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Organizan:

1. ESKOLA-JAZARPENEAN ERAGINA DUTEN FAKTORE PERTSONALAK ETA TESTUINGURUKOAK
Honako taula honetan ibilbide laburra egingo dugu oldarkortasuna, biktimizazioa, etab.
errazten edo eragiten dituzten arrisku- edo babes-faktore pertsonaletan (kognitiboak,
nortasunari loturikoak, etab) testuingurukoetan edo inguruari loturikoetan (familia-, gizarteeta eskola-faktoreak).

ERASOTZAILEA

ELEMENTU
PERTSONALAK

Intzidentzia handiagoa gizonezkoengan,
adina gela-taldearen batez bestekoa
baino handiagoa (Cerezo, 1998);
oldarkortasuna, egozentrismoa (Serrano
eta Iborra, 2005); antsietatea, frustrazioa
jasateko tolerantzia eskasa; enpatia falta
(Armas, 2007) auto-estimu baxua
gainerako gela-taldearekin alderatuta,
baina biktimena baino handiagoa,
auto-kontrol eskasa, sentsazioak bilatzea,
bestelako arrisku-jokabideetan
inplikatzea (Cerezo eta Méndez, 2012;
Cerezo eta Méndez, 2013; Méndez, 2013),
etab.

BIKTIMA

Erasotzaileek baino adin txikiagoa eta
gela-taldearen batez besteko adinaren antzekoa;
ahalkea, auto-estimu baxua, antsietate handia,
auto-kontrol eskasa eta gizarte-ospe txikia, etab.
(Cerezo, 2009) eta intzidentzia handiagoa
neskengan (Save the Children, 2016).

Indarkeria erabiltzea bikotekideen
arteko edo seme-alabekiko gatazkak
FAMILIA-GIROA

ebazteko; diziplina ahula eta
hezkuntza-estilo permisiboak
erabiltzea, tolerantea zein autoritarioa,
etab. (Calvo eta Ballester, 2207;

Gehiegizko babesdun familia-giroa (Cerezo, 1998;
Ortega, 2000) anai-arreben arteko harreman
hierarkizatuak (Piñero, López-Espín, Cerezo eta
Torres-Cantero, 2012).

Cerezo, 1998).

Eskola-errendimendu baxua,
ESKOLA-GIROA

absentismoa, ikasmaila errepikatzea eta
baita eskola-porrota ere (Cerezo, 1998).
Elkarbizitza-arauen anbiguotasuna edo

Gai horiek lantzeko esperientzia- eta
baliabide-falta (Serrano eta Iborra, 2005), baina
behin antzemanda gaiaz sentsibilizatuta ageri dira.

falta (Ortega, 1998).

Indarkeriazko jokabideak ikastea
PAREKOEN TALDEA

beste subjektuetan ikusi eta gero, edo

Azpiratze-patroiak eta auto-estimu baxua. Onartua

taldearen erantzun sozialak jokabide

izateko beharra.

horiei sostengua emanez (Armas,
2007).

Indarkeriaren onarpen soziala,
komunikabideetako ereduen bitartez
GIZARTE-INGURUA

(Calvo eta Ballester, 2007); Fernández,

Ezberdintasuna negatibotzat jotzea. Ahul

1998) eta teknologia berriak biktimari

agertzeko beldurra. Besteekiko tolerantzia eza.

ospea kendu eta mehatxatzeko

Isiltasunaren legea. Babesgabetasuna.

helburuaz erabiltzea (Sanmartin,
Gutiérrez, Martínez eta Vera, 2010).

2. ZER EGIN DEZAKEGU ESKOLA-JAZARPENAREN AURREAN?
Eskola-jazarpeneko egoerak antzemateko modua emango diguten biktimizaziorako edo
agresibitaterako aipatutako arrisku-faktoreen ostean, egoera horiei nola aurre egin
dakiekeen aztertzea egoki dela uste dugu. Eskola-jazarpeneko egoerak prebenitzeko eta
aurre egiteko eman daitezkeen urratsak egituratu egingo ditugu, oro har. Hala eta guztiz
ere, ikastetxe bakoitzak, kasu bakoitzak, ikasle bakoitzak, hamaika berezitasun dauzkate; ez
dago formula magikorik ematerik, beraz.

2.1. SENTSIBILIZAZIOA
Normalean, irakasleek uste izaten dute ez dutela eskola-jazarpenari aurre egiteko behar
adina prestakuntza (Ikaskuntza eta Irakaskuntzari buruzko Nazioarteko Azterketa, TALIS Teaching and Learning International Survey-, ELGAk egina, 2009) eta batzuetan modu
ezberdinetan jokatzen dute gertakari berdin baten aurrean; hala, erantzun sorta zabala
eratzen dute, mutur batetik bestera, egozten dioten larritasunaren arabera, nola jardun behar
duten zehazki jakin gabe. Hori dela eta, funtsezkoa da irakasleak eskola-jazarpenean
trebatzea, eskola-inguruan eman daitezkeen egoeren aurrean antzematen, prebenitzen
eta esku hartzen jakiteko.

Irakasleak eta senideak guraso-eskola, ikastaro telematiko edo webguneetan eskura
dagoen informazioaren bitartez trebatzea.
Jazarpenaren aurrean sentsibilizatzeko kanpainak (horma-irudiak, bideo-forumak,
eskola-jazarpenari buruzko batzarrak, zirkularrak, webgunean informazioa banatzea, etab.).
Eskola-jazarpenaren aurkako hezkuntza-foroak. Sarean hezkuntza-komunitateak eskola-jazarpenaren inguruko gai nabarmenak eztabaidatzeko gune bat edukitzea.
Txosten nazionaletako estatistikak zabaltzea, baina batez ere ikastetxean egindako txostenetakoak.
Ikasgai bakoitzeko curriculumaz hausnartzea, errealitate honi buruz zein unitate didaktikotan hitz egin daitekeen identifikatuz, sentsibilizazio handiagoa sustatzeko.
Tutoretza-ekintzatik gelako elkarbizitza-arauak eta eskola-jazarpenean duten eragina
aztertzea.

2.2. NEURKETA. Ebaluatzeko teknikak eta tresnak
Eskola-inguruan biktimizaziorako edo agresibitaterako arrisku-faktoreak antzeman badira,
arazoa neurtzea komeni da, inplikatutako ikasleak aztertzeko. Orientatzaileak erabili
beharreko ebaluazio-teknika eta tresna hautatzen lagun dezake. Hona eskura dauden
teknika eta tresna batzuk..

TEKNIKA

DESKRIBAPENA

ADIBIDEAK

Elkarbizitza-arazoei loturiko jokabide,
kognizio eta emozio problematikoei
buruzko azterketa egiteko modua

Elkarrizketa

emango du, baita aurrekari eta

http://www.educantabria.es/docs/planes/convive
ncia/protocolo_actuacion_escolar.pdf

ondorioena ere.
Beharrezkoa da pentsamendu, jokabide
eta sentimendu zehatzen behaketaren
erregistroa egitea eta horien
maiztasuna edo iraupena neurtzea.

Behaketa/
Auto-behaketa

Erregistroaren eta auto-behaketaren

http://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gesti

eta auto-erregistroaren

on/documentos/protocolo_acoso.pdf

ﬁdagarritasun-indizea lortzea
gomendatzen da, testuinguru natural
batean behatzaile bat sasrtzearen
balizko efektu negatiboak orekatzeko.
Orokortuenetako bat da Merkea eta
aplikatzen erraza da. Galdetegi ezberdin
asko daude, gehienak ikasleei zuzenduta
daude, baina badira irakasle eta
Galdetegiak /testak

senideentzat diseinatu direnak ere,

1. Fitxa, dokumentuari erantsita.

gertakariez duten pertzepzioan eta bi
testuinguru horietan sustatzen diren
efektuetan oinarrituak.

Gomendioak:
Neurketa-modu osagarriak bilatzea, beti teknika bera ez erabiltzeko.
Neurketa errepikatzea, jarraipena egin ahal izateko.
Estatistika-txosten sinpleak egitea eta hezkuntza-komunitateari helaraztea.
Lortutako datuetatik eratorritako jardunbide-proposamenak zehaztea.

2.3. PREBENTZIOA
Esku-hartzeko`modu asko dago, horien artean prebentzioa. Pertsonen bizi-kalitatea
hobetzeko eta hainbat arazo, kasu honetan eskola-jazarpena, saihesteko edo maiztasuna
gutxiagotzeko helburua duten programak eta jardunbideak dira, Izaera orokorragoa eta
globalizatzailea du eta jarduteko esparrua handiagotzen du, indarkeriazko jokabidea
konpentsatzen duten balioak garatuz eta bultzatuz, batez ere. Normalean TEP-ean
(Tutoretza Ekintza Planean) garatzen badira ere, hezkuntza-komunitate osora zabaldu
behar dela eta zabal daitekeela uste dugu, eta zeharka aurre egin, modu horretan
prebentzioak arrakasta izateko aukerak areagotuz.

Eskola-jazarpenaren prebentzioa hiru
ardatz nagusiren inguruan mugitzen da:
pertsona izaten irakastea, portatzen
irakastea eta elkarbizitzen irakastea.

Pertsona izaten irakastea: irakasleek funtsezko egitekoa
dute nortasun pertsonalaren eraikuntzan eta garapenean,
baita auto-estimuarenean eta auto-kontzeptuarenean
ere, eta alor guztiak horretarako egokiak dira. Nortasun
pertsonalaren eraikuntzan gizarte-interakziorako
trebetasunak garatu behar dira, sentimenduekin eta
emozioekin loturiko trebetasunak, pertsonen arteko
gatazkak ebazteko trebetasunak, etab.
Portatzen irakastea: elkarbizitzen irakasteko ildoarekin
lotuta dago, izan ere behar bezala jokatzeko zailtasunak
banakakoak behar bezala egokitzeko dituen zailtasunekin
lotzen baitira. Irakasleak elkarlaneko jarduerak bultza
ditzake, gai moral eta etikoak, trebetasun sozialak, etab.
landu.

Elkarbizitzen irakastea: ikastetxearen funtsezko
egitekoetako bati lotzen zaio, ikasleen sozializazioan
laguntzeari, alegia. Hortaz, errespetua, elkarrizketa eta
ikasleen arteko elkarbizitza sustatu behar dira,
eskola-jazarpenaren moduko elkarbizitza-arazoak
saihesteko.

Ardatz

handiak

direnez,

prebentzio-jardunbideak

asko

izan

daitezke,

sentsibilizazio-kanpainetatik hasi, irakasleek edozein ikasgaitan egindako ekintzen
aurretik, edo ikasleak potentziatzeko helburua duten programak aplikatzea.

Gomendioak:
Prebentzioa funtsezko urrats gisa identiﬁkatzea, eskola-jazarpenean.
Elkarrizketa, asertibotasuna, entzuketa aktiboa, aniztasuna, errespetua, enpatia, etab.
moduko balioak sustatzea.
Edozein indarkeriazko jokabideren aurrean zero tolerantzia agertze, txikia izanagatik.
Ikasgai bakoitzeko edukiak eskola-jazarpenaren ingurukoekin lotzea
(curriculumarekiko loturari buruzko 2. dokumentua kontsulta daiteke).
TEP-aren esparruan eta ikasgai bakoitzean aplika daitezkeen jarduera-bateria bat
biltzea.
Arazo honen aurrean guztion konpromisoa sustatzea.
Kasu horiek salatzea sustatzea, isiltasunaren legea hautsiz. Jazarpenaren aurrean
isiltzen bazara, konplize bihurtzen zara.
Prebentzio-programen biltegia egitea, ondoren azalduko diren dimentsioei
erreparatuta eta dokumentu honen amaieran erantsitako 2. Fitxan jasotzen diren
adibideetatik abiatuta.
Trebetasun sozialak, gizartearen aldeko jokabidea, auto-kontzeptua, auto-estimua,
gatazkak ebaztea, etab. garatzea bultzatzen duten prebentzio-programak aplikatzea

Hezkuntza esku-hartze jakin bat aukeratzean, eskola-testuinguruaren ezaugarri zehatzak
aintzat hartzea komeni da. Hortaz, jarraian praktikara eraman daitezkeen zenbait
prebentzio-programa aztertuko ditugu; jakin badakigu beste asko ere badaudela, horregatik
irakasleak dokumentu honetan jasotakoa eurek egindako bilaketa propioekin zabal dezaten
gonbidatzen ditugu.
Prebentzio-programak:
· Garapen pertsonal, sozial eta moraleko programak.
· Auto-estimua, auto-kontrola, etab. hobetzeko programak.
· Trebetasun sozialak eta harreman-trebetasunak garatzeko programak.
· Arauak ikasteko programak.
· Eskola-bizikidetza hobetzeko programak.

2.3. ESKU-HARTZE ESPEZIFIKOA/ ZUZENTZAILEA
Normalean, aurreko urratsak aplikatutakoan eskola-jazarpenak behera egiten du
nabarmen; hala ere eraso-biktimizazioko harremanen bat aurki dezakegu eta
esku-hartze espeziﬁkoagoa eskatuko du.
Esku-hartzeko programek izaera globala izan ohi dute eta prebentzioa ere barne
hartu ohi dute; alderantziz, hainbatetan prebentzio-programetan sartzen dira
eskola-jazarpena egiaztatu eta gero aplikatu beharreko esku-hartzearen alderdi
espeziﬁkoak. Hori guztia dela eta, dokumentu honekin batera doan 2. Fitxan
prebentzio/zuzenketarako esku-hartze programak batera bildu dira. Hala,
ikastetxea izango da, makro mailan ari bagara, edo irakaslea, mikro mailan, egin
beharreko esku-hartzea ezarri eta aukeratuko dutenak.
2. Fitxan eskura dauden programen lagin bat besterik jasotzen ez denez,
ikastetxeak zerrenda zabaltzea gomendatzen dugu. Horretarako, panorama
nazionala bakarrik sartu ordez, nazioartekoa ere aintzat hartzea komenigarria
litzateke, egoki iritziz gero. Jarraian eskola-jazarpenari buruzko esku-hartzeko
programetako gaietako batzuk azalduko dira, bilaketa erraztuko dutelakoan. Hala
ere, jarduteko protokoloak ere eskola-jazarpena prebenitzeko neurria ere badira.
.

Esku-hartze zuzentzaileko programak:
Bitartekaritza-programak.
Bullying edo eskola-jazarpeneko programak.
Ziberdbulyingeko programak.
Jokabidea aldarazteko programak, garapen pertsonalekoak,
gizartearen aldeko jokabideak bultzatzekoak, etab.
Eskola-jazarpenaren aurka egiteko protokoloak

3. JARDUTEKO PROTOKOLOAK
Hainbat dira eskola-jazarpenaren aurka eman beharreko urratsak errazten dituzten
jardunbide-protokoloak. Jarraizn horietako batzuk azalduko ditugu, adibide gisa, baina
irakasleak eta ikasleak beren ikasgelako protokolo propioa egin dezaten gonbidatu
nahi ditugu, unitate didaktikoko 4. jarduera eginez. Jarduteko protokoloak azaltzen
dituzten zenbait web orrirako estekak ere jaso ditugu (3. ﬁtxa).

3.1. IRAKASLEAREN JARDUNBIDE-PROTOKOLOA
Eskola-jazarpenari buruz informatuta eta sentsibilizatuta egotea.
Orientazio-departamentuaren aholkua bilatzea.
Aldian behin jazarpena neurtzea, kasu zehatzak identiﬁkatu ahal izateko, bere eboluzioa kontrolatzeko eta
etorkizuneko erasotzaileei asmoa kentzeko.
Oro har eta bide ezberdinak erabiliz familiei eskola-jazarpenari buruzko ekimenen berri ematea, eta berariaz eta
astean behin beren seme-alabak zuzenean inplikatuta dauden gurasoei.
Prebentzio-neurriak abian jartzea jazarpen-kasuak agertzea saihesteko.
Biktimak babestua izateko duen eskubidea bermatzea, ahal besteko diskrezioaz, bere anonimotasuna gordeta.
Erasotzailea erasoaren zurrunbilotik ateratzea bultzatzea.
Erasotzailearen eta biktimaren zaintza eta behaketa espeziﬁkoa areagotzea.
Ikasleak biktimak babestuko dituen esparru bat sortzen inplikatzea, lagunen biribilaren moduko ekimenen bitartez,
parekoen tutoretzaren bitartez, Pikas metodoaren bidez, ikasle laguntzaileen bitartez, bitartekaritza-taldeen bidez,
etab.
Familien elkarlana eskatzea, bai biktimenak, baita erasotzailearenak ere, jokabide-patroia aldatzeko.
Inplikatutako guztiak elkarrizketatzea, jazarpen-egoera idatziz jaso ahal izateko.
Bitartekaritza sustatzea, hau da, inplikatutako ikasleen bertsio ezberdinen entzuketa aktiboa eta indarkeriaren zero
tolerantziako politika irmoa hartzea, gutxieneko larritasuna duela uste izanda ere.
Jazarpen- eta indarkeria-jokabide espeziﬁkoak antzematea eta zigortzea, baita berrerortzeak ere.
Ikasgelan eta ikastetxean aplikatuko diren zigor-neurriak ezartzea. Zigorra eraginkorragoa da ikastetxeko
instalazioen barruan, garbiketa-lanak, gelak ordenatzea edo beste ikasle batzuei laguntza ematea, adibidez,
kanporaketa baino.
Erasotzailea taldean integratzea laguntzen duten neurriak hartzea, besteen eskubideak eta interesak errespetatuz,
baita jokabidea aldarazteko programak abian jartzea ere.
Kontratu baten bitartez erasotzaileari aldatzeko aukera eskaintzea, trebetasun sozialak hobetzeko eta gatazkak
ebazteko jardueratan eta estrategietan parte hartzeko konpromisoa hartuz.
Ikastetxeari esleitutako poliziekin jokabideen eta zigorren tipiﬁkazioa adostea.
Eskola-jazarpeneko egoera egiaztatzen baa kanpoko laguntza bilatzea eta eskumena duten zerbitzuei jakinaraztea
(Hezkuntza Saila, Eskualdeko hezkuntza-ikuskaria, Elkarbizitzaren Behatokia, Haurrentzako, Nerabeentzako eta
Familientzako Arreta Zerbitzua, Polizia Nazionala, Guardia Zibila, Adingabeen Fiskaltza eta Zerbitzu sozialak).

3.2. ERASOTZAILEAREN JARDUNBIDE-PROTOKOLOA
azarpenak besteentzat (enpatia) eta norberarentzat (auto-kritika) dituen eragin
negatiboen kontzientzia hartzea.
Pertsona hobea bilakatu nahi izatea funtsezkoa da harrapatuta zauden
indarkeria-zurrunbiloa hausteko.
Irakasleei, ikaskideei eta senideei laguntza eskatzea, indarkeriazkoak ez diren
hautazko jokabideak ikasteko.
Trebetasun sozialak eta gatazkak ebazten ikastera behartzen zaituen kontratua
sinatzea.
Akatsak aitortzea, barkamena eskatzea eta indarkeriazko jokabidearekin amaitzeko
asmoa agertzea.

3.3. BIKTIMAREN JARDUNBIDE-PROTOKOLOA
Jazarpenarekin amaitzeko moduak bilatzea. Ez inoiz amore eman.
Irakasleei babes zaitzaten eskatu.
Oldarkorra izan gabe zure burua defendatzen ikastea. Zure eskubideak inor zapaldu
gabe aldarrikatu.
Isiltasuna eusten duten isiltasuna haustea. Esaiezu gurasoei, irakasleei eta lagunei.
Zenbat eta pertsona gehiagok jakin, orduan eta babestuago egongo zara.
Gurasoei ikastetxeari jazarpen-egoeraren berri idatziz eman diezaiotela eskatu.
Zure buruan segurtasuna izanez, jazarpena amai dadila eskatu eta jokabide horiekiko
desadostasuna agertu.
Ikastetxera beldurrik gabe eta pozik joatea, ersotzaileak ikusiko du bere mehatxuak
eraginik ez daukala eta utzi egin dezake.

3.4. IKUSLEEN JARDUNBIDE-PROTOKOLOA
"Salatari izan" eta ikaskide baten sufrimendua "salatzeko" jokabideak desberdintzea.
Indarkeriaren aurkako zero tolerantziako jarrerari eutsi. Jazarpenik ez onartu. Isiltzen
bazara, jazarpenaren konplizea zara.
Erasotzaileari gatazka kudeatzeko bestelako moduak badaudela esan, eta indarkeriazko jokabidera lotzen duen katea hausten laguntzea.
Jazarpenaren ondorio negatiboak adieraztea, biktimarentzat, erasotzailearentzat
edo norbere buruarentzat, ikusle gisa.
Irakasleei edo gurasoei jazarpen-egoeraren berri ematea, horren aurrean erreakzionatzen lagun zaitzaten
.

3.5. FAMILIAREN JARDUNBIDE-PROTOKOLOA
Eskola-jazarpenaren arazoari buruz informatuta eta sentsibilizatuta
egotea.
Seme-alabari aktiboki entzutea eta bere jokabidea eta jarduna kritikoki
behatzea.
Seme-alaben egoera emozionalari buruz galdetzea, zerk kezkatzen
dituen, parekoen arteko harremanak, etab.
Gure seme-alaben mezuei sinesgarritasuna ematea eta ﬁdatzea.
Zalantzan jarriz gero, isiltasunaren legean itxiko da.
Eskola-jazarpeneko egoerei buruzko informazioa jasotzeko eskubidea
erreklamatzea, baita aplikatutako neurriei buruzkoa ere.
Eskola-jazarpenaren kontrol handiagoa eskatzea.
Ikastetxeari gure seme-alabak bizi duen jazarpen-egoerari buruzko
informazioa idatziz ematea, erasotzailea ala biktima izan, eta bilera
eskatzea.
Indarkeriazko jokabiderik ez animatzea edo saritzea, oso txikia ematen
badu ere.
Ikastetxeko zuzendaritza-taldearekin bilera egitea, zein neurri abiarazi
diren eta egoerari nola aurre egingo zaion jakiteko.
Ikastetxeari esleitutako poliziekin bilera eskatzea edo Polizia-etxera
joatea eskola-jazarpenean espezializatutako poliziekin hitz egiteko.
Eskola-jazarpena prebenitzeko Espainiako Elkartean laguntza eskatzea
(http://www.acoso-escolar.es/ )
Talde espezializatu batengana jotzea jokabide-aldaketa kezkagarririk
antzemanez gero (eskola-errendimenduak behera egitea, ikastetxera
joateko beldurra, depresio-aldartea...).
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1. FITXA.
ESKOLA-JAZARPENA NEURTZEKO GALDETEGIAK
TRESNA
Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre
iguales (Ortega, Mora- Merchán y Mora, 1995)

DESKRIBAPEN LABURRA
Mehatxu-egile edo mehatxatu gisa behatutako edo
bizitako jazarpen-egoerei buruzko 30 galderako
tresna. Bigarren hezkuntzarako.
Posizio soziometrikoa (onarpena-bazterketa),

Test Bull-S (Cerezo, 2000, 2012)

bullying dinamika (erasotzaile, biktima,
biktima-probokatzaile proﬁlak) eta
egoera-alderdiak ebaluatzeko modua ematen du.

Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre
iguales CIMEI (Avilés, 2002a)

Ikasleen eta mehatxuen alderdi situazionalak
neurtzen ditu; biktimen, erasotzaileen eta ikusleen
proﬁla; eta soluzio-proposamenak.

Cuestionario sobre concepciones de intimidación y

Mehatxu-ekintzei buruzko 12 item dauzka.

maltrato entre iguales -PRECONCIMEI (Avilés,
2002b)

Eskola-jazarpenaren ikuslearen ikuspegiari buruzko
Cuestionario sobre violencia escolar: El maltrato
entre iguales en la Educación Secundaria
Obligatoria (Defensor del Pueblo, 2000/2007)

informazioa biltzen du; harreman sozialak eta ikasleak
bizitako sentimenduak, biktima izan daitekeen tratu txar
motak, eta maiztasuna; erasotzailearen ezaugarriak;
non gertatu den; laguntza-eskaera, etab.

Sociograma del maltrato- Sociobull- (Avilés y
Elices, 2003)

Evaluación de actitudes violentas y clima escolar
en situaciones de agresividad en alumnado de
secundaria (Infante, et al, 2003)
Cuestionario sobre Problemas de Convivencia
Escolar (Gázquez, et al, 2005)

Ikasle eta irakasleengandik gela-taldeari buruzko
informazioa biltzen du, erasotzaileen, biktimen eta
behatzaileen ezaugarriei dagokienez.

Ikastetxeko jokabide dirsuptiboak; ikastetxera
egokitzea, ikastetxeko eraso-egoerak eta bestelako
alderdiak.
Droga-kontsumoarekin loturiko arazoak, eskolako
indarkeria-arazoak, etab. Ikasle, irakasle eta senideei
aplika dakieke.

Acoso y Violencia Escolar -AVE- (Piñuel y Oñate,
2006)

Eskola-jazarpeneko egoerak (bullying) eta horiei
lotutako kalte psikologikoak identiﬁkatzea ahalbidetzen
du.

Evaluación de la Convivencia Escolar -CONVES(García Rincón, 2006)

Ikasle bakoitzak izan dezakeen jazarpen (bullying)
maila ebaluatzen du.

2. Fitxa: IKASLEENTZAKO PREBENTZIO/ESKU-HARTZEKO
PROGRAMAK
PROGRAMAK

DESKRIBAPENA
Gizarte-elkarrekintzarako oinarrizko trebetasunak;

Programa de enseñanza de habilidades de
interacción social (PEHIS) para niños y adolescentes
(Monjas 1992/2004).

lagunak egiteko trebetasunak; elkarrizketarako
trebetasunak; sentimenduekin eta emozioekin
loturiko trebetasunak; pertsonen arteko arazoei aurre
egiteko eta ebazteko trebetasunak eta helduekin
harremanak izateko trebetasunak.

Cómo promover la convivencia: programa de
asertividad y habilidades sociales (PAHS)

Pertsonen arteko komunikazioa; emozioak,
elkarrekintza sozial positiboak eta elkarrekintza sozial
zailak.

(Monjas, 2009)
La convivencia escolar: qué es y cómo
abordarla (Ortega, 1998)
Educar la convivencia para prevenir la violencia
(Ortega, 2000)

Programa de educación para la convivencia.
Cuaderno de habilidades sociales (Acosta, López
Megías, Segura y Rodríguez, 2003)

Erantzukizunak hartzea, asertibotasuna eta enpatia
garatzea.

Elkarbizitzaren bitartez indarkeriari aurre egiten zaio.

Trebetasun sozialak: entzutea; elkarrizketa bat abiarazi
eta mantentzea; galdera bat egitea; eskerrak ematea;
laguntza eskatzea; dagoeneko hasitako jarduera batean
parte hartzea; barkamena eskatzea eta argibideak
jarraitzea.
Auto-kontzeptua eta eraikuntza pertsonala, pertsonen

Enseñar a ser persona y a convivir. Un programa
para secundaria (Trianes y Fernández-Figarés,

arteko arazoak konpontzea, asertibotasuna,
elkarbizitzaren negoziazioa eta gestioa, gatazketan
bitartekari aritzea, ikastetxeko arauak, ikaskideen arteko

2001)

laguntza, elkartasuna eta eragindako boluntario-lana.
Erasotutako ikasleen segurtasuna bermatzeko
CONVES. Programa para mejorar la convivencia
escolar (García Rincón y Vaca, 2006)

beharrezkoak diren erabakiak hartzeko modua ematen
du, ikasle erasotzaileei zuzendutakoak, ikasle
behatzaileak eta toleratzaileak zeintzuk diren eta bere
jarrera pasiboa nola aldatu.

Intervención psicológica con adolescentes. Un
programa para el desarrollo de

la personalidad y la

educación en derechos humanos (Garaigordobil, 2000)

Ser persona y relacionarse (Segura, 2004/2005)

Educación emocional para la prevención de la
violencia (Caruana, 2005)

Auto-kontzeptua, taldeko kideen irudia, enpatia,
antsietatea, sentimenduak aztertzeko gaitasuna, egoera
sozialak ebazteko estrategia kognitiboak, aurreiritziak eta
bestelako jokabide sozialak.
Trebetasun kognitiboak, hazkunde morala eta
trebetasun sozialak.
Hezkuntza emozionala eta auto-kontrol emozionala.

PROGRAMAK
Programa de intervención socioemocional para
promover la conducta prosocial y prevenir la
violencia (Garaigordobil, 2005)

DESKRIBAPENA
Garapen sozioemozionala, gizartearen aldeko
garapena bereziki (balioak, jokabide sozial
positiboak, etab.).
Auto-kontrola, metakognizioa, trebetasun sozialak,

Programa de pensamiento prosocial
(Garrido, 2005a, 2005b)

pertsonen arteko arazoak ebazteko trebetasunak,
arrazonamendu kritikoa, pentsamendu sortzailea,
gizarte-ikuspegia hartzea, balioen hobekuntza eta
emozioak maneiatzea.

Alumno ayudante (Fernández, Villaoslada y
Funes, 2002)

Ikastetxeko giroa eta laguntzaileen eta lagundutakoen
garapen pertsonala hobetzen ditu. Ikasle
laguntzaileak honetan trebatzea: printzipio etikoak,
entzuketa aktiboa, gatazkak ebaztea eta kasuak
deribatzea.

Prevención de la violencia y lucha contra la
exclusión (Díaz-Aguado, Martínez y Martín, 2004)
Intervención psicoeducativa y tratamiento
diferenciado del bullying. Concienciar, Informar y
Prevenir. El programa CIP (Cerezo, Calvo y
Sánchez, 2011).

Nerabeentzako eta familiarekin esku-hartzeko
jarduerak.

Hezkuntza-komunitateko maila bakoitzari aplikatutako
estrategiak (erakundea, gurasoak, irakasleak eta
ikasleak), lehen eta bigarren hezkuntzarako.

Programa de intervención para prevenir y reducir

Enpatia, entzuketa aktiboa, trebetasun sozialak,

el ciberbullying. Ciberprogram 2.0 (Garaigordobil

haserrea. oldarkortasuna kontrolatzeko estrategiak,

y Martínez- Valderrey, 2014)

gatazkak ebaztea, etab.).
AccionIkastetxeek garatu beharreko

Ciberbullying. Prevenir y actuar. Guía de recursos
didácticos para Centros Educativos (Luengo,
2014).

hezkuntza-jarduerak, esku-hartzeko jarraibideak,
baliabide eta erreferentzia berritzaileak, baita garrantzi
bereziko erreferentzia judizialak ere.

3. Fitxa:
ESKOLA-JAZARPENAREN AURKA EKITEKO
JARDUNBIDE-PROTOKOLOAK
Hona jardunbide-protokoloak eskaintzen dituzten webguneetako zenbait adibide. Zerrenda
ez da zehatza, asko falta dira-eta. Hortaz, zeure bilaketa propioa egin dezakezu zerrenda
hau osatzeko, erabilgarri zaizkizun beste horrenbeste adibiderekin eta horietatik abiatuta
jardunbide-protokoloa egin dezakezu, zure ikastetxeko ezaugarriei erreparatuta..

http://aepae.es/protocolo-de-actuacion
http://www.educantabria.es/docs/planes/convivencia/protocolo_actuacion_escolar.pdf
http://www.madrid.org/dat_sur/site/convivencia/acoso_escolar/ACOSO_ESCOLAR_Protocolo_
correccion_y_sancion.pdf
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/pr
otocolo_acoso.html
http://www.prl-sectoreducativo.es/protocolo-actuacion-acoso-escolar.html
http://www.observatorioperu.com/lecturas%202010/marzo%202010/Protocolo%20De%20Actua
cion%20Ante%20Situaciones%20De%20Acoso%20Escolar..pdf
http://www.deciencias.net/convivir/2.protocolos/P.acoso.maltrato/Protocolo_Acoso(M.Catalan)3
7p.pdf
http://www.heidelbergschule.com/Docs/ProtocoloActuacionAcosoEscolar.pdf
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TRESNA
Cuestionario de cyberbullying (Ortega,
Calamaestra y Mora-Merchán, 2007).

Cuestionario de Evaluación de
Problemas de Convivencia Escolar-

DESKRIBAPEN LABURRA
Parekoen arteko mehatxu eta tratu txarreko egoerak
antzemateko modua ematen du, teknologia berrien
bitartez (telefono mugikorra eta internet).

Eskola-elkarbizitzako arazoak ebaluatzeko aukera
ematen du, ikasleen eta irakasleen ikuspuntutik.

CPCE- (Peralta et al 2007).
Ziberbullyinga ebaluatzen du, hainbat egoeratan:
Cuestionario de Cyberbullying –CBQ- (Calvete,
Orue, Estevez, Villardón y Padilla, 2010)

norbaiti mehatxuzko mezuak bidaltzea; nortasuna
faltsutzea (hacking-a), erasoak telefono mugikorraren
bitartez grabatzea; norbait online baztertzea, etab.
Azterketa soziometrikoak egiteko aukera ematen

SOCIOMET (González Álvarez y García Bacete, 2010)

duen informatika-programa.
Zera neurtzen du: irakasleen ikasleen aurkako

Cuestionario de Violencia Escolar – CUVE(Álvarez- García, Núñez, Rodríguez, Álvarez y
Dobarro, 2011)

indarkeria, ikasleen arteko indarkeria ﬁsiko zuzena,
ikasleen zeharkako indarkeria ﬁsikoa, ikasleen arteko
ahozko indarkeria, ikasleen irakasleen aurkako ahozko
indarkeria, bazterketa soziala, ikasgelako disrupzioa eta
informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien
bitarteko indarkeria.
Biktimizazio, eraso, behaketa eta biktimizazio

Cyberbullying. Screening de Acoso entre Iguales
(Garaigordobil, 2013)

oldarkorraren mailak ebaluatzen ditu, bullying mota
ezberdinen aurrean (ﬁsikoa, ahozkoa, soziala eta
psikologikoa) eta ziberbullyinga.

