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1.- ESKOLA- KIROL KONTSEILUAK ANTOLATU DUEN KANPAINAREN 
AURKEZPENA 
 
2010-2011 ikasturtearen Eskola-Kirol Programarekin batera garatu nahi den Kanpaina ezagutarazi 
nahi da. 
 
Kanpaina hori ZAINDU JARRERAK! lemapean gizarteratuko da, eta bereziki eskola-kirolean parte 
hartzen duten gurasoen jarreretan eragitea du helburu.  
 
2.- ZER DA ESKOLA-KIROL KONTSEILUA? 
 
Azpeiti-Azkoitiko Udalek babestutako egitura da, eta bertan Eskola-Kiroleko egutegia koordinatzeaz 
gain, eskolaumeek praktikatzen duten jarduera-fisikoa sustatzeko eta antolatzeko ardura du. 
 
3.- KANPAINAREN ZERGATIA-AURREKARIAK: 
 
Gure gizarte hezian askorentzat sinesgaitza bihurtuko den arren, asteroko “tamala” bihurtu da eskola-
kirolean parte hartzen duten seme-alaba, epaile, eta entrenatzaileengan gurasook  eragiten dugun 
presioa, irainak e.a. 
 
Gehiegizko garrantzia ematen diegu kirol-praktikaren balore “objektiboei” eta horrekin itsututa 
gaudela uste dugu. 
 
Kirol-praktika, berez, ez da hezgarria, egoki bideratu eta irakatsi behar da. Horretarako, eta 
jardueraren baldintza hezgarriak bermatzeko, eskola-kirolaren eragile guztien lankidetza 
ezinbestekoa da, eta zentzu horretan gurasook eragin handia dugu. 
 
Guk inoiz egi bihurtu ezin izan dugun amets bat gure seme-alaben bidez lortu nahi izatea ez da 
egokia. Denok dakigu, kirol munduan benetako izarrak oso gutxi direla, eta famara iristeko bidea, 
berriz, oso luzea. Beraz, gure “izartxoei” errendimendua izan dezaten eragiten diegun presioa, 
izugarrizko kaltea egiten diela azpimarratu beharra dugu. 
 
Jarrera hori, ordea, ez da gure herriko “gaitza”, soilik, gizarte osora hedatu den “birusa”, baizik.  
 
Horren adierazgarri gisa, hainbat herrialdeetan garatzen ari diren kanpainak; Bartzelonakoa (Compta 
fins a tres..); Aragonekoa (Si tus hijos hacen deporte...este mensaje es para ti); Castellon-ekoa (los 



padres son importantes para que sus hijos hagan deporte), Gipuzkoakoak (Debagoiena, Zumarraga 
ez ezik, Azpeitian ere 2003-2004 ikasturtean eginikoa non “Txapelduna ez izatearen eskubidea” 
aldarrikatu zen). 
 
Gurasoon jarrera egokitaz, bultzatu beharreko baloreetaz eta abarretaz banatu izan diren, eskutitz, 
diptiko eta hitzaldiak, ordea, eragina izan al dute? Onartzen dugu, “pasatzen” ari garela…baina, 
egoera okerrera doa, eta ohartu orduko ...IRITSI GARA…NORA ORDEA? ZERTARA? ZEIN  
PREZIOTAN?. 
 
4.- KANPAINAREN GARAPENA: NOIZ, NON, NOLA 
 
Logoaren diseinua: Iñaki Martinez (Eregi). 
Erabiliko den materiala: kartelak eta pegatinak. 
 

• KANPAINA NOIZ: hasiera larunbata honetan izango da (urriak 9), baina ez du iraupen 
finkoa izango, Kirol-Kontseiluak egindako balorazioaren baitan moldatuko baita. Dena den, 
saskibaloiaren txapelketa hasierarekin 2-3 jardunaldi erabili nahi dira, eta txapelketa 
amaitzear dagoela, beste pare bat jardunaldi. Eredu hori, urtarrilean errepikatu nahi da futbol-
txapelketaren hasierarekin batera. 

 
• KANPAINA NON: Kanpaina hori, eskola-kirol partiduak jokatuko diren Azpeiti-Azkoitiko 

kirol-instalazio guztietan egingo da. 
 

• KANPAINA NOLA: larunbata honetan, bi ekintza garatuko dira: 
 

* Partiduak jokatzeko erabiliko diren kirol-instalazioetan, ohartarazteko “panel 
informatiboak” jarriko dira. 
 

   * Entrenatzaile bakoitzak, “zaindu jarrera” mezua duen “pegatina” bana banatuko du 
bere taldeko jokalarien artean, euren kamisetetan erantsi dezaten. Asmoa da, datorren 
asteko partiduetan jokalariek euren gurasoei “pegatina” horiek jartzea, ekintza simboliko 
gisa.  

  
5.- ESKAERA 
 
Eskola-Kirolean, Azpeiti-Azkoitiak partaidetza-maila eredugarria du Gipuzkoan.  
 
Ziur gaude, guraso eta kirolean diharduten beste eragile guztion inplikazioarekin esku artean dugun 
gai honetan ere, eredugarri izatera iritsiko garela. Horretarako eskatu nahi da:  
 

• Seme-alaben kirol-praktika inguruan sor daitezkeen edozein zalantza edota iradokizun 
azaltzeko, ikastola-ikastetxeetako kirol-koordinatzailearekin harremanetan jartzea. 

• Etxeetan banatu diren diptikoetan agertzen diren aholkuak jarraitzea (aita-ama “egokiaren” 
dekalogoa). 

• Adin hauetan kirol-praktika heziketarako bidea dela, eta inoiz ez, berez, helburu bat. 
• Ez ahaztea, Eskola-kirolean, benetako protagonistak umeak direla, ez gurasoak. 
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