
Berdinen arteko harremanak baliatuz, 
bizikidetza hobetzea da ekimenaren 
xedea. Dagoeneko sei urte daramatza 
Santurtziko ikastolak proiektua aurre-
ra eramaten. Baina zer dela eta erabaki 
zuten martxan jartzea? Zergatik eta zer-
tarako da garrantzitsua ikasle laguntzai-
learen figura?

Ikasleak protagonista
2011-2012 ikasturtean Ikastolen Elkar-
teak antolatutako jardunaldi pedagogi-
ko batzuetan izan zuten proiektuaren 
berri, Gaztela Mantxako ikastetxe ba-
tzuetan martxan zutela jakin zutenean. 
Ainhoa Urzelai ikasketa buruak azaldu 
duenez, elkarbizitzarako tresna egokia 
dela uste dute ikastolan: “Bizikidetzan 
gatazkak daudenean arau-hausteak zi-
gortzeko araudia badaukagu, baina pro-
tagonismoa eman nahi genien ikasleei, 
euren gatazkak kudeatu ahal izateko”. 
Izan ere, laguntza ikasleengandik dato-
rrenean askoz eraginkorragoa dela dio 
Erika Gallego irakasleak, bai antzema-
teko bai konpontzeko, helduak baino 
lehenago konturatzen baitira ikasgelan 
dauden arazoez. Ikasleei behar dituz-
ten tresnak eman eta lehenengo lerroan 
jarri dituzte, eurak izan daitezen beren 

gatazken kudeatzaile nagusiak. Ikas-
le laguntzaile izateko, hori bai, hainbat 
ezaugarri bete behar dituzte. 

Nor izan daiteke ikasle laguntzaile?
Ikasle laguntzaile izateko Derrigorrez-
ko Bigarren Hezkuntzan (DBH) aritu 
behar dira. Lehen Hezkuntzako azken 
urtean daudenean aukeratu egiten di-
tuzte hurrengo ikasturtean laguntzaile 
izango direnak. Hautaketa hori ikasleek 
beraiek egiten dute, irakasleek presta-
tutako galdetegi baten bidez. Bertan gal-
detzen zaie, esaterako, nori kontatuko 
lioketen sekretu bat. Urzelaik esanda-
koaren arabera, ezaugarri batzuk bi-
latzen dituzte dinamika horrekin: giza 
trebetasunak garatuta izatea, konfian-
tzazko pertsona izatea, eta abar.  
 Jarduera horretan hautatutakoak 
izango dira, ikaskideen arabera, ikasle 
laguntzailearen profilera ongien ego-
kitzen direnak. Konpromisoa hartzeko 
prest dauden ala ez galdetzen zaie or-
duan, eta baieztatzen dutenekin osa-
tzen dute taldea. Proiektua martxan ja-
rri zutenetik inork ez duela ezezkorik 
eman esan du Gallegok: “Ikasteko eta 
besteak laguntzeko oso prest agertzen 
dira beti”. 

 Laguntzen dituzten ikasleei dagokie-
nez, edozein adinekoak izan daitezke. 
Ohikoena da laguntzaileen adin ingu-
rukoak izatea, horiek direlako gehien 
ezagutzen dituztenak, baina bestelako 
kasuak ere izan dira. 

Zer motako prestakuntza jasotzen 
dute?
Ikasturte hasieran formazio saioak ja-
sotzen dituzte ikasle eta irakasleek. 
Beraiekin batera beste ikastetxe ba-
tzuetako partaideak aritzen dira, espe-
rientziak ezagutu eta elkartrukatzeko. 
Hainbat adituren laguntza baliatuz, 
ikaskideak laguntzeko teknikak prakti-
katzen dituzte saio horietan, zalantzak 
eta kezkak partekatzeaz gain. 
 Horren ostean, zentroko ikasle lagun-
tzaileak taldeka antolatzen dituzte, eta 
talde bakoitzari irakasle tutore bat ego-
kitzen diote. Berarekin bilduko dira hi-
labetean behin elkarbizitzan sortu diren 
balizko gatazkak kudeatzeko, zalantzak 
galdetzeko, ikusi eta sentitzen dutena 
partekatzeko... Dena den, beraiek horre-
la eskatuko balute, bestelako bilerak ere 
egin ditzakete tutorearekin.
 Ikasturtean zehar, gainera, kanpoko 
erakundeen formazioa jasotzen dute 

Elkarbizitza abiapuntu eta helburu, Ikasle Laguntzaileak proiektua jarri 
du martxan santurtziko Bihotz gaztea ikastolak, aurtengo Ibilaldiaren 
antolatzaileak. jolastokian bakarrik egoten den ikasleari, garai txarra 
pasatzen ari denari edo bestelako arazoren bat duenari  
laguntzen diotenak dira ikasle laguntzaileak.
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ikasleek. 2018an adibidez, jolas koo-
peratiboen inguruko saioak egin dituz-
te DBH 3 eta 4. mailako laguntzaileek. 
Halaber, kanpainak antolatzen dituzte 
ikastolan, eskola-jazarpenaren kontra-
koak, esaterako.

“Denok sentitu behar dugu taldearen 
parte” 
“Gure ikaskideek hautatu gintuzten, 
arazo bat izatekotan gurekin kontatuko 

luketela esan zuten; beraz, konpromisoa 
hartu genuen”. Orain DBH 4. mailan dau-
den ikasle laguntzaileek baiezkoa eman 
zutenetik lau urte igaro dira, eta lor-
tu dutenarekin oso pozik daudela azal-
du digute: “Gure rola oso garrantzitsua 
da, baztertuta sentitzen dena taldean 
sartzeko. Azken batean, talde bat gara, 
eta denok sentitu behar dugu taldearen 
parte garela”.
 Ikastolako giroa hobetzen lagundu 
dutela ere aipatu dute ikasleek, zenbait 
egoera salatuz, eta bolada txarra pasa-
tzen ari den ikaskideari konfiantza ema-

nez. Normalean, baztertuta sentitzen 
den jendea lagundu izan dutela diote, 
“bere gustuengatik edo izaeragatik tal-
detik aparte uzten dituzten pertsonak, 
gehienbat”. Kasu horietan, nahiko argi 
dute laguntzaileek zer egin behar duten: 
“Ezin gara denak aldi berean joan. Modu 
sotil batean hurbildu behar gara, bere 
modukoak garela erakutsi, eta noski, la-
guntzeko prest gaudela adierazi”. 
 Lortutako emaitzez gain, ikasi dutena 
ere azpimarratu digute: “Konponbide 
asko bilatu eta aurkitu ditugu, baina gu 
geu ere balore batzuetan hezi gara: en-
patia garatu dugu, orain gehiago saia-
tzen gara besteen azalean jartzen eta 
sentitzen dutena ulertzen”.  
 Irakasleak ere oso pozik daude proiek-
tuarekin. Ez dakite nolakoa izango litza-
tekeen egoera programa martxan izan-
go ez balute, baina natural erabiltzen 
duten erreminta hau oso garrantzitsua 
dela ikusi dute: “Gela batean zer gerta-
tzen ari den jakiteko ezinbestekoa iru-
ditzen zaigu”. 
 Aurrera begira, guztiz barneratuta du-
ten proiektuarekin jarraituko dutela argi 
dute, esperientzia oso positiboa izan 
dutelako. Dena den, hobetzeko bideak 
ere bilatuko dituzte. Urzelaik azalduta-
koaren arabera, beti dabiltza gogoetan, 
eta ikasturte honetan esaterako, “Elkar-
bizitza Postontzia” jarri dute martxan. 
Ikasleek modu anonimoan idazten dute 
ikusten duten arazoren bat, eta hor sar-
tzen dute papera. Bertan idatzitakoak 
ikasle laguntzaileek kudeatzen dituzte. 
“Oraindik ikasle askok ez dute erabil-
tzen, beraz, hurrengo urterako zerbait 
pentsatuko dugu. Azken batean, beha-
rrizanen arabera, etengabe berritzen, 
indartzen eta garatzen ari den proiektua 
da Ikasle Laguntzaileena”. n

Jolas kooperatiboei buruzko ikastaroa jaso dute 
aurten ikasle laguntzaileek.

Ibilaldiarekin bat!
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