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ELKARLAN 2016  

 
 

JOLASBIZI PROIEKTUA: 
 

 
Proiektuaren izenburua: JOLASBIZI PROIEKTUA: Elkarbizitzarako proiektua. 

Proiektuaren eremuak: 

 Giza kohesioa 

 Ikaskuntza 

 Osasuna 

 Komunitatearen elkarlana 

 Ingurugiroa eta  

 Garapen ekonomikoa 

Parte hartzaileak: 

ENTITATEA Rola 
En 
Condición 
de1 

ELGOIBARKO GURASO ELKARTEA 
KALAMUA 

LIDER LIDER 

ELGOIBARKO HERRI ESKOLA PARTE 
HARTZAILEA 

PARTE 
HARTZAILEA 

ELGOIBARKO URAZANDI AUZOKOAK PARTE 
HARTZAILEA 

PARTE 
HARTZAILEA 
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1) Proiektuaren oinarrizko datuak. 

Proiektuaren hasiera data: 2014 

Proiektuaren amaiera data: 2017 

1) Eskatzailea: ELGOIBARKO KALAMUA GURASO ELKARTEA 

2) Proiektuaren ordezkaria:  

• Izen abizenak: NOEMI OTEGI LOPEZ DE MURILLAS 

• NAN: 72460046H  

 

2) Sarrera  

Elgoibarko herriak, 11.560 biztanleko herria da, bertan dago kokatua, 550 

ikasle dituen Herri Eskola, herriko eskola publikoa. Eskola honetako 

guraso elkartea gara gu, hain zuzen ere, Kalamua Guraso Elkartea. 

Elgoibarko Kalamua Guraso Elkartea, gizarte aurrerakoi eta iraunkor bat 

lortzeko asmoz auzolana, seme-alaben ongizatea, kalitatezko hezkuntza, 

hezkidetza eta inklusioaren alde lan egiten duen elkartea da. 

Jolasak umearen garapenean duen garrantzian oinarrituz, herria, haur 

parke ezberdinez eta kirol antolamendua duten beste espazio batzuez 

hornituta dago. 

Umeentzat, jolasa, ezinbesteko beharra da eta gizakiaren garapenerako 

motorra. Gainera, gizakia gehien jolasten duen espeziea da. Jolasak 

gorputza eta zentzumenak garatzen ditu, adimenaren garapena 

suspertzen du, komunikazioa eta sozializazio prozesuak indartzen 

ditu eta garapen emozionala baimentzen du. Hau da, umearen 

garapen onuragarriarentzat jolasa BEHARREZKOA da.  Hori dela eta, 

komunitate osoarentzat, jolasaren garapena bultzatzen duen gune 

aproposa garatu nahi dugu. 
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Honetarako, ezinbestekoa izan zaigu, aurrez aipatutako espazioen arira 

hausnarketak egitea: 

 

• Askotan haurrentzako espazio edo parkeak naturarekin ez dute 

kontakturik izaten. Elgoibarko umeek ez dute hainbeste aukera 

naturako elementu desberdinekin jolasteko, gune hauek materiale 

artifizial eta ez manipulatiboz osatuta daudelako. Naturako 

elementuak integratzaileak dira eta jolas librea, 

esperimentazioa, transformazioa eta kreatibitatea edo sormena 

garatzeko aukera ematen dute. 

• Kirol mugaketak (futbola, saskibaloia, eskubaloia…) jolasaren 

gidariak dira eta ondorioz, jolasaren garapen kreatiboa 

mugatzen dute. Ez dira elementu inklusiboak, inolaz ere.  

• Jolas guneak komunitatea osatzen dugun persona guztientzat izan 

behar dira; guztiok disfrutatu eta konpartitu ahal izateko 

egokituak egon behar dira (neska zein mutilak, disfuntzionalitate 

desberdinak dituztenak, gazteagoak zein helduagoak, jatorri 

desberdinetakoak…). 

 

Abiapuntu honetatik, Elgoibarren haurren garapen integrala bultzatzen duten 

guneak falta direla ulertzen dugu.  

 

Horregatik, Kalamua Guraso Elkarteako kideok, Herri Eskola eta 

udalarekin elkarlanean, JOLASBIZI PROIEKTUA: Elkarbizitzarako 

jolastokia proiektua  martxan ipintzea erabaki genuen. 
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3) Proiektuaren definizioa, helburu orokorrak eta metodologia 

 

Definizioa:  

 

Eskolako patioaren diseinua eta transformazioa; gune inklusibo batean 

bilakatuz, eskolako ume, familia, irakasle eta eskolako langile eta 

auzokideen parte hartzea bide izanik.  

  

 

Helburuak: 

 Elkar lana, eta bereziki auzolana, oinarri izanik, belaunaldi 

ezberdinetako pertsonen parte hartzea bultzatuz proiektua 

garatzea, umeen parte hartzeari garrantzi berezia emanik. 

 Bizikidetza, inklusioa eta errespetua sustatzen duen gunea diseinatu 

eta sortu. 

 Naturako elementuak erabili. Naturarekin errespetuzko bizikidetza 

bultzatu. 

 Umeen jolasa eta ondorioz haien osasun fisikoa, psikikoa eta soziala 

babestu. 

 Elgoibarrek azken urteetan bizi duen migrazioa kontutan izanik, 

herriak duen gizarte erronkari bide emateko guztiontzako bizkidetza 

gunea sortu. 

 

 Metodologia:  

 

1.FASEA : Sensibilizazio eta formazio saioak antolatu( ikasle, irakasle, 

familiak, eskolako langileak, auzokideak) Saio hauetan jolasak haurraren 

garapenean duen garrantziaz informatuko ditugu. Honako talde hauei 

proposatuko zaie lehenengo fase honetan parte hartzea 
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1.TALDEA: eskolako ikasleak. 

2.TALDEA: eskolako irakaslegoa eta irakasle ez diren langileak( 

zaintzaileak, sukaldariak, zaindaria) 

3.TALDEA: eskolako familiak 

4.TALDEA: eskola kokatua dagoen auzoko auzokideak 

5.TALDEA: Eskolan dauden Gautena taldekoak( ikasle, irakasle eta 

familiak) 

 

2.FASEA: espazioak dituen beharrak detektatu eta espazioa diseinatu, 

aurrez aipatutako ezaugarriak kontutan izanik.( 1-2 sesio talde 

bakoitzarekin)  

3.FASEA: Patioaren transformazioa. Aipatutako talde ezberdinek parte 

hartze aktiboa izanik. Finantziaketa bilaketa puntu garrantzitsua izango 

da.  

4.FASEA: Prozesu osoaren eta emaitzaren balorazioa parte hartu duten 

talde guztiekin. 

 

 PROZESUAREN IRAUPENA: Fase bakoitzak 3 hilabeteko iraupena izango du 

gutxi gora behera, urte beteko iraupena gehinez proeiktu osoak.  
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4) Gaur egungo patioaren egoera: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Patioan egun kirol guneak dauka nagusitasuna. Gainontzeko 

espazioa libre geratzen da. 

• Mutilezkoak eta beraien kirol gogokoenak erdigunean zentratzen 

dira eta neskak eta haien jolasak inguruko lekuetan gelditzen dira. 

• Natur elementurik ez dago.  

• Material artifizialez osatuta dago. 

 

5) Proiektuaren aurrekariak 

 

Bada denboratxo bat JOLASBIZI PROIEKTUA: ELKARBIZITZARAKO 

JOLASTOKIA BIDEZ proiektua martxan dugula. Esan bezala eskola 

komunitatearen elkar lanean eta partizipazioan oinarrituta dagoen 
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proiektua bat da; guztion artean, auzolanean, gure seme-alaben 

hezkuntzan tribu bezala funzionatzeak dituen onuretan eta gizarte 

elkartuago eta aberats bat guztion artean posible dela sinesten 

dugulako.  

 

Jarraian, aipatutako baloreetan oinarrituz, proiektuak izan dituen aurrekariak  

izendatu eta azalduko ditugu: 

 

1)  “Jolasa eta generoa Elgoibarko kaleetan”: 

 Ikerketa honetan, aurrera eraman zuen enpresak, eskolako gurasoek 

eta herriko biztanle batzuek parte hartu zuten.  

Helburua: 

• Jolasean ematen diren genero ezberdintasunetaz ohartzea eta 

kontzientzia hartu. 

Ateratako ondorioak: 

• Neskek baztertutako guneetan jolas estatikoak egiten dituzte. 

• Mutilek espazioaren erdigunean, talde jolas dinamikoagoak 

garatzen dituzte.  

 

2)  “Gure eskolari auzolanaren kolorea eman”: 

2011- 2012 ikasturtean, guraso, ikasle eta irakasleak auzolanean 
eskolako eraikina margotzen jardun genuen asteburu batez. 

Helburuak: 

• Gure seme-alabei ikasteko eta jolasteko gune garbi eta 
motibagarriago bat eskeintzea. 

• Auzolanak duen potentziaz kontzientzia izatea eskola 
komunitate osoak. Umeei bereziki erakutsi nahi izan diegu, 
denon esku dagoela zerbait egitea bizi garen lekuak hobetzeko 
asmotan. 

 

3) “ Ama lurra ezagutu, baratzeren bidez”: 



 
 
 

 8 

Haur Hezkuntzako patioaren bestaldean dagoen lursaila aprobetxatuz, 
familia, irakasle eta ikasleen elkar  lanarekin eskolako baratzea sortu 
dugu. Udalak ere laguntza eskeini  zuen hesian atea zabalduaz. 

Helburuak: 

• Ingurumena errespetuz tratatzen ikastea. 

• Ingurumenaz gozatu. 

• Naturatik ikastea. 

 

4) “Jolastuz hazi”: 

Helburuak: 

• Haur Hezkuntzako patioko lurrean jolas ezberdinak margotu.  

• Umeek elkarrekin jolastuz harremanak sendotu. 

 

 

Prozesua: 

Eskolak BIDELAGUN proiektuko ikasleekin egitasmo hau garatzea 

erabaki du. BIDELAGUN eskolako 3.zikloko ikasleez osatutako taldea 

da. Hauetariko batzuk  ikaskuntza edo harreman zailtasunak dituzte 

eta beste batzuk berriz, ikasteko, irakasteko eta harremantzeko 

gaitasun handia. Guztion gaitasun eta ezaugarriak tartekatuz talde 

lanaren eta elkar laguntzearen onurak bizi dituzte egunero.  

Eskolak talde honi eta beraien irakasleari eskolako txikientzat gune 

apropos bat garatzeko aukera eman dio, beti ere, guztia 

curriculumarekin erlazionatuz. 

 Hona hemen argazki batzuk: 
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6) Ondorioa 

Gure proiektuaren aurrekariei jarraipena emateko asmoz aurkezten gara 

ELKARLAN 2016 lehiaketara.  

Jolasak eta ingurumenak haurren garapenean duen garrantzian 

oinarrituta, auzolana, komunitatearen parte hartzea, eta naturarekin 

bizikidetza sustatu nahi dugu proiektu honen bidez. 

Gertuko eta urrutiagoko esperientziak aztertuz, Elgoibarren kirol 

erabileraz gain, berdintasuna, esperimentazioa, irudimena, sormena, 

manipulazioa, naturarekin kontaktua, inklusioa eta  bizikidetza bultzatzen 

duen  jolas gunea garatu nahi dugu, eskolari eta herri osoari begira. 

Herriko haur eta famila guztiek, horrelako espazioek dituzten onuraz 

etekina ateratzeko aukera izan dezaten. 
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“GUZTION ARTEAN GIZARTE HOBEAGO BAT POSIBLE DELA USTE 

DUGULAKO” 
 
 


