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1. Sarrera 
 

Elkarbizitza eta bakea ikasi eta eraiki egiten dira, eta guztiok gara prozesu horretako 

protagonistak. Mentalitate indibidual eta kolektiboaren aldaketa eskatzen du prozesu 

luze horrek. Aldaketa horretan, hezkuntzak erabateko garrantzia du, elkarbizitza 

baketsuaren ereduari eutsiko dioten balore, jarrera eta trebetasunenak garatzeko. 

 

Ezinbestekoa da ikasleen parte-hartzea, lankidetza ikastetxeko elkarbizitza positiboa 

lortzeko bidean. Ikasle laguntzaileen sarea sortzeak era askotako zailtasunak dituzten 

ikasleei laguntzea du helburu. Prestakuntza berezia jaso ondoren, ikasle laguntzaileek 

gai izan behar dute kideei laguntza emateko, horren beharrizana dutenean. Beraz, Ikasle 

laguntzailearen programak, ikastetxeko giroa hobetzeaz gain, laguntzaileen eta 

lagunduen garapen pertsonala eta soziala ere bultzatzen ditu; eta horrek ikasleek 

ikasketarako duten ahalmena handiagotzen du. 

 

Aurrekoa kontuan izanik, lan honekin helburu bikoitz bati erantzun nahi diot: batetik, 

hezkuntza-komunitateari baliabideak eta estrategiak eskaintzea ikastetxeetako 

elkarbizitza kudeatzeko eta hobetzeko, eta, bestetik, gida xume bat erakustea Ikasle 

laguntzaileen programa Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan ezartzeko.  

 

Hori dela eta, liburuan bi atal bereiz daitezke, batean, esparru teorikoaz gain, azaltzen 

ditut hainbat orientabide, baliabide eta proposamen praktiko ikastetxeetan gatazkak 

ebazteko, eta indarkeria aurreikusteko; eta, bestean, adierazten ditut ikasle 

laguntzaileen sarea antolatzeko jardunbideak. Hortaz, liburu hau hezkuntza-

komunitateko partaideei zuzenduta dago, eta espero dut lan hau ikastetxeetako 

elkarbizitza proiektuak bideratzeko lagungarria izatea.  

 

Lan hau garatzeko hainbat baliabide eta liburu erabili arren, denetatik nabarmendu nahi 

dut: FERNANDEZ, Isabel; VILLAOSLADA, Emiliana; FUNES, Silvia: Conflicto en el centro 

escolar. El modelo del alumno ayudante como estrategia de intervención educativa, Los 

libros de la Catarata, Madrid, 2002, liburua. Izan ere, nire lana bideratzeko oinarrizko 

gida-liburua izan da. 

 

Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiot Dolaretxeko Iralen irakaslea den Aitor Ortiz de 

Pinedo-ri, bere zuzenketak eta iradokizunek lana burutzen lagundu didatelako.  
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2. Nerabearen ezaugarri psikosozialak 

Berdinen arteko programaren helburutariko bat hauxe da: gure ikasleen garapen 

kognitiboa, emozionala eta soziala bideratzen laguntzea, eta, era berean, laguntza 

jasotzen duten ikasleengan eragin positiboa izatea. Horretarako, ikasteko behar dituzten 

testuinguruak eta aukerak eskaini behar zaizkie, elkarbizitza hobetzeko beharrezko 

gaitasunak gara ditzaten, “LAGUNTZEAK LAGUNTZEN GAITU” lelopean.  

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakasleok hainbat zalantza eta galdera ditugu, 

berdinen-arteko programaren inguruan hausnarketa egiten dugunean, esate baterako, 

hau galdetuz: ”gai dira adin honetako ikasleak, nerabeak, programa horretan eskatzen 

zaizkien zereginak aurrera eramateko?” 

Nerabezaroa aldaketa handiko etapa da, haurtzaro eta heldutasunaren artekoa, bat- 

batean, umeak haur izatetik nerabe izateko bidean jartzen direlako. Nahiz eta gure 

helburu nagusia nerabezaroko ezaugarriei buruz hitz egitea izan, ezin dugu ahaztu 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ume izatetik nerabe izatera pasatzeko urratsa 

ematen dela. Eta, jakina, nerabezaroaren aurretik pubertatea edo aurre-nerabezaroa 

dago, eta etapa horretan gure ikasleen ezaugarriak nahasiak dira, batzuk haurtzarokoak 

eta besteak nerabezarokoak, ikasleen garapen mailaren arabera.  

Nerabezaroko ezaugarririk aipagarrienak honako hauek dira: 

Nerabeek aldaketa biologikoak eta fisikoak bizi dituzte. Pubertaroa deritzogu umeek 

nozitzen dituzten aldaketa fisikoen multzoari, eta nerabezaroaren hasiera adierazten du. 

Adin honetan, aldaketa fisikoa erabatekoa da, eta gorputza nerabeen bizitzan 

protagonista nagusi bilakatzen da, nortasunaren garapenean ezinbesteko elementua 

izanik. Beraz, pubertaroko aldaketa fisikoek eragindako presio psikologikoaren ondorioz, 

alde batetik, eta ingurunearen presioaren eraginez, bestetik, aldaketa fisikoek 

(gorputzak) nerabeen bizitzan sekulako garrantzia hartzen dute. 

 Adituen esanetan, neskengan pubertaroa hamaika urterekin hasten da eta mutilengan 

hamabirekin. Baina gauzak ez daude hain garbi, eta nerabezaroa noiz hasten den garbi 

ez badago, are gutxiago noiz amaitzen den. 

Aldaketa kognitiboak ere izaten dituzte; arlo kognitiboan gero eta trebetasun 

handiagoa lortuko dute, pentsamendu sentsorial zehatzetik pentsamendu 

abstraktuagorantz bidea eginez, eta honako gaitasun hauek lortuko dituzte: hipotesiak 

formulatzea eta azaltzea, argudiatzea, gogoetak egitea eta aldagaiak aztertzea, arazo 

zailei irtenbidea ematea…Ildo horretatik eskolako ikaskuntza motorra izango da 

aldaketa horiek bultzatzen eta sustatzen laguntzeko orduan.  
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Beraz, nerabea gai izango da arazo korapilatsu baten zailtasunak aztertzeko eta besteen 

ikuspuntuak ulertzeko. Hainbat irakurketa egon daitezkeela eta osagarriak izan 

daitezkeela antzeman dezake egoera jakin baten aurrean. 

Garapen kognitiboa eta emozionala eskutik lotuta doaz, izan ere, adin honetan, 

nerabezaroan, ematen diren aldaketa kognitiboak, beren sentimenduak eta besteen 

emozioak hobeto ulertzen laguntzen die. Kideen emozioa eta sentimenduak ulertzeak, 

enpatia garatzea dakar.  

Psikologoa eta idazlea den Daniel  Goleman-en ahotan: 

 

“Enpatia gizakien arteko erlaziorako ezinbesteko gaitasuna da, hau da, 

zenbat eta geure emozioekiko zabalagoak izan hainbat eta hobeto 

prestatuak egongo gara besteenak ulertzeko” (Goleman, 1999). 

 

Arrazoiketa morala garatzeko, ezinbestekoak da —baina ez nahikoa— garapen 

kognitiboa. Nerabeek ulertzen dute, gizartean elkarrekin bizitzeko eta harremana 

izateko, legeak eta arauak onartu behar direla. Era berean, giza-eskubideak ezagutzen, 

errespetatzen eta babesten hasten dira.  

Garapen horiei esker, nerabeek garatuko dituzte desabantaila egoeran edo bakarti 

sentitzen diren kideak babestearekin, eta laguntza ematearekin lotuta dauden 

gaitasunak. 

Aurreko aldaketa fisiko eta kognitiboei, gizarte-esparruan garatu behar dituzten rol 

berriak gehitzen zaizkie. Identitate pertsonal berria bilatze horretan, nerabea 

familiarengandik urruntzen hasten da, eta berdinen taldeak garrantzi handia hartzen du. 

Talde baten partaidea izateak laguntzen die, haren estimua areagotzen eta euren 

buruari buruz beste irudi bat izaten. 

Aldi berean, bakoitzak bere jarrerak, baloreak, irizpide pertsonalak (pentsamendu aske 

eta kiritikorekin bat datozenak) landu, eta etorkizunari begira erabakiak hartzen hasi 

behar du. Horrez gain, familia-esparrutik emantzipatzen edo banatzen hasten da bere 

espazioa eta autonomia aldarrikatuz, eta sexu harremanetarako eta bikotearenganako 

interesa adieraziz.  

Horrekin batera, euren berezko identitatea gizarte-esparruan adierazi eta bilatu nahian, 

pertsona helduen baloreak zalantzan jartzen dituzte, kultura, politika eta erlijio-gaietan, 

batez ere. 

Berdinen arteko harremanak aukera emango die aurreko etapako egozentrismotik 

irteteko eta besteen ikuspuntuak eta iritziak errespetatzen eta kontuan izaten ikasteko. 

Gatazka baten aurrean irtenbideak bilatzean, nerabeek beren interesak eta besteenak 
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bateragarriak egiten saiatu beharko dutelako, denen sentimenduak eta eskubideak 

errespetatuz. Horrelako egoeretan, autoestimua indartzen du asertiboki jokatzeak, 

indarkeria erabili gabe. 

Halaber, autoestimua nork bere buruari ematen dion balioa da. Horrek zerikusi handia 

du autokontzeptuarekin, hau da, bakoitzak bere burua ikusteko moduarekin. 

Autokontzeptua eraikitzen dugu, besteengandik iristen zaigun informazioa eta geure 

usteak bilduta. Nork bere buruari estimua edukitzea mesederako da bizitzan gertatzen 

diren prozesuei aurre egiteko segurtasuna ematen duelako. Autoestimuak garrantzi 

handia du nerabe-garapenean, izan ere, bere burua estimu onean daukanak konfiantza 

handia erakusten du; beraz, aukera gehiago izango du bizitzan aurrera egiteko eta 

besteekiko harremanak bideratzeko.  

Esku-hartze hezitzaileak nerabeen garapenean duen eragina. 

Ikertzaile batzuen iritziz, nerabezaroa gure kultura industrialaren ondorioa besterik ez 

da. Garai batean, antzinako kulturetan, haurrengan aldaketa fisikoak nabarmentzen 

hasten zirenean, errito batzuei esker helduen mundura sartzen laguntzen zitzaien. Gaur 

egun, gero eta gehiago atzeratzen da nerabezaroa, langabeziak eta lanaren 

ezegonkortasunak laneratzea oztopatzen dutelako, eta ekonomikoki familiaren menpe 

jarraitu beharra dutelako. Beraz, arrazoi horiengatik, zenbait gazte fisikoki eta 

psikologikoki helduak izan arren, sozialki nerabeak izaten jarraitzen dute.  

 

 

 

 

 

ESKU-HARTZE HEZITZAILEA: 

• Gorputza onartzea 

• Autoestimua orekatzea 

 

 GARAPEN 
FISIKOA 

 

ESKU-HARTZE HEZITZAILEA: 

• Berdinen arteko ikasketak  

• Ikasketa kooperatiboa 

• Berdinen arteko laguntza 

 

 

 

GARAPEN 
KOGNITIBOA ETA 

EMOZIONALA  

 

ESKU-HARTZE HEZITZAILEA: 

• Berdinen taldean onartua izatea 

• Identitate berria eta pentsamendu 

kritikoa garatzea 

• Asertiboki eta enpatikoki jokatzea 

 

 
GARAPEN 
SOZIALA 
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3. Nerabezaroa eta DBH 
 

Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuak (IHP) ahalbidetu behar du gure ikasleen garapen 

kognitiboa, emozionala eta soziala. Behar dituzten espazioak eta aukerak eskaini behar 

zaizkie, beren jokabideak arautzen eta lankidetza harremanak sortzen ikas dezaten. 

 

➢ Berdinen arteko lankidetzak ikaslearen garapenen osoa sustatzen du, bereziki, 

gaitasun soziala. 

 

➢ Ikastaldeak, kideen arteko kohesioa bultzatu behar du, arauak onartuz eta 

baloreak partekatuz. 

 

➢ Nerabeek gogoeta egiteko eta erantzukizunak onartzeko gaitasunak areagotzen 

dituzte, irakasleengandik babestuak sentitzen direnean. 

 

➢ Berdinen arteko laguntzak eragin baikorra du, laguntza ematen eta jasotzen 

duten ikasleengan. 

 

➢ Ikasleak autonomiaz jokatzen trebatu behar dira, eta erantzukizunak hartzen,  

berdinen arteko laguntza abian jartzeko. 

 

➢ Ikasleak giza harremanetan hezi behar dira, teoriaz gain, behin eta berriz 

praktikatzeko egoerak eskainiz. 

 

 

 

 
 

Ikasle laguntzailearen programa ezartzeko, gure eskoletan 

txokoak bilatu behar ditugu, elkarrekin eta elkarrengandik 

ikasteko, ikasle laguntzaileek beren artean aurrez aurreko 

komunikazioa izan dezaten. Lan horretan, berebiziko 

garrantzia hartzen dute konpetentzia sozialek, ikasleek 

gauza hauek ikasi beharko dituztelako: bere buruaren berri 

besteei adierazten, besteak aktiboki entzuten, besteen 

egoeratara egokitzen eta gatazkak positiboki kudeatzen. 
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4. Taldearen kohesioa 
 

Ikastalde bat ikasleen batura baino askoz gehiago da. Ikasle-batura horretatik abiatuz 

talde kohesioa lortzeko, ezinbestekoa dugu lankidetza eta partaidetzarako giro egokia 

sustatzea eta partaideen arteko sare indartsu bat sortzea, elkarrenganako konfiantza 

eta babesa izan dezaten eguneroko gatazkak ebaztean.  

Taldearen kohesioa funtsezko elementua da gelako giroa ebaluatzeko. Ikasleek talde-

kontzientzia hartzen dutenean, hainbat gauza indartu eta konpartitu nahi dituzte: 

lagunen arteko harremanak, elkarrekiko ezagutza, errespetua, onarpena eta bizipenak. 

Horrela eta ez bestela lortuko dugu ikastaldea ikaskuntzaren motorra izatea eta ikasleek 

aktiboki ezagutzak bereganatzea. Kohesioa ere areagotu egingo da, taldean lan egitean 

eta ikasleen arteko elkarrekintza areagotzean. 

Taldearen nortasuna eta kohesioa indartzen duten faktoreak: 
 

a) Taldekideen arteko onarpen-sentimendua: sentimendu hori sortzen da taldeko 

kideak taldearen parte sentitzen diren (baliagarriak eta onartuak), taldearekin 

identifikatzen diren eta lotura afektiboak garatzen dituzten neurrian. Giro egokia 

sortu behar da sentimenduak eta pentsamenduak adierazteko, taldearen 

aurrean onartua, ulertua eta baliagarria izateko, eta afektuaren beharra 

sentitzeko. Haien artean lotura sendoak sortzen dira komunikazioa egokia 

denean, errespetuan oinarritzen denean. 

 

b) Taldearen helburuak: taldearen helbururik garrantzitsuena da taldekide guztien 

beharrizanak asetzea. Helburu horrez gain, taldeak baditu beste lehentasun 

batzuk:  

● Ikasleen gaitasunak garatzen laguntzea. 

● Autoestimua eta taldeko partaideen onarpena sustatzea. 

● Irizpideak bateratzeko gaitasuna garatzea. 

● Arauak adosten eta errespetatzen ikastea. 

● Erabakiak adostasunez eta elkarrizketaren bidez hartzea. 

 

c) Lidergoa: taldekide bakoitzak rol edo eginkizun bat du; rol bat taldeko 

liderrarena da. Liderrak izan behar du hautatua eta taldean onartua. Modu 

egokian banatu behar ditu taldekideen artean zereginak, rolak eta 

erantzukizunak. 

 

d) Arauak: arauek izan behar dute argiak, zuzenak, zehatzak eta adostuak, 

taldekideen arteko harremanetan eta elkarbizitzan eragina izan dezaten. Horrela 

ikasleak badaki zer espero dugun berarengandik, zer saihestu behar duen eta zer 

gertatuko zaion arauak ez betetzeagatik. 
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Lankidetzan oinarritutako metodologiek laguntzen dute taldearen kohesioa sendotzen, 

eta elkarbizitza hobetzen. Aipagarria da, gaur egun, gero eta hedatuago dagoen Ikasketa 

Kooperatiboa. Ikasketa kooperatiboak errazten du ikasketaren autorregulazioa, arduren 

banaketa, guztion partaidetza, ahozko komunikazioa, errespetua, elkarri laguntzea eta 

enpatia garatzea. Horrez gain, ikasketa kooperatiboa da aniztasunari erantzuteko eta 

eskola inklusiborantz abiatzeko estrategia onenetariko bat. Ikaskuntza-prozesu horrek 

hiru oinarrizko zehar-konpetentzien garapenera garamatza: ikasten eta pentsatzen 

ikasteko konpetentzia, izaten ikasteko konpetentzia eta elkarbizitzarako konpetentzia. 

 
Ikasketa kooperatiboa lau oinarrizko elementuetan egituratzen da (Spencer Kagan, 
1999): 
 

1. Berdintasunean parte hartzea: parte hartzeko 
aukera berdina dute taldekide guztiek. 

 
2. Elkarren arteko mendekotasun positiboa: 

ikasleak lana aurrera eramateko beste 
taldekideen beharra du, eta alderantziz. 
Bakoitzaren lorpenak taldearen lorpenekin erabat 
lotuta daude. 

 
3. Banakako erantzukizuna: taldekide bakoitzak bere erantzukizuna du, taldeak 

helburua lor dezan. Kide bakoitzak konpromiso batzuk hartzen ditu, bai 
kideekiko, bai bere buruarekiko. 

 
4. Aldibereko elkarreragina: taldekideak elkarreraginean aritzen dira, jarduera bati 

ekin aurretik elkarrekin hitz egiten dute, eta zein den lan egiteko modurik onena 
adosten dute. 

 
Aipatutako hiru oinarrizko zehar-konpetentziez gain, egitura kooperatiboek, era berean, 

zenbait oinarrizko gaitasun garatzea ahalbidetzen dute, adibidez, komunikazio 

gaitasunari lotuak: pentsakizunak, sentimenduak edota gertaerak adieraztea, besteen 

ideiak entzutea, kritika eraikitzaileak onartzea, bestearen lekuan jartzea, norberarekin 

bat ez datozen iritziak errespetatzea, etab.  

 

Bestetik, Viceko Unibertsitatearen Hezkuntza Fakultateko irakasle izan zen Pere 
Pujolas-en iritziz: 
 

 “Egitura kooperatiboek gizarte-gaitasunekin lotutako gaitasunak 

garatzea ere ahalbidetzen dituzte, esate baterako, gatazkak ebazteko 

elkarrizketa eta negoziazioa erabiltzea edota taldean elkarrekin lan 

egiten ikastea” (Pere Pujolas, 2008).  
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Egitura kooperatiboa sortu zen oinarrizko konpetentziak, aniztasunaren trataera eta 

eskola inklusiboa uztartzeko. Zentzu inklusiboa du, eta aniztasunari erantzun nahi dio, 

ikasle-ikusezina (alumno invisible ) ikusgai bihurtuz parte-hartzea bultzatzen duelako. 

Egitura kooperatibo horrek laguntzen dio egoera pertsonal arazotsua, giza 

trebetasunetan ahulezia, edota eskola-jardueretara egokitzeko zailtasunak dauzkan 

ikasleari; gainera, talde txikietan lan egiteak ezberdinen arteko errespetua garatzen eta 

ikasle eredu onak imitatzen erakusten dio: bere portaera desegokiak zuzentzen dizkio. 

 

IKASKETA KOOPERATIBOA 
 

ABANTAILAK 
  
 

Garapen kognitiboa Garapen soziala 
● Errendimendu akademikoa eta 

kognitiboa hobetzen ditu: 

pentsamendu konplexua. 

● Informazioa eta ezagutzak 

partekatzen dira. 

● Zalantzak argitzeko eta laguntza 

eskatzeko giro aproposa sortzen 

da. 

● Interesa eta motibazioa pizten 

dira. 

● Taldean lan egiten ikasten da: 

lana antolatzeko ahalmena 

garatzen da. 

 
● Jarrerak eta balioak 

praktikatzeko bidea errazten du. 
 

● Autoestimua indartzen du. 
 

● Autonomia garatzen du. 
 

● Arazoak eta egoera 
korapilatsuak beste ikuspegi 
batetik aztertzen ikasten da. 
 

● Elkartasuna indartzen da. 
 

● Ezberdinen arteko errespetua 
garatzen du: ikasleen arteko 
aniztasuna (sexu, maila 
kognitiboa, arraza…) hobeto 
onartzen laguntzen du. 

DESABANTAILAK 
 
 

● Bakarkako lanak baino denbora gehiago eskatzen du.  

● Ikasgela kudeatzea zailagoa da, zalaparta eta nahasmena 

areagotzen baita. 

● Oso ongi prestatzeaz gain, jarraibideak zehatz ezarri behar dira. 

● Ebaluazioa zaildu egiten da. 
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Talde kooperatiboan aritzeko, komeni da hiruzpalau lagunez osatutako taldeak eratzea, 

horrela, antolatze lana errazten delako. Taldekide bakoitzak rol bat izango du eta rol 

bakoitzak bere funtzioak: idazkariak, hartzen diren erabakiak idaztea; behatzaileak, lan 

prozesuari buruz oharrak hartzea; moderatzaileak, hitza eta lana banatzea. Funtzio 

horien elkarren mendekotasuna (interdependencia) zaindu beharreko arloa da. Rol bat 

ez betetzeak kalte handia sor dezake taldearen funtzionamenduan. Rolek elkar elikatzen 

dute eta osagarriak dira. Funtzioak betetzea ezinbestekoa da taldeko helburua lortzeko. 

Rol bakoitzak zer funtzio duen argi geratu behar zaio ikasle bakoitzari, eta, horretarako, 

irakasleak ziurtatuko du ikasleak benetan ulertu duela bakoitzaren rolak zer funtzio 

betetzen duen eta horrek zelako garrantzia hartzen duen taldearen 

funtzionamendurako eta helburuak lortzeko. Behin argi dagoela rol bakoitzaren funtzioa 

zein den, beharrezkoa da haiek kudeatzea, eta sortzen diren zailtasunei erreparatzea.  

 

Taldeak lana planifikatu eta kudeatuko du irakaslearen laguntzarekin. Elkarrekin 

ikasteak laguntza kudeatzea dakar, hau da, laguntza eskatzen eta laguntza ematen 

ikastea. Laguntza hainbat norabidetakoa izan daiteke: taldeko ikaskideen artekoa, 

taldeen artekoa edota irakasleak emandako laguntza. Taldekideen artean laguntza 

eskatzeko eta emateko bidean, garrantzitsua da komunikazioa lantzea, hots, nola eskatu 

eta erantzun modu egokian.  

 

Berdinen arteko tutoretza da ikaskuntza kooperatiboan oinarritutako metodo bat. 

Helburua Ikaskideen eta lagunen arteko sistema antolatzea da. Sistema hori ikasleek 

beren borondatez osatzen dute, esaterako, urritasuna duen kideren bati edota ikasle 

baztertu bati laguntza eskaintzen diote. Era askotako laguntza eskain daiteke: 

ikastetxeko toki edota txoko batetik bestera joaten laguntzea; atsedenaldi garaian, 

txangoetan eta aisialdian kiderekin egotea; etxeko lanak egiten laguntzea, eta abar. 

5. Eskola bizikidetza lantzen  
 

Eskola bizikidetzari buruz ari garenean, erakundearen baitan sortzen diren harremanen 

kalitateaz mintzo gara, baita horiek sortzen duten ikastetxeko giroaz ere. Ikastetxeko 

giroak eragin zuzena du harremanetan; hori dela eta , eskolako pertsonen arteko 

harreman positiboak sortzea da bizikidetzaren ardatza. 

Gaur egun, bake positiboaren ideia zabaltzen ari da, eta bakea bizikidetzarekin lotzen da 

indarkeriarik gabeko egoerarekin baino gehiago. Ikas-komunitateko kideen arteko 

harremanak bake positiboan oinarrituko dira, elkar laguntzeko testuinguruan gertatzen 

direnean, elkar laguntzeko eta elkar aberasteko sortzen direnean, hain zuzen ere. 

Egia esan, bizikidetza eta bakerako hezkuntzan, errespetua da ezinbesteko baldintza. 

Hezkuntza horretan oinarrituta gauzatu behar da, eta hori gabe ezin da ez bizikidetzarik, 

ez bakerik izan. Errespetuak bi norabide ditu: nork bere buruarekiko errespetua 
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eskatzeaz gain, bestea ere errespetatu egin behar du. Elkarrekikotasun- printzipio bat 

da, gizaki guztien berdintasunean eta askatasunean oinarritzen dena. 

Bizikidetza positiboa eta atsegingarria sustatzea da, ikastetxeen etengabeko egiteko bat. 

Horri esker, ikaslearen garapen pertsonala eta soziala ahalbidetzen ditugun aldi berean, 

ikasketa jarduera ere aberastu eta hobetzen dugu. Beraz, irakasleen irakasteko moduak 

ere oso garrantzitsuak dira, bizikidetza eta bakerako hezkuntzan. Ikasgelako 

metodologiak eta antolaketak asko lagun dezake bizikidetza eta bakerako ikaskuntzak 

barneratzen; esaterako, talde lana jorratzea, lankidetza sendotzea eta zailtasun gehien 

duenari laguntzea. 

Izan ere, Ikastetxeen erronka da hezkuntza-komunitateak bere egingo duen bizikidetza-

eredu bat lantzea, elkarbizitzan, izaten ikastean eta gizarte eta herritartasuneko 

konpetentzietan oinarritutakoa. Hortaz, ikastetxeetan bizikidetza positiboa sustatzeko 

eta sendotzeko helburu hauek landu beharko genituzke, besteak beste: 

1. Lehen eta Bigarren hezkuntzako irakasle, ikasle, langile eta gurasoei gatazkak 

ebazteko trebetasunak irakastea eta sortzen diren egoeretan praktikan jartzea. 

2. Gatazkak eraldatzeko programaren bidez, gatazkarekiko ditugun pentsamendu 

eta jokabide ezkorrak aldatzea eta kultura berri bat eraikitzen hastea. 

3. Diziplina demokratikoan oinarrituz, ikastetxeko diziplina sistema eraldatzea. 

4. Ikastetxeko egoera gatazkatsuei aurre egiteko bitartekaritza programa edota 

elkarlanean oinarritutako negoziazio prozesuak garatzea. 

5. Ikas-komunitate osoaren partaidetza bultzatzea eta guztien ongizateaz 

arduratzea. 

6. Elkarbizitza Planaren ezarpenean eta jarraipenean hezkuntza komunitateko kide 

guztiak inplikatzea. 

7. Bizikidetzarekin zerikusia duten formazio jarduerak proposatzea eta garatzeko 

konpromisoa hartzea.  

8. Hezkuntza komunitatea osatzen duten kide guztien arteko harremanak modu 

egokian bideratzea eta sor daitezkeen gatazkak modu baketsuan konpontzea. 

9. Bakean eta errespetuan oinarritutako elkarbizitzarako beharrezkoak diren 

arauak eta hezkuntza komunitateko kide guztien eskubide eta betebeharrak 

ezagutzea eta errespetatzea. 

 

Goian proposatutako gaitasun eta helburuen arabera, Ikastetxeetako bizikidetza eta 

bakerako hezkuntza-programak era askotakoak izan daitezke. Programek lagunduko 

dute, elkarrekin bizitzeko gai diren pertsonak hezten, eta gutxienez, bizikidetza eta 

bakerako hezkuntzaren lan-arlo hauek jorratu beharko dituzte: 

 

● Garapen pertsonala: nork bere burua ezagutzea eta autoestimua 

● Giza harremanak  
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● Afektu-hezkuntza  

● Giza eskubideak 

● Gatazken ebazpena 

● Kulturartekotasuna eta ikastetxeko bizikidetzaren sustapena  

 

Gehienetan, tutoretza-saioan garatuko dira, edota arloen curriculumetan nahiz eskola- 

jardueretan sartuta. Tutoretza-saioa gune egokia da, gai gatazkatsuei eta ikastetxeko 

bizikidetzari buruz eztabaidatzeko, esate baterako, ikasleen arteko arazoak daudenean 

edo ikaskide bat baztertzen dutenean. Hezkuntza-intereseko beste gai batzuk ere 

lantzen dira tutoretzan: sexu hezkuntza, balioak, osasun-heziketa… Horien artean, 

bizikidetza eta bakearekin lotutako gaiei buruzko eztabaidak nabarmentzen dira. 

Eztabaida horiek ikasleen inguruko gertakari sozial, gatazka edo gizarte-bidegabekeria 

egoeretan oinarritzen dira. 

 

Ildo horretatik, familien laguntza ere oinarrizko faktorea da eskolan bizikidetza egoki bat 

izateko. Irakasleak badaki ikasleen portaera zenbait faktorek baldintzatzen dutela. 

Horren ondorioz, familiaren partaidetza bilatzen dute, modu askotara: arazo bati 

buruzko informazioa jasotzeko, arazoa elkarrekin aztertzeko eta erabakiak elkarrekin 

hartzeko. Jarduera horien bidez konpondu nahi dira seme-alabek dituzten diziplina edo 

portaera negatibo jakin batzuk, eta, neurri berean, bizikidetzaren sustapenean lagundu 

nahi da. 
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Hortaz, Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko irakasle katedraduna den  

Ramón Alzateren hitzetan: 

  

“Ikastetxeetako Bizikidetza Eredu Globala da esku hartze hezigarrian 

oinarritutako programa, eta eskoletako bizikidetza ereduen aldaketa 

proposatzen du. Prebentzioaren eta eraldaketaren ikuspegia du, eta, 

pertsonen arteko harremanetan, gatazkak bideratzeko prozesuetan, 

diziplina sisteman eta eskola-komunitateko eragile guztien partaidetzan 

oinarritzen da” (Ramón Alzate, 2002). 
 

5.1. Eskola-gatazka 
 

Gatazkak bi pertsonaren edo gehiagoren arteko adostasun ezaren ondorioz sortzen dira, 

haien ideiak, jarrerak edo interesak bateraezinak direnean edo bateraezintzat hartzen 

direnean. Pertsonen arteko harremanetako osagai dira gatazkak, gure eguneroko 

bizitzaren parte dira, eta, beraz, eskolako bizitzaren parte eta ikasleen bizitzaren parte 

ere bai. Bakerako hezkuntzaren ikuspegiaren arabera, gatazka gizakiaren bizitzan 

berezkoa den prozesu naturala da. Gatazkak ezinegona sortzen du, baina aurrera 

egiteko eta loturetan sakontzeko aukera ere ematen du. 

 

Bizitzak berezkoa du gatazka; besteekin batera bizi gara, hainbat lagunekin ditugu 

harremanak eta harremanak, izatez, gatazkatsuak dira. Gizakiak behar-beharrezko ditu 

giza-harremanak, eta horietan berezkoa da gatazka.  

Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Bakearen Kultur Eskolan irakaslea den Paco 

Gascón-en iritziz, gehienok uste dugu (hezitzaileok barne) ez gaituztela hezi gatazkei 

modu positiboan aurre egiteko; hori dela eta, gatazkak kudeatzeko tresnak eta 

baliabideak falta zaizkigu. Gascónek dio, probentzioari (gatazka bat krisialdian sartu 

aurretik edo joera bortitz bat ezarri aurretik esku hartzea) esker zenbait gaitasun eta 

estrategia garatuko ditugula gatazkak hobeto kudeatzeko. 

Bestetik, Estatu Batuetako Notre-Dame Unibertsitateko irakaslea eta bakearen eta 

adiskidetzearen mundu mailako aditua den John Paul Lederach-en ustez, gatazka 

prozesu naturala da, gizarte guztietan gertatzen da, eta beharrezko fenomenoa da giza 

bizitzarako. Gainera, positiboa izan daiteke aldaketetarako eta harremanetarako, baina 

baita negatiboa ere, alegia, gatazka kudeatzeko moduaren araberakoa da.  

Ildo horretatik jarraituz, Ramón Alzatek dio gatazkak bide eraikitzaile edo 

deuseztatzailea har dezakeela eta, beraz, kontua ez da gatazka ezabatzea edo hari 

aurrea hartzea, baizik eta egoera gatazkatsu horiek bereganatzen jakitea eta baliabide 

nahikoarekin aurre egitea, egoera horietan inplikaturiko guztiak aberats daitezen.  
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Beraz, gatazka, izatez, ez da ez positiboa, ez negatiboa. Gatazka positiboa edo negatiboa 

izatea harremanak izateko dugun moduarekin lotua dago; hots, mendekotasunezkoak, 

menderatzaileak edo berdintasunezkoak izatearekin lotua. Positiboa edo negatiboa 

gatazka konpontzeko modua izango da; hain zuzen ere, elkarrekin bizi diren eta 

harremanetan dauden pertsona desberdin horien arteko gatazka konpontzeko modua. 

Gainera, gatazkak beharrezkoak dira garapen pertsonalerako eta partaide garen taldeen 

garapenerako, beraz, gatazkarako hezi behar dugu, hari aurre egin eta haren jatorria 

aztertu behar dugu; eta, gainera, positiboki erantzuteko gaitasuna izan behar dugu. 

Gatazkei modu egokian aurre egiteko gai baldin bagara, gatazkek ikasteko, aurrera 

egiteko eta hobetzeko aukera ematen dute. 

Elkarrekin bizitzen ikasteko, garrantzitsua da gatazka-egoeretan elkarrekin bizitzen 

ikastea eta egoera horiek indarkeria erabili gabe kudeatzen ikastea, elkarrizketaren eta 

negoziazioaren bidez. Hortaz, irakaskuntza-ikaskuntza prozesuetan sartu behar dira 

gatazkak konpontzeko negoziazio-prozedurak eta teknikak, bai irakaskuntza formaleko 

kasuak aztertuz, bai ikastetxean eta familian eguneroko bizitzaren egoera informaletan 

sortzen diren gatazkak kudeatuz. 

Ikastetxeko bizikidetza arriskuan jartzen duten edo bizikidetza hori eteten duten zenbait 

egoera edota portaera desegokiak hauexek izan daitezke:  

 

a) Irakasleen eta ikasleen arteko portaera desegokiak: 

 

Irakaslea da ikasle taldearen heziketa prozesuaren erantzule nagusia eta bere esku dago 

taldearen gaineko autoritatea. Autoritate hau ikasleek onartu egin behar dute, eta 

irakasleak berauenganako arduraz, lanaz eta konpromisoaz irabazi behar du. 

 

Irakasle eta ikasleen arteko harremanak errespetuan, laguntzan eta konfiantzan 

oinarritu behar dira, ikasleak, onartuak eta babestuak senti daitezen. Horretarako 

irakasleek ikasleen ekintza positiboak indartu beharko dituzte, eta, era berean, ikasleek 

errespetatu egin beharko dituzte adostutako arauak. 

 

Arauekin bat ez datorren portaerari diziplinarik eza deritzogu, eta ahaleginik eza, ahalik 

eta lanik gutxiena egiteari eta ikastetxeko nahiz ikasgelako jarduna oztopatzen duen 

portaerari. Diziplina, beharrezkoa da edozein hezkuntza prozesutan eta horrekin batera 

gelako eta ikastetxeko arauak ere bai. Diziplinak demokratikoa izan behar du, hau da, 

hezkuntza komunitateko kide guztien arteko errespetuan, eskubide eta betebeharretan 

eta hauek betetzeko gaitasunean oinarritua. Prozeduraren ikuspuntutik, elkarrizketan, 

arrazoitzean, negoziazioan eta elkar ulertzean oinarritzen da diziplina eredu hori. 

Diziplinarik eza arazo bihur daiteke, diziplinarik gabeko egoerak maiz gertatzen badira, 

eta horren ondorioz, irakasle-ikasle arteko harremanak okertzen badira. 
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b)  Ikasleen arteko portaera desegokiak 

 

Ikasleak dira hezkuntza komunitateko kide garrantzitsuenak, alde batetik heziketa 

prozesua ikasleei zuzenduta dagoelako, eta bestetik ikasle bakoitza heziketa 

prozesuaren erantzule nagusia bihurtzen delako. 

 

Giro atseginean lan egin eta hezi daitezen, ikasleen arteko harremanek errespetuan, 

aniztasunaren onarpenean, kooperazioan, tolerantzian eta bizikidetza demokratikoan 

oinarritu behar dute. Ikasleen arteko harremanetan bereziki zaindu eta landuko dira 

egungo gizartean hainbat gizatalderekiko ematen diren gutxiespen eta bazterketa 

jokabideak saihesteko balioak (tolerantzia, errespetua, autoestimua, lankidetza, 

elkartasuna). 

 

Ikasleen portaera baztertzaileek eta indarkeria egoerek, giro hori erabat apur dezakete. 

Portaera baztertzaileen bidez, barregarri uzten dira ikasleak, eta, are gehiago, min 

egiten zaie –psikologikoki, behintzat–, eta gainerakoengandik bereizten dira. 

Orokorrean, ikasleek itxura fisikoagatik eta ikasketetan lortutako emaitzengatik uzten 

dituzte ikaskideak barregarri. Gainera, zenbaitetan, ikasleak beren gizarte jatorriagatik, 

sexuagatik, arrazagatik eta jaioterriagatik ere baztertzen dira. Indarkeria egoerak, berriz, 

norbaiti min ematearekin lotuta daude. Erasotzaileak indarkeria erabiltzen du bere 

boterea erakusteko, biktima irainduz, erasotuz edota mehatxatuz. 

  

5.2. Eskola-gatazkak kudeatzeko bideak 
 

Gatazkara hurbiltzeko eta aurre egiteko oinarrizko bost era bereiz ditzakegu:  

a) Lehiatzea: jarrera lehiakorrak norberaren interesak eta beharrak asetzea du 

helburu, bestearen interesen gainetik, beharrezkoa bada. Irabazi-galdu motako 

gatazkaren ikusmolde klasikoa islatzen du. Norgehiagokon emaitza harremana 

baino garrantzitsuagotzat hartzen da. Bestarekiko harremanak ez du axolarik. 

Gatazka "galera-irabazia" motako gai modura hartzen da. Batak irabazteak, 

besteak galtzea dakar. Uste da, bietako bat dela egiaren jabe, eta bestea, ostera, 

okerturik dagoela.  

 

b) Saihestea: jarrera horrek ez dio arazoari aurre egiten, gatazkak saihestu, 

atzeratu edo ukatu egiten dira. Honek ez du esan nahi gatazkarik ez dagoenik, 

konpontzeko interes eza, baizik. Hala, gatazka ezkutuan dago eta beste noizbait 

eta beste modu batean ager daiteke. Batzuetan, gaia bertan behera uztea izaten 

da onena, ez harremanek, ez emaitzek, ez dutelako kezka handirik sortzen. 

Beraz, ez bataren, ez bestearen interesak, ez dira kontuan hartzen. 
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c) Egokitzea: besteen ikuspuntua onartzea da, norberaren ikuspuntuari uko eginez. 

Egokitzea estrategia bat da, bestearekiko harremanek norberaren interesek 

baino garrantzi gehiago dute. Jarrera eredu hori erabiltzen da, harremana 

indartu eta sendotu nahi denean, eta horren alde norberaren interesei eta nahiei 

uko egiteko prest gaudenean. 

 

d) Negoziatzea: aldeetako batek bere interesez arduratzeari uko egin gabe 

bestearen interesak ere, kontuan hartzen ditu. Adostasunerako konponbidean 

oinarritutako jarrera da. Gatazka ebazteko alde biek zertxobaiti egin beharko 

diote uko, erdi-puntu batera iritsi arte. Jakina, bi jarreren arteko erdi-puntura 

iristea da helburua. Konponbideak partzialki asetzen ditu alde biak. 

 

e) Kolaboratzea: aurre egiteko beste modu horretan emaitza eta harremana 

garrantzitsuak dira. Bi aldeak ahalik eta emaitzarik onena lortzen saiatzen dira, 

aldi berean euren arteko harremana mantenduz edo indartuz. Aldeek gatazka 

naturaltzat hartzen dute, harremanetarako osagai gisa. Kezka ez da “nork duen 

arrazoi” eta “nor dagoen okerturik”, baizik eta bi aldeentzako egokia den 

soluzioa aurkitzea. Alde biak aseko dituzten alternatibak sortzea eta bilatzea da 

xedea. 

Gatazkei aurre egiteko moduak 
 

 

Eskola gatazkak kudeatzeko negoziazioa eta kolaborazioa dira modu egokienak, lan 

horretarako elkarrizketa, gelako batzarra eta bitartekaritza erabil genitzake: 
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5.2.1. Elkarrizketa 
 

Elkarrizketa ezinbesteko lan-tresna hezigarria da. Irakasleek elkarrizketa maiz erabiltzen 

dute, ikasle baten alderdi akademikoan, portaeran edota bizikidetzan sakondu nahi 

dutenean, besteak beste.  

 

Irakasleak ikasturtean zehar askotan elkartu behar izaten du ikasle batekin edo 

gurasoekin informazioa lortzeko, eta erabakiak elkarrekin hartzeko. Elkarrizketatutako 

pertsonaren inplikazioa eta parte hartzea funtsezkoa da emaitzak lortzeko. 

Elkarrizketa ezin da bakarrizketa edo galdeketa bihurtu irakaslearen aldetik, baizik eta 

pertsona elkarrizketatuaren protagonismoan zentratu behar du pertsona horren 

konpromisoa eta ardura bilatu behar ditu, elkarlanean hartuko diren erabakiak 

onuragarriak izan daitezen. 

 

Horrez gain, elkarrizketa bat egin nahi denean familiekin edo ikasle batekin bi helburu 

nagusi kontuan hartu behar dira: lehenik, edukia, landuko den gai, eta, bigarrenik, 

harremana. Edukiari dagokionez, arazoa argitu behar da, eta soluzio bat baino gehiago 

aztertu eta baloratu behar dira. Harremanari dagokionez, elkarrekiko ezagutza, 

konfiantza, lankidetza eta inplikazioa landu behar dira. 

 

Beraz, elkarrizketak irakasle eta ikaslearen artean zenbait estrategia eta jarrera lantzen 

laguntzen du:  

● Elkarren ezagutza, ulermena eta elkarlana sustatzen ditu. 

● Protagonisten arteko konfiantza eta lotura areagotzen ditu. 

● Elkarrizketatutako pertsonaren nahiak, interesak eta sentimenduak 

azpimarratzen laguntzen du. Teknika honen bidez elkarrizketatuarentzat 

garrantzitsua eta adierazgarria dena ezagutu daiteke. 

 

Elkarrizketan hiru une edo fase bereiz daitezke: irekiera, garapena, eta itxiera. 

 

 

 

1.FASEA: IREKIERA 
 

Elkarrizketaria (irakaslea) da prozesuaren gidaria, eta elkarrizketatua (ikaslea/familia) 

subjektu aktiboa, protagonista. 

 

Elkarrizketa hasi aurretik oso baliagarria izango da, landu beharreko arazo edo gaiari 

buruzko informazioa eskuratzea. Aintzat hartu beharreko alderdi batzuk honako hauek 

dira: pertsona inplikatuak eta bere egoerak edo ezaugarriak, gertaerak, kausak eta 

ondorioak, eta inplikatu bakoitzaren interes edo beharrak. 
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Elkarrizketa hastean, komenigarria da parte hartzaile bakoitza aurkeztea (hala 

badagokio) eta elkarrizketaren arrazoia eta iraupena azaltzea. Beharrezkoa da zehaztea 

elkarrizketa konfidentziala dela eta arazoari irtenbidea bilatzea duela helburu. 

Horretarako inplikatutako pertsona guztien konpromisoa eta parte hartzea 

ezinbestekoak dira. 

 

Konfiantza giroa eta doinu positiboa sortzea funtsezkoa izango da elkarrizketaren 

garapenari begira. Zentzu honetan, elkarrizketa ez da ondo aterako elkarrizketatuaren 

eta irakaslearen artean mesfidantza badago, mendekotasun harremana sortzen bada 

edo elkarrizketa susmo txarrekin hasten bada. Era berean, kontuan izan behartuta edo 

gogo gabe egiten diren elkarrizketek informazio gutxi ematen dutela. Beraz, behar 

bezalako elkarrizketek elkarrizketatua lasai eta motibatuta egotea eskatzen dute. 

 

Elkarrizketa planifikatzeak elkarrizketa gidatuko duen gidoia prestatzea eskatzen du. 

Gidoi hori intuiziotik, hipotesietatik eta gaiarekin harremana duten pertsonen iritzietatik 

osatuko du irakasleak. Gidoia elkarrizketan zehar norabidea ez galtzeko erabiliko den 

tresna da. 

 

Gidoiaren laguntzarekin, elkarrizketatuarengana apurka-apurka hurbilduko da. 

Hasieran, galdera orokorrak egingo ditu, eta elkarrizketa aurrera doan heinean, aztertu 

nahi duen gaian sakonduko du. Horretarako galdera orokorretatik gero eta 

zehatzagoetara pasatuko da. Geldi-geldika, elkarrizketa zehazten joango da, eta 

elkarrizketatuaren erantzunak ere aberatsagoak eta sakonagoak izango dira.  

 

Elkarrizketarako lekua garrantzitsua da, leku horrek pribatutasuna bermatuko duela eta 

ez dela zaratarik eta etenik izango ziurtatu behar da. Mahai borobil batek komunikazioa 

erraztu dezake hurbiltasuna eta konfiantza emateko aukera eskaintzen baititu. Aitzitik, 

pertsonak aurrez aurre kokatzeak distantzia markatzen du. 
 

 

 

2.FASEA: GARAPENA 

 

Elkarrizketaren garapenean arazoaren edo egoeraren azterketa sakona egiten da. 

Irakasleak lortutako informazioa aurkeztuko du era objektiboan, epai edo salaketarik 

egin gabe. Jarraian, elkarrizketatuari egoera bere ikuspegitik azaltzen utziko dio 

konfiantza giroan, jarrera enpatikoaren bidez.  

 

Elkarrizketetan, elkarrizketatuaren eta irakaslearen artean enpatia edo etxekotasun 

harremana ezinbestekoak dira behar bezalako harremana garatzeko, eta, beraz, 

informazioa lortzeko. Enpatia jarrera horrek ez du esan nahi irakasleak elkarrizketatuak 
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esan dituenak egiaztatu behar ez dituenik, sentimendu eta iritzi pertsonalentzako tokia 

egon behar bada ere, ahal bezain informazio zehatzena eta egiazkoena lortzen 

ahalegindu behar du irakasleak. Irakasleak elkarrizketatuaren barnean sartzen jakin 

behar du, elkarrizketatua interpretatuz ulertu behar da, eta, hortaz, ezinbestekoa da 

etxekotasun eta lasaitasun egoera lortzea. Horretarako, baliagarriak izan daitezke 

aholku hauek: 

✓ Elkarrizketatuak ematen duen informazioarekiko interesa erakusteaz gain, 

eskaintzen den informazio guztia ulertzen saiatu behar du irakasleak. 

✓ Irakasleak isilik egoten jakin behar du. Isiltasuna komunikatzeko modu bat den 

heinean, elkarrizketatuaren isiluneak errespetatzen jakin behar da. 

✓ Elkarrizketatua esandakoarekin edo gogoratu duenarekin hunkituta edo triste 

agertzen bada, irakasleak sentimendu berberak adierazi behar ditu. Irakaslea ez 

da ispilu hotz eta neutrala, baizik eta elkarrizketan guztiz inplikatzen den 

pertsona. 

✓ Irakasleak elkarrizketatuaren sentimenduak laburbiltzen jakin behar du; 

informazioa ulertzen duela adierazi behar du, alegia.  

✓ Irakasleak ez du elkarrizketatua hitz egin nahi ez duen gaiez hitz egitera behartu 

behar. 

 

Enpatiaz gain, hizketaz kanpoko komunikazioak garrantzi handia dauka elkarrizketetan. 

Komunikazio mota horren bitartez, elkarrizketatuak esaten diguna interesatzen zaigula 

edota ulertzen diogula adierazten diogu. Irakasleak kontu handiz ibili behar du bere 

keinuekin eta ahots tonuarekin; izan ere, hauen bitartez interesa, asperdura, nekea, 

etab. adieraz dezake eta. Besteak beste, elkarrizketatuari modu natural, zuzen eta 

iraunkorrean begiratu behar zaio. Elkarrizketatua hitz egiten dagoenean beste 

nonbaitera begiratzen bada, begiekin egiten den komunikazioa oztopatzen da, eta 

horrek komunikazio orokorra mugatu dezake.  

Hortaz, irakasleak elkarrizketatuarengandik informazioa lortzeko enpatia eta hizketaz 

kanpoko komunikazioaren bidez sortzen den harremana ezinbesteko oinarria da. 

Elkarrizketatuaren sakoneko esperientzia eta esanahiak ezagutzeko balioko duen 

bitartekoa da. 

Bestalde, informazioa lortzeko bi teknika bereiz ditzakegu:  

1. Gaiaren aurkezpena: irakasleak ez du gaian sakontzen bizkorregi hasi behar, galdera 

zuzenegiak ekidin behar ditu. Halaber, ezin da elkarrizketatuaren jarreren eta portaeren 

aurka agertu, ezta bera kritikatu ere. Horrela egingo balu, elkarrizketak fiskalaren edo 

poliziaren itaunketaren itxura hartuko luke, eta hori sakoneko elkarrizketetan 

ezinbestekoa den enpatiaren aurka joango litzateke. Behin eta berriz esan den bezala, 
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errespetuan oinarritutako harremana beharrezkoa da komunikazio ona sortzeko, eta 

informazioa emango digun elkarrizketa egiteko. 

Hasieran, lehen galdera edo gaia guztiz irekia izan behar da. Galdera edota gai orokorrak 

aurkeztuko dira konfiantza eta etxekotasun egoera sortzeko. Beroketa galderak dira, eta 

elkarrizketatua apurka-apurka elkarrizketan sartzen lagundu behar dute. Dena dela, 

esanahi biko galderak edo nahastea sortu dezaketen galderak ekidingo ditugu; izan ere, 

era honetako galderek elkarrizketa oztopatu dezakete. Ez dugu , “nola” edo “noiz”-erako 

galderarik egingo, elkarrizketa blokeatu egin dezakete eta. Oso ondo aukeratu behar 

dira sarreran eta, oro har, elkarrizketan zehar erabiliko diren hitzak eta egingo diren 

galderak. 

Behin beroketa galderak bukatu ondoren, galdera zehatzagoak egiten hasiko gara. 

Galdera eta gai orokorretatik zehatzetara pasatuko gara, azaletik barnera, 

objektibotasunetik subjektibotasunera, gai inpertsonaletatik pertsonaletara.  Solasaldi 

horretan gaia zentratu egin behar da. Batzuetan, gai edo arazo bati buruz hitz egiteak 

beste gai garrantzitsu batzuk identifikatzera edo definitzera eramaten gaitu. Gai 

bakoitza bere aldetik lantzeak eta solasaldian ez nahasteak erraztu egiten du irtenbideak 

bilatu eta erabakiak hartzea.  

2. Elkarrizketa suspertzea: nahiz eta irakasleak bere lana ondo egin, eta elkarrizketatua 

informazioa emateko prest egon, elkarrizketa gelditu edo blokeatu egin daiteke. Besteak 

beste, aurkezturiko gaia bukatu delako, elkarrizketatua nekatuta dagoelako, gai zehatz 

bati buruz hitz egin nahi ez duelako, edo bere iritziak eta ikuspuntuak aurkezteko 

arazoak dituelako. Blokeo egoera hauetan ezinbestekoa da indarra galtzen doan 

elkarrizketa berpiztea, hau da, elkarrizketa suspertzea zenbait teknikaren bidez: 

—Isilik egotea: gehiago jakin nahi dugunean erabiltzen da, hots, jakin-mina adierazteko. 

Isiltasuna komunikatzeko modu bat den heinean, irakasleak elkarrizketatuaren isiluneak 

errespetatzen jakin behar du. Elkarrizketatua isiltzen denean atsedena hartu, ideiak 

ordenatu edota elkarrizketarako gai berriak bila ditzake irakasleak.  

—Laburpena eta bilakaera: elkarrizketatuak esan dituenak laburtu, zehaztu eta argitzen 

ditu irakasleak. Horrekin, elkarrizketarekin aurrera egiten laguntzen zaio 

elkarrizketatuari. 

—Aipamen aukeratua: azpimarragarria edo garrantzitsua iruditzen zaiolako 

elkarrizketatuak esan duen datu, ideia edota aipamen berezi bat aukeratzen eta 

aipatzen du irakasleak. Horrela, ideia hori garatzeko edo gai horretan gehiago 

sakontzeko aukera ematen dio elkarrizketatuari, eta informazio gehiago lortzeko bidea 

irekitzen du. 
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3.FASEA: ITXIERA  
 

 

Itxiera fasean funtsezkoa da elkarrizketatua irtenbideen bilaketan eta aukeraketan 

protagonista bihurtzea, bere konpromisoa eta ondorengo ardura betetzeko, alegia, 

elkarrizketatuak bereganatu egin beharko ditu lortutako akordioak.  

 

Arazo edo gatazkaren irtenbiderako akordioak hartuko dira, eta horretarako galdera 

batzuk bereziki erabilgarriak izan daitezke, adibidez, “zer egin genezake egoera 

hobetzeko?”, “zertan edo zer aldatu behar dugu arazoa konpontzeko?” edo “zer 

gehiago bururatzen zaizu?”. Azken aukera gisa, irakasleak ere iradoki ditzake arazoa 

konpontzeko ideiak. 

 

Noizean behin, elkarrizketatuak egindako aurrerapenak azpimarratu, ideia 

garrantzitsuenak errepikatu eta laburpenak egin behar ditu irakasleak, informazioa 

ulertzen den ala ez baieztatzeko. Laburpen hauek txarto-ulertuak argitzen eta 

konpontzen laguntzen dute. Era berean, bere mezua eta esperientziak egituratzen eta 

behar bezala aztertzen lagunduko diote elkarrizketatuari.  

 

Elkarrizketaren amaieran, elkarrizketatuari zerbait gehiago gaineratu nahi duen eskatu 

ondoren, elkarrizketa guztiaren laburpena egin behar du irakasleak, eta argi azalduko 

ditu adostutako erabakiak. Ondoren, hartutako erabakiak aztertu behar dira, alde onak 

eta txarrak baloratuz, haien bideragarritasuna eta erabilgarritasuna estimatuz, eta 

elkarrizketatua gai sentitzen ote den irtenbide horiek berresteko eta betetzeko 

balioetsiz. 

 

Bukatzeko, inplikatutako guztien sinadurak jaso behar dira, adostutako akordioak ahalik 

eta xehetasun gehienez idatzi ondoren (zer, nola, non, noiz, etab.). Gainera, beste 

elkarrizketa bat proposatu eta adostuko da akordioen jarraipena egiteko, horrela, 

adostutako neurrien betetze-maila berrikus daiteke eta haien eraginkortasuna ebaluatu. 

 

5.2.2. Gelako Batzarra  
 

Gelako batzarra oinarrizko tresna da eskola-elkarbizitzan; gelako batzarra 

ikastetxeetako planaren funtsezko baliabidea da, ikastaldeari eragiten dioten egoera 

gatazkatsuei aurre egitea ahalbidetzen duelako, sistematikoki txikitatik landuz gero.  

 

Batzarra foro bat da, eta taldearen bizitzari lotuta dauden gaiez hitz egin dezakete 

irakasle eta ikasleek bertan. Gelako batzarra gune aproposa da elkar hobeto ezagutzeko 
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eta arazoak elkarlanean konpontzeko; foro horretan, ikasleek aukera dute beren ideiak, 

kexak, sentimenak, proposamenak eta abar adierazteko. Gelako batzarrak ikasgelako 

giroa hobetzen laguntzen du; izan ere, erraztu egiten ditu taldearen elkarlana, 

komunikazioa, konfiantza eta kohesioa, hain zuzen. 

 

Aipatutakoaz gain, hezkuntzako etapa guztietan erabil daiteke, haur-hezkuntzatik hasi 

eta derrigorrezko bigarren hezkuntzara arte. Jakina, metodologia, helburuak eta 

irakaslearen rola aldatu egingo dira ikasleen adinaren arabera. 

 

Irakasleak aldez aurretik planifikatu eta antolatu behar du gelako batzarra, oinarrizko 

alderdi batzuk kontuan dituela hura ondo antolatzeko:  

 

Espazioa eta denbora. Lehenengo eta behin, batzarra egingo den espazioa eta garaia 

definitu behar dira, ikasgela eta tutoretza-ordua aukera egokiak izanez. Komeni da 

gelako batzarra ikasturtean zehar sistematikoki egitea, ikasleek gelako giroa urratzen 

duten gaiei buruz hitz egin dezaten.  

 

Gelako antolamendua Gelaren itxura aldatzeak zeregin desberdin baten aurrean 

gaudela islatzen du. Komunikazioa eraginkorragoa izan dadin, ikasleak borobilean 

esertzea komeni da. 

 

Gai-agenda. Batzarrean landu behar diren gaien agenda edo zerrenda erabaki behar da. 

Batzarrera eramango diren gaiak ikasleek proposatu behar dituzte. Zeregin honetarako, 

bi era erabil daitezke:  

 

a) Ikasleek proposamenak idatz ditzaten, gelako horman kartel bat jartzea. 

b) Landu beharreko gaiak bertan sar ditzaten, gelan postontzi bat jartzea. 

 

Batzarraren dinamizazioa edo moderazioa. Irakaslearen zeregina batzarrean asko 

aldatzen da, ikasleen adinaren arabera. Ikasleek zenbat eta esperientzia, adin eta 

trebetasun handiagoa izan, orduan eta urriagoa izango da irakaslearen esku-hartzea. 

Batzarra moderatzeko edo dinamizatzeko ardurak ikasleen esku egon behar du, irizpide 

gisa. Zeregin hau hartzea ahalmen hezigarri handiko esperientzia da; izan ere, ikasleen 

inplikazioa, autonomia eta ardura sustatzen ditu, eta baita gizarte eta lidergo gaitasunak 

garatu ere. Dena den, irakasleak parte hartuko du batzarra prestatzen eta gai-agenda 

aukeratzen. Era berean, irakasleak esku hartuko du gaia bideratzen, arauak 

gogorarazten, hitz egiteko txandak errespetarazten, ikasle guztien parte hartzea 

bultzatzen eta denbora neurtzen ere batzarrean zehar.  

 

Bestetik, ikasleek ikasten dute arazoak eraginkortasunez konpontzeko behar dituzten 

baliabideak lantzen, sendotzen, barneratzen eta aplikatzen, bizitzako egoera 
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pertsonaletan, sozialetan eta akademikoetan. Gelako batzarrak oinarrizko zehar-

konpetentziak eskuratzea ahalbidetzen du, elkarbizitza arautu eta hobetzeko oinarrizko 

jarduera izateaz gain. Hona konpetentzia horietako batzuk: 

 

• Elkarren arteko komunikazioa funtsezkoa da, izan ere, hari esker ikasleek giza 

garapenaren alderdi indibidualak eta sozialak lantzen dituzte. Kideekin loturak 

sortzea da komunikatzen ikastea; horrek lotura estua du beraien bizitza afektibo 

eta kognitiboarekin. Ikasleek ikasten dute beren sentimenduak erregulatzen, 

gainerako pertsonen lekuan jartzen, elkarbizitza kudeatzen eta lankidetzan 

aritzen, hitzez eta hitzik gabeko komunikaziori esker. Gelako batzarrak gelako 

gaiez hitz egiteko aukera ematen die, eta horrela iritzia ematen eta besteena 

errespetatzen ikasten dute. Elkarrizketan aritzen ikastea oinarrizko trebetasuna 

da, hezkuntza komunitatea osatzen duten pertsonen arteko elkarbizitza 

errazteko.  

 

 

 

• Gelako batzarrak egoera arazotsuak kudeatzeko aukera ematen die ikasleei. 

Horretarako informazioa bilatu, argudiatu eta balioztatu behar dute, erabakiak 

hartzeko unean hipotesiak eta ondorioak aurreikusteko. 

 

 

 

• Ikasleek gelako batzarrean adostutako proposamenak ekintza bihurtu behar 

dituzte. Hasierako arazo-egoerari irtenbide bat bilatzeko arazoa testuinguru 

errealean kokatzeaz gain, urrats edo prozedura zehatz bat jarraitu behar dute 

hura konpontzeko. Ondoren, emandako urratsak ebaluatu eta hobetzeko 

proposamenak egin behar dituzte. 

 

 

 

• Garrantzitsua da gatazka-egoeretan elkarrekin bizitzen ikastea eta egoera horiek 

indarkeria erabili gabe kudeatzen ikastea, elkarrizketaren eta negoziazioaren 

bidez. Lan horretarako ezinbestekoa da asertibitatea eta enpatia lantzea, kideen 

balioak, sinesmenak, kulturak eta historia pertsonala onartzeko eta 

errespetatzeko. Gelako batzarrak jarrera horiek lantzea errazten du, eta taldea 

kohesionatzen laguntzen du, elkarlanean, errespetuan eta konfiantzan 

oinarrituta. 

 

 

 

Hitzez eta hitzik gabe komunikatzeko konpetentzia 

Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

Ekimen eta espiritu ekintzaileko konpetentzia 

Elkarbizitzako konpetentzia 
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• Ikasleak bere burua etengabe hobetzeko, bizitzako esparru eta egoera guztietan 

sortzen zaizkion sentimendu, pentsamendu eta ekintzez gogoeta egin behar du, 

eta haiei buruz egiten duen balorazioaren arabera bere burua autoerregulatzen 

ikasiko du. Autoerregulazioa da pertsonen arteko harremanen ondorioz 

eguneratu eta osatzen den prozesu dinamikoa. Gelako batzarrak ikasleen 

nortasuna eraikitzen laguntzen du, hainbat modutara: norberaren alderdi 

positiboak eta negatiboak hautemanez, horien balioespen positiboa eta 

errealista eginez, eta norberaren ekintzen eta bizitzaren erantzule izanda. 

Horrela, ikasleak pentsamendua eta ekintzak erregulatzeko baliabideak 

eskuratuko ditu . 

  

 

 

 

5.2.3. Bitartekaritza  
 

Bitartekaritza gatazkak ebazteko egiten den negoziazio-prozesua da; bertan, hirugarren 

alde batek gatazkan dauden aldeei laguntzen die haien kezkak entzunez, komunikazioa 

erraztuz eta negoziatzen lagunduz. Bitartekariek aktiboki jokatzen dute, pertsona 

neutralak izateaz gain; iradokizunak eta gomendioak egiten dituzte akordioak lortzeko, 

eta aldeei irabazi-irabazi irtenbideak sorrarazten ahalegintzen dira.  

 

Zehazki, eskolako bitartekaritzak berezko balio hezitzailea du, eta ikasleen arteko 

gatazkak konpontzeko erabiltzen den teknika da. Eredu horrek, pertsonen arteko 

gatazkak konpontzeaz gain, elkarbizitzako eredu baketsuagoak sustatzea du helburu, 

hain zuzen. Bitartekari-lanak egiten dituena boluntario gisa aritzen da, eta, lehenengo, 

prestakuntza jasotzen du, gai zehatz batzuen inguruan: bitartekariaren funtzioaz, 

entzute aktiboaz, autoestimuaz, begiruneaz eta tolerantziaz, etab. Balio positibo ugari 

lantzen dira; horrez gain, gatazkak modu baketsuan konpon daitezkeela ikasten dute 

ikasleek, eta norberak izan duen jarreraz gogoeta egiteko aukera dute, norberaren 

emozioak eta besteenak aztertzen dituzte; azken batean, menderatze-harremanak 

ezabatu egiten dira. Eskola-bitartekaritzak helburu du besteekiko interes eta 

errespetuzko jarrerak garatzea eta, norberaren eta besteen sentimenduak, interesak, 

beharrak, etab. ezagutzen laguntzea. 
 

Gatazkak ebazteko prozesu gisa, funtzionamendu egokirako ezinbestekoak diren 

printzipio hauetan oinarritu behar du bitartekaritzak:  

 

 

 

Norbera izaten ikasteko konpetentzia 
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● Irtenbideak bilatzeko garaian, aldeek borondatez jotzen dute bitartekaritzara 

euren helburua gatazka ebaztea delako, baina edozein mementotan erabaki 

dezakete uztea. Inor ezin da behartu hitz egitera, ezta gatazka lankidetzaren 

bidez konpontzera ere.  

 

● Pertsona inpartzial batek esku-hartzea eskatzen du, bitartekaria hain zuzen. 

Hark aldeei komunikazioa berriz hartzen laguntzen die, elkar ulertzen eta 

elkarrekin lan egiten, bientzat mesedegarria den akordioa lortu arte. 

Bitartekaria ez da inoren alde jarriko, eta ezin du inolako irtenbiderik ezarri, 

ez da epailea, ezta arbitroa ere.  

 

● Bitartekotza isilpeko prozesua da, eta bitartekaritzan esandakoa 

konfidentziala.  

 

● Bitartekaritza ez da egokia edonolako gatazkari aurre egiteko, batez ere, 

aldeen artean botere desoreka esanguratsua dagoen haietarako, esate 

baterako, ikaskideen arteko tratu txarrak.  
 

Bestalde, bitartekaritzak balio hezitzailea du hezkuntzan, hainbat gaitasun sustatzen 

baitira berari esker elkarbizitza positiborako:  

 

❖ Biolentziarik gabeko gatazken ebazpena garatzen du.  

❖ Besteekiko interes eta errespetuzko jarrerak garatzen ditu. 

❖ Pertsonen arteko harremanak hobetzen ditu. 

❖ Norberaren eta besteen sentimenduak, interesak, beharrak ezagutzea 

errazten du. 

❖ Nork bere burua ezagutzen eta autorregulazioa garatzen laguntzen du. 

❖ Komunikazio abileziak garatzen ditu, batez ere entzumen aktiboa. Ikasleak 

bestearen arrazoiak entzuten eta ulertzen ikasten du. 

❖ Izaera prebentiboa du eta, beraz, helduen esku-hartzea gutxitzen du.  

❖ Ikastetxean giro lasai eta emankorragoa sortzen du.  

❖ Erabakiak adosteko gaitasuna eta berauekiko konpromisoa hartzen erakusten 

du. 

 

Eskolan garatzen den bitartekaritza-lanak indarkeria modu prebentiboan lantzeko 

aukera ematen du, gaitasun sozialen ikaskuntza sustatuko duten estrategiak eta 

ekintzak jartzen direlako abian. Lan prebentibo horren parte da, esate baterako, 

ikasleak prestatzea bitartekariak izan daitezen. Prestakuntza jaso duten ikasle horiek 

bitartekari izan daitezke ikaskideen arteko gatazketan, beren burua boluntario 

aurkezten badute eta gatazkan dauden bi alderdiek onartu egiten badituzte. 
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Bitartekari baten jarrerak eta zereginak: 
▪ Ez epaitzea eta neutral agertzea 

▪ Jasankorra izatea 

▪ Objektiboa izatea 

▪ Enpatiaz aritzea 

▪ Era aktiboan entzutea 

▪ Alderdien konfiantza sortzea 

▪ Arduratsua izatea eta zentzuduna izatea 

▪ Begirunez eta tolerantziaz jokatzea 

▪ Alderdien akordioa onartzea 

▪ Akordioaren jarraipena egitea 

 

Bitartekari batek saihestu beharreko jarrera

 

 

Bitartekaritza prozesua hainbat jardueraren bidez osatzen da. Alderdiei eta 

bitartekariei bizitzarako baliagarriak izango zaizkien gaitasunak garatzea da jarduera 

horien xede nagusia. Gaitasun horiek elkarrizketa eta lankidetzaren bidez sustatzen 

dira, eta gatazken konponbide baketsua lortzea dute helburu. Hainbat eduki eta jarrera 

lantzen dira horien bidez: pentsamendu kritikoa eta sormena, komunikazio eragilea, 

harremanak ezartzeko eta eusteko gaitasuna, emozioak eta tentsioak egoki kudeatzea, 

enpatia eta gatazkak konpontzeko gaitasuna, besteak beste. Azken batean, ikasleek 

gatazkei buruz gogoeta egitea, eta hitz egitea bultzatzen dute jarduera horiek, eta baita 

gatazkek eragiten dituzten sentimendu eta jarreren inguruan mintzatzea ere.  

 

Bitartekaritza-zerbitzuaren funtzionamenduak, hainbat jarduera-fase ditu1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1  Egokitua: TORREGO J.C.. (koord.) (2000): Mediación de conflictos en instituciones educativas. Manual 

para la formación de mediadores. Madrid: Narcea. 
 

● Galdera gehiegi egitea eta “zergatik” galdekatzailea sobera erabiltzea  
● Alderdietako batekin eztabaidatzea 
● Bere iritzia eta aholkuak ematea 
● Alderdiak mehatxatzea 
● Alderdiak adiskidetzera behartzea 
● Bitartekotza inposatzea, alderdiek uko egin nahi ezkero hasi ondoren 
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1. Fasea: aurre bitartekaritza 

Helburuak:  

▪ Bitartekaritza prozesuari hasiera emateko prozedura zehaztea. 

▪ Bitartekotza-kasua den ala ez baloratzea. 

 

 Jardunbideak: 

▪ Prozesua hasiko da eskola-komunitateko edonork gatazka baten berri izan, eta 

kasua bitartekaritza-programara bideratzen duenean. Bitartekari edo 

koordinatzaile batek bitartekaritzako aukera eskainiko die aldeei, gatazka bat 

antzematean. Prozesuari ekiteko beste modu bat da, gatazkako aldeetako batek 

bitartekaritza taldeari eskaera egitea.  

▪ Lehen balorazioa egingo da bildutako oinarrizko informazioarekin, kasua 

bitartekaritzara egokitzen den aztertzeko. Esate baterako, ez da komeni ikaskideen 

arteko tratu txarrak kudeatzea. 

▪ Bitartekaritza hasi aurretik aztertu behar da, bestelako jardunbide batzuen 

premiarik ba ote dagoen, esate baterako, gatazkarekin zerikusirik duten beste 

pertsona batzuekin mintzatzea. 

 

 

 

 

2. Fasea: aurkezpenak eta arauak 

Helburuak:  

▪ Alderdiek eta bitartekariek beren burua elkarri aurkeztea. 

▪ Bitartekaritza-prozesuko arauak eta betebeharrak onartzea. 

 

Jardunbideak: 

▪ Hasiera batean, talde koordinatzaileak kasua aztertuko du; kasua bitartekaritzaren 

bidez ebazteko modukoa bada, bitartekariak izendatuko ditu kasu bakoitzerako. 

▪ Bakoitzak bere burua aurkeztuko du, eta aldeei laburki azalduko zaie bitartekaritza 

prozesua nola burutuko den: xedeak, itxaropenak, bitartekarien eginbeharrak… 

▪ Konfidentzialtasunaren, zintzotasunaren eta elkarlanaren garrantzia 

azpimarratuko dute bitartekariek.  

▪ Aldeek bitartekaritzaren aurrean duten jarrera baloratuko da, eta 

bitartekaritzarako ezinbesteko baldintzak betetzen direla egiaztatuko da. 

▪ Oinarrizko arauak onartzearen garrantzia azpimarratuko da: bestearen hitza ez 

etetea, hitz iraingarririk ez erabiltzea, bestea ez gaitzestea, etab. 

▪ Aldeetako bata edo biak ez badaude bitartekaritzarako prest, prozesua eten egingo 

da puntu honetan, eta beste instantzia edo esku hartze batera bideratuko da. 
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3. Fasea: arazoa argitzea 

Helburuak:  

● Gatazkan gehiago sakontzea.  

● Gatazkaren bertsio adostu bat lortzea. 

 

Jardunbideak: 

▪ Gatazkaren bertsio adostu bat lortu behar dute bitartekariek. Horretarako, 

ezinbesteko lana da -gatazka konpontzeko edo positiboki eraldatzeko- arazoa eta 

pertsonak (alderdiak) elkarrengandik bereiztea. 

▪ Gatazka askatzen laguntzen duten puntuak zehaztuko dira, eta alderdiak elkar 

ulertzeko eta adosteko bidean jarriko dituzte bitartekariek.  

▪ Bitartekariek alderdien interesak arakatuko dituzte, eta adostutako gaien inguruan 

konponbide errazak jorratzen hasiko dira, haien konfiantza lortzeko  

▪ Ildo horretatik, komeni da alderdi bakoitzak besteari buruz egiten dituen 

komentario baikorrak azpimarratzea.  

 

 

 

 

4. Fasea: konponbideak proposatzea 

Helburuak:  

▪ Gatazkari konponbideak bilatzea eta aztertzea. 

 

Jardunbideak: 

▪ Bat-batekotasunari eta sormenari bidea emango zaie, ideiak edo 

irtenbideak bilatzean. Horretarako, ideien zaparrada teknika erabiliko da. 

▪ Zertarako prest dauden eta beste alderdiari zer eskatzen dioten galdetuko 

die bitartekariek. 

▪ Gatazka kudeatzeko izan daitezkeen proposamenak adostu behar dituzte 

alderdien artean. 

▪ Proposamen horiek banan-banan baloratuko dituzte, kostuak eta onurak 

aztertuta, hots, proposamen horien alde onak eta txarrak ebaluatuko dira. 

▪ Prozesuan zehar bitartekarien betebeharra da, alderdiei konponbide-

lanean laguntzea. Ez dute aholkurik eman behar, ezta iritzirik ere. 

, 
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5. Fasea: akordioa lortzea eta jarraipena 

Helburuak:  

▪ Alderdien artean adostutako konponbideak ebaluatzea. 

▪ Akordioak idatziz adieraztea. 

▪ Prozesuaren txostena osatzea. 

▪ Adostutako akordioen jarraipena egitea. 
 

Jardunbideak: 

▪ Bitartekariek kontuan hartuko dituzte alderdiek adostutako akordioaren 

ezaugarriak. Hau da, bitartekaritza-taldeak aztertuko du ea zehatza, 

orekatua, bideragarria, baliagarria eta harremanak hobetzeko egokia den. 

▪ Adostutako proposamena(k) idatzi egingo d(ir)a, gaizki ulertzeak saihesteko 

eta kasuaren jarraipena errazteko. Alderdi bakoitzarentzat akordioaren 

kopia bat egingo da; jatorrizkoa artxibatuta geratuko da. 

▪ Bukatzeko, bitartekaritza-taldeak alderdiak zorionduko ditu, lankidetzan 

arazoari konponbide bilatzen aritzeagatik. 

▪ Behin saio amaituta, bitartekariek prozesuaren txostena osatuko dute. 

▪ Bitartekaritza amaitu eta denbora bat igarotakoan, bitartekariak berriro 

aldeekin harremanetan jarriko dira, akordioaren jarraipena egiteko, eta 

akordioa betetzen ari dela egiaztatzeko.  

  

Ikasturte bukaeran, bitartekaritza-programaren urteko memoria egingo da, 

inplikatutako guztien parte-hartzearekin. Memoria horretan, burututako ekintzak, 

erabilitako ebaluazio-tresnak, lortutako emaitzak eta hobetzeko proposamenak, jasoko 

dira. 

 6. Berdinen arteko tratu txarrak. 
 

Nahiz eta gatazka gure bizitzaren zati bat izan, zenbait egoeratan gatazkak indarkeria 

bultza dezake, baita eskoletan ere. Ikasleen arteko indarkeriak, helduen artean azaltzen 

diren hainbat bortizkeriak dituzten ezaugarri antzekoak izaten ditu. Indarkeria bakoitzak 

bere ezaugarriak baditu ere, erasotzaileak hura erabiltzen du boterea erakusteko, bere 

burua defendatu ezin duen biktimaren aurrean. 

 

6.1. Berdinen arteko tratu txarren ezaugarriak  

Ikaskideen arteko erasoak taldeko fenomeno bezala aztertu behar dira, interesgarria 

baita biktimaren eta erasotzailearen artean sortzen den harreman-mota ulertzeko. 

Biktimaren eta erasotzailearen artean sortzen den harreman-mota hori tratu txarra 

(bullying) dela esateko, honako ezaugarriak bete behar ditu: 
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▪ Botere-ezberdintasuna. Berdintasun-simetria apurtzen da, kideen arteko 

harremanean. Indar-desoreka dago, biktima eta erasotzailearen artean. Biktima 

egoera desorekatuan eta defentsa gabezian aurkitzen da.  

 

▪ Eraso-ekintza behin eta berriro gertatzea. Luzaro eta errepikatuta gertatzen dira 

biktimaren eta erasotzailearen arteko tratu txarrak. 

 

Eskola-jazarpenaren inguruan mundu mailen aitzindaria den Olweus-en hitzetan: 

 

“Ikasle bat biktima bihurtzen da, etengabe eta denbora tarte batean 

beste ikasle baten edo batzuen ekintza negatiboak jasan behar izaten 

dituenean” (Olweus, 1998). 

  

6.2. Tratu txar motak eta ondorioak 
 

Hainbat eratan gauzatu daitezke berdinen arteko tratu txarrak, eta honela sailkatzen 

dira: 

 

Tratu txar motak Tratu txar motari lotutako jarrerak 
 

 
 

Ahozko erasoak 

• Biktima iraintzea  

• Izengoitiak jartzea 

• Biktimaren inguruan zurrumurru 

kaltegarriak zabaltzea 

• Bazterrarazteko mehatxatzea 

 
 

Eraso fisiko zuzenak 
 

• Biktima jotzea 

• Egin nahi ez dituen gauzak egitera 
behartzea 

• Armekin mehatxatzea 
 

Zeharkako eraso fisikoak 
• Biktimari gauzak ezkutatzea, 

puskatzea edota lapurtzea 
 
 
 
 

Gizarte-bazterketa 

• Biktima sexuagatik, arrazagatik, 
akats fisikoagatik eta abarrengatik 
diskriminatzea 

• Biktimari ez ikusia egitea, kasurik ez 
egitea 

• Parte hartzen ez uztea  
 
 
 

Ziberjazarpena 
 

 
 
 

• WhatsApp, Tuenti, Facebook eta 
abarren bidez mezuak bidaltzea, 
mehatxatzeko, iraintzeko edo barre 
egiteko 

• Sare-sozialetatik baztertzea  

• Biktimaren argazkiak Internet edo 
mugikorraren bidez zabaltzea bere 
kontra erabiltzeko  



 

31 
 

 
 

 
 

Ziberjazarpena 
 
 
 

 

• Mugikorrarekin grabatzea eta 
grabazioa zabaltzea bere kontra 
erabiltzeko 

• Mugikorrarekin grabatzea, egin 
nahi ez duen zerbait egitera 
mehatxuz behartzeko 

• Ikaskide baten kontuan sartzea, eta 
bera balitz bezala mezuak edo 
irudiak bidaltzea, lagunekin arazoak 
izan ditzan 

 
 

Sexu-erasoa 

• Biktima sexualki jazartzea edo 
beldurtzea  

• Sexu-abusua gauzatzea  

• Biktima modu sexistan beldurtzea, 
beheratzea, umiliatzea, iraintzea 
edo jazartzea 

 

 

Ahozko erasoak biktimarengan oso eragin kaltegarria izaten dute, gizartean oso larritzat 

hartu ez arren. Jokabide horiek, beste zenbait jokabide larriagoen abiapuntua izaten 

dira. Ahozko erasoak tratu txarren hasierako zantzuak izan daitezke, mota larriago 

bateko tratu txarrak piztu baititzakete. Gainera, oso kezkagarria da, alde batetik, 

horrelako tratu txarrak behin eta berriro jasotzea, biktimaren autoestimuan izan 

dezakeen eraginagatik, eta, bestetik, biktimak ahozko erasoen ondorioz taldean 

integratzeko izan ditzakeen zailtasunengatik.  

Azken urteotan, bestelako tratu txarrak antzeman dira; aurreko tratu txarren berdinak 

baina bitarteko teknologikoen bidez eginak, alegia, eskola-jazarpena teknologia 

berrietara ere zabaldu da. Ziberjazarpena (cyberbullying) da irainak, mehatxuak, 

bazterketak, eta abar gizarte-sareen eta tresna teknologiko berrien bidez norbait 

jazartzea. Esan genezake cyberbullying kasu baten aurrean gaudela, kide bat 

mehatxatzen, jazartzen, umiltzen edo mintzen duenean ikasle batek Internet, sakelako 

telefonoa edo beste teknologia telematiko baten bidez. 

Eskola-esparruan ere gerta daitezke jazarpen sexista eta sexu-jazarpena. Berriki 

egindako ikerketen arabera, mutilek eta neskek modu desberdinean hautematen, 

bizitzen, kudeatzen, parte-hartzen eta esku-hartzen dute eskola jazarpen-esparruko 

egoeretan. Funtsezkoa da eskolatik bertatik desagerraraztea indarkeria mota hori, 

horretarako ezinbestekoa da eskola-esparruan genero-berdintasuna eta hezkidetza 

sustatzea. Hau dela eta, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak konpromisoa 

hartu du emakumeen kontrako indarkeriaren prebentzioa lantzeko, eta aniztasunean 

eta emakumeen eta gizonen arteko eskubide eta aukera berdintasunean oinarritutako 

bizikidetza-ereduak sustatzeko. 
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Alde batetik, tratu txar mota horietan esku-hartzen eta pairatzen dutenen profil 

psikosozialak bereiztu behar dira:  

Biktima ikasle bakartia izaten da, babes sare sozial ahulak izaten ditu, nekez izaten du 

benetako lagunik ikasgelan eta neketsua gertatzen zaio lagunak egitea. Zenbaitetan, 

bere burua erruduntzat jotzen du tratu txarrak jasaten dituenean, eta segurtasunik gabe 

agertzen da, bere autoestimu eza dela eta. 

Biktimak ageriko zenbait ezaugarri izan ditzake beste ikasleengandik bereizten dutenak, 

besteak beste: itxura fisikoa, azalaren edo ilearen kolorea, janzteko era, etab. Bereizgarri 

horiek erasotzaileak berak nabarmenduko ditu, kideen aurrean biktima erasotzean. 

Biktimak bi eratakoak izan daitezke:  

a) Biktima zirikatzailea. Biktima zirikatzailea erasokor eta desafiatzaile agertzen da, 

erasotzaile moduan ere jokatzen du. Horrelako ikasleek kontzentrazio arazoak 

izaten dituzte eta batzuetan hiperaktibotzat jotzen ditugu.  

Normalean, ingurukoekin tentsioz jokatzen dute, eta erreakzio negatiboak 

sortzen dituzte kideengan. 

 

➢ Erantzuten saiatzen da, erasoak, mehatxuak edo irainak jasaten 
dituenean. 

➢ Askotan, urduritasuna eta atentzio falta adierazten ditu. 
➢ Gehienetan, helduak haiekin deseroso sentitzen dira. 

➢ Ikasle ahulagoak eraso ditzake. 

 

 

b) Biktima pasiboa da arruntena. Taldean gutxi nabaritzen da, eta erasotzailearen 

oldarra isilik sufritzen du. Biktimaren jokabidea segurtasun-gabeziatzat jotzen du 

erasotzaileak eta mesprezua sortzen dio, erasoari eta irainari erantzuten ez 

dienez gero. 

➢ Fisikoki beste ikasleak baino ahulagoa izan daiteke. 
➢ Kirolean, jolasean eta borrokan besteak baino baldarragoa da. 
➢ Ikasle baketsu gisa agertzen da. 
➢ Haren segurtasun-eza nabaria da. 
➢ Gehien bat, iheskor, lotsatia eta sentibera agertzen da. 
➢ Haren autoestimu-eza begi-bistan dago. 
➢ Helduekin ikaskideekin baino hobeto konpontzen da. 

 

Erasotzailea gehienetan indartsuagoa da, eta gorputz-indar handi hori ikaskideen 

aurrean agertzen du oro har, bereziki, biktimen aurrean. Biktimarenganako enpatia- 

falta eta erru-sentimendurik eza adierazten ditu. Nortasun oldarkorra eta suminkorra 

izaten du, eta nabarmen erakusten du haserrea kontrolatzeko gaitasun-eza. 
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Erasotzaileak beste kideak menderatu eta maneiatzen ditu, beraren eragina taldean 

zabaltzen da, eta biktimaren erantzuna eragozten du.  

Ikusleak. Berdinen arteko jazarpenean gizarte-kutsadura sortzen da, eta horrek laguntza 

indargabetu ez ezik, arazoaren jakitun diren gainerako lagunak jazarpen- ekintzan parte 

hartzera bultzatzen ditu ere, nahiz eta hasiera batean horretan protagonista izan ez.  

Zenbait ikuslek nahiago izaten dute indartsuaren ondoan egon, eta, beste zenbaitek ez 

dute hitz egiten salataritzat hartuko dituzten beldurrez. Oro har, gertatzen dena zuritu 

egiten dute, biktimari egozten diote errua, erasotzailea errugabetzeko argudioak 

erabiliz.  

Bestalde, garrantzitsua da jakitea arestian aipatutako tratu txar horiek zer motatako 

ondorioak eragiten dituzten, ikasleen nortasuna garatzeko oso kaltegarriak izan 

daitezkelako: 

 

Ondoriorik kaltegarrienak biktimarentzat izaten dira. Beldurra, segurtasun eza eta 

erasoa gertatzen den inguruarekiko gaitzespena sortzen ditu biktimarengan, baita bere 

buruarekiko eta besteekiko konfiantza-galera ere. 

 

Ziberjarzapenak biktimarengan ondorio negatibo nabarmenak sortzen ditu. Biktimak 

eraso egoeratik irteteko zailtasunak izaten ditu, eta egoera horrek biktimarengan 

ondorioak sor ditzake, hala nola, autoestimua gutxitzea, depresioak jota egotea, eta 

eskolan integratu ezina, besteak beste. 

Biktimaren ezaugarri nagusia erasotzaileen aurrean gutxiagotasun-egoeran egotea da. 

Bazterketak eta bakartze-egoerak biktimizazioa areagotzen dute, baina komenigarria da 

biktimak egoeraren errudun egiteko bere joerari indarra kentzea. 

 

Ostera, erasotzaileak ikusten du indarkeria-jokabidearekin nahi duena lor dezakeela, eta 

taldean estatusa eta besteen onarpena lortzeko erabiltzen du hori. Gizarte loturak 

horrela ezartzen eta justifikatzen ikasten du, besteekiko eta desberdinekiko 

intoleranteagoa da. 

 

Erasotzaileak zailtasunak ditu indarkeriaren aurrean bestelako aukerak ikasteko 

familian, eta horren ondorioz, bestelako gaitasun eskasak ditu frustrazioa toleratzeko, 

eta gatazkak bideratzeko. Horrez gain, besteekiko jasangogorra da, haien larruan 

jartzeko zailtasunekin. Horrelako jarrerak etorkizunean delitu-jokabide baten 

aurrekariak izan daitezke, biktimak boterea erasoaren bidez lor dezakeela ikas 

dezakeelako. 

Gainera, bidegabekeriarekiko eta berdintasun-ezarekiko jarrera pasiboa eta 

axolagabekeria sor dezake ikusleengan. Ikusleak besteenganako sufrimenduaz sorgorra 

bihurtzeko arriskua du, jazarpen egoerak behin eta berriro ikusi ahala galarazteko ezer 

egiteko gauza ez delako.  
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Tratu txarren ondorioak 

 

6.3. Ikastetxearen esku-hartzea 
 

Ikaskideen arteko tratu txarrak ez dira inola ere arruntzat hartu behar, harreman 

desorekatu bat ezartzen dutelako. Harreman horretan ikaskideetako batek ezin ditu 

bere eskubideak defendatu, eta, beraz, gutxiagotasun-maila batean geratzen da. 

Pertsonek akordioetara heltzen ikasten dute maila bereko harremanetan, ostera, 

biktima isolamendura baztertzen da harreman desorekatu horretan, biktima izaten 

jarraitzeko aukerak areagotu egiten direlarik. 

Gainera harreman desorekatu eta gatazkatsu hori testuinguru jakin batean –eskolaren 

ingurunean– sortzen da, eta biktimak ezin du hortik irten, eguneroko bere denborarik 

gehiena bertan ematen duelako eta ikaskideekin bertan bizi, ikasi eta hezi behar 

duelako.  

Egoera horri, modu orokorrean eta hezigarrian aurre egin behar zaio, eskolaren 

ingurunea osatzen duten elementu guztientzat kaltegarria delako. Hori dela eta, ikasleek 

ezin dute lotu tratu txarrak salatzea salatari izatearekin, biktimari ukatzen ari zaizkion 

giza-eskubideak babesten saiatzearekin baizik. 

Biktima

•Eskolaren beldur da.

•Autoestimu gutxikoa da.

•Besteenganako mesfidantza
agertzen du.

•Nortasun-garapenean arazoak
ditu.

•Eskola-porrota izateko arriskua
du.

•Zoriontasun-eza adierazten du.

•Ez daki asertiboki jokatzen.

•Etxean denbora luzea ematen
du.

•Lagun gutxi ditu, eta adinez
txikiagoak dira.

Erasotzailea

•Zaila egiten zaio biktmaren
sentimenduak ulertzea.

•Erru-sentimendu ez du
agertzen.

•Enpatia rik ez du.

•Zailtasunak ditu amorrua
kontrolatzeko.

•Besteenganako harremana
indarkerian finkatzen du.
Beraz, etorkizunean,
ondorio kaltegarriak izan
ditzake gizarte-, familia-
eta lan-mailan.

•Zailtasunak ditu arauak
betetzeko, eta autoritatea
onartzeko.

•Mutil edo neska "gaiztoa"
izatearen ospea du.

•Orokorrean, eskolan
integratzeko zailtasunak
ditu.

Ikuslea

•Biktimarenganako enpatia 
ahultzen zaio.

•Biktimarenganako 
elkartasuna adierazteko 
zailtasunak ditu.

•Jazarpen-egoerak 
galarazteko ezintasuna 
agertzen du.

•Norberekoikerian jaus 
daiteke.

•Biktima bihurtzearen bildur 
da.



 

35 
 

Ikastetxeetan, gizarteko beste esparruetan bezala, indarkeria kasuak beti gertatuko dira, 

eta, beraz, ikastetxeek gertaera desatsegin horiez baliatu behar dute, ikasleekin 

bizikidetza eta gatazkak ebazteko teknika egokiak abian jartzeko, gero bizitzan zehar 

beste egoera batzuetan aplika ditzaten. 

Gehienetan, eskola-jazarpenari lotutako jokabideak helduen begiradetatik urrun 

gertatzen dira, eta jazarpena pairatzen dituzten ikasleei asko kostatzen zaie beren 

sufrimenduaren berri ematea. Horrek, berez, beste zailtasun bat dakar hautemateari eta 

esku-hartzeari buruz, eskola-jazarpena ez baita azaleratzen erasoen eskalada 

biktimarentzako arrisku- eta intentsitate-mailarik handienetan baino. 

Horregatik, beharrezkoa da irakasleok adi eta erne egotea edozein jazarpen adierazpeni 

buruz, eta ikasleekin batera zer jarrera eta harreman ez diren onargarriak argitzea. Era 

berean, funtsezkoa da, ikastetxeko zuzendaritza, berehala jakinaren gainean jartzea, 

balizko eskola-jazarpeneko kasuren bat antzematen dugunean. Une horretan, 

ikastetxeko zuzendaritzak “Eskola jazarpen kasuetan ikastetxeetan jarduteko gida”2 

abian jarriko du, eskola jazarpenarekin lotutako egoerei bizkor, eraginkortasunez eta 

segurtasunez aurre egiteko. Gida horretan azaltzen diren jardueren sistematizazioari 

esker, ikastetxeek eskola-jazarpena dagoen ala ez aztertuko dute. 

Kontuan hartu behar da eskola-jazarpenak ondorio larriak izan ditzaketela epe motzean, 

ertainean eta luzean biktimarengan; izan ere, biktimak jazarpen-egoerari aurre egiteko 

zailtasunak izan ditzake, gatazkak ebazteko haren baliabide-eza dela eta. Ezinbestekoa 

da eskola-jazarpen kasuak berehala hautematea, eta dagokien tratamendua ezartzea; 

zenbat eta azkarrago hauteman, orduan eta aukera gehiago izango da arazoa arrakastaz 

konpontzeko. 

 

                                                                 
2 “Eskola jazarpen kasuetan ikastetxeetan jarduteko gida” 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dif11/eu_5613/adju
ntos/eskola_jasarpena_gida_2015.pdf [2017-11-24] 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dif11/eu_5613/adjuntos/eskola_jasarpena_gida_2015.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dif11/eu_5613/adjuntos/eskola_jasarpena_gida_2015.pdf
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7. Ikasle laguntzailearen programa. 

7.1. Definizioa 
 

Ikasle laguntzailearen programaren  helburua nagusia da zailtasunak dituzten ikasleei 

laguntza-sare jakin bat eskaintzea. Horretarako prestakuntza berezia ematen zaio 

borondatezko ikasleez osatutako taldeari. Ikasle laguntzaile horiek gai izan behar dute 

ikastetxeko beste ikaskideak entzuteko eta laguntzeko, horren beharrizana dutenean.  

 

Era berean, ikasle laguntzaileak ikastetxe-eremuan elkarbizitza kudeatzea dakar; betiere 

honako gaitasun hauen garapenean oinarrituta: komunikazioan, negoziazioan, 

elkarrekiko errespetuan eta gatazka-ebazpenetan, hain zuzen ere.  

 

Andaluziako Bizikidetzarako eta Indarkeria Prebentziorako Ikasketen Laborategiko 

zuzendaria den Rosario Ortegaren ustez, Ikasle laguntzailea programari esker: 

 

“Ahulezia egoerako edo arrisku sozialeko ikasleek hausnarketa-esparru 

egoki bat aurkituko dute, euren arazoei aurre egiteko ikaskide 

laguntzailearekiko babesean eta elkarrizketan” (Rosario Ortega, 2002). 

 

Ikasle laguntzailearen eredua giza baliabide handi batez baliatzen da: ikasleak eurak, 

alegia. Horrela adierazi dute hainbat hezkuntza-zentrotan egindako zenbait ikerketek 

eta esperientziek. Ikastetxearen giroa hobetzen da, berdinen arteko laguntza 

estrategiak erabiliz. Gainera, laguntzaileen eta lagunduen garapen pertsonala eta soziala 

ere hobetzen dira; eta horrek ikasleek ikasketarako duten ahalmen handiagotzen du. 

 

Aurretik aipatutako harira, programa horren bidez honako helburuak lortu nahi dira: 

• Eskola-eremuan lankidetza sustatzea, eta pertsonen arteko arazoei irtenbidea 

bilatzea. 

• Ikastetxeetako elkarbizitza hobetzea eta zigor-neurriak murriztea. 

• Ikasleen artean tratu txarren kopurua murriztea. 

• Eskolako gatazken ebazpenean ikasleen zuzeneko parte-hartzea bultzatzea. 

• Irakasle eta ikasleen artean komunikazio-zubiak eraikitzea, eta elkar ezagutzeko 

bideak sortzea. 

• Ikastetxeetan, indarkeria-egoerei aurre egiteko bideak lantzea. 

• Ikastetxeetako parte-hartzaileen autoestimua areagotzea. 

• Ikas-komunitateko partaideak babestea. 

• Partekatutako erantzukizunaren bidez herritar-balioak garatzea. 

Hortaz, programak horrek, alde batetik, gelako giroa hobetzen du, eta, bestetik, gatazka 

edota zailtasun pertsonalen aurrean aukera zehatzak eskaintzen ditu. Gatazkak 
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konpontzeko, komunikazioa eta negoziazioa sustatzen dira, beharrizan pertsonalak 

adierazteko ahotsa emanez nahiz espazioa eskainiz ikasleei.  

7.2. Programa garatu aurretik bete beharreko baldintzak 
 

Ikasle laguntzailearen programak ikastetxearen proiektu integrala izan behar du, alde 

batetik, programa hori ezar dadin hezkuntza-komunitatearen onarpen zabala behar 

duelako, eta, bestetik, bere diseinuak eta funtzionamenduak hezkuntza-komunitateko 

sektore guztien lankidetza eskatzen duelako.  

 

Bizikidetza Planak bildu beharko lituzke Ikasle Laguntzailearen helburuak eta horren 

ardura duten pertsonak. Horrez gain, programa horren barne egon beharko lirateke 

ikasle laguntzaileen ezaugarriak zein profilak ere. Horrekin batera, ez dugu ahaztu behar 

ezinbestekoak direla egin beharreko ekintzak, horiei eskainitako denbora eta espazioak 

eta baita jarraipen eta ebaluazio irizpideak ere. 

 

Programa hau abian jarri aurretik, kontuan izan behar dira honako alderdi hauek:  

 

• Irakasle-klaustroari programaren berri emango zaio. 

• Eskolako Ordezkaritza Organo Gorenak onartu behar du. 

• Programaren arduradun bat izendatuko da. 

• Proiektua bideratuko duten irakasle eta ikasle taldea antolatuko da. 

• Programa familiei helaraziko zaie. 

• Programaren garapena prestatuko da: ordutegiak eta batzartzeko 

espazioak egokituko dira. 

 

Lehen urratsa ikas-komunitatearen konpromisoa lortzea da, zuzendaritza-taldearena, 

klaustroarena, eta Ordezkaritza Organo Gorenaren edo Eskola Kontseiluarena. Onarpen 

hori funtsezkoa da, harek finkatuko baitu programaren bideragarritasuna eta 

iraunkortasuna. Fase horrek hainbat bilera egitea eskatzen du, ikas-komunitatearen 

adostasuna eta onarpena beharrezkoak direlako. 

 

Orientazio-sailak eta bereziki Tutoretza-planak zeresan handia dute ikastetxeko Ikasle 

laguntzailearen programa bultzatu eta lantzean. Izan ere, tutoretza-gune pribilegiatu 

bat da, pertsonen arteko liskarrei heltzeko aukera ematen duena, tutoreak ikasle 

bakoitzaren behar pertsonalak ezagutzen baititu.  

 

Bestalde, irakaslez osatutako talde koordinatzailea izendatuko da, ikasleei laguntza 

emateko. Koordinatzaile-taldeak programaren plangintza eta garapena zuzendu eta 

kudeatuko ditu. Komenigarria da talde hau osatzea irakasle hauekin: zuzendaritzako 

kide batekin, elkarbizitzako batzordekideekin, programan inplikatutako irakasleekin eta 

ikastetxeko orientatzailearekin. Talde horren eginkizun nagusia ikasle laguntzaileen 
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batzarrak koordinatzea izango da, eta, halaber, ikasleentzat erreferente helduak 

bihurtuko dira. Horrez gain, talde koordinatzaile horren beste zereginen artean hauexek 

egongo lirateke: 

 

➢ Ikasle laguntzailearen programa hedatzeko behar diren ekintzak planifikatu, eta 

aurrera eramango ditu. 

➢ Eskola-komunitateari programa zabalduko dio. Guztiengana iristeko modurik 

onena ikastetxeko ohiko bideak erabiltzea izango da: komunikatuak, eskolako 

aldizkaria, web gunea, tutoretzak, bilerak, eskola-agenda, etab. 

➢ Ikasle laguntzaileen hautaketa eta koordinaketa antolatuko du. 

➢ Aldiro, ikasle laguntzaileekin egin beharreko bilerak zuzenduko eta planifikatuko 

ditu. Ezinbestekoa izango da ikasleak eta taldeko irakasleak batzartu ahal izateko 

denbora eta espazioa izatea. Horretarako, ahal den neurrian, ikasle laguntzaileei 

batzartzeko erraztasuna emango die. 

➢ Egindako ekintzak gainbegiratuko ditu. Topatutako arazo eta zailtasunak 

aztertu eta partekatzeaz gain, lortutako emaitzak ebaluatuko ditu. 

➢ Hiruhileko programa ebaluatuko du, eta emaitzak eskolako Ordezkaritza 

Organo Gorenari helaraziko dizkio. 

➢ Kurtso bukaerako ekitaldian ikasle laguntzaileen lana goraipatuko du, eta 

diplomak banatuko dizkie. 

 

Eta azkenik, funtsezkoa da familien inplikazioa eta onarpena, beren seme-alabek ikasle 

laguntzaile bezala parte-hartzea ontzat hartu eta baimendu behar dutelako. Hori dela 

eta, talde koordinatzaileak gurasoak bilduko ditu, programaren helburuak eta 

prozedurak azaltzeko.  

 

7.3. Esku-hartze programaren helburuak eta edukiak  
 

Hemen azaltzen dudan Ikasle laguntzailearen programa erabil daiteke 12 urtetik 16 

urtera bitarteko nerabe taldeekin lan egiteko eredu edo orientabide gisa. Betiere esku-

hartze programa hori osotasunean diseinatzeko, kontuan izango dira ikastetxeko 

Bizikidetza Planean azaltzen diren helburuak eta ikasle taldeen ezaugarriak eta 

beharrizanak.  

  

7.3.1. Esku-hartze programaren lan-arloak 
 

Esku-hartze programa lau lan-arlotan banatuko da: 
 

1. Lan-taldea egitea 

2. Emozioak eta harremanak kudeatzea 
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3. Gatazkak elkarlanean ebaztea  

4. Ikasle laguntzailearen ezaugarriak eta betebeharrak finkatzea 

 

Lan-arlo bakoitzean programatu dira garatu beharreko oinarrizko zehar-konpetentziak 

eta landu beharreko helburuak eta edukiak: 

 

7.3.1.1. Lan-taldea egitea 
 

Elkarbizitzarako eta besteekin harremana izateko ezinbesteko gaitasuna da autoestimu 

orekatua izatea, beraz, autoestimuak garrantzi handia du gizakion komunikazioan. 

Funtsezkoa da Ikaslea bere buruarekin gustura egotea, bizitzan konfiantzaz eta 

segurtasunez ingurukoekin jarduteko. Ikasleak bere buruaz estimu ona baldin badu, 

aukera gehiago izango du bizitzan harremanak egoki bideratzeko eta kideekin 

berdintasunean lankidetzan aritzeko. Horrela, ikaslea gai izango da gatazkak elkarlanean 

konpontzeko. 

 

Kideekin lankidetzan aritzeak besteei laguntza ematen erakutsiko dio ikasleari, talde-

helmugara heltzeko. Horretarako, taldearen baitan hitzezko eta hitzez besteko 

komunikazio-prozesuak egituratuko dituzte: erne-erne aditzea, negoziatzea, erabakiak 

hartzea, etab.  

 

Egoera horrek taldekide bakoitzaren baitan onarpen-sentimendua sortarazten du, eta 

haren autoestimuan eta autokontzeptuan eragin mesedegarria izaten du; aldi berean, 

ikasle bakoitzak gainerako taldekideez duen irudia ere hobetzen da; ikasleek talde-

kontzientzia hartzen dute. 

 

 

OINARRIZKO ZEHAR-KONPETENTZIAK  

 
  

• Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean 
komunikatzeko konpetentzia 

• Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

• Izaten ikasteko konpetentzia 

• Elkarbizitzarako konpetentzia 
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7.3.1.2. Emozioak eta harremanak kudeatzea 

 
Ikasleak emozioak eta giza trebetasunak egoki erabiltzen ikasi beharko du gizartean 

ongi moldatzeko eta integratzeko. Horretarako, ikasleek komunikazio-trebetasunak 

garatu behar dituzte, haien artean harreman onuragarriak eta eraginkorrak 

mantentzeko. Esate baterako, entzumen aktiboari esker balio hezitzaile garrantzitsu 

bat lantzen du ikasleak: bestearen ikuspuntua erne entzuten, kontuan hartzen, eta 

errespetatzen ikasten du. 

 

Komunikazio-egoeretan lagungarria da kide baten alde positiboak ezagutu eta 

azpimarratu nahi direnean zu mezuak erabiltzea, baina guztiz desegokia da ikaslea 

haserre dagoenean edo kexa bat adierazi nahi duenean. Ostera, komeni da ikasleak bere 

sentimenduak, iritziak eta nahiak egoki adierazteko ni mezuak erabiltzea, beste kideen 

jarrera aztertu edo kritikatu gabe. Ikasleak asertiboa izaten ikasiko du, unerik 

egokienean eta besteei min eman gabe, bere iritziak argi eta garbi esaten dakienean. 

 

Bestetik, hezkuntza emozionalaren garapenak ikasleen arteko harremanak eta 

ikasleen ongizatea hobetzea du helburu. Alderdi emozionalak ikasleen ongizatean 

duen garrantzia agerikoa da, eta portaera ongi erregulatzen lagunduko dio. Ikasleak 

ikasi behar du egoera ezberdinetan sentitzen dituen emozioak identifikatzen eta 

ulertzen. Era berean, besteen emozioak identifikatzen eta ulertzen ere ikasi beharko 

du Emozioak geure sentimenduen menpe daudela, eta errealitatea interpretatzean 

eragina izango dutela ohartu behar du ikasleak.  

Autoezagutzak lagunduko dio ikasleari emozioak identifikatzen eta erregulatzen; hau da, 

emozioez arduratzen eta besteei asertiboki azaltzen ikasiko du, inori sentitzen duenaren 

errurik leporatu gabe.  

HELBURUAK

• Ikaslea bere buruaz duen irudiaz jabetzea.

• Autoestimua eta autoezagutza hobetzeko ezaugarriak 
identifikatzea

• Bakoitzaren ezagutza eta besteena indartzea

• Taldeko kideen ezagutza zabaltzea

• Konfiantzazkoa eta positiboa den giroa lortzea taldean 

• Taldearen lotura sendotzea

• Talde barneko komunikazioa bultzatzea

• Laguntza eta lankidetza harremanak sustatzea

EDUKIAK

• Autoestimua

• Autokontzeptua

• Elkar ezagutza

• Talde-kohesioa

• Lankidetza
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OINARRIZKO ZEHAR-KONPETENTZIAK  

 
• Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean 

komunikatzeko konpetentzia 

• Izaten ikasteko konpetentzia 

• Elkarbizitzarako konpetentzia 

 

 

7.3.1.3. Gatazkak elkarlanean ebaztea 
 

Gatazkak ohikoak eta naturalak dira ikasleen arteko harremanetan, oso harreman ona 

izan arren. Hori dela eta, ezinbestekoa da gatazka zer den ikastea, egoeraren parte 

bakoitzaren pertzepzioak ezagutzea, norberaren beharrak kontuan hartzea eta aurre 

egiteko estrategiak ulertzea. 

 

Elkarrekin bizitzen ikasteko, garrantzitsua da gatazka-egoeretan elkarrekin bizitzen 

ikastea eta egoera horiek indarkeria erabili gabe kudeatzen jakitea, elkarrizketaren eta 

negoziazioaren bidez. Horretarako, ikasleek jabetu behar dute elkarrenganako 

errespetua eta komunikazio-trebetasun egokiak erabiltzea gatazkak modu baketsuan 

konpontzeko lagungarriak direla. 

 

Komeni da harremanetan sor daitezkeen tentsioei nahiz desadostasunei aurre egiteko 

ikasle bakoitzak duen estilo pertsonalaren gainean gogoeta egitea, eta baita gatazkek 

ikasleengan eragiten dituzten sentimendu eta jarreren inguruan hitz egitea ere. 

HELBURUAK

• Oinarrizko giza trebetasunak bereganatzea

• Komunikazio-egoeran, hitzez eta hitzik gabeko 
komunikazioa ulertzea

• Iritziak eta aholkuak eman gabe kidea entzutea

• Beharrezkoak diren komunikazio-trebetasunak 
ikastea, kideekin harreman onuragarriak izateko

• Norberaren iritziak eta sentimenduak asertiboki 
azaltzea

• Nork bere sentimenduak egoki adierazten ikastea

• Emozioak erregulatzeko trebetasuna garatzea

• Besteen sentimenduak eta emozioak 
identifikatzea eta ulertzea

EDUKIAK

• Oinarrizko giza
trebetasunak

• Hitzez eta hitzik gabeko
komunikazioa

• Komunikazio-
trebetasunak:

Entzute eranginkorra

Ni mezua

Zu mezua

• Adierazpen-asertiboa

• Sentimenduak

• Emozioak
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Ikasleek gatazken jatorrian aztertzen ikasi behar dute modu egokian aurre egiteko eta 

positiboki erantzuteko. Garrantzitsua da gatazka-egoeraren gainean gogoeta egitea, 

interesak identifikatzea eta galderen bidez egoera argitzea. Era berean, oinarrizkoa da 

gatazka kudeatzeko izan daitezkeen proposamenak adosteko eta aurrera eramango 

diren ekintzek izan ditzaketen ondorioak balioesteko gaitasuna izatea.  

 

Halaber, asertiboki erantzuten eta besteen emozioekiko enpatia adierazten ikasi behar 

du Ikasleak, egoera gatazkatsuei aurre egiteko. Kidea arazotik bereizten ikasi behar du, 

besteen ikuspuntua errespetatzeko eta ulertzeko, aurreiritziak alde batera utziz. 

 

OINARRIZKO ZEHAR-KONPETENTZIAK  

 
 

• Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean 
komunikatzeko konpetentzia 

• Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

• Izaten ikasteko konpetentzia 

• Ekimenerako eta ekiteko espiriturako 
konpetentzia 

• Elkarbizitzarako konpetentzia 
  
 

 
 

 
 
 
 

HELBURUAK

• Gatazkak identifikatzea

• Gatazken ebazpenera hurbiltzeko hainbat estilo 
ezagutzea

• Arazo baten aurrean aurkitzen garenean, 
bestearen lekuan jartzen ikastea

• Jarrera desegokiek besteengan eta 
norberarengan dituzten ondorioez jabetzea

• Erasoari erantzuteko hainbat modu aztertzea

• Egoera arazotsua aztertzea, eta haren 
soluziobideei buruz googeta egitea

• Gatazkak konpontzeko besteen laguntza onartzea

• Gatazkak lankidetzan ebaztea

EDUKIAK

• Gatazka

• Aurreiritziak

• Gatazkak kudeatzeko
erak: lehiatzea,
saihestea, egokitzea,
negoziatzea eta
kolaboratzea

• Enpatia

• Erasoari erantzuteko 
komunikazio-estiloak: 
erasokorra, pasiboa 
eta asertiboa
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7.3.1.4. Ikasle laguntzailearen ezaugarriak eta betebeharrak finkatzea 
 

Atal honetako helburu nagusia da ikasle laguntzaileen sare bat antolatzea, talde 

guztietako neska-mutilez osatua. Laguntza behar duten ikasleek babesteaz gain, 

ikastetxeko bizikidetza hobetzen eta dauden arazoak antzematen eta konponbideak 

bilatzen saiatuko da ikasle laguntzaileen sarea. 

 

Ikasleek askotan besteei laguntzeko berezko joera dute, eta lagundu nahian dabiltza, 

baina ez dute egiten, nola egin ez dakitelako edota beste kideek haietaz izan dezaketen 

irudiaren beldur direlako. Beraz, ikasleek prestakuntza jaso behar dute beldurrak 

gainditzeko eta laguntza behar duten ikasleei nola lagundu jakiteko. 

 

Prestakuntza horrek laguntzen die elkarrizketaren eta lankidetzaren bidez egoera 

berdinean dauden ikasleei arazoak konpontzen, alde batetik; eta, bestetik, 

prestakuntzak garapen morala bermatzen die ikasleei. Hortaz, ikasleek ikasten dute 

kritikoki pentsatzen, solidarioak izaten, kideei entzuten, enpatiaz jokatzen eta gatazkak 

indarkeria gabe eta lankidetzan ebazten. 

Horrela, ikasle laguntzaile batek honako eginkizun hauek bideratuko ditu: ikasle berriei 

harrera egitea, ikasle baztertuak taldean integratzea, ikasketetan kideari zalantzak 

argitzea, ikasleen arteko gatazketan kideak laguntzea, etab. Ostera, ikasle laguntzaileak 

ez du zigorrik ezarriko, ez ditu arauak betearaziko, ez du gatazketan bataren ala 

bestearen alde egingo, eta ez du salatariaren edo kontakatiluaren profilik izango.  

 

 

OINARRIZKO ZEHAR-KONPETENTZIAK  
 
 
 

• Hitzez, hitzik gabe eta modu digitalean 
komunikatzeko konpetentzia 

• Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia 

• Izaten ikasteko konpetentzia 

• Ekimenerako eta ekiteko espiriturako 
konpetentzia 

• Elkarbizitzarako konpetentzia 
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7.4. Esku-hartze programaren jarduerak 
 

Bibliografiako atal berezi batean aurki ditzakezue beharrezko baliabideak esku-hartzeko 
jarduerak programatzeko (52. eta 53. orrialdeetan). 
 

7.5. Ebaluazioa 
 
Ebaluazioa da programaren funtzionamenduari buruz gogoeta egiteko bidea. Ebaluazioa 

tresna baliagarria da ikasleek prestakuntzan izan dituzten zailtasunak, eta egin dituzten 

aurrerapenak identifikatzeko, eta ikasleen beharrizan errealetara egokitzeko. Hortaz, 

ebaluazioak indar-guneak eta ahuleziak identifikatzen laguntzen du, eta zailtasunei 

aurre egiteko estrategia berriak garatzea ahalbidetzen du. 

 

Hori horrela izanik, nahitaezkoa da esku-hartze programa ebaluatzea, Ikasle 

laguntzailearen programan jarri ditugun helburuak ikasleek eskuratu dituzten 

egiaztatzeko, eta lorpen-maila zehazteko. Hain zuzen ere, ebaluazioa ezinbestekoa da 

programan jarri ditugun helburuak bete diren frogatzeko eta programaren etengabeko 

hobekuntza sustatzeko. 

 

Orain azalduko dudan ebaluazio-galdetegiaren ereduak hainbat lorpen-adierazle 

kontuan hartuko ditu, eta lau irizpide hauetan oinarrituko dira: 

 

1. Formazioaren gogobetetze-mailan  

2. Ikasleak bereganatutako tekniken konpetentzian  

HELBURUAK

• Berdinen arteko lankidetza eta elkartasuna bultzatzea

• Kideenganako errespetua eta tolerantzia sustatzea

• Laguntza-egoerak hautematea

• Ikasleen ekintzen azpian gordeta dauden baloreak 
aztertzea

• Marjinazio-egoerak agerian jartzea eta aztertzea

• Dilema moral bati aurre egitea

• Ikasle laguntzailearen ezaugarrien eta betebeharren 
inguruan  gogoeta egitea

• Ikasle laguntzaileen sarea osatzea

• Ikasle laguntzailearen programa ikastetxean zabaltzea

EDUKIAK

• Berdinen arteko
laguntza

• Elkartasuna

• Eskubide-
berdintasuna

• Dilema morala

• Ikasle
laguntzailearen
ezaugarriak eta
betebeharrak

• Ikasle
laguntzaileen
sarea
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3. Taldearen egoera sozio-emozionalean 

4. Laguntza-balioen gaitasunean  

 

Ebaluazio-galdetegi bana banatuko zaie ikasleei programan garatutako helburuen 

lorpena balora dezaten, Ikasle laguntzailearen programa garatu ondoren. 1etik 4ra 

arteko eskala erabiliko da, galdetegiko lorpen-adierazleak baloratzeko. Horrez gain, lau 

galdera ireki hauei erantzun beharko diete ikasleek galdeketa amaitzeko: 

 

• Esku-hartze programatik zer gustatu zaien gehien.  

• Esku-hartze programatik zer gustatu zaien gutxien. 

• Parte hartzaileen arteko harremana nolakoa izan den. 

• Esku-hartzen programan zerbait faltan sumatu duten. 

 

EBALUAZIO-GALDEKETA EREDUA 
 

Izen-abizenak:………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Maila:………………………………Ikastetxea:……………………………………………………………………… 
 

GUTXI ERDIZKA NAHIKOA ASKO 

Formazioa gustukoa izan dut.     

Formazioan kideek kontuan hartu naute.      

Talde-lanean onartua sentitu naiz.     

Formazioan zehar sortu zaizkidan zalantzak 
argitu dizkidate. 

    

 Kideei aktiboki entzuten ikasi dut.     

Orain kideen sentimenduak hobeto ulertzen 
ditut.  

    

Gai naiz neure sentimenduak asertiboki 
azaltzeko.  

    

Enpatikoki jokatzen ikasi dut.     

Badakit zer urrats eman gatazka bat ebazteko.     

Gai naiz kide batek laguntza behar duela 
antzemateko. 

    

Kide bati laguntza emateko prestatua nago.     

Laguntzarekin bat egiten duten baloreak ontzat 
hartzen ditut. 

    

Gai naiz ikasle laguntzailearen betebeharrak 
bideratzeko. 

    

 
➢ Jasotako prestakuntzan zer da gehien gustatu 

zaizuna?............................................................................................................
........................................................................................................ ................. 
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➢ Jasotako prestakuntzan zer da gutxien gustatu 
zaizuna?............................................................................................................
......................................................................................................................... 

➢ Nola moldatu zara kideekin? Besteak errespetatu dituzu? Zu zeu taldean 
errespetatua izan zara.? 
.........................................................................................................................
........................................................................................................ .......... 

➢ Jasotako formazio-jardueran zerbait faltan sumatu 
duzu?................................................................................................................
........................................................................................................................ . 

7.6. Ikasle laguntzailearen profila 
 
Ikasle laguntzaileen sare bat antolatzen saiatuko gara, kurtsoko talde guztietako neska-

mutilez osatua. Horretarako, ikasle laguntzailearen profila zehaztu beharra dago. Hau 

da, beste batzuei lagundu nahi dien ikaskide batek nolakoa izan behar duen, eta nola ez 

duen jardun behar landuko dugu ikasleekin. 

ZEIN DIRA IKASLE LAGUNTZAILEAREN ZEREGINAK? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikasle berriei harrera ona egitea. 

 

Ikasketetan laguntza-premia duten ikasleei zalantzak argitzea. 

 

Ikaskide bakartiei lagun egitea, eta taldekideen onarpena 

bideratzea. 

 

Arazoak dituzten ikasleei entzutea, eta arazoak konpontzen 

laguntzea. 

 

Diskriminazio-portaeraren bat (matxista, homofoboa, arrazista, 

xenofoboa...), edo biolentzia eragin dezakeen portaeraren bat 

ikustean tutoreari komentatzea. 

 

Norbait eskola-jazarpena sufritzen ari dela antzematean tutorea 

jakinaren gainean jartzea, ahalik arinen. 

 

Ikasgelako gatazken bitartekaria izatea. 

 

Ikasgelatik kanpoko gatazketan (patioan, pasabidean, 

komunetan...) bitarteko izatea.  

 

Jolas-orduetan jarduera integratzaileen aitzindari izatea. 
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ZER EZ DA IKASLE LAGUNTZAILE BAT? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

7.7. Programaren hedapena eta jarraipena 
 

Hainbat erabaki hartzea eskatzen du Ikasle laguntzailearen programa ikastetxean 

ezartzeak eta hedatzeak, hots, egin beharreko zeregin eta ekintzak definitzea eta 

planifikatzea, eta horien ardura izango duten pertsonak izendatzea. 

 

Zeregin horien artean honako hauek daude: 

 

1. Ikasle laguntzaileak hautatzea: funtsezkoa da ikasle laguntzaileen sare on bat 

hautatzea. Sare horretan, ikasle laguntzaileek borondatez parte hartuko dute, edo lan 

hori burutzeko ikasleek beren buruak aurkeztu dituztelako edota kideengandik 

aukeratuak izan direlako. Familiek baimena emanez gero, ikasle laguntzaileen sarea 

osatuko da, eta funtsezkoa da eskolako aniztasuna (generoa, kultura…) islatuko duen 

ikasleez osatzea.  

 

2. Programa hedatzea: eskola-komunitateak programaren funtzionamendua ezagut 

dezan, ezinbestekoa da hedapen ona egitea. Ikasle laguntzaileak eta programaren 

talde-koordinatzailea arduratuko dira lan horretaz.  

 

Ikastetxeko ohiko bideak erabil daitezke, ikas-komunitateko partaideei programa 

zabaltzeko. Alde batetik, tutoretza saioetan aurkeztuko da ikasle laguntzaileen sarea 

gelaz-gela, eta zer funtzio beteko duen kontatuko zaie kideei. Tutoretza-saioetan 

argituko dira ere ikaskideengandik sortutako zalantzak, ikasle laguntzaileen 

eginkizunak eta horien laguntza-eskaera nola egin azaltzeaz gain. 

 

 

Ez da ikasle salatari bat. 

 

Ez du poliziaren lanik egingo. 

 

Ez du aholkurik emango. 

 

Ez ditu arauak betearaziko. 

 

Ez ditu kideak zigortuko. 

 

Ez du epailearen lanik egingo. 
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Bestetik, talde koordinatzaileak programa hedatzeko zenbait urrats egin ditzake: 

 

❖ Programari buruzko informazioa hainbat euskarritan zabaltzea: familientzako 

gutunak, kartelak, triptikoak, eskola-agendak, eskola-aldizkaria, ikastetxeko 

webgunea, etab. 

❖ Programaren gaineko informazio-hitzaldi bat ematea, ikas-komunitateko 

partaide guztiei zuzendua. 

❖ Ikas laguntzaileekin batera, taldea identifikatuko duen logotipo bat sortzea. 

 

Programa abian jartzeko ez dugu ahaztu behar, batetik, gune lasai eta isila behar dugula 

ikasle laguntzaileekin biltzeko; eta, bestetik, ikasle laguntzaileek batzartzeko 

erraztasuna izan dezaten, ikasmailako tutoretza saioak bat egitea, eskola ordutegian 

ahalik eta gutxien eragin dezan. 

 

3. Programa jarraitzea eta ebaluatzea: etengabeko gainbegiratzea giltzarri da 

programaren funtzionamendu egokirako eta iraupenerako. Talde-koordinatzaileak 

izango du jarraipen-bilerak antolatzeko eta gidatzeko ardura. Bilera horietan, ikasle 

laguntzaileen kohesioa eta programarekiko konpromisoa bultzatzeaz gain, ikasle 

laguntzaileek partekatuko dute esku-hartu duten laguntza-egoeren informazio eta 

esperientzia. Hortaz, helburua da arazo eta zailtasunei buruz gogoeta egitea eta 

balizko irtenbideak denon artean adostea. 

 

Arrazoizkoa da hiru astean behin batzar bat izatea edota egitea egoerak hala eskatzen 

duenean. Talde-koordinatzailearen eginkizunetariko bat izango da bilerak 

dinamizatzea, eta ikasle laguntzaileei lanean laguntzea. Horretarako, irakasle-

moderatzaileak egitura antolatu bat eskaini beharko du, hau da, bileraren hasieran 

gai-zerrenda bateratuko da, eta ikasle laguntzaile guztien parte-hartzea bultzatuko da. 

Hasiera-hasieratik, oinarrizko arauak gogoan izango dira elkar entzun eta 

errespetatzeko, eta bileretan hitz egindakoa isilpean gordetzeko. 

 

Irakasle-moderatzaileak zenbait prozedura erabil ditzake ikasle laguntzaileen rola 

indartzeko, eta jarraipen-bilerak zuzentzeko: 

 

➢ Bileran aurkezpenak egin ostean, ikasleei galdetzen zaie kasuren batean esku-

hartu duten. Horrela bada, kontatzea eskatzen zaie, lagundu duten ikaslea 

identifikatu barik. Irakasle-dinamizatzaileak zorionduko ditu ikasleak 

burututako lanagatik eta lorpenagatik. Era berean, garrantzitsua da jakitea 

ikasleren batek berez laguntza eske jo duen ikasle laguntzaileengana, ala eurak 

gerturatu diren ikasleari laguntza eskaintzera.  
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➢ Ikasle laguntzaileek kalitatezko zirkuluetan (círculos de calidad) lan egingo dute, 

sortutako arazo edota zailtasunak aztertzeko. Hori dela eta, irakasle-

moderatzaileak gela bereko hiru-lau ikasleez osatutako taldetxoak antolatuko 

ditu, gogoeta egin dezaten gelan laguntza behar duten ikaskideen inguruan. 

Ondoren, ikasleak identifikatu gabe, ikertutako kasuak mahai gaineratuko dira 

talde handian, eta esku-hartzeari buruzko iradokizunak aztertuko dira. Irakasle-

moderatzaileak eman beharreko pausuak jasoko ditu, eta emaitzak berrikustea 

zehaztuko da hurrengo datetarako. Azkenik, Ikasle laguntzaileen parte-hartzea 

goraipatuko du eta haien ekarpenak eskertuko ditu irakasle-moderatzaileak. 

 
Aurretik azaldutakoa kontuan izanik, jarraipen-bilerak gainbegiratzeak programaren 

eraginkortasuna behatzea eta baloratzea dakar. Talde-koordinatzaileak azaleratuko ditu 

zein diren esku-hartu beharreko kasuak bilerak gainbegiratzean, eta prebentzio-

neurriak hartzea ahalbidetuko du. Horrekin batera, ikasle laguntzaileen eta lagunduen 

ongizatea bermatzen du jarraipen-bilerak gainbegiratzeak, eta ikasle laguntzaileen 

kohesioa ere indartzen du. 

Bestetik, ikasturte bukaerako ekitaldian, talde-koordinatzaileak goraipatu eta 

zorionduko ditu ikasle laguntzaileak. Era berean, ikastetxeko zuzendariak diploma bana 

banatuko die ikasle laguntzaileei ikasturtean zehar egindako lanagatik eskerrak emanez. 

Bukatzeko, komenigarria da jarraipen-bilerak ebaluatzea hartutako erabakiak 

bideragarriak diren jakiteko eta erabaki horien lorpen maila baloratzeko. Horrekin 

batera, talde-koordinatzaileak izango du urteko memoria egiteko ardura, parte-hartzaile 

guztien laguntzaz. Urteko Ikasle laguntzailearen memoriak gai hauek bilduko ditu, 

besteak beste:  burututako ekintzak, lortutako emaitzak, erabilitako baliabideak eta 

hobekuntza-proposamenak. 

 

 

. 
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