen erabilerari buruzko jardunaldi parte hartzaile bat antolatu
da aldi berean, Euskara: marka eta erronka izenburupean; Artium Museoan ospatu zen
martxoaren 18an, Arabako Kirol Federazioen Erakundeak antolatuta.
Horri esker, euskararen erabileraren gaiari buruzko abiapuntuko ideia bat izan dugu. Jardunaldi
hartatik zenbait ideia ekarri ditugu hasierako diagnosia egiteko lagungarriak zaizkigulako.
-

Euskararen erabilera sustatzeko protokolorik eza. Erabiltzeko proposamenak
sistematizatu egin behar dira.
Euskara ez dugu gure lehentasunen artean sartzen.
Euskararen oztopoekin itsutu egiten gara, eta urrats txikiekin egin daitekeen guztia
ahazten dugu.
Euskaraz esanez gero pentsatzen dugu helarazi nahi dugun mezua ez dela iritsiko.
Kontzientzia gutxi. Erlaxatu egiten gara, edo lotsa, beldurra eta aurreiritziak sartzen
zaizkigu.
Balizko erreferenteen inplikaziorik eza: familia, kirol teknikariak, zuzendariak,
entrenatzaileak, epaileak, etab.
Gauza batzuk euskaraz egitea ezinezkoa dela pentsatzen dugu, ez gaituztelako
ulertuko.
Kirolaren eta euskararen esparruetako pertsonen artean sustatzaile talde txikiak sortu
behar dira.
Begirale eta kirolari gazteenek euskaraz ongi moldatzea gehiago aprobetxatu behar da.
Kiroletik euskarari dagokionez jarrera proaktiboa bilatu behar da. Elkarren arteko
harremanaren binomioa sortzea.

KIROL ZERBITZUAREN DATUAK
Euskararen erabilerari dagokionez, Kirol Zerbitzuan ez dago adierazle kuantitatiborik. Lortutako
datu guztiak inkestetatik iritsi dira.

INKESTA ERAKUNDEEI
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Erakunde bakoitzean eskola kirola koordinatzeko ardura izan duten langileei buruzko
galderekin batera, pertsona horrek bere lanean normalean erabiltzen duen hizkuntzari buruz
ere galdetu dugu. Oraingoz euskararen erabilera ez dago oso hedatuta koordinazio lanetan,
baina ikastetxeetan klub eta federazioetan baino askoz gehiago erabiltzen da.
Koordinatzaileak zein hizkuntza erabiltzen du normalean bere lanean?

72. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

Jardueren hizkuntzari dagokionez, alde handia dago erakunde motaren arabera. Klub eta
federazioetan jarduerak, gehienetan, gaztelaniaz dira, eta ikastetxeetan, berriz, euskararen
presentzia askoz handiagoa da.
Zure erakundean antolatutako jardueren artean zenbat eskaintzen dira euskaraz?

73. grafikoa

Iturria: erakundeetara igorritako inkesta.

GAIARI BURUZKO ONDORIO PARTZIALAK
Euskararen erabilera eskola kirolean oso baxua da.
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Euskara erabiltzea sustatzeko plan orokor bat egin behar da.
Euskara erabiltzeko protokoloak prestatu behar dira.

EUSKARAREN ERABILERA HOBETZEKO PROPOSAMENAK
Azken gai honetan diagnosiak eta ondorengo eztabaidak etorkizunean hobetzeko zenbait
proposamen eragin dituzte.

EUSKARAREN ERABILERA
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Lehenengo hitza beti euskaraz.
Erreferenteek euskara erabiltzea kirol ingurunean.
B.1.4
Euskara sustatzeko baliabideak erraztea: trebetasunak, estrategiak,
protokoloak, planak, prestakuntza, etab.
Kirol eskaintza euskaraz. Osorik euskaraz garatzen diren modalitateak.
Kirolaren kanala aprobetxatzea euskara gure bizitzan erabiltzen
hasteko.

2
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8. ONDORIO OROKORRAK
Hausnarketa honetan parte hartu duten pertsonen azken betebeharra parte hartze prozesuan
sortutako dokumentua baliagarritzat jotzea eta lanaren ondorio orokor gisa laburpena adostea
izan da. Hona hemen adostutako ondorioak:

1

Eskola Kiroleko Plan Estrategikoa egitea behar-beharrezkoa da, eskola kirolaren
betebeharra, ikuspegia eta ezaugarriak zehatzago jasotzeko eta programan parte
hartzen duten erakundeentzat gida gisa erabiltzeko.

2

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila gehiago inplikatu behar da. Ikastetxearen
zuzendaritzaren parte hartzea funtsezkoa da haurren garapen integralarekin
lerrokatuta egongo den eskola kirol hezitzailea bermatzeko.

3

Eskola kiroleko programa antolatu eta garatzen duten erakundeetan proiektuak eta
jarduerak koordinatzen modu profesionalean arituko diren pertsonak egotea
lehentasunez sustatu behar da.

4

Eskola kiroleko proiektu integralak sortzeko dinamika eragin behar da, bai klubetan,
bai ikastetxeetan, erakunde desberdinen arteko kolaborazioa sorrarazteko, eta
egitura komun partekatuak sortzera iristeko.

5

Jardueren programa jarduera berriekin aberastu behar da, lehiaketako kiroletik
urrundutako eta Gorputz Hezkuntza irakasgaiko curriculumeko edukiei lotutako
jarduerekin, alegia. Ikasleak testuinguru ez horren formalean eta antolatuan
mugiaraziko dituen jarduerak bildu behar dira, gaur egungo joera eta gustuen
aurrean erakargarriagoa izango den testuinguru batean, jarduera fisikoa oro har
sustatzeko ikuspuntutik.

6

Baliabideak areagotzea ezinbestekoa da, baina ez soilik parte hartzaileko dirulaguntza
ekonomiko gisa. Dokumentu honetan jasotako zenbait alderdik laguntza ekonomiko
hobea jaso ahalko lukete, esaterako koordinatzaileak egotea sustatzeak,
erakundeetan kirol proiektu integralak sortzeak, neskek edo beharrizan desberdinak
dituzten komunitateek parte hartzea sustatzeak, euskararen erabilera bultzatzeak,
prestakuntzak edota instalazioak egokitzeak.
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7

Ikusarazpen eta sentsibilizazio jardunaldiak eta kanpainak behar dira, baita kirol
erreferente garrantzitsuak izatea ere, neskek eta desberdintasun fisiko edo sozialak
dituzten komunitate zehatzek parte hartze handiagoa izan dezaten, eta euskararen
erabilera sustatzeko.

8

Eskola kirolean parte hartzen duten eragile guztien prestakuntza funtsezkoa da,
bereziki koordinatzaileena eta entrenatzaileena. Gai hau lantzen jarraitu behar dugu,
baina epeka titulazioak eskatzea ezartzeko mugarekin.

9

Gure lurraldeko eskola kirola gainerako euskal lurraldeetako ereduekin bat etortzeko
ahalegina egin behar dugu, betiere indarrean dagoen araudia betez, jarduteko lerro
partekatuak ezarriz eta irizpide berberak adostuz gatazkak eragin ditzaketen gaietan.
Betebehar horretarako ongi koordinatzea ezinbestekoa da, Eskola Kiroleko Euskal
Batzordearen bitartez.

1
0

Ez da ahaztu behar Aldundiaren eskola kiroleko programa Arabako haurrek egiten
duten kirolaren zati bat baino ez dela, kalitatez zein kopuruz oso garrantzitsua den
arren. Eskola adineko haurrentzat jarduerak eta programak antolatzen dituzten
erakunde gehiago daude, batez ere udalak, eta horregatik administrazioen arteko lana
eta kolaborazioa lortzea ezinbestekoa da.

75/75

