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Honako dokumentu hau 3 saiotan egiteko jardueren proposamenaren laburpena da (bi
jardueraz osatutako 2 sentsibilizazio-saio eta eskola-jazarpenaren aurka sentsibilizatzeko
mini-laburmetraia egiteko bat). Horietako bakoitzaren garapen zabaldua "Bigarren
Hezkuntzako Unitate Didaktikoaren Garapena" izeneko dokumentuan kontsulta daiteke.
Sentsibilizazio-saioak aukerakoak dira eta ikasleei jazarpen-egoerak prebenitzeko, antzemateko eta horien aurrean ekiteko modua ezagutzen laguntzeko helburua dute. Bi saiotan
landuko dugu:

1. SAIOA: PAREKOEN ARTEKO ELKARBIZITZAREN
OINARRI NAGUSIAK (AUKERAKOA)
Ikasleekin batera ikasgelako eta ikastetxeko elkarbizitzaren oinarrian dauden
balioak aztertzea.
Ikasleak aniztasunaren orokortzeaz eta aberastasunaz kontzientziatzea,
lehiaketako leloari jarraiki, denok ezberdinak gara baina ez axolagabeak.
1 eta 2 jardueren bitartez garatuko da.

1. jarduera. GURE ARTEKO EZBERDINTASUNAK
EZAGUTZEA, AXOLAGABEAK IZAN GABE.
Ikasleekin batera hainbat kasu praktiko aztertuko ditugu, zera ahalbidetuz:
Elkartasuna,
errespetua

eta

berdintasuna,
aniztasuna

desberdintasunarekiko

sustatzea

(etnikoa,

sexuala,

desgaitasunaren araberakoa, erlijiosoa...).
Norbere eta besteen ezagutzan hausnartzea, ezberdintasunen
aitorpenean,

baztertuak

ez

izateko

eskubidean

eta

elkarrekin,

elkarbizitzan, ez gara eskola-jazarpenaren aurrean axolagabeak izango.

Eskola-jazarpena

edo

ziberjazarpena

identiﬁkatzeko

eta

kontzeptualizatzeko oinarrizko nozioetan hausnartzea, zera ezagutzeko:
Denok barruan gaudela (jazarpena jaso duena, jazarpengilea,
ikusleak,

senideak,

irakasleak

eta

gainerako

hezkuntza-

eta

gizarte-eragileak).
Eskola-jazarpena zer den eta zer ez den, zergatik oharkabean pasa
daitekeen, arrisku-faktoreak, etab.

2. jarduera. GUZTIOK BATENTZAT ETA BAT GUZTIONTZAT
Parekoen Biltzarra sortzea, ikasgela osoak parte hartuz, bertan honako postu hauek
aukeratuko

dira:

presidentea,

idazkaria,

berdintasun-bokala

eta

ikasleen

defendatzailea. Bertan ikastetxeko elkarbizitza-planeko arau nagusiak aztertuko
dira:
Balizko eskasiak eta hobetzeko iradokizunak balioestea, jazarpen-egoerak saihesteko.
Ikasleek ikasgelan eta ikastetxean elkarbizitzarako adostutako oinarrizko arauak jarrai dezaten sustatzea.

2. SAIOA: JAZARPENAREN AURKAKO
EKINTZAILEAK
Jazarpenaren

jokabide-determinismoa

haustea,

gatazkak

kudeatzeko

hautabideak aitortuz.
Elkarrizketa asertiboa eta trebetasun sozio-emozionalak
sustatzea, eskola-jazarpenaren aurkako tresna gisa.
Pasibotasunak eta isilik geratzeak eskola-jazarpenaren
aurrean konplize egiten gaituztela aitortzea.
3 eta 4 jardueren bitartez garatuko da.

3. jarduera. BETI DAGO HAUTABIDEREN BAT.
Role-playing erabiliz, ikasleek:
Istorio bat hautabide desberdinekin amai daitekeela ikasi ahal
izango dute (jarrera pasiboa, indarkeriazkoa eta asertiboa). Jazarpenaren
aurrean dauden erantzunen aniztasunaz ohartuko dira.
Trebetasun sozialak, emozioen adierazpena eta garapena,
gatazken ebazpena, sormena, interdependentzia, etika eta moraltasuna,
enpatia, berdintasuna eta elkartasuna, etab. sustatu ahal izango dituzte.
Eztabaida egingo da; bertan ikuspuntu ezberdinak modu asertiboan aztertuko dira, ez-bazterketarako eskubidea sustatuz.

4. jarduera. ZURE LAGUNTZA JAZARPENAREN AURREAN.
Zenbait web-esteken bitartez, desgaitasuna duten eta ez duten ikasleek
jazarpenaren aurka ekiteko egokitasuna egiaztatuko dute, baita zer
estrategia erabili ere.
Jazarpena ez isilarazten, indarkeriazko jarrera nola salatu, biktimaren
kasuan laguntza nola bilatu, etab. ikasiko dute.
Ikasle laguntzailearen irudia aintzat har daiteke.
Jardunbide-protokolo bat sortu ahal izango dute, desgaitasuna duten
eta ez duten ikasleek eskola-jazarpenaren aurka nola ekin jakin dezaten,
arduraz, berdintasunez, konpromisoz, etab.

3. SAIOA: SAIO ESPRESA: SENTSIBILIZAZIO-LABURMETRAIA
SORTZEA (DERRIGORREZKOA)
Une honetatik aurrera derrigorrezkoa den eskola-jazarpenaren aurrean kontzientziatzeko
eta sentsibilizatzeko mini-laburmetraia sortzen hasiko da (lehiaketan parte hartzeko
derrigorrezkoa), non:

Gela-taldean lana nola egingo dugun erabakiko dugu.
Mini-laburmetraia eta gidoia egingo ditugu; horretarako baliabide tekniko eta artstiko ezberdinak erabil daitezke, baita sartu nahi diren baliabide material, teknologiko eta
berritzaileak ere (soinu-efektuak, lokalizazioa, irudiak, kredituak, musika, etab.).
5. jardueraren bitartez egingo da.

5. jarduera. HUNKITZEN ETA SUSTATZEN DUEN BIDEOA
Sentsibilizatzeko mini-laburmetraia egingo dugu, gidoiarekin batera; horretarako
baliabide material eta teknologiko ezberdinak erabili ahal izango dira, baita baliabide
tekniko eta artistikoak ere. Hortaz, ez dago ikasteko eta parte hartzeko oztoporik. Honako
urrats hauek eman daitezke:
Eskola-jazarpenaren
Brainstorming

teknikak

oinarrizko

ezagutzetan

eskola-jazarpenaren

sakontzen

funtsezko

alderdi

hastea.
guztiak

identiﬁkatzeko modua emango du.
Preprodukzioa: pertsonaiak diseinatzea, gidoia idaztea, eszenak eta
elkarrizketak planteatzea, lokalizazioak aukeratzea, talde artistikoa eta teknikoa
aukeratzea, jantziak, altzariak, etab.
Produkzioa eta ﬁlmatzea: mini-laburmetraia egiteko baliabide teknikoak eta
artistikoak erabili ahal izango dituzte, baita eskura dauzkaten elementu material eta
teknologikoak ere, eta sartu nahi diren elementu berritzaileak ere.
Izenburua aukeratzea, 140 karakterekoa gehienez, mini-laburmetraiarako.
Produkzio ondokoa: ﬁlm laburra editatzea eta muntatzea. Horretarako
beharrezkoa da produkzio-fasean sortutako material digitala aukeratzea; irudiak,
soinuak eta kredituak gehi daitezke.
Mini-laburmetraia

irakaslearen

Gune

Pribatutik

online bidaliko da,

.avi/.mp4/.mov formatuan (YouTube-k onartzen dituenetan) eta 100 Mb-ko
gehieneko pisuarekin.

OHARRAK

Lanerako planak eta egitekoen esleipenak ikasleen arteko aniztasuna aintzat
hartuko dute: denek egindako lan integrala osatu beharko da. Garrantzitsua da ikasle
guztiak prozesuan murgilduta sentitzea, eta ikasketa-erritmo ezberdinak errespetatzea,
eskola-jazarpenari buruz azaldutako ideiak barneratzeko.
Parte hartzea sarituko da, baina baita errespetua, tolerantzia, elkarlana eta guztien
inklusioa ere.
Funtsezkoa da ikasleen arteko erabaki-hartze demokratikoa, mini-laburmetraian
islatu nahi duten alderdia aukeratzeko.
Saiorako komenigarria da aldez aurretik bideoa grabatzeko modua emango
duten baliabide material eta teknologikoak prestatzea (smartphone bat edo tablet bat
erabil dezakezue) ikasleek jardueraren egunean dena eskura izan dezaten.
Irabazle suertatzen diren bideoak besterik ez dira argitara emango. Kasu horretan,
lehiaketa honetako antolatzaileek bideoan parte hartzen dutenen irudi- eta ahots-eskubideak eskatu ahal izango dituzte. (Ikus Lege-oinarriak).
Mini-laburmetraian musikarik erabiliz gero, eskubiderik gabea izango da, bateraezintasunak edo YouTube-k ukatzea saihesteko.
Epaimahaiak sormena, igorritako mezua, gidoia eta bideoaren irisgarritasuna
aintzat hartuko ditu batez ere.
Saio espres bat egiteko aukera hartzen duten irakasleek aurreko saioetarako
planteatutako materiala erabili dezakete, baita saio horretarako materialetan eskaintzen
diren argibideak jarraitu ere.
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