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1. SARRERA 

 
Lan honek judoa, hezkuntza, motrizitatea eta heziketa fisikoari buruzko errebisio 

bibliografiko zabala egitez gain, eredu pedagogikoetan oinarritzen den proposamen 

praktiko bat luzatzeko helburua dauka. Lana bi bloke haunditan banatu daiteke, bat, 

oinarri teorikoa eta bestea proposamen praktikoa. Oinarri teoriko atalaren  hasieran 

motrizitatearen azterketa zabal bat burutzen da, bertan, motrizitatea zer den eta zein 

eremu ezberdinetan garatu daitekeen aztertzen da. Ondorengo azterketa judoaren 

ezaugarriak, testuingurua eta orain arte aipatu diren bi aldagaiak lotzen diren atal batek 

borobilduko du, judoaren aukerak motrizitatea garatzeko aztertzen duen atalak. Haurren 

garapen eta motrizitateari judoak nolako ekarpenak ekarri liezaiokeen aztertu eta baita 

zeintzuk diren judoak azaltzen dituen mugak eta paradoxak zehaztuko dira bertan. Oinarri 

teorikoaren garapenarekin jarraituz eredu pedagogikoei buruzko oinarri teorikoak azaldu 

eta baita heziketa fisikoaren kalitateari buruzko zenbait irizpide eta argudio aztertuko dira, 

guzti hau judoarekin nola harremantzen den jorratuz. Azkenik eta marko teorikoari 

amaiera emateko, bertan azaltzen diren ideiak laburbiltzen dituen ondorioen atal bat 

txertatuko da marko teorikoa borobiltzeko intentzioarekin. 

 

Lanaren bigarren blokeak, proposamen praktikoa barneratzen duen atalak hain zuzen, 

oinarri teorikoan aztertutako egoerari eredu pedagogikoetan oinarritutako proposamen 

batekin  aurre egin nahi izan dio. Bloke honetan beraz proposatzen den eredu 

pedagogikoaren oinarriak azaldu eta proposamenaren kokapen kurrikular bat burutzen 

da. Honez gain, baliabide ezberdinak aurkezten dira erabilgarriak izango direnak eredu 

pedagogikoa burutu eta kutsu hezitzailea emateko. Lanari amaiera ematen dion 

hausnarketen atal batek borobilduko duelarik lan honen amaiera. 
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2. OINARRI TEORIKOA 

 
Atal hau ondorengo proposamen praktikoaren oinarri teorikoa sortzeko erabiliko da, 

bertan agertzen diren azpi atal ezberdinei argudio solidoak bilatzeko saiakera egingo da 

marko teoriko bat sortu eta ondorengo proposamenari baleko tasun bat emateko 

asmotan.  

 

Oinarri teorikoan 3 azpi puntu garrantzitsu landuko bira. Lehengo motrizitateari buruzko 

azterketa bat egingo da, bere definizioa eta  garrantzia aztertuaz. Ondoren, motrizitatea 

lantzen den marko legalaren azterketa burutuko da bai hezkuntza formalaren arloan eta 

baita hezkuntza ez formalaren arloan, hezkuntza ez formalari buruzko hausnarketa 

batekin emango zaiolarik amaiera marko legalaren atalari. Oinarri teorikoaren azken 

atalean judoren azterketa bat burutuko da. Azterketa hau egiteko judoaren 

ezaugarrietatik abiatuko da eta judoaren aukerak motrizitatea garatzeko zeintzuk diren 

azaltzeko saiakerarekin jarraipena emango zaio. Atalari amaiera emateko, judoaren 

mugen azterketa bat burutuko da ondorengo proposamen praktikoan muga hauetatik 

haratago doazen proposamenak bilatzeko asmoaren lana burutuko delarik. 

 

2.1. MOTRIZITATEAREN OINARRIZKO HASTAPENAK 

 
2.1.1. Kontzeptualizazioa 

 
Motrizitatearen garrantziari buruz hitzegiterako orduan motrizitatearen definizioa aintzat 
hartzea garrantzitsua da. Autore ezberdinek motrizitateari buruzko ideia ezberdinak 
aurkezten dituzte, baina era berean puntu amankomunak ere nabaritzen dira beraien 
ideien artean.  
 
Abetek (2015) motrizitateari buruzko definizio aintzat hartuta abiatuko da lan hau, 
haurraren ideia integrala kontutan harturik motrizitatea; jakintza, emozioak, gorputza eta 
mugimenduaren arteko elkarrekintza aztertzen duen disziplina dela dio. Honez gain 
aipamena egiten du ere nola motrizitateak garrantzia duen norbanakoaren garapenean 
eta haurrek duten munduarekiko komunikazio eta adierazpen mailarekin. Abetek 
azaltzen duen honetan nabari ikusten da motrizitateari alor fisikoaz gain beste osagai 
batzuk gehitzen zaizkiola; alde batetik jakintza aipatzen du. Jakintzak pertsonon alor 
kognitiboarekin harreman zuzena duen kontzeptua izanik gorputz-adimen dualismotik 
urruntzen gaituen kontzeptura hurbiltzen du motrizitateak. Ildo honetatik Zaldivarrek 
(2014) dio pertsonon alor fisikoa eta alor emozionala bereiz ezinak direla. Honez gain ere 
aipamena egiten du nola gorputz-adimen, sentimendu-gorputz eta gorputz-pentsamendu  
loturak goi mailakoak direla. 
 
Bestalde emozioak ere aipatzen ditu definizio honetan, pertsonon alor afektiboari 
erreferentzia egiten diona. Pellicerrek  (2012) dio ikaskuntza emozioarekin lotzen denean 
denboran zehar gehiago irauten duela ikaskuntza honek eta ikaskuntza prozesua bizitako 
esperientzia batetik eratorria badator (ekintza eta mugimendua erlazionaturik dituena), 
ikaskuntza hau esanguratsuagoa izango dela. Honela emozio, mugimendu eta 
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ikaskuntza prozesuen elkarreraginaren berri ematen digu honek eta nola alor afektibo, 
fisiko eta kognitiboak baduten nolabaiteko harremana, aurreko paragrafoan Zaldivarrek 
zioenaren ildora gerturatzen gaituelarik. Definizioaren azken zatian gorputza eta 
mugimendua aipatzen ditu Abetek. Ponce de Leon eta Alonso Ruizek (2009) diote 
motrizitatearen irakaskuntzak ezinbestekoa izan behar duela hezkuntza munduan, 
mugimendua behar edo motibazio ezinbesteko gisa ulertzen delarik. Baieztapen hau 
egiteko autore hauek honako argumentuak aipatzen dituzte: 
 

 Lehen ikaskuntza gorputzaren eskutik jasotzen dute haurrek, gorputza izaten 
delarik lehen ekintza elementua. Motrizitatearen hezkuntzak ahalbidetzen duelarik 
haurrak bere energia jarduera ezberdinen bitartez bideratzea (adibidez: 
mugimendua eta jokuak) hauen garapen integrala lortzen saiatzeaz gain.  

 Ekintzaren bitartez haurrak esperientziak bizitzen ditu (bere gorputzaren bitartez 
jasotakoak), honek garapen ebolutiboa ahalbidetzen duelarik, mugimenduaren 
bidez lortzen du haurrak bizi den munduarekin hartu emaneko harremanak izatea, 

 Norbanakoaren nortasuna mugimenduren bitartez garatzean doa hau 
beharrezkoa izanik haurraren behar biologiko, kognitibo eta sozio-afektiboak 
kontuan hartuta. 

 Laburbilduz, haurrek beraien gorputzaz jabetu eta ingururekin elkarrekintzan 
aritzeaz gain, pentsatu, ikasi, sortu eta arazo ezberdinei aurre egiten die 
gorputzarekin egindako ekintza ezberdinei esker (Ponce de León eta Alonso Ruiz, 
2009)  
 

Beste modu baten esanda, giza motrizitateaz hitz egiten denean heziketa fisikoaren 
begirada kontuan hartuta hitz egiten da eta ez du soilik arlo fisikoa hezten, gizakia bere 
ingurune eta ingurune honetan aurkitzen diren objektuekin elkar lotu edo erlazionatzen 
du (Sergio, 1999); emozioen, sentimenduen eta giza garapenaren arloetatik ekiten 
diolarik (Pazos, 2006). Ikusita motrizitate terminoak, mugimendua, alor fisikoa, alor 
kognitiboa, soziala eta emozioak barneratzen dituela esan genezake pertsona bere 
osotasunean edo era holistiko-integralean ulertzeko bidera gerturatzen duela. Aurrerago 
landuko delarik sakonago garapen integralaren garrantzia eta hau justifikatzen dituzten 
argumentu ezberdinak. 
 

2.1.2. Motrizitate lanaren ekarpenak 

 

Motrizitatearen garrantzia azpimarratzeko lehenik eta behin 236/2015 curriculumari egingo 

zaio aipamena. Bertan zehazten delarik konpetentzia ezberdinen garrantzi eta garapenak 

(eduki, helburu eta kontuan hartu beharrezko beste zenbait irizpide), gure gaiaren harira 

konpetentzia motorrera gerturatu eta honi dagozkion hezkuntza helburuak lortu eta era 

berean motrizitatea garatu ahal izateko bidea zehazten da bertan. Curriculumak begirada 

motrizitatearen eta konpetentzia motorraren alor integralari ere garrantzia ematen dio 

aurreko puntuetan aipatutako holistikotasunak bere lekua ere baduela nabari uzten 

duelarik, hau honela, motrizitateak eta baita konpetentzia motorrak badu hezkuntza 

irizpideek duten sostengua 236/2015 dekretuan argi eta garbi azaltzen bait da haurrek 6-

12 urte bitartean garatu beharreko eduki eta helburuak. Honen adibide ondorengo 
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lerroetan izendatuko dira curriculumak aipatzen dituen puntu adierazgarri batzuk (nahiz 

eta aurrerago sakonago aztertu): 

 

 Motrizitatearekin lotutako gaitasun kognitiboak, fisikoak, emozionalak, eta 
harreman-gaitasunak; motrizitatearen forma sozialak eta kulturalak bereganatzea; 
eta balioetan heztea eta osasunerako hezkuntza (motrizitatearen ikuspegi integrala 
agerian uzten duena). 

 Norberarekin eta besteekin, bai eta inguru fisiko eta kulturalarekin lotuta dauden 
esparru motorreko egoerei aurre egitea modu autonomoan, kritikoan, sortzailean 
eta espresiboan. Horretarako ,bada, jokaera motorra garatzen lagunduko duten 
ezagutzak, prozedurak eta jarrerak integratu beharko dira, bizi-estilo osasuntsu 
baten bitartez ongizate integrala lortzen lagunduko duten jarduera fisiko eta kirol-
jarduerak praktikatzeko ohiturak hartuz. 

 Konpetentzia motorra lantzeko ardatz oinarrizkoak dira gorputza, bere dimentsio 
guztietan, eta jokabide motor autonomo eta zehatza. Hezkuntza-edukien bitartez, 
oinarrizko hainbat ezagutza, prozedura eta jarrera eskuratu, erabili eta landu behar 
dituzte ikasleek; mugimenduaren kulturan parte-hartze emantzipatua eta 
gogobetegarria izateko, estereotipo eta bereizkerietatik aldendutako bizitza aktiboa 
eta osasungarria izateko, ongizate psikosoziala iristeko, eta pertsonekiko eta 
ingurunearekiko hartu-emanak eta elkarreragina hobetzeko bizitzaren esparru 
guztietan. 

 

Azken 3 puntu hauetan nabaria da curriculumak ematen dion garrantzia haurraren garapen 

integralari, ongizateari eta baita osasuna moduko ideiei; izatez ongizate ideiak ere 

integralitatearekin harrena zuzena daukala nabaria da. Gaitz ezetik haratago doan 

kontzeptua da, hau da, ongizate fisiko, psikologiko, sozial eta afektiboa barneratzen duen 

kontzeptua; ikuspegi holistiko eta global batek duen garrantzia nabarmen utziz. 

 

Motrizitatearen garrantziari dagokion begirada beste ikuspuntu batetik enfokatuz, haurrak 

pertsonak diren heinean pertsonen beharrak aintzat hartzea komenigarria izan liteke. 

Behar hauetako bat pertsonok dugun mugitzeko beharra da hain zuzen. Lehen 

hominidoetatik gaur egun arte gizakia etengabe egon da mugimenduan; frutak 

zuhaitzetatik hartzen zituenetik, ehiza eta ondoren abeltzantzara pasatu zenera arte ere 

mugimenduan ibili izan da gizakia. Giza migrazioak, gerrak, kolonizazioak, industria 

iraultzak… gizakiaren etengabeko mugimendua, aurkikuntza eta garapenerako grina izan 

dute konstante moduan. Mugimenduak ahalbidetu du gizakia bizitzeko behar zuen 

elikagaiak eta baita beste baliabide batzuk lortzera, beraz gizakia eta mugimenduaren 

arteko lotura agerian geratzen da. Hau honela, mugimendua gizakiarentzat berebiziko 

elementua dela esan daiteke, honen bitartez haurra etengabe mantenduko da aktibo eta 

poliki-poliki jarduera-ludiko motorraren eskutik jabetuko da inguratzen duen munduaz. 

(Casolo eta Albetazzi, 2013). Hitz hauetan bi autore hauek mugimendua gizakiarentzat 

beharrezko den zerbait dela baieztatzen dute eta haurra mugimendu honi esker 

harremanduko dela bizi den munduarekin azaltzen dute. Perez Mariscalek (2009) zera dio 

ordea, gizakiak hainbat behar ditu eta haurra garatzen doan heinean azaleratzen dira 
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behar hauek, adibidez: dibertsio, joku, aurkikuntza, entsegu, esperimentazio, gainditze eta 

baita mugimendu beharra. Azken hau Latorreren (2007, Ponce de León eta Alonso Ruiz, 

2009 aipatua) hitzetan oinarrizko behar edo motibazio bat bihurtzen delarik haur batek 

garapen eta hazkuntza egoki bat izan dezan. 

 

Pertsonon beharren ildotik jarraituz, beste autore batzuen teoriak jarraituz, Maslowen 
kasua adibidez, 5 maila ezberdinetan banatzen zituen pertsonon beharrak. Oinarrian 
behar fisiologikoak egongo lirateke, bigarren solairuan segurtasunekoak eta hirugarrenean 
giza kidetasun beharrak edo gizarte beharrak. Zergatik azaltzen den hau? Hirugarren 
solairuari so eginez,  giza kidetasun edo giza beharren solairua aurkitzen da. Bertan 
barneratuko lirateke afektua, familia edo afiliazio beharrak, honek agerian uzten duelarik 
pertsonon alderdi soziala eta beste parekideekiko harremanen beharra. Beste alde batetik, 
2 solairuan aurkitzen den segurtasun behar hauen barnean osasuna ere barneratzen da 
eta osasuna Maslowek aipatzen zuen modura segurtasuneko behar moduan identifikatu 
daiteke. Esan beharra dago ere, osasunak baduela harreman zuzena motrizitatearekin eta 
baita mugimenduarekin ere, izan ere bizitza estiloen aldaketak kontuan hartuta, elikadura 
ohituretan ematen diren aldaketak eta teknologiak hartu duen garrantziak eguneroko 
bizitzan haurren sedentarismo maila asko handitzea ekarri du (Ruiz-Pons, García-Nieto, 
González, Mérida, Valenzuela eta Aguirre-Jaime, 2008). Beraz Maslowen pertsonen 
beharren begiradatik osasunaren ikuspegia eta behar sozialen ikuspegia barneratu da lan 
honen argudioetara motrizitateari garrantzi ematerako orduan. 
 
Motrizitatearen garrantziaren argudioen bilaketarekin jarraituz, lehen hezkuntzako haurren 
adienean azaleratzen diren eta adin hauetako haurrek pairatzen dituzten gabezi motorrei 
dagokien argudioekin jarraituko du lan honek. Gabezi hauei izen ezberdinez ezagutu zaie 
denboran zehar: garapen dispraxia, zailtasun pertzeptibo-motorrak, garun disfuntzio 
minimoa, garun paralisi minimoa, mugimendu arazoak, infantilismo motorra, jaiotzetiko 
dorpetasuna, atzerapen motorra edo dorpetsun motorra adibidez (Flem Maeland, 1992; 
Da Fonseca, 1986; Russell, 1988; Sudgen eta Keogh, 1990; Ruiz, 1987; Arnheim eta 
Sinclair, 1976; Cratty, 1979; Henderson, 1993; Wall et al., 1985). Gaur egun onartua dago 
DCD terminologia, koordinazio motorreko garapen desoredena (desordenes evolutivos de 
coordinación motriz) (APA, 1994)  eta baita funtzio motorraren garapen espezifikoen 
desordena DEFM  (WHO, 1992).  
 
Zenbait ikerketek estimatzen dute (Sudgen eta Keogh,1990; Henderson, Knight, Losse eta 
Jognmans, 1991; Geuze eta Börger,1993; Revie eta Larkin, 1993; Parker eta Larkin, 2001) 
eskola adinean dauden haurren %6 eta %22 ren arteko haurrek nolabaiteko motrizitate 
arazoak aurkezten dituztela. Bestalde Van Dellen, Vaessen eta Schoemaker (1990) k diote 
lehen 7-8 urteetan zehar azaleratzen direla koordinazio gabezi arazo hauek eta adin tarte 
hau dela haurren garapen motorrari dagokion garai edo etapa sensiblea (Ruiz, 1987), 
bertan nabari geratzen direlako eskolan behar dituzten gaitasun eta abileziekin haur hauek 
erakusten dituzten gabeziak.  Datu guzti hauekin motrizitateari garrantzia emateko argudio 
dezente pilatu dira azken lerroetan gabezi motorrei eragiten dieten aspektuei dagozkienak. 
 
Azkenik eta amaitzeko, motrizitateari garrantzia emateko dagokien argudioekin jarraituz; 
haurren garapen psiko-ebolutiboaren etapa sentsibleekin harremana daukaten argudioak 
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egongo lirateke. Jordi Diazen arabera, nerbio sistemaren heldutasuna, gorputz eskemaren 
sendotzea eta lateralitatearen heldutasunaren garapen esanguratsua lortzen dela lehen 
hezkuntza aroan, ondorioz dio, koordinazio gaitasunak helduen maila berera iristen direla 
ia; eta honez gain, ikaskuntza eta garapen motorearentzat kontuan hartu beharreko adin 
tartea dela (Díaz Lucea, 2003). Haurren garapen ebolutiboarekin eta ikaskuntzarako 
epealdi sentsibleen ildoa jarraituz Rigalek (2006) zioen, epealdi sentsible hauek zera 
zirela: momentu pribilegiatu batzuk direla non abilezia jakin batzuen ikaskuntza erraztasun 
eta efizientzia gehiagorekin ematen den. Beste autore batzuek, Palacios, Marchesi eta 
Collen kasuan adibidez (2013), garapen motorrean gertatzen diren aldaketa 
esanguratsuak abiapuntu kontrajarria duten bi ideietatik abiatzen direla diote: 
independentzia eta koordinazio motorra. 

 

 Independentziak segmentu motor ezbedinak banaka kontrolatzeko gaitasunari 
erreferentzia egiten dio, segmentazio eta independentzia hau 7-8 urte arte ez 
delarik lortzen. 

 Koordinazioak ordez alderantzizko prozesura gerturatzen duela haurra diote, patroi 
motor independenteak kateatzean abiapuntukoak baino mugimendu konposatu 
askoz konplexuagoak osatzen dituztelarik. Koordinazioaren aspektu esanguratsu 
bat sekuentzia automatizatu egiten dela da, honela, jarduera hori egiten hari den 
pertsonak ez dituelarik erabiltzen behar baino baliabide atentzional gehiago.  

 Gorputz eskemaren garapenari dagokionez 7-12 urte bitarte arte ez da guztiz 
garatzen, espazio denbora egituraketen potentzializazio mentalei esker. Puntu 
honetara heltzeko hiru etapa garrantzitsu bizi izan behar dituelarik haurrak: 
norbanakoaren eta inguruei dagokien esplorazio etapa, norbanakoaren 
gorputzaren kontzientzia hartze etapa (muga eta aukerak) eta azkenik, 
kooordinazio, egituraketa eta barneratze irudikapen global eta koherentea duen 
etapa. 

 
Aurrez azaldutako ideia eta azkenik, Palacios, Marchesi eta Collen ideiek argi uzten digute 

pertzepzioak duen eragina koordinazioaren lanketarako, baita motrizitatearen 

garapenerako ere eta beraz gaitasun pertzeptibo motorrek duten garrantzia haurren 

garapen harmoniatsurako. Laburbilduz hauek dira lan honetan lehen hezkuntzako adinean 

motrizitateren garrantzia goraipatzeko erabili diren argudioak: 

 

 Curriculumaren aipamena. 

 Integralitatea eta ongizatea. 

 Pertsonon beharrak: mugimendu, harremana, osasuna . 

 Alor motorreko gabeziak. 

 Garapen psiko-ebolutiboaren etapa sensibleak. 
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2.2. MOTRIZITATE LANAREN KONTESTUALIZAZIOA HAURTZAROAN: HEZKUNTZA 

FORMALA ETA HEZKUNTZA EZ FORMALA. 

Motrizitatea garatzen den eremuari dagokionez, esan daiteke bi eremu ezberdinetan 

garatzen dela hau. Alde batetik eskola eremua dago eta beste alde batetik eskolaz 

kanpoko eremu ezberdinak aurkitzen dira. 

Hezkuntza edo ikaskuntza formalari dagokionez, legeak baldintzatzen du eta 

ikastetxeetan ematen den hezkuntza da, egituratua dagoena eta hauek amaitzean 

ziurtagiri bat jasotzen dena da. Legeari dagokionez curriculum ak baldintzatzen du hau 

eta 236/2015 dekretuan zehazten diren irizpideen arabera antolatzen da, hezkuntza 

eremuan garatu eta landu beharreko konpetentzia, helburu eta baita edukiak argi eta 

garbi zehazten dira bertan. Motrizitateari eragiten dion konpetentzia ere, hots, 

konpetentzia motorra, aipatzen da curriculumean, orain arteko curriculumetan agertzen 

ez zena eta 236/2015 curriculum honek presentzia eman dio motrizitateari erreferentzia 

egiten dion konpetentzia honi, beraz bere garrantzia eta justifikazioa nabaria da. 

Beste alde batetik, eskolaz kanpoko eremuetan lantzen diren esparruak aurki daitezke 

motrizitatea garatzeko. Hezkuntza ez formal eremuan eman daiteke motrizitatearen 

garapen hori ere. Hezkuntza ez formala, instituzio publiko naiz pribatuek eskainitako, 

antolatutako, koordinatutako eta eskola orduetatik at ematen den hezkuntza mota izan 

ohi da.Legeari dagokionez beste legedi batek baldintzatuta aurkitzen da, hau da eskola 

kirolaren legea, 128/2008 dekretua ain zuzen ere. Ondorengo ataletan orain aipatu berri 

diren bi eremu ezberdin hauek baldintzatzen dituzten marko legalen hausnarketa egingo 

da, hausnarketa honetan bakoitzaren ezberdintasun, ezaugarri, muga eta indar guneak 

aipatuko direlarik.  

2.2.1. Testuinguru kurrikularra, gorputz hezkuntzan.  

Aurreko puntuan aipatu den bezala motrizitatea garatzeko hezkuntza formalaren eremua 
curriculum ak baldintzatzen du, 236/2015 dekretuak. Konpetentzia motorra ere aipatu da, 
hau oinarrizko zazpi konpetentziako bat dena: hizkuntza eta komunikazio, matematika, 
zientzia, teknologia, soziala eta zibikoa, arte eta konpetentzia motorra. Lehen aipatu den 
moduan, aurreko curriculum etan ez du presentziarik izan, beraz curriculum ean txertatze 
honek badu bere garrantzia. Konpetentzia motorraz hitz egiten denean honen definizio 
argi izatea garrantzitsua da:  

Autonomiaz, izaera kritikoz, sormenez eta adierazkortasunez lantzea norberaren, 
gainerako pertsonen eta ingurune fisiko eta kulturalaren jardun-eremu motorreko 
egoerak, eta jokabide motorra lantzen laguntzen duten jakintzak, prozedurak eta 
jarrerak barneratzea, jarduera fisikoa eta kirola egiteko ohiturak hartu eta, 
bizimodu osasungarri batean oinarrituta, ongizate osoa lortzen laguntzeko. 
(236/2015 dekretua, abenduaren 22koa). 

 
Edukien antolaketari dagokionez, hauek LH ko Heziketa fisikoko oinarri diren ardatzen 
inguruan antolatzen dira: motrizitatearen gaitasun ezberdinak (emozional, fisiko, 
kognitibo eta harremanenak), motrizitatearen kultura eta alor sozialak, balioen eta 
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osasunerako hezkuntza izango dira besteak beste (236/2015 dekretua, abenduaren 
22koa). Bost eduki multzo ezberdin aurki daitezke : 
 

 Oinarrizko zehar konpetentziekin loturak dituzten edukiak (oinarrizko zehar 
konpetentziak: ikasteko eta pentsatzeko konpetentzia, elkarbizitzarako 
konpetentzia, ekimen eta espiritu ekintzailerako konpetentzia, norbera izaten 
ikasteko konpetentzia). 

 Norberaren ezagutza eta kontrola. Eduki multzo honek ondorengo kontzeptu hauek 
barneratzen ditu batik bat: norbanakoaren hautemate gaitasuna, gaitasun zein 
trebetasun motorrak, norberaren ezagutza, mugimendu eta gorputzaren kontrola, 
egoera berrietara egokitzeak. 

 Gorputz adierazpena eta komunikazioa. Eduki multzo honetan emozio, sentimendu, 
ideien adierazpen eta gorputzaren bidezko komunikazioa landuko da. 

 Jarduera fisikoa eta osasuna. Eduki hauek hautemate, koordinazio eta baita alor 
fisikoekin harremanduta daude, baita gorputza ezagutu eta oinarrizko nahiz 
gaitasun espezifikoak lantzeko edukiekin eta azkenik osasunaren garrantziaren 
jabetzarekin.  

 Kultura motorra: Aisia eta denbora librerako hezkuntza. Bertan jolasa eta baita kirol 
jarduerak landuko dira (kirol hastapena, parte hartzearen sustapena, lankidetza eta 
batez ere prisma hezitzailea erabiliz). 

 
Azkenik motrizitateak curriculumarekin duen lotura ezberdinak azpimarratu eta aipatuko 
dira. 

 Aipamena egiten da motrizitatearen gaitasun ezberdinei erreferentzia egiten diena, 
adibidez: kognitibo, fisiko, emozional eta harreman gaitasunak. Holistikotasun edo 
integraltasunari garrantzi ematen diolarik. 

 Motrizitateari dagozkien edukiak batik bat bigarren eta hirugarren eduki multzoetan 
lantzen dira, beraz hauek kontuan hartzea ezinbestekoa izango da motrizitateari 
aipamen berezia egin nahi bazaio, nahiz eta hirugarren eta laugarren multzoaren 
harremana oso gertukoa den  eta bostgarren eduki multzoak ere harreman estua 
mantentzen duen motrizitatearen alor ezberdinekin. 

 
2.2.1.1. Testuinguru kurrikularraren indar-gune eta ahulguneak. 

Beraz aipatu diren argudioak medio motrizitateak duen garrantzi ofiziala ukaezina da, 
236/2015 curriculumean txertatzen diren eduki multzo ezberdinek eta baita oinarrizko 
konpetentzietan (konpetentzia motorra) txertatua agertzeak,  motrizitateari eta baita 
konpetentzia motorrari garrantzia, presentzia eta landu beharreko ibilbide bat ezartzen 
dio hezkuntzari. Hezkuntza esparruan curriculum hau lantzeko erabiltzen den arloa edo 
eremua heziketa fisikokoa da. Kontuan izanda heziketak fisikoak dituen indar gune eta 
ahulguneak, hauek identifikatu eta zerrendatzeko saiakera bat egin da hezkuntza 
esparruan motrizitatearen eta konpetentzia motorraren garapenari zerk eragiten dion 
ulertzeko intentzioarekin.   
 
Ondorengo taulan era eskematikoan aipatuko dira Heziketa fisikoak dituen indar gune 
eta ahulgune hauek.  
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Hezkieta Fisikoaren indarguneak Heziketa Fisikoaren ahulguneak 

 Oso ondo antolatuta dago. 

 Aniztasuna 

 Babes curricularra. 

 Formatutako jendea. 

 Motrizitatea osotasunean landu. 
Integralitatea-holistikotasuna 

 Planteamendu pedagogikoak 

 Kirol hastapenean judoak bere 
tokia. 

 Ordu kopuru txikia, beraz: 

 Ezin helburua lortu. 

 Motrizitatearen garapenean 
ekarpen gutxi. 

 Osasunean ekarpenik ez. 

 Hezitzaile izateko mugak 
(itsasgarri tasuna). 

 

1. taula, HFren indargune eta ahulgunek (norberak sortua) 

 
1.taulako azaltzen den moduan eta heziketa fisikoaren indar guneei dagokienez, lehengo 
bi argudioak curriculumean begirada jartzera behartzen gaitu (antolaketa eta aniztasuna). 
Konpetentzia motorra lortzeko eta landu beharreko eduki multzoetan azaltzen diren 
edukiak (era orekatuan antolatzen direnak, heziketa fisikoko arloari aniztasuna ematen 
diote. Esperientzia eta praktika bera ez delako soilik arlo motorrari erreferentzia egiten 
diona, harremanak, emozioak, gorputz adierazpena eta baita beste eduki batzuek ere 
aipatzen den aniztasun horretara gerturatzen dute haurra eta baita taldea ere) ondo 
zehaztuta eta antolatuta azaltzen dira 236/2015-eko curriculumean. Guzti honek 
motrizitatearen ikuspegi holistikora gerturatzen gaitu, hots, pertsona bere osotasunean 
garatu eta hezitzera. Horretarako gorputz hezkuntza arloan erabiliko diren planteamendu 
pedagogikoak irakaslearen baliotasuna kontuan izango dute, azken finean hezkuntza 
munduan gorputz hezkuntzako irakasleek formakuntza bat izan behar dutela hezkuntza 
delegaritzako azpiegiturek bermatzen dutelako, beraz ondo formatutako jendea da 
planteamendu pedagogikoak aurrera eramaten saiatzen dena. Azken argudio bezala 
judoak bere tokia baduela kirol hastapen arloan esaten da. Eduki multzoei dagokionez 
kirol hastapena 5. eduki multzoaren barruan sartzen da eta judoa moduko proposamena 
egoki izan liteke bai kirol hastapenerako eta baita bigarren eduki multzoak aipatzen dituen 
norberaren ezagutza eta kontrola moduko edukiak ere lantzeko. 
 
 

Ahulguneei dagokien argudioetan bakarra ematen da; arloak daukan ordu kopuru 
murritza hain zuzen. Argudio hau azpi puntu ezberdinez zorrozten da, alde batetik 
helburua ez dela lortzen, hau da, konpetentzia motorra ez dela garatzen izan daiteke. 
Ordutegi murritzak baldintzatuta haurrak beharko luketen esperientzia ez bizitzera 
eramaten dute, heziketa fisiko arloan duten ordutegi murritzek baldintzatuta, honek 
konpetentzia motorrean gabeziak pairatzera eramaten ditu haur asko eta asko. Autore 
askok dioten moduan egokiago izango litzateke heziketa fisikoko ordu kopurua igotzea, 
honela helburuak hobeto lortuko liratekelako  (Acha et al., 2007; García, 2007; Machota, 
2004; Pieron, 2007). Honez gain beste ikerketa batzuek ere errealitatea eta 
eskatutakoaren arteko ezberdintasuna handiegia dela diote eta gainera hau ez dela soilik 
Espainian ematen, beste herrialde batzuetan ere dinamika hau ikusten dela diote ikerketa 
hauek (Hardman,2008; Klein, 2004; Pieron, 2007). Lehen hezkuntzan ordu kopuruari 
dagokionez eta aurreko ideiarekin guztiz erlazionatuta dagoelarik, motrizitateari 
dagokionez ekarpen gutxi eskaintzen dizkie heziketa fisikoak, nahiz eta aniztasuna eta 
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jende formatua izan, ordu kopuruak motrizitatearen garapena erabat baldintzatzen 
duelarik. 1 taulako heziketa fisikoko arloko ahulguneen argudioen harira, aipagarria da 
aurreko atalean aipatu den modura nola zenbait ikerketek estimatzen duten (Sudgen eta 
Keogh,1990; Henderson, Knight, Losse eta Jognmans, 1991; Geuze eta Börger,1993; 
Revie eta Larkin, 1993; Parker eta Larkin, 2003) eskola adinean dauden haurren %6 eta 
%22 ren arteko haurrek nolabaiteko motrizitate arazoak aurkezten dituztela. 
 
1. taulako azkeneko bi argudioak ere ildo beretik abiatzen dira, gorputz hezkuntza arloko 
ordutegiaren ordu kopuru urria dela eta, ekarpen txikia eskaintzen diela bai osasunari 
dagokion arloan eta baita saioen hezigarri tasunari erreferentzia egiten dion alorrean, 
saioen iraupen eta maiztasunak mugarriak izan daitezkelako itsasgarri tasun patroiak 
sortzen laguntzen ez dutelako. Osasunari dagokion argudioaren harira heziketa fisikoak 
garrantzi hartzen du sedentarismoak gaur egungo gizartean hartzen duen presentzia 
dela eta, heziketa fisikoko saioek haurrek behar duten  jarduera fisikoko ordu 
gutxiengotara gerturatzen lagundu lezaketelako eta hau sedentarismoaren aurka borroka 
egiteko baliabidea izan litekela diote zenbait autorek (Physical Activity Guidelines 
Advisory Committee, 2008; Sallis eta Owen, 1999; Welk, Eisenmann, eta Dollman, 2006). 
Honez gain heziketa fisikoa eta osasunaren arteko harreman estua argudiatzen duten 
literatura zabala aurki daiteke (Fox et al., 2004; Lee, 2004; Trost, 2006).   
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2.2.2. Testuinguru ez-kurrikularra, Eskola Kirolean. 

Aurreko atalean egin den lez dekretuari aipamena egiten hasiko da atal hau. 128/2008 

dekretua Eskola Kirola (EK) arautzen duen dekretua da, beraz oraingoan ere EK 

definizioa kontuan hartzea proposatzen da. 

EK, eskola-umeek nahitaezko eskola-aldian (6-16 urte bitartean) baina eskola 
orduetatik kanpo egiten duten kirol jarduera da. 

 

Motrizitateari espreski egindako aipamenik ez da dekretuan azaltzen, baina 
motrizitatearen alorrean eragina duten eta baita dekretuaren artikulu adierazgarri batzuk 
aipatuko dira ondorengo lerroetan, azken finean EK erregulatzen duen marko legala 
berau bait da eta ondorioz kontuan hartu beharreko ideia eta betebeharrak bertan 
agertzen dira eta, hezkuntza alorrean 236/2015 curriculumak bere konpetentzia, eduki 
eta helburuak zehazten zituen moduan 2008/125 eskola kiroleko legeak eskola kirolean 
bete beharrekoaren nondik norakoa zehazten du. 
 
Dekretu honen 1, 2 eta 6 artikuluetan aipamen berezia merezi duten puntu adierazgarri 
hauek azaltzen dira. 
 

 Kirol jarduerak hezigarria izan behar direla dio eta honez gain heziketa fisikoan 
proposatzen diren helburuekin bat egin behar dutela esaten du. 

 Eskola kiroleko proposamenak nagusiki multi kiroleko proposamenak izan behar 
dute eta ez soilik errendimendura bideratutako jarduerak. 

 Errendimenduko kirol praktikak haurraren garapen harmoniatsu eta integrala 
errespetatu beharko duela dio.  

 Jarduera, joko eta lehiaketetako araudiak, hezkuntza programak eta bestelakoak 
haurren ezaugarrietara egokitua izan beharko dute.   

 

2.2.2.1. Testuinguru ez kurrikularraren indargune eta ahulguneak. 

Bestalde dekretuaren sarreran azaltzen diren ideietako bat 236/2015 curriculum ean 

aipamena egiten duen berdina da, integraltasunaren ideia hain zuzen ere. EKren helburu 

nagusia haurraren heziketa integrala bilatzea dela aipatzen da 2008/125 eskola kiroleko 

dekretuan, haurren nortasuna era harmoniatsuan garatuz bizimodu osasuntsua 

bermatuko duten ohituran jabetzea lortzea ere bilatuko delarik.
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EKren indarguneak EKren ahulguneak 

 Ordu gehiago eta ordutegi 
zabalagoa. 

 Ez da derrigorrezkoa, norberaren 
aukerakoa. 

 Aniztasuna eskaintza: zabala. 

 Motibagarria: erakargarria. 

 Mugitzeko beharra asetu. 

 Instituzioen inplikazioa. 

 Kultura motorra lantzeko 
baliabide. 

 Judoa eskola kirol programan 
barneratuta. 

 Lan baldintza eskasak. 

 Formazio urria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 Curriculum falta. 

 Planteamendu eskasak: 
pedagogiko-federazio irizpide. 

 Goi mailako kirolarien 
paradigmak nagusitu. 

 Ez partehartzailea, leia ra 
bideratuta soilik. 

 Ez aukera berdinak. 

 Garapen integrala ahaztu. 

 Lehiakortasun handiegia. 
 

2 taula. EK raren indargune eta ahulguneen taula (norberak egina).  

2 taulan azaltzen diren EKren indar guneei dagokienez ondorengo ideiak azpimarratu 

daitezke. Heziketa fisiko arloak dituen ordutegiarekiko  mugak gaindituz, EKk ordutegiari 

erreparatu ezkero eskaintza zabalagoa dauka, hau da, heziketa fisikoan 2 orduko 

jarduera izaten bada eskola kirolean 2 ordu eta jarduera irekiak edo laiaketak gehitu 

daitezke, beraz ordutegi aldetik eskaintza zabalagoa izan ohi dute. Honez gain eskola 

kiroleko eskaintza, ez da eskaintza esklusiboa, bertan egiten den lanketa bateragarria da 

heziketa fisikoan eta hezkuntza formalean egiten den lanketarekin, beraz motrizitatea 

garatzeko beste esparru bateragarri bat eskaintzen dizkiete praktikatzen duten haurrei. 

Eskaintzari dagokionez, aukera zabala da, haurren nahi eta gustuen araberakoa, eta 

honek nolabait haurren motibazioari dagokion arloan era positiboan eragiten du, beraien 

interesetatik abiatutako ekintzak direnez haurrak pozik, laikotasunean murgilduta eta 

ikasteko gogoarekin gerturatzen dira eskola kirolera. Honek motrizitatea garatzeko 

esparru bat eskaintzeaz gain haurrek duten mugimendu beharra asetzeko ere baliagarria 

den esparru bat bihurtzen du EKren eskaintza. Eskola kiroleko eskaintza osatzen duten 

eragileen artean; guraso elkarte, kirol klub, gimnasio pribatu, eskola eta kirol arloko udal 

azpiegitura ezberdinak aurki daitezke. Hasieran esan den moduan, heziketa fisiko arloak 

eta ondorioz 236/2015 curriculum ak ezartzen dituen helburuak kontuak hartzea eskatzen 

du EKren dekretuak eta  beraz kultura motorra lantzeko (5. eduki multzoa) baliabide 

egokia izan daiteke EK, bai kirol hastapenean, partaidetza lantzen den kirol eskaintzan 

eta baita errendimendua lantzen duen kirol ibilbidean. Hau esanda, EKren programan 

judoak badu bere esparrua eta baliabide egokia izan daiteke bai 236/2015 dekretuak 

ezartzen dituen helburu eta eduki asko lantzeko eta baita 125/2008 dekretuak aurkezten 

dituen irizpideak jarraitu eta haurrari garapen harmoniatsu bat ahalbidetzen laguntzeko 

eta integralitatea bilatzen duen kirol heziketa proposamen bat emateko. 

EKren azterketari dagokien argudioak justifikatzeko asmotan Arabako Foru Aldundiak 

2008 urtean eginiko EK aztertzeko  analisi informe bat erabiliko da. Informe honetan 

eskola kiroleko jarduerak, kudeatzaileak eta jardueran bertan eragiten duten aldagaiak 

aztertzen dira.  EKren arduradunei dagokienez %63, 15 guraso elkarteek osatzen dute, 
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%22,8 heziketa fisikoko irakasleek eta %5,26 kirol klubek. Lan baldintzei dagokienez 

esan daiteke. Aztertuko diren datuak guraso elkarteak eta kirol klubenak izango dira, 

heziketa fisikoko irakasleen formazio eta irizpideak egokiak direlakoan baztertzen dira 

eta. Arabako Foru Aldundiak eginiko txostenean, eskola zentroetako eskola kiroleko 

arduradunen %42, 59 a formazio gabekoa dela dio, datu esanguratsu eta adierazgarria 

delarik. Bestalde klubei dagokien errealitatean %24,39 ak ez dauka inolako formaziorik, 

%25 titulazio kirolarekin harremantzen diren titulazioa akademikoak ditu eta beste 39,03 

diploma federatiboak. Datu hauek aztertuta esan daiteke  formazioari dagokionez eskola 

kiroleko arduradun eta baita monitore edo hezitzaileen errealitateak gabeziak erakusten 

dituela. Lan baldintzei dagokienez, zentro eskolarren eskola kiroleko kudeatzaileen 

%53,7 a ordaindu gabekoa da,  kirol kluben EKren arduradunetako %78,2 a ordaindu 

gabekoa da, beraz datu hauek lan baldintzen egoeraren errealitatea ere ondo azaltzen 

dute, formatutako jende gutxi eta lan baldintza eskasak (Arabako Foru Aldundia, 2008).  

Curriculum ari dagokionez EKk ez du curriculum ik, 125/2008 eskola kiroleko dekretuaren 

irizpideen arabera antolatzen da eta nolabait curriculum ik e izateak eragile bakoitzari 

bere irizpideen araberako kudeaketa bat eramatera gerturatzen du bere praktika. 

Azkeneko puntu guztiak, ideia berdinari lotuak aurkitzen dira, eskola kiroleko 

planteamenduak proposamen pedagogiko ez egokietatik abiatzen direla eta honek 

haurren garapen integralera bideratutako hezkuntzatik aldendu eta errendimendura 

bideratutako kirol paradigmetara gerturatzen duela eskola kiroleko kirol eskaintza.  

 

2.2.2.2. EKren potentziatasunari buruzko hausnarketa. 

 

Atal honetan, aurreko puntuetan aztertu diren ideia eta planteamenduei buruzko 

hausnarketa bat egingo da. EKren potentzialtasunaren ideiak duen garrantzia ikusita honi 

buruz hausnarketa txiki bat egitea ez legoke gaizki.  EKren helburua haurraren heziketa 

lortzea da, hezkuntza formalean lantzen ez direnak edo/eta guztiz garatu gabe geratzen 

diren eduki edo konpetentzia hauek lortzea, hain zuen ere. Beraz ikuspegi holistiko edo 

integralaren bidean eskola kiroleko eskaintzak bateragarri, uztargarria eta beharrezkoa 

izan beharko luke hezkuntza formala hankamotz geratzen den esparruetan. Planteamendu 

hau ulergarria izateaz gain erabilia ere izaten da eskola kanpoko eskaintza askotan 

(hezkuntza integrala lortzen saiatzea eta hezkuntza formalaren konplementazio lanak 

burutzea), baina, Arabako Foru Aldundiak aurkeztutako txostenaren arabera, errealitatea 

ez da izan beharko litzatekeena, horregatik EKren potentzialtasuna; aukera paregabea 

litzatekelako lortu nahi den hori lortzeko baina tamalez ez da lortzen eta gainera, EK 

errendimendu paradigmak errepikatze hutsarekin konformatzen den kirol eredura 

gerturatzen du. 

 

EKren konpetentziak Foru Aldundien erantzukizun pean jausten dira eta Foru Aldundiak 

kirol bakoitzaren lurralde federazioei transferitzen dizkie konpetentzia hauek. Egia da 

autonomi mailako legediak badaudela 125/2008 EK arautzen dutenak eta honez gain 

lurralde mailako legeak ere aurki daitezkela, baina errealitatean federazioek beraien 
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irizpidearen arabera antolatzen dituzte eskola adineko haurren kirol jarduerak eta 

lehiaketak. Hau argumentatzeko ondorengo hausnarketa proposatzen da, Foru 

Aldundiaren txostenak ematen duen informazioa ikusita federazioaren %46,15 a federazio 

diplomak ditu, %30,76 heziketa fisikoko magisteritzak, %7,69 kirol zientzietan graduatuak 

, %7,69 goi mailako heziketa zikloak eta %7,69 ez du inolako titulaziorik. Nolabaiteko 

titulazioa duten pertsonen % haundia dago baina kontuan izanda kirolak hezitzaile izan 

behar duela eta eskola kiroleko helburua curriculumak aipatzen dituen helburuez elikatzen 

dela, hezkuntzarekin harremana duten pertsonak magisteritza egin dutenak eta kirol 

lizentziatuak direla (hauek %38 direla gutxi gora behera). EKk hezitzaile izan behar badu 

hezitzaileek bete beharko lituzkete haurrekin kontaktuan dauden karguak (monitore-

entrenatzaile) eta baita kirol programazioari dagozkienak (haurraren garapena kontuan 

hartzen dituenak, planteamendu pedagogiko egokiak bilatzen dituenak, araudia eraldatzen 

dituen lehiaketa proposamenak, egoera motorrak kontuan hartzen dituzten saioak, joko 

eta jolasen egokitzeak…). Ikuspegi honekin soilik gerturatu ahal izango litzateke EK lortu 

nahi duen horretara, kirola hezitzaile izatea eta hezkuntza helburuak lortu ahal izatea.  

 

Judoaren kasua aztertuz lurralde mailako federazioak dira judoko EKren arduradunak, 

lurralde historiko bakoitzeko Foru Aldundiek lurralde bereko judo federazioei ematen die 

konpetentziak EK kudeatu ahal izateko. Gipuzkoako eskola kiroleko judo programanako 

alebinen (LH 5-6 mailako haurrak) jardunaldi ezberdinetan ikusitako proposamenak 

aztertuz (haurrek jardunaldi ezberdinetan parte hartzen dute daukaten pisuan Gipuzkoako 

txapelketara klasifikatu ahal izateko, pisu baten klasifikatzen badira pisu horretan lehiatu 

behar dute eta pisuz aldatzen badute eta pisu horretan ez badaude klasifikatua ez diete 

parte hartzen uzten), nabaria da federazioaren hezkuntza sentsibilizazioa  ez dela izan 

beharko litzatekeena eta lehiaketara hutsera bideratutako proposamen bat dela, honez 

gain haurren garapena kontuaz hartzen ez duen lehiaketa eredua ere bada eta 2008 ko 

eskola kirol dekretuak dioena ere betetzen ez duela; adibidez legeak aipamen hau egiten 

du: 

 Errendimenduko kirol praktikak haurraren garapen harmoniatsu eta integrala 
errespetatu beharko duela dio. 

 Jarduera fisikoa neurriz eta maiz egitearen garrantzia balioestea, norberarekiko 
nahiz besteekiko erantzukizunezko jarrera erakusteko, eta ariketa fisikoak, 
higieneak, elikadurak eta jarrera-ohiturek osasunean dituzten eraginak aintzat 
hartzea. 

Federazioak erabilitako irizpideak haurren pisuari dagokienez ez du haurren hazkuntza 

erritmoa errespetatzen eta praktika arriskutsua izan liteke elikadura eta arazo 

psikologikoak ekarri dakielako honelako arauek. Haur bat ezin daiteke bere pisuari 

erreparatzen egon eta horrez gain ez dauka zertan ez dagokion pisu baten lehiatzen egon 

beharrik, kirolaria (kasu honetan haurra) edo/eta entrenatzailea adin honetako kirolariak 

jasan behar ez luketen presio eta ardurak bizitzera behartzen duelarik. Azkenik Orbegozo 

hazkunde grafikek diote adin horretako neska mutikoen pisuak 3-6 Kg aldatzen dela urte 

betean eta beraz Gipuzkoako judo federazioak ez du haurren hazkuntza erritmo eta 

prozesua kontuan hartzen (Eizaguirre, 2004), haurrak pisuz aldatuko balu eta pisu jakin 

baten klasifikatuko balitz haur horrek  lehiaketa egunean emandako pisuan parte hartuta 
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arazoa ekidituko litzateke, honela haurrari eta baita entrenatzaileei trikimailu estrategiko 

edo/eta praktika ez osasuntsuak egitea ekidituz. 

Guzti honek Gipuzkoako federazioak proposatutako eskola kiroleko programak 

errendimendu eredua jarraitzen duela agerian uzten du eta honez gain, eskola kiroleko 

125/2008 dekretuak ezartzen duen marko legala urratzen duela.  
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2.3. JUDOAREN MOTRIZITATE OINARRIAK 

 

Atal honetan judoari buruzko informazioa aztertuko da, judoak non daukan bere jatorria, 

zein izan den bere bilakaera eta judoaren ezaugarri ezberdinak (barne logika eta kanpo 

logika kontzeptuen azterketa) aztertuko dira berau hobeto ulertu ahal izateko eta era 

berean, lan honen proposamena hobeto ulertu ahal izateko, zergatik aukeratu den judoa 

lantzea hezkuntza eremuan eta motrizitateari dagokion alorrean hain zuzen ere. Bertan, 

lan guztian zehar aipamena egin zaion integral tasunaren ideiak garrantzia hartuko 

duelarik berriz eta azkenik, judoaren ezaugarrietan aipatutako ideiek, judo kirolaren 

izaerak eta arautegiak baldintzatzen duten praktikaren nondik norakoa kontutan hartuta, 

hezkuntza eremuan heziketa fisikoko jarduera gisa planteatzeko kontuan hartu beharreko 

irizpideen zertzeladak proposatuko dira. Proposamen honek, kirolaren ezaugarriak 

kontuan hartuz kirolak berak dituen mugetatik haratago joateko aukera ematen diolarik 

judoaren disziplinari eta hezkuntza eremuan heziketa fisikoa lantzeko baliabide 

interesgarri gisa proposatzen da, konpetentzia motorra garatzeko eta motrizitatearen 

bidez eduki multzoetako edukiak landu ahal izateko. 

 

2.3.1. Judoaren kontestualizazioa. 

 

Ondorengo azpi puntu ezberdinetan judoa aztertuko da, bere jatorritik, testuingurutik eta 

bilakaera aztertzen duen ibilbidea abiapuntutzat harturik. Kodokan judo (heziketa fisiko 

begirada barneratzen duena) proposamenaren zertzeladak aztertuko dira gaur egungo 

judo errendimendu kirolarekin alderatuz. Judoaren barne eta kanpo logika ere aztertuko 

dira kirolaren berezko ezaugarriak ulertu eta definitzeko asmoarekin. Azken bi puntuetan 

alde batetik judoaren aukerak motrizitatea garatzeko zeintzuk diren aztertuko dira eta 

bestaldetik judoaren mugak eta paradoxak identifikatzeko saiakera egingo da, laneko 

azken zatian muga hauek gainditzeko proposamenak egingo direlarik lan honetan. 

 

2.3.1.1. Jatorria, testuingurua eta bilakaera. 

Judoaren bilakera eta Kodokan judo proposamena ulertu ahal izateko Jigoro Kanoren 

ibilbidearen azterketa txiki bat egitea proposatzen da.1877 an hizkuntzak ikasten hasi 

zen Tokioko unibertsitatean eta bertan edukitako esperientzia txar batzuen ondorioz 

jujutsu ikasten hasi zen Tenshin Shin’yo-ryu  estilopean, estilo hau kolpaketak (atemi 

waza), kontrolak (katame waza) eta lurreko borroaka(ne waza) moduko alorretan 

espezializatzen zen. Lehenengo entrenamendu urtean zehar bere irakasle zena hil eta 

bere semarekin jarraitu zuen jujutsua ikasten, ondoren eskolaz aldatu zuen eta baita 

estiloz ere, Kito- ryu estilopean ikasken aritu zen Kano eta eskola hau proiekzioetan 

(nage waza) espezializatua zegoen, estilo honen beste ezaugarri esanguratsu bat zera 

zen, kutsu esoteriko eta filosofiko haundia zeukala, gero hau nabari izango delarik 

Kanoren proposamenean. 5 urtetako jujutsu ikasketaren ondoren Kanok bere arte 

martzial proposamena egin zuen 1882 .urtean, Kodokan judo izenekoa. Kodokan izenak 

bidea ikasteko tokia esan nahi du japonieraz eta judo hitza, 2 hitzez osatua dago, alde 
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batetik ju hitzak malgutasuna esan nahi du eta do hitzak bidea esan nahi du , beraz judo 

hitzak malgutasunaren bidearen esan nahia hartzen du (Ebell, 2012). 

Nahiz eta Kodokan judoa Kanoren proposamena izan berak ez zuen dena asmatu. Bere 

proposamena Tenshin Shin’yo-ryu, Kito-ryu, eta beste eskola batzuetako ideien 

sintetitazio proposamen bat besterik ez zen, baina orduan zer dauka berritzaile eta hain 

aberasgarria egiten duen proposamena izateko?  

Hiru ideia garrantzitsuren inguruan azaldu daiteke berrikuntza edo garrantzi hau. Lehenik 

eta behin segurtasunari garrantzia ematean datza, hau da, ukemien (erorketen) 

ikasketari garrantzia ematea dela esan daiteke eta baita kumi kataren (judokek batak 

besteari heltzeko moduari, honek praktikaren segurtasuna eta kirolarien segurtasuna 

bermatzen dituelarik ukemien ikasketarekin batera) erabilera sistematikoari. Tradizionalki 

jujutsuan ez ziren sistematikoki erorketak irakasten, honela borrokalariek batak bestea 

ahal zuen moduan jaurtitzen zuen eta lurrera jausten zena ere ahal zen moduan jausten 

zen, honek borrokalariei min eragiten zielarik. Kanok hau ikusi eta bere Kodokan judo 

proposamenean kirolariak minik ez hartzeko erorketei berebiziko garrantzia eman zien 

eta erorketak sistematikoki irakasten zitzaien borrokalariei erortzean minik ez hartzeko 

(Donohue, 2005).  

Biagarren ideia garrantzitsua curriculum bat edukitzearena da. Kanok bere ikasketa 

proposamena era sekuentziatu eta programatu baten helarazi zuen eta ikaste irakaste 

prozesuari so eginez egituratu zituen Kodokan judoaren proposamena (Nurse, 2004).  

Eta azkenik, judoak proposatzen dituen ideiak daude, hau da judoaren atzean aurkitzen 

den filosofia. Ideia hauek 2 ideia ezberdinean inguruan antolatzen dira azken batean elkar 

erlazionatzen direnak.  

 Jita kyoei: ideia honek norberaren auto-hobekuntza prozesu eta perfekzionamendu 
ideietara gerturatzen gaitu eta era berean prozesu honek munduari eragin positibo 
bat eragitera bideratzen du pertsona (munduaren hobekuntzari), ongizate eta 
elkarreragina bilatuz (Brousse eta Matsumoto, 1999). 

 Seiryoku zenyo: energiaren erabilera egokia kontuan hartu beharreko ideia zela 
goraipatzen du. Edozein helburu lortzeko, bakoitzaren energia mental eta fisikoa 
ahalik eta modu eraginkorrean erabiltzeko ikuspegia proposatzen da (Kano, 2005). 

 

Amaitzeko garrantzitsua da aipatzea ere Jigoro Kano literaturan graduatu zela eta 

ondoren filosofiako ikasketak ere burutu zituela. Hezkuntzarekin harreman haundia eduki 

zuen bere ibilbide guztian zehar eta japoneko hezkuntza sistema modernizatzen egin 

zituen urteak. Japoneko hezkuntza ministroaren kontseilari lanetan ere aritu zen eta 

Kumamotoko goi eskolaren zuzendari ere izendatu zuten, bertan hezkuntza eremuan 

berrikuntza proposamenak landu eta abian jarri ahal izateko intentzioarekin aritu zen 

lanean. 1898 . urtean Japoniako nazio mailako lehen hezkuntza arloko zuzendari 

izendatu zuten, beraz datu guzti hauekin Kanok zuen hezkuntzarekiko pasio eta 

konpromezua erabatekoa zela esan daiteke. 
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Judoaren bilakaerari dagokionez aipatu berri dugun ikuspegi honekin sortu zen Kodokan 

judoa eta ondoren mundutik zabalduaz joan zen 1964. urtean Tokioko olinpiar jokoetan 

judoa programa olinpikoan sartu zen arte, 1972 .urtean Municheko joku olinpikoen 

ondoren judoaren arautegiak ordurarteko aldaketa haundiena jaso zuen (Ebell, 2012). 

Olinpiar jokoetan barneratzeak judoaren bilakaera bultzatu zuen eta laiaketara 

bideratutako lan ildoetara gerturatu du judoa gaur egun ezagutzen dugunera gerturatu 

arte, hau da, lehiaketa kirol bihurtu arte. 

  

2.3.1.2. Judoaren ezaugarriak: barne eta kanpo logika 

Gaur egungo judoa aztertzerako orduan atal honetako hasieran aipamena egiten zitzaion 

terminologia bat gogoratuko da, barne logikarena. Barne logika egoera motor baten 

berezko ezaugarri esanguratsuak direla esan daiteke (Parlebas, 2001). Pertsona batek 

espazioarekin, denborarekin, materialekin, beste partaideekin eta puntu sistemarekin 

duen elkarreragina aztertzen du barne logikak, azken finean joko batera jolasteko 

jokalariak aintzat hartu behar ditun arau eta ezaugarri ezberdinek definitzen dute barne 

logika. Judoaren barne eta kanpo logikaren azterketa zehatza egin beharko balitzake 

asko luzatuko litzateke lan hau beraz, bi termino hauen definizio eta zehaztapenei 

dagokienez era argi eta motz batean azaltzeko saiakera egingo da bertan. Barne logikari 

dagokionez, honek ondorengo kontzeptu hauek barneratzen ditu: 

 Helburu motorra:  pertsona dela helburua esan daiteke. Aurkaria lurrera botatzean 

edo hau inmobilizatuta, luxatua edo estrangulatua edukitzean lortzen dait dira 

puntuak beraz, pertsona bera da jokoaren helburua.  

 Espazioa: tatami baten praktikatzen da judoa. Tatami hauek erorketen inpaktuak 

kirolariei minik ez egitea ahalbidetzen duen materiala dira. Leia azalerak 8x8 metro 

izaten ditu eta segurtasun azalerak 3 metroko zabalera izaten du eta honek leia 

azalera inguratzen du. 

 Materiala: judogia (judokek erabiltzen duten traje berezia gerrikoa ere barneratzen 

duena), tatamiak eta markagailua dira judoan erabiltzen diren materialak. 

 Denbora: borrokaldi bakoitzak 4 minutuko iraupena dauka. Denbora epaileek 

geratu eta abiarazten dute. 4 minutuko iraupenean ez badu norbaitek punturik 

egiten edo berdinketa egoten bada puntuei dagokionez, Golden Score izeneko 

joko mota abiarazten da eta hemen denbora neurtu arren honek ez du 

norgehiagoka baldintzatzen,  lehenengo puntua egiten duenak irabazten du 

borrokaldia. 

 Puntu sistema: bi puntu mota ezberdin daude judoan, ippon eta wazari. 

 

o Ippon: puntuazio gorena da, hau lortu ezkero norgehiagoka irabazten du 

borrokalarietako batek. Ippon a lortzeko modu ezberdinak daude, batzuk 

borrokalariak zutik daudenean eta beste batzuk borrokalaria lurrean 

daudenean. Zutik daudenean eta aurkaria bizkarrez egiten badu lurraren 

kontrako inpaktua aurkariak lurrera jaurti duenean ippona lortuko du irizpide 
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hauek kontuan hartuta: indarra, abiadura eta exekuzioan emandako 

kontrola. Lurreko borrokan ippona lortzeko modu ezberdinak daude, bat 

aurkaria 20 segundo osae-komi (aurkariak bizkarra lurraren aurka duela 

inmobilizatuta mantzentzea) posizioan mantentzea da eta bestea 

borrokalariak bertan behera borrokaldi uztea (luxazio edo estrangulazio 

baten ondorioz).  

o Wazari: zutikako judoan, borrokalari batek bestea lurrera bota eta bizkarrez 

izan ez arren lurrera alboz jausten bada edo lehenengo ipurdiz eta gero 

bizkarrez wazari puntuazioa lortzen da(bota dugun pertsona beherantz 

begira jausten denean tatamiaren kontra ez da punturik ematen). Lurreko 

judoan, 10 segundo borrokalaria inmobilizatuta mantenduz gero wazari 

puntuazioa lortzen da. Bi wazari lortu ezkero ere ippona ematen zaio lortu 

duen borrokalariari. 

 Harremana: kirol jokoan sortzen diren harremanak aztertuz, judoa banakako duelo 

moduko kirol modalitate moduan ezagutzen da. Beraz, Parlebasen saikapenaren 

arabera aurkaritzako kirol bezala sailkatu daiteke LAZ. Lankidetzarik gabekoa, 

aurkaritza hutsean oinarritzen den eta espazioari dagokionez zalantzarik azaltzen 

ez duen kirola da judoa (espazioaren irakurketak ez du kirola bera baldintzatzen 

eta). 

 Penalizazioak (shido): kirolariek arauez kanpoko ekintzak burutzean lortzen 

dituzten penalizazioak dira, markagailuetan txartel horiak moduan identifikatzen 

dira eta askoz jota 3 penalizazio edo shido egin ditzake kirolari batek, 3. txartel 

horia pilatzen duen kirolariak hansoku-make (penalizazio gorena) lortzen du eta 

automatikoki aurkariari ippon a ematen zaio. Shidoak lortzeko ekintzen hainbat 

adibide:  

o Aurkariari judogitik heltzen ez uztea. 

o Zutikako judoan gerrikotik behera aurkariari heltzea. 

o Lehiaketa eremutik nahita irtetzea. 

o Defentsa posizioa denbora luzean mantentzea. 

o Lehiaketa eremutik nahita aurkaria ateratzea 

Orain arte azaldutakoak judoaren barne logika ulertzeko gakoetara gerturatzen gaitu. 
Kanpo logikari dagokionez  jakin beharra dago hau kirol jokoen norbanako eta gizartearen 
interpretazio modura ulertu daitekela (Parlebas, 2001).  Generoa, adina, motibazioak, 
harreman inter pertsonalak, norbanakoaren joerak izaeran, erabakiak, talde 
sena…moduko faktoreez osatzen da kanpo logika (Dugas,2011). Beraz esan daiteke 
kanpo logika joko baten arau eta berezko ezaugarriez haratago dauden joko horren 
ezaugarriak direla, joko bera baldintzatzen ez dutenak baina bai bere partaide, gizarte 
egitura eta bai lehen aipatu ditugun beste zenbait aspektu.  
 
Kanpo logikak gizartearen esanahia eta baita kirolariak berak ematen dion esanahia ere 
biltzen du. Lehen aipatu den moduan, alde batetik generoa, beste alde batetik bakoitzak 
ematen dion esan nahia eta baita gizarteak ematen dionarekin harremanatzen da kanpo 
logika. Honez gain curriculum ezkutuaz ere badu nolabaiteko harremana, Tinningek 
(1992) aipatzen zuen curriculum ezkutuaren eta beronen genero, autoritate, lehia eta 
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emozio ideien ikuspegiarekin. Kirolariak nola ulertzen duen kirola, nola irakatsi dioten 
kirol hau eta judo saioetan zehar zer nolako giroa bizi izan duen kirolari horrek ere barne 
logikarekin haramana izango du, azken finean lehen aipatutako curriculum ezkutuarekin 
harremana duten ideiek. 
 

2.3.1.3. Judoaren irakaskuntza: Kodokan judoa vs judoa errendimendu kirola 

Aurreko atalean aipatu da  judoaren sorreran Kodokan judo proposamenarekin judoak 
atzean zeukan filosofia. Jigoro Kanok, judoaren sortzaileak judoaren ondorengo 3 
helburu hauek ezarri zituen: ongizate fisikoa, eraso-defentsaren ikasketa eta 
entrenamendu morala (Kano et. al., 1986). Honez gain, 3 zati ezberdinetan zatitu zuela 
judoa ere aipatu zuen bere lanean (Kano, 2005): 
 

 Konbate metodoa: aspektu hau judoa arte martzialarekin harremanetan jartzen 
duen aspektua dela esan daiteke, eraso defentsaren ikasketarekin zerikusia 
daukana hain zuzen.  

 Entrenamendu metodoa: heziketa fisikoaren harremana daukan zatia da hau, 
lehen aipatutako ongizate fisikoarekin. 

 Adimen entrenamendu metodoa: adimena eta moralaren garapena ahalbidetzen 
duen entrenamendua da hau eta judoa eguneroko bizitzan aplikatzeko ikuspegian 
jartzen du begirada. 

 
Bestalde Kanok bere proposamena argi azaltzen du, gorputzaren zein moralaren 
entrenamendua gizarteari era positiboan eragiteko. Hau lortzeko enfasia lehen 
aipatutako eraso defentsaren ikasketan jartzea eskatzen zuen. Segurtasunez aritzeko 
judokek bere taldekideen kooperazioa beharrezkoa dute praktikan zehar minik ez 
hartzeko, jarrera honek, besteen ongizateaz arduratzeak, lehen aipatu dugun judoaren 
filosofiaren oinarrietako batera gerturatzen gaitu jita kyoei (ongizate eta elkarreragin 
positiboa) (Ebell, 2012). 
 
Kanoren Kodokan judoaren ikuspegi honek pertsonaren osotasuna kontuan hartzen duen 
kontzeptu batera gerturatzen gaitu, hau da, lan honetan zehar askotan aipatu den 
integraltasun, ongizate (jita kyoei) eta pentsamendu-ekintzen efizientzia (seiryouku 
zenyo) ideiei gerturatzeari. Ideia hauek kirolaren izaeraz haratago dauden ezaugarriak 
barneratzen dituela nabaria da eta emaitzari garrantzia eman beharrean etengabeko 
hobekuntza prozesu bati garrantzia ematera eramaten du pertsona. Hobekuntza horrek 
norbanakoari eragiteaz gain gizartearen hobekuntzari eragingo diolarik. 
 
Judoaren errendimendu ikuspegiari dagokionez enfasia lehiakortasun eszelentzi eta 
emaitzetan jarri da, orohar kirol guztietan gertatzen den tendentzia bera agerian utziaz. 
Guzti honek judoaren entrenamendu metodo eta ikuspegien aldaketa ekarri du eta kirol 
praktika, irabazteko aukera gehien ematen duten mugimenduak barneratzera gerturatu 
da, honek dauden 67 judo teknika ezberdinen ikastetik urruntzen ditu judokak(Ebell, 
2012). Paradigma honek judoaren jakintza orokor eskasa izatera, lesioen areagotzea, 
kirolaria kirol  mundutik urruntze goiztiarrera gerturatzen du judoka. Gaur egungo judoak 

ikaskuntza prozesuari garrantzia eman beharrean helburua berari ematen dio (De Mente, 
2003). 
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Azken ideia hauek ondorengo puntuetan azalduko den heziketa fisiko paradigma 
ezberdinen azterketak proposatzen dituen ideia garrantzitsu eta esanguratsuenetara 
gerturatzen gaitu, eraginkortasuna vs kalitatea. Eraginkortasunaren paradigma, emaitza 
kuantifikagarriak kontuan hartzen dituena eta psikologia konduktistarekin harreman estua 
daramana da eta beste alde batetik kalitatearen paradigma prozesua baloratzen duen 
eta kostruktibismoarekin harremana mantententzen duen lan ildoa. Autore batzuk 
paradigma eraginkorra vs kalitatezko deitu izan diote Richard Tinningen kasuan eta beste 
batzuk tekniko-teknologiko-positibista vs praktiko-interpretazailea Hernandezen kasuan 
ikusi daitekeen moduan, baina funtseko informazioa bera da; garrantzia emaitza edo 
prozesuari ematea eta ondorio hau izateko psikologia korronte ezberdinetan babesa 
aurkitzea. Izan ere, gaur egungo judoa jorratzeko begiradak kirol errendimenduan dauka 
bere oinarria. Hipotesi gisa, judoaren bilakaeran aipatu den moduan mugimendu 
olinpikoan barneratzearen eraginez gertatu den bilakaera izan daiteke judoak jasan duen 
eraldatze hau; gertatuak gertatu, egunerokotasunean judoak bizi duen errealitatea 
errendimendu kirol baten proposamena da (pertsonen heziketarekin sentsibilizazio 
berezia duten kirol kluben proiektuak izan ezik), pertsonaren hazkuntza integralaren 
ideiak eta Kodokan judoak proposatzen zituen begirada hezitzaile altruistari garrantzia 
kenduz. Ildo honetatik jarraituz aipagarria da ere nola Kaitek antolatutako Euskadiko 
kirolaren VI biltzarrean hezkuntza paradigmen arteko ideia hauek nola aipatzen diren 
Markel Urrutiak aurkeztutako lanean. Judoan oinarritzen den eta kalitatezko heziketara 
bideratutako eskolaz kanpoko kirol eskaintza eredu bat proposatzen da bertan, haurraren 
garapena kontuan hartzen duena eta irakaskuntzari dagokionez paradigma ezberdinenak 
aztertu eta hausnarketara bideratutako eskuhartzeak proposatzen dituena. (Urrutia, 
2016).  
 

2.3.2. Judoaren aukerak motrizitatea garatzeko 

 

Motrizitatearen lana zabala denez motrizitateak biltzen dituen aspektu ezberdinetan 
nolako ekarpenak egin ditzakeen judoak aztertuko dugu atal honetan, hau da, bai alor 
kognitiboan, motorrean, harremanetan eta bai arlo emozionalean. Gogoratuz, 
motrizitatearen dimentsio holistikoa ezin da ahaztu, honela motrizitatea espazio-denbora 
prozesutik haratago doa; hau giza konplexutasun prozesu baten kokatuaz: alor kultural, 
sinboliko, borondatezko, sozial, afektibo…mugimendua motrizitatearen manifestazioa 
izanik (Rey eta Trigo, 2000). 

 
Alor motorra kontuan hartuta sailkapen bat txertatuko da ondorengo diskurtsoaren 
sostengu grafiko bat izateko eta bertan azaltzen diren kontzeptuak era ordenatu baten 
azaldu ahal izateko. 
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1. irudia. Gaitasun motorren eskema. (Urrutia, 2018)  
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Kontutan hartuta haurrak 3-4 urte  arte ez direla judoan hasten trebetasun motorrei 
dagokien arloan ohiturazko trebetasunei dagokienez haurrek trebetasun hauek 
bereganatuak dituzela esan daiteke, adibidez: ibili, jarri, altxatu, objektu bat 
hartu…Oinarrizko trebetasunei dagokienez, adibidez: lekualdatze, bira, jauzi eta 
jaurtiketak lantzeko oso egokia izan daiteke judoa, judo saio batean haur hezkuntzako 
haurren saioetatik abiatuta beste adin tarte guztiekin batera, lekualdatze, jauzi eta bira 
ezberdinak praktikatzen dira saio guztietan. Hasierako faseetan joko sinboliko eta 
animalien mugimenduak imitatuz lortzen dira aipatu berri diren oinarrizko trebetasun 
motor hauek garatzea. Trebetasun espezifikoei dagokienez kirolak dituen berezko 
keinuen ikasketa prozesuan barneratzen da hau, oinarrizko trebetasunen ikasketatik hasi 
eta animalien desplazamendu eta sinbolismoaren laguntzaz haurra poliki poliki 
bereganatuz jango da trebetasun espezifiko hauek, egoera motor ezberdinen lanketaren 
bidez eta jolas egokituak baliabide gisa harturik. Honen ildora Carratalak (2000) aipatzen 
du trebetasun motorretatik abiatutako judo hastapen proposamenak trebetasun motor 
espezifikoak landu ahal izateko bide egokia izan litezkela.  
 
Judoan borrokaldiak zutik hasten dira eta ippona lortzen ez bada lurrean jarraitzen du 
borrokak. Hau ikusita judoa praktikatzen duten haurrek egiten duten lanketa bai ardatz 
bertikatean eta baita ardatz horizontalean egiten dute, azken finean judo saioak egoera 
horretara egokitzeko gaitasunen lanketa edo entrenamendu bat besterik ez direlarik, 
honek mugikortasunari eta gaitasun motorrei dagokien alorretan aukera asko ematen 
dielarik judoa praktikatzen duten haurrei. Lehenago aipatutako bira, jauzi, lekualdatzeei 
dagokienez, egiten den lanketa zabala eta mardula izaten da, haurra zutikako posizioan 
dagoenean  egiten direnak(lekualdatzeak, gurpilak, erorketak, birak, jauziak…) eta baita 
lurreko posizioan egiten direnak (lekualdatzea: arrastaka, belauniko, lau oinetan 
pronazio-supinazioan, birak: txatxilipurdiak, ukemiak…). Guzti honek lehen aipatutako 
trebetasun espezifiko eta oinarrizkoak lantzeko modu paregabea izateaz gain, 
koordinazioa, oreka eta gorputz eskema lantzeko testuinguru paregabea eskaintzen 
dizkio haurrari. Judoaren oinarrietako bat desoreka izanda (kuzushi), oreka lantzeko 
aukera paregabea dute bai era estatikoan (desorekaren lanketan, mugitu gabe landuta), 
era dinamikoan randorietan (borroka praktikatzen duten denbora tartean) eta baita 
saioetan zehar planteatzen diren beste egoera motor eta jolasetan ere. Jakinda oreka 
eta koordinazioaren arteko harremana estua dela gaitasun banaezinak direla esan 
genezake. Honela judoak gaitasun kualitatiboak lantzeko aukera ezin hobeak eskaintzen 
dizkie judoa praktikatzen duten haurrei, kontuan izanda gaitasun kualitatiboak ondorengo 
ezaugarriak lantzen dituzten gaitasunak direla eta hauek lantzearen onurak 
egunerokotasuneko bizitzan eragin positiboa emateko aukera dutela: 
 

 Motrizitatearen alderdi kualitatiboa errepresentatzen dute. 

 Ekintza ondo burutzeko, hautematea funtsezkoa da (pertzepzioaren garrantzia). 

 Nerbio-sistema zentralean oinarritzen dira, nagusiki. 

 Gorputza kontrolatzeko ahalmena zehazten dute. 
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 Ikaskuntzarako bideratuago daude; ikasi egiten dira. Lantzeari uzten zaionean 

azkartasuna eta jario tasuna galdu dezakete baina “aztarna motorra” geratzen 

da. Hau da, ikasitako mugimendua ez da ahazten 

 Mugimendua antolatu, kontrolatu eta erregulatzeaz arduratzen dira 

Gaitasun kuantitatiboei dagokienez (indarra, abiadura, erresistentzia eta malgutasuna), 
kontuan hartu behar dira gaitasun mota hauek dituzten ezaugarriei: 
 

 Ekintza burutzea soilik eskatzen dute. 

 Motrizitatearen alderdi kuantitatiboa errepresentatzen dute. 

 Egoera fisikoa zehazten dute. 

 Gaitasun metaboliko, kardiobaskular eta muskularrean oinarrituta. 

 Mugimendua mantendu, neurtu eta handitzeaz arduratzen dira. 

 Garapenera bideratuta, estimulatzean landu eta uztean galdu egiten dira. 

Judoan egiten den lana kontuan hartuta indarra eta abiadura asko lantzen den kirola da, 
baina lehen hezkuntzako haurrei bideratutako judo saioak direla aintzat hartuta eta 
haurren garapena oraindik fisiologikoki ez dagoela guztiz amaituta komenigarria da 
gaitasun kualitatiboen zeharkako lana egitea. Hala eta guztiz ere gaitasun kualitatiboen 
eta kuantitatiboek badute nolabaiteko harremana, ez bait dira bata bestea gabe garatzen. 
Koordinazioa lantzeko, mugimendua beharrezkoa da eta mugimendua beharrezkoa den 
heinean indarrak ere parte hartzen du beraz badute nolabaiteko hartu-emana. Lehen 
hezkuntza garaian funtzionaltasunari dagokionez eta haurraren motrizitateari eragin 
positibo gehien ematen diona gaitasun kualitatiboen lanketaren bitartez etorriko zaie 
baina, era berean gaitasun kuantitatiboak zeharka lantzea ere gomendagarria da beraien 
arteko sinergiak existitzen dira eta. Zenbait autorek diote (Torralba, M.A.; Vieira, M.B.; 
Lleixà, T. eta Gorla, J.I., 2016) gaitasun fisiko eta kondizionalak (indarra, abiadura 
malgutasuna) aspektu pertzeptibo-koordinatiboekin harremantzen direla. Lehen aipatu 
den moduan, gaitasunen lan bateratuak mugimendu koordinatuagoak egitea 
ahalbidetuko lituzke, bizitza kalitate eta ikaskuntza hobetuaz. 
 
Alor motorrari dagokion azken gaitasuna adimen motorra da eta era berean 

motrizitatearen alor kognitiboa lantzen duena ere bada, adimen motorrak  pertzepzio, 

mugimendu eta adimenarekin harreman zuzena dauka  eta judoaren kasuan borrokaldiko 

taktika sortu, aplikatu eta eraldatzeko aspektuekin lotu daiteke. Egoera psikomotrizetan 

zehar eta ekintza diharduen bitartean pertsona batek azaltzen duen adimen 

errepresentazio eta erabakiak hartzeko gaitasuna da adimen motorra (Parlebas, 2001). 

Adimen motorrari dagokien ezaugarriak ondorengo hauek dira: 

 Motrizitatearen alde kognitiboarekin du harremana gaitasun honek. 

 Mugimendua ezinbestekoa da egoera motorrak planteatzen duen arazoari 

erantzuteko  

 Pertzibitu, erabaki eta mugimendua burutzeko gaitasunean oinarritzen da. 
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 Ahalmen taktiko-estrategikoa zehazten dute. 

 Erabaki zuzenak hartzeaz arduratzen dira, jarrera motor egokia sortuz. 

Informazio guzti hauek 1.irudian txertaturik azaltzen dira modu grafikoan aipatu diren 

informazio hobeto antolatu eta ulertzeko.  

Judoan adimen motorrak berebiziko garrantzia du, borrokalarien etengabeko elkarren 

arteko egokitzeak eta aurkariaren mugimenduei aurreratzen saiatzeak adimen 

motorraren garapena ahalbidetzen du, honetan ere pertzepzio, erabakitze, aurkariaren 

mugimenduei aurreratzeak, aurkariaren mugimenduei erreakzio abiaduraz 

erantzuteak…moduko faktoreek asko eragiten dute, eta guztiek daukate adimen 

motorrarekin harreman zuzena; lehen aipatu den moduan pertzibitu, erabaki eta 

mugimendua burutzeko gaitasunarekin alegia.  

Nolako ekarpenak dakartzan judoak motrizitateari dagokionez alor motorraren eta 

kognitiboaren prismatik aztertu da orain arte. Ondoren harremanen eta alor afektiboaren 

aldetik egingo da azterketa. Barne logikaren atalean aipatu den moduan judoa 

aurkaritzan oinarritzen den kirol jokua da, Parlebasen sailkapenean LAZ dela esan 

daiteke, banakako dueluko aurkaritzan oinarritzen den, lankidetza gabeko eta espazioari 

dagokionez eremu ziurrean jokatzen den kirola alegia. 

Judoan gorputz adierazpena lantzeko aukera gutxi daude, baina lan ildo hau lantzeko 
judoan katak aurki daitezke. Katetan egiten den lana kontuan hartu eta gorputz 
adierazpena lantzeko estrategia ezberdinak ere txertatu daitezke judoaren lana 
aberasgarriagoa izateko eta pertsonaren osotasuna aberasteko intentzioarekin. Ideia 
honekin lotuta Jigoro Kano hil baino urte lehenago idatzi batetan batean zera zioen, 
Kobo-shiki edo Bujutsu-shiki eta Buyo-Shiki ri buruzko aipamenak egin zituen, biak 
hezkiketa fisikorako proposamenak izango liratekelarik. Lehena gimnastika eraso eta 
defentsara bideratutako lanak osatzen zuen eta bigarrenak (Buyo-Shiki, dantza eta 
adierazpenera bideratutako lana), garapen intelektuala garatzeko sortua. Bestalde 
Hyogen-shiki terminologia ere aipatu zuen idatzi hauetan, garatze prozesuan geratu zen 
entrenamendu mota (adierzpena  lantzen zuena). Testu hauetan eta Kanoren hitzetan 
hau azaltzen zelarik: “adierazpen gaiez erakarria sentitzen dena, sentimendu eta 
pentsamenduen adierazpenez edo naturarekin harremana duten gaiez, katak soilik 
eskainiko dizkie adierazpen hori lantzeko tokia, mugimenduaren bidez  gorputzaren eta 
artearen  laguntzarekin”. Espresioaren bidea landu nahi izan zuen lan ildo hau ez zen 
guztiz garatu, nahiz eta kata ezberdinetan begirada hau azaltzen den itsutsu no kata, ju 
no kata, edo  Seiryoku zen’yo kokumin taiiku no kata bertan badu presentzia (kagami 
mikage mugimenduan, ispiluaren garbiketa mugimenduan) (Gutierrez García eta Pérez 
Gutierrez, 2008). 
 
Ikuspegi honek ohiko arte martzial baten aurrean ez gaudela oso argi uzten du, XIX. 
Mendeko pedagogo honen lana bere garaiko pentsamendua baino aurrerakoiagoa zela 
argitu uzten duelarik. Heziketa fisikoa eta pertsonen intregraltasuna lantzeko 
proposamen pedagogikoa egin zuen eta arte eta gorputz adierazpena lantzeko ere ideia 
eta proposamenak ere barneratzen zituen bere ideietan, XXI mendeko heziketa fisikoko 
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proposamenetatik gertuago utziaz Kodokan judoaren proposamena eta kirolaren 
errendimendu ikuspegietatik erabat urrunduaz. 
 
Lavegak (2007) dio jokua, ekintza dela baita sentitzea ere, parte hartze aktiboaren 
bitartez sortzen den zerbait. Baieztapen honek jokua eta ondorioz mugimendua 
sentimenduekin harremanetan jartzen du eta kasu honetan joku soziomotorra denez 3 
aldagaiak jartzen dira bata bestearen elkarreraginean; harremanak, emozioak eta 
mugimendua. Bestalde judoari dagokionez esan daiteke Juradok dioen moduan (2003) 
eta (Judoa, jolasa eta borroka pertsona eraikiz, 2017) ere aipamena egiten da: Judoaren 
justifikazioak hezkuntza mailan alor afektiboa lantzen duen aspektu garrantzitsu bat du, 
gorputzez gorputz (“cuerpo a cuerpo”) deritzon moduko egoerek indarra transmititzeaz 
gain, alor afektibo eta emozionala transmititzeko aukera bait dauka. Guzti honek ikasleak 
era global batean aberastea laguntzen du, gainera hauen hezkuntzaren eraikuntza 
orekatu batera bideratzen duelarik. Argudio hauek argi uzten dute alor afektiboak duen 
garrantzia judoaren praktikan eta judokek judoa praktikatzean  daukaten aukera 
paregabea aurkaritzak eskaintzen dituen bizipenak esperimentatzeko. Azkenik judoa 
judoa hezkuntza arlora gerturatuz, integraltasunari begira eta motrizitateari dagokion 
inguruneari so eginda Arenas Basterrak (2016) eta baita (Judoa, jolasa eta borroka 
pertsona eraikiz, 2017) zera diote: 
 

 Oinarrizko gaitasun motorren garapena ahalbidetzen du.  

 Lokomozio aparatuaren garatzea ahalbidetzen du.  

 Haurraren oreka eta koordinazioa garatzen du.  

 Norbera ezagutzen eta gorputza kontrolatzen erakusten digu.  

 Tolerantzia eta autokontrola garatzen ditu.  

 Pentsamendu taktikoa estimulatzen du. kirolaren azkartasunak haurrei behartzen 
ditu erabaki azkar eta eraginkorrak hartzera egoera ezberdinetan zehar.  

 Balore prosozialak transmititzen ditu, adibidez: errespetua, motibazioa, 
autoestimua, hezkuntza, laguntasuna, solidaritatea, talde-lanean aritzearen 
garrantzia, esfortzuaren balorazioa.  

 Kontaktu fisikoarekiko beldurra galtzen laguntzen du.  

 Gorputzaren bidezko espresioa gauzatzen laguntzen du.  

 Norbanakoaren konfiantza sortzen laguntzen du.  

 Kontzentrazioa handitzen da.  

 Sormena estimulatzen du.  

 Autoestimu eta autokontrola hobetzen du.  

 Erlazio pertsonalak garatzen laguntzen du.  
 

Atal honetan azaldutako argudio ezberdinek judoa baliabide paregabea dela motrizitatea 
lantzeko adierazten dute, bai pertsona bere osotasunean lantzeko eta baita 
motrizitatearen arlo ezberdinetako lan espezifikoak burutu eta lanketa horretatik haurrari 
bere garapenean lagundu eta hezten bermatzeko. 
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2.3.3. Judoaren mugak eta paradoxak aztertuz. 

 

Judoaren mugei dagokienez, azterketa hau barne logikaren ikuspegitik hasiko da. Lehen 

ere aipatu den moduan judoa Parlebasen sailkapenaren arabera aurkaritzako kirol bezala 

sailkatu daiteke LAZ. Lankidetzarik gabekoa, aurkaritza hutsean oinarritzen den eta 

espazioari dagokionez zalantzarik azaltzen ez duen kirola da judoa. Zergatik hartzen den 

sailkapen hau kontuan atal hau asteko? Ba, ikusita kirol honek ze ekarpen ematen duen 

bai harremanen aldetik , bai barne logikaren ikuspuntutik eta bai bertan garatzen diren 

gaitasun eta trebetasun motorrei erreparatuta; judoaren ekarpenak baloratu eta 

ondorengo atalean judoa jorratzeko proposamen pedagokiko bat egiteko abiapuntua 

izango da azterketa hau. Harreman azterketarekin jarraituz, esan dugu judoa aurkaritzan 

oinarritzen dela, beraz barne logikak lankidetza LAZ, lankidetza-aurkaritza LAZ eta 

kooperazioa moduko ikuspegiak ez ditu kontenplatzen. Egia da ere ikuspegi honek 

judoko txapelketako barne logika kontuan hartzen duela eta judo entrenamenduetan 

dinamika ugari erabiltzen direla lankidetza edo lankidetza aurkaritzakoak, baina egoera 

identifikatzeko eta ondoren proposamenak egiteko baliagarria ere bada. Hobekuntza 

proposamenak egiteko eta judo saioetan bizi diren harremanak eta hauek sortzen 

tdituzten emozioak aberasgarriagoak izateko egoera soziomotor eta psikomotor 

ezberdinak sortzeko baldintzak proposatu beharko lituzke entrenamenduetan judo 

irakasleak aurkaritza hutseko dinamiketatik urrunduaz, haurrentzat giro aberasgarriagoak 

lortzeko intentzioarekin. Honek ez du esan nahi judoaren esentziatik urrundu egin behar 

dela, judoaren azterketa atalean Jigoro Kanok 3 atal ezberdinetan zatitzen zuen judoa: 

lehena eraso defentsaren atala, bigarrena heziketa fisikora zuzendutakoa eta hirugarrena 

ikaskuntza moralera bideratutako judoa (Kano, 2005). Proposamen honek eraso 

defentsa ez du baztertzen baina ikaskuntza morala eta heziketa fisikoko begirada 

kontuan hartzen bada proposamen aberasgarria izan daiteke. Pertsona eta kasu honetan 

haurrak egoera soziomotor eta psikomotor ezberdinak bizitzeak ekarpen ugari ekarri 

dakioke bai harreman aldetik, bai alderdi afektibotik eta baita adimen motorra garatzeko 

ikuspegitik ere, azken finean adimen motorrak mugimendu eta erabakiak hartzeko 

baldintzak hartzen ditu kontuan eta. Proposamen honek pertsonaren osotasuna kontuan 

hartzen bada eta ikuspegi honek eskaintzen dituen ekarpenak kontuan hartzen badira 

haurrari proposamen aberasgarriago bat eskaintzen dio, aniztasun gehiago emanez 

harreman aldetik, haurrari esperientzia berriak bizitzeko aukera ematen diolako eta baita 

egoera ezberdinak ebazteko aukerak ematen dizkio lako. Guzti honek, aberastasun 

gehiago ematen dio haurraren motrizitatearen garapenari eta baita bere garapen 

integralari, eraso defentsaren ikasketa prozesuan era positibo baten eraginaz eta 

ikasketa prozesua asko aberastuaz. 

 

Trebetasun motorrei dagokienez lehen aipatu dira judoaren ekarpenak motrizitatearen 

garapenari. Laburbilduz, trebetasun oinarrizko eta espezifikoen lanketa zehatza egiten 

da judoaren bidez aurrez aipatu bezala eta baita trebetasun kualitatiboen garapen zabala 

ere. Koordinazio, oreka eta gorputz eskemaren lanketa egoera motor eta joku ezberdinen 

bitartez burutu daiteke judo entrenamenduetan, espazio denbora egituraketari 

dagokionez mugikaririk ez egoteak beronen garapena zailtzen du, egia da judoan 
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aurkariaren mugimenduetara egokitu hauek irakurri, erabaki eta ekintza egitea dela 

oinarri baina gaitasun hau garatzeko mugikariaren erabilerak aukera ezberdinak eskaini 

ditzake eta proposamen praktikoa egitean kontuan hartuko da mugikariaren erabilera; 

honek ekarri litzakeen onurak haurraren garapena integralari begira interesgarri izan 

litezke lakoan, bestalde praktika honek ondorio positiboak eman ditzake ondorengo 

espezializazioari begira.  

 

Azpi puntu honetan komentatu diren ideiak ondorengo proposamen praktikoa 

egiterakoan aintzat hartuko diren ideiak izango dira, alde batetik harremanei dagokien 

aniztasuna era sistematiko batean txertatzea judo entrenamenduetan (haurren mundu 

afektiboari zuzenean eragingo diena; lankidetza, lankidetza aurkaritza, dinamika 

kooperatiboak, aurkaritza eta lan psikomotorra),  beste alde batetik espazio denboraren 

egituraketa kontuan hartzen duen proposamena daukagu (trebetasun hau garatzeko 

mugikariaren erabilera proposatzen dena) eta azkenik gorputz adierazpena kontuan 

hartzen duen praktikak ere txertatzea proposatzen da, pertsonen osotasun edo 

integralitatearen lanketa ahalbidetzeko. 
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2.4. HEZIKETA FISIKOAREN ETA JUDOAREN DIDAKTIKAN PARALELISMOAK 

 

2.4.1. Eredu pedagogikoak eta proposamen praktikoaren substratu ideologikoa 

 

Lan hau egiteko heziketa fisikoan erreferente diren autore ezberdinen lanean oinarritu 

naiz. Heziketa fisikoaren didaktikan adituak diren autore hauen ikuspegiak (Tinning, 

Hernandez, Hellison, besteak beste) eta gaur egun irakaskuntzaren begirada 

irakaskuntza estiloetatik eredu pedagogikoetara egin den saltoak justifikatzen du modu 

haundi baten ondorengo proposamen praktikoaren marko teoriko hau.  

 

Azken finean, 2000 urte arte irakaskuntza estiloei buruzko bibliografia ugari aurki zitekeen 

baina ordutik ona egin diren publikazioetan eredu pedagogikoei buruzko aipamenak 

askoz gehiago dira. Guzti honek  gorputz hezkuntzarekin harreman zuzena duen eredu 

pedagogiko terminologia gurera ekarriz, gizartearen jarrera lehiakor eta indibidualistek 

eskaintzen dituzten ereduak gaindituz eta ikaskuntza kooperatiboak, ikaslearen 

afektibitateak kontuan hartzeak, trebetasun sozialak eta bizikidetza moduko aldagaiak 

era aktiboan lantzen dituen ereduak proposatuz. Pedagogia aldaketa honen muinean 

protagonista paperetan aldaketa nabarmen bat ematen dela aurkitzen da, hots, 

abiapuntua eta ardatza irakaslea izatetik ikaslea izatera pasatu dela, honek 

paradigmaren erabateko aldaketa dakarrelarik (Perez, 2016). Paradigma pedagogikoen 

kontzeptuarekin jarraituz, ikaskutza-irakaskuntza eta ingurunea erabateko elkar 

menpekotasunean aritzen direla aipatzen da (Rovegno, 2006). Ondorengo paragrafoetan 

mundu mailako difusioa izan duten eredu pedagogikoen azalpen motzak aurkeztuko dira 

hauen ideien sakontasuna ulertu eta beraien garrantziaz jabetu ahal izateko (Haerens et 

al., 2011). 

 

Ikaskuntza kooperatiboa: Modelo pedagogiko honetan ikasleek beste ikasle batzuekin 

elkarreraginean burutzen dute beraien  ikaskuntza-irakaskuntza, honek besteenganako 

elkarrekintza eta  elkar dependentzia positiboa potentziatzen duelarik; irakasle eta 

ikasleak ikasle gai moduan aurkitzen diralarik prozesu honetan (Fernandez-Rio, 2014). 

Ikaskuntza kooperatiboa deitzeko ezaugarri amankomunak hauek izango lirateke: 

interdependentzia positiboa, elkarrekintza ekintzailea, norbanakoaren erantzukizuna, 

talde prozesuak, gaitasun sozialak lantzea (Johnson, Johnson, eta Holubec, 2013). 

 

Gizarte eta norbanakoaren ardura. Hellisonek sortutako eredua da 70 hamarkadan 

ingurune gatazkatsuetan edo/eta esklusio bidean dagoen jendearekin lan egiteko izan 

zen. Bere ezaugarri garrantzitsuenetako bat norbanakoaren gaitasunak ahalik eta 

hobekien potentziatzea da. Horretarako abiapuntu guztiak 4 helburu oinarrizkoren 

inguruan dute sostengua: autoestimua, norberaren ulertzea eta harreman inter 

pertsonalak (Hellison, 1995). Aipagarria da ere 4 ideia garrantzitsu goraipatzen direla 

eredu honetan: integrazioa, transferentzia, ikaslearen ardura eta ikasle irakaslearen 

arteko harremana (Hellison, 2003). Azkenik esan beharra dago eredu honen ezaugarririk 

nabarmenena 5 maila ezberdinetan ezartzen zen arduraren jerarkizazioa zela, maila 

bakoitzetik pasatzea izango zelarik ikaslearen helburua: arduragabetasuna, 
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autokontrola, auto erantzukizuna, laguntza eta gimnasiotik kanpora eramatea bertan 

ikasitakoa(Fernandez et al., 2014). 

 

Alfabetizazio motorra: Motibazioa, konfiantza, konpetentzia fisikoa eta ekintza fisikoaren 

ulermenaren erabilera edozein pertsonak garatu beharko litzatekela uste du eredu honek. 

Honez gain bizitza guztian zehar mantendu beharko litzatekeen jarduera maila ahalbidetu 

beharko luke guzti honek(Whitehead, 2010). Ebaluazioari dagokionez eredu honetan 

planteatzen diren proposamenak oso egokiak direla esan daiteke (Dudley, 2015). 

Bestalde Tremblay eta Lloydek (2010) ere errubrika sinpleago bat proposatzen dute 

baina era berean hau ere egokitzat ematen da. 

 

Jarrera eredua. Ikaskuntza kooperatiboarekin bat eredu pedagogiko hedatuena izan 

daiteke heziketa fisiko garapen metodologikoari dagokion alorrean. Bi ikuspegi hauek 

edukiei garrantzia ematetik aldentzen dira eta ikaslegoaren beharrei erreparatuz 

ikaskuntza prozesuari garrantzia emateagatik dira ezagunak (Fernandez et al., 2014). 

Guzti hau lortzeko arlo motorra baliabide gisa erabiltzen da eta ez helburu gisa eta 

integraltasunaren ideiak garrantzi handia hartzen du beste gaitasunek ere presentzia 

hartuaz(adimenak, afektibo-emozionalak, erlazio inter-pertsonal eta gizarteratzeak)(Coll, 

1986,1991). 

 

Eredu ludoteknikoa: Hasiera betan atletismoko irakaskuntzarako erabili zen, bere oinarria 

korronte ezberdinetan oinarritzen da: Skinerren kondizionamendu operantea (modelatua, 

adibideak, praktika, feedback eta errefortzua), ikaskuntza kostruktibistaren 

ideak(aurretiko ezagutzen gainean eraikitzen da jakintza), ikaskuntza soziala(besteekin 

eta kontestuarekin harremanetan sortzen da ikaskuntza) ulermenerako gaitsun teknikoak 

bereganatzeko erabiltzen dena (Gómez-Marmol, Calderón-Luquin eta Valero-

Valenzuela, 2014). Ezaugarriei dagokienez, proposamen ludoteknikoan ondorengo 

hauek aurki daitezke (aldaerak barneratzen dituzten jokuen erabilera keinu teknikoak 

ikasteko), proposamen gobalistak(proposamen ludikoek keinu teknikoaren orokortasuna 

ikasteko balio dute) eta hausnarketa eta bateratze unea(Fernandez,  et al,2014). 

 

Ereduen nahasketa. Eredu pedagogiko honek bere izenak dioen moduan eredu 

ezberdinen zati edo oinarrizko ideien bateratzea egitean du. Metzler (2005) dio ez dela 

existitzen irakaskuntzarako eredu unibertsalik edozein ingurunetan aplika daitekenik eta 

ondorioz hauen zatiak edo eredu ezberdinen ideiak bateratzeak beharrezko izango dira 

egoera batzuetan (Haerens et al., 2011).  

 

Aipatu berri ditugun tendentzia ezberdinek eredu pedagogikoak hobeto ulertzeko 

testuingura gerturatu gaituzte, hauetako ideia batzuk ondorengo atalean azaltzen diren 

proposamenean txertatzen dira (ereduen nahasketa proposamenak garrantzia ere 

hartzen duelarik) baina azpimarragarrienak, Hernandez eta Tinningek proposatzen 

dituzten heziketa fisikoaren  kalitatearen eta eredu praktikoak eskaintzen  dituzten ideiak 

dira. Ondorengo atalean ideia hauek azalduko dira proposamen praktikoan zehar hartzen 

duten garrantzia ikusita. 
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2.4.2. Heziketa fisikoaren kalitatearen bidea (do). 

 

Atal honetan Tinning eta Hernandezek eskaintzen diguten ikuspegia sakonduko dugu 

proposamen praktikoarekin daukan lotura ikusita. Hau honela bi irudi txertatuko dira, bat 

Tinningen ideiak laburbiltzen dituen eskema eta beste alde batetik Hernandezena.  

 

Tinning (1992)  ideiei dagokienez bi paradigmen arteko ezberdintasuna egiten zuen 

autore honek, alde batetik eraginkortasunaren paradigma eta beste alde batetik kalitate 

arena. Eraginkortasunaren eredua psikologia konduktistarekin harremantzen zuen eta 

honek kunatifikagarriak eta objetiboak diren aldagaiak neurtzen zituela zioen (adibidez: 

falta kopurua, VO2max, txartel horiak, dominak, laktatoa…). Orokorrean kirolei 

paradigma eraginkorraren isla nabaritzen zaie; prestakuntza fisikora eta errendimendura 

bideratutako proposamenak izan ohi direlako eta garapen teknikoa bilatzen duten 

proposamenek garrantzia hartzen dutelako. Emaitza edo helburua lortzera bideratutako 

ekintzak izan ohi dira, lehen aipatutako aldagai kuantifikagarriak izango direlarik garrantzi 

ematen zaienak. Antolaketa eta kontrolari dagokionez, garrantzia irakasleak dauka, bera 

bait da eduki eta jakintzaren jabe eta transmisioa egiten diena ikasle sumisoei. Aginte 

estiloari dagokionez metodo zuzena izaten da erabiliena, kontrola lortu eta mantentzeko 

errazena izateaz gain ikasleak eta hauen behar eta kezkak kontuan hartu gabe 

kudeatzen direlarik saioak. 

 

Kalitatezko paradigma ordea jakintzaren eraikuntzarekin eta konstruktibismoarekin 

erlazionatzen da, ikuspegi honek subjektibotasuna eta aldagai kualitatiboak goraipatzen 

ditu. Garrantzia prozesua berari ematen zaio emaitzari beharrean, alderdi kualitatiboekin 

daukan harremana agerian utziz.  Proposamen honetan irakaslearen rola guztiz aldatzen 

da, haurraren interesak kontuan hartzen dira, arauak adostu eta ikasle-irakaslearen 

arteko harremana  ezberdina da; ikaslea protagonista izatera pasatzen delarik. 

Kalitatezko paradigmaren ezaugarri esanguratsuenetako bat hausnarketari (aldagai 

kualitatiboak, iritzi, pertzepzioek garrantzi hartzen dutelarik) ematen zaion garrantzia da, 

irakaslea ikertzaile rolean barneratzen delarik, bestalde curriculum ezkutuak (esplizituki 

esan ez baina egunerokotasunean ekintzen bitartez nabaritzen da: lehia, generoa, 

autoritatea eta emozioak moduko azpi atalei buruzko ideia, jarrera, sinesmenek osatzen 

dute hau) ere garrantzia hartzen du, hau aintzat hartzen bait da praktikan eredu 

eraginkorrean ez bezala.  Tinningek metodoa erabaki moral edo politikoa ere badela 

esaten du norberaren estiloa izaeraren  arabera  aukeratzen delako. 

 

Hernandezen ideiek (2004), teoria tekniko eta praktikoaren arteko ezberdintasuna 

proposatzen du. Eredu teknikoari teknologiko, positibista izenekin ere erreferentzia egiten 

zaio bere lanean. Jakintza zientifikoa, jakintza lortzeko bide bakarra dela aipatzen da eta  

honek teknologia eta aspektu teknikoekin duen harremana nabari uzten du. Eredu 

teknikoaren arlo psikopedagogikoari erreparatuz, honek ere konduktismoari egiten dio 

erreferentzia; aldagai neurgarri, objektiboak, helburuen lortzea (produktua 

ikuspegiarekin), teoriaren bitartez eta kontrolean oinarritutako praktika eginez emaitzak 
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ebaluatzeko joerari garrantzi emanaz funtzionatzen duela eredu honek aipatzen da. 

Hezkuntza eta gizartearen arteko harremanei dagokien ekarpena ere egiten da, 

harreman hau unidirekzionala dela esaten da eta erreproduzitzeko gaitasuna bilakatzea 

helburu duela paradigma honek dio, eredu mekanizista eta gizarte industrialaren 

eraginen ondorioak agerian utziaz. Ikaslearen rol pasiboak eta memorizazioaren bidezko 

ikaskuntzak garrantzia hartzen du hausnarketara bideratzen ez den eta  bizitza estiloa 

aktiboa sustatzen duen heziketa fisiko eredu honek.  

 

Henandezek (2004) dakarkigun teoria praktikoa edo interpretatzailea paradigma 

teknikoaren aurkako erreakzio moduan azaltzen da. Izenak berak esaten duena kontuan 

hartuz, praktikari ematen zaio garrantzia, praktika horretan gertatzen diren egoera asko 

ahazten bait dira, honegatik Hernandezek eta bere ideiek ikerketa-ekintza ra gerturatzen 

gaituzte, praktika honetan ahazten diren gertaera horiek ikertzera hain zuzen eta 

hausnarketaren bitartez era kritikoan hauek interpretatzeko proposamenera. Eredu 

psikopedagogikoari dagokionez eredu konstruktibista du oinarri honek ere, ikaskuntza 

ikasleek beraiek eraikitzen dute, prozesuak garrantzi hartzen duelarik. Kirol hastapenari 

dagokion arloan aldaketak proposatzen ditu eredu honek, arlo teknikoa baztertu egiten 

da eta ikaskuntza-irakaskuntza helburuak ulertuaz eta ikaskuntza prozesua era aktiboan 

burutzeari garrantzi ematen zaio. Ikaskuntza taktikoari dagokion arloan hausnarketak eta 

irakas-ikas estiloak arautegiaren barneratzeari eragin positiboak eskaintzen dizkio 

ulermenaren bitartez. Irakaslearen rolari erreparatuz, honi aldaketa bat proposatzen zaio, 

ikaskuntza-irakaskuntzara bideratua egongo delarik, ikaskuntza esanguratsuak bizitza 

estiloa eta osasuna erlazionatuz. 

 

Tinning eta Hernandezek proposatzen dituzten ereduen antzekotasunak nabariak dira, 

izen ezberdinak izan arren funtsezko ideiak beretsuak dituzte. Laburbilduz eredu 

eraginkor edo teknikoan emaitza kontutan hartzen dela, aldagai tekniko eta kuantitaboen 

garrantzia, irakaslearen rol autoritarioa eta konduktismoan oinarritzen diren praktiken 

erabilera aurki daitezke. Kalitatezko edo eredu praktikoan ordea prozesuak hartzen du 

garrantzia aldagaien ikuspegi kualitatiboekin batera. Kutsu eraikitzaile edo konstruktibista 

bat dauka, ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan hausnarketa ezinbesteko baliabidea 

izango delarik prozesuari garrantzia emateko orduan. Curriculum ezkutuak eta bere 

azpigaiek garrantzi hartzen dute kalitatezko eredu baten eta hemen aipatu berri dugun 

hausnarketak garrantzi edukiko du irakaslearen jarrera eta sinesmenekin batera.   

 

Ondorengo atalean heziketa fisikoa eta judoaren arteko paralelismoak aztertuko dira, atal 

honi amaiera emateko ordea atalaren hasiera eta amaiera lortzen duen kontzeptuarekin 

borobiltzen saiatuko naiz. Heziketa fisikoaren kalitatearen bidea (do), izenburua jarri zaio 

atal honi, bertan kalitatezko heziketa fisikoaren ezaugarrien zertzeladak zeintzu diren 

zehaztu dira, guzti hau judoaren irakaskuntzari txertatzea da esku artean dakarkidan 

proposamena eta nola ez, kalitatezko heziketa fisikoaren bide hori judoarekin uztartzea 

ez da bide zaila. Hitz joko honen bitartez lotu nahi izan da judoa eta heziketa fisikoa hain 

zuzen, kalitatearen bidea, japonieraz bidea “do” bait da eta judo hitzak “do”a bere baitan 

darama; beraz kalitatearen bidea judo ikaskuntzaren bitartez egitea proposatzen da, 
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Tinning eta Hernandez autorek proposatzen dizkiguten ideiak ondorengo proposamen 

praktikoan txertatuz. 
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2.Irudia. Klitatezko hezkuntza vs hezkuntza eraginkorra (Tinning, 1992) tik egokitua.         
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3. Taula. Eredu teknikoa vs eredu praktikoa (Hernandez, 2004) tik egokitua 
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2.4.3  Paralelismoak kalitatezko heziketa fisikoa eta Kodokan judoa ren artean. 

 

Kalitatezko heziketa fisikoa eta Kodokan judoa harremantzen dituen hiru adierazle 

proposatu nahi dira atal honetan, harreman edo antzekotasun hauek paralelismo moduan 

identifikatu dira bertan. Alde batetik integraltasunaren ideia dago, lan guztian zehar 

askotan aipatu dena eta behin baino gehiagotan azaldu dena bai curriculum ak egiten 

dizkion aipamenak integraltasunari eta baita Kodokan judoak egiten dizkion aipamenak 

pertsonaren osotasun edo holistikotasun horri, aurreko ataletan azaltzen delarik judoan 

ikuspegi integralak duen garrantzia.  

 

Bigarrenik  Tinning (1992) eta baita Hernandez (2004) beraien kalitatezko eta heziketa 

fisiko praktiko proposamenekin hausnarketara bideratutako praktika batera gerturatzen 

du heziketa fisikoa, aurreko atalean proposatzen zen modura; Kodokan judoak kontzeptu 

hauetara gerturatzen diren ekarpenak proposatzen ditu bere heziketa fisiko 

proposamenean ere, hau da, Kanok ekintzari buruzko hausnarketari garrantzia ematea 

goraipatzen du eta honela honek, ekintza hobetzeko ulertzera eramango duelarik 

partaidea. Hau, errepikaketa hutsean oinarritutako ikasketatik aldentzen den kontzeptua 

izanik (beste arte martzial askoren irakaskuntza estilo hedatua dena) metodo deduktibora 

gerturatzen du ikaslea. Kanok printzipioaren ulermenari garrantzia ematen dio ondoren 

teknika zehatz batzuetan aplikagarritasuna eman ahal izateko eta baita bizitzako alor 

ezberdinetara estrapolatu ahal izateko ere(Gutierrez García eta Pérez Gutierrez, 2008). 

Beraz, kalitatezko heziketa fisikora gerturatzeko irizpideak baditu judoak bere sorreratik, 

hausnarketan oinarritutako praktikaren onurak aintzat hartzea proposatzen duela 

kontutan harturik. 

 

Azkenik, kalitatezko heziketa fisikoan prozesuari ematen zitzaiola garrantzia esaten 

zuten bai Tinning eta baita Hernandezek ere konstruktibismoan oinarriturik. Kodokan 

judoan badaude zenbait adierazle prozesuari garrantzi ematen diotenak, adibidez, 

lehena eta judo izenetik beretik abiatzen dena. Judo hitzak malgutasunaren bidea du 

esan nahi duen moduan, do hitzak bidea esan nahi du. Bide honek ikaskuntza prozesu 

bat adierazi nahi du, eta urrun aurkitzen da helburu zehatz kuantifika garri batetik, 

etengabeko hobekuntza eta ikaste prozesu batetik gertuago aurkitzen delarik. 

Etengabeko prozesu horrekin jarraituz Kodokan judoaren filosofiaren oinarrizko bi 

ideietako batek, Jita Kyoei ideaiak, norberaren auto-hobekuntza prozesu batean 

barneratzen du norbanakoa eta era berean honek gizarteari eragin positibo bat lortzeko 

ideia dauka atzean; azken finean etengabeko egokitze prozesu batean barneratzen 

dituelarik bai pertsona eta baita bere ingurunea ongizate eta elkarreragin positiboa bilatuz 

(Brousse eta Matsumoto, 1999).  Prozesuaren ideiarekin amaitzeko, esan beharra dago 

ere judo errendimendu kirolak ez duela prozesua helburu gisa emaitza baizik; judo ludiko 

edo Kodokan judo moduko proposamenek pertsona bere osotasunean lantzea helburu 

dute eta lehen aipatu bezala hau etengabeko hobekuntza prozesu bati lotua joango da, 

beraz judo ludikoa, Kodokan judoa edo ondoren proposamen praktikoan aurkezten den 

judoa gertuago aurkitzen direlarik prozesua baloratzen duelako, hausnarketara bideratua 
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dagoelako eta baita etengabeko hobekuntzara bideratutako lan proposamen bat delako; 

ondorioz esan daiteke kalitatezko heziketa fisiko proposamen batetik gertuago aurkitzen 

dela errendimendu judo proposamenak baino. 

 

Aurreko argudioak kontutan hartuta eta ikusirik kalitatezko heziketa fisikoak eta judoak 

badutela ezaugarri amankomunak, Tinning eta Hernandezen ideiak barneratzea 

proposatzen da ondorengo atalean aurkeztuko den proposamen praktikoan. Guzti honez 

gain eredu pedagogiko ezberdinen ezaugarriak ere barneratuko ditu proposamen 

praktikoak, honela ereduen nahasketaz baliatzen den eredu pedagogiko bat proposatuko 

delarik.  

 

2. 5. MARKO TEORIKOAREN ONDORIOAK  

 

Atal honetan marko teorikoan zehar aipatu diren idea garrantzitsuenak bir gogoratuko 

dira, hauek ondorego proposamen praktikoaren abiapuntuak izateaz gain marko 

teorikoari amaiera borobil bat emateko aukera luzatuko dio laburpen txiki honi. 

 

Lan honetan behin eta berriz aipatu da motrizitateak duen garrantzia eta motrizitateak 

duen ikuspegi holistikoa, hau izanik motrizitatearen arlo garrantzitsuenetako bat. 

Pertsona bere osotasunean ulertu eta osotasun horren arlo ezberdinetatik (adimena, 

motorra, harremanena eta afektiboa) abiatuz ekarpenak egiten dizkio norbanakoari 

pertsona era integralean garatzeko aukerak emanaz. Motrizitatearen garrantzia ikusita,  

hau garatzen diren esparruak aztertu dira aurreko ataletan eta hauei aipamen bat egiteak 

ere badu bere garrantzia. Alde batetik eskola eremua daukagu eta bertan motrizitateari 

aipamen berezia egiten dion curriculumak garrantzi hartzen du 236/2015 dekretuan hain 

zuzen ere. Beste alde batetik EKren eremua aurkitzen da eta hau, 128/2008 dekretuak 

araututa aurkitzen da eta  curriculum bat eduki ez arren kirol jarduerak hezigarria izan 

behar direla dio eta honez gain heziketa fisikoan proposatzen diren helburuekin bat egin 

behar dutela ere esaten du. Kontutan hartuta heziketa fisikoko helburuek hautemate 

gaitasunei, ahalmen motorrei, trebetasun eta ahalmen fisikoei, problema motorrak 

ebazteko printzipioei, jarduera fisikoetan eta besteekin harremanetan…moduko 

helburuak kontutan hartzen dituela motrizitateak eta judoak bere tokia badutela 

testuinguru kurrikularrean eta baita EKren eremuan esan daiteke. 

 

Aipatu berri diren idea hauek lan honen ardatzak izango diren bi ideiekin egiten dute topo, 

bat motrizitatea da eta beste judoa. Beraz hurrengo lerroetan judoak dituen aukerak 

motrizitatea garatzeko laburbiltzeko erabiliko dira. judoa eta motrizitatea judoaren 

ekarpenak motrizitateari dagozkionak. Lehenik eta behin oinarrizko trebetasunei 

gagokien aroan ematen duen onurak aipatuko dira. Jolas sinbolikoari esker haurrek judo 

hastapenean lekualdatze, jauzi, bira  zenbait lekualdatze ezberdin landuko ditu eta 

oinarrizko trebetasunak jabetuaz doan heinean politi poliki eta irakasleak proposatutako 

egoera motor egokienei esker trebetasun espezifikoak garatzen joango da. Judoak 

bestalde, bereziki kasu egiten dio orekaren trataerari judoaren oinarrietako bat desoreka 

delarik (kuzushi). Hau jakinda eta oreka eta koordinazioaren arteko harremana oso estua 
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dela jakinda, judoak koordinazioaren lanketari ekarpen ezin hobea eskaintzen diola esan 

daiteke. Motrizitatearen beste aspektu batzuei erreparatuz, adimenaren arloari hasin 

zuzen, esan daiteke judoak adimen motorra lantzeko aukera asko ematen dituela. Azken 

finean, borrokalariak etengabeko elkarren arteko egokitzean aurkitzen dira eta pertzibitu-

erabaki- aurkariaren ekintzei aurreratzearen trinomioak berebiziko garrantzia hartzen du, 

adimen motorraren gaitasuna garatzen ahalbidetzen duelarik. Motrizitatearen arlo 

afektiboari erreparatuz, eta gorputzez gorputzezko (“cuerpo a cuerpo”) egoerak aintzat 

hartuta, egoera hauek arlo emozionala lantzeko baliagarriak izan daitezkela kontutan 

hartzea garrantzitsua da. 

 

Azkenik eta atal honekin amaitzeko, judoaren harremana hezkuntzarekin eta kalitatezko 

heziketa fisikoaren zeinbait adierazlerekin ere aipatuko dira. Heziketa fisikoaren alorrean 

eta kirolen munduan erabili izan diren irakaskuntza estiloek aldaketak jasan dituzte 90. 

hamarkadatik gaur egun arte. Irakas estiloetatik eredu pedagogikoetara egindako 

aldaketek nolabait paradigma aldaketara gerturatu du heziketa fisikoa eta kirolaren 

mundua, hau da, irakasle ardatz izatetik ikaslea protagonista izatera pasa da. hau da 

eredu pedagogikoen ardatza, ikaslea bera, protagonista, eta ikaste prozesuaren jabe 

izango dena jakintza harremanetan dagoen beste eragile edo berdinekin partekatuz. 

Guzti honek Tinning, Hernandez eta Jigoro Kano berak zituen ideia batzuetara 

gerturatzen esku artean daukagun lan hau. Hausnarketaren balioak garrantzi hartzen du 

aipatu berri ditugun autoreen obretan, bai irakaslearen baliabide gisa ikerketa ekintza 

(Tinning eta Hernandezen ideiak: “investigación acción”) proposamenetan eta baita judo 

tekniken ikasketaren ulermenean Kanok jartzen zuen enfasian, ez direlako errepikatze 

hutsean oinarrituko, garrantzia printzipioaren ulermenak hartzen bait du. Guzti honetan 

ekintzak garrantzi eduki beharrean prozesuak hartzen du. Prozesua delarik autore hauek 

garrantzitsutzat hartzen duten aldagaia eta jakintzaren eraikuntza prozesu honetan soilik 

ulertu daitekela, ingurunean dauden beste pertsonekin batera, konstruktibismoaren 

planteamenduetara gerturatuaz.  

 

 

3. HELBURUA 

 
Lan honen helburua era esplizitu eta zuzenean azaltzea da atal honen eginkizuna. Judoaren 

irakaskuntzarako baliagarria izan litekeen eskuliburu bat osatzea zen hasierako helburua. 

Horretarako alde batetik irizpide hezitzaileak kontuan hartzen dituen eta bestetik marko 

legalak exigitzen dizkion baldintzak kontuan hartzen dituen lana eskatzen zuen egitea. Guzti 

hau lortzeko ezinbesteko egitekoa zen  marko teoriko sendo bat sortzea, honek justifikatuko 

lukeelarik ondoren luzatzen den proposamen praktikoa. Marko teoriko honek bai 

motrizitatea, bai kalitatezko heziketa fisikoaren ikuspegia eta baita haurraren garapena 

aintzat hartzen ditu eta eredu pedagogikoetara zuzendutako lana proposatzen du. 

Proposamen praktikoa ez da aurrera eramango den zerbait. Bertan oinarri teorikoan 

azaldutako ideietatik abiatuta oinarri pedagogiko bat ezarri eta proposamen didaktiko 

ezberdinak eskaintzen dira. Proposamen didaktiko hauek sustengu kurrikular baten 

oinarritzeaz gain lehen aipatutako oinarri pedagogikoen testuinguruan ulertu behar direlarik. 
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4. PROPOSAMEN PRAKTIKOA: JUDO IRAKASKUNTZARAKO PARADIGMA 

PEDAGOGIKOA OINARRI DUEN PROPOSAMENA. 
 

Proposamen praktikoaren atalarekin hasi aurretik beronen sustengu izango den oinarri 

pedagokikoa azalduko dut ondorengo azpi puntu honetan. Lau atal ezberdinetan banatzen 

delarik oinarri pedagogikoaren azpi puntu hau. 

 

4.1. OINARRI PEDAGOGIKOAK 

 

a) Konstruktibismoa oinarri 

 

Atal honetan proposamen praktikoak dituen ideia garrantzitsuenak azalduko dira, judoa 

irakasteko, motrizitatea garatzeko, pertsona bere osotasunean garatzeko, kirola eta 

mugimendua klima hezigarri eta aberasgarri batean bizitzeko oinarriak azalduko dira 

bertan. Proposamen honen oinarri psikopedagogikoari dagokienez konstruktibismoa 

izango du oinarri gisa. Konstruktibismoa  elkarrekintza sozialarekin harremandua dago, 

jakintzaren eraikitze sozialarekin alegia. Haurrak lehenagotik dakiena(aurre ezagutzak) 

eta ikasi nahi denaren arteko eraikitze prozesuari deitzen zaio horrela. Konstruktibismoaz 

hitz egitean Vigotsky eta Piaget aipatzea ezinbestekoa da.  Piageten pentsamenduaren 

arabera, era laburrean esateko, jakintza inguruaren interakzioaren bitartez eraikitzen da. 

Vigoskyk ordea, jakintza erlazio sozial ezberdinen eraikitze prozesua zela defendatzen 

zuen (Urrutia, Ramirez, Iraola eta Rezola, 2017).  

Laburbilduz, kontzepzio konstruktibistan, ikasleak ezagutza esanguratsuen bitartez bere 

ezagutzak eraikitzen dituzte; hau da, ikasten den kontzeptu zein teknikei esanahia 

emanez. Hori lortzeko ikasle bakoitza norberaren irakaskuntza prozesuaren arduradun 

delarik, eta bertan irakaslea edo/eta ikaskideek andamiaje lana burutzen dutelarik 

(Urrutia, Ramirez, Iraola eta Rezola, 2017). Kostruktibismoaren ikuspegia kontutan 

hartuta akatsaren balio pedagogikoa aintzat hartzea gomendatzen da.  Mugimendu bat 

egiterako orduan akats bat egiten badu haurrak, garrantzitsuena akatsa izan dela 

identifikatzea da, horregatik da hain garrantzitsua hausnarketan oinarritutako praktika 

egitea. Akatsa identifikatu eta hauei buruz pentsatzeak judokei aukera emango die 

beraien jarrera mototrrak egokitzeko eta egindako egokitzapenak egokiak diren edo ez 

esperimentatzeko. Bestalde haurrak akatsa burutu dezan klima egoki bat izateak ere 

garrantzia du, segurtasuna sentitzea eta akatsa egiteko aukera daukala sentitzea, honela 

ulertzeko akatsek ikaskuntza prozesua aberasten dutela eta ez soilik beraien akatsek 

baita beraien bikote edo taldeko edozein partaidek burutzen dituzten akatsek ekarpen 

interesgarriak ekarri dakiekela ikasle guztiei ulertu behar dute.  

 

b) Garapen psiko-motorra zehar lerroa 

Aurreko paragrafoetan aipatu den bezala jakintzaren eraikuntzan oinarritzen da 

konstruktibismoa, eraikuntza horren aldagaietako bat norbanakoa da, hau da, haurra 
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bera. Garrantzitsua da beraz haurraren garapen psiko-motorraren berri izatea eta irizpide 

batzuk jarraitzea, ez bait da berdina 4 urteko haur bati judoa irakasteko sortu behar den 

ingurune, material, egoera motor, baliabideak eta 10 urteko batentzat behar direnak. 

Funtzionaltasunari begira garrantzitsua da haurren ezaugarri psiko-motorrak ezagutzea 

taldekatzeak eta baita planifikazioak egiterako orduan asko lagundu ahal digulako eta 

proposatzen den lanaren egokitasuna nolabait mugatzen duelako haurraren adinak. 

Oraingo proposamena orientabide bat da, ez da zerbait zehatza, garrantzitsua da hau 

kontutan edukitzea eta adin bereko haur guztiak ez daudela fase berean ulertzea. 

Piageten sailkapena hartuko dugu kontutan era erraz eta ulergarri batean eskaintzen 

digulako haurren garapena ulertzeko aukera, 4 garapen estadio ezberdintzen ditu 

Piagetek: 

 Estadio sentsorio-motorra (0-2 urte tartean): adimena era praktikoan ulertu behar 

da estadio honetan, hau da, ekintzekin lotutako arazoen ebazpenekin. 

 Estadio aurre-operatorioa (2-7 urte tartean): inteligentzia sinbolikoa da aro honetan. 

Egozentrismoa garai honetako ezaugarri garrantzitsua da eta baita zentrazioa ere. 

 Operazio zehatzen estadioa (7-12 urte taretean): pentsamendu logikoa azaltzen da 

garai honetan. Etapa honek haurrei mundua ikusteko eta argudiatzeko beste modu 

bat eskaintzen die ondorengo ezaugarriak lortuz: deszentrazioa, egozentrismoaren 

gainditzea, ekintzen aurkakotasunaren jabetza eta kontserbazio-logika eta 

pertzepzioaren harremana hobetzea (Fuentes, 2006). 

 Operazio formalen estadioa (12 urtetik aurrera): pentsamendu logikoaren espresio 

gorena lortuko da garai honetan(Palacios , Marchesi, eta Coll, 2013).. 

Lehen hezkuntza garaian dauden haurren ezaugarriei dagokienez garrantzia estadio 

aurre-operatorioak eta operazio zehatzen estadioak hartzen dute, nahiz eta benetan 

garrantzi gehien hartzen duena operazio zehatzen estadioa izan; LH-ko adin tartean 

oinarritzen da eta batik bat. 

Garapen fisiko eta motorrari dagokioenez, garrantzitsua da gogoratzea aurreko ataletan 

aipatu diren ideia batzuk. Adibidez: 

 Nerbio sistemaren heldutasuna lortzen da garai honetan. 

 Pertsonen garapen prozesuarentzat etapa sentsiblea da LH adin tartea eta etapa 

sentsible hau momentu pribilegiatu da abilezien ikaskuntzarako. 

 Gorputz eskemaren sendotzea eta lateralitatea garatzen dira epealdi honetan. 

 Koordinazio gaitasunak helduen mailara iristen dira. 

 Gorputzeko segmentu motor ezberdinen arteko independentzia garatzen da. 

 Gaitasun pertzeptibo motorren garrantzia haurren garapen harmoniatsurako. 

 Gaitasun motor koordinatiboak garatzea gomendatzen da. 

 Gaitasun fisiko kualitatiboen zeharkako lana egitea gomendatzen da. 

Piageten estadioek eskaintzen diguten ikuspegia garapen psiko motrorraren 
ezaugarriekin uztartuz, judoaren hastapenerako ikuspegi globalista duen prisma edo 
begirada ezarri nahi diot proposamen praktiko honi. 
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c) Ikuspegi globalista 

Judoa kirol modalitate bat da non bere barnean aspektu afektibo, espiritual, fisiko, 
mekaniko eta adimen motorra bezalako kontzeptuak daramatzana, guzti honek 
norbanakoaren integraltasuna osatzen duelarik (Carratala, 2000). 
 
Tradizionalki judoaren irakaskuntzan irakasleak teknika baten erakusketa egiten zuen eta 
ikasleek irakasleak egindako teknika errepikatzen zuten estimulu eta erantzun 
kontzeptua jarraituz, aurreko ataletan aipatutako konduktismoaren lan ildoetan 
oinarritzen den lana alegia. Lan ildo hauek haurraren eskuhartze eremua murrizten dute, 
beraien sormena eta imajinazioa nolabait mugatuaz eta era berean judoan ain 
garrantzitsua den arazoei ebazpenak emateko gaitasuna mugatuz. Judoa etengabeko 
egokitzea eskatzen duen jarduera izanik garrantzi handia hartuko du jarduera irekiak 
planteatzeak ikasleei beraiek arazo hauei ebazpenak eman ahal izateko, honela 
ikaskuntza prozesu horretan haurrek beraien judoa sortu eta egoerei aurre egiteko 
konpetentziak garatuko dituzte. Hau kontuan hartuta benetan garrantzia ez du hartuko 
haurrei teknika ezberdinak irakasteak, bai ordea egoera motor ezberdinak aurkeztea 
beraien garapen motorraren aberastea ahalbidetuko duena (Robles, 2006). Guzti hau 
hausnarketan oinarritutako judo irakaste estilo batean oinarritzen da eta hausnarketa 
horrek egoera motor jakin bati balizko ebazpen bat emateko haurrari adimen motorra 
garatzea eskatzen dio.  
 
Orain aipatutakoa kontuan hartuta lehen hezkuntzako haurren judo hastapenean 
ikuspegi globalistara jotzea gomendatzen da proposamen praktiko honetan, haurrari 
aukera ematen dioguolako bere judoa sortzen, hausnarketan oinarritutako praktika bat 
burutzen, sormenaren garatzen eta baita aipatu berri dugun adimen motorra garatzeko 
aukera izaten. Honez gain garrantzitsua da ere aurreko atalean aipatu diren haurren 
ezaugarriak kontuan hartzea, egozentrismoa eta zentrazio moduko kontzeptuak gure 
lanean zelako eragina duten ebaluatzeko intentzioarekin. Adibidez, LH1-2 adinean eta 
haurren egozentrismo eta zentrazio mailak ikusita horren araberako eskuhartzea egitea 
komeni da. Haurren mailara egokitzea irakatsi nahi dena oso garrantzitsua izango da. 
Haurren garapena aurrera doan heinean zehaztapen maila handiagoa eskaini ahal izan 
eta ikaskuntza sakonagoak egiteko aukerak izango dituzte haurrek. Honekin 
harremanean, aurreko ataletan aipatu den  eredu ludoteknikoak garrantzia hartu dezake. 
Haurrek eredu globalaren bitartez eta jolasek eskaintzen duten ludikotasuna 
aprobetxatuaz keinu teknikoak ludikotasunean oinarrituta ikasteko aukera eduki 
dezakete, honela honek tekniken ikaskuntzan, motrizitatean eta koordinazio mailan 
eragin positiboa eginez. 

 
Irudia 3. Ikuspegi globala vs analitikoa  (Robles, 2006) 
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Irudia 2 azaltzen den modura, figura 1 izeneko irudiak estilo analitikoa errepresentatzen 
du, bertan judokak teknikak ikasten ditu eta ondoren saiatzen da borrokaldi errealean 
hauek aplikatzen. Baina egoera arazo haundi bat dauka bere muinean, ikaskuntza 
egoerak ez daukala zer ikusirik errealitatean gertatzen denarekin. Figura 2 deituriko 
irudiak ordea ikaskuntza globalista errepresentatzen du.  Egoera honetan judokak judoa 
bere osotasunean lantzera eramaten du, elementuen arteko zatiketa edo bereizketarik 
gabe ain zuzen. Honetarako garrantzitsua da ikasleari egokitutako ikaskuntza egoerak 
planteatzea. Hau egitean judokak egoera eta arerioari egokitzeko ahaleginak egiteaz 
gain ikertu eta aurkitu beharko du egoeraren ebazpena zein izan daitekeen. Guzti 
honekin haurrak hartzen dituen erabakiak eta erabaki horietatik sortutako ikaskuktza 
judokarentzat ikaskuntza esanguratsua izango da, honek kirolaren barne logika hobeto 
ulertzen ere lagunduko dielarik. Jarduerak era globalean egin eta borroka egoera 
errealetan bizitako ikaskuntza esanguratsuak sortuz(Robles, 2006).  

 
Guzti honez gain, praktika globalarekin ikastearen onurak zerrendatuko dira ondoren 
(Robles, 2006): 

 

 Praktika globalak hasiera hasieratik ahalbidetzen dio haurrari borroka egoerei 
aurre egitea. 

 Haurrari gorputzaren eta gaitasun motorrei dagokien garatze hobeago bat 
edukitzeko aukera ematen dio, mugimendua egiteko gorputza bere osotasunean 
erabiltzen delako. 

 Judokaren ulermen maila hobetzen laguntzen du eta honek eragin positiboa du 
ikaskuntza taktikoarekiko eta judokaren pentsamendu taktikoa garatzen lagundu 
dezake. 

 Sormena garatzen laguntzen du eta honek ikaskuntza tekniko taktikoa hobeto 
garatzen lagundu dezake. 

 Pertzepzioa eta erabakia garatzen laguntzen du exekuzio teknikoarekin batera.  
Bi faktore hauen barnean erabaki orrak izango direlarik aurkariaren ekintzei 
aurreratzea, atentzio selektiboa izatea, aurkariaren keinuekiko erreakzio 
abiadura erantzuna (Bonitch eta Macarro 2002).  

 
Atalean zehar aztertu eta azaldu diren argudioek argi uzten dute judoaren 
hastapenenean erabili beharko litzatekeen irakaskuntza estiloa globalista izan beharko 
litzatekela. Haurrak adinean aurrera doazen heinean eta beraien garapen psikologikoan 
(Piageten sailkapena) operazio formalen estadiora gerturatu ahala, ikaskuntza estiloen 
aldaketa progresiborantz (bi estiloak tartekatuz) joateak onura ekarri lezake. 
 

d) Ludikotasuna, aniztasuna  eta beste zenbait irizpide 

 

Judo saioetan jokuak eta jolasak barneratzearen joera oso zabalduta dago, ludikotasuna 
aintzat hartzea garrantzitsua dela iruditzen zait. Lehen aipatu dugu moduan eredu ludo-
teknikoak aberasgarri izan daitezke giro ludikoan keinu teknikoen barneratzea egiteko 
eta kontuan hartu beharreko faktorea joku hauen hezigarri tasuna izango da. Baliabideen 
ataletan sakonago aztertu delarik gai hau ulertu beharra dago nolabaiteko transferentzia 
izan beharko lukeela jolasten denaren artean eta judoko zenbait elementu, mugimendu, 
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jarrera edo taktika alorrekin; ludikotasunaz gain zerbait bilatu behar du jolas horrek: 
desplazamendua lantzea, motrizitatea garatzea, keinu teknikoetara gerturatzea, adimen 
motorra garatzea, harremanak lantzea… 
 
Aniztasunak egoera motor, jolas eta dinamika ezberdinei dagokien arloan ere badu bere 
garrantzia. Huarrek dinamika ezberdinak ezagutu eta hauekin ikasteko aukera izatea 
aberasgarria da, beraz baliabide bateria bat izatea gomendatzen da, honela 
proposatutako ariketak ez errepikakorrak izanik haurra gustura sentitu eta judoa ikasteko 
aukera gehiago izango duelarik. Honez gain aniztasunak egoera motor ezberdinak 
bizitzeko aukerak emango dizkie haurrei eta honek eragin positiboa eman dakieke 
haurrei beraien motrizitatea,  judoaren ikaskuntza eta gaitasun motorrak garatzerako 
orduan. 
 
Garrantzitsua da ere talde giro egokia sortzea eta horretarako giro afektiboa izatea 
kontutan eduki beharreko aldagaia dela. Giro afektiboak haurrekin harremanak lortu eta 
lantzeko aukera ematen dizkio irakasleari eta ekintza bera beste modu baten bizitzen 
dute haurrek, babesturik sentitzen direlarik eta lehen aipatu dugun akatsaren baliabidea 
erabiltzeko aukera ematen duelarik. Klima afektiboak beraz garrantzi haundia hartzen du 
haurraren ikaskuntza prozesuan. 
 

Bestalde aurreko ataletan aurkeztu diren motrizitatearen aspektu ezberdinak kontuan 
hartzen duen lana egitea gomendatzen du. Motrizitatearen begirada pertsonaren 
integralitate edo osotasunean jarri eta pertsonen adimena, harremantzeko gaitasuna, 
arlo motorra eta afektiboa garatzeko ahaleginak egingo dituen  judo irakasteko ereduak 
garrantzi hartuko du. Ildo honetatik jarraituz Tinning eta Hernandezen ideiak ere kontutan 
izatea garrantzitsua da. 3 eta 4. Tauletako eskemek eskaintzen duten informazioa oso 
erabilgarria izango zaigu bertan autore hauen ideiez jabetzeko, era grafiko eta ordenatu 
batean azaltzen direlako heziketa fisikoaren kalitatearekin harremana duten ideia eta 
gakoak.  
 
Alal honekin amaitzeko judoaren muga eta paradoxei buruko hausnarketa gogora 
ekartzea komeni da. Harremanei dagokien alorrean judo irakasleak aurkaritza hutsean 
oinarritzen ez diren lan dinamikak proposatzen dira. Lankidetza, lankidetza-aurkaritza, 
lan psikomotorra eta dinamika kooperatiboak moduko lanak kontuan izateak haurrei 
esperientzia aberasgarriak bizitzea ekarri dakieke bai motrizitatearen garapenari 
dagozkienak, emozioen bizipenei eta baita konpetentzia sozialei dagozkien alorretan. 
 

4.2. KOKAPEN KURRIKULARRA 

 

Atal honetan, lan honek proposatzen duen judo irakasteko eredu pedagogikoaren 

ezaugarriak kontuan hartzen dituen testuinguru kurrikularra azalduko da, horretarako 

236/2015 curriculum a erabiliko delarik. Ondorengo taulak hobeto ulertzeko ondorengo 

eta kokapen kurrikularren ataletan erabiliko diren nomenklatura azaltzeko intentzioarekin 

ondorengo azalpena luzatzen da (Urrutia, Ramirez, Iraola eta Rezola, 2017): 

Oinarrizko Konpetentzia (OK) gehi zenbakia: disziplina barruko konpetentziak (ondoan 

curriculumean azaltzen den zenbakiaren ordenarekin erlazionatuko dugularik). 
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Zeharkako Konpetentzia (ZK) gehi zenbakia: Zehar konpetentziak (ondoan 

curriculumean azaltzen den zenbakiaren ordenarekin dugularik). 

Eduki multzoa (EM) gehi zenbakia: Eduki multzoa zehaztuko da eta ondoren bertako 

eduki zehatza. Konpetentziak nola antolatzen diren ikusteko ondorengo irudia txertatzen 

da. 

 

 
Irudia 4. Konpetentzien eskema irudia (236/2015 dekretua, abenduaren 22koa) 

 

Kokapen kurrikularra burutzerako orduan oinarrizko konpetentzia aztertzeko garaian 4 

ataletan bereiztuko da: osagaia, helburua, edukiak eta ebaluazioa. Honez gain oinarrizko 

konpetentzia honek beste oinarrizko konpetentzien garapenarekin duen harremana eta 

beste zehar konpetentziekin duen harremana ere aipatuko da. Zeharkako 

konpetentziaren azterketan berriz osagaiak soilik aztertuko dira. Konpetentzia motorra 

edo OK7 judoaren bitartez lantzea proposatzen du lan honek eta ondorengo 5-6-7-8 

tauletan  azaltzen dira aipatu berri diren konpetentziaren azpi puntu eta azterketa.
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Taula  4. Proposamen praktikoaren kokapen kurrikular orokorra. (Norberak egina)

KON
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OSAGAIA HELBURUA EDUKIAK EBALUAZIOA 
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1- Jokabide motor 
autonomorako gaitasun eta 
trebetasun fisikoak lantzea, eta 
horretarako, ohikotasunez 
egitea, banaka nahiz taldean, 
jarduera fisikoak, ludikoak eta 
kirola, ongizate pertsonala eta 
soziala bermatzeko.  
 
2- Jokabide motorra erabiltzea 
norberaren kultura-nortasuna 
sendotzeko, herriaren balioak 
indartzeko, eta 
kulturartekotasuna eta 
intrakulturalitatea onartu eta 
balioesteko.  

1.Hautemate-gaitasunak eta ahalmen motorrak 
aztertzea, nork bere buruarenganako konfiantza eta 
norberaren ongizatea sustatuz, osasunerako 
onuragarria izan dadin.  

2. Trebetasun eta ahalmen fisikoak garatzea, 
haurren eboluzio-prozesuarekin bat, jolasa erabiliz, 
oinarrizko baliabide den aldetik.  

3. Problema motorrak ebazteko printzipioak eta 
arauak ezagutzea, hautatzea eta aplikatzea, 
jarduera fisikoak, kirol-jarduerak eta arte- eta 
adierazpen-jarduerak praktikatzean 
eraginkortasunez eta autonomiaz aritzea, ahalegina 
erregulatuz, dosifikatuz eta balioetsiz, eta norberaren 
aukeren eta zereginaren nolakotasunaren  
7. Jarduera fisikoetan parte hartzea, besteekin 
batera talde-harremanak sustatzen dituzten 
proiektuak garatuz, eta aisia-kultura aberasgarri 
baten oinarriak eraikiz.  

 
 
EM2 
Norberaren 
ezagutza eta 
kontrola. 
 
EM5 Kultura 
motorra, aisia 
eta denbora 
libreko 
hezkuntza 
 
 
 
 
 
  

4. Gorputza zenbait jarreratan 
jartzea eta orekatzea, tentsioa, 
erlaxazioa eta arnasketa 
kontrolatuz.  
 
5. Bira egitea luzetarako eta 
zeharkako ardatzen inguruan, 
noizean behin gorputz-atalen 
jarrerak aldatuta, eta erantzun 
motorrak hobetzea, baldin eta hala 
egin behar baldin bada unean 
uneko gorputz-jardueran. 
6. Jolasetan parte hartzea eta 
gozatzea, bai alderdi motorretan, 
bai ikaskideekiko harremanetan, 
eta arauak ezagutzea eta 
gainerako pertsonak onartzeko 
jarrera izatea.  

Konpetentzia motorrak ematen duen aukera beste oinarrizko  konpetentziak garatzeko 

1. Hizkuntza, literatura eta komunikaziorako konpetentzia: Judoan bitarteko funtsezkoa da hizkuntza, giro integratzaile eta inklusiboak 

eraikitzeko.  

2. Teknologiarako konpetentzia: HF eta Teknologia uztartuta daude, elementu teknologikoak erabiltzeko aukera ematen du judoak. 
Konpetentzia motorrak ematen duen aukera beste zehar  konpetentziak garatzeko 

1. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: Judoak hausnarketan oinarritutako praktikaren bidez haurrari informazioa jaso, arrazoitu eta 
hausnartzera bideratuko du eguneroko saioetan egiten den lanari esker (mekanizazio hutsa ez, haurrek mugimenduen funtsa ulertuaz) eta 
baita judo koaderno baliabidearen bidez. 
2. Norbera izaten ikasteko konpetentzia: Judoak adimen emozionala garatzeko aukera handiak ematen ditu, emozioek portaera motorra 
autorregulatzeko aukera ematen duelarik, baita autoestimua eta autokontzeptua ere. 
3. Elkarbizitzarako konpetentzia:  harremanak kontrolatzeko gizarte-trebetasunak eskuratzen irakasten baitigu; era berean, elkarlanerako, 

lankidetzarako eta bizikidetzarako jarraibideak ematen dizkigu. 
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Taula 5. OK7 lantzean lantzen diren ZK1en osagaiak(Norberak egina) 

Taula6. OK7 lantzean lantzen diren ZK2n osagaiak(Norberak egina) 

 

Taula 7. OK7 lantzean lantzen diren ZK3n osagaiak(Norberak egina) 

 

 

Ondoren 5,6, 7 eta 8 tauletan azaltzen den informazioari buruzko azterketa bat burutuko 

da, azterketa hau konpetentzia motorrarekin hasiko da(OK7). Konpetentzia motorra 

azpiatal ezberdinetan (osagaiak, helburuak, edukiak eta ebaluazioa) banatu da gero 

azpiatal ezberdin hauen azterketa sakona burutu ahal izateko 

 

Osagaiak: 1 osagaiari dagokionez, jarduera fisiko eta kirola egitea ongizate eta parte 

hartze mailari egiten dio erreferentzia eta trebetasun nahiz gaitasun fisikoak ere aipatzen 

direlarik. Judoan gaitasun fisikoen lana egiten da eta batez ere indarra eta abiadurak 

berebiziko garrantzia hartzen du kirolaren ezaugarriak kontutan harturik. Kontuan izanda 

lehen hezkuntzako adinean daudela haurrak eta oraindik fisiologikoki errendimendu 

bideratzeak ez duela zentzu handirik gaitasun fisikoak zeharka landuko dira judo 

saioetan. 2. Osagaiak jokabide motorrari egiten dio erreferentzia, ekintza motorrean 

adierazten den intentzionalitatea eta haurraren motrizitateari hain zuzuen, honek nola 
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3. Informazioa ebaluatzea eta nola ebaluatu den adieraztea 
(pentsamendu kritikoa). 
 

KONPETENTZIA OSAGAIAK 
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2. Ikasteko prozesu eta estilo kognitiboa autorregulatzea. 
3. Portaera soziala eta morala autorregulatzea 
.  

 

KONPETENTZIA OSAGAIAK 
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2. Taldean ikastea eta lan egitea, nork bere ardurak onartuz eta helburu 
komuneko lanetan lankidetzan arituz, pertsonen eta iritzien aniztasunak 
dakarren aberastasuna aitortuta.  
 
4. Gatazkak elkarrizketaren eta negoziazioaren bidez konpontzea.  
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balio dion haurrari kultura nortasuna sendotzeko eta judo saioetan bizi duen aniztasunak 

kontutan hartu eta balioesteko.   

 

Helburuak: 4 helburu aipatzen dira. Hasteko lehenengo helburuak hautemate gaitasunak 

eta baita trebetasun motorrak ere aipatzen ditu eta hauek ematen dien onura haurraren 

garapen eta ongizateari. Pertzepzio edo hautemateak judoan berebiziko garrantzia du 

hauteman-erabaki eta aurkariaren ekintzei aurreratzeak garrantzia hartzen duelarik. 

Bestalde ahalmen edo trebetasun motorrek ere haurraren motrizitate eta garapenari 

ematen dioten ekarpena garrantzitsua da benetan, horregatik aurreko ataletan egin zaien 

aipamena gogoratu behar da. bigarren helburuak gaitasun fikoen aipamen egiten du eta 

hauekin batera jolasa ere garrantzia hartzen duela aipatzen da. lehen bi helburu hauek 

aurrez aipatutako konpetentzia motorraren lehen osagaiarekin harremanetan jartzen 

dute. Hirugarren helburuari dagokionez, problema motorren ebazpenaren ideiara 

gerturatzen du gaia. Problema motorren ebazpena adimen motorrarekin eta baita aipatu 

berri den hautemate gaitasunekin(1 helburua) harreman zuzena dauka. Judo 

praktikatzen ari diren haurrak etengabeko elkar egokitzean dabiltza eta hor alde batetik 

hautemate gaitasunak eta egoera berrietara etengabeko egokitzapenak egin eta 

problema motor ezberdinei ebazpenak ematera behartzen du judoka. Azkenik 7. 

helburua aurkitzen da, jarduera fisikoan parte hartzeari eta talde harremanei ematen die 

garrantzia. Judoa eginez eta talde giroan esperientzia bizitzeak haurrei ematen dien 

onurak hartzen ditu kontuak helburu honek, hots aisialdi aberasgarri bati erreferentzia 

eginaz. 

  

Edukiak: 3 eduki multzo ezberdin erlazionatzen dira eredu pedagogiko honen testuinguru 

kurrikularrarekin. Bigarren eduki multzoak, norberaren ezagutza eta kontrola aipatzen du. 

Eduki multzo honetan barneratzen dira ondorengo edukiak: norberaren hautemate 

ahalmenak, gorputz eskema, lateralitatea, oreka eta desoreka egoerak lantzea, espazio 

denbora egituraketa, oinarrizko trebetasun motorrak, arazo motorrak ebaztea…Bigarren  

eduki multzo honek eduki garrantzitsuak ditu eta hauek haurraren garapenari eta baita 

motrizitateari zuzenki eragiten diote, gainera hau lehen aipatutako lehen helburuarekin 

ere harremantzen da. Judoan trebetasun motorrak, koordinazioa, oreka, lateralitatea eta 

hautemate gaitasuna moduko faktoreak garrantzi hartzen dute eta proposamen 

pedagogiko honek hauek lantzeko baliabide eta irizpide zehatzen proposamenak egingo 

ditu. Azkenik 5. Eduki multzoa aurki daiteke kokapen kurrikularrean eta honek kultura 

motorra eta aisialdiko ekintzak aipatzen ditu. Edukiei dagokienez: jolasa eta kirola, 

jolasetan sortzen diren harremanen aniztasunak, jolasen arauak, jokabideak, estrategiak 

moduko edukiak barneratzen ditu eduki multzo honek. Kultura motorrean kirolek badute 

beraien txokoa eta nola ez judoak bere eremua badu kirolen esparru horretan. Judoak 

aisialdia, kirola eta kultura motorra elkar harremanetan jarri ditzake eta era berean bere 

babes kurrikularra bilatu dezake hezkuntza eremuan planteamendu pedagogiko baten 

barnean. 

 

Ebaluazioa: 3 ebaluazio irizpide aukeratu dira 5.Taulan azaltzen den moduan. Gorputza, 

oreka eta arnasketa moduko ebaluazioaz arduratzen da 4 ebaluazio irizpide hau.  
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 Ea arnasketaren pertzepzioaz jabetzen den eta ariketaren arabera haurra 

jabetzen den hau aldatzen dela. 

 Ea gorputza eta gihar tomua ondo kontrolatzen dituen haurrak. 

 Ea arnasaldi sakonak eta airea eusteko gaitasuna duen. 

Judo saioetan zehar erlaxazio eta baita borrokaldietan erabilgarriak diren egoerak 

lantzeko erabiliko ditu bai arnasketa eta gorputz tonuaren erabilera. Azken finean 

borrokaldietan eta baita judo saio guztiaren zehar gorputza tonu jakin batek egoteak 

haurraren segurtasuna mantentzen ahalbidetzen du eta hau arnasketaren kontrolarekin 

oso harremanduta dago. Bostgarren ebaluazio irizpidea ardatz ezberdinetan zehar birak 

egiteko gaitasunak ebaluatzen ditu. Ildo honetatik beraz ebaluatuko dira: 

 Ea gai den gorputzaren ardatz eta atal ezberdinez jabetzen. 

 Ea birak egiteko gai den bai eta hauek egiterakoan segurtasunez aritzen den. 
 

Birak egiteko gaitasuna ukemiekin eta baita taisabakiekin zuzenean erlazionatu 
genezake. Erorketetan konpetente izateak haurraren segurtasuna mantentzen laguntzen 
du beraz ebaluazio irizpide honek garrantzi haundia du haurraren ongizatea bermatzeko. 
Taisabakiei (desplazamendu zirkularrak)dagokienez ez dira txatxilipurdi antzerako birak 
gorputzak bere ardatzean egiten dituen birei erreferentzia egiten die, honen barneratze 
prozesuak garrantzi edukiko du defentsa eraso egoerak sortzeko eta aurkari eta kirolari 
beraren oreka desoreka egoerak lantzerako orduan. Azkenik 6. Ebaluazio irizpidea 
aurkitzen da eta honek partehartzea, ikaskideekiko harremanak, arauen barneratzea eta 
besteekiko jarrera ona moduko kontzeptuak ebaluatuko ditu. Alderdi hauek kontuan 
edukiko dituelarik: 

 Ea gogoz eta inplikatuta parte hartzen duen. 

 Ea arauak barneratu eta jokuaren garaipen eta porrotak onartzen dituen. 

 Ea jokoetako rol ezberdinak identifikatu eta betetzen dituen. 

 Ea ikaskideekin harremantzeko gai den eta errespetuz aritzen den.  

 Ea jolasa gozatzeko eta harremanak izateko baliabide gisa ulertzen duen. 
 

Ebaluazio irizpide hauek partehartze, harreman eta jarrerei buruzko irizpideak ebaluatzen 

ditu. Judoaren esentziak eta arerio eta ikaskideekiko errespetuak garrantzi haundia 

edukitzen dute arte martzialetan eta kasu honetan judoak ere ildo honetatik tratatzen ditu 

bai harremanak, jarrerak eta baita errespetua moduko aldagaiak 

. 
Konpetentzia motorrak ematen duen aukera beste oinarrizko  konpetentziak garatzeko. 

 

Hizkuntza , literatura eta komunikaziorako konpetentzia garatzeko aukera ematen du bai 

judoak eta baita edozein jarduerak. Hizkuntza funtsezko edo beharrezko aldagaia bat da 

bai heziketa fisiko eta baita judo saio baten irakasleak azalpenak eman, haurrekin hartu 

emana izateko, ikaskideek beraien arteko komunikazioa izateko… honez gai hizkuntza 

eta komunikazio izango da bide ere, judo jarduera eredu pedagogiko baten barruan 

kokatzeko, gira integratzaile  eta inklusiboak komunikazio afektibo eta zaindua eskatzen 

du eta. 
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Teknologia konpetentziari dagokionez, judo saioetan erabiltzen diren teknologia 

ezberdinek judo saiako burutu, hobetu eta garatzeko laguntzen die bai haurrei eta baita 

irakasleei ere. Kronometroetatik hasi, bideo kamara, telebista, tablet edo ordenagailu, 

mugikorreko aplikazioak, musika aparatu…baliagarriak izaten dira judo saioetan. Guzti 

honez gain haurrek azaltzen duten jarrera elementu elektronikoen erabilera eta 

kudeaketarako oso zabala eta gogotsua izaten da. Motibatuak azaltzen direlarik hauek 

judo saioetan erabiltzen direnean.  
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Konpetentzia motorrak ematen duen aukera beste zehar  konpetentziak garatzeko. 

 

Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentziako 3. osagaia lantzen da lantzen da judo 

saioetan. Informazioa ebaluatu eta hau adieraztea alegia, pentsamendu kritikoa lantzeko 

ahaleginak egiten dira,  behin eta berriz aipatu den hausnarketara bideratutako lana 

eginak, haurrek mugimenduak ulertuaz, judo koadernoa eginaz. Judo koadernoa da 

pentsatzen ikasteko eta hau adierazteko espreski garatutako aplikazio bat. 

 

Bigarren konpetentziari dagokionez norbera izaten ikasteko konpetentziaren 2, 3 eta 4 

.osagaiak lantzen dira. Ikasteko prozesu autorregulatiboen lantzea, portaera sozial eta 

moralaren autorregulatzea eta gatazken negoziazioaren bidezko konpontzea. Judo 

saioak taldean burutzen dira eta taldean aritzen garenak norberak bere ikasteko prozesu 

kognitiboak erregulatzeko prozesua egin behar du, jabetuaz zer dakien zer ez eta zer 

ikasi behar duen, hau metakognizioarekin harremantzen delarik, hau da, jakintzaren 

jakintza. Portaera soziala eta moralaren autorregulazio prozesuek ere norbanakoaren 

prozesuen autorregulazioarekin badu harremana, taldean ibiltzeko norberak neurtu eta 

autorregulatu behar bait ditu bere ekintzak. Adimen emozianalaren alorrean hau 

garatzeko aukera ezin hobeak aurki daitezke judo saioetan orain aipatu ditugun 

autorregulazio prozesuak aintzat hartuta.  

 

Konpetentzia motorra garatuaz ere zeharkako azken konpetentzia bat lantzen da eta hau 

ZK3 edo elkarbizitzarako konpetentzia da. 2 eta 4 osagaiak lantzen dira zehar 

konpetentzia honetan konpetentzia motorraren bidez. Talde lanean aritzea, ardurak 

banatzea eta bertan gertatzen diren egoerez jabetu eta onartzea lantzen dira talde lanean 

edo baita dinamika kooperatiboak egiten direnean. Bakoitzaren jarrerren 

autorregulazioak besteekin elkarreragina duten egoeren lanketa eskatuko du honek. 

Azkenik, taldean sortzen diren gatazken kudeaketa ikaste prozesua dago. Gatazkei 

irtenbidea komunikazioaren bidetik ikasteko bidea. Adostasunetara heldu, negoziatu 

besteen paperean jarri, konpetentzia garrantzitsua izanik bai judo saioetarako eta baita 

bizitzako edozein arlotarako ere. 

 

4.3. PROPOSAMEN DIDAKTIKOA 

Ondorengo proposamen praktikoetan zehar kontutan edukiko diren ideia 

garrantzitsuenak laburbilduko dira, hauek izango direlarik lan honetako proposamena 

eredu pedagogikoaren eremuan txertatuko dutenak: 

 Ikuspegi konstruktibista: aurre-ezagutzak, andamiajea, ikaskuntza esanguratsua 

eta garapen hurbileko eremua (GHE). 

 Haurraren garapen psiko-motorra (taldekatzeak-planifikazioa) 

 Motrizitatea garatzeko (integraltasunaren ikuspegiarekin) eta judoaren ikaskuntza 

aberasteko baliabide ezberdinen erabilera (atal honetan azalduko den lana).. 

 Eskuhartzean Ikuspegi globalista izatea. 
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 Kalitatezko heziketa fisikoaren irizpideak: hausnarketa, curriculum ezkutua, 

prozesua, kontrol eta antolaketa, feedback-ebaluazioa, etengabeko egokitzea eta 

hobekuntza prozesuak kontuan izatea. 

 Harremanei dagokien arloan aniztasuna kontutan hartzea (aurkaritza soilik ez). 

 Akatsen balio pedagogikoa kontutan hartzea. 

 Ludikotasuna, hezigarri tasuna eta aniztasunaren garrantzia aintzat hartzea. 

Baliabidek azaltzerako orduan 4 lan lerro aukeratu dira, gaioan aipatutako ezaugarri asko 

biltzen dituzten baliabideak direlako eta beraz eredu pedagogikoaren testu ingurunean 

kokatzen diren baliabideak direlako. Ondorengo hauek izan dira aztertuko diren baliabide 

ezberdinak: 

 Egoera motorren diseinua. 

 Joku tradizionalen moldaketak. 

 Dinamika kooperatiboak. 

 Judo kuadernoa. 

 

4.3.1. Egoera motorra, esku hartzearen estrategia pedagogiko nagusia 

 

Hiru aldagai ageri ditu x irudiak, lehena egoera motorra da. Hau da irakasleak egiten 

duen proposamena landu nahi dena egiteko. Planteamendu honekin irakasleak helburu 

zehatz bat bilatzen du, mugimendu bat, gaitasun motora beten lanketa, keinu bat edo 

erreakzio jakin bat adibidez. Berebiziko garrantzia hartzen du egoera motorren diseinuak 

beraz. Honek trebetasun motorren ezagutze sakon bat izatea eskatzen du, analizatzeko 

gaitasuna, egoera ebaluatzeko, neurtzeko eta proposamen egoki bat planteatzeko 

gaitasuna hain zuzen. Horregatik da hain garrantzitsua kontzeptu hau heziketa fisiko 

arloan eta noski baita judoaren eremuan ere. Irakasleari eskatzen diolako landu nahi 

duen horri buruzko hausnarketa sakona egitea ondoren planteatzen den egoera motor 

horri esker lortuko dutelako ikasleek landu nahi den hori egitea. Egoera motorraren 

diseinua egokia izan ez bada helburua ez da lortuko, beraz egoera motorra ez da 

erabilgarria lortu nahi den helbururako. Guzti honek irakasleari hausnarketa gaitasuna 

garatzea eskatzen dio, Tinning, Hernadez eta Kanok proposatzen zuten antzera. Egoera 

motor honek irudia 4 en ageri den modura jokabide edo jarrera motor jakin bat sortzen 

du. Jarrera motorra ez da soilik apreziatu daitekena, ekintzan jarritako intentzionalitateak 

ere garrantzi hartzen du. Garrantzitsua da ere aipatzea jokabide motorra 236/2015 

dekretuaren konpetentzia motorraren  definizioan aipatzen dela eta honek lan honetan 

aipamen berezia egiteko aukera ematen duela. 

 

Autonomiaz, izaera kritikoz, sormenez eta adierazkortasunez lantzea norberaren, 

gainerako pertsonen eta ingurune fisiko eta kulturalaren jardun-eremu motorreko 

egoerak, eta jokabide motorra lantzen laguntzen duten jakintzak, prozedurak eta 

jarrerak barneratzea, jarduera fisikoa eta kirola egiteko ohiturak hartu eta, 

bizimodu osasungarri batean oinarrituta, ongizate osoa lortzen laguntzeko. 
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Orain arteko laburbilduz, irakasleak egoera motora bat sortzen eta planteatzen du landu 

nahi dena lortzeko. Planteamendu honek ikaslegoaren jokabide motorra azaleratzen du 

eta guzti hau barneratzen duen egoerari ekintza motorra deitzen zaio. Beste modu batera 

esanda ekintza motorra egoera motorra eta jarrera motorra batzen duen ekintza da. 

 
Irudia 4. Ekintza motorra eta bere aldagaiak (norberak egina). 

 

Aurrez aipatu dugun moduan egoera motorren diseinuak berebiziko garrantzia hartzen 

du heziketa fisiko eremuan eta baita motrizitatea garatu nahi den edozein lan eremutan. 

Heziketa fisiko edo judoaren eremura gerturatuta, egoera motorraren diseinu honek 

daukan potentzialtasuna erabatekoa da, jolas batean irakasleak diseinatu duen egoera 

motor bat txertatzean helburu hori ludikotasunez inguratuta lantzen da. Honela haurrek 

lortu nahi den helburua jolas giroaren eraginpean behin eta berriro egiteko aukera izango 

dutelarik. Honek irakaslearen helburua lortzeko aukera gehiago emateaz gain, haurrei 

beraien motrizitatea garatzeko aukerak zabaltzen die, bai harreman aldetik, bai emozio 

aldetik eta noski baita alor motorretik ere. Guzti hau azalduta, egoera motorraren 

erabilera HF irakasleentzat eta baita konpetentzia motorra lantzen duen edozein 

monitore edo entrenatzailerentzat ezinbesteko baliabidea izango da, guzti honegatik 

txertatu da lan honetan eta proposamen praktikoaren atal bat eskaini zaio.  

 

Adibidea, Kangrejo eta pinguinoaren jolasa 

 

Irakasleak tate shio gatame lurreko inmobilizazio teknika irakatsi nahi du. Honetarako 

irakasleak jolas bat planteatzen du. Pinguino eta kangrejoren jolasa hain zuzen. Jolas 

honetan harrapatzaileak buruzgora lurrean esku eta oinak mugituz desplazatuko dira eta 

iheslariak pinguinoak izango dira. Desplazatzeko modu ezberdinekin trebetasun 

motorrak landuko dituzte haurrek eta honez gain harrapatzaileak iheslaria harrapatzean 

hau geldi geratuko da. Kangrejoak bere oinekin pinguinoaren oinak helduko ditu eta 

eskuekin pinguinoren eskuen gainetik hau besarkatuko du. Honela kangrejoak desoreka 

erabiliaz alde batera edo bestera erortzen utziko da tate shio gatame teknikan amaituko 

dutelarik. Teknikaren aplikazioaren ondoren ukitu berri den pinguinoa kangrejo bihurtuko 

eta dinamika berean jarraituko du jolasak denak kangrejo bihurtu arte. Jolas hau 

burutzeko irakasleak egoera motorra ondo aztertu du lehendabizi eta jolas bat pentsatu 

du egoera motorra txertatzeko eta hau dibertigarria izateko eredu ludoteknikoaren 
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ezaugarriez baliatuz. Egoera motorraren diseinuak garrantzi haundia hartzen du 

honelako jolas proposamenetan, helburuaren lorpena erabat baldintzatuta egongo 

delarik egoera motorraren diseinuaz.  

Bideoaren esteka (https://youtu.be/uDiThnUqgY4) 
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4.3.1.1. Kokapen kurrikularra eta jardueraren fitxa 

  Taula 8. Egoera motorraren diseinuaren kokapen kurrikularra. (Norberak egina)

KON
PET
ENT
ZIA 

OSAGAIA HELBURU OROKORRAK EDUKIAK EBALUAZIOA 

O
K

7
-K

o
n

p
e

te
n

tz
ia

 m
o

to
rr

a
 

1- Jokabide motor 
autonomorako gaitasun 
eta trebetasun fisikoak 
lantzea, eta 
horretarako, 
ohikotasunez egitea, 
banaka nahiz taldean, 
jarduera fisikoak, 
ludikoak eta kirola, 
ongizate pertsonala eta 
soziala bermatzeko. 
 2- Jokabide motorra 
erabiltzea norberaren 
kultura-nortasuna 
sendotzeko, herriaren 
balioak indartzeko, eta 
kulturartekotasuna eta 
intrakulturalitatea 
onartu eta balioesteko.  

1.Hautemate-gaitasunak eta ahalmen motorrak 
aztertzea, nork bere buruarenganako konfiantza eta 
norberaren ongizatea sustatuz, osasunerako 
onuragarria izan dadin.  

3. Problema motorrak ebazteko printzipioak eta arauak 
ezagutzea, hautatzea eta aplikatzea, jarduera fisikoak, 
kirol-jarduerak eta arte- eta adierazpen-jarduerak 
praktikatzean eraginkortasunez eta autonomiaz aritzea, 
ahalegina erregulatuz, dosifikatuz eta balioetsiz, eta 
norberaren aukeren eta zereginaren nolakotasunaren  
7. Jarduera fisikoetan parte hartzea, besteekin batera 
talde-harremanak sustatzen dituzten proiektuak 
garatuz, eta aisia-kultura aberasgarri baten oinarriak 
eraikiz. 

EM2 
Norberaren 
ezagutza eta 
kontrola. 
 
 
EM5 Kultura 
motorra, aisia 
eta denbora 
libreko 
hezkuntza 

4. Gorputza zenbait jarreratan jartzea eta 
orekatzea, tentsioa, erlaxazioa eta 
arnasketa kontrolatuz.  
5. Bira egitea luzetarako eta zeharkako 
ardatzen inguruan, noizean behin 
gorputz-atalen jarrerak aldatuta, eta 
erantzun motorrak hobetzea, baldin eta 
hala egin behar baldin bada unean uneko 
gorputz- 
6. Jolasetan parte hartzea eta gozatzea, 
bai alderdi motorretan, bai ikaskideekiko 
harremanetan, eta arauak ezagutzea eta 
gainerako pertsonak onartzeko jarrera 
izatea.  

HELBURU ESPEZIFIKOAK 

1. Jarrera edo jokabide motorra burutu eta egokitzea. 
2. Egoera motorra ulertu. 
3. Ekintza motorrean barneratzea. 
4. Esperientzia bizi eta ekintzetan parte hartzea. 

Oinarrizko konpetentziak ematen duen aukera beste oinarrizko  konpetentziak garatzeko 

1. Hizkuntza, literatura eta komunikaziorako konpetentzia: Judoan bitarteko funtsezkoa da hizkuntza, giro integratzaile eta inklusiboak eraikitz 

Oinarrizko konpetentziak ematen duen aukera beste zehar  konpetentziak garatzeko 

2. Norbera izaten ikasteko konpetentzia: Judoak adimen emozionala garatzeko aukera handiak ematen ditu, emozioek portaera motorra 
autorregulatzeko aukera ematen duelarik, baita autoestimua eta autokontzeptua ere. 
3. Elkarbizitzarako konpetentzia:  harremanak kontrolatzeko gizarte-trebetasunak eskuratzen irakasten baitigu; era berean, elkarlanerako, 

lankidetzarako eta bizikidetzarako jarraibideak ematen dizkigu. 
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Ondorengo lerroetan konpetentziei dagokion taularen azterketa burutuko da jarduera 

honen kokapen kurrikularra aztertu ahal izateko. Konpetentziei dagokionez OK7 landuko 

da egoera motorraren eta proposamen hau burutzeko erabili den kangrejo eta 

pinguinoaren jolasak. Proposamen praktikoaren kokapen kurrikular orokorraren 

ezaugarri asko berdinak izango ditu. Beraz berdintasunak aipatu beharrean 

desberdintasunak izendatu eta azaltzen saiatuko naiz, errepikakorra ez izateko 

intentzioarekin. Aurreko atalean erabilitako 4 azpiatalen banaketa erabiliko da azterketa 

burutzeko. 

 

Osagaiak: Konpetentzia motorraren osagaiei dagokienez osagai berak lantzen ditu(1-2). 

Helburuak: ezberdintasun bat nabaria da, gaitasun fisikoen lanketa burutzerakoan 

egoera motorraren jorratzeak ez duela helburu gaitasun fisikoetan eraginik sortzerik, 

beraz helburu hau baztertu egin da. Ondorengo ezberdintasun nabaria helburu 

espezifikoetan dago, hauei dagokienez honako hauek izendatu dira: 

 

 Jarrera edo jokabide motorra burutu eta egokitzea. 

 Egoera motorra ulertu. 

 Ekintza motorrean barneratzea. 

 Esperientzia bizi eta ekintzetan parte hartzea. 

Nabaria da helburuak aukeratzeko orduan egoera motorraren diseinuarekin erabateko 

lotura dutela ikustea, egoera motorra jokabide edo jarrera motorraz harremanduta 

dagoen moduan bi hauek ekintza motorraren barruan barneratzen dira. 

Edukiak: Eduki multzoei dagokionez ez da aldaketarik ematen EM2 eta EM5 lantzen 

direlarik.  

Ebaluazioa: Ebaluazio irizpideetan kokapen kurrikular orokorrean aukeratu diren 

ebaluazio irizpideei bat gehitzea proposatzen da, ebaluazio irizpide honek erreferentzia 

zuzena egiten diolako egoera motorrari. Taulan azaltzen den 4. Ebaluazio blokean 

txertatzen da ebaluazio irizpide hau:  ea egoera motorrari dagokion jarrera egokiak 

hartzen dituen. 

Azkenik eta kokapen kurrikular orokorren egin den moduan, konpetentzia motorrak beste 

oinarrizko konpetentziak eta zeharkako konpetentzia garatzeko aukerei dagokienez esan 

beharra dago aldaketa batzuk jasotzen direla egoera motorrari dagokion kokapen 

kurrikularrean. Beste oinarrizko konpetentziei dagokionez soilik OK1 garatzeko aukera 

eskaintzen du jarduera honek, oinarrizko kokapen kurrikularrarekin alderatuz OK2, 

teknologiarako konpetentzia garatzeko aukera deuseztatzen da. Amaitzeko eta zehar 

konpetentziei dagokienez ere esan beharra dago 1ZK  ez da ematen, ZK2 eta ZK3 

garatzeko aukera ematen duela. 

Antzekotasun haundiak ditu kokapen kurrikular orokorrarekin, aurreko paragrafoetan 

azaldutako ñabardura txikiak izan ezik. Ondoren egoera motorraren diseinua eta 

kangrejoa eta pinguinoa jolasa barneratzen duen jarduera fitxa txertatzen da. 
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Taula 9. Egoera motorraren diseinuaren fitxa (norberak egina). 

JARDUERAREN IZENA EGOERA MOTORRARN DISEINUA  

TALDEA Lh 4-6 SAIO IRAUPENA 10’ DATA 2018/05/10 SAIO ZENBAKIA 1 

HELBURU 

ESPEZIFIKOAK 

1. Jarrera edo jokabide motorra burutu eta egokitzea. 

2. Egoera motorra ulertu. 

3. Ekintza motorrean barneratzea. 

4. Esperientzia bizi eta ekintzetan parte hartzea. 

BALIABIDEAK ISTALAKUNTZAK MATERIALAK 

 GIMNASIOA 

 tatamia 

 ez da metrialik behar 

JUDOKO 

EDUKIAK 

Tate shio gatame 

SAIOAREN EGITURA 

HASIERA JAKINTZAREN ERAIKUNTZA AMAIERA 

Agurra, aurkezpena. 

Saioaren helburua 

azaldu. 

Animalien 

desplazamenduak 

egin.(koord ariketak) 

Erorketak praktikatu. 

2 randori lurrekoak 

2’. 

 Kangrejo eta pinguinoaren bidez tate shio gatame 

teknika lantzea. 

 Agurra 

  

Konpetentziak Edukiak 

 OK7 

 ZK3-ZK2- 

 EM2 

 EM5 
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4.3.2. Joku edo jolas tradizionalen moldaketak 

 

Joku tradizionalek aukera paregabeak eskaintzen dituzte egoera motorraren 

diseinuarekin uztartzen direnean. Haurrek bai heziketa fisikoko saioetan, bai lagunekin 

jolasten dutenean eta baita eskola kiroleko ekintza ezberdinetan joku edo jolas tradizional 

ugariren ezagutza hartzen dute. Honek HF irakasleei eta kasu honetan judoko irakasleei 

baliabide apart bat eskaintzen digu. Haurrek aurrez ezagutzen duten dinamika batetik 

abiatuz beste zerbait gehitzen diogu eta honela emaitza berri bat lortzen dugu denon 

partehartze eta laguntzarekin. Kontestu pedagogikoari erreparatuz haurren aurre 

ezagutzetatik abiatzen da jakintza eraikitzen eta hau modu esanguratsuan egiteko bidea 

irakasle eta haurren eskuetan egongo da. Honetarako irakasleak giroa sortu eta zaindu 

beharko du. Guzti hau pentsamendu konstruktibista baten ikuspegitik ulertu dezakegu, 

haurren aurre ezagutzetatik abiatzen den jolas edo joku batetik, beste bat sortzen delako 

eta gainera honek judoaren ikaskuntzan eta aurrez ezarri eta pentsatutako helburuak 

lortzen laguntzen digulako. Beraz egoera honek baditu alde batetik aurre ezagutzak, 

beste alde batetik, ludikotasuna moduko faktorea, baita motrizitatea garatzeko aukera 

(integraltasuna barneratzen duena) eta azkenik teknika edo/eta helburu jakin batzuk 

landu eta lortzeko aukera. Guzti honek baliabide oso interesgarriak bihurtzen dituelarik 

joku eta jolas tradizionalen moldaketak. 

Adibidea, Ne-waza baloaia (ne waza lurreko judoari deitzen zaio) 

 

Jolas honek baloi eseria jolas tradizionala du oinarritzat eta bertatik abiatuz judoko 

zenbait eduki lantzeko jolas baliagarri bat osatu da. Aurreko atalean aipatutako ikuspegi 

konstruktibista jarraitzen du honek ere eta eredu ludoteknikoaren ezaugarriez baliatuz 

haurrek beraien ikaskuntzan eta baita motrizitatean aurrera pausuak ematen dituzte 

honelako jolasei esker. Jolas hau egokitzerakoan zenbait helburu planteatu dira eta 

kontutan hartu dira egoera motorren diseinu fasean: 

 

Zenbakia Helburua 

1 Tsugi ashi lantzea (desplazamendua) 

2 Ukemia lantzea (erorketa) 

3 Randoria lantzea (borroka) 

4 Espazio egituraketa lantzea 
Taula 10. Ne waza baloia jokuaren helburuak (norberak egina). 

 

Jolasaren azalpena: bi joko eremu mugatzen dira, bat borroka eremua eta bestea 

baloiaren eremua. Haurrek baloia lurretik arrastatuaz mugitu behar dute baina tsugi ashi 

desplazatzeko modua soilik erabili dezakete (hanka batek beste jarraitzen du) baloia 

mugiarazteko. Baloia jaurtitzen badizute eta airean hartzen baduzu ukemi bat egingo 

duzu eta jolasten jarraitu. Baloiak jotzen badizu eta ez baduzu hartzen borroka eremura 

joango zara beste partaide bat borroka eremura sartu arte. Borroka eremuan sartzen 

diren partaideek eskua altxatuta egon behar dute eta bikote batekin jarri behar dira 

lurreko borroka egiteko. Borrokaldi bat irabazi ezkero berriz baloiaren gunera pasatzen 

da eta baita 2 borrokaldi egin ondoren ere. 
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Helburuen azalpena: Taula 9.ean azaltzen den informazioa erreparatuz, helburu 

ezberdinak ditu ne waza baloia jolasak. Lehena desplazamenduaren lanketa da, hau da, 

tsugi ashiren lanketa. Juduan desplazatzeko modu honek garrantzi handi du oreka 

mantentzen laguntzen du eta. Hankak ez dira inoiz gurutzatzen eta garrantzitsua da 

desplazatzeko modu hau sistematikoki lantzea. Joku eta jolasek desplazamenduari 

garrantzia emateko aukera ematen digu, kirolariak desplazamendu hau egitera 

behartuaz. Bigarren helburu bezala mugikariaren bidez espazio denbora egituraketaren 

lantzea da. Judoan ez da oso ohiko baloia tatami eremuan ikustea, baina judoaren muga 

eta paradoxak atalean aipatu bezala mugikariaren erabilerak motrizitatearen espazio 

denbora egituraketa lantzea ahalbidetzen du, beraz mugikariaren erabileraren bidez 

landuko da espazio denbora egituraketa jolas honetan. Hirugarren helburua erorketak 

praktikatzea izango da. aurreko ataletan aipatu da erorketek duten garrantzia judon, 

honek bermatzen bait du kirolarien ongizate eta segurtasuna, beraz joku eta jolasen 

bitartez hauek lantzeak haurrei onura ekarri dakieke bai motrizitateari dagokionez eta 

baita beraien segurtasunari dagokionez ere. Azkenengo helburu moduan lurreko 

randoriaren lanketa egongo da. Baloiak jo duen kirolaria borroka eremuan beste kirolari 

batekin borroka egingo du. Borrokan saioetan ikasten diren immobilizazio ezberdinak, 

buelta emateko era ezberdinak eta trikimailu ezberdinak borroka egoera erreal batean 

praktikatuko ditu haurrak. 

 

Bideoaren esteka (https://youtu.be/K6t7t_pCT3s
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4.3.2.1. Kokapen kurrikularra eta jardueraren fitxa 

Taula 11 Joku tradizionalen diseinuaren  diseinuaren kokapen kurrikularra. (Norberak egina) 
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1- Jokabide motor 
autonomorako gaitasun 
eta trebetasun fisikoak 
lantzea, eta 
horretarako, 
ohikotasunez egitea, 
banaka nahiz taldean, 
jarduera fisikoak, 
ludikoak eta kirola, 
ongizate pertsonala eta 
soziala bermatzeko. 
 2- Jokabide motorra 
erabiltzea norberaren 
kultura-nortasuna 
sendotzeko, herriaren 
balioak indartzeko, eta 
kulturartekotasuna eta 
intrakulturalitatea 
onartu eta balioesteko.  

1.Hautemate-gaitasunak eta ahalmen motorrak 
aztertzea, nork bere buruarenganako konfiantza eta 
norberaren ongizatea sustatuz, osasunerako 
onuragarria izan dadin.  

3. Problema motorrak ebazteko printzipioak eta arauak 
ezagutzea, hautatzea eta aplikatzea, jarduera fisikoak, 
kirol-jarduerak eta arte- eta adierazpen-jarduerak 
praktikatzean eraginkortasunez eta autonomiaz aritzea, 
ahalegina erregulatuz, dosifikatuz eta balioetsiz, eta 
norberaren aukeren eta zereginaren nolakotasunaren  
7. Jarduera fisikoetan parte hartzea, besteekin batera 
talde-harremanak sustatzen dituzten proiektuak 
garatuz, eta aisia-kultura aberasgarri baten oinarriak 
eraikiz. 

EM2 
Norberaren 
ezagutza eta 
kontrola. 
 
 
EM5 Kultura 
motorra, aisia 
eta denbora 
libreko 
hezkuntza 

4. Gorputza zenbait jarreratan jartzea eta 
orekatzea, tentsioa, erlaxazioa eta 
arnasketa kontrolatuz.  
5. Bira egitea luzetarako eta zeharkako 
ardatzen inguruan, noizean behin 
gorputz-atalen jarrerak aldatuta, eta 
erantzun motorrak hobetzea, baldin eta 
hala egin behar baldin bada unean uneko 
gorputz- 
6. Jolasetan parte hartzea eta gozatzea, 
bai alderdi motorretan, bai ikaskideekiko 
harremanetan, eta arauak ezagutzea eta 
gainerako pertsonak onartzeko jarrera 
izatea.  

HELBURU ESPEZIFIKOAK 

1. Tsugi ashi lantzea 
2. Ukemia lantzea 
3. Randoria lantzea 
4. Espazio denbora egituraketa lantzea 

Oinarrizko konpetentziak ematen duen aukera beste oinarrizko  konpetentziak garatzeko 

1. Hizkuntza, literatura eta komunikaziorako konpetentzia: Judoan bitarteko funtsezkoa da hizkuntza, giro integratzaile eta inklusiboak eraikitz 

Oinarrizko konpetentziak ematen duen aukera beste zehar  konpetentziak garatzeko 

2. Norbera izaten ikasteko konpetentzia: Judoak adimen emozionala garatzeko aukera handiak ematen ditu, emozioek portaera motorra 
autorregulatzeko aukera ematen duelarik, baita autoestimua eta autokontzeptua ere. 
3. Elkarbizitzarako konpetentzia:  harremanak kontrolatzeko gizarte-trebetasunak eskuratzen irakasten baitigu; era berean, elkarlanerako, 

lankidetzarako eta bizikidetzarako jarraibideak ematen dizkigu. 
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Jolas tradizionalen moldaketei dagokien kokapen kurrikularra aztertuz nabarmena da 

egoera motorraren azterketa kurrikularrarekin oso aldaketa gutxi ikus daitezkela. Hau 

honela eta aurreko atalean egin den modura eta errepikakorra ez izateko aipamena 

merezi duten ezaugarriak soilik aipatuko dira. Aipamena merezi duen arloa helburu 

espezifikoei erreferentzia egiten dien arloa da. Helburu espezifikoei dagokienez  Tula 9 

an azaltzen diren helburuei egiten die erreferentzia. Bestalde aurreko ataletan egin den 

ildo beretik ondoren joku tradizionalen moldaketa fitxa txertatuko da.  

 

Taula 12. Joku tradizionalen moldaketen fitxa (norberak egina). 

  

JARDUERAREN IZENA JOKU TRADIZIONALEN MOLDAKETAK  

TALDEA Lh 4-6 SAIO IRAUPENA 10’ DATA 2018/05/10 SAIO ZENBAKIA 1 

HELBURU 

ESPEZIFIKOAK 

1. Tsugi ashi lantzea 

2. Ukemia lantzea 

3. Randoria lantzea 

4. Espazio denbora egituraketa lantzea 

BALIABIDEAK ISTALAKUNTZAK MATERIALAK 

 GIMNASIOA 

 tatamia 

 2 baloi 

 2 joku eremuak markatzeko zerbait 

JUDOKO 

EDUKIAK 

Shiai –txapelketa, arbitrai araua eta keinuak, puntuazio siatema, 

markagailuaren erabilera. 

SAIOAREN EGITURA 

HASIERA JAKINTZAREN ERAIKUNTZA AMAIERA 

Agurra, aurkezpena. 

Saioaren helburua 

azaldu. 

Animalien 

desplazamenduak 

egin.(koord ariketak) 

Erorketak praktikatu. 

2 randori lurrekoak 

2’. 

 .ne waza baloia jolasa burutzea  Agurra 

  

Konpetentziak Edukiak 

 OK7 

 ZK3-ZK2-ZK3 

 

 EM2 

 EM3 

 EM5 
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4.3.3. Dinamika kooperatiboak. 

Atal honi hasiera emateko dinamika kooperatiboei buruzko testuinguruaren azalpen labur 

bat egin beharko litzateke. Badago ezberdintasun bat ikaskuntza kooperatibo eta jolas 

kooperatiboen artean. Ikaskuntza edo dinamika kooperatiboaz hitz egiten ari garenean 

metodologiari buruz hitz egiten dugu,  metodologia honen helburua ikastea izango delarik 

eta bere ezaugarriak hauek izango dira: interdependentzia positiboa, norbanakoaren eta 

taldearen ardura, interakzioa, taldeko trebetasunak eta inter-pertsonalak eta azkenik 

taldeko ebaluazioa edo hausnarketa. Jolas kooperatiboei buruz hitzegitean ordea ekintza 

berari deitzen diogu honela, bere helburua ondo pasatzea izango delarik eta aurrez 

azaldutako metodologia kooperatiboaren ezaugarri guztiak azaltzea ez da beharrezkoa 

(Velázquez, 2010). Beste autore batzuek partaide guztiek lorpenak bizitzeko aukera ere 

ikaskuntza kooperatiboaren ezaugarritzat jotzen dute, honez gain dinamika 

lehiakorretatik kooperatiboetara saltoa egiteak aniztasunaren trataerari erantzun egoki 

bat emateko aukera eskaintzen duela diote (Domenech, Escobedo eta Aguirre, 2011). 

Amaitzeko ikaskuntza kooperatiboaren erabilerak maila ezberdinetan ekarri ditzakeen 

onurak azpimarratu daitezke: 

 Maila ezberdinetako alor akademikotan lorpenak lortzeko aukera eman ditzake   
(Byra, 2006; Johnson, Johnson eta Stanne, 2000). 

 Harreman inter-pertsonal positiboak sustatzen ditu klima positiboa sortuz(Gaith, 

Shaaban eta Harkous, 2007). 

 Helburu afektibo eta sozialak sustatzen laguntzen du (Gillies eta Boyle, 2010; 

Pujolàs, 2008).  

 Aniztasun funtzionala pairatzen duten ikasleen inklusioa ahalbidetzen du (Piercy, 

Wilton eta Townsend, 2002). 

 Ikaslegoaren motibazioa areagotzen laguntzen du (Hänze eta Berger, 2007; 

Marín eta Blázquez, 2003; Tarim eta Akdeniz, 2008) 

  Ikasleen autokontzeptua hobetzen laguntzen du (Denigri, Opazo eta Martínez, 

2007; Johnson, Johnson eta Taylor, 1993; Kirk, 1999). 

 Casey eta Goodyear (2015) aipatzen duten moduan 4 alor ezberdinetan eragin 

dezake ikaskuntza kooperatiboak heziketa fisikoaren eremuan: fisikoak, 

adimenenean, harremanetan eta emozionalean. 

Guzti hau erreparatuz dinamika kooperatiboen erabilera justifikatzen duen argudio ugari 

bildu dira orain arte. Egungo ikuspegia kontuan hartuta izaera lehiakorra duen kirol 

modalitate baten irakaskuntzan; lehiakortasunetik haratago dauden eduki eta 

konpetentziak garatzeko testuinguru aberasgarri bat eskaintzen dute dinamika edo 

ikaskuntza kooperatiboek. Proposamen praktiko honetan bi proposamen txertatuko dira 

dinamika kooperatiboak lantzeko aukerak eskaintzen dituztenak. Lehena Judokoop 

izenekoa izango da eta bigarrena irakaskuntza simetrikoen txokoa deiturikoa.  Dinamika 

hauek ondorengo atalean garatuko direlarik 
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4.3.3.1. Judokoop 

 

Zer da? 

 

Judokoop izenak dioen moduan judoa dinamika kooperatiboetan oinarritzen den praktika 

baten barneratzean datza. Haurrek beraien artean antolatu eta harremanduz lehiaketa 

bat egiteko erronkari aurre egingo diote. Judo txapelketa baten ikusi daitezkeen 3 rol 

ezberdinak barneratzen ditu dinamika kooperatibo honek.  Alde batetik borrokalarien rola 

aurki dezakegu eta adinaren araberako iraupena izango duen borrokaldiak eginez 

haurrek lehiatzeko aukera izango dute. Bigarren rola arbitro rola izango da eta honela 

haurrek judoaren arbitraiaren arau keinu eta beharrezko informazioa ulertu, barneratu eta 

erabili behar izango dute erronka aurrera eraman ahal izateko. Azkenik puntuazio, 

denbora eta markagailua barneratzen duen rola aurki daiteke, mahai lanak egingo 

dituena. Esperientzia honek haurrari judoa hobeto ulertzeko gakoak eskainiko dizkio eta 

beste haurrekin kooperazion arituz esperientzia aberasgarri bat bizitzeko aukera izango 

dute. 

 

Beharrezko materiala 

 

Dinamika hau burutzeko ondorengo materiala beharko dute: 

 2 tablet edo 2ordenagailu  (10-15 pertsonarentzat tablet edo ordenagailu 1 ) 

 2 telebista (10-15 pertsonarentzat telebista 1 ) 

 2 kable HDMI (ordenagailu bakoitzarentzat 1) 

 Alargadore bat 

 Papera  

 2 boligrafo 
 

Dinamikaren azalpena 

 

Judokoop jarduerak txapelketan parte hartzen duten 3 rol ezberdinenak 

esperimentatzeko dinamika osatzen du. Rol playing honetan haur talde bakoitzak (5-10-

15) haur batzen dituen taldekatzeak elkartuko dira. Talde bakoitzari Eranskina 2 azaltzen 

den horri bat banatuko zaio eta talde bakoitzak ordenagailu bat, boligrafo eta telebista 

bat izango dute beraien lana antolatzeko. Eranskin 2 n agertzen den modura taldean 

kirolari bakoitza identifikatu behar dute, adibidez a-b-c-d-e kirolariak eta gero orrialdean 

agertzen diren ordenetan funtzionatu behar dute. Taldea autorregulazio eta beraien 

arteko kooperazioaren bitartez rol ezberdinak bizitzen joango da eta honela ondorengo 

atalean azalduko diren helburuak lortzen joango dira. Irakaslearen rola bidelagunarena 

izango da, gatazkak sortzen direnean haurrei baliabideak eskaintzen diena. Bestalde 

eranskinean azaltzen diren borrokaldi eta rol ezberdinen sekuentzia amaitzean denok 

topagunean eseri eta saioari buruzko hausnarketa bat burutuko da dinamika guztian 

zehar gertaturiko gertaera esanguratsuak komentatzeko eta bakoitzaren iritzi eta 

bizipenak partekatzeko. Jarduera honen laburpena Taula 14an  txertatuko da. 

Bideoaren esteka. (https://www.youtube.com/watch?v=N5yBy0hnUfo)
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4.3.3.1.1. Kokapen kurrikularra eta jardueraren fitxa 

Taula 13. Judokoop dinamikaren kokapen kurrikularra (norberak egina).
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1- Jokabide motor 
autonomorako gaitasun 
eta trebetasun fisikoak 
lantzea, eta horretarako, 
ohikotasunez egitea, 
banaka nahiz taldean, 
jarduera fisikoak, 
ludikoak eta kirola, 
ongizate pertsonala eta 
soziala bermatzeko.  
2- Jokabide motorra 
erabiltzea norberaren 
kultura-nortasuna 
sendotzeko, herriaren 
balioak indartzeko, eta 
kulturartekotasuna eta 
intrakulturalitatea onartu 
eta balioesteko.  

1.Hautemate-gaitasunak eta ahalmen motorrak 
aztertzea 

3. Problema motorrak ebazteko printzipioak eta 
arauak ezagutzea, hautatzea eta aplikatzea…  
7. Jarduera fisikoetan parte hartzea… 

 
 
EM2 
Norberaren 
ezagutza eta 
kontrola. 
 
ED3 Gorputz 
adierazpena 
eta 
komunikazio
a 
 
EM5 Kultura 
motorra, aisia 
eta denbora 
libreko 
hezkuntza 

4. Gorputza zenbait jarreratan jartzea eta 
orekatzea, tentsioa, erlaxazioa eta 
arnasketa kontrolatuz.  
5. Bira egitea luzetarako eta zeharkako 
ardatzen inguruan, noizean behin 
gorputz-atalen jarrerak aldatuta, eta 
erantzun motorrak hobetzea, baldin eta 
hala egin behar baldin bada unean uneko 
gorputz- 
6. Jolasetan parte hartzea eta gozatzea, 
bai alderdi motorretan, bai ikaskideekiko 
harremanetan, eta arauak ezagutzea eta 
gainerako pertsonak onartzeko jarrera 
izatea. 8. Gorputzaren adierazpen-
baliabideak erabiltzea eta taldean 
inplikatzea ideiak eta sentimenduak 
adierazteko eta pertsonaia eta istorio 
egiazko eta asmatuak antzezteko.  

HELBURU ESPEZIFIKOAK 

1. Judoko rol ezberdinak ezagutu eta esperimentazioa 
bidez hauek antzeztea: kirolari, arbitro, mahaia. 
2. Judoaren barne logika ulertzea eta praktikatzea. 
Eginez ikasiz. 
3. Arbitroak erabiltzen dituen keinu eta puntuazio 
sistemak ikastea. 
4. Pentsamendu taktikoa garatzea. 
5. Lehiaketarako baliagarriak diren teknologia digitalak 
ulertu eta erailtzea. 
6. Kooperazioan arituz judo txapelketa burutu eta hau 
ulertzea. 
7. Hausnarketari balio ematea. 

Oinarrizko konpetentziak ematen duen aukera beste oinarrizko  konpetentziak garatzeko 

1. Hizkuntza, literatura eta komunikaziorako konpetentzia: Judoan bitarteko funtsezkoa da hizkuntza, giro integratzaile eta inklusiboak eraikitz 

2. Teknologiarako konpetentzia: HF eta Teknologia uztartuta daude, elementu teknologikoak erabiltzeko aukera ematen du judoak. 

Oinarrizko konpetentziak ematen duen aukera beste zehar  konpetentziak garatzeko 

1. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: Judoak hausnarketan oinarritutako praktikaren bidez haurrari informazioa jaso, arrazoitu eta 
hausnartzera bideratuko du eguneroko saioetan egiten den lanari esker (mekanizazio hutsa ez, haurrek mugimenduen funtsa ulertuaz) eta 
baita judo koaderno baliabidearen bidez. 
2. Norbera izaten ikasteko konpetentzia: Judoak adimen emozionala garatzeko aukera handiak ematen ditu, emozioek portaera motorra 
autorregulatzeko aukera ematen duelarik, baita autoestimua eta autokontzeptua ere. 
3. Elkarbizitzarako konpetentzia:  harremanak kontrolatzeko gizarte-trebetasunak eskuratzen irakasten baitigu; era berean, elkarlanerako, 

lankidetzarako eta bizikidetzarako jarraibideak ematen dizkigu. 
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Aurreko kokapen kurrikularrarekin alderatuz Taula 10ean ikus daitekeen modura 

ezberdintasun batzuk nabaritzen dira nahiz eta orokorrean oso antzekoak izan. 

Ondorengo lerroetan Judokoopek dituen ezberdintasunak kokapen kurrikular 

orokorrarekiko azalduko dira. Konpetentzia motorraren osagaiei dagokienez ez dauka 

inolako ezberdintasunik osagai berdinak lantzen bait dira. Helburu orokorretan 

ezberdintasun bat nabari daiteke, ez dela helburu moduan sartzen ezaugarri fisikoen 

garatzea. Garrantzi gehiago ematen zaio jarduera honetan beste helburuei eta 

hautemate gaitasun eta trebetasun motorrei. Helburu espezifikoei dagokienez Judokoop 

dinamikak ondorengo helburu espezifiko hauek betetzen ditu: 

 

 Judoko rol ezberdinak ezagutu eta esperimentazioaren bidez hauek antzeztea: 

kirolari, arbitro, mahaia. 

 Judoaren barne logika ulertzea eta praktikatzea. Eginez ikasiz. 

 Arbitroak erabiltzen dituen keinu eta puntuazio sistemak ikastea. 

 Pentsamendu taktikoa garatzea. 

 Lehiaketarako baliagarriak diren teknologia digitalak ulertu eta erailtzea. 

 Kooperazioan arituz judo txapelketa burutu eta hau ulertzea. 

 Hausnarketari balio ematea 

 

Edukiei dagokienez eduki multzo bat barneratzen da proposamen orokorrean 

barneratzen ez zena. ED3 edo gorputz adierazpenari erreferentzia egiten dion eduki 

multzoa. Judokoopen 3 rol ezberdin antzeztu eta bizitzeko aukera dauka haurrak, rol 

plying dinamikak gorputz adierazpenarekin harreman zuzena daukalarik. Pertsonaia 

erreal eta fikziozkoen antzezpenak egiteko aukera izango dute haurrek eta gorputzaren 

bidezko komunikazioa eta keinu ezberdinak erabiltzeko aukera izango dute. Ebaluazioari 

dagokionez gorputz adierazpena ebaluatzen duen ebaluazio irizpidea egongo da, hau 

da, gorputzaren adierazpen-baliabideak erabiltzen dituen haurrak eta ea taldean 

inplikatzen dituen ideiak eta sentimenduak rol ezberdinen adierazpenetan. Ebaluazioan 

kontutan hartuko da: 

 

 Ea mugimendua edo hizkuntzaren bidez adierazten duen sentitzen duena. 

 Ea rol ezberdinak antzezten dituen. 

 Ea gorputzaren adierazpen bideak erabiltzen dituen sentimendu eta ideiak 

komunikatzeko. 

 Ea taldekideekin harremanetan bere emozioak erregulatzeko gai den. 

 

Konpetentzia motorrak beste konpetentziak gartzeko dauzkan ezaugarriei dagokien 

arloan ez dauka ezberdintasunik kokapen kurrikular orokorrarekiko. Eta konpetentzia 

motorrak dauzkan ezaugarriak beste zeharkako konpetentziak garatzeko ere berdintsua 

da kokapen kurrikular orokorrarena.  Ondoren Judokoop jarduera laburbiltzen duen fitxa 

txertatuko da jardueraren nondik norakoa era eskematikoan ikusten laguntzen du eta. 

Ondoren 14. Taulan Judokoop dinamikaren fitxa txertatuko da. 
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Taula 14. Judokoop dinamikaren fitxa (Urrutia, Ramirez, Iraola eta Rezola, 2017) tik egokituta. 

  

JARDUERAREN IZENA JUDOKOOP  

TALDEA Lh 4-6 SAIO IRAUPENA 90 ‘ DATA 2018/05/10 SAIO ZENBAKIA 1 

HELBURU 

ESPEZIFIKOAK 

Judoko rol ezberdinak ezagutzea: 

kirolari, arbitro, mahaia 

Judoaren barne logika ulertzea era 

praktikoan. 

Rol ezberdinak antzeztea. 

Arbitratzeko esperientzia bizitzea 

Judo txapelketa bat burutu eta 

ulertzea. 

Pentsamendu taktikoa garatzea. 

Teknologia digitalen erabilera 

BALIABIDEAK ISTALAKUNTZAK MATERIALAK 

 GIMNASIOA 

 tatamia 

 2 tablet/ordenagaili 

 2 telebista 

 2 kable HDMI 

 Alargadore bat 

 Papera  

 2 boligrafo 

JUDOKO 

EDUKIAK 

Shiai –txapelketa, arbitrai araua eta keinuak, puntuazio siatema, 

markagailuaren erabilera. 

SAIOAREN EGITURA 

HASIERA JAKINTZAREN ERAIKUNTZA AMAIERA 

Agurra, aurkezpena. 

Saioaren helburua 

azaldu. 

Animalien 

desplazamenduak 

egin.(koord ariketak) 

Erorketak praktikatu. 

2 randori lurrekoak 

2’. 

 Taldekatzeak egin: 2 talde. 

 5 pertsonak antzezten dute borroka unea. 3 rol 

ezberdin: 2 borrokalari, arbitro 1, 2 tableta 

kontrolatzen. 

 Txapelketa emulatu, esperientzia bizi. 

 Agurra 

 Saioaren hausnarketa: zer 

ikasi dugun, nola sentitu 

garen, liskarrak, emozioei 

buruzko ekarpenak. 

Konpetentziak Edukiak 

 OK7 

 ZK3-ZK2-ZK3 

 

 EM2 

 EM3 

 EM5 
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4.3.3.2. Adituen txokoak-Irakaskuntza simetrikoa txokoka. 

 

Zer da? 

 

Dinamika kooperatibo honetan ikasleek elkarrekin ikasteko aukera izango dute. Berdinen 

arteko irakaskuntza izango da dinamika honen helburua eta tutorizazio simetrikoa 

erabiliko da ikasteko baliabide gisa. Ikasle batzuek beste ikasle batzuei teknika 

ezberdinak ikasi irakasteko dinamika hain zuzen. 

 

Beharrezko materia 

 

Dinamika hau burutzeko irakasleak judo teknika ezberdinak 3 kolore ezberdinetako 

kartulinetan idatzita ekarriko ditu. Kolore baten ashi waza edo hanken teknikak erabiliko 

dira. Beste kolore baten koshi waza edo aldakako teknikak erabiliko dira eta azkenik te 

waza edo esku teknikak egongo dira. Beraz 8 teknika kolore bakoitza dituen txartel edo 

kartulinak behar izango dira dinamika hau burutu ahal izateko. Honez gain kronometroa 

ere beharrezkoa izango da. 

 

Dinamikaren azalpena 

 

Talde osoa 4 taldetan banatuko da. Talde bakoitzak kolore bakoitzeko bi kartulina hartuko 

ditu, beraz guztira 2 teknika hanka, 2 teknika aldaka eta 2 teknika eskuzkoak edukiko 

ditu. Pertsona gutxi badaude edo beste kutsu bat eman nahi bazaio (tekniken talde 

ezberdinez jabetzea: ashi, koshi eta te) 3 talde osa genitzake. Eta talde bakoitzak kolore 

bakarreko teknikak landuko lituzke. Bi eratara egin liteke, talde guztiek kolore 

ezberdinetako kartulinak izanda edo talde bakoitzak soilik kolore batekoak izanda. 

Helburua talde bakoitzak tokatu zaizkion txartelen teknikak lantzea da 10 15 minututan 

(teknika hauetan aditu bihurtzen direlarik), eta ondoren ondoko taldeari norberaren 

teknikak irakastea. Beraz dinamikaren lehengo fasean irakasleekin harremanetan egon 

behar dute teknika horri buruzko zalantzak argitzeko eta gero beraien artean antolatu 

behar dira ea nork erakusten duen zer jakiteko. Honela irakasle eta ikasle rol ezberdinak 

agertuko direlarik. Dinamikaren amaieran  talde osoa topagunean elkartuko da eta 

partikari buruzko hausnarketa burutuko du. Zer ikasi duen, non bilatu dituen zailtasunak, 

zer gustatu zaion, nola hobetu dezakeen, bizitako esperientziaren emozioei buruzko 

hausnarketa eta rol ezberdinei buruzko ekarpenak besteak beste. Guzti hau laburbiltzen 

duen taula eranskinen atalean eranskin 3 moduan azalduko da.
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4.3.3.2.1. Kokapen kurrikularra eta jardueraren fitxa 

Taula 15. Adituen txokoa dinamikaren kokapen kurrikularra(norberak sortua).

KON
PET
ENT
ZIA 

OSAGAIA HELBURU OROKORRAK EDUKIAK EBALUAZIOA 

O
K

7
-K

o
n

p
e

te
n

tz
ia

 m
o

to
rr

a
 

1- Jokabide motor 
autonomorako gaitasun eta 
trebetasun fisikoak lantzea, eta 
horretarako, ohikotasunez 
egitea, banaka nahiz taldean, 
jarduera fisikoak, ludikoak eta 
kirola, ongizate pertsonala eta 
soziala bermatzeko.  
2- Jokabide motorra erabiltzea 
norberaren kultura-nortasuna 
sendotzeko, herriaren balioak 
indartzeko, eta 
kulturartekotasuna eta 
intrakulturalitatea onartu eta 
balioesteko.  

1.Hautemate-gaitasunak eta ahalmen 
motorrak aztertzea.  

3. Problema motorrak ebazteko 
printzipioak eta arauak ezagutzea, 
hautatzea eta aplikatzea…  
7. Jarduera fisikoetan parte hartzea… 

 
 
EM2 Norberaren 
ezagutza eta 
kontrola. 
 
ED3 Gorputz 
adierazpena eta 
komunikazioa 
 
EM5 Kultura 
motorra, aisia 
eta denbora 
libreko 
hezkuntza. 

4. Gorputza zenbait jarreratan jartzea eta 
orekatzea, tentsioa, erlaxazioa eta arnasketa 
kontrolatuz.  
5. Bira egitea luzetarako eta zeharkako 
ardatzen inguruan, noizean behin gorputz-
atalen jarrerak aldatuta, eta erantzun motorrak 
hobetzea, baldin eta hala egin behar baldin 
bada unean uneko gorputz-jardueran. 
6. Jolasetan parte hartzea eta gozatzea, bai 
alderdi motorretan, bai ikaskideekiko 
harremanetan, eta arauak ezagutzea eta 
gainerako pertsonak onartzeko jarrera izatea.  
8. Gorputzaren adierazpen-baliabideak 
erabiltzea eta taldean inplikatzea ideiak eta 
sentimenduak adierazteko eta pertsonaia eta 
istorio egiazko eta asmatuak antzezteko.  

HELBURU ESPEZIFIKOAK 

1. Judoko tekniken sailkapenaz 
jabetzea. 
2. Judoko teknika ezberdinak bereiztu 
eta egiten ikastea. 
3. Kooperazioan arituz judo 
proposatutako teknikak ikasi eta 
irakastea. 
4. Irakasle eta ikasle rolak bizitzea. 

Oinarrizko konpetentziak ematen duen aukera beste oinarrizko  konpetentziak garatzeko 

1. Hizkuntza, literatura eta komunikaziorako konpetentzia: Judoan bitarteko funtsezkoa da hizkuntza, giro integratzaile eta inklusiboak 

eraikitzeko.  

Oinarrizko konpetentziak ematen duen aukera beste zehar  konpetentziak garatzeko 

1. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: Judoak hausnarketan oinarritutako praktikaren bidez haurrari informazioa jaso, arrazoitu eta 
hausnartzera bideratuko du eguneroko saioetan egiten den lanari esker (mekanizazio hutsa ez, haurrek mugimenduen funtsa ulertuaz) eta 
baita judo koaderno baliabidearen bidez. 
2. Norbera izaten ikasteko konpetentzia: Judoak adimen emozionala garatzeko aukera handiak ematen ditu, emozioek portaera motorra 
autorregulatzeko aukera ematen duelarik, baita autoestimua eta autokontzeptua ere. 
3. Elkarbizitzarako konpetentzia:  harremanak kontrolatzeko gizarte-trebetasunak eskuratzen irakasten baitigu; era berean, elkarlanerako, 

lankidetzarako eta bizikidetzarako jarraibideak ematen dizkigu. 
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Adituen txokoa dinamikaren kokapen kurriularrari dagokionez esan daiteke oso antzerakoa 

dela Judokoop en kokapen kurrikularraz, hau egiaztatzeko Taula 11 ra begiratzerik ez 

dago. Izan ere biak dira dinamika kooperatiboetan oinarritzen diren jarduerak eta gainera 

rol playinga ere bietan azaltzen da. Judokoopen 3 rol ezberdin azaltzen ziren eta oraingoan 

bi soilik, ikasle eta irakaslea. Bi ezaugarri hauek kooperazioak eta rol ezberdinak izateak 

kokapen kurrikularra oso maila beretsuan uzten dute. Izan badute desberdintasun txikiak, 

ondorengo lerroetan aipatuko direnak. Konpetentzia motorrari dagozkion osagaiak 

berberak ditu. Helburu orokorrak ere berak dira baina normala denez helburu 

espezifikoetan lehen ezberdintasunak nabari dira. hauek dira jarduera honi ezarri zaizkion 

helburu espezifikoak: 

 

 Judoko tekniken sailkapenaz jabetzea. 

 Judoko teknika ezberdinak bereiztu eta egiten ikastea. 

 Kooperazioan arituz judo proposatutako teknikak ikasi eta irakastea. 

 Irakasle eta ikasle rolak bizitzea. 

 

Eduki multzoei, edukiei eta ebaluazio irizpideei dagokienez ez dira aldaketarik 

proposatzen; bai ordea konpetentzia motorrak ematen dituen aukerak beste oinarrizko 

konpetentziak garatzerako orduan. Adituen txokoa jardueran teknologia aparaturik ez da 

txertatze beraz, ez du aukerarik ematen zeharka beste konpetentzia hau garatzeko. 

Azkenik beste zeharkako konpetentziak garatzeko aukerari dagokionez ere Judokoop 

dinamikaren ezaugarri berdinak ditu, alor honetan ere ez da aldaketarik proposatzen. 

Ondoren adituen txokoak jarduera laburbiltzen duen fitxa txertatuko da jardueraren nondik 

norakoa era eskematikoan ikusten laguntzen du eta. 
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Taula 16. Adituen txokoa dinamikaren fitxa (norberak sortua). 

 

  

JARDUERAREN IZENA ADITUEN TXOKOAK-IRAKASKUNTZA SIMETRIKOEN TXOKOA 

TALDEA Lh 4-6 SAIO IRAUPENA 90 ‘ DATA 2018/005/10 SAIO ZENBAKIA 1 

HELBURU 

ESPEZIFIKOAK 

1. Judoko tekniken sailkapenaz jabetzea. 

2. Judoko teknika ezberdinak bereiztu eta egiten ikastea. 

3. Kooperazioan arituz judo proposatutako teknikak ikasi eta irakastea. 

4. Irakasle eta ikasle rolak bizitzea. 

BALIABIDEAK ISTALAKUNTZAK MATERIALAK 

 GIMNASIOA 

 tatamia 

 TEKNIKEN TXARTELAK 

JUDOKO 

EDUKIAK 

TE WAZA, KOSHI WAZA ETA  ASHI WAZAKO TEKNIKAK 

SAIOAREN EGITURA 

HASIERA JAKINTZAREN ERAIKUNTZA AMAIERA 

 Agurra, aurkezpena. 

 Saioaren helburua 

azaldu. 

 Animalien 

desplazamenduak 

egin. 

 Erorketak praktikatu. 

 2 randori lurrekoak 2’. 

 TALDETAN BANATU ETA TXOKOAK 

ANTOLATU OSTEATAN TXOKOKA LAN 

EGIN. 

 Agurra 

 Saioaren hausnarketa: 

zer ikasi dugun, nola 

sentitu garen, liskarrak, 

emozioei buruzko 

ekarpenak. 

Konpetentziak Edukiak 

 OK7 

 ZK3-ZK2-ZK3 

 

 EM2 

 EM3 

 EM5 
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4.3.4   Judo kuadernoa 

 

Zer da? 

 

Judo koadernoa 4 mailatik aurrerako (4 maila barne) haurrentzat pentsatutako hausnarketara 

bideratutako jarduera bat da. Haurrak judo saioa amaitu eta etxera heltzen denean burutzen 

duen jarduera bat da.  

 

Beharrezko materiala 

 

Ordenagailu bat eta interneterako konexioa. 

 

Dinamikaren azalpena 

 

Haurrak klubeko webgunetik sartu daitekeen esteka baten klikatuz guk sortutako aplikazio 

batera konektatzen dira. Haur bakoitzak bere erabiltzaile izena eta pasahitza darama. Eta haur 

bakoitzak saio bakoitzeko lau galderari erantzun behar dizkio. Erantzun hauek datu base 

batean gordetzen dira eta ondoren irakasleak informazio hau jaso dezake haurren pertzepzio 

eta feedbacka jasoaz. 
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3.3.4.1 Kokapen kurrikularra 

Taula 17. Judo koadernoa dinamikaren kokapen kurrikularra (norberak sortua). 

 

KON
PET
ENT
ZIA 

OSAGAIA HELBURU OROKORRAK EDUKIAK EBALUAZIOA 

O
K

7
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o
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1- Jokabide motor autonomorako 
gaitasun eta trebetasun fisikoak 
lantzea, eta horretarako, 
ohikotasunez egitea, banaka 
nahiz taldean, jarduera fisikoak, 
ludikoak eta kirola, ongizate 
pertsonala eta soziala 
bermatzeko. 
 2- Jokabide motorra erabiltzea 
norberaren kultura-nortasuna 
sendotzeko, herriaren balioak 
indartzeko, eta kulturartekotasuna 
eta intrakulturalitatea onartu eta 
balioesteko.  

1.Hautemate-gaitasunak eta ahalmen 
motorrak aztertzea 

3. Problema motorrak ebazteko printzipioak 
eta arauak ezagutzea, hautatzea eta 
aplikatzea…  
7. Jarduera fisikoetan parte hartzea… 

EM2 
Norberaren 
ezagutza eta 
kontrola. 
 
 
EM5 Kultura 
motorra, aisia 
eta denbora 
libreko 
hezkuntza 

4. Gorputza zenbait jarreratan jartzea eta 
orekatzea, tentsioa, erlaxazioa eta 
arnasketa kontrolatuz.  
5. Bira egitea luzetarako eta zeharkako 
ardatzen inguruan, noizean behin 
gorputz-atalen jarrerak aldatuta, eta 
erantzun motorrak hobetzea, baldin eta 
hala egin behar baldin bada unean uneko 
gorputz- 
6. Jolasetan parte hartzea eta gozatzea, 
bai alderdi motorretan, bai ikaskideekiko 
harremanetan, eta arauak ezagutzea eta 
gainerako pertsonak onartzeko jarrera 
izatea.  

HELBURU ESPEZIFIKOAK 

1. Hausnarketa gaitasun eta irizpide kritikoa 
garatzea. 
2. Teknologia berrien erabilera lantzea. 
3. Judo saioan bizitako esperientziari buruz 
gogoeta burutzea. 

Oinarrizko konpetentziak ematen duen aukera beste oinarrizko  konpetentziak garatzeko 

1. Hizkuntza, literatura eta komunikaziorako konpetentzia: Judoan bitarteko funtsezkoa da hizkuntza, giro integratzaile eta inklusiboak eraikitz 

2. Teknologiarako konpetentzia: HF eta Teknologia uztartuta daude, elementu teknologikoak erabiltzeko aukera ematen du judoak. 

Oinarrizko konpetentziak ematen duen aukera beste zehar  konpetentziak garatzeko 

1. Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: Judoak hausnarketan oinarritutako praktikaren bidez haurrari informazioa jaso, arrazoitu eta 
hausnartzera bideratuko du eguneroko saioetan egiten den lanari esker (mekanizazio hutsa ez, haurrek mugimenduen funtsa ulertuaz) eta 
baita judo koaderno baliabidearen bidez. 
2. Norbera izaten ikasteko konpetentzia: Judoak adimen emozionala garatzeko aukera handiak ematen ditu, emozioek portaera motorra 
autorregulatzeko aukera ematen duelarik, baita autoestimua eta autokontzeptua ere. 
3. Elkarbizitzarako konpetentzia:  harremanak kontrolatzeko gizarte-trebetasunak eskuratzen irakasten baitigu; era berean, elkarlanerako, 

lankidetzarako eta bizikidetzarako jarraibideak ematen dizkigu. 
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Ondorengo lerroetan judo koadernoari buruzko kokapen kurrikularra burutuko da. 

Aipagarria da kokapena burutzerako orduan kontuan izatea judo koadernoaren oinarria 

saioan burutu duen jarduerari buruzko hausnarketa jarduerak osatzen duela. Beraz 

konpetentzia motorra jardueraren oinarri baldin bada ere hausnarketa eta prozesu 

metakognitiboetara bideratutako jarduera da, beraz ez du zentzu handirik osagai eta 

edukiez buruz idazterik. Kokapen kurrikularrean garrantzitsua da aipatzea zeintzuk diren 

helburu espezifikoak eta baita ze aukera ematen duen beste oinarrizko konpetentziak 

garatzeko eta beste zeharkako konpetentziak garatzeko (jardueraren berezitasuna 

kontutan izanda hauek bait dira adierazle esanguratsuak). 

 

Edukiei espezifikoei dagokienez hauek dira lantzen diren edukiak: 

 Hausnarketa gaitasun eta irizpide kritikoa garatzea. 

 Teknologia berrien erabilera lantzea. 

 Judo saioan bizitako esperientziari buruz gogoeta burutzea 

 

Bestalde esan beharra dago beste konpetentziak garatzeko aukera ere ematen duela. 

Teknologiarako konpetentzia (OK2) ain zuzen. Haurrak bai ordenagailuaren erabilera, 

baita Interneten ibiltzeko eta jarduerak burutzeko gaitasuna lantzen du. Honez gai ZK1 

ere garatzeko aukera ematen dio haurrari judo koadernoak. Ikasten ikasteko eta 

pentsatzen ikasteko aukera ematen dio hausnarketaren bidez landu behar duelako 

saioan bizitakoa, bere hausnarketa propioak egin eta egindakoari buruzko feedbacka 

egin. Ondorengo 18. Taulan txertatzen da judo koadernoari buruzko fitxa. 
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18 Taula. Judo kuadernoari buzuko fitxa (norberak eginda) 

  

JARDUERAREN IZENA JUDO KUADERNOA 

TALDEA Lh 4-6 SAIO IRAUPENA 90 ‘ DATA 2018/005/10 SAIO ZENBAKIA 1 

HELBURU 

ESPEZIFIKOAK 

1. Hausnarketa gaitasun eta irizpide kritikoa garatzea. 

2. Teknologia berrien erabilera lantzea. 

3. Judo saioan bizitako esperientziari buruz gogoeta burutzea. 

BALIABIDEAK ISTALAKUNTZAK MATERIALAK 

 GIMNASIOA 

 tatamia 

 ORDENAGAILUA 

 INTERNET KONEXIOA 

JUDOKO 

EDUKIAK 

HAUSNARKETARA ETA METAKOGNIZIORA BIDERATUTAKO 

JARDEUERA DENEZ EDUKI ZEHATZIK EZ DU. 

SAIOAREN EGITURA 

HASIERA JAKINTZAREN ERAIKUNTZA AMAIERA 

 Agurra, aurkezpena. 

 Saioaren helburua 

azaldu. 

 Animalien 

desplazamenduak 

egin. 

 Erorketak praktikatu. 

 2 randori lurrekoak 2’. 

 TALDETAN BANATU ETA TXOKOAK 

ANTOLATU OSTEATAN TXOKOKA LAN 

EGIN. 

 Agurra 

 Saioaren hausnarketa: 

zer ikasi dugun, nola 

sentitu garen, liskarrak, 

emozioei buruzko 

ekarpenak. 

Konpetentziak Edukiak 

 OK7 

 ZK3-ZK2-ZK3 

 

 EM2 

 EM3 

 EM5 
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5. ONDORIOAK 

 

Lan honetan zehar motrizitatearen garrantzi eta honen ikuspegi integralari buruzko 

aipamen asko egin dira eta berau goraipatzeko argudio asko bilatu dira argi geratu delarik 

bere garrantzi eta babes kurrikularraz. Argudio ezberdinen artean ezin ahaztu 

curriculuma, motrizitatearen ikuspegi integrala, pertsonon beharren ikuspegia( 

mugimendu, harreman…), alor motorreko gabeziak eta azkenik garapen psiko-

ebolutiboaren etapa sentsibleak. Lanaren hasieran motrizitatea garatzen den testuinguru 

ezberdinen azterketa ere burutu da eta  bi testuinguru ezberdinei buruz hitz egin da. 

Testuinguru kurrikularraren azterketari zegokion atalean konpetentziek eta batez ere 

konpetentzia motorrak protagonismoa hartzen dute, era berean, konpetentzia motorra 

landu ahal izateko heziketa fisikoaren begiradatik abiatuta eta ordu kopuru aldetik 

nabaritzen den eskasiak mugatuta; bai motrizitatea eta baita alorrak berak eskatzen 

dituen helburuak lortzeko arazoak erakusten ditu errealitatearen azterketak. Testuinguru 

ez kurrikularrak, eskola kiroleko lan eremuan dagoenak, beste errealitate du. Errealitate 

honen berezitasunei dagokienez alde batetik eskola kiroleko lan baldintza eskasak 

daude, monitore edo irakasleen formazio urria, curriculum falta, planteamendu 

pedagogiko eza eta errendimendu paradigmen errepikatze sistematikoa eskola adinean 

dauden haurrekin. Alde positiboei begiratuz argudio ezberdinak aurki daitezke: ordutegi 

zabalagoa, aniztasuna eskaintzan, norberaren aukerako jarduera motibagarriak aurki 

daitezkela, kultura motorra lantzeko bide egokia izan daitekela eta ildo honetatik jarraituz 

judoa eskola kiroleko programan barneratua dagoela. 

Judoaren testuinguru eta bilakaera ere aztertu dira, baita honen ezaugarri eta 

irakaskuntzan erabili izan diren ikuspegi eta tendentzia ezberdinak ere. Judoaren 

aukerak motrizitatea garatzeko atalean argudio sendo eta interesgarriak aurki daitezke 

haurraren motrizitate, konpetentzia motor eta garapen integralaren bidetik justifikatzen 

dutenak judoa baliabide egokia izan litekela aipatu berri diren aldagai hauek modu 

egokian garatzeko. Marko teorikoaren errepasoa amaitzeko kalitatezko heziketa 

fisikoaren ezaugarriak Kodokan judo proposamenarekin alderatu dira eta prozesuak, 

bideak eta baita kalitateak ere kuantifikagarriak diren aldagaietatik aldentzen diren 

adierazleak direla ondorioztatzera eraman gaitzake. Era berean garrantzitsua da 

aipatzea ere hausnarketaren balioa bai kalitatezko heziketa fisikoan eta baita judoaren 

bilakaeran.  

Guzti honek eredu pedagogikoen proposamenera gerturatzen du hausnarketaren 

ondorengo zatia. Irakasteak edo irakasleak balio izatetik ikaste prozesua eta ikasleak 

garrantzi izatera pasatu da eredu pedagogikoei esker. Paradigma aldaketak 

hezkuntzaren begirada eta arreta beste ardatz batera zuzendu du, ikasle protagonistara 

ain zuzen. Bere ikaste prozesuaren jabe den eta beste klasekide eta irakaslearen 

laguntzarekin jakintza eraikitze prozesu baten barneratzen du ikuspegi honek. Lan 

honetan aurkezten den proposamen praktikoak oinarri teorikoan zehar bildu dituen ideia 

asko barneratzen ditu, ideia hauek izango liratekelarik bere oinarri pedagogikoaren 

ardatzak: 
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 Konstruktibismoa oinarria izatea. 

 Haurraren garapen psiko-motorra aintzat hartzea. 

 Eskuhartzean ikuspegi globalistaren bitartez irakastea. 

 Ludikotasuna, aniztasuna eta heziketa fisikoaren kalitatearen irizpideak aintzat 

hartzea. 

 

Proposamen praktikoaren egokitasuna bilatzeko babes kurrikularraren laguntza bilatu 

nahi izan da. Proposamen honek OK7 eta baita ZK1,ZK2 eta ZK3 zeharka lantzen 

laguntzen du Taula 5 en agertzen den modura. Era berean ondoren aipatuko diren 

baliabideen kokapen kurrikularrak ere aztertu dira proposatutakoaren egokitasuna aintzat 

hartzeko eta konpetentzietan oinarritutako proposamen pedagogiko bat burutzeko. Lana 

honi baliabide sorta baten proposamenarekin amaiera ematen zaio. Bertan egoera 

motorren diseinuari garrantzi ematea proposatzen da, egoera motorren diseinua delako 

irakasleak eskaini dezakeen baliabiderik garrantzitsuenetariko bat, honek baldintzatzen 

bait du jokabide motorra eta azken finean baita ekintza motorra ere. Joku tradizionalen 

moldaketak ere badu bere zatitxoa eta azkenik dinamika kooperatibo ezberdinak 

barneratzen dira, judoaren irakaskuntzan eskaini ditzakeen onurak kontuan hartuta 

baliabide egokia direla esan daiteke bai taldeko aniztasunari aurre egiteko, eta baita giro 

inklusibo eta afektibo bat sortzeko lehiakortasun maila gutxitzen laguntzen duelarik.  

 

Orain arteko guzti hau kontuan izanda eredu pedagogiko honek eta baita beste eredu 

pedagogikoek ere, pedagogiko izan behar badute hezitzailearen paperak berebiziko 

garrantzia eduki beharko du. Ereduaren izenak ez du bere izaera mugatzen, 

pedagogikoa dela esanda ez da soilik izango, norbaitek ekin beharko dio giro aberatsa 

sortzen, inklusioa bideratzen, aniztasuna bermatzen, klima egoki eta afektiboa sortzen 

taldearen artean…hezitzaileak garrantzi haundia izango du guzti honetan. Behin hau 

ulertu eta onartuta, kirolak ere ez du baloreetan hezteko gaitasuna, adibide bera da izen 

ezberdinaz. Aukerak baditu kirolak hezitzaile izateko baina irizpide eta jakintza gabe inoiz 

ez du lortuko behin eta berriz errepikatzen ari garen hau. Hau honela, hezitzailearen 

papera ezinbesteko izango da bai eredu pedagogikoetan eta baita kirola balore eta giro 

hezigarrian bizi ahal izateko. Ikaslea ardatza izan arren berak eta bere berdinek sortuko 

dute jakintza beraien aurre ezagutzetatik abiatuz irakasleak bidelagun eta bere 

esperientzia jarriko du haurrek beraien potentzialtasun guzti hori garatu dezaten. 

Hezitzailea izango da hemen aipatu diren baliabideak eta baita gehiago ere martxan 

jarriko dituenak kirola eta kasu honetan judoaren ikaste-irakaste prozesuan. Guzti 

honetan ezin da ahaztu hausnarketaren balioa, hausnarketaren bitartez egokituko bait 

du bere praktika eta hausnarketaren bitartez konturatuko da irakaslea baliabide bat edo 

beste erabili behar duela. Era berean, hausnarketaren balio edo ardura ez da soilik 

irakaslearengan soilik eroriko. Irizpide kritikoari dagokionez, ikasleek ere aukera izan 

behar dute egiten dutenari buruzko hausnarketa burutzeko eta honek beraien irizpide 

kritikoa garatzen laguntzeko. Ildo honetatik barneratu da judo kuadernoaren baliabidea. 

Haurrek ulertu dezaten zer ikasten duten, nola ikasten duten, non dauden beraien 

ikaskuntza prozesuan. Beste modu baten esanda, judo koadernoak metakognizioa landu 

nahi du, hau da, jakintzaren jakintzari buruzko informazioa izaten.  Honez gain judo 
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koadernoak ere eguneroko praktika hobetzen laguntzen du, irakasleak ikasleak azaltzen 

duena aztertzen laguntzen dio eta irakasleak proposatutako helburuak lortzen diren edo 

ez behatzen laguntzen du. Honez gain judo koadernoaren helburu garrantzitsuena 

garatze prozesuan dago oraintxe bertan. Irakasleak ezarri dituen helburuak ikaslearen 

ikaskuntza prozesuaren feedbackarekin gurutzatzean lortzen diren emaitzak aztertzeak 

hartzen bait du garrantzia. Emaitz hauek erakutsiko bait dute ea irakasleak irakatsi nahi 

duen hori ikasleak benetan ikasten duen edo non edo nola galtzen den prozesuan. 

Honela judo koadernoa etengabeko hobekuntza sistema bat bihurtu litekeelarik.  

 

Amaitzeko eta lan guztian zehar azaltzen diren ideiekin jarraituz. Esan beharra daukat 

lan hau egiteko prozesua, izan dezakedan emaitza baino aberasgarria ari dela izaten. 

Lan guztian zehar askotan esan da prozesuak emaitza baino gehiago balio duela bai 

kalitatezko heziketa fisikoaren eta baita konstruktibismoaren begiradatik aztertua. Ba 

kasu honetan ere halaxe izaten ari da. Lana hasi nuenetik gaur arte izugarri ikasi dut lan 

hau egiten, bai informazioa bilatzen ibili nintzen garaian, iturri zientifikoak bilatuaz eta 

argudio sendoak aurkituaz eta ondorengo lanari babesa emango ziotenak. Baita 

diskurtsoaren egituraketa faseetan. Jasotako informazioa egituratu eta diskurtso 

koherente bat antolatzeko saiakeretan. Nola ez, gradu amaierako lanean izan ditudan 

tutoretza orduetan. Eta azkenik hausnarketa honetan, lan honek irakatsi didana zaila bait 

da hitzez azaltzen. Nik nire lanaren gaiaren aukeraketa hasiera hasieratik argi neukan, 

nire pasioetako bat judoa eta horrenbeste maite dudan irakaskuntza uztartzen zituen lan 

akademiko mardula burutzea zen helburua. Pozik nagoela esan dezaket, helburua lortu 

dudala uste bait dut.
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6. ERANSKINAK 
6.1. JUDOKOOP 

 

Eranskina 1. Haurrei banatzen zaien fitxa (norberak egina). 
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6.2. JUDO KOADERNOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

        

   

   

   

  

 

   

   

  

  

Eranskina 2 (Judo kuadernoa aplikazioaren pantaliazoa) 
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