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Fiesta del balonmano

Toki Ederren eskolaz 

kanpoko jarduerek eta

Eskola Kirolek 

garrantzi handia dute
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TOKI EDER IKASTOLA

eta neskei dagokionez nahiko ore-
katuta gaude, baina neskek ekint-
za hauek nahiago dituzte", baiezta-
zen du Julenek, Athlon Koop. Elkar-
tetik, laguntza teknikoa ekintzen
antolakuntzan eskaintzen duen
arduradunak. “Antolatzailea gura-
soen elkarteak (AMPA) jarraitzen
du izaten.

Kurtso honetako nobedadea
ekintzen zerrendan multifutbola
izan da, eskaini bezain pronto tal-
dea sortu egin baitzen. Beharbada
betetzea gehien kostatzen den
ekintza dancing da, hau da, betida-
nik aerobica izan dena. "Zailagoak
dira, ekintza espezializatuagoak
direlako eta kanpoan oso akademia
espezifiko daudelako".

Eskola Kirola. Bai, entzuten den
bezala. Hau da Arabako ikastetxe
honetatik defendatzen dena. Esko-
lan bertan praktikatzen den kirola,
umeak ikasten duen ikastetxean

Toki-Eder Multitxiki A-B taldeak: Ekain, Garazi, Uxue, Asier, Danel, Aitana, Irati, Celia, Naroa, Axel, Javier, German, Lander, Iker, Raul, Aimar, Ane, Amador, Uxue, Nahikari, Garazi,
June, Irati, Ibon, Jon, Beñat, Maialen.

Edozein momentua egokia da jolasteko.

Duque de Wellington kalean dagoen
ikastola hamabi eskolaz kanpoko ekintza
baino gehiago izateaz harro egon daiteke

Toki Eder Ikastolan Eskola Kirola defendatzen dute
behar den moduan: "eskolan praktikatzen dena" 

TESTUA UGA/BÁRBARA SALCEDO
ARGAZKIAK MANUEL PRIETO

"Ea… utzidazu pentsatzen.  Eskolaz
kanpoko ekintzei mendia gehitzen
badiegu… bai,  guztira hamahiru
ditugu", ziurtatzen du ozenki pent-
satzen ari den bitartean. Hitz egi-
ten duenak Julen Artxaga da, Toki
Eder Ikastolako Eskolaz Kanpoko
Ekintzen arduradura.  Hala ere, ez
du totelka hitz egiten ekintza-mota
hauek finkatzen diren oinarriei
buruz galdetzen diogunean: "afek-
tibitatea, soziabilitatea, motrizita-
tea eta kognitibitatea".  Toki Eder
Ikastolan argi eta garbi daukate
zein den ekintza hauen lekua ikas-
tetxe barruan.

Hamahiru disziplina horietatik
daude, noski, kirol arlokoak, baina
kulturalak ere garrantzi handi dau-
kate. Ekintza arrakastatsuenak?
psikomotrizitatea (bi talde), multit-

Toki Eder mugitzen da

Toki Eder Ikastolan 
argi eta garbi daukate
zein den ekintza 
hauen lekua 
ikastetxe barruan

xikia (hiru talde), multisaski (bi tal-
de), saskibaloia (5. eta 6. mailako
taldea) eta patinajea (5 urteko eta
1. mailako taldea). Kulturalek arra-
kasta handia daukate nesken arte-
an, eskulanak edo dantza, esate
baterako. "Beno, egia esanda, mutil
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bere hezkuntzaren zati bat gehia-
go bezala, ez osagarri bat bakarrik
edo apaingarri bat bezala. Eta kont-
zeptu hori Julenekin egindako
berriketaldian hainbat alditan
agertzen da. 

Kirol-ekintzak umearen hazkunt-
za-etapa eta bere heziketa hobetze-
ko balio duen garrantziaz mintzat-
zen zaigu arduradunak behin eta
berriz: "Ez du inolako zentzurik
bost urteko ume bati baloia oine-
tan jartzeak. Beste gauza gehiago
garatu behar ditu, motrizitatea
bezala. Teknika geroago hartuko
du!" Beraz, multilateralitatea, mul-
tiaktibitatea edo garapen osoa esko-
laz kanpoko ekintzen abezea dira
Toki Eder Ikastolan. Eta dirudienez,
ez dute beste batzuen truke aldat-
zeko asmorik… "izen-emateak gal-
du ditzakegu, ez dizut ezetz esan-
go, baina familiak pixkanaka-pix-
kanaka kontzeptu honen garrant-
zia ulertzen ari dira". Ikasleak gal-
du? Nork esango! Hiru urteko lan
honek izen-emateak bikoiztea lor-
tu duelako batez ere. Gaur egun 235
ikasle dira eta gehiagotuko direla
dirudi.

Aktibitatea edo kirol-ekintza ume-
aren adinera egokitzea omen da
betiko sekretu bakarra. Gainera,
umeek ez diete etekina aterako
kirolari edo multikirolari bakarrik,
baita ikastolan garatzeari ere.
"Inguru berean jarraitzen dute eta
beste lekuko neska-mutilak ezagut-
zen laguntzen die.  Bestalde, gara-
pen osoa landu dezakegu haien
hezitzaileekin harremanak dituz-
telako beti. 

Bizitza luzea eduki dezala Eskola
Kirola Toki Ederren!

Toki Eder supergizakiz beteta dago.

Kolorea eta alaitasuna Toki Eder Multitxiki C taldean. UTZITAKOA

Toki Eder Art Attack, mozorroen genioak. UTZITAKOA

Iker, Mikel, Olaitz, Dani;Amaia, Olatz, Nahia. Entrenatzailea: Asier.

Saskibaloiko Toki Eder LH6 taldea osotara. UTZITAKOA

Toki Ederreko neska ederrak: Haizea, Naroa, Irene, Naroa, Maider; Nora eta Africa.

TOKI EDER IKASTOLA
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¡A ver quién puede con esta cuadrilla de Toki-Eder Multisaski! Aquí están Aiara, Uxue, Ainhitze, Noah, Haizea, Ane, Alex, Unai, Hector, Xabi, Ibai, Marcos, Asier; Ibai, Saila, Enara,
Jaime, Jon y Ane. MANUEL PRIETO

¡A las de Toki Eder Dancing no hay quien les pare! CEDIDA

Elejalde en el Carnabalonmano: Jon. Mireia, Eneko, Galder, Aitzol,
Mario, Asier E., Aitor, Asier B., Beñat, Lander y Esti. MANUEL PRIETO

Yoel, David, Jorge, Hugo, Alex, Izan, Urko y Joel, del Eharialdea A,
rapeando en el Carnabalonmano. MANUEL PRIETO

El equipo de Toki Eder. Saskibaloia LH5 derrochando optimismo. CEDIDA
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Geure atalean parte hartu dezakezue zeuen taldeen argazkiak bidaliz helbide elektroniko
honetara: araba.gaztea@gmail.com

Toki-Eder Psikomotrizitatea: Mikel, Ekain, Aketxa, Alaia, Ana, Nora, Marina, Henar, Eider;Naiara, Udane, Egoi, Eneko, Izaro, Asier, Joar Zhu, June, Oihan, Julen, Markel, Ian, Maiu,
Naroa.Las monitoras: Ainhoa y Garazi. MANUEL PRIETO

Dantza eta Jolas Tailerra, los más guap@s deToki Eder. CEDIDA

Las chicas del Eharialdea C rejuvenecieron unos años: Laia, Ohiane, Maria, Desi; Aiala, Nahara,
Irune y Leire. MANUEL PRIETO

Las chicas de Gazte irristaketa de Toki Eder presumiendo de ruedas. CEDIDA Las gatas del Eharialdea B: Sheila, Nadia, Ane, Xenia, Irune, Itsaso; Leire y Naiara. M.P.


