
Informazioaren gizarte honetan ikasketa ez da ikasgelan gertatzen denaren

arabera aldatzen, ikasleek esku hartzen duten eremuen artean gertatzen

diren interakzioen arabera baizik: familia, ikastetxea, auzategia, aisialdiko

jarduerak, etab. Familia eta eskola dira gure haurrentzako eremu

garrantzitsuenetako bi, eta, horrenbestez, premiazkoa da ikasketa eta eskola-

arrakasta sustatzeko xedez, eragileek elkarlan hertsian aritzea.
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Familiak ikaskuntza -
Ainhoa Flecha

Bartzelonako Unibertsitateko irakaslea

Ikasketa-Komunitateak1 proiek-
tuak helburu du eskola-porrota
gainditzea, eta, liskarrak kon-
pontzea lanabes gisa baliatuz,
ikastetxeak eraldatzea. Informa-
zioaren gizarteari eman dakioke-
en berdintasunezko hezkuntza-
erantzun gisa planteatzen da,
haur guztiei hezkuntzarik hobe-
rena jasotzeko eskubidea zor
zaiela, hori erdiesteko gai direla,
eta, aurretiaz, kultura eta hez-
kuntza marjinala jasotzera kon-
denaturik inor ez dagoela aintzat
izanik.

Ikaskuntza Komunitateak, haurren
hezkuntzan familien, eta, oro har,
komunitate osoaren parte hartze-
an oinarritzen da, ikastetxeetan
ikasketa eta elkar bizitza sustatze-
ko. Jarraian, familiaren parte har-
tzea garrantzitsua den area batzuk
aipatuko ditugu.

Kultur aniztasuna eskolan

Aspaldi honetan gure gizarteak,
eta, ondorioz, gure eskolak kultu-
raniztunago (multikulturalago)
eta etnianiztunago (multietnikoa-
go) bilakatzen ari dira egunez
egun. Aniztasunaren areagotze
hori, askotan, kaltegarri ikusten
dute eskola-eragileek; beste alde
batetik, kultura-talde batzuek be-
ren kultura eskola-erakundeak
arbuiatu egiten duela sentitzen
dute, kultura askok ez baitute be-
har bezainbesteko ordezkaritza
bertan. Maisu-maistrak, zuzen-
dari-taldeak eta eskolako pertso-
nal osoa, orokorki, kultura nagu-
siko kideak dira eta maiz ez dute
ezagutzen ikasleen kultura.
Homogeneotasun kulturalak ba-
du eraginik beste hainbat alorre-
tan ere: edukietan, materialetan,
etab.

Ikaskuntza Komunitateen ekime-
netako bat eskolan langile bolun-
tarioak sartzea da. Kolaborazioa
zabala da: ordu jakin batean libu-
rutegiaren tutoretza egitea, ikas-
gela hura apaintzea, gaztetxoei
matematika eskolan laguntza
ematea, etab. Eskolan komuni-
tateko kideak, senideak edo bes-
telako pertsonak sartzea kultura
arteko elkarbizitzarentzat me-
sedegarria da eta, gainera, este-
reotipoak hausten laguntzen du.
Hortxe ikus dezakegu, adibidez,
ama arabiar musulmana, bere
hijab eta guzti, ingeleseko esko-
lan laguntzaile lanetan. Era ho-
rretan, gaztetxoek emakume ara-
biar musulmanez zuten klixea
("prestakuntza apal-apaleko an-
dreak dira") hautsi eta hezkuntza
prozesuan aurrera egiteko lagun-
tzaile ikusten dituzte. Aniztasuna
ugaltzea, horrela, aberastasun

(1)  www.comunidadesdeaprendizaje.net
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gisa ikusten da, liskar iturritzat jo
ordez.

Gu ez bezalako pertsonen parte
hartzeak eskola dinamika abe-
rastu egiten du, gure gizartean di-
ren kultura desberdinen ordezka-
riago eta pluralago bihurtzen du.
Ume eta gaztetxoek estereotipo-
ak hausten, bestelako kulturak
ezagutzen eta gu ez bezalako
pertsonekiko elkarbizitzan ohi-
tzen laguntzen du.

Senideen prestakuntza

Senideen prestakuntza, hitz gutxi-
tan, gaztetxoen senitartekoentzat
eskolan bertan prestakuntzazko
jarduerak antolatzea da. Kasuan
kasuko errealitatearen arabera,
etorkinentzat alfabetatze edo es-
painierako ikastaroak, tertulia lite-
rarioak, gidatzeko baimena atera-
tzeko eskolak, antzerkia, kanta eta
beste gai askotako eskolak antola-
tu izan dira dagoeneko.

Senideak prestatze horri esker,
besteak beste, familia eta eskola-
ren arteko urruntasuna hautsi
egiten da; ondorioz, elkarrenga-
nako konfiantza areagotzen da
eta hezkuntza-maila apaleko
pertsonak eta hezkuntza-erakun-
deen artean betidanik izan diren
hesiak urratzen dira. Gurasoak
natural sartzen dira ikastetxean
eta haurrak ohitu egiten dira fami-
liarrak hezkuntza-komunitateko
kide gisa ikusten.

Los Lagos Unibertsitatea. Txile (2007).
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Senideen prestakuntzak, beste-
tik, etxeko dinamika bera ere al-
darazten du: bertan ikusiko dugu
ama-alabak mahai berean, elka-
rrekin etxeko lanak egiten edo ai-
tak semeari ulertzen ez duen
esakunea azaltzen.

Elkarbizitzako Eredu

Komunitarioa: IGE

haietatik ISE hauetara

Eskola barruko gatazkek gero eta
bizikiago kezkatzen gaituzte. Zei-
nahi ikasle edo irakasleri eraso-
tze horrek eskola-biolentzia
konpontzeko formula berrien bila
has gaitezen premia gorria era-
kusten digu.

Tradizioz, liskarrak diziplina-ere-
duaren eta "adituen eredu" dela-
koaren bitartez saiatu izan dira
konpontzen. Lehenaren oinarrian
agintaritza daukan pertsona da-
tza eta bigarrenaren euskarrian,
pertsona adituak.

Nolanahi ere, hainbat ikerlanek
frogatu dutenez (ARIE, DAPHNE)
gure inguruko errealitateei eran-
tzuna emateko unean eredu ho-
riek ez dira aski. Askotan, infor-
mazioa aginte zein pertsona adi-
tuenganaino iritsi denerako ara-

zoa larriegia da eta konponbidea,
berriz, nekeza. Maiz egoeraren
berri duten lehenak ez dira gura-
soak, beste inor baizik. Gure iker-
keta bati esker ezagutu genuen
kasu jakin batean, adibidez, ha-
maika urteko neskatxoak halako
batean eskolara joan nahi izateari
utzi zion. Arazoa: lehentxeago be-
re gelako mutiko batzuei felazioa
egin behar izan zien. Gelako nes-
kek horren berri jakitean bizkarra
eman zioten eta, orduan, neska-
txoak ahizpa zaharrari azaldu
zion egoera. Ez maistrak, ez aitak
(eskola bereko hezitzaile zela) ez
zekiten hitzik ere egoeraz.

Kasuak erakusten duenez, es-
kuarki egoeraren berri dutenak
profesionalak edo gurasoak ez di-
renez, ezinbestekoa da haurrekin
elkarreraginean diharduten per-
tsona guztien partaidetza. Horre-
gatik, Ikasleen Gurasoen Elkarte-
ak (IGE) eskas gertatzen direnez,
horietako askoren ordez Ikasleen

Amaia Arrieta eta Ander Arrieta (2006).

Pertsona guztien parte

hartzeari esker bakarrik

prebenitu al izango

ditugu liskarrak eta

bermatu ahal izango

dugu eskola barneko

elkarbizitza
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Senideen Elkarteak (ISE) sortzen
ari dira.

Eskolako biolentzia ez da maisu-
maistren kontua: problematika
horretan denok gara arduradun
eta, horrenbestez, konponbidean
bai profesionalok (bitartekariak,
maistrek, zuzendari taldeek, ai-
sialdiko hezitzaileek, etab.) bai
senitartekoek eta komunitateko
beste hainbat pertsonak ere har-
tu behar dugu esku.

Eredu komunitarioaren oinarrian
komunitateko eragile guztien arte-
ko elkarrizketa datza: bai arauak

adosteko, baita horien aplikazioa
kudeatzeko eta, liskarrik agertze-
an, jarduteko. Pertsona guztien
parte hartzeari esker bakarrik pre-
benitu al izango ditugu liskarrak
eta bermatu ahal izango dugu es-
kola barneko elkarbizitza.
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