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ENTITATE LAGUNTZAILEA:



Eskolari lotutako kirola, edo eskola-adinari lotu-

takoa, gertuago egon da errendimenduaren pa-

radigmatik hezkuntzaren paradigmatik baino, bai 

Gorputz-hezkuntza ikasgaiari dagokionez, bai es-

kola-kirolari dagokionez. 

Aditu titulu hau hezkuntza inklusiboaren ikuspe-

giaren barruan kokatu behar dugu: guztiontzako 

hezkuntza izan behar du, ume eta gazte guztien-

tzat, haien ezaugarri pertsonalak edozein izanda 

ere.

 

Eskola-kirola eta gorputz-hezkuntza, gizarte-di-

namizazioarekin eta gizarte-berrikuntzarekin lo-

tuta, funtsezko tresnak izan daitezke gaur egun-

go gizartean, baldin eta berariaz diseinatzen eta 

erabiltzen badira jarduerok. Sobera ezaguna da 

kirolak zer-nolako balioa duen hainbat gizarte-es-

parrutan: komunitatearekiko parte-hartzean, kul-

turartekotasunean eta integrazioan, euskaldun-

tzean, genero-trataeran, aniztasunaren trataeran, 

bizikidetzan, bakegintzan eta abar.

Gure helburua da gorputz-hezkuntza eta eskola

-kirol hezitzaileak, berritzaileak eta euskaldunak 

garatzea.

NORI ZUZENDUA
Batetik, kirol-hastapenaren alorrean dabiltzan langileei, kirol-elkarte, 

eskola edo erakundeetan, eta, batez ere, kirol-koordinatzaile eta -tek-

nikariei eta kirol- kudeaketa,-koordinazio edo -zuzendaritza lanetan da-

biltzanei. Bestetik, LHn, DBHn eta Batxilergoan Gorputz-hezkuntza ira-

kasten dutenei, Gorputz-hezkuntzako ibilbidea duten diplomatu zein 

graduatuei eta Jarduera fi sikoaren eta Kirolaren Zientzietan lizentziatu 

zein graduatuei. 

HELBURUAK
- Eskola-kirol eta gorputz-hezkuntza hezitzaileak, berritzaileak eta 

euskaldunak garatzea.

- Eskola-kirolak eta gorputz-hezkuntzak dagokien funtzio soziala 

bete dezaten, jardueron ardura duten profesionalei prestakuntza 

eta ezagutza tekniko egokiak ematea.

- Eskola-kirola eta gorputz-hezkuntza berritzeko proiektuak koordi-

natzeko gaitasun egokiak eskuratzea.

- Gizartean gaur egun gauzatzen ari diren proiektu berritzaileetan 

parte hartzeko aukera izatea. 

- Arlo horietan jarduten duten profesionalen sare bat sortzea, ikasle 

eta adituen artean mintegi egonkorrak sor daitezen, arlo horretako 

ezagutzak garatzeko eta berritzeko.

KOLABORATZAILEAK

IRAKASLEAK
- Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakasleak. 

- Athlon Kooperatiba Elkarteko irakasleak. 

- Kanpoko adituak.

 Luis Mari Zulaika Isasti. 
 Jarduera Fisikoa eta Kirolen Zientzien Fakultateko 

Doktorea. Euskal Herriko Unibertsitatea.

 Sara Figueras Comas. 
 Psikologia eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko 

Doktorea. Ramon Llull Unibertsitatea.

 Juan Jose Rodriguez Yañez. 
 Psikologia eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko 

Doktorea. Ramon Llull Unibertsitatea.

 Jose Devís Devís. 
 Jarduera Fisikoa eta Kirol Zientzien Fakultateko 

Doktorea. Valentziako Unibertistatea. 

 Maria Teresa Vizcarra Morales. 
 Gasteizko Magisteritza Eskolako Doktorea. Euskal 

Herriko Unibertsitatea. 

 Joxean Unsain Iraola. 
 Landaberri Ikastolako Gorputz Hezkuntzako 

Irakaslea. Antropologian Doktorea.

 Juantxo Landaberea Unzueta. 
 Abokatua. Kirol Zuzenbidean aditua. 

METODOLOGIA
Aditu titulu honetan hainbat tresna eta estrategia bateratuko dira: 

- Eskolak. Irakasle adituek eskola teoriko-praktikoak emango dituz-

te. Metodologia dinamikoa eta parte-hartzailea izango da.

- Praktika egokiak eta esperientzia interesgarriak. Eskoletan 

landutakoa osatzeko, eskola-kirolean zein gorputz-hezkuntzan 

arituak eta adituak diren pertsonen eta taldeen ekarpenak izan-

go dira, bertatik bertara. Halaber, hainbat erakundetara bisitak ere 

izango dira.

- Gogoeta- eta eztabaida-mintegiak. Gaiak modu parte-hartzai-

lean lantzeko foroak izango dira. Foro horietan hainbat gairen in-

guruko gogoeta eta eztabaidak bultzatuko dira, ekintza-ikerketa 

mintegien bitartez.

- Proiektua. Graduondoko ikastaroan zehar, parte-hartzaile bakoi-

tzak proiektu bat egingo du (banaka edo taldean) eta kurtso bu-

kaeran aurkeztuko du. Proiektua aurrera eramateko tutore baten 

laguntza izango du. 

- Praktikaldia. Kirol-erakunde batean praktikak egiteko aukera 

izango dute ikasleek, ikasitakoarekin loturak egiteko eta proiektua 

garatzeko.

- Bertaratu beharrik gabeko jarduerak. Graduondoko ikastaroa-

ren atal garrantzitsu bat bertaratu beharrik gabe egin daitekeenez, 

ikasleak zenbait jarduera gelatik kanpo egingo ditu (irakurketak, 

behaketak, ariketak…).

IKASKETA PLANA-EGITURA

PRACTICUMA ETA ADITU IKASKETEN BUKAERAKO LANA

Hezkuntza inklusiboa, 
norberaren ongizatea 

eta kirola 

Ulermenean oinarrituriko 
kirol-hastapena

Gizarte-dinamizazioa, 
humanismoa eta kirola

Kirol-hastapenaren
kudeaketa

- Hezkuntza inklusiboaren 
oinarriak

- Norberaren ongizatea eta 
osasuna

- Kirola ulertzeko ikuspegiak

- Gizarte esku-hartzea eta 
eskola-kirola

- Eskola-kirola: balio-hezkuntza 
- Eskola-kirola eta harremanak

- Alderdi metodologikoak
- Hezkuntza-proiektua eta kirola 
- Irakasle gogoetatsua 

- Legedia gorputz-hezkuntzan 
eta eskola-kirolean

- Kudeaketaren oinarriak 
- Ekitaldi-antolaketa
- Ekintzailetza


