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PARLEM DE...

Ensenyar a conviure
1. Per què hem d'ensenyar a conviure?
L'ésser humà és “animal racional”, sociable per naturalesa, la qual cosa no vol dir que la socialització
li sigui fàcil o li vingui donada. És necessari ensenyar a conviure. Hem pogut observar que s'escriu
força, i sobretot es parla, d'aprendre a conviure, però creiem que és prioritari abans l'ensenyar
a conviure.
De fet observem diferents formes de viure ara. Primer, els que simplement coexisteixen; són els
que opten per la soledat, sense comunicació entremig de variats col·lectius.
Un altre tipus de manera de viure que veiem és l'individualista, el que es fica en si mateix, no rep
informació de l'exterior i no s'enriqueix dels estímuls dels demés.
Un tercer grup foren els que provoquen i, sovint, mantenen conflictes amb els demés, els que no
assimilen les maneres de pensar dels altres i són motiu de lluita i d'agressivitat.
Finalment, els que viuen en harmonia amb els demés, comparteixen sentiments, experiències i
vivències i això en la família, en el treball, amics, veïns, etc. Aquesta sintètica classificació no està
tancada ni tampoc hom ha nascut per enquadrar-se en una d'aquestes maneres de viure; fins i
tot pot passar d'una a una altra. I per fer-ho millor és necessari ensenyar a conviure. Especialment
s'ha d'ensenyar en l'etapa infantil i primària
2. Primer són les persones
L'educació, en la qual molts hi estem implicats, té el paper més rellevant per intentar acomodar
a la persona dins d'una societat on visqui en harmonia amb els demés, aprengui d'ells i sigui també
font de cultura per a la millora de la convivència. Que és una tasca complicada, és evident. Malgrat
els gran avenços de la humanitat vivim en la paradoxa de la conflictivitat tant a gran escala com
a petita.
Des d'ara ens proposem de senyalar alguns casos de conflictivitat que poden fer que disminueixi
significativament la seva intensitat amb l'ajut de l'educació. Partim de la base de que... [llegir més]
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