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3. IKASTETXEKO BIZIKIDETZAREN DIAGNOSTIKOA
Gure [ikastetxeko / eskolako / institutuko / ikastolako] elkarbizitzaren egoerari
buruzko datuak jasotzeko prozesuan, zenbait inkesta burutu ziren, eta alderdi hauei
buruzko iritziak jaso ziren:
•

Ikasgeletan eta, oro har, ikastetxean bizi den elkarbizitza-giroa.

•

Irakasleen eta ikasleen arteko harremana, ikasleen artekoa, irakasleen eta familien
artekoa, irakasleak ez diren langileen eta familia edo ikasleen artekoa, irakasleen
eta irakasleak ez diren langileen artekoa.

•

Ikastetxean edo ikasgeletan jasotako arauei buruzko gogobetetze- edo
desadostasun- maila eta betetze-mailari buruzko iritzia.

•

Aztertu beharreko alderdirik premiazkoenak elkarbizitza eta harremanei
dagokienez.

•

Dagoeneko ezarri diren jarduerak (ikasgelako bilerak, Tutoretza Jarduerako Plana,
iradokizunen postontzia, zuzendaritza-taldearen, irakasleen, irakasleak ez direnen,
ikasleen edota familien arteko komunikazio-kanalak, elkarbizitza sustatzeko eskolaz
kanpoko jarduerak, etab.).

•

Harreman-gatazka gehieneko gune edo uneak ematen dutenak.

•

Irakaskuntza-estilo edo –jarduerak, denen partaidetza sustatzen duten
irakaskuntza-metodologiak eta –ikuspegiak.

•

Ikastetxean, arazoak sortzen dituzten ikasleekin erabili ohi diren neurri
zuzentzaileak / zigorrak.

Inkesten emaitza honako hau izan zen:
•

IRAKASLERIA: Irakasleen %65k ikastetxean elkarbizitza ona edo oso ona zegoela
erantzun zuen. %30k uste du hobetu ahal dela. %5k ez du erantzunik ematen.
Klaustroaren erdiak baino gehiagok uste du familiekiko harremana hobetu behar
dela. % 10k uste du ikastetxeak ikasleen arteko gatazkak konpontzeko duen modua
[zuzena / okerra / hobetu behar da / dagokiona…] dela.

•

IKASLERIA: ikasleen %15 pozik dago ikastetxeko elkarbizitza positiboaren
mailarekin. %35k uste du ez dela ona. % 10 sentitu da noizbait [beldurtuta /ez
seguru /gaizki] ikaskide edo irakasleren batek emaniko tratuarengatik.

•

FAMILIAK: familien %60k uste du ikastetxeko araudia [zuzena / zorrotza /
desegokia] dela. Familien %10k nahiko luke gai hau sarriago jorratzea ikasgelan.
Familien %10k beharrezkotzat jotzen du gurasoentzako Internet bidezko
jazarpenari buruzko prestakuntza..

•

IRAKASLEAK EZ DIREN LANGILEAK: %50k babesik gabe sentitzen dela ikasleen
jarrera txarren aurrean. %50k uste du ikastetxeko elkarbizitza ona dela. %50k
hezkuntza-komunitatearen babesa nabaritzen du eguneroko lanean.

•

Hezkuntza-komunitatearen iritzi guztiak aztertu ondoren, zein arlotan sakondu
behar zen erabaki zen, eta, horren ondorioz, ondorengo atalean ikus daitezkeen
helburuak aurkeztu ziren.
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