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e k a r p e n a k

Horregatik sortu zen Euskadiko
ikastetxeen sarea; horregatik, eta baita
Bikoteka Irakurtzen programa ikaste-
txeetan azaleratzen ari ziren beharreta-
ra ondo egokitu zelako ere. Izan ere,
aurreko ikasturtean egindako ebalua-
zio diagnostikoekin alderatuta, argi
ikusi zen hizkuntzaren eta irakurmena-
ren esparruan zenbait alderdi hobetu
beharra zegoela.

Bikoteka Irakurtzen programaren
barnean, askotariko materialak eta pro-
zedurak sartzen dira, eta metodologia
inklusibo berritzaileak erabiltzeko au-
kera ematen dute guztiek, ikasgeletan
aniztasunaren tratamendua sustatze-
ko, hizkuntzaren irakaskuntzan jada
erabiltzen diren didaktikak aberastuko
dituzten didaktika berriak garatzeko,
eta ikasleen lankidetzako gaitasuna

sustatzeko; horren bidez, ezagutzaren
gizarterako nahitaezkoak diren trebe-
tasun sozialak eta jarrera demokratiko-
ak garatuko dira eta, gainera, eskolako
zereginetan familien esku-hartzea sus-
tatuko da.

Kontzeptuen ikuspegitik, giltzarri
diren hiru alderdi hauetan oinarritzen
da programa: parekoen arteko tutore-
tza, familiak irakurketaren euskarri
bihurtzea eta irakurriaren ulermena.

Parekoen arteko tutoretza,
desberdintasunetatik ikastea

Parekoen arteko tutoretza (peer tu-
toring) lankidetzako ikaskuntza meto-
do bat da, bikoteen osaketan oinarri-
tzen dena, rolen banaketa batetik (tuto-
rea eta tutoretzapekoa) ondorioztatu-
tako erlazio asimetriko bat, eta ezaguna

Bikoteka Irakurtzen, parekoen arteko ikaskuntza
bultzatzen duten ikastetxe euskaldunen sarea1

Errenteriako Koldo Mitxelena ikastetxean

Bikoteka Irakurtzen programak
2009-2010 ikasturtean ekin zion
bere ibilbideari,
berritzeguneetako aholkularitza
zerbitzuen bidez, lankidetzako
ikaskuntzaren inguruan eta,
zehazki, Llegim en parella
programaren inguruan interesa
agertu zuten Irun eta Ordizia
aldeko ikastetxeen sare bat osatu
ondoren. Llegim en parella
programa abian da Katalunian,
2006-2007 ikasturteaz geroztik.
Bai ikastetxeek eta bai
aholkularitza zerbitzuek erakutsi
zuten interesa bi ildo hauen
inguruan sortu zen: alde batetik,
irakasleek nahiz ikastetxeek gero
eta interes handiagoa zuten
lankidetzako metodologietan
prestatzeko, eta ikasgeletan
metodologia horiek praktikan
jartzeko. Eta, bestetik, programa
beren hizkuntzetan garatu zuten
(katalanez Kataluniako eta Balear
Uharteetako sareetan, eta
gaztelaniaz, berriz, Aragoiko
sarean) eta irakurriaren ulermena
landu zuten beste ikastetxe
batzuen sareek lortutako emaitza
positiboek ere interes hori indartu
egin zuten.

1Marta Flores Coll, Bartzelonako Universitat Autònomako Oinarrizko Psikologia, Psikologia Ebolutibo eta Hezkuntza Saileko ikerketa ataleko
bekaduna.
David Duran Gisbert, Bartzelonako Universitat Autònomako Oinarrizko Psikologia, Psikologia Ebolutibo eta Hezkuntza Saileko irakaslea.
Parekoen arteko Ikaskuntzari buruzko Ikerketa Taldeko koordinatzailea (http://ice2.uab.cat/grai/).
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eta partekatua den helburu komun bat
ardatz hartuta: irakurmena hobetzea;
irakasleak planifikatutako erlazio es-
parru batetik abiatuta lortuko da hori
(Duran eta Vidal, 2004). Egituratutako
interakzio gidoi bat abiaburutzat hartu-
ta, bikote horretako bi kideek ikasi egi-
ten dute. Tutoretzapekoak, kide duen
tutore horrengandik laguntza egokitua
eta etengabea jasotzen duelako; eta tu-
toreak, irakastea oso ikasbide ona izan
daitekeelako (Cortese, 2005). Beraz,
ikasgeletan eta ikastetxeetan ditugun
maila desberdinei probetxu pedagogi-
koa ateratzea da kontua, eta, horrega-
tik, hezkuntza inklusiborako metodo-
logia eraginkortzat hartzen da pareko-
en arteko tutoretza (Topping, 1996).

Metodologia hori oso konplikatua
ez bada ere, parte-hartzaileei, hots,
maisu-maistrei, ikasleei eta familiei, ha-
sierako prestakuntza egitea eskatuko
die. Alde batetik, parte hartzen duten
maisu-maistrek programaren oinarriei
buruzko prestakuntza jaso beharko
dute. Horrez gain, ondo jakin beharko
dute zer egin behar den ikastetxeetan
eraginkortasunez gara dadin, eta, ho-
rretarako, prestakuntzaren zati bat au-
rrez aurre jaso beharko dute (Duran eta
Flores, 2008); aurrez aurreko hiru saio-
ren  eta ikasgela birtual baten bidez an-
tolatzen da prestakuntza hori, eta, ikas-
gela birtual horretan, programaren ja-
rraipen egokia egiteko jarraibideak es-
kaintzeaz gain, abian jartzerakoan sor-
tuko diren zalantzak planteatuko dira,
eta landu dituzten materialak eskainiko
dizkiote elkarri. Horrela, ikasturtean
zehar eta lankidetzan oinarrituta, pro-
grama gauzatuko duten ikastetxeen sa-
rean sartuko dira parte hartzen duten
maisu-maistrak. Programa ezartzen ari
diren maisu-maistrek elkarrekin ikas-
tea lortu nahi da horren bidez, beren
jarduerari buruzko gogoeta eginez, eta,
horrekin batera, ikastetxeek ere elka-
rrengandik ikastea lortu nahi da. Horre-

gatik, ikasleen artean ez ezik irakasleen
eta ikastetxeen artean ere parekoen ar-
teko ikaskuntza bultzatzea da helbu-
rua.

Seme-alabekin etxean irakurketa-
ren esparruan tutore lana eginez beren
gogoz parte hartu nahi duten familiei
ere hasierako prestakuntza emango
diete irakasleek, eta programaren oina-
rriak eta rol bakoitzean garatu beharre-
ko jarduerak azalduko zaizkie presta-
kuntza horretan. Horren ondoren, ira-
kurketa saioak berak hasiko dira, 30 mi-
nutukoak, ikasgelan bertan nahiz bo-
luntario diren familien etxeetan; guzti-
ra, 24 saio 12 astean.

Irakurriaren ulermena, eskolako
arrakastarako gako

Gauza jakina da oso modu erabaki-
garrian sustatzen duela irakurmenak
pertsonaren autonomia. Irakurlearen
eta testuaren arteko interakzio prozesu
bat da, non, prozesu horretatik abiatu-
ta, irakurlea bere irakurketa gidatuko
duten helburuak asetzen saiatuko den
(Solé, 1992). Testu idatziak ulertzeko
eta erabiltzeko nahiz horiei buruz go-
goeta egiteko eta berorietan modu per-
tsonalean inplikatzeko gaitasuntzat har
dezakegu irakurmena, horrela, norbe-
raren helburuak lortzeko, norberaren
ezaguerak eta gaitasunak garatzeko eta
gizartean parte hartzeko (PISA/OCDE,
2009).

Testuen ulermenerako, Solé-ren iri-
tziz (1992), beharrezkoak diren estrate-
giek gidatuko dituzte programan biko-
teen barneko elkarreragina egituratze-
ko erabiltzen diren Jarduera Orriak: ira-
kurketaren asmoak ezagutzeak, aurre-

tiazko ezaguerak aktibatzeak, hipote-
siak lantzeak, funtsezkoa den informa-
zioa kokatzeak, berorren ulermen par-
tziala egiaztatzeak, aurretiaz dituen
ideiak testuaren garapenaren aurrez
aurre jartzeak eta esanahiaz jabetzen jo-
ateak; hori guztia, jarrera kritikoa eta
konstruktiboa hartuta eta, aldi berean,
ondorioak atereaz eta balioespenak
eginez, testua sakon eta kritikoki uler-
tzea lortzeko.

Beraz, irakasleek, ikasleen ingu-
ruarekin lotutako askotariko testuak
abiapuntutzat hartuta eta printzipio ho-
riei jarraituta, bikoteen harremanak
egituratuko dituzten Jarduera Orriak
landuko dituzte, tutoreak eta tutoretza-
pekoak zer egin behar duten zehazte-
ko. Ikus dezagun, bada, interakzio hori
nola antolatzen den saioan.

Testua irakurri aurretik, aurretiazko
jarduerak gidatuko ditu tutoreak, eta
testuaren ezaugarrien azterketan, hi-
potesien iragarpenean eta tutoretzape-
koaren aurretiazko ezagueren aktiba-
tzean oinarritzen dira jarduera horiek.
Horren ondoren, testua ozen irakur-
tzen hasiko dira: lehenengo, tutorea;
gero, biek batera irakurriko dute, baina
tutorea pixka bat aurretik joaten saiatu-
ko da, erritmo eta doinu egokia marka-
tzeko; eta, azkenik, tutoretzapekoak
irakurriko du, PPP teknikari (Pause,
Prompt, Praise) jarraituz (Whendall
eta Colmar, 1990). Akatsen bat egiten
badu, geldialdi bat egin eta tutoretza-
pekoari abisu emateko (Pause) aukera
ematen dio teknika horrek; handik se-
gundo batzuetara, egindako akatsaz ja-
betzen ez bada, lorratz edo pista bat e-
mango dio tutoreak (Prompt); eta aka-

Irungo Belaskoenea ikastetxean.
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tsa zuzentzen duenean, irakurtzen ja-
rraitzera animatuko du (Praise).

Irakurketan oinarritzen diren jar-
duerak egin ondoren, saioaren biga-
rren zatiari ekingo zaio: hasieran adie-
razitako hipotesiak egiaztatuko dira
saio horretan, eta irakurritako testua-
ren edukiari buruzko galderei eran-
tzungo zaie. Saioa amaitzeko, testuari
buruzko jarduera osagarriak egingo di-
ra, egin beharrekoa bikoteen lan errit-
moaren arabera amaitzeko aukera
ematen duten jarduera osagarriak. Ha-
mabostean behin, autoebaluaziorako
jarraibide baten bidez, bikoteek beren
ikaskuntza prozesuaren kontzientzia
hartuko dute, beren aurrerapenak ba-
lioetsiko dituzte, izan dituzten zailtasu-
nei buruzko gogoeta egingo dute, eta
hurrengo saioetarako hobetzeko pro-
posamenak egingo dituzte.

Zenbait saio egin dituztenean, tuto-
re lana betetzen ari diren ikasleei eska-
tuko zaie, zehazki, beren tutoretzape-
koentzat pare bat Jarduera Orri lantze-
ko, saioetan irakasleek eman dizkieten
ereduei jarraituz, bai formaren aldetik
eta bai edukiaren aldetik. Orri horiek
lantzeko, kontuan izan beharko dituzte
beren tutoretzapekoen interesak eta
zaletasunak, horien bidez irakurketa
sustatzeko eta ulermen jarduerak, ira-
kasleen gidaritzapean eta haien ahol-
kuei jarraituz tutoreek landu dituzten
jarduera horiek, egitera bultzatzeko.
Zalantzarik gabe, ikasmaterialak egitea
oso ikasbide polita da.

Horrez gain, irakasleek badituzte
zenbait ebaluazio tresna ere, progra-
man bikoteen bilakaeraren jarraipena
egiteko eta, amaieran, bikote bakoi-
tzak egin duen prozesua balioesteko.

an” oinarritzen dira askotan; baina ba-
da oraindik aztertu gabeko ildo bat, ho-
rien osagarri izan daitekeena: familiak
beren seme-alabei etxean laguntza
emateko prestatzea, ikaskuntzan au-
rrera egin dezaten. Horrez gain, beha-
rrezkoa dirudi familiei beren seme-ala-
ben ikaskuntza nola sustatu jakiteko ja-
rraibideak emateak, eta horixe iradoki-
tzen du hainbat azterlanek (Al-Momani
et al., 2010). Horregatik, hain zuzen,
Bikoteka Irakurtzen programak ga-
rrantzi handia ematen dio familien par-
te-hartzeari, eta, lan hori etxean gara-
tzeko, ondo egituratutako eta zehaztu-
tako gidoi bat eskaintzen du. Irakasle-
en zeregina familien partaidetza han-
dia lortzea izango da, eta, familien par-
te-hartze horrek dituen eragin positi-
boak argi eta garbi izanda, ikaskuntzak
hobetzeko etxetik laguntzea beharrez-
koa dela ikusaraztea familiei.

Bikoteka Irakurtzen sareko lehen
emaitzak

Irakasleen eta ikastetxeen sareko
lanak abagune ederra eskainiko du pa-
rekoen artean (irakasleen eta ikastetxe-
en artean) ikasteko eta, aldi berean,
praktikari buruz gogoeta egiteko eta,
ikerketa eta ekintzarako egitura bate-
an, programa garatzeko eta hobetzeko.
Ildo horretatik, 2009-2010 ikasturtean,
programa abiaraztearekin batera, iker-
keta bat egin zen Euskadiko ikastetxe-
en sarean, lagintzat Lehen Hezkuntza-
ko eta Bigarren Hezkuntzako 340 ikas-
le hartuta (Moliner, Flores eta Duran,
2011). Ikaslearen irakurmenean Biko-
teka Irakurtzen programak zer-nola-
ko eraginak zituen ikertzeko plantea-
mendua egin genuen, bai ulermena eta
bai irakurle gisa bakoitzak bere buruaz
zuen irudia kontuan hartuta. Zenbait
autorek diote lankidetzako ikaskun-
tzak norberak bere buruaz duen iritzia
hobetzeko zeharkako programa gisa
balio dezakeela (Miller eta Morgan,
2006).

Horretarako, bi dimentsio horietan
aurre-test eta postest probak egin zi-
ren, eztabaida taldeak osatu ziren parte
hartu zuten ikasleen artean, erdi egitu-

Horrela, bikote bakoitzak eta, aldi be-
rean, ikasle bakoitzak egin duten ikas-
keta prozesua balioesteko nahiko in-
formazio fidagarria izango dute irakas-
leek, abiapuntutzat hainbat elementu
hartuta: bikoteen behaketarako erre-
gistroa, irakasle bakoitzak testuingu-
ruaren eta sortzen diren beharren ara-
bera egokitu dezakeen erregistro hori,
tutoretza saioetan ikasleek landutako
Jarduera Orriak, bikotearen autoeba-
luaziorako jarraibideak, familiako tuto-
retza saioen egunerokoa, tutore diren
ikasleek landutako orriak edota iraku-
rriaren ulermena balioesteko hasiera-
ko eta amaierako probak.

Eskolako zereginetan familiek
duten esku-hartzea

Familiek betetzen duten funtzioa
ere oinarri-oinarrizkoa da programa-
ren barnean; izan ere, ikastetxean pare-
koen artean tutoretza saioak garatzea-
rekin batera, irakasleek tutoretza saio-
ak etxean egiteko gonbita egingo diete
familiei, horrela, haur horiek beren
ikaskuntza indartu dezaten. Azterlan
ugarik argi erakutsi dute familiek modu
aktiboan esku-hartzeak beren seme-
alaben eskolako arrakastan zer-nolako
zerikusia duen (Sénechal, 2006). Martí-
nezek (1992) dio, familiek ikastetxean
modu aktiboan parte hartzen dutene-
an, familia horietako seme-alaben es-
kola-errendimendua handitu egiten
dela, eta ikastetxean, berriz, irakaskun-
tzaren kalitatea hobetu egiten dela.

Familiek esku hartzeko borondatea
azaldu arren, irakasleek eta ikastetxeek
badakite ez dela gauza erraza. Ikaste-
txeek familiei proposatu ohi dizkieten
jarduerak familiak ikastetxera “joate-

Deusto LHI-técnica ikastetxean



ratutako elkarrizketak egin zitzaizkien
programa praktikan jarri zuten maisu-
maistrei, eta galdeketak egin ziren, go-
gobeteta gelditu ziren jakiteko eta irre-
gulartasunak hautemateko.

Lortu ziren emaitzak pozgarriak
izan ziren, ikasle guztiek egin baitzuten
hobera euskarazko ulermenean, tuto-
retza mota eta betetako rola edozein
izanik ere. Aurretiaz beste hizkuntza
batzuetan egin diren azterlanekin eta
parekoen arteko tutoretzari buruzko
ikerketen emaitzekin bat datoz emaitza
horiek, eta argi utzi dute desberdintasu-
netatik abiatuta ikasteko aukerak sor-
tzeko gai den metodologia horren era-
ginkortasuna.

Aztergai hartu genuen gure biga-
rren aldagaiari dagokionez, hau da, ira-
kurle gisa ikasleak bere buruaz zuen
irudiari dagokionez, lortutako emai-
tzek berretsi egin dute, neurri batean,
espero genuena. Elkarren arteko tuto-
retza horretan parte hartzen duten ikas-
leengan, norberak bere buruaz duen
iritziak estatistikoki hobera egiten du,
modu nabarmenean, eta hori are esan-
guratsuagoa da tutoretza finkoan tuto-
re lana betetzeko aukera izan duten
ikasleengan. Aldiz, modalitate finkoa-
ren barnean, tutoretzapekoen lekua
bete duten ikasleengan arlo horrek go-
ra egin badu ere, gorakada hori ez da
izan horren esanguratsua. Idazle gisa
bakoitzak bere buruaz duen iritziari bu-
ruz aurrez egindako lanekin (Duran eta
Monereo, 2008) bat datorren emaitza
hori, agian, aldatu egingo litzateke, tu-
tore rola bete duten ikasleek ere ikas-
kuntza prozesu bat bete behar izan du-
tela ulertaraziko baliekete irakasleek
ikasleei (hasierako prestakuntzaren bi-
dez), eta Jarduera Orrien prestaketan
tutoretzapeko funtzioa bete dutela
ulertaraziko baliekete.

Sakon aztertu ziren bi aldagai ho-
riez gain, azterlanak argi erakutsi du pa-
rekoen arteko tutoretzak beste hainbat
dimentsiotan egin dezakeen ekarpena;
esate baterako, trebetasun sozialetan,
ikaskuntza prozesuko inplikazioan,
barneratutako erantzukizunean… Ho-
riek guztiak aipatu dituzte parte-har-

tzaileek, eta izugarrizko garrantzia dute
guztiok erronkatzat hartu dugun kalita-
tezko hezkuntza horretan.

Emaitza horiek ikusita, espero du-
gu irakasle eta ikastetxeak animatuko
direla ikasleen bitartekotza ahalmena
mobilizatzeko ikasleen desberdintasu-
netatik abiatzen diren lankidetzako
ikaskuntza metodoak ?parekoen arte-
ko tutoretza, adibidez? txertatzera, el-
karri laguntza eta euskarria emanez eta
irakasleen gidaritzapean, elkarreragi-
nak ahalik eta kalitate handienekoak
izan daitezen. Horrez gain, irakasleen
eta ikastetxeen sareko lana, parekoen
arteko prestakuntza tresna izateaz
gain, iraunkortasunaren ikuspegitik
berrikuntzak egiteko lagungarri izango
dela eta, epe ertainera, ikastetxeetako
ohiko jarduera bihurtuko dela espero
dugu.•
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