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1.- AURKEZPENA. SARRERA  

Gauza jakina da industria ondorengo gure gizartea, teknologia berrien zurrunbiloan 

murgilduta, natura eta ingurugiroari bizkarra emanda bizi dela. Joera berri horiek 

eragin nabarmena dute hiritarren bizi-ohitura eta bizi-kalitatean. Eremu guztiak 

baldintzatzen ditu: osasuna, aisialdia, sozializazioa, kultura, balioak, bizi-ikuspegia, 

lurra eta naturarekiko harremana …  

Gipuzkoako Mendizale Federazioaren (GMF) baitan lehendik datorren kezka bat dute 

buruan: Eskola Mendi programa osatzen duten Mendi Lehiaketako jardueratan, 

haurren parte hartzea nabarmen jaisten ari dela azken urteotan (bereziki asteburuetan 

antolatutako jardueratan). Arazoaren larritasunaz kezkatuta, Euskal Herriko 

Unibertsitatearekin harremanetan jartzea erabaki dute egoera aztertu eta irtenbideak 

aurkitzen ahalegintzeko. 

Egilearen aldetik gogo onez heldu zaio erronka horri. Ez da ahaztu behar Pagoeta 

Mendi Elkarteak (Zarautz) duen umeen sailean (Gurutxurtu) irteerak eta ibilbideak 

prestatzen aritzen dela.  

Hainbat hilabetetako landa lana eta ikerketa burutu ondoren txosten hau idatzi da. 

Txosten hau ondorengo atalek osatzen dute:  

• Ikerketa prozesu honetan eman diren urratsak  

• egoeraren diagnostikoa (parte hartzearen bilakaera) 

• egoera ulertzen laguntzeko hainbat aldagai 

• proposatutako 100 neurri parte hartzea areagotzeko 

• material osagarria. Eranskinak 

Eskerrak eman nahi nizkieke Mendi Federaziotik (GMF) datuak eskuratzeko eta agente 

desberdinekin kontaktatzeko jaso ditudan erraztasun guztiengatik, Lauri, Tetxus eta 

Borjari. Bai eta inkestetan, zein eztabaida taldetan beren iritzi eta ekarpenak emanez 

era boluntarioan musu-truk lagundu duten guztiei: mendi elkarte, ikastetxe, teknikari, 

koordinatzaile, guraso … zuen laguntzarik gabe lan hau ez zen aurrera aterako. 

Mendian parte hartzen dugun kolektibo eta indar guztien laguntzarekin batera, 

sinergiak elkartuz eta norabide berean arraunean eginaz, espero dezagun txosten 

honek inflexio puntua eta joera aldaketaren abiapuntua suposa dezala gure haurren 

mendizaletasunari dagokionez.  

  Ikerketa eta txostenaren egilea 
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2.- HELBURUA  

Ikerketa lan honen helburu orokorra ondorengoa izan da:  

1. Gipuzkoako Mendi Federazioak antolatzen duen Eskola Mendi 

egitarauan haurren parte hartzea areagotzeko neurri sorta bat biltzea.   

 

 

Helburu nagusia nabarmen adierazi bada ere, esan beharra dago baliabide bitartekari 

gisa aurretik, ahal den neurriak abaguneaz baliatzen saiatuko garela besteak beste 

ondorengo bi helburu hauek ere jorratzen hasteko:  

 

2. Eskola Mendi egitarauaren parte hartzearen bilakaeraren argazki 

objektibo bat aurkeztea.  

 

3. Egungo gazte eta nerabeek mendiko jardueratan parte hartu ala ez 

erabakitzeko garaian eragiten eta baldintzatzen duten aldagaiak 

ezagutzea. (Etorkizunean esku-hartze egitaraurik diseinatu nahi izanez 

gero informazio hori baliagarria izango baita).  
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3.- LAN-METODOLOGIA 

Bilera pare bat eta gero lan ildo bat zehazten da ikerketa lan hau aurrera eramateko. 

Lan prozedura horren nondik norakoak gutxi gora behera ondorengo lerrotan azaltzen 

dira: 

1.- Egoeraren diagnostikoa: Eskola mendi programan azken urteotan haurren parte 

hartzea era objektiboan kuantifikatu, bilakaera era objektiboz islatu ahal izateko. Iturri 

gisa Gipuzkoako Mendi Federazioaren (GMF) datu basean jasota dauden memoriak 

erabiliko dira. Programaren barruan hainbeste jarduera desberdin eskaintzen direnez, 

asteburuetako esanguratsuenak aukeratu dira: Mendi lehiaketa, Ibilaldi neurtuak, 

Finalistaren eguna eta Mendia ezagutu (eskola ordu barnean). 

2.- Egoera ulertzen saiatu: Saiatu ulertzen eta detektatzen zein aldagai, faktore eta 

arrazoiek eraman gaituen egoera honetara. Ondoren esku-hartu nahi bada egoera 

eraldatzen eta iraultzen saiatzeko ezinbesteko izango da antzematea zerk eraman 

gaituen leku honetara. Atal honetan aurrera egiteko metodologia kualitatiboko hainbat 

teknikaz baliatuko gara, bereziki eztabaida-taldeak.  

• Eztabaida taldeak: 

Eztabaida taldetan aldiko ondo aukeratutako 4-12 bitarteko lagun multzo bat biltzen 

da mahai baten inguruan, bai gaian adituak direlako edo kolektibo baten 

ordezkatzaileak, eta dinamizatzaileak aurrez prestatutako gidoi baten arabera landu 

beharreko gaiak plazaratzen ditu, gaiaren inguruan partaide guztien iritziak jasoaz 

eztabaida saioan zehar. Koordinatzaileak asmatu egin behar du gai zerrenda osoa 

lantzen eta partaideak zirikatzen benetan pentsatzen dutena ateratzea lortzeko, ez 

daitezela mugatu politikoki zuzena dena esatera.  

Eztabaida talde horietan mendiarekin harremana duten eta inplikatuta dauden 

kolektibo edo gizatalde desberdinetako multzo ordezkatzaileak osatu dira. Hain zuzen 

ere ondorengo mahaiak sortu dira: 

 

kolektiboa Bilera 

kopurua 

Ordezkari 

kopurua 

Mendi Federazioko teknikariak (GMF)   1 4 

Mendi-elkarteetako ordezkariak 2 24 

Ikastetxeetako Eskola-kiroleko koordinatzaileak 2 28 

Foru Aldundiko eskualdetako bulegoetako eskola kiroleko 

teknikariak (GFA) 

0,5 3 

Mendi Federazioko ordezkariak (GMF) 0,5 2 
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“Gurasoak” eta “haurrak” kolektiboen iritziak ere jaso dira, baina horretarako inkestak 

baliatu dira, horregatik dagokion atalean sakondu dira. Orain koadro honetako giza-

taldeen inguruan zenbait argibide plazaratuko dira, bakoitza hobeto identifikatu ahal 

izateko. 

 

• Federazioko teknikariak dira Eskola Mendiko programako Hastapen 

Jardueretan haurrekin zuzenean lan egiten dutenak: eskalada eta orientazioko 

hastapeneko ikastaroetan, aterpetxeetako egonaldietan, espeleologia saioetan 

… Une honetan jarduera horretan aritzen diren guztiek (4) parte hartu dute 

eztabaida-talde honetan. 

 

• Mendi elkarteen laguntza eta inplikazioa ezinbestekoa da Eskola Mendi 

programako Mendi Lehiaketako antolakuntza gehienetan. Beraiek dira zenbait 

jarduera mota antolatzen dituztenak eta beraiek dute zuzeneko ezagutza 

haurrekin lan egiteko garaian. Elkarte bakoitzaren esku gelditu zen egoera 

ondoen ezagutzen zuen ordezkariren bat aukeratzea. Elkarteen lagina 

aukeratzeko garaian irizpide gisa erabili zen azken hiru urteotan beraien ardura 

izatea eskualdeko ibilaldi neurtua antolatzea. Lurralde Historikoan geografikoki 

banatu 2 aukera eskaini zitzaizkien (Legazpi eta Hernani) parte hartu nahi 

zutenei. Bi eztabaida-talde horietaz gain 24 ordezkarik hartu dute parte, gero 

inkesten bidez osatutako datuei esker. 

 

• Eskola-kiroleko koordinatzaileak ikastetxe bakoitzean arduratzen dira ikasleen 

eskola orduz kanpoko kirol jarduerak kudeatzeaz. Beraiek dira ikasleak parte 

hartzera animatu eta zuzenean inskribatzeko ardura dutenak. Bulegoko eta atal 

burokratikoaz (administratiboaz) arduratzeaz gain, beraiek dute ezagutza 

zuzena ikasleek jasotzen duten eskaintza zabalaz, egutegi inkonpatibilitateaz 

(bateraezintasuna), gainkargaz, bata edo bestea erabakitzeko garaian izaten 

dituzten lehentasunak …  Bi eztabaida-talde antolatu ziren (Hondarribia eta 

Ordizia) guztira 28 ikastetxeetako ordezkariek parte hartu dute.  

 

• Gipuzkoako eskola kiroleko egitura eta sarearen antolaketan eskualde 

bakoitzean Foru Aldundiak bulego bana antolatzen du bertako ikastetxeen lan 

administratiboa kudeatu eta banatzeko. Bertan lan egiten duen teknikariak 

eskualde horretako ikastetxeetako koordinatzaileekin harreman zuzena du eta 

egoeraren lehenengo mailako informazio iturri dugu. Hiru kidek parte hartu 

zuten. 
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• Aurreko kolektiboarekin batera, bilera berean mendi federazioko (GMF) 2 

ordezkarik ere parte hartu zuten, beraien ekarpenak ere balio eta zeresan 

izugarria baitute. Bilera bakarrean 2 kolektibo hauek batera parte hartu 

zutenez, taulan 0,5 zenbakia erabili da bilera bateratua izan zela adierazteko.  

 

 

Ekarpen nagusia eztabaida taldeetan jasotako informaziotik osatuko bada ere, beste 

teknika gehigarri batez ere baliatuko gara: inkesta.  

 

• Inkesta:  

Aipatu den eran, garrantzitsuena jendearen motibazio, argudio, gogoeta eta 

arrazonamenduen berri eskuratzea izan da, hortik teknika horren egokitasuna. Hala 

ere, inplikatuen lagin handiago batera iritsi eta portzentualki (estatistikoki) egoeraren 

isla bat jasotze aldera teknika honetaz ere baliatzea erabaki zen. Fisikoki bilera 

presentzialetara aurkezteko aukerarik ez zuten guztiei eskaini zaie beren ekarpenak 

bidaltzeko aukera.  

Teknologi berriei esker (posta elektronikoa) modu arin baten bidez lagin handietara 

iristeko aukera dugu. Mendi elkarte eta ikastetxe guztietara bidali da inkesta. 

Jendearen inplikazioa errazte aldera laburtutako formatu batean galdera guztiak 2 

orrialdetan sartu dira. Esan beharra dago bazegoela esperientzia aurrekari bat. 2010. 

urtean Gipuzkoako Mendizale Federazioak Hobekuntza plan baten barruan Satisfazio 

maila neurtzeko inkesta bat bideratu zuen mendi elkarte, ikastetxe, mendizale, 

komunikabide, udaletxe, kiroldegi eta harremana zuten erakunde desberdinetara. 

Bidalitako 956 inkestetatik 56 bakarrik jaso ziren beteta (erantzunda). Alegia: ehuneko 

seira ez zela iritsi (%5,85).  

Gure kasuan 32 jaso dira. Estatistikoki esanguratsuak izan ez badira ere, bertan zuten 

galdera irekiari esker benetan baliagarria gertatu da zuzenekoetan jasotako iritziak 

osatu eta aberasteko. Zenbait kasutan mendi elkartetan eta juntako kide guztien 

artean eta osatuak izan direla kontuan hartu behar da. “Guraso” atalean soilik markatu 

direnak ez dira asko izan; baina kontuan izan behar dugu mendi elkarteetako eta 

ikastetxeetako ordezkari asko guraso ere badirela; beraz kolektibo horren iritzia ere 

kontuan hartua izan dela esan daiteke. Ikasleen iritzia 6 ikastetxeetako 350 ikasleren 

bidez jaso da. Mendira joateko motibazioa edo gustukoena zer zuten galdetu zaie; bai 

eta zergatik ez diren (hainbeste) joaten ere.  
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3.- Irtenbideak eta esku-hartzeko neurriak (100) proposatu. 

Begi bistakoa denez, azken finean hau da egitasmo honen guztiaren ardatza eta xedea. 

Egoera honi erantzuteko, iraultzeko, eraldatzeko, zer egin daitekeen topatu nahi da. 

Aurreko urrats guztiak emaitza honetara bideratuta doaz. Dagoenekoz azaldua gelditu 

da zein metodologiaz baliatuko garen atal hau osatze aldera.  

Lehenik eta behin, eta nagusiki, eztabaida taldetan bildutako informazioa kudeatu, 

antolatu, sailkatu eta txukundu egin beharko da. Sortu diren atal eta kategoria 

desberdinak aztertu egin beharko dira. Eta proposamen zerrenda argitaratu eta 

ezagutzera eman. Txosten honen lana hemen amaituko da.  

Ondoren etorriko da Federazio beraren ardura, jasotako proposamenen 

bideragarritasuna baloratu, lehentasunak ezarri, proposamen zehatzak aukeratu, eta 

nondik nora jo nahi den aztertu eta gogoeta egin ondoren, iparra argitu eta urratsak 

emateko garaia. Espero dezagun lan hau aurrera pausuak emateko baliagarria izatea 

eta nolabaiteko emaitza positiborik antzematea. Gure haurrek (etorkizuneko 

hiritarrak), gure mendiek (ingurugiroak) eta gure tradizioek (kulturak) hainbeste merezi 

dutela uste dugu eta. 

 

4.- Material osagarria.  

Ikerketa lan honetaz baliatuz abagunea pasatzen utzi gabe, haurrentzat mendi irteerak 

prestatzen aritzen direnentzat erabilgarriak izan daitezkeen zenbait baliabide sortu 

edo biltzeko aukera aprobetxatu dugu. 

Hauek dira testu honen amaieran erantsi ditugun txostena eta materialak (batzuk egile 

honek berak orain sorturikoak): 

• Ikerketa lan honetan “erabili den inkesta”. 

• Ekarpenak egiten parte hartu duten kolektiboen zerrenda.  

• “Mendizaletasunaren onurak gizartearentzat”. Gurasoak, ikastetxeak, 

hezkuntza eta administrazio ordezkariak mendizaletasunaren garrantziaz 

jabetzeko eta sentsibilizatzeko testu bat.  

• “Haurrei zuzendutako mendiko ibilaldien ezaugarriak”. Mendi irteerak 

haurrentzat erakargarriak bihurtzeko zenbait aholku.  

• “Haurrek aire librerako dituzten eskubideak”. AEB.etako elkarte batek 

sortutako dekalogoa.  

• Tetxus Barandiaranek (GMF) Eskola kiroleko Lurralde kontseiluan aurkeztutako 

idatzia. (2016-6-15).  
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4.- ESKOLA MENDI PROGRAMA 

Txosten honen irakurle gehienek egitarau honen jakinaren gainean izango bazarete 

ere, beharrezkoa ikusten dugu azterketa egitasmo honetan xehetu nahi den jardueren 

programa, azaletik bada ere aipatzea. Beraz, gainetik, era laburtuan bada ere egitarau 

horren ezaugarri garrantzitsuenak aipatu nahi dira ondoren.  

 

4.1.- Mendi lehiaketa:  

Mendirako zaletasuna bultzatzeko asmoz antolatu ohi dugu eskola arteko mendi 

lehiaketa. Ikastetxe guztiek har dezakete parte, dohain. Benjamin mailatik kadeteraino 

(8 urtetik- 16ra).  Helburu hauek bete behar dira sailkatzeko: Euskal Herriko bost 

tontorretara igo, senderismoko ibilbide motz bat (PR) ibili eta martxoko ibilaldi 

neurtuetako batean parte hartu. Lehiaketaren amaieran Finalistaren Eguna ospatzen 

da, Gipuzkoako eskola mendiren festa; bertan egiten da sari banaketa, bai eta mendiko 

material ugariren zozketa ere partaide guztien artean 

• Ibilaldi neurtuak: 

Martxoko bigarren igandean aldi berean Gipuzkoako eskualde guztietan (5etan) ibilaldi 

neurtu bana antolatuko da. Txandaka, urtero mendi elkarte desberdin bati dagokio 

antolakuntzaren ardura. Ikastetxe guztietako ikasleentzat irekiak dira. 3-5 partaide 

bitarteko patruiletan egin beharko dute ibilbidea. Ibilbideko kontroletan taldeko 

txartela silatu beharko da. Denak batera joan beharko dira. 2 aukera egongo dira, bata 

laburra eta bestea luzeagoa. Parte hartze diploma bana ematen zaie partaideei. 

 

• Finalistaren eguna: 

Urteko ibilbide guztien festa gisa, amaierako ekitaldi hau prestatzen da. Ikastetxe 

guztietako edozein haurrek izena eman lezake. Markatutako ibilbidean zehar oinez 

egiten da. 10 umeko talde bakoitzeko heldu arduradun bat joaten da. Heldu gehiago 

izanez gero (jende pilaketa saihesteko) ibilbide alternatiboa eskaintzen da haientzat, 

amaitutakoan berriz elkartzen dira. Mendi lehiaketako baldintzak bete dituztenei 

diploma bana ematen zaie; partaide guztiei opari bana ematen zaie eta zozketak 

egoten dira joandako guztien artean.  

Aipatu behar da aurreko 3 jarduerak igandetan burutu ohi direla, bereziki mendi 

elkarteetako boluntarioen lanari esker, bere kabuz izena ematen duten ikasleentzat.  

 



 

11 

4.2.- Hastapen Jarduerak:  

Ondorengo jarduerak berriz, eskola ordutegiaren barnean eskaintzen dira, gelakide 

guztiak batera parte hartze aldera, eta Gipuzkoako mendi federazioko teknikari 

profesionalen gidaritzapean.  

• Mendia ezagutu:  

(LH 3. mailatik aurrera, Batxilergo eta Lanbide Heziketa barne). Xoxote, Lizarrusti edo 

Arritxuloko aterpetxeetan. 2 edo 3 egunetako egonaldia, bertan landuko dira: mendi 

ibilaldia, orientazioa, eskalada, rappela, tirolina, zubi malaiarra, espeleologia, korapilo 

tailerra, ikus-entzunezkoak, izar konstelazioak …  

 

• Mendi-bideak egitea (senderismoa):  

LH 3tik aurrera, egun osoko saio bat. Helburua: Gipuzkoako ikasleei mendiko ibilaldien 

bidez  gertuen dituzten landa edo natura inguruneko alderdirik adierazgarrienak  

ezagutzeko aukera ematea, interesa duten balioez jabetuz, hala nola: paisaia, 

landareak, arkeologia, geologia, etab … Ikastetxeek aukera zabala izango dute mendi-

bideak kirola egiteko asmo hutsez nahiz ikasgelan  landutako zenbait gaien landa lana 

egin ahal izateko aprobetxatzeko.  

 

• Eskaladan hastea:  

LH 3tik aurrera. Goizez edo arratsaldez, egun erdiko iraupena. Ikasleen mailara 

egokituko da. Rappela bezalako beste teknika aurreratuagoak praktikatzea, korapilo 

eta tresna osagarriak ezagutuz eta landuz. 

 

• Orientazioan hastea: 

DBHtik gora. Helburua: Ikastetxeko instalazioez eta bere inguruez baliatuz ikasleei 

orientaziorako funtsezko tresnak erabiltzen erakustea, hala nola, mapa eta 

iparrorratza. Teoria: Mapa: eskalak, maila kurbak, zeinu konbentzionalak, etab. 

Iparrorratza: funtzioak, norabideak, etab. Praktika: orientazioko ariketa errazak, gero 

egin beharreko ibilbidean erabiliko diren norabideen kalkulua …  

 

• Espeleologian hastea: 

LH 4tik aurrera. Gipuzkoako lurraldean zehar hainbat leize eskaintzen dira jarduera 

honetarako egokienak direlakoan, beti ere ikasleen adina eta ezaugarrien arabera. 

Beharrezko materiala mendi federazioak ipintzen du.  
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• Parke naturalak: 

LH. 3tik aurrera. Egun osoko jarduera. Zeharkaldi modalitatea aprobetxatuz, 

Gipuzkoako lau parke naturalei buruzko ikuspegi zabala lortzea da helburua; horrez 

gain, bideetan eta tontorretan zehar ibili bitartean, fauna, flora eta landaredia 

ezagutzea, eta monumentu megalitikoak, trikuharriak, tumuluak, harrespilak eta abar 

aurkitzea. 

Aipatu behar da ikuspegi inklusiboan oinarrituta mendi-bideak, eskalada eta parke 

naturalak, ikusmen urritasuna duten ikasleentzat ere egokituta daudela.  

http://www.gmf-fgm.org/Jarduerak/ 
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5.- PARTE HARTZEAREN BILAKAERA  

Esanda bezala, lan honen helburua Gipuzkoako Mendi Federazioak (GMF) antolatzen 

duen Eskola Mendi egitarauan haurren parte hartzea areagotzeko neurri sorta bat 

biltzea litzateke. Asmo horrekin, lehenik eta behin azken urteotan ezagutu duen 

progresioa ezagutu beharrean aurkitzen gara. Ikusi dugunez, programa horren barnean 

eskaintza zabala dago eta jarduera guztiak ez ziren hasieratik eskaintzen, baizik eta 

gerora erantsi dira eskaintzara. Ondorioz eta zenbakiekin ez zorabiatzeko asmoz 

jarduera esanguratsuenak aukeratu ditugu egoeraren argazki bat islatze aldera. 

Lehenik eta behin, Mendi Lehiaketa barruan asteburuetan antolatzen diren 3 jarduera 

nagusiak aztertuko dira. 

Mendi lehiaketa  

Ikasturtea Parte hartz. 

1997-98 4621 

1998-99 4187 

1999-00 3840 

2000-01 3710 

2001-02 3731 

2002-03 3886 

2003-04 4020 

2004-05 4252 

2005-06 3583 

2006-07 3771 

2007-08 3287 

2008-09 3027 

2009-10 2970 

2010-11 2970 

2011-12 3252 

2012-13 3273 

2013-14 2607 

2014-15 2251 

2015-16 2052 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kanpoko ikuspegi orokor batetik pentsa daiteke hau dela parametrorik 

esanguratsuena, hau da, igandetan urtean zehar erregularki zenbat haur joaten diren 

mendira oinez ibiltzera, mendi elkarteen bidez modu antolatu batean.  

 

Norbaitek esan lezake beste zenbait jardueratan parte hartzearen jaitsiera handiagoa 

izan dela. Baina aitzakia horrek ez luke justifikazio gisa indarrik hartu behar. Azken bi 

hamarkadetan erdira baino gutxiagora jaitsi da parte hartzea eta joera horrek ez du 

aldatzeko edo atsedena hartzeko inolako itxurarik. Argi gorriak piztuta daude.   

Muturreko balioak: 
1997-98= 4621 
2015-16= 2052 

Jaitsiera: % 55,6 
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Ibilaldi neurtuak 

1993-94   4432 

1994-95   3934 

1995-96   4076 

1996-97   3994 

1997-98   3629 

1998-99   2182 

1999-00   2523 

2000-01   2962 

2001-02   2553 

2002-03   2735 

2003-04   2631 

2004-05   2772 

2005-06   1997 

2006-07   2231 

2007-08   1749 

2008-09   1518 

2009-10   1664 

2010-11   1461 

2011-12   1843 

2012-13   1535 

2013-14   1204 

2014-15   1155 

2015-16   1066 

 
 

 

 

  

 

Ibilaldi neurtuen jarduera ekintza berezi eta aipagarria da. Lurralde Historiko guztian 

banatuta, egun berean, eskualde guztietan, milaka haur eta guraso mendiaz gozatzen 

aldi berean. Ekintza puntuala izateak aukera ematen du mendirako ohitura ez duten 

haurrak ere egun horretan animatu daitezen (lagunak doazelako, egun gehiagotarako 

konpromisorik eskatzen ez duelako, parte hartze diploma dagoelako, kirol 

koordinatzaileka insistitu duelako … ) egun horretan esperientzia positiboa izateak eta 

egun ona pasa izanak motiba lezake gehiagotan ere joatera animatuz.  

 

Parte hartzean jasotako emaitza kuantitatiboak (-%75,9ko jaitsiera) eta azken hogei 

urteotako grafiken joerek zer pentsatua eman beharko liguke. Portaera erregular 

jarraituak aldatzea lan nekeza bada ere, uste dugu festa giroko egun pasa alai bat 

igarotzera jendea animatzea ez litzatekeela hain eskura ezinezko helburu bihurtu 

behar.  

  

Muturreko balioak: 
1994 = 4432 
2016 = 1066 

Jaitsiera: % 75,9 
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Mendi lehiaketako Finalistak  

 

1997-98 1198 

1998-99   941 

1999-00 1043 

2000-01 1014 

2001-02   975 

2002-03 1050 

2003-04   886 

2004-05   964 

2005-06 1006 

2006-07   923 

2007-08   781 

2008-09   680 

2009-10   715 

2010-11   748 

2011-12   748 

2012-13   555 

2013-14   531 

2014-15   551 

2015-16   398 

 
 

Muturreko balioak:  

1997-98: 1198 

2015-16:   398 

Jaitsiera: % 66,77 

 

 

 

Finalistaren eguna, azken finean haur mendizaleen festa handi bat da. Urteari amaiera 

emateko elkartze berezi bat. Zenbait jarduera modan ez daudela dirudien garaian 

haurrek ikusi dezatela asko direla berak bezala mendiaz gozatzeko zaletasuna dutenak. 

Asko eta asko direla bera bezala goiza ederra pasatuaz naturarekin bat eginaz bizi nahi 

dutenak. Ez dezala bere burua sentitu joera bereziak dituen izaki arraro gisa, bere 

adinekoen olatutik urrun. Konpartitu dezala goiza beste herrietako hamaika umeekin.  

 

Estatistika eta grafika hau egiteko garaian diploma irabazi dutenen kopurua erabili da. 

Hau da, erregulartasunez mendira joan direnak urtean zehar ezarritako kopuruak eta 

baldintzak betez. Bi mila garren urteko hasieratan baldintzak gainditutakoen mendizale 

kopurua milatik gorakoa bazen, azken urteotan bostehunetik pasatzeko zailtasunekin 

gabiltza (% 66,77ko jaitsiera baino handiagoa). Ezbairik gabe neurriak hartu beharraz 

ohartu arazten gaituzten zenbakiak.  
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Mendia ezagutu (aterpetxetan) 

1994-95 1554 

1995-96 1450 

1996-97 1194 

1997-98   939 

1998-99 1206 

1999-00   979 

2000-01   912 

2001-02 1015 

2002-03   715 

2003-04   716 

2004-05   684 

2005-06   528 

2006-07   568 

2007-08   312 

2008-09   143 

2009-10   210 

2010-11   398 

2011-12   298 

2012-13   345 

2013-14   259 

2014-15   304 

2015-16   262 

 

 

Muturreko balioak: 

1994-95: 1554 

2015-16:   262 

Jaitsiera: % 83,14 

 

 

Esan daiteke eskola ordutegiko formatoaren barnean eskaintzen direnen artean hau 

dela jarduerarik osatuena eta konpletoena. Hainbat egun eta gaua igarotzen dituzte 

mendian, natura eta mendiarekin esperientziarik sakonena hemen izaten dute, 

mendiko elkarbizitza ondoen hemen garatzen da, bere barnean jarduera mota 

desberdinak lantzen dituzte.  

 

Hala ere, kontuan izan behar ditugu beste zenbait aldagai: aukeraketa 

erabakitzerakoan ikastetxeak duen pisua, kostu altueneko jarduerak dira (normala 

denez), federazioko teknikarien subentzio publikoek gorabeherak izan dituzte … Eskola 

ordutegi barneko beste zenbait hastapeneko ikastaroen joera desberdina bada ere,  

jaitsieraren magnitudea ikusita (% 83 baino gehiagokoa) guztiz esanguratsua dela 

azpimarratu beharrean aurkitzen gara.  
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6. Azterketaren emaitzak 

6.1. Parte hartzearen bilakaera azken urteotan 

1. Parte hartzea azken urteotan 

2. Modalitate desberdinak 

3. Sexua 

4. Adina 
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1. PARTE HARTZEA 

Denak bat datoz: izugarri jaitsi da haurren parte hartzea mendiko irteeretan. Garai 

batean bezala 2 autobus handitan joatetik mikrobus bat osatzera pasa dira edo 3-4 

kotxetan joatera. Bai ta zenbait egunetan irteera bertan behera utzi behar izatera ere. 

 

Batzuetan, ikasleak izena eman izan dute igandean mendira joateko, eta gero astean 

zehar partidaren bat edo sortu zaie iganderako eta azkenean ez dira agertu. 

 

Batzuetan haurrek bere kabuz  izena ematen dute igandean mendira joateko eta gero 

etxean esaten diete hain goiz ez direla jaikiko eta ez dira agertzen irteerara.  

 

Zenbait eskoletan eskaini ere ez dute egiten, frustragarria baita lan hori hartu eta gero, 

izen batzuk jaso eta azkenean inor ez joatea.  

 

Gero eta gehiago gertatzen da azken egunera arte izenik ez ematea, eguraldi ona 

izango dela bermatu arte.  

 

Zenbakiak hor daude (doituta): finalistaren egunean: 1400dik ia 500era pasa gara; 

ibilaldi neurtutan 4400dik 1000 ingurura; igandetako irteeretan 4600dik 2000 ingurura.  
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2. MODALITATEAK 

Oro har esan daiteke haurren parte hartzea Mendi Lehiaketako jarduera guztietan eta 

hastapeneko Mendia Ezagutun ere jaitsi egin dela (beste zenbait hastapen ikastarotan 

bestelakoa da egoera).  

Dena den, kontuan izan behar da adin hauetan nagusiki senderismora eta oinez 

ibiltzera dedikatzen direla.  

 

Aipatu nahi da beste adin tarte batean (helduagoak) mendiko lasterketek arrakasta 

handia ezagutzen ari direla.  

 

Begi onez ikusten da “Eskola-Mendi egitasmoan” mendiko modalitate eta aukeren 

eskaintza zabala, anitza eta aberatsa eskaintzea.  

 

Nobedadeak eta jarduera berriak (ezezagunak) eskaintzea ondo baloratzen da, 

motibazio iturri gisa.  

 

Haurren artean jarduerarik arrakastatsuena eta gustukoena eskalada dutela esan 

daiteke.  
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3. SEXUA (generoa)  

Umeak diren bitartean ez da alderik sumatzen neska eta mutilen artean mendiko 

jardueretan parte hartzeari dagokionez.  

 

Behin kirol eskoletako adinaz geroztik ordea (LH3- 8 urte) mutilen parte hartzea 

mendiko jardueretatik gehiago jaisten da, igandetan beste konpromiso batzuk 

baitituzte. 

 

Goragoko adinetan, eskaladan esate baterako, lehen nesken presentzia hutsaren 

hurrengoa zen, eta aspaldian areagotzen ari da (oraindik oreka urruti badu ere).  

 

2015-16 Mendi Lehiaketako parte hartzea sexuka 

 

 

 

Mutilak Neskak Guztira 

Benjaminak 450               51,55% 423 48,45% 873 

Alebinak 431 51,99% 398 48,01% 829 

Infantilak 110 53,14% 97 46,86% 207 

Kadeteak 79 55,24% 64 44,76% 143 

GUZTIRA 1070 52,14% 982 47,86% 2052 
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4. ADINA 

 “Adin txikikoekin ondo funtzionatzen du; baina koskortzen direnean zaila da jarrai 

dezatela”. 11-12 urte arte mendira joaten dira; baina hortik aurrera beste kirolak, 

lagunak eta beste lehentasun batzuk azaltzen dira. “Mendia egiten dute futbolik ez 

dagoen bitartean” 

 

Duela urte batzuk korte hori (mendia uztearena) beranduago ematen zen. Aspaldian 

lehenago etortzen (hasten) dira eta gazteago uzten dute.  

 

Eskola kirola LH3tik gora hasten bada ere, gazteagoak ere hartzen hasi dira elkarte 

gehienetan.  

 

Nesken kasuan urte batzuk beranduago arte jarraitzen dute.  

 

Bestalde helduen kasuan ere hutsune generazional (belaunaldiarena) bat ematen ari 

da 16-40 urte bitartekoek ez dute parte hartzen mendi taldeek antolatutako 

irteeretan. 

 

Nerabeek aspertuta edo adinaren ezaugarriengatik utzi egiten dute. Gazteen kasuan 

berriz jarraitu jarraitzen dute mendira joaten; baina beren kabuz.  

 

Nerabezaroz geroztik utzita izan badute ere, gero hogeita piko urterekin edo ikasketak 

amaitutakoan edo berriz itzuli egiten dira eta kasu askotan jarduera berriak 

probatzera: mendian korrika, BTT, eskalada …  
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6. Azterketaren emaitzak 

6.2. Parte hartzea jaisteko arrazoiak  

5. Arrazoiak 

6. Erakundeen ardura 

7. Eskaintza egokitu al da?  
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5. ARRAZOIAK (jaitsierarena)  

Gizarte hau erosotasunean ohitu da. Belaunaldi berriak akomodatu egin zaizkigu. 

Haurrak ez daude ohituta oinez ibiltzera, gero eta sedentarioak dira. Sakrifizio eta 

esfortzuaren kultura galtzen ari da. Gurasoei ere gero eta neketsuago egin zaie jai 

egunean goiz jaikitzea, janaria eta arropa prestatu behar izatea, gero lokatza garbitzea 

…  

 

Boluntariadoak eremu guztietan izan duen jaitsiera ezaguna da. Zenbait ibilaldi neurtu, 

mendiko jarduera, eskola ordutegi barruko egonaldiak eta egiteko, irakasle eta hainbat 

jenderen borondatezko lana beharrezkoa da. 

 

Ardura zibila. Legeak aldatu egin dira eta zer pentsatua ematen du zeure borondatez 

besteei laguntze aldera aldeko jarrera izanagatik zigor penalak jasotzeko arriskuan zure 

burua jartzea. Bestalde jendearen mentalitatea ere aldatu da. Egun zenbaitek ez du 

inolako erreparorik bere semearen ongizatearen alde lanean musutruk aritu denaren 

aurka demanda judiziala jartzeko.  

 

Garai bateko aldean egungo umeek duten eskaintza izugarri handitu da. Aisialdirako 

aukera askoz zabalagoak dituzte. Bai kirol eskaintzari dagokionez (zerrenda izugarri 

puztu da) baina baita aisialdirako bestelako aukerez ere: telebista, internet, 

mugikorrak ,sare sozialak, garraiorako aukerak erraztu dira, antolatutako jarduerak eta 

ekimenak …  

 

Teknifikazio programak. Kirol eskolak. Duela urte gutxi arte, gure eskola kiroleko 

ereduan partidak larunbatetan izaten ziren eta igandeak krosetarako zein mendi 

irteeretarako gordeta zeuden. Legea aldatuta ikusi da azkenean horrek eragin duela 

adin horietako haurrak ia desagertzea mendiko jardueretatik.  

 

Lege urraketa. Era berean esan eta salatu beharra dago lege aldaketa horrekin batera 

oso zabaldua dagoela (jasotako iritzien arabera) lege horren urraketa. Kasu askotan ez 

dela betetzen, alegia. Batetik entrenamendu saioetako baldintzak betetzen ez direlako 

(kirol eskola desberdinak egun berean) ezta partidetarako egutegiak (hileko igande 

bakarra). Zenbait kasutan lagunarteko partidez igande guztiak estaliz. Bestetik bada 
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jendea eskola kirolean parte hartu gabe (bere ikastetxearekin) kirol eskoletan bai 

(klubarekin).  

 

Prestigio soziala. Gure gizartean futbolak eta zenbait kirol modalitatek 

komunikabideen aldetik jasotzen duen erabateko oihartzunari aurre egiterik ez dago. 

Gure haurrentzako imitatzeko mito edo eredu bihurtzen dira. Egun modan dauden 

balioak dituzte: ospea, dirua, edertasuna …  
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6. ERAKUNDEEN ARDURA 

 

Egoeraren larritasuna eta konplexutasuna ikusita, diziplinarteko eta elkarren artean 

hobeto adostutako lanaren beharra sumatzen da. Zenbait kasutan badirudi hainbat 

erakundek bere interesen alde lan egiten duela (ez herritar guztiena), edo bere 

funtzioei lehentasuna eman ordez irudi ona zaintzeaz eta zenbait kolektiborekin ez 

haserretzeaz gehiago kezkatzen dela.  

 

Foru Aldundia 

• Legea betetzen dela ez du bermatzen eta horrek kalte nabarmena eragiten dio 

mendiko jarduerei . 

• Diru laguntzen irizpideak, baremoak eta eskaera egiteko tramiteak zaharkituta 

gelditu dira zenbaiten ustez. Berrikusi egin beharko lirateke, hain zorrotz eta 

zurrunak izan ez daitezen.  

• Izen emate eta administrazio betebeharrak astunegiak eta deserosoegiak dira.  

 

Udala 

• Ez du legea bete arazten.  

• Zenbait kasutan kirol zinegotziak faboritismoak ditu bere kirol modalitate 

kutunarekiko.  

 

Mendi Federazioa 

• Laguntza irizpideak zorrotzegiak ditu eta handitzeko Foru Aldundiaren aurrean 

ez du behar adinako presiorik egiten, zenbaiten ustez.   

• Lizentzia izaeraren inguruan gogoeta egin beharko luke (lehiakorra / parte 

hartzekoa).  

• Bere federatu fitxen kopuruaren pisua baliatzen asmatu beharko luke.   

 

Mendi taldeak 

• Ikastetxeekin harremanik ez dute kasu gehienetan.  

• Zailtasunak dituzte kaptazio eta haurren eremuari erantzuna emateko.  
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Ikastetxeak 

• Zenbait kasutan legea urratzen dute: eskola kirolean parte hartzen ez dutela 

ezkutatuz baimentzen dituzte kirol federatuan ibiltzera.  

• Zenbait kasutan irizpide hezitzaileen gainetik gurasoekin ez haserretzea 

nahiago dute. 

• Zenbait kasutan mendia bezalako jarduera hezitzaile bati ez diete behar 

adinako babesik ematen.   
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7. ESKAINTZA EGOKITU AL DA? 

Lehen Mendi Elkartearen beharra zuen mendizaleak mendira joango bazen: autobusa, 

gidaria (ibilbidea ezagutzen zuena) … Logistika hori gabe bere kabuz hiritar arrunta ez 

zen gai Piriniotara edo bere herritik kanpoko mendietara joateko.  

 

Egoera asko aldatu da ordea. Oro har, mendizaleak ez du elkartearen beharrik mendira 

joateko: gehienek beren furgoneta edo badute, GPSak ibilbidea ematen dizu, 

internetek eguraldiaren berri … autonomia dute elkartearen laguntzarik gabe ere. 

Duela urte batzuk gazte asko elkartean biltzen ziren astean zehar asteburuko mendiko 

planak egiteko. Egun bilduta daude uneoro sare sozialetan eta berauen bitartez egiten 

dituzte plan guztiak elkartera hurbiltzeko beharrik gabe. 

 

Mendi elkarte askok eskaintzen duten egitaraua eta formatua agian ez dator bat 

egungo gazteen zaletasun eta asmoekin. Formatu bera mantentzen da, eskaintza ez da 

dibertsifikatu eta agian egitarau hori ez da erakargarria egungo zenbait gazterentzat. 

Berrikuntzak pentsatu beharko lirateke.  

 

Zenbaten ustez diskriminazio positiboa jaso beharko luke administrazioaren aldetik 

eragiten dituen onurak direla medio (osasuna …).  

 

Beste zenbaiten ustez: turismo aktiboa, garapen jasangarria eta hedatua dagoen 

ekologiaren kulturarekin lotzen asmatu beharko luke mendizaletasunak bere burua 

hobeto saltzeko.  
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8. MENDIZALETASUNAREN ONURAK GIZARTEARENTZAT. Mendia sustatzeko 

arrazoiak.   

*Atal honetako edukiak ERANSKINA IIIan txertatzea erabaki da 

 

“El contacto con la naturaleza es la base del amor por la Tierra, una actividad vital para 

generar y transmitir conocimientos que nos ayuden a llevar vidas sostenibles, 

asegurando así nuestra supervivencia en el planeta.” 

(Heire Freike, 2011, p. 13) 

 

“El contacto directo con la naturaleza es fundamental, y si ni la escuela ni los padres 

proporcionan esta vivencia básica, el sistema educativo está fallando desde sus 

cimientos, y perpetuando las bases de la ignorancia y la falta de comprensión profunda 

en cuanto a lo que la tierra, los árboles y la naturaleza representan para nuestro 

futuro”  

  (Abella, 2007, p. 300)  
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6. Azterketaren emaitzak 

6.3. Hainbat aldagairen eragina 

9.- Ikastetxeak 

10.- Kudeaketa ereduak 

11.- Gurasoak 

12.- Eskola Mendi Egitaraua 

13.- Komunikabideak 

14.- Haurren motibazioak mendirako  

15.- Eskola kiroleko eredua 

 

 

  



 

31 

 

9. IKASTETXEAK  

Eskola batzuk ondo funtzionatzen dute, busti egiten dira eta lan asko egiten dute 

mendiko jarduerak aurrera ateratzeko eta ikasle asko joan daitezen.  

 

Mendi taldetako ordezkari gehienen arabera, oro har eskoletan ez da behar bezala 

lantzen eta gainera joera okerrera doa.  

 

Neurri handi batean koordinatzailearen lanaren baitan dago. Pertsona horren jarrerak 

eragin izugarria du. Asko mugitzen den kasuetan eragingarria da; eta espedientea 

betetzera mugatzen den kasuetan ez da apenas ikaslerik mugitzen.  

 

Hainbat elkarrizketatu esandakoaren arabera, kasu askotan, kirol koordinatzailea ez da 

gehiegi kezkatzen mendiaz. Talde-kirolek dute lehentasuna. Haiek ondo badabiltza, 

pozik.  

 

Eskoletako kiroletako koordinatzaile ugari informazio oharra (papera) tabloian 

zintzilikatzera mugatzen omen dira.  

 

Guraso Elkarte gehienak ez dira mendiaz arduratzen. Boluntarioak dira eta eremu 

pedagogikoko gaiei eskaintzen diete lehentasuna.  

 

Zenbaiten ustez, eskola kiroleko egutegian txertatuz gero mendiko irteerak parte 

hartzea areagotuko litzateke larunbatetan ikasle guztiak eta beraien entrenatzaileek 

etorri beharko bailute.  
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10. KUDEAKETA 

Mendi irteerak antolatzeko ereduaren inguruan kasuistika oso zabala da.  

 

Kasu gehienetan Mendi Elkarteak antolatzen du irteera (mendiko ibilbidea, autobusa…) 

Ikastetxeen lana izaten da: informazioa zabaltzea (ikasleak animatzea?) eta izenak 

jasotzea (gero mendi elkartera pasatzeko).  

 

Beste kasu batzuetan eskolak berak antolatzen du guztia (gurasoek alegia), bai 

mendiko ibilbidea, baita logistika eta burokrazia guztia ere: izenak eta dirua jasotzea, 

autobusa deitu, eta abar.   

 

Badira kasuak bi herrien artean elkarrekin txandaka egutegiaren ardura pasatzen 

dutenak ere.  

 

Boluntariadoa jaisten ari da eta horrek zailtasunak ekartzen ditu: nahiko monitore eta 

arduradun topatzeko, ibilbideak prestatzeko, garai batean mendi elkarteko ordezkariak 

eskoletara joaten ziren bilerak eta aurkezpenak egitera …  

 

Zenbait kasutan zerbitzua pribatizatzen hasi dira: zuk ordaindu egiten duzu eta 

kanpotik antolatzen dizute dena.  
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11. GURASOAK 

Gurasoen eragina haurrengan mendiko jardueretan parte har dezaten erabakigarria 

da. Gurasoak mendizaleak badira kezkatuko dira seme-alabak animatzeaz eta mendiko 

irteeretara bultzatzeaz. Beraiek dira benetan baldintzatzaile nagusienak.  

 

Lehen ere esan den bezala, belaunaldi desberdinen arteko bilakaera bat ematen ari da 

eta elkarrizketatutako askoen iritziz badirudi esan daitekeela egungo gurasoak haurrak 

gainbabestu egiten dituztela (sobreprotegitu). Astean zehar etortzen dira ibilbidearen 

luzeraz galdezka, ea aldapa asko dauden. Hotza egiten duela. Eguraldi txarra aurresan 

da badago ez dituzte apuntatzen edo ez dituzte bidaltzen eta astelehenean esaten 

dute erdi gaixorik zegoela.  

 

Badirudi bizi-ohiturez gain gizartean hedatutako balioak ere aldatu egin direla. Guraso 

asko ez daude prest goiz jaikitzeko haurra ordu horietan mendirako prestatzeko, eta 

zer esanik ez goiz guztian oinez umeekin batera joateko. Ez da baloratzen garai batean 

adina haurraren alde sakrifikatzea, edo mendiak eragiten dituen onurak ez dira orduan 

bezala ikusten.  

 

Hala ere badirudi eskolaren batean baietz, prestigioa duela mendira joatea, profil 

horretako gurasoak ondo ikusten dituztela. Aipatzen da guraso elkarterako 

boluntarioak mendi irteeretara joaten direnen artean topatzen saiatzen direla. 

Lanerako prest dagoen jendea sumatzen dutelako, eta irteeretan aukera ematen 

duelako egitasmoen inguruan hitz egiteko eta gogoeta egiteko.  

 

Mendi irteeren prestaketan gurasoek izan dezaketen inplikazio parte hartze 

desberdinaz hitz egiten da. Baina hori kudeaketa eredu desberdinen harira aurreko 

atal batean jasota gelditu da.   
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12. ESKOLA-MENDI PROGRAMA 

Parte hartu duten kolektibo guztietako ordezkariak bat datoz Eskola Mendi Programa 

balorazio onarekin kalifikatzeko garaian. Kontsideratzen dute antolaketa eta jarduera 

egokia dela gure haurrak mendiak eskaintzen dituen aukera desberdinak ezagutu 

ditzaten eta mendira zaletu daitezen.  

 

Finalistaren eguna ondo baloratzen dute. Interesgarria da mendira joaten den haurrak 

ikus dezala bera bezala aritzen diren haur asko eta asko direla gure lurraldean bertan. 

Bera ez dela salbuespena edo arraroa. Beste herrietakoekin ere harremana izan dezala 

eta festa egun bat gozatuz pasa dezala.  

 

Zenbaiten ustez eskaladako hastapen jarduerak dira arrakastatsuenak eta horiek 

gehiago zabaltzen indarrak jarri beharko lirateke.  

 

Bada horrelako masifikazioak gustuko ez dituenak edo beren herriak bertako 

mendietara bakarrik joatea erabaki dutenak.  
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13. KOMUNIKABIDEAK 

Mendiak komunikabideetan jasotzen duen trataerak ez du laguntzen mendizaletasuna 

promozionatzen. Batetik presentzia urria dute eta bestetik ikuspegi sentsazionalistatik 

emandakoak dira.  

 

Mendian gertatutako istripuak, 8 milakoekin gertatutako balentriaren bat, muturreko 

egoeran burututako zerbait … Morboa duten gertaera epikoak eta esponsor (babesle) 

komertzialak atzetik direla askotan.  

 

Beste kiroletan agertu ohi den bezala: entrenamendu saioetako gorabeherak, 

protagonistekin elkarrizketak eta antzekoak apenas agertzen diren.  

 

Orain arte mendi taldeen oharrak eta irteerak astero argitaratzen zuen prentsa 

idatziko hemengo komunikabide batek ere bertan behera utzi du atal hori arrazoi 

ekonomikoak argudiatuz.  

 

Askotan herri aldizkariek eta gertuko komunikabideek eragin handiago dute horrelako 

gaiei dagokionez, irakurlea identifikatuago sentitzen baita. Gazteen kasuan, esate 

baterako, internetera eta sare sozialetara jotzeko ohitura handiagoa dute prentsa 

idaztira baino. Horrelakoak maiz herriko mendi elkarteen asteburuko irteeren oharrak 

argitaratzen ditu; baina zalantzak ditugu horrek gazteak edo jende berria erakartzeko 

eraginik ba ote duen.  

 

Oro har zenbaiten ustez esan daiteke kirol txikiak baztertuta daudela komunikabideen 

aldetik zenbait modalitateekiko alderatuta (zer esanik ez futbolarekiko). Kontua da 

gure lurraldean federatutako lizentzia gehien duen jarduera mendia dela. 

Kontraesana? 

 

Tartean badira dokumentalak edo erreportajeak ikuspegi bukolikoa eta idilikoa 

sustatzen lagundu dezaketenak, zaletasuna sustatzen, alegia: Nepaleko irudiak, paraje 

eta paisaia liluragarriak, naturaren eremu ikusgarriak, espedizio eta ibilaldi 



GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOAGIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOAGIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOAGIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA    
Federación Guipuzcoana de MontañaFederación Guipuzcoana de MontañaFederación Guipuzcoana de MontañaFederación Guipuzcoana de Montaña    

 

erakargarriak, zapaldu gabeko paraje ezezagunak, budismoarekin lotutako ingurune 

bakartiak …  

 

Prentsa idatzian ere badira astero ibilbideren bat aurkezten duten saioak edo 

gehigarriren bat eransten dutenak edo. Baita mendi elkarteetako asteburuetako 

irteeren berri jasotzen dutenak ere. BERRIAk duen interneteko ataria ere ezin utzi 

aipatu gabe.  

 

Oro har komunikabideetan gure eskola kirolaren ereduaren inguruan ikuspegi 

desitxuratu eta negatiboa eman ohi da.  
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14. HAURREN MOTIBAZIOA  

 

MENDIRA JOATEKO UMEEK DITUZTEN MOTIBAZIOAK 

• Lagunekin: egotea, joatea, barre egitea, berba egiteko aukera izatea, abesten 

jardutea,  lagunarteko harremana, elkartasuna, ondo pasatzea, disfrutatzea … 

(baina lagunekin). Zenbait kasuetan gurasoekin eta familiarekin ere.  

• Begiraleak, monitoreak.  

• Jolastea, abenturak egitea, mendia esploratzea, belarrarekin jolastea, errekan 

bainatzea, aldapak korrika jaistea. Ondo pasatzea, gozatzea.  

• Paisaiak, bistak eta leku politak ikustea (eta disfrutatzea). Kontuan izanik Euskal 

Herrian paisaia oso politak ditugula.  

• Leku berriak ezagutzea, gauzak ikustea. 

• Gailurrera (puntara) iristea, mendi gaina zapaldu eta garrasi egitea.  

• Sentitzen den lasaitasuna, erlaxatu egiten nau, dagoen isiltasuna, bakarrik egon 

hausnartzeko, beste inor gabe egon naturaz inguratuta, belarretan etzanda 

egon, haizearen zarata, natura entzutea, arnasa sakon hartzea.  

• Ikusten diren animaliak, intsektuak, arrainak, loreak, landareak… ikustea. 

Txorien kantuak (txorrotxioa) entzutea. Belarretan jolastea, Ibaiak, errekak, 

zuhaitzak, zelaiak, perretxikoak …   

• Txakurrarekin joatea.  

• Naturan egotea, natura atsegin dudalako, naturarekin komunikatzen egotea, 

zuhaitz baten gerizpean egotea.  

• Haize freskoa hartzea, aire garbia arnastea.   

• Natura eta kirola uztartzea, kirola egitea, BTTn ibiltzea.   

• Hamaiketakoa jatea. Ur freskoa edatea.  

• Aldaparik gabeko ibilbideak, eguraldi onarekin joatea.  
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MENDIRA EZ JOATEKO MOTIBOAK 

• Beste plan bat dut : futbola, pilota, karate, saskibaloia, kirol partida bat, 

igeriketa, gimnasia erritmikoa, musika, solfeo, abesbatza entsegua, ehiza, 

azterketetarako estudiatu, familiarekin kanpora joan, famili bazkaria … Gauza 

askotan apuntatuta nago eta bat gehiagotan ezin naiz sartu. Ez dut aste 

bukaera bat ere libre.    

• Ez dudalako denborarik (astirik), ez naiz denera iristen, eta denbora asko 

kentzen du mendiak.  

• Lo egin nahi dudalako. 

• Ez zait asko gustatzen: nekatu egiten da, igandetan nekatuta egoten naiz, 

pereza ematen dit.   

• Nire gurasoei ez zaie asko gustatzen.  

• Irteera ordua goizegi da. 

• Nire lagunak ez doaz eta.  

• Mendian bizi naiz eta.  

• Ordaindu egin behar da.  

• Gurasoek ez didate uzten.  

• Komunik ez dago.  

• Autobus bidaia luzeegia.  

• Jende gehiegi joaten delako eta zarata gehiegi egoten delako,  

• Eguraldi txarra egiten duelako, edo hotza (onarekin joaten naiz).  

 

“Ez naiz inoiz mendira joan” (Gipuzkoako 12 urteko haur batek esana). 
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15. ESKOLA KIROLAREN EREDUA 

Gipuzkoan aurrera eramaten dugun eskola kiroleko eredu honek onura asko ditu gure 

haurrentzat: 

 

Kirol desberdin ugari lantzen dituzte, oinarri zabal bat garatuz gerora edozein kirol 

modalitatera egokitzeko erraztasuna izanik.  

 

Ez dago epe laburreko errendimendura eta garaipenera soilik bideratuta; baizik eta 

ikastera, hobetzera, gozatzera, lagunak eginaz ondo pasatzera eta epe luzera lan 

egitera. Horrek neurri handi batean uzte goiztiarra saihesten du. Ez du frustraziorik 

(porrot sentsaziorik) sentiarazten; eta bestalde, beste modalitate batera jauzia egiteko 

aukera errealak ditu. 

 

Eredu honen ezaugarri bat da modalitate ugari hauen arteko konbibentzia, elkarbizitza, 

oreka eta harmoniazko harremana. Lege urraketa ugari ezagutzen dira. Asko eskola 

kirolaren eredu honen filosofiaren aurkakoak dira, berezkoa duen 

bateragarritasunaren kontra doaz. Lagunarteko partidak igande guztiak beteaz, 

besteak beste. 

 

Ebidentziak diote: parte hartzea handiago izateaz gain, aisialdian helduaroan jarduera 

fisikoa egiten jarraitzeko ohitura gehiago hedatzeaz gain, sozializazioa, lagunartea eta 

balioak garatzeko egokiagoa izateaz gain, errendimenduari begira ere arrakastatsuago 

dela. Beheko mailetan arrakasta ezagutu duten hainbat eta hainbat haur ez dira gai 

izan senior mailara iristeko (bidean galdu dira, utzi egin dute kirola). Kadete eta jubenil 

maila arte beren herrian jarraitu duten askok gero goi-maila eskuratu dute.  

 

Igandetan kirol kolektiboen partidak ahalbidetzeak kalte izugarria egin die atletismo 

eta mendia bezalako kirolei. Zenbait herrietan beren jarduera ia desagertzeraino.  
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7. Hobetzeko proposatzen diren 100 esku-hartze neurriak 

 

Azken finean atal hau seigarrenaren barnean (“Azterketaren emaitzak” atalean) sailka 

genezake. Izan ere neurri handi batean ikerketaren parte hartze prozesu honetatik 

irtendako proposamenak biltzen baitira. Haien ahotatik jasotakoak. Baina atal honek 

duen garrantzia ikusirik, entitate, nortasun, propioa eman eta berezko atala sortzea 

erabaki da.  

 

Erakundea  

/ eremua 

Proposatutako 

neurri 

kopurua  

16.- Erraztu mendira etortzea   5 

17.- Elementu erakargarriak gehitu  8 

18.- Eskola Mendi egitaraua  5 

19.- Ikastetxeak 25 

20.- Komunikabideak  6 

21.- Mendi Elkarteak 11 

22.- Foru Aldundia (GFA) 12 

23.- Mendi Federazioa (GMF) 28 

GUZTIRA 100 
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16. ERRAZTU (mendi ibilaldi errazagoak proposatu)   

Begi bistakoa da mendi irteerek beste jarduera batzuk baino sakrifizio handiagoa 

eskatzen dutela, esfortzuaren kultura oso modan ez dagoen garaian. Hainbatek 

proposatu izan du neke horiek arinduz agian haur eta gazte gehiago mendira 

erakartzea lortuko litzatekeela.  

 

• Ibilbide beraren gogortasuna izango litzateke egokitu edo mugatu beharreko 

lehenengo aldagaia. Erakargarriagoa bihurtze aldera eta ez hain nekagarria, 

haurrekin aritzen direnek beraiek hartu dituzten neurriak aipatzen dituzte: 

ibilbide errazagoak, laburragoak, desnibel gutxiagorekin …  Bestalde, ez dugu 

ahaztu behar aspaldian parte hartzaileen adina asko jaitsi dela, eta horrek 

egokitzapen bat eskatzen duela. 

 

• Irteera ordua atzeratzea izango litzateke beste egokitzapen neurri bat. Zenbait 

lekutan horrela ari dira egiten, besteak beste 9ak arte atzeratuz edo.  

 

• Baloratu beharreko beste faktore bat itzulera ordua izango litzateke, hau da 

goiz buelta edo egun osoko irteerak proposatu. Ume askok igande arratsaldean 

lagunekin kalera irten nahi izaten dute, batetik; eta bestetik mendira egun 

osorako irtetzeak otorduak prestatzea eta logistika aldetik lan gehigarri handia 

eskatzen du (familia osoa joanez gero, batik bat). Zenbait elkarteetan 

nabarmena izaten da partaide kopuruaren jaitsiera egun osorako irteeratan.  

 

• Era berean erraztu informazioa jasotzeko aukerak: data, kokapen geografikoa, 

ibilbidearen ezaugarriak …  

 

• Erraztu izena eman eta ordainketarako prozedura.  

 

Esan beharra dago hala ere, bere esperientziatik abiatuta aipatzen duenik horrelako 

moldaketak probatu dituztela beren elkartean eta ez direla arrakastatsuak izan, ez 

dutela eraginik izan jende berria animatzeko garaian.    
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17. ELEMENTU ERAKARGARRIAK GEHITU (mendi irteeretan) 

Atal honetan sakondu aurretik, abiapuntu batzuk argitu beharko genituzke (ea guztiok 

bat gatozen):  

 

o Haurrekin egindako mendiko irteera hauen helburua izan beharko litzateke 

umeek disfrutatzea, gozatzea, ondo pasatzea, hurrengoan berriz ere etortzeko 

gogoz etxera itzul daitezen.  

 

o Ibilaldiak haurrengan pentsatuta daude; ez gurasoengan.  

 

o Beraz, helburua ez litzateke izan beharko kosta hala kosta gailurreraino igotzea.  

 

o Haurrak mendian (orokorrean) ez dira nekatzen; aspertu egiten dira. (Bestela 

ohartu beren kabuz jolasean hasten direnean zenbat korrika egiten duten)  

 

o Haur batentzat oinez ibiltzea, pausu bat bestearen atzetik, besterik gabe, ibili 

ibiltzeagatik ez du zentzurik. Ez ditu motibatzen.  

 

o Beraz, mendiko ibilaldi batek ez luke mugatu beharko: mendi bat igo, jaitsi, 

autobusean sartu eta berriz ere etxera.  

 

Zerbait erakargarria, deigarria, ilusionagarria, motibantea, berria, desberdina, 

esperogabea, inpaktantea, atsegina txertatzen saiatu behar gara ibilaldietan haurrak 

engantxatzeko eta hurrengoan berriz ere etortzeko irrikan egon daitezen.  

 

Haurrekin egindako mendiko ibilaldietan erantsi daitezkeen hainbat jarduera eta 

elementuen zerrenda:  

• Aukeratu ibilbidean zehar haurrentzat interesgarriak izan daitezkeen elementu 

eta osagaiak: errekara harriak botatzeko aukera, errekan bainu bat hartzekoa, 

erreka zeharkatzeko zubitxoa harriak zapalduaz, uretan dikeak eta kanalak egin,  

zuhaitzetara igo, kobazuloren bat, tuneltxoak edo pasabideak egin, tirolina edo 

pasamanos bat muntatu, agian kolunpioak edo jolas parkea amaieran, edo herri 

horretako jaiak direla egun horretan, edo … piragua, arroilen jaitsiera, rafting …  
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• Erronkak aldatu eta handitu: Gero eta gailur altuagoak, ibilbide luzeagoak, 

elurretan ibilaldiak, gauez mendian zeruaz gozatu, gaua kanpinean pasa lotan, 

mendiko aterpetxean jende ezezagunarekin konpartituz …   

 

• Utzi aukera nahi dutenean ibilaldian geldialdiak egiteko. Gustura badaude 

jolasean jarraitzeko aukera izan dezatela: basoan ezkutaketara jolasteko, 

harriak errekara botatzeko, zuhaitza eskalatzeko, zomorroak bilatzeko, 

zapaburuak harrapatzeko, makiltxoekin jolasteko, arku bat egin, harrapaketa 

desberdinak (stop, katera, poliziak eta lapurrak), jolas tradizionalak …  

 

• “Altxorraren bila” edo antzeko jolasak eta irteerak antolatu.  

 

• Inguru hartako leku bitxiren bat bisitatu: Olentzeroren etxea, EkainBerri, Peru-

Harri (Iñaki Perurenaren etxea), multiabentura parkeren bat, rokodromoren 

bat, animaliak dituzten lekuren bat …  

 

• Tailer antzekoak antolatu: animalien aztarnak topatu, txorien habiak, hosto 

desberdinak zein zuhaitzetakoak ote diren, intsektu bitxiak aurkitu; zapaburuak 

arrantzatu putzutan; igelerantz trantsizioa egiten ari den bat topatu …   

 

• Zenbait asmakizun edo argitu beharreko erronka luzatu: zuhaitz hark zenbat 

neurtzen ote duen; eta zenbat urte ote dituen; tontor hura zein ote den, iparra 

non ote dagoen … 

 

• Ikus IV. Eranskina: “Haurrentzat zuzendutako mendi ibilaldien ezaugarriak”.  
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18. ESKOLA-MENDI PROGRAMA 

 

• Finalistaren eguna dataz aldatu (Urriko bigarren igandea) urtero “Nafarroa 

Oinez” festarekin bat ez egiteko. 

 

• Finalistaren egunean haurrak eta gurasoak ez bereizi, ibilbide beretik elkarrekin 

jarraitzeko aukera izan dezatela.  

 

• Mendiko zenbait modalitateetan lehiaren egitura (beste kiroletan bezala) ere 

txertatu. Esate baterako eskaladako txapelketak egiten hasi. Dena den 

azpimarratu nahi da ibilaldietan eta jarraitu beharko litzatekeela mendiaren 

bereizgarria den lehiarik gabeko izaerari eutsiz.  

 

• Diplomaren gaia errebisatu eta ikuspegi modernoagoa ematen saiatu 

(erakargarriagoa bihurtze aldera). 

 

• Ibilaldi neurtuetan eta antzekoetan alizienteak erabili: saria, hamaiketakoa, 

oparitxoak …  
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19. IKASTETXEETARAKO NEURRIAK 

Eskoletan mendiarekin lotutako proiekzioak (ikus-entzunezkoak) botatzea 

interesgarria izan daiteke mendizaletasuna sustatzeko.  

• Istorio bat kontatzen dutenak, suspensea daukatenak: lortuko ote du?, bidean 

sortutako ustekabeak … 

 

• Beraiek identifikatuta sentitzeko protagonistak gaztetxoak, ingurukoak, 

hurbilekoak dituztenak.  

 

• Mendiko aukera desberdinak aurkeztuz: eskia, eskalada, rafting, arroilen 

jaitsiera, via ferrata, tirolina, zubi tibetarra, barrankoa, kobazuloa, jauzia egiten, 

snowboard … Sekuentzia azkarrak, motzak eta erakargarriak (adrenalina, 

abentura).  

 

• Adinaren arabera, baina erronka suposatzen duten jarduerak, hazañak 

(balentria), zailtasun handikoak, paisaia bereziak … lilura eta erakargarritasuna 

eragin dezakete.  

Hezkuntza Arautuan hainbat arlotan jorratzen diren edukiak mendian landu daitezke 

modu erabat naturalean. Curriculumeko eduki ugari lantzeko berezko laborategi 

aparta izan daiteke mendia.  

 

Gorputz Hezkuntza Arloa 

Arlo honen helburuetariko bat izan ohi da: aisialdirako ohitura osasuntsuak sustatzea. 

Zein testuinguru aproposagoa mendia baino horrelako azturak sakontzeko?  

• Herrialde gehienetan gai multzo bat eskaini ohi zaio “Natur jarduerak” edo 

natur eremuan burututako ekintzei. Curriculumeko edukietan aurki daitezke: 

orientazioa, mendian ibiltzeko segurtasun arauak eta oinarrizko ezaugarriak, 

eskaladara hastapena, BTT, eskia …  

• Inguruko Mendi Elkarteko ordezkariak etorri daitezke beren eskaintza 

aurkeztera, bereziki adin horretako ikasleentzat interesgarriena izan 

daitekeena.  
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• Ikasle bakoitzarekin hitz eginda (beraien motrizitatea eta zaletasunak) Gorputz 

Hezkuntzako irakasleak ondoen ezagutzen dituenez, inguruko egiturak 

aintzakotzat hartuta orientatzen eta bideratzen lagun diezaieke. 

 

Natur arloa 

• Biologian: babestutako guneak, ekosistema desberdinak, zuhaitzak, loreen 

osagaiak, ugaltze prozesuaren fase desberdinak, hosto desberdinak, garoen 

esporak, igelen metamorfosi prozesua, hildako animalien hezurdurak, kumeak 

elikatzen, animali jaio berriak …  

• Geologian: geruzak, failak, haranak, meandroak, harri eta mineral desberdinak, 

kanpoko indarren eragina, higadura, garraioa, sedimentazioaren adibideak …  

• Ingurumena babestearen aldeko jarrera. Biodibertsitatea baloratzekoa eta 

beste zenbait sentsibilizazio jarduera. 

• Hezkuntza Formalean irakasgai bakoitzari lotutako helburu edo konpetentzia 

zehatzez gain, baditu hainbat oinarrizko gaitasun, zehar-lerro edo helburu 

orokor ere. Horiek besteak beste Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuan (IHP) ere 

jasota egon ohi dira. Hor kokatuko genituzke esate baterako, Agenda 21ekin 

lotutako ikuspegia eta balioak landu ikasleen artean: berde bizi, ingurumena 

baloratu eta zaindu, ikuspegi ekologikoa, garapen jasangarria … Natura 

maitatzen ikasten duenak mendira joateko motibazio zein erraztasun 

handiagoa izango du beti ere. 

• Garraio aktiboaren aldeko mezuak. Alegia oinez eta bizikletaz desplazatzeko 

joerak. Energia berriztagarrien aldeko apustua, kutsadura mugatzeaz, norbere 

burujabetza eta osasuna bezalako balioak landuz, transferentzia positibo 

nabarmena lortuko dugu mendira oinez joateko ohitura errazte aldera.  

 

Gizarte arloan: 

• Giza aztarna eta historikoa: trikuharriak, harrespil, tumulu eta monumentu 

megalitikoak, kobazuloak, muga-harriak, mugarri eginkizuna duten zuhaitzak, 

gazteluen aztarnak, lubaki eta trintxeren aztarnak, errotak, meategiak, labeak, 

karobiak, bordak, arropa garbitzeko askak, ferratokiak, belar ziloak, ardiei 

botika emateko askak, hainbat gertaera bereziren eta usadio zaharren lekukoak 

…  
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• Eskola kiroleko koordinatzaileak kontzientziatu eta sentsibilizatu egin beharko 

ditugu. Koordinatzaileak garbi izan behar ditu mendiak eskaintzen dituen 

aukerak, eta haien aldeko apustu nabarmena egin. Zenbait lekutan arriskua 

dago gurasoen presioa batez ere talde kiroletara bideratzen denez, behin haiek 

ondo kudeatuta espedientea bete dela pentsatzekoa. Kontuan izanik mendiak 

zenbat onura eragiten dituen eta motrizitate maila eskaseko ikasleek aukera 

gutxi dituztela hainbat jardueratan parte hartzeko, mendia sustatzea irtenbide 

guztiz egokia ikusten dugu ikastetxearen aldetik.  

 

• Koordinatzaileari eskertu (saritu) egin beharko diogu bere ahalegina. 

Diskriminazio (ekintza) positibo eta indartze neurririk hartu gabe ere zenbait 

kirol primeran joango dira haizea alde baitute ingurunean. Beste zenbait kirol 

minoritario ordea, ondo mimatu eta zaindu behar ditugu benetan hutsaren 

hurrengo ez izatea nahi badugu. Ikusi da koordinatzailearen lana funtsezkoa 

dela (erabakigarria). Mendira ume asko edo gutxi joatea, neurri handi batean 

bere baitan dago.  Garrantzitsua da koordinatzailea espedientea betetzera 

soilik ez mugatzea.   

 

• Beste kiroletan ez bezala, mendiko jarduera gehienak igandetan gauzatzen 

direnez, kasu askotan egokia izan daiteke eskola kiroleko koordinatzaileak 

beste ordezkari bat ere aukeratzea (gurasoren bat edo) berak ekitaldi horietan 

presente egoterik ez badu. Esan beharrik ez dago pertsona horren profilak eta 

ezaugarri bereziak eraginkorrak izango direla helburu hauen arrakastari begira. 

Bere izaera, nortasuna, inplikazioa, lidergoa… motibazioa zabaldu eta umeak 

engantxatzeko garaian.  

 

• Inguruko mendi elkarteekin harremanak estutu beharko lirateke elkarlanerako 

ateak zabalduz. Esan beharrik ez dago bi aldeak aterako liratekeela irabazten.  

 

 

• Gurasoenganako informazioa eta harremana gehiago sakondu. 
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• Gurasoak sentsibilizatu eta kontzientziatu mendiaren onurez eta abantailez, ea 

seme-alabak animatzen eta bideratzen dituzten mendiko jardueretan parte 

hartzera. Horretarako eskola eta guraso elkarteetako egiturez baliatu (oharrak 

seme-alaben bidez, gutunak, e-mailak). Publizitate kanpainak diseinatu: 

posterrak, kartelak, triptikoak …  

 

• Guraso Elkartearekin elkarlanean aritu mendiko irteerak prestatzen. 

Kudeaketan protagonismoa eta ardurak emanez, berea den zerbait sentitu 

dezatela eta beren bazkideak parte hartzera anima ditzatela.  

 

• Haurrei informazio erakargarriagoa eman. Irudiaz baliatu: web orrialdea, 

argazkiak, kartelak … Saiatu begietatik sartzen egun ditugun baliabideei esker. 

Irudi inpaktante batek errazago engantxatu lezake.  

 

• Ikasle helduek (Batxilergokoak, DBH ?) gazteagoei orientazio probak prestatu 

(altxorraren bila edo antzekoak)  

 

• Haurrak teknologi berrien aroan jaioak dira eta beren eguneroko jardueretan 

barneratuta dituzte. Asmatu egin beharko genuke mendiko jardueratan horiek 

integratzen: altxorraren bila jolasa whatshapp mezuen bidez eta antzeko 

aukerak esperimentatu, taldeka ibilbide laburrak egin ditzatela GPSa jarraituz, 

erronka desberdinak proposatu …  

 

• Geocaching eta antzekoak irakatsi eta erabiltzeko saioak prestatu. Beraientzat 

oso motibagarria izan daiteke.  

 

OHARRAK: 

* Hainbat neurri Mendi Elkarte, Federazioa eta Foru Aldundiarekin elkarlanean burutu 

beharko lirateke. Ez ditugu atal bakoitzean errepikatuko. 

 

* Ikasle eta eskolentzako lehiaketak eta sariak (marrazkia, idazlana, argazkia, ibilaldi 

bat, programazio bat…) beste atal batean datoz azalduta (Mendi federazioarena, 23).  
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20. KOMUNIKABIDEAK 

 

Ikerketa honen ondorioen berri luzatu komunikabideei, mendizaletasunak gure 

haurren artean bizi duen egoeraren berri izan dezaten.  

Mendizaletasunak dituen onuren jakitun izanik, Gonbidatu:  

• Mendiaren aldeko jarrera izatera, jarduera hauek sustatuz eta aldeko ikuspegia 

emanez, mendizaletasunaren prestigioa eta izen ona hedatzen laguntzera,  

 

• Mendi elkarteetako asteburuetako irteeren berri jaso eta zabaltzera, 

 

• Arlo honetako kirolariak elkarrizketatu eta haurrentzat eredu gisa ezagunak 

izaten laguntzera, 

 

• Beren entrenamendu eta lehiaketen berri jakinaraztera,  

 

• Maiztasunez (astero edo) edozeinentzat eskuragarri dagoen mendi ibilaldiren 

bat proposatzera,    

 

• Kirol desberdinetan federatutako kopuruen berri eman, fitxa gehien dituen 

kirola mendia dela nabarmenduz. Alegia irakurle potentzial eta bezero asko 

dituela mendiak jakinarazi.  

 

OHARRA: 

Komunikabideentzat ere sortutako sariarena beste atal batean dator azalduta (23 

Mendi Federazioa).    
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21. MENDI ELKARTEAK 

 

• Bere inguruko (hurbileko) ikastetxeekin zubiak egin eta harremanak estutu 

beharko lituzkete.  

 

• Haurren irteeretarako laguntza teknikoa eskaini. Ahal den neurrian mendiari 

dagokionaz arduratu eta eskolak soilik izenak jasotzeaz eta lan 

administratiboaz. 

 

• Ibilbide naturalak, basatiak eta erakargarriak aukeratu, hormigoizko pistak 

saihestuz. 

 

• Autobusaz baliatuz, ibilbide linealak proposatu (ez zirkularrak) leku batetik 

abiatu eta beste desberdin batean amaitu. Beraien kabuz (beren autoarekin) 

ezinezkoak diren ibilbide alternatiboak proposatu.  

 

• Gertuko mendietan irteera gehiago prestatu.  

 

• Haurrei planoa banatu, puntu interesgarriak adieraziz; baita ibilbideko profila 

ere. Protagonismoa eta autonomia eman. Ikasi dezatela eta aldi berean 

motibatuagoak egon daitezela jardueratan.  

 

• Mendiarekin lotura duten ikastaro edo tailerrak prestatu.  

 

• “Zuhaitz landatze eguna” sortu herriko ikastetxe eta udalarekin elkarlanean 
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• Bai eta “mendi garbiketa eguna” ere. 

 

• Egin dituzten ibilbideei buruzko balorazioa sarean eskegi, besteek aukeratzeko 

informazio gehiago izan dezaten. Eraikitako blog edo web orrialdean, ibilbide 

posibleen zerrenda edo katalogo bat argitaratuta egongo da. Elkarte bakoitzak 

berriak proposa ditzake interesgarriak jotzen baditu, eta zerrenda horretakoak 

burutzen dituen neurrian beren satisfazio maila adierazi dezake (puntuazioa eta 

balorazio kualitatiboa). Era honetan, denbora aurrera doan neurrian 

interesgarrienak edo arrakastatsuenak zeintzuk diren jakingo dugu.  

 

• Familiari irteerak suposatzen dionaren inguruan hausnarketa egin. Askotan 

irteeratan azken momentura arte ez dakigu zenbat izango diren. Autobusa 

betez gero, bakoitzak 5na euro ordainduta konponduko litzateke; baina 

bestela? Bestalde, normalki pertsona bakoitzeko kobratu ohi da eta ez 

familiako. Zenbait familia ugaritan biderketa eginda kopurua esanguratsuegia 

atera daiteke. Laguntzak? Zenbait kasutan irteeraren kudeaketa Ikastetxeak 

hartzen du bere gai; eta ez mendi elkarteak.  
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22. FORU ALDUNDIA (GFA) 

 

• Igande batzuk gorde mendirako. Eskola kiroleko egutegiaren antolaketan 

adostu zein igandetan jardun daitezkeen kirol eskoletako teknifikazioko 

jarduerak (partidak zein entrenamendu saioak) eta zeintzuk gelditzen diren 

gordeta mendia, krosak, herri-kirolak edo beste kirol minoritarioren 

(estrategiko) baterako.  

*Kontuan izan behar da 2008ko teknifikazio dekretura arte igande guztiak zirela 

horrela eta orain, hilabetero batzuk proposatzen dela.  

 

• Foru Aldundia gonbidatu eskola kirolaren ereduaren inguruan gogoeta egitera. 

Ea kirol modalitate guztien arteko oreka eta harmonia nahi den, 

eginkizunerantz (task, tarea) bideratuta motibazio giroan, gehiegizko 

espezialitate goiztiarrik gabe. Eta eredu horren alde apustu egiteko prest 

dagoen.  

 

• Legea bete arazteko beharrezko diren neurriak hartzea. Paperean diseinu 

egokia ezartzeaz gain, bermatu egin beharko betetzen dela. Hitzarmenak 

sinatutako erakundeekin eta diru laguntza publikoak jasotzen dituzten 

elkarteekin adostu egin beharko ditu baldintzak eta jasoko diren ondorioak 

adostutako konpromisoak betetzen ez badira. 

 

• Bermatu dezala teknifikazio egitasmoek (kirol eskolek) izaera osagarria dutela 

eta ez ordezkatzailea (eskola kirolarekiko): legez dagozkien igandeak bakarrik 

erabiliz, beren gelakideekin eskola kirolean parte hartzen dutela egiaztatuz, 

modalitate desberdinetako entrenamendu saioak egun berean direla zainduz. 

 

• Urteko eskola kiroleko egutegian larunbata pare bat edo (Irailean eta 

Maiatzean) gutxienez mendiko irteeraren bat antolatzeko gordetzeko aholkatu 

eskualdetako mahai desberdinei. Eskola kirolaren barruan ikasle guztiek (baita 

inoiz joateko ohiturarik ez dutenek ere) izan dezatela mendi ibilaldi bat 
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behintzat bizitzeko eta esperimentatzeko aukera. Horrela adosten duten 

eskualdetan larunbata gehiago har ditzakete. Irailean egiteak denbora eman 

diezaieke talde-kirolei beren entrenamenduak eta hobeto prestatzeko 

denboraldiko lehen partidak hasi aurretik; Maiatzekoak aukera eman lezake 

jarduerak luzatzeko behin lehiaketak amaituta.  

 

• Zenbait eskualdetan, bideragarria delako edo (talde kirol gutxiago daudelako 

agian), larunbatetan mendi irteera gehiago sar daitezke.  

 

• Diru laguntzak handitu: bai haur eta kilometro bakoitzeko ematen direnak; bai 

eta Gipuzkoako muga pasa arren urrutiko mendietara joateagatik kontuan 

hartzen ez dena. 

 

• Diru laguntzak eskatzeko irizpideak malgutu: inprimakiak eta lan 

administratiboa erraztu, epeak lasaitu, hiruhilabeteko egutegiak ere onartu (eta 

ez ezinbestean urte osokoa), erakunde mota guztiak onartu …  

 

• Mendia beste ohiko kirol nagusiekin bateragarria eta bideragarria bihurtu. 

Taldekako kirolen  batean edo beste edozein izaerako batean federatuta 

dagoen gazteak (nerabeak) aukera izatea aldi berean, noizbehinka, mendiko 

jardueretan edo mendi ibilaldi batean parte hartu ahal izateko beren lagunekin. 

Kirolen bat egitea ez dadila bateraezina edo exkluiente izan 

mendizaletasunarekin.  

 

• Eskola kiroleko eskualdetako bulegoetako teknikariek ikastetxeetako 

koordinatzaileekin harremana estutuko dituzte mendirako jardueren datak eta 

epeak gogoratuz; behin eta berriz parte hartzera animatuz, beren ikasleen 

zerrendak nola doazen galdetuz (gainean egongo dira eta jarraipena egingo 

dute) …  
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• Garrantzitsua ikusten da hemen dugun eskola kirolaren eredu honen onurak 

ondo zabaltzen eta saltzen asmatzea. Izan ere komunikabide nagusiak eta 

zenbait eragile eta kolektibok ikuspegi honekin talka egiten dute.  

 

• Mendi Lehiaketan eta Mendia Ezagutu jardueran galdu den partaidetza 

berreskuratze aldera martxan jarri behar diren ekinbideak antolatzeko eta 

gainontzeko Hastapen Jardueretan eskatzen diren txanda guztiak hartu ahal 

izateko, Foru Aldundiak eskola mendizaletasunari ematen dion laguntza 

ekonomikoa igotzea ezinbestekoa da. 

 

OHARRAK: 

Mendi Federazioa, Mendi elkarteak eta ikastetxeen ataletan proposatutako zenbait 

neurritarako Foru Aldundiaren parte hartzea ere ezinbestekoa da. Hala ere atal 

bakoitzean behin eta berriz ez errepikatzea erabaki da. 

 

Koordinatzaile baten arabera, bi alternatiba daude:  

1. “Askatasun osoa eman guraso bakoitzak bere semearekin nahi duena 

egiteko, edo  

2. garai batean bezala, eskola kirolak duen filosofia hori erabat aurrera 

eramatea, baina zorroztasunez.”   

 

Koordinatzaile batek zioen: “Inork ez badu legea betearazten edo kirol nagusi hauei 

mugak jartzen, urte gutxi barru 3-4 kirolekin soilik geratuko gara”.  
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23. MENDI FEDERAZIOA (GMF) 

 

• Espezializatutako teknikari tituludun talde bat sortu (profesionalki liberatuak) 

lurraldeko eskaera guztiei erantzuteko. Gehien bat ikastetxeetatik eskola 

orduan jasotako eskaerak asetzeko izango badira ere, eskola orduz kanpo 

udalek luzatutako jardueretan ere aritzeko. Aterpetxeetan egonaldiak, eskalada 

ikastaroak eta antzekoak. Lehendik ere badago antzeko egitura baina 

interesgarria litzateke hau handitzea. Beste zenbait kirolek ere badute edo izan 

dute antzeko antolaketa: pilota, herri-kirolak, arrauna …  

 

• Haurren federazio lizentzien izaeraren inguruan hausnarketa egin: “lehiatze 

izaera” /  “parte hartze izaera”. Baloratu bata eta bestearen aldeko zein 

kontrako argudioak. Lan egin parte hartze izaerako jarduerek lehiatzekoak 

adinako diru kosturik izan ez dezaten.  

 

• Mendizaletasunak gizartean duen pisuaz baliatu, eraginkorra egin. Lizentzia 

gehien dituen eta ordaintzen dituen modalitateak bere lekua izan beharko luke 

erabakiak eta neurriak hartzeko garaian (bai eta diru-laguntzei dagokionez). 

Horrek bere isla izan beharko luke. 

 

• Astean zehar (beste kirolek izan ohi dituzten bezala) entrenamendu saioak 

antolatu, asteko hainbat egun eta ordutan haurrak okupatuta eta zainduta 

izango ditugula bermatuz. Egitura horietan hainbat eduki landu daitezke: 

orientazioa, eskalada, eski-aurrea (patinaia, roller-eski), BTT.  

 

• Mendiaren ezaugarri positibo bat konpetitibitatea (lehiakortasuna) ez 

bultzatzea bada ere; zenbaiten motibazioa areagotu eta erakartze aldera 

adostuko den kategoria batetik aurrera (infantilak, alebin 2. urtea?) txapelketa 

arautuen sistema ezarri daiteke, eskaladaren kasuan esate baterako.  
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• Inguruko irakasleen unibertsitate eskoletan eta Jarduera Fisiko eta Kiroletako 

Fakultateetan ikasketa planak aztertu eta informatu ea mendiarekin lotuta zer 

nolako prestakuntza ematen dieten beren graduatuei.  

 

• KIROLENErekin harremanak trukatu, mendiarekin lotura duten eskaintzaren 

berri jasotzeko eta zabaltzeko; baita formatzen ari diren teknikarien inguruan 

ere. Mendi elkarteei horren berri jakinarazi.  

 

• Hezkuntza Saileko BERRITZEGUNEekin elkarlanerako aukerak aztertu. Batetik 

Gorputz Hezkuntzako irakasleentzat prestakuntza ikastaroak antolatzeko; 

bestetik haurrak eta mendia gaiaren inguruan argitaratuta dagoen material 

didaktikoaren bilduma bat osatzeko; azkenik, bereziki gure testuingurura 

egokitutako material zehatza sortzeko.   

 

• Formakuntza ikastaroak antolatu. Bereziki Gorputz Hezkuntzako irakasle 

espezialistak Hezkuntza Arautuan mendizaletasuna gehiago landu ahal izateko 

(Hezkuntza Saileko prestakuntza egitarauetan).  

 

• Haurrekin mendiko jardueretan trebatzeko eta hezteko dagoen material 

didaktikoaren bilduma bat osatu eta hemengo errealitatera egokituta dagoen 

materiala sortu.  

 

• Mendi Elkarteak eta ikastetxeen artean zubiak sortu. Elkarteetan eskoletarako 

koordinatzaile bat izendatu, bilera egutegi bat zehaztu, elkarlana planifikatu eta 

instituzionalizatu.  

 

• Koordinatzaileen arteko sareak osatu, irteerak bateratuta egin ahal izateko 

talde txikien kasuan (herri txikiak, partaide gutxikoak …)  

 

Lehiaketak. Sariak.  

• Marrazki txapelketa. Mendizaletasunarekin lotutako marrazki edo pintura bat.  
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• Idazlan txapelketa. Mendizaletasunaren lotutako testu edo ipuina (gertaera 

erreal batean edo asmatutakoan oinarrituta). 

• “Ikastetxe mendizalea” saria. Mendizaletasuna ondoen sustatzen duen 

ikastetxea saritu nahi da. Azaldu egin beharko dute beren eskolan zein neurri 

hartzen diren mendirako zaletasuna bultzatzeko. Izan daiteke Gorputz 

Hezkuntza arloko unitate didaktiko bat; diziplinarteko ikuspegiz hainbat 

alorretik mendiarekin lotura duten jarduerak (biologia, geologia …) , eskolaz 

kanpoko ordutegian eskaintza …  

• “Ibilaldi didaktikoa”. Egitasmo bakoitzean argitu beharko da nondik norako 

ibilbidea proposatzen duten eta bertan zein elementu ikusiko diren eta 

ikasgelan aldez aurretik, mendian bien bitartean eta berriz ere gelan (edo 

etxean ondoren) zer eduki curricular eta nola landuko dituzten. Arlo guztiak 

jorratu daitezke: biologia, fauna, landaretza, geologia, historia, gorputz 

hezkuntza, zehar lerroak eta era guztietako konpetentziak. 

• “Komunikabide mendizalearen saria”. Urtean zehar mendiaz gehien kezkatu 

den eta mendiarekiko zaletasuna sustatzeko jarrera positiboagatik nabarmendu 

den programa edo komunikabidea. Periodista bat ere saritu daiteke, bere 

ibilbideagatik.  

 

• Umeentzako irteera egokien katalogo bat sortu, hainbat irizpideren arabera 

taulak osatuz eta informazio baliagarria eskainiz: distantzia, zailtasuna, frontoi 

estalia amaieran, tabernarik amaieran, haurrentzako kolunpiorik, iturririk, 

autobusak bira emateko lekurik … ondare biologikoa, geologikoa, historikoa … 

(kalifikazioa). Web orrialdean edota inprimatutako liburuxkan bidez argitaratu 

daiteke informazio hau.  

 

• Blog bat sortu (edo web orrialdean) mendi elkarteek ere (Federazioak 

eskainitakoaz gain) ibilbide proposamenak igotzeko aukera izan dezaten.  

 

• Blog horretan mendi elkarteek behin burutu dituzten irteeren inguruko 

balorapena eman dezatela, (bai kualitatiboa, zein puntuazioa). Modu honetan 

ibilbideen zerrenda bat izango genuke aukeratu ahal izateko, bakoitzaren 

ezaugarri, indar-gune eta hutsuneekin, eta honek prestaketa lana asko 

erraztuko luke.  
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• Mendi taldeekin elkarlanean aholkularitza zerbitzu bat sortu: telefonoa, e-maila 

… irteerak prestatzerakoan sortzen zaizkien zalantzen aurrean laguntza 

teknikoa eskaini ahal izateko. 

 

• Aukera eta eskaintza horien informazio gehiago bidali eskoletara ibilbideak 

antolatzeko laguntza gehiago izan dezaten.  

 

• Mendi elkarteek irteeren kartel eta ohar erakargarriak sortu ahal izateko 

irudien bilduma bat erabilgarri izan web orrialdean. Bai eta distantziak, profilak 

eta antzeko informazioa eskuragarri.  

 

• Kontzientziazio bilerak egin hezkuntza sare bakoitzeko zuzendarien elkarteekin, 

guraso elkarteen ordezkariekin (GIE, Kristau Eskola, Baikara … ). Sentsibilizazio 

lanaz gain (mendiaren garrantzia eta potentziala baliabide hezitzaile gisa), 

aurkeztu dauden baliabideak, aukerak, erraztasunak …   

 

• Dekalogo edo zerrenda bat sortu mendizaletasunak dituen onurekin. Bai 

ikastetxeetako arduradunak, baita gurasoak ere sentsibilizatzeko. (Eranskina III) 

 

• Liburuxka (agenda edo egunerokoa) xume bat sortu mendian izena ematen 

duen haur bakoitzari banatzeko. Bertan, mendizaletasunaren onurez gain, 

zenbait aholku mendian kontuan izateko, urteko egutegia, eta lekua haur 

bakoitzak irteera bakoitzaren ondoren bere gogoeta pertsonalak idatzi ahal 

izateko ibilbidea burutu eta gero.  

 

• Haurrekin mendi irteerak antolatzeko kontuan izan beharreko irizpide eta 

aholkuen zerrenda bat osatu. (Eranskina IV) 

 

• Ohiko mendiko modalitateak sustatzen jarraitzeaz gain, mendiko jarduera 

berriak ere sartu besteekin tartekatuta.  OHARRA:  Beste atal (edo 

erakundeekin) batera elkarlanean garatu beharreko neurriak batean bakarrik azaltzea erabaki 

da, ez gehiegi errepikatzearren.   
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8.- ONDORIOAK  

 

Zaila litzateke lan mardul honetako ideia nagusiak lerro gutxi batzuetan biltzen 

ahalegintzea. Hala ere, saiatu egingo gara.  

 

Azken urteotan nabarmen jaitsi da Gipuzkoako haurren parte hartzea Mendi 

Lehiaketan asteburuetarako prestatutako jardueretan. Arrazoiak ugariak badira ere, 

azpimarra daiteke: belaunaldi berriak erosotasunean ohitu garela (bai haurrak eta 

gurasoak ere) eta goiz jaiki eta jarduera neketsuari aurre egiteko adina adore ez dugula 

garai batean bezala. Balioak aldatu egiten dira eta badirudi esfortzua eta sakrifizioaren 

kulturak ez duela garai batean adinako izen onik. Bestalde, egungo haurrek aisialdian 

duten eskaintza izugarri zabaldu da.  

 

Eskola kirolaren ereduak aldaketak izan ditu, eta 2008a arte igandetan ezin bazitekeen 

jarduerarik antolatu (krosak eta mendiarentzat gordeta zeuden) lege moldaketa horrek 

izugarrizko kaltea egin dio mendizaletasunari, eta beste zenbait kirol gutxituri. 

Bestalde, kontuan izan behar da teorian jardunaldi kopurua mugatuta duen igandetako 

jarduera horrek legea ez duela errespetatzen eta horren ondorioz kaltea erabatekoa 

bihurtzen dela.  

 

Nabarmendu behar da kirol edo jarduera nagusi gutxi batzuk teknologia berrien garai 

hauetan izugarrizko oihartzuna jasotzen dutela komunikabideetan, gainontzekoak 

erabat estaliz. Kirolaren eremua gainditzea eragiten duen lekuz kanpoko presentzia 

horrek, ezinezko egiten du zenbait jarduera hezitzaile edo positibok beste kirol 

horiekin konpetitu ahal izatea. Hainbat kasutan, badirudi gizarte honetako 

lehentasunak eta balio eskala hankaz gora, iraulita ditugula.  

 

Mendiak dituen onurak zabaltzen eta saltzen asmatu egin behar dugu. Izan ere horien 

kontzientzia garbia izango balute ikastetxeek, gurasoek eta oro har administrazioak 

buru belarri murgilduko lirateke mendizaletasunaren sustapenean. Mendizaletasunak 

Euskal Herrian izan duen prestigio eta izen ona berreskuratzen ahalegindu behar dugu.  
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Txosten honetan ehun (100) neurri proposatzen dira haurren artean mendizaletasuna 

sustatzeko. Erakunde eta kolektibo desberdinei zuzenduta daude. Sailkatuta daude 

neurri sorta bakoitza nori bideratuta edo proposatuta dagoen multzoka aurkeztuz. 

Emaitza eraginkorrik lortu ahal izateko, ezinbesteko baldintza dugu diziplinarteko 

ikuspegia, zeharkakoa, hau da, aldi berean eremu desberdinetatik indar metaketa 

ematea, (sinergiak elkartzea) lorpen arrakastatsurik eskuratze aldera. Elkarlana ondo 

bideratuta eta denok arraunean norabide berean eginda bakarrik lortuko dugu 

egoerari aurre egitea.  

 

Sintesi gisa azpimarra daiteke bi neurri ildo nagusitzen direla.  

1. Politikoak, hau da, jarduera garrantzitsu hau babesteko bere aldeko neurri 

(ekintza) positiboak (eta horiek betetzen direla bermatu).  

2. Ekonomikoak, besteak beste giza-baliabideen dedikazioa handitu ahal 

izateko. Ez dadila gertatu ikastetxeek egindako eskaerak bertan behera utzi 

behar izatea.  

 

Lehenengo urratsa emana dago, baina aldapa malkartsu honetan bidea luzea dugu 

oraindik. Uste dugu gailurrak merezi duela: gure gazteen heziketa, ingurumena eta 

natura maitatzen ikastea, arbasoen ohiturei eustea, planetaren etorkizuna, guztion 

osasuna eta bizi-kalitatea … Bada, denborarik galdu gabe: MENDIZALEOK … AURRERA! 

GOAZEN! 

Donostian 2016ko Iraila 

 

Egilea: Luix Mari Zulaika Isasti 

 

Hezkuntza eta Kirol Fakultatea. Gasteiz. 

Kirol eta Gorputz Hezkuntza Saila.  

 

 

GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOArentzat egindako txostena 
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9.- ERANSKINAK (material osagarria) 

9.1. Ikerketa honetan erabili den inkesta 

9.2. Eztabaida taldetako partehartzaileak  

9.3. Mendizaletasunaren onurak gizartearentzat 

9.4. Haurrei zuzendutako mendiko ibilaldien ezaugarriak 

9.5. Haurrek aire librerako dituzten eskubideak 

9.6. Tetxus Barandiaranek (GMF) Eskola kiroleko Lurralde 

kontseiluan aurkeztutako idatzia 
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Eranskina I 

Erabilitako inkesta (eztabaida-taldetara hurbiltzerik ez zutenek on-line 

betetzeko)  
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MENDIZALETASUNA SUSTATZEN HAURREN ARTEAN.     GALDETEGIA 

• Sexua:  □ gizonezko;   □ emakumezko 

• Adina: □ ≤14 urte; □ 15-25 urte; □ 25-40 urte; □ 40-64 urte; □ ≥65 urte 

• Mendiarekin lotura:  mendi-elkarte bateko batzordekoa  □ ;  eskola-kiroleko 

koordinatzailea  □;  gurasoa  □ ;  irakaslea □ ;  mendizalea  □ ; besterik? □ 

Mesedez hurrengo esaldiekiko duzun adostasun maila edo zure iritzia azal ezazu: 

 

B
A

I 

B
a

tz
u

e
ta

n
 

E
Z

 

E
z 

d
a

k
it

 

1. Haur eta gazteen mendiko parte-hartzea jaitsi egin da azken 

urteetan   

    

2. Mendiko aktibitate mota guztietan parte-hartzearen aldaketa 

berdintsua izan da 

    

3. Nesken eta mutilen parte hartzeak joera berdintsua du     

4. Mendizaletasunaren transmisioa behar bezala zaintzen da     

5. Parte-hartzearen aldaketa horretan mendizaleok ardurarik (errurik) 

badugu 

    

6. Eskoletatik behar adina lana egiten dute haurrak mendira zaletzeko     

7. (GMF) Federazioak antolatutako Eskola-Mendi programa egokia da 

haurrak parte hartzera animatzeko 

    

8. Eskola-umeen heziketa eta formakuntzan egokiagoa da 

mendizaletasuna beste kirolak baino 

    

9. “Finalistaren eguna” begi onez ikusten dut mendizaletasuna 

sustatzeko ekimen gisa 

    

10. Ibilbide laburrago eta errazagoak proposatu beharko genituzke     

11. Irteera ordua atzeratu egin beharko genuke       

12. Gertuko (hurbileko) mendiak aukeratu beharko genituzke     

13. Adinaren arabera azpitaldeak egin beharko genituzke     

14. Mendi taldeko batzordeetan jende gaztea sartzen saiatu beharko 

ginateke 

    

15. Haurrek jarduera lehiakorrak lasaiak baino nahiago dituzte     

16. Uste dut eskoletan espedizioetako proiekzioak ematea eragingarria 

izango liratekeela 

    

17. Gorputz Hezkuntzako klaseetan mendia behar adina lantzen da     

18. Beste irakasgaietatik ere mendizaletasuna landu daiteke     

19. Komunikabideek mendizaletasuna era positiboan bultzatzen dute     
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Eskola-mendiko jarduerak 1-5 bitartean balora itzazu: (1=oso gaizki; 5 =oso ondo). 

 1 2 3 4 5 

Eskolarteko mendi lehiaketa        

Gipuzkoako mendi zidorrak        

Eskaladarako hastapena        

Gipuzkoako parke naturalak        

Mendiko orientazioa        

Mendia ezagutu (aterpetxeetan egonaldiak)        

Espeleologia        

 

Zergatik uste duzu gazteen parte-hartzea jaitsi dela?:  (1-5 bitartean balora itzazu) 

 1 2 3 4 5 

Ez dute denborarik      

Gauza interesgarriagoak dituzte egiteko        

Beste kirol batzuk dituzte igande goizetan        

Mendia ez zaie erakargarria iruditzen (aspertu egiten dira)      

Hain goiz jaiki behar izateak atzeraka ematen die      

Gehiegi nekatzen dira mendian        

Bere lagunek ez dute joan nahi        

 

Zure ustez, haurrek zer dute gustukoen? Noiz gozatzen dute gehien mendian? (1-5)  

 1 2 3 4 5 

Lagunarte onean joaten direnean        

Paisaia politak ikusten dituztenean        

Tontor ospetsuak (altuak) igotzen dituztenean        

Arriskua edo abentura bizitzen dutenean        

 

Zein neurri bururatzen zaizkizu haur eta gazteen artean mendizaletasuna 

bultzatzeko? (Proposamen berriak gaurko gazteentzako erakargarriak) 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Erantzunen bat argitu edo sakondu nahi izanez gero, orrialde gehiago erabil ditzakezu 
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Eranskina II 

Eztabaida-taldetako parte hartzaileak  
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Eskerrik beroenak beren ekarpenekin lagundu duten guztiei. 

BURUTUTAKO EZTABAIDA TALDEAK 

MENDI TALDEAK 

Legazpian (Apirilaren 5a) 

Izadi-zaleak. Legazpia.  

Arrola. Antzuola.  

Goierri. Urretxu.  

Lagun Onak. Azpeitia. 2 

Gorla. Bergara.  

Pol-Pol. Bergara.   

 

Hernanin (Apirilaren 7a)  

Mendiriz mendi. Hernani. 3 

Urdaburu. Errenteria. 4 

Arrola. Antzuola. 1 

Aitzarte. Donostia. 2 

Inda mendi. Zumaia. 2 

Erlaitz. Irun. 1 

 

INKESTETAN 

Fortuna K.E. Donostia.  

Agiro M.E. Zestoa.  

Anaitasuna. Azkoitia.  

 

MENDI FEDERAZIOKO TEKNIKAR. 

Donostian (Martxoaren 17an) 

4 kide (GMF) 

 

FORU ALDUNDIKO TEKNIKARIAK 

Donostian (Ekainaren 10a) 

3kide (GFA) 

 

MENDI FEDERAZIOKO ORDEZKAR. 

Donostian (Ekainaren 10a) 

2 kide (GMF) 

 

ESKOLA KIROLEKO KOORDINATZAILEAK 

Ordizian  (Maiatzaren 2a)  

Urdaneta eskola publikoa. Ordizia. 

Jakintza ikastola. Ordizia. 

Aitxuri Herri Eskola. Zegama. 

Laiotz Herri Eskola. Segura.  

Joxe Miel Barandiaran. Ataun.  

Loinazpe. Beasain.  

La Salle. Beasain. 

Andramendi ikastola. Beasain. 

Murumendi. Beasain. 

Ikasberri ikastola. Azpeitia. 

Xabier Munibe. Azkoitia.  

Orokieta Eskola Publikoa. Zarautz.  

Luzaro ikastetxea. Deba. 

Laskorain ikastola. Tolosa. 

Alkartasuna Lizeoa. Beasain. 

Aita Iparragirre. Idiazabal. 

Urretxu-Zumarraga ikastola. 

Gainzuri. Urretxu. 

La Salle-Legazpia. Zumarraga.  

Domingo Agirre. Legazpia. 

Haztegi ikastola. Legazpia.  

Ugaro. Legorreta.  

Olaberriako HE. Olaberria.  

San Andres. Ormaiztegi.  

 

Hondarribian (Apirilaren 28a)  

Ama Guadalupekoa. Hondarribia. 

San Jose (Hijas de la Cruz) 

Hondarribia. 

La Salle. Irun. 

Zurriola ikastola. Donostia. 
  Elkar Hezi (Oñati) Inkesta 

  Aranzadi ikastola (Bergara) Inkesta 
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Eranskina III 

Mendizaletasunaren onurak gizartearentzat 
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MENDIZALETASUNAREN ONURAK GIZARTEARENTZAT. Mendia sustatzeko arrazoiak.   

Mendia ez da kirol bat gehiago, besterik gabe, berezia da. Heziketari 

lotutako osagai handia du.  

Lehiakortasunik bultzatzen ez duen kirol jarduera bakarretarikoa da. 

Haurrekin batera aldi berean gurasoek ere parte har dezakete. 

Jarduera erabat inklusiboa da: adin, maila, sexu, ikastetxe, gaitasun 

desberdineko haurrek elkarrekin harmonian parte hartzen dute. 

Hezitzailea da, bai balioei zein edukiei dagokionez ere. 

Naturaz eta ingurumenaz gozatzen irakasten du.  

Ingurugiroa babestu eta ama-lurraren, zein garapen jasangarriaren garrantziaz 

kontzientziatzen laguntzen du.  

Lasaitasunaz, patxadaz eta denboraren kudeaketaz gogoeta egiten laguntzen du 

Lagunartea eta kideen arteko harremanak sendotzeko baliagarria da.  

Helburu bat lortzeko saiatze eta sakrifizioaren kultura indartzen du.  

Curriculumeko hainbat eduki lantzeko baliagarria da. Biologian, fauna, flora, 

ekosistemak, geologia … Mendia laborategi naturala da.  

Gizarte arloan: mendiak, herriak, paisaiak, bazterrak ezagutzeko aukera 

eskaintzen du.  

Ondasun kulturalak, gure arbasoen aztarna historiko ugari eta garai bateko 

bizimoduaren hainbat lekuko bertatik ezagutzeko parada ematen du.  

Jarduera oso osasuntsua da, aerobikoa eta gizakiaren berezko lokomozio eraz 

baliatzen dena. Aire garbia arnasteko aukera ematen dizu.  

Bizi-ziklo osoan zehar landu daitekeen jarduera da, baita aitona-amonek ere. 

Etorkizunari begira ohitura osasuntsua garatzeko guztiz baliagarria da.  

Jarduera merkea da, denentzat eskuragarri dagoena.  

Ez dezagun ahaztu turismo aktiboak gure ekonomiari egiten dion ekarpena.  
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Eranskina IV 

Haurrentzat zuzendutako mendi ibilaldien ezaugarriak 
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MENDI IBILALDIAK HAURREKIN.  

Haurrak motibatzeko aholkuak 

 

• Zailtasun apaleko ibilbideekin hasi. Bai luzera, desnibela (aldapa) eta 

erliebeari dagokionez ere. Nekea neurrikoa izan dadila. Zaletasuna 

sustatu nahi dugu beregan, berriz itzultzeko gogoz amaitu dezala, ez 

dezala jarduera hau gehiegizko nekearekin lotu.  

• Garbi izan lehentasuna haurrek dutela, haiei begira antolatutako 

jarduera dela; ez gurasoentzat.  

• Saiatu oinezko abiapuntua (autoz edo autobusez joanda) ahalik eta 

altuena lortzen; gero goranzko desnibela hain handia izan ez dadin.  

 

• Ez itsutu gailurra egin beharrarekin. Hamaiketako garaian jolasten 

eta gustura badaude, luzatu denbora behar adina. Ibilbidean 

gustuko zerbait topatzen badute, gelditu lasai. Gogoratu helburua 

haurrek ondo pasatzea dela.  

• Eskulanak egin: etxola bat eraiki (makilekin eta adarrekin) lurrean 

zein zuhaitz gainean, arku bat eta geziak egin, ezpata bat, katapulta 

bat, bastoia …  

• Adin bakoitzera egokitutako erronka eta helburua ezarri; baita haur 

bakoitzaren zaletasunera moldatutakoa ere. Bakoitzak duen  

motibazioa, kemena eta adorea desberdina da, nahiz eta adin bera 

izan. 
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• Haurrei nekea murrizten eta eroso ibiltzen irakatsi: erritmo lasaia 

eta konstantearekin abiatu, aldapa hasterakoan arropa kendu, goian 

gelditutakoan jantzi, malda igotzen hasterakoan ez edan, geroago 

baizik, motxilan alferrikako zamarik ez hartu, bidean atseden uneak 

tartekatu …  

• Aukeratu ibilbidean zehar haurrentzat interesgarriak izan 

daitezkeen elementu eta osagaiak. Enpatia izan, asmatu haurren 

larruan ipintzen. Zer da beraientzat atsegingarriena? Gustuko izango 

duten zerbait? errekara harriak botatzeko aukera, zuhaitzetara 

igotzekoa, soka bat zuhaitzeko adarretik lotuta liana eraiki, agian 

kolunpioak (zabuak) edo jolas parkea amaieran, edo herri horretako 

jaiak direla egun horretan, edo …  

• Adina aurrera doan heinean erronkak ere handituz joango dira. 

Gero eta gailur altuagoak, ibilbide luzeagoak, elurretan ibilaldiak, 

gauez mendian zeruaz gozatu, gaua kanpinean pasa lotan, mendiko 

aterpetxean jende ezezagunarekin konpartituz …   

• Ustekabe eta inprebistoentzako denbora aurreikusi (kalkulatu). Ez 

lotu ibilbideak denboraz juxtu, utzi aukera nahi dutenean 

gelditzeko, gustura badaude jolasean jarraitzeko, basoan 

ezkutaketara jolasteko, harriak errekara botatzeko, zuhaitza 

eskalatzeko, zomorroak bilatzeko, zapaburuak harrapatzeko, txorien 

habiak bilatzeko, mineral bitxiak topatzeko …  

• Neurriak hartu ibilaldia egoera errukigarrian buka ez dezaten: 

edateko urik gabe beroak pasata; aspaldi jateko guztiak amaituta, 

euriaz mela mela eginda aldagarririk gabe, hotzak jota babesteko 

osagarririk gabe… 

• Saiatu beren kuriositatea kitzikatzen eta estimulatzen: hosto 

desberdinak zein zuhaitzetakoak ote diren argitu; mineral eta fosil 

desberdinak topatu; intsektu bitxiak aurkitu; kirkerren bizitokiak 

bilatu; utzitako txori kabiak aurkitu; zapaburuak arrantzatu 
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putzutan; igelerantz trantsizioa egiten ari den bat topatu; zuhaitz 

hark zenbat neurtzen ote duen; eta zenbat urte ote dituen; tontor 

hura zein ote den … 

• Haur gehiago eta beraien adineko lagun (adiskide) gehiagorekin 

batera ateratzen saiatu. Beraien artean kontu-kontari eta jolastuz 

askoz hobeto pasatzen dute.  

• “Asko falta al da?” galdetzen dutenean, erdi eta epe laburreko 

helburuak ezarri. Animatzeko eta jarduera eramangarriagoa egiteko, 

ez aipatu bakarrik azken helmugara arte dugun distantzia. Laster 

hamaiketakoa non egingo dugun; berehala atsedena hartuko dugun 

lekua zein den; non hasten den aldapa behera; begi bistan dugun 

lepotik gailurra ikusten dela …   

• Ibilbidearekin lotura duen kondaira, gertaera historiko edo 

xelebrekeriren bat kontatu: gaztelu horren amaiera nola gertatu 

zen, guda ospetsu bat non burutu zen; lubaki eta trintxera horiek 

noiz erabili ziren; zaintzaileen garita horiek zein eginkizun zuten; 

zuhaitz horretan nor urkatu zuten; sorginkeria zela eta non erre 

zituzten; kontrabandistak nondik pasatzen ziren; ardiekin kostaldera 

joaterakon non atsedena hartzen zuten; meategietako karga idiekin 

zein bideetatik pasatzen zuten; egurra basoetatik zein erreketatik 

jaisten zituzten …  

• Zeharkatu duzuen guneren bat dela eta, ipuinen bat asmatu: 

jentilak eta pertsonaia mitologikoekin harremana duen istorioren 

bat; piratek beren altxorra non ezkutatu omen zuten; forma berezia 

duen haitz hori zertarako erabiltzen zuten; baso hori sorginduta 

dagoela, zeren eta behin …  

• Aspertzen hasiak sumatzen baditugu, beraien arreta desbideratzeko 

eta beren kezkak distraitze aldera beren gustuko gai baten inguruan 

hizketa gaia emango diegu: telebistako marrazki bizidunak, 

bezperako jolas garaian gertatuko bitxikeriren bat … Jolasen bat ere 
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proposa daiteke. Aldiko hizki bat aukeratu eta hizki horrekin hasten 

diren hitzak asmatzea (ikusten dituztenak lehendabizi, aldaerak 

ondoren), Ikusi-Makusi …   

• Homologatutako PR edo GR batetik bagoaz, proposatu ea nork 

topatzen duen lehendabizi markatutako hurrengo arrastoa. 

Motibatuta aurrerantz joateko aitzakia baliagarria izango dugu.  

• Haurrei protagonismoa eman, parte hartzeko aukera: fotokopia 

ibilbidearekin, profilarekin, ahal denean (adinaren arabera) 

iparrorratzak eta GPSak banatu… Ahal den neurrian beraiei ere 

erabakietan parte hartzen utzi: zein ibilbide, norabide, abiadura, 

jarduera … 

• Monitore bat topatu behar baduzu, mendiko ezagutza adina balora 

itzazu: bere trebetasun sozialak, harremanetarako gaitasuna, 

umeekin bat egin eta konektatzeko balio izatea, xelebrea azken 

finean. Haurrak helduengandik desberdinak dira eta giro informala 

beharrezkoa da lotura afektibo hori eskuratzeko. Ez ahaztu ikerketa 

honetan bertan hainbat haurrek mendiko alderdirik erakargarriena 

aukeratzeko garaian “monitoreekin egotea” azpimarratu dutela. 

• Haurrek gozatzea nahi badugu, ez zorrotzegiak izan: “hor ez 

zapaldu, zikindu egingo zara”, “horra ez joan, mina har dezakezu”, 

“harri hori ez bota, arriskutsua izan daiteke” … Ondo pasatzera 

etorri gara, egunerokoaz ahaztera, hirian astean zehar izango dute 

nahiko denbora debekuz josita itota bizitzeko. Izan dezatela aukera: 

maldan behera lurretik biraka jaisteko, pinaburuak jaurtitzeko, 

lokatzetan zikintzeko, zuhaitzetara igotzeko, erreka ertzean dikeak 

edo kanalak egiteko, harriak zapalduz erreka zeharkatzeko, sasi eta 

adar tartean tunelak egiteko, desinhibitzeko, eta lasai askatasunez 

jolasteko. Gogoramen ona eta berriz bueltatzeko gogoa lortzen 

saiatu behar gara.  

  



GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOAGIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOAGIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOAGIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA    
Federación Guipuzcoana de MontañaFederación Guipuzcoana de MontañaFederación Guipuzcoana de MontañaFederación Guipuzcoana de Montaña    

 

 

 

Eranskina V 

Haurrek aire librerako dituzten eskubideak  
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Haurrek aire librerako dituzten eskubideak  

Ameriketako Estatu Batuetan “umerik ez etxe barruan itxita” mugimendua 

sortu da. Bere bultzatzaileen artean besteak beste Richard Louv 

nabarmendu daiteke. Hango egoera eta gure testuingurua berdinak ez 

badira ere, hainbat aldarrikapen baliagarriak izan daitezke honako ere, 

bereziki azkenaldian zein norabide daramagun ikusita. Aire librean haurrek 

izan beharreko eskubideen zerrenda edo dekalogo bat osatu dute: 

 

• Leku basatiak bisitatu eta aurkitu: belardiak, dunak, oihanak, 

zingirak. 

• Izarren azpian gaua pasa.  

• Arrasto baten atzetik ibili. 

• Arrainak, igelak eta intsektuak harrapatzen aritu (gero askatzeko). 

• Zuhaitz batera igo.  

• Bere auzo eta hiriko natura esploratu.  

• Naturatik jaso dugun ondarea gozatu eta onartu (ohartu).  

• Zuhaitzak eta landareak landatu. 

• Lokatzatan eta errekan jolastu. 

• Igeri egiten ikasi. 
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Eranskina VI 

Tetxus Barandiaranek (GMF) Eskola kiroleko Lurralde kontseiluan 

aurkeztutako idatzia  

 

  



 

77 

GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA 
 

ESKOLA KIROLEKO LURRALDE KONTSEILUA – REUNION –15 /  06 / 16 -  
 
DESCENSO ANUAL DE PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE 
MONTAÑA ESCOLAR Y SUS ACTIVIDADES 
En la Federación Guipuzcoana de Montaña tenemos un problema que creemos que 
también estará afectando a otros deportes, razón por la que resulta oportuno plantearlo 
en este Consejo Territorial. De hecho ya mencionamos por encima este asunto en la 
última reunión del Consejo. 

Curso tras curso estamos padeciendo una pérdida constante y paulatina de participantes 
en el Concurso de Montaña Escolar cuyas actividades se realizan el fin de semana, 
principalmente el domingo (ver datos abajo). 

En colaboración con la UPV, estamos realizando un trabajo de análisis riguroso sobre 
las causas, habiendo organizado varios grupos de debate con distintos agentes del 
deporte escolar, clubes, centros escolares y técnicos de las oficinas comarcales de la 
Diputación. 

Esperamos tener los resultados de las causas y posibles propuestas de solución en julio. 
Pero, por el momento, una de las causas, sino la principal apunta a las escuelas 
deportivas de los deportes de equipo mayoritarios, como el futbol, el baloncesto y el 
balonmano. 

No tenemos nada en contra de la promoción que las correspondientes federaciones 
realizan con los escolares en sus respectivos deportes siempre que lo hagan respetando 
las “reglas de juego”, es decir, la normativa establecida por Diputación. Sin embargo, 
parece ser que estas escuelas organizan muchas más concentraciones o partidos que las 
reglamentariamente les corresponden, de tal modo que los escolares que participan en 
ellas en la práctica están imposibilitados de participar en otras modalidades. 

Solicitamos al Consejo que se pronuncie al respecto y a la Diputación que adopte las 
medidas que sean necesarias, para, hacer respetar la normativa existente. Presentaremos 
otro tipo de medidas con las conclusiones del citado análisis de las causas. 

Pérdida de participantes en números: 

• Concurso de Montaña: curso 1997-98, 4.621 participantes. Curso 2014-15, 2.251 
participantes. Pérdida del -51%. 

 

• Marchas Reguladas: año 1988, 2.950 participantes. Año 2016, 1.066 participantes. 
Pérdida del -64%.  

 

• Día del Finalista: año 2002, 1.345 participantes. Año 2015, 546 participantes. 
Pérdida del     -59%.  

 
Fdo: Tetxus Barandiaran 

Miembro representante en el Consejo de la 
Federación Guipuzcoana de Montaña 

15.06.2016   
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