1.2.3. ELKARBIZITZARAKO KONPETENTZIA
1.2.3.1. Konpetentziaren definizioa eta ezaugarriak
Definizioa
Pertsonen arteko, taldeko eta komunitateko egoeretan elkarrekikotasun-irizpideekin parte
hartzea da, gainerako pertsonei aitortuz nork bere buruari aitortzen dizkion eskubideak eta
betebeharrak, eta horrela, ekarpen bat egitea norberaren eta guztion onari.
Ezaugarriak
Agerikoa da modu asko daudela "elkarbizitza" zer den interpretatzeko, eta elkarbizitzaren
esparruak tokikotik unibertsalerako eta pertsonaletik instituzionalerako dimentsioak har
ditzakeela. Atal honetan, ikasleek egunero pertsonen artean izaten dituzten harremanen
ingurune hurbilenera mugatzen da elkarbizitzaren esparrua. Ikasleek pertsonekin dituzten
harreman egiazko eta birtualak hainbat erreferentzia taldetan gauzatzen dira, askotariko
egoeratan: familian, ikastetxean, lagun taldean, jolasean, kirolean, auzoan eta beste
hainbatetan. Ikastetxea da, batik bat, atal honetan aurkeztuko ditugun elkarbizitzarako
konpetentziaren osagaien aplikazio-eremua, baina izan daitezke, transferentziak eginez,
bizitzako beste eremu batzuk ere. Konpetentzia hau pertsonarteko adimenarekin edo gizarteadimen deritzonarekin dago lotuta. Konpetentzia honen osagaiak azalduko ditugu orain, eta
kontuan izan behar da osagai horiek osagarriak direla, pertsonarteko komunikazio ona landu
behar baita taldean lan egiteko, gizarte-harmonian bizitzeko eta gatazkak kudeatzeko. Horrez
gainera, osagaietako bakoitzari dagozkion prozesuekin batera landu behar da metakognizioa.
1.2.3.2. Konpetentziaren osagaiak.
Honako osagai nabarmen hauek ditu "elkarbizitzarako" konpetentziak:
1. osagaia: norberaren eta besteren nahiak asebete daitezen uztartzea komunikazioetan;
hau da, norberaren sentimenduak, pentsamenduak eta nahiak modu asertiboan adieraztea
eta, aldi berean, besteren sentimenduak, pentsamenduak eta nahiak adi entzutea eta
kontuan hartzea.
Asertibitatea eta enpatia modu orekatuan uztartu behar dira pertsonen arteko komunikazioa
egiazkoa eta guztiontzat aberasgarria izan dadin.
Nork bere sentimenduak, pentsamenduak eta nahiak egiaz eta, aldi berean, solaskidea
errespetatuz adieraztea da asertibitatea. Zer eta nola esaten duen hartzen du kontuan
pertsona asertiboak; hau da, komunikazioaren alderdi linguistikoez zein ez-linguistikoez
(begiradaz, keinuez, ahots-doinuaz...) ohartzen da eta erregulatu egiten ditu. Asertibitateak
lotura handia du konfiantza eta autokontzeptuarekin. Pertsona asertiboa aske sentitzen da, eta
ahaleginak egiten ditu beste inor ez manipulatzeko eta manipulatua ez izateko.
Egiazko komunikaziorako eta gatazkak konpontzeko abiapuntu sendoa da jokabide asertiboa,
auziak era argian eta eraikitzailean planteatzen laguntzen baitu. Maila pertsonalean, nor bere
buruarekin eta gainerakoekin ongi sentitzeko barne-poza eragiten du.
Beste pertsona baten tokian jartzea eta hark esaten duena entzutea da enpatia, eta barnetik
interpretatzea esaten duena eta esan nahi duena. Pertsonarteko adimena duen pertsonak
jakin badaki norbait ulertzea prozesu aktiboa dela, erabateko arretaz bete behar dena,
onartzeko eta entzuteko prestasunetik abiatuta. Hitzak entzuten ditu eta mezuaren edukiaren
eta keinu, begirada eta doinuaren arteko lotura egiten du. Entzundako mezuaren edukiari
erreparatzeaz gain, haren mami emozionala ulertzen ahalegintzen da. Galdera garbiak egiten
ditu, eta erreakzionatu egiten du solaskidearen sentimenduen, emozioen eta iritzien aurrean.

Norberaren emozioez ohartu eta haiek erregulatzen dituen pertsonak oinarri ona du gainerako
pertsonen tokian jarri eta haien emozioak ulertzeko. Horren ifrentzuan, besteren emozioak
ulertzeko ahaleginak lagundu egiten du norberaren emozioak ulertzen.
Elkarbizitzarako konpetentziaren osagai hau konpetentziaren gainerako osagaien oinarria da.
Asertibitatea eta enpatia izan behar dira taldean lan egiteko, printzipio etikoen eta gizartearauen arabera jokatzeko eta gatazkak konpontzeko. Baina, modu errekurtsiboan, garatu
egiten da osagai hori eta adierazitako eremu horietan egindako esperientzien emaitza da.
Asertibitateak eta enpatiak lotura dute ezberdintasunak onartzeko jarrerekin eta gainerako
pertsonen balioak, sinesmenak, kulturak eta historia pertsonala onartzeko eta errespetatzeko
jarrerekin. Lotura dute, halaber, norberaren sentimenduak, pentsamenduak eta ekintzak
adierazteko zintzotasuneko balio eta jarrerekin; gainerako pertsonen zintzotasunarekiko
konfiantzarekin; pertsonak gizalegez eta begirunez hartzeko kortesiarekin; sentimenduak eta
ideiak modu irekian eta naturaltasunez jakinarazteko adierazkortasunarekin; eta pertsonen
beharrizanak eta mugak onartzeko eta horiei erantzuteko eskuzabaltasunarekin.
2. osagaia: taldean ikastea eta lan egitea, nork bere ardurak onartuz eta helburu komuneko
lanetan lankidetzan arituz, pertsonen eta iritzien aniztasunak dakarren aberastasuna
aitortuta.
Betidanik pentsatu izan da ikaskuntza-prozesua banakako prozesua dela, ikaslea baita ikasten
duena. Gaur egun, ordea, banaka ikastearen garrantzia baztertu gabe, ikaskuntzaren
paradigma soziokulturalak adierazten du ikaskuntza testuinguru sozial baten barruan kokatzen
dela eta prozesu sozialetan garatzen dela. Testuinguru batean (ikasgelan, familian, adiskideen
artean...) kokatua ulertzen da ikaskuntza, eta nabarmendu egiten da ikaslearen eta
bideratzailearen arteko elkarreraginen (bideratzaile hori ez da beti irakaslea izaten) eta
berdinen arteko ikaskuntzaren garrantzia.
Taldean ikasteko bi modalitate daude funtsean: elkarri lagunduz egindakoa eta elkarlanean
egindakoa. Bi modalitate horiek baliagarriak izan daitezke ikasteko, baina lankidetza, ikasten
ikasteko gaitasuna garatzeko egokia ez ezik, lagungarria ere bada elkarrekin bizitzen ikasteko
konpetentzia garatzeko.
Lankidetzazko ikaskuntzaren honako ezaugarri hauek nabarmen daitezke: talde txiki
heterogeneoetan lan egiten da; helburua da guztiek ahalik eta gehien ikastea; taldeko kide
guztien ikaskuntza eta errendimendua ditu erreferentzia; berdinen arteko ikaskuntza
nabarmentzen da, elkarri laguntzeko konpromisoa hartuta; guztiek parte hartzen dute eta
lidergoa partekatzen da; berariaz ikasten dira trebetasun sozialak; eta irakaslearen eginkizun
nagusia da tutoretza-lanak egitea eta ikasteko prozesuen egitura eraikitzea.
Lankidetzazko lanak, ikaskuntza-emaitzak lortzeko balio izateaz gain, honako balio hauek
garatzen ere laguntzen du: lankidetza eta elkartasuna, beste pertsona batzuekin elkarlanean
arituz eta erantzukizunak partekatuz; osagarritasuna, taldean lan eginez trebetasun guztiak
elkarren osagarri izateko eta elkar laguntzeko eta aberasteko; interdependentzia, lankidetza
banako erabakiak hartzea baino hobea dela gogoan hartuta arituz; erantzukizun partekatua,
zeregin eta eginkizunetan elkarrekiko oreka edukita gainerako pertsonekin, nor bere
ardurapeko arloaren erantzule izan dadin; sinergia, talde baten emaitzak bere kideek banaka
lortutakoak baino handiagoak izateak ematen duen energia baliatzea; eta elkarri obeditzea,
funtzionamendurako arauak ezarri eta taldearen barruan bete behar baitira.
3. osagaia: norberaren portaerak giza eskubideen oinarrian dauden printzipio etikoak eta
elkarbizitzaren oinarri diren gizarte-ohituretatik eratortzen diren arauak betetzea.
Bi jokabide mota bereiz daitezke: giza eskubideetan oinarritzen direnak, eta konbentzio edo
arau sozialetan oinarritutakoak. Biak ala biak beharrezkoak dira bizikidetzarako, baina garrantzi
eta oinarri ezberdinak dituzte. Giza eskubideetan oinarritutako jokabideek printzipio etiko

unibertsalak dituzte oinarri (hala ere, kontuan izan behar da printzipio horien aplikazioa
historikoa eta aldakorra dela). Printzipio etiko horien oinarri dira giza duintasuna, justizia,
berdintasuna eta gizakien ongizatea. Printzipio horiei erreparatuta, jokabide "zintzoak" eta
"gaiztoak" bereizten dira. Konbentzio sozialekin zerikusia duten jokabideak, aitzitik, neurri
handiagoan edo txikiagoan arbitrarioak diren arauetan oinarritzen dira. Konbentzio eta ohitura
kulturalak aldatu egiten dira denboraren poderioz. Konbentzio horiei erreparatuta, balorazioirizpidea ez da jokabidearen "ontasuna" edo "gaiztotasuna", jokabidearen "egokitasunari" edo
"desegokitasunari" begiratzen baitzaio.
Bi jokabide mota horiek garrantzitsuak dira elkarbizitzarako, eta, elkarlanean sustatu behar
dituzte familiek, gizarteak eta eskolak.
Giza eskubideen printzipio etikoetan oinarritutako jokabideak
Pertsona guztiek eskubide berberak dituzte, haien sexua, arraza, etnia, jatorria, hizkuntza eta
kultura edozein dela ere. Giza eskubideak pertsona guztien duintasun eta berdintasunean
daude oinarrituta. Pertsona izateagatik aitortutako eskubideak dira. Honela dio Giza
Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalak: "gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun
eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean
senide legez jokatu behar dute" (1. artikulua).
Giza Eskubideen Aldarrikapeneko artikuluen artean, batzuek garrantzi berezia dute eguneroko
bizitzan eta, zehazki, eskolako bizitzan, jokabide altruistak eta elkarbizitza oinarritzeko.
Adibidez:
•

•
•

•

"Ez da inor bereiziko arraza, larru-kolorea, sexua, hizkuntza, erlijioa, politikako edo
bestelako iritzia, sorterria edo gizarteko jatorria, ekonomia-maila, jaiotza edo beste
inolako egoerarengatik" (2. artikulua). Atal horretan sar daitezke desberdinak direnen
aurkako jokabide diskriminatzaile guztiak.
"Ezin daiteke inor torturatu, ezta inori zigor edo tratu txar, anker eta lotsarazlerik
eman ere" (5. artikulua). Atal horretan sar daitezke indarkeriazko jokabideak, tratu
txarrak, isekak, mehatxuak, bullyinga eta antzekoak.
"Ez dago arrazoirik gabe beste inoren bizitza pribatuan, familian, etxean edo postan
eskusartzerik, ezta inoren ohore edo izen onari eraso egiterik ere" (12. artikulua). Atal
horretan sar daitezke intimitate eta bizitza pribaturako eskubidearen aurkako
jokabideak edo kalumniak eta gezurrak.
"Pertsona orok du jabe izateko eskubidea, bakarka nahiz taldean. Arrazoirik gabe, ez
zaio inori bere jabegoa kenduko" (17. artikulua). Atal horretan, besterenak
errespetatzen ez dituzten jokabideak sar daitezke; hala nola lapurtzea eta besterenak
diren ondasunak edo ondasun partekatuak haustea edo zabar erabiltzea.

Gizarte-konbentzioen arauetan oinarritutako jokabideak
Gizarte-arauek arautzen dute, neurri handi batean, gizarteko bizimodua. Gizarte guztiek
eraikitzen dituzte beren jardun-konbentzio eta -arauak. Gizarte-konbentzioek edo -azturek,
batetik, bizikidetza errazten dute; izan ere, jokamolde batzuk ezartzen dituzte, eta horiek
onartutakoan, jokabideak aurreikusgarriak dira, eta ez dira arauak ezarri eta negoziatu behar
egoera bakoitzerako. Baina arau edo konbentzio horiek mugak ere ezartzen dizkiote pertsonen
jokabideari.
Gizarte-konbentzio edo -arauen zerrenda amaiezina da ia: konbentzioak daude jateko,
edateko, janzteko eta etxeak eraikitzeko, eta konbentzioak dira dirua, sistema metrikoa,
sistema aritmetikoa, ordutegiak eta egutegia, zirkulazio-arauak, hizkuntza, musika, dantza,
jolasak, erlijio-arauak eta beste hainbat. Konbentzio horiek guztiek osatzen dute gure
hazkuntzaren substratu kulturala, eta elkarbizitzarako arau horiek oharkabean barneratuz
sozializatzen gara, harik eta usadio, ohitura eta jokabide-eredu bihurtzen diren arte.

Jokabide soziokultural horiei "konbentzio" esaten zaie. "Konbentzio" hitzak gogorarazten digu
komenentziaz adostutako erabilerek, ohiturek edo hitzarmenek eraginda daudela jokabideak.
Konbentzioen artean, batzuk ezinbestekoak dira bizikidetza eta gizarte-bizitzarako, eta arauedo lege-indarra ematen zaie. Konbentzio horiek bete ezean, gizarteak jokabide horiek
baztertu eta neurri hertsatzaileak hartzen ditu haien aurka.
Arau-indarreko zer gizarte-konbentzio bultzatu behar dira eskolaren barruko bizikidetzari
begira? Galdera garrantzitsua da hori, baina erantzun bat baino gehiago izan ditzakeenez,
Hezkuntza Proiektuak eta, zehazki, ikastetxe bakoitzeko elkarbizitza arautzen duen
erregelamenduak landu behar du gaia. Esaterako, taldeetan koordinaturik lan egiteko,
puntualtasun-arau batzuk behar dira. Beste pertsona batzuekin elkarbizitza atsegina izateko,
kortesiako, gizabideko arauak behar dira. Taldean giro atseginean lan egiteko, garbitasun- eta
txukuntasun-arau batzuk behar dira. Gizarte-konbentzioak garrantzitsuak dira, era berean,
jantokiko jarduerak egin eta joko-arauak errespetatzeko, besteak beste.
Gizarte-konbentzioak adostu behar dira elkarbizitzarako, baina, era berean, konbentzio horiek
"arbitrarioak" eta aldagarriak direla jakin behar dugu. Helburua ez da obedientziaren legeak
hala agintzen duelako irakastea gizarte-konbentzioak eta haiek modu akritikoan onartzea, eta
bai metakognizioko prozesuak baliatzea, ezarritako arauen arabera jokatzeko aukera ematen
duten aldetik; hala ere, gogoz bultzatu behar da konbentzioak aldatzeko prozesuen
irakaskuntza eta ikaskuntza, eta lan horren barnean, elkarrizketa eta negoziazio-prozesuak
bultzatu behar dira, guztion onerako.
Osagai honekin lotutako balioen eta jarreren artean, nabarmentzekoak dira, batetik,
berdintasuna, norberak gainerako pertsonek dituzten eskubide eta betebehar berberak dituela
aitortzen duen aldetik; eta bestetik, justizia eta ekitatea, desberdintasun- eta opresiobaldintzak zuzentzeko eta funtsezko balioak defendatzeko konpromisoa dakarten aldetik.
4. osagaia: gatazkak elkarrizketaren eta negoziazioaren bidez konpontzea.
Pertsonen eta taldeen artean gertatzen diren gatazkak landuko dira atal honetan. Pertsonek
gatazkak izaten dituzte eguneroko bizitzan, eta gatazka horiek familian, eskolan, jolasetan,
kirol-eremuan eta beste esparru askotan gertatzen dira.
Gatazka-egoera batek honako ezaugarri hauek ditu, besteak beste:
•
•
•

Desadostasun- edo liskar-egoera bat gertatzen da bi pertsonaren edo talderen - edo
gehiagoren - artean.
Pertsona edo taldeen interesak, beharrizanak, nahiak edo balioak bateraezinak
direnean edo hala direla uste denean gertatzen da gatazka.
Emozioek eta sentimenduek eragina izaten dute gertaeren interpretazioan.

Sarri askotan, konnotazio negatiboa izaten du "gatazka" hitzak, eta saihestu beharreko egoera
gogaikarriak direla uste izaten da. Egia da gatazka batzuek ondorio negatiboak dituztela, baina
egia da, era berean, gatazkarik gabe ez dagoela hazi eta hobetzerik.
•

•

Gatazkek ondorio negatiboak izan ditzakete eta kalte egin diezaiokete bizikidetzari.
Gatazkek izan ditzaketen ondorio kaltegarrietako batzuk dira, esaterako, komunikazioa
etetea, mesfidantza-giroa, negatibotasuna, oldarkortasuna, errudunen bila aritzea,
motibazioa galtzea, erabaki kaltegarriak hartzea eta helbururik ez erdiestea.
Gatazkek izan dezakete ondorio positiborik, eta onura ekar diezaiokete bizikidetzari.
Ondorio positiboen artean hauek aipa daitezke: oztopoei aurre egiten ikastea;
pentsamendu kritikoa eta sortzailea garatzen ikastea; asertibitatearen eta enpatiaren
garrantzia baloratzen ikastea; aniztasunaren kontzientzia hartzen eta berau
errespetatzen ikastea; ezberdintasunen artean irabazi komunerako elkarguneak

bilatzen ikastea; eta, gure ustez onenak izan ez arren, hartzen diren erabaki onak
onartzen eta geureganatzen ikastea.
Elkarrekin bizitzen ikasteko, garrantzitsua da gatazka-egoeretan elkarrekin bizitzen ikastea eta
egoera horiek indarkeria erabili gabe kudeatzen ikastea, elkarrizketaren eta negoziazioaren
bidez. Gatazka-egoerak hezkuntza-aukera bilakatzea da erronka. Bilakatze- edo eraldatze-lan
hori egiteko, irakaskuntza-ikaskuntza prozesuetan sartu behar dira gatazkak konpontzeko
negoziazio-prozedurak eta -teknikak, bai simulazio-egoerak eta irakaskuntza formaleko kasuak
aztertuz, bai ikastetxean eta familian eguneroko bizitzaren egoera informaletan sortzen diren
gatazkak kudeatuz.
Sarritan, diziplina-neurrien bitartez konpontzen dira ikastetxean edo familian gertatzen diren
bizikidetza-gatazkak. Gatazka horietan egindako jokabideek urratu egiten dituzte ikastetxeko
edo etxeko arauak, eta jokabide horietarako aurreikusitako diziplina-neurriak hartzen dira.
Bizikidetza-arauak urratzen direnean, beharrezkoa izaten da maiz, baina ez nahikoa, arauak
betearaztea eta erreakzio-erantzunak izatea. Neurri horiek baliagarriak dira, unean-unean,
jokabide suntsitzaileen ondorioak geldiarazteko, baina, bizitzarako prestatuz eraikitzeko, epe
luzean erabil daitezkeen estrategia proaktiboak baliatu behar dira. Oro har, gatazkak ez dira,
epe ertain edo luzean, beren horretan utziz edo azaleko konponbideen bidez konpontzen;
beraz, haien mamiari heldu behar zaio eta elkarrizketa zein negoziaziorako prozedurak eta
jokabideak erabiltzen ikasi behar da.
Asko eta askotarikoak dira osagai honekin lotutako balioak eta jarrerak. Horien artean,
nabarmentzekoak dira enpatia eta asertibitatea erakusten duten jarrerak, norberaren eta
gainerako pertsonen nahiak asebetez komunikatzeko bidea irekitzen dutenak, jarrera egokiak
baitira norberaren sentimenduak, pentsamenduak eta nahiak modu asertiboan adierazteko,
eta aldi berean, besteren sentimenduak, pentsamenduak eta nahiak era aktiboan entzun eta
kontuan hartzeko; arrazionaltasuna, argudio logikoak landu eta emozioak kontrolatzeko;
adierazkortasuna eta askatasuna, norberaren sentimenduak eta ideiak modu irekian eta
naturaltasunez azaltzeko eta gainerako pertsonak ere horrela jokatzeko aske senti daitezen;
moldagarritasuna eta malgutasuna, baldintza eta egoera aldakorretara bizkor egokitzeko;
pazientzia eta iraunkortasuna, esperientzia eta egoera zail eta etsigarriak lasaitasunez
jasateko; eta eskuzabaltasuna, besteren beharrizanak eta mugak gogoan hartuta, norberaren
dohainak eta trebetasunak partekatu eta gainerako pertsonei laguntzeko, ordainetan ezer
itxaron gabe.

