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1. SARRERA

Oinarrizko Lanbide Heziketako irakasle agurgarriok, ONCE Lehiaketaren edizio
berriak eskola-curriculuma dibertsiﬁkatzeko eta osatzeko helburua du,
eskola-bizitzan presente dauden eta guztioi eragiten diguten gizarte-garrantzi
handiko gaien bitartez.
Arazo honek ez du eskualde geograﬁkorik bereizten, ezta egoera sozialik ere,
ikasleek desgaitasuna duten ala ez, ikastetxeak publikoak ala pribatuak diren,
etab. Save the Children-ek Espainian eskola-jazarpenari eta ziberjazarpenari
buruz egindako txostenean azaltzen denez (2016), ikasleen %9,3k bullying-a
pairatu duela uste du, eta %5,9k ziberjazarpena pairatu du. Iraina da
adierazpiderik ohikoena (10 ikasletik 6k irainak bota dituzte eta 10etik 2k baino
gehiagok maiz pairatu ditu). Modu berean, biktima izandako ikasleek bestelako
jazarpen-moduak ere sufritu izan dituzte: zurrumurruak, mehatxuak, tratu txar
ﬁsikoak edo bazterketa. Hiru ikasletik batek Internet edo mugikorraren bidez
irainak jaso ditu eta %6,3ri kontua ostu eta nortasuna faltsutu diete. Bestalde,
%5,4k jazarpena egin izana aitortu dute, eta %3,3k ziberjazarpena egin du.

Halaber, Del Barriok eta Van der Meulen-ek (2016), ikasleen arteko
jazarpen-arazoei eta gizarte-bazterketari buruzko azterketa teorikoan,
desgaitasunen bat daukaten ikasleen artean biktima gehiago daudela diote,
desgaitasunik ez duten ikasleekin alderatuta, eta berdinen arteko jazarpenaren
adierazpidea ere ezberdina da, desgaitasuna sentsoriala, mugimenduarena edo
garapenarena izan (intelektuala, hizkerarena edo komunikazioarena, autismoaren
espektrokoa). Naylor, Dawson, Emerson, Tantam eta Walters-ek (2016) ezarri
zutenez, HBB-ren bat (hezkuntza-behar bereziren bat) duten ikasleek bi eta lau
bider aukera gehiago dauzkate biktima izateko HBB-rik ez dutenen ikasleekin
alderatuta; biktima izateko arriskua ezberdina da desgaitasun-motaren arabera
(arrisku txikiagoa desgaitasun sentsoriala dutenen artean, 5,3 bider arrisku
handiagoa komunikazio- eta hizkuntza-zailtasunak dituztenen artean eta zazpi
bider arrisku handiagora arte autismoaren espektroko nahasmenak (AEN)
dituztenen artean.)

ANAR- Arriskuan dauden haurrak eta nerabeak laguntzeko Fundazioaren
txostenaren arabera (2016), 2015ean artatutako kasuen kopuruak %75 gora egin
zuen aurreko urtearekin alderatuta. Azterketatik ondorioztatu daitekeenez,
eskola-jazarpenaren arrazoien artean hauek nabarmendu daitezke:
gizarte-trebetasunetan trebetasun gutxi izatea, modatik kanpo egotea, akats
ﬁsikoak, desgaitasunak eta batez ere ezberdinak izateagatik. Hori dela eta, hau
da lehiaketaren gidalerroa izango den leloa:

Honek berekin dakar eskola-jazarpenaren aurkako borrokan denok sartuta gaudela
(jazarpena jasotzen duena, jazarpena egiten duena, ikusleak, sartuta ez daudenak,
senideak, irakasleak eta gainerako eskola- eta gizarte-eragileak). Hori dela
eta, Save the Children-ek (2016) agerian uzten du jazarpena indarkeria dela,
eta hortaz ez dira "txikikeriak", jolasak edo betidanik egon den zerbait eta
beraz ezin zaio ezikusiarena egin. Halaber, "isiltasunaren legeak" egoera
are larriagoa egiten du, identiﬁkatzea zailago eginez.

Funtsezkoa da gizarteak, oro har, ikasleen arteko indarkeria onartezina eta
ezin justiﬁkatuzkoa dela ulertzea. Horren aurrean, ikastetxeek eta
hezkuntza-erakundeek funtsezko egitekoa dute jazarpena eta ziberjazarpena
saihesteko eta errotik ezabatzeko. Horretarako garrantzitsua da gela-taldeak jazarpena
pairatzen duen ikasleari sostengua ematea; hala, jazarpena egiten duenari sostengua kentzen
zaio eta jazarpenak desagertzera egiten du. Horrek berekin dakar indarkeria-ezean, herritartasun
arduratsuan eta etikoan heztea, herritartasun digitala barne, baita aniztasunaren aurreko
tolerantzian ere (aniztasun etnikoa, sexuala, desgaitasunaren araberakoa, erlijiosoa...). Modu
berean, ezinbestekoa da hezkuntza emozionala, trebetasun sozialak eta bizikidetzaren balioak
bereganatzea indartzea (Save the Children, 2016).

Aurten ikasleek errespetua, tolerantzia eta berdintasunaren moduko balio
zibikoetan oinarritutako bizikidetza-eredua garatzea nahi dugu, asertibotasunez
tratatzen ikasiz eta eskola-jazarpeneko edo bullying-eko eredu hierarkizatuak
saihestuz.
Edizio berri honetan uste dugu bizikidetza dela hezkuntza, eta beraz gizaki
modura eraikitzea, posible egiten duen oinarria. Hortaz, Elkarrekin bizitzeko
heztea hezkuntza-erronka nagusietako bat bilakatu da, indibidualismoa, pragmatismoa eta utilitarismoa nagusi diren gizarte-testuinguruetan batez ere, izan
ere pertsonen arteko harremanak hondatzen baitituzte, botere-, domeinu-,
azpiratze- eta baztertze-harremanetan murgilduz.
Balio demokratikoak gailentzen diren herritartasuna eraikitzeak, ikastetxeei,
ikaskuntza-irakaskuntza prozesuetarako mesedegarri izango den eskolako giroa
hobetzeko modua emango die: horrez gain, parte-hartze maila ere handiagoa
izango da, baita besteen aniztasunarekiko errespetua ere (etnikoa, sexuaren edo
desgaitasunaren araberakoa, erlijiosoa...), eta pertsonen arteko harreman
osasungarriak bultzatuko ditu, errespetuan, berdintasunean eta asertibotasunean oinarritutako eredu dialogiko batetik.

Bizikidetzan ez dago sufrimendu, bazterketa edo pasibotasunerako tokirik;
elkarrekin bizitzea inguruan dauzkagunekin bat egiteko, entzuteko prest egoteko,
enpatizatzeko eta beren bizipenekin bustitzeko irekitzen den atea da. Lehiaketa
honek hezkuntza-komunitatea, ikasleak bereziki, inguruan dauzkagunekin batera
demokratikoki bizitzeak duen garrantziaz sentsibilizatzeko helburua du. Denok
dugu aitortuak izateko (bazter utziak ez izateko) eta errespetuz tratatuak izateko
duintasuna, gure ezberdintasunak ezberdintasun (etnikoak, sexualak,
desgaitasunaren araberakoak, erlijiosoak...). Hortaz, hauek dira aurtengo gako
nagusiak:

Ez dugu proiektu hau paper hutsean geratzeko diseinatu;aldiz, Oinarrizko LHko
ikastetxeetako bizi-esperientzia bilakatzea nahi dugu. Jakin badakigu hori ez dela zuen
laguntzarik gabe posible izango. Oso erreferente garrantzitsua zarete lan honetarako. Hori
dela eta, zuen parte hartzea asko eskertzen dugu.

Eta zer aurkeztuko dugu aurten?
Ikasleek ikus-entzunezko pieza bat sortu beharko dute, hau da,
MINI-LABURMETRAI bat (minutu bateko iraupenekoa gehienez),
eskola-jazarpenaren aurka sentsibilizatzeko eta bullying-aren aurrean
ekintzailetasuna sustatzeko. Horrekin batera izenburua ere bidali beharko da,
140 karakterekoa gehienez, baita ikus-entzunezko piezaren gidoia ere (ahal
bezain deskribatzailea, parte hartzeko lana ikusmen-desgaitasuna duten eta
bideoaren entzunezko informazioa besterik jasotzen ez duten pertsonei ahal
bezain irisgarria egiteko).

Ezin hobeto egingo duzue, seguru.
Hortaz, animo eta aurrera!

2. ZERGATIK PARTE HARTU?
Arrazoi hauengatik parte hartzea interesgarria dela uste dugu:

ONCE eta bere Fundazioaren Hezkuntza Sentsibilizaziorako Programak Oinarrizko Lanbide
Heziketako irakasleek desgaitasuna duten eta ez duten ikasleei eragiten dien errealitateari
aurre egiteko soluzioaren parte aktiboa izan daitezkeela planteatzen du. Horretarako,
elkarbizitza errespetuaren, elkarrizketaren, berdintasunaren, ikasleek besteekiko eta bere
buruarekiko sustatzen dituen eskubide eta balioen oinarritzat joko da.

Proposatutako lana eskola-curriculumari lotu zaio, LOMCEk proposatzen dituen edukiei
eta gaitasunei erreparatuz. Legearen helburuen artean tolerantzia eta askatasuna
gauzatzen heztea dagoenez, bizikidetzaren printzipio demokratikoen eta gatazkak saihestu
eta modu baketsuan ebaztearen barruan. Eta helburuen artean funtsezkotzat jotzen da
besteekin harremanak izaten ikastea eta gutxika bizikidetzarako eta
gizarte-harremanetarako funtsezkoak diren jarraibideak bereganatzea dago, baita
desgaitasuna duten eta ez duten pertsonen arteko gatazkak modu baketsuan ebazten

Gai honek ikasleekin egunero aurrez aurre izaten dugun alde hirukoitz bat lantzeko aukera
emango digu:
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.
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.
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

Proiektu honetan parte hartzea Balio zibiko-demokratikoetan eta
Emozio-hezkuntzan heztea egikaritzean murgiltzea da, eskola-testuinguruan.
Gizartean, usu, emozioak ahultasunaren ikur izan dira. Sentiberatasuna, afektuzko
begikotasuna eta inguruan dauzkagun pertsonak maitasunez tratatzea, askotan,
salbuespena izan dira, eta sentsibilitate-falta, nagusitasuna eta egozentrismoa
nagusitu dira.

Badirudi jakintza kognitiboa emozionalaren aurrean gailendu dela eta horrek,
nolabait, gizatasuna kendu eta pertsonen arteko harremanak hondatu ditu,
geroz eta azalekoagoak eta instrumentalizatuagoak bilakatuz. Hori dela eta,
ikasgelan, eta garaiz, beharrezkoa da ikasleek bere emozioak ezagutu eta
kudeatzea, baita inguruan dauzkatenen egoera emozionala ere, pertsonen
arteko harremanak aldatzeko giltza baitira, eta eskolako elkarbizitza hobetzeko
gakoa.

Enpatiarako eta bestearekiko elkartasunerako gaitasuna funtsezkoa da
elkarbizitza hainbeste hondatzen duen indarkeriazko jarrera prebenitzeko,
desgaitasuna duten eta ez duten pertsonen integrazioa eta aukera-berdintasuna sustatuz.

Indarkeria ezarriz gero, ez dago elkarbizitzarako tokirik. Horregatik ezinbestekoa
da ikasleek bestea modu enpatikoan, errespetuz, berdintasunez eta
talde-kohesioz begiratzea. "EZBERDINAK GARA, EZ AXOLAGABEAK.
Jazarpenaren aurkako ekintzaileak" leloak agerian uzten du elkarrekin
bizitzeko beharrezkoa dela ezberdintasunak errespetatzea, bazterketaren
aurrean ezaxolati izan gabe, etnian, sexuan, erlijioan, hizkuntzan, jatorriko
herrialdean, arrazoi politikoetan edo iritziekin loturiko bestelakoetan, jatorri
sozialean eta ekonomikoan, desgaitasunari lotutakoan, etab. oinarritutako
edozein ezberdintzapen, bazterketa, mugapen edo lehentasunengatik,
eskola-jazarpenaren edo ziberjazarpenaren moduko elkarbizitzan arazoak sor
ditzaketelako Ikaskuntza hori ez da berezkoa, irakaslearen parte hartzea
beharrezkoa da lortzeko. Horregatik ZU, irakasle, arrakastarako ezinbesteko
pieza zara.

3. ZERTARAKO PARTE HARTU?

Gure asmoa, edizio honekin, balio demokratikoen eta pertsonen arteko harremanetako
emozionaltasunaren heziketaren bitartez elkarbizitzan aldaketa eragitea da, ikastetxea
inguru bizigarriagoa, humanizatzaileagoa eta solidarioagoa bilakatuz. Gai honi diziplina
ezetik edo bullying-etik ekin ordez, elkarbizitza hondatzen duten indarkeriazko jokabideak
direnez, aberaste pertsonalaren ikuspegi positibotik aurre egin nahi izan diogu. Gure asmoa
pertsonen indarguneak eta aukerak sustatzea da.

Ziur gaude posible izango dela ikastetxeak toki bizigarriagoak bilakatzea, non
eskola-jazarpena presente ez dagoen, beti ere gure balioak partekatzeko eta besteekiko
errespetua eta berdintasuna indartzeko gai bagara. Inguru birtualak ere harremanak
sendotzeko gune ezin hobeak izan daitezke; hau da, ziberelkarbizitzaren bitartez. Hori
guztia heziketa-jolas lan-dinamikatik abiatuta, aukera-berdintasunarekin, elkartasunarekin
eta integrazioarekin, elkarrekin ikastea gozatzeko modua izanez.

Arazoa elkarrizketatik, berdintasunetik eta
errespetutik gelditu ahal izango duzue, ikasleei
jazarpen-egoera ezberdinen aurrean taldean
prebenitzen, antzematen eta jarduten irakatsiz.

4. ESPARRU TEORIKOA

4.1. TESTUINGURUA
Ikastetxean pertsona-talde anitzak elkarrekin bizi dira; horien artean
harreman-sistema ezberdinak daude, barnekoak -talde barrukoak- eta
kanpokoak -taldeen artekoak- (Ortega, 2000). Onarpeneko
maitasun-harremanak ager daitezke bazterketaren aldean, laguntasuna
areriotasunaren aldean, atsegina atsekabearen aldean; horrek
elkarbizitza-arazoak ekar ditzake, edo indarkeria edo jarrera oldarkorrak
agertzea (Cerezo, 2001).

Ikasgelak, talde soziala den neurrian, gelako giroa egotea beharrezkoa du,
baita pertenentzia-sentimenduak ematen duen segurtasuna ere (Cerezo,
1998); desgaitasuna duten eta ez duten ikasleen arteko elkarbizitza
demokratikoa funtsezkoa da. Agerikoa da gela-taldeko gizarte-harremanek
eragina dutela bai ikaskuntza-irakaskuntza prozesuan, errendimendu
akademikoan ere eraginez, baita taldeko egitura sozio-afektiboan ere: rolen
bereganatzean eta kide bakoitzaren garapen sozio-afektiboan. Subjektuak
taldearekiko egokitzapena edo egokitzapen eza bere parekoekin eta
irakasleekin izan ditzakeen harremanen mendekoa da; horrek ikasleen arteko
elkarbizitza-arazoak agertzea ekar dezake (Cerezo, 2001).

4.2. ZER DA ELKARREKIN BIZITZEA?
Eboluzio-garapenean zehar beharrezkoa da talde bateko kide izatea, hau da, onartuta
sentitzea eta parekoen talde batean islatuta sentitzea (Sullivan, Cleary eta Sullivan, 2005).
Parekoen arteko bazterketa pertsonen arteko prozesu bat da, ikasle horientzat ondorio
negatiboak dakartzana (García, Sureda eta Monjas, 2010). Hori dela eta, funtsezkoa da
irakasleak ikastetxearen eta gizarte-errealitatearen arteko konexioa sustatzea. Hau da,
irakasleak ikaskuntza adierazgarriak eta funtzionalak irakastea sustatzea; beharrezkoa da,
gainera, ikasleen aldez aurreko interesekin, beharrekin eta ikaskuntzekin lotzea, bizitzarako
ikaskuntzak planteatuz, dimentsio guztietan. Horretarako, garapen pertsonalerako eta
sozialerako hainbat oinarrizko gaitasun sustatu behar dira, tolerantziatik eta errespetutik,
elkarbizitzatik eta gatazken ebazpen baketsutik (Barrera, Durán, González eta Reina, 2007).
Modu horretan ikasleek bere nortasun pertsonal propioa eraiki dezakete eta sozializatzeko
gai dira eta, ondorioz, egoeretara jokabide egokien bitartez egokitzen dira.

4.3. ELKARBIZITZA-ARAZOEN EBOLUZIOA
Ikastetxeetako elkarbizitza-arazoen artean, ikasleen arteko jazarpen-egoera iraunkorrak
eman daitezke, edo bullying-arazoak. Ikasle bat bullying-arazoaren biktima bilakatzen da
behin baino gehiagotan eta nahita kaltea eragin dioten edo deseroso sentiarazi duten
ekintza negatiboak jasan dituenean, beste ikasle batek edo talde batek burutuak;
gainera indar-desoreka dago, hots, botere-harreman asimetrikoa egon da eta biktima ez
da bere burua defendatzeko gai izan (Olweus, 1998). Horrek ohiko bazterketa- edo
indarkeria-dinamika dakar (ﬁsikoa, ahozkoa, materiala...) eta sozializazioaren hondamena ere
ekar dezake.

Ortega Mora-Merchán eta Jäger-ek diotenez (2007), elkarbizitza-arazoen artean,
gaur egun, ikastetxeez gaindiko adierazpideak ageri dira, hau da, teknologia berrien
erabilerari loturiko moduak (ziberbullying-a).

4.4. ELKARBIZITZAREN ALDERDIAK/DIMENTSIOAK
Carbonell eta Peñaren iritziz (2011), ikastetxeetako elkarbizitza-arazoen
adierazpideetan hiru maila ageri dira:

1. maila: izaera primarioa duten gatazkak, ikastetxe guztietan agertzen dira; adibidez, ebazten errazak diren gatazkak, diziplina ezeko
ekintzak (errespetu-falta), garrantzirik gabeko iskanbilak gune komunetan, anabasa irakaslea ez dagoenean edo ikaslea adi ez dagoenean.
2. maila: jokabide disruptiboak, ikasgela barruan agertzen direnak,
erritmoa aldaraziz (eskola-absentismoa, pasotismoa, lapurretak
noizbehinka, materiala edo ikastetxeko elementuak hondatzea eta
eraso isolatuak).
3. maila: larritasun handiagoko jokabideak eta gatazkak, ebazten
zailagoak (eskola-komunitateko kideei erasoak eta, zehatzago,
parekoen arteko jazarpen iraunkorra edo bullying-a, etengabeko
lapurretak, bandalismo-ekintza orokortuak ikastetxean eta inguruetan).

Hori dela eta, ezinbestekoa da irakasleak bere
errepertorioan ikastetxeko elkarbizitza-arazoen
adierazpideak antzemateko tresnak edukitzea,
desgaitasuna duten eta ez duten ikasleei egoera horiek
behar bezala maneiatzeko oinarrizko gaitasunak emanez.

5. PARTE HARTZEKO LANA

Aurreratu dugunez, zera eskatuko dizuegu:
Gure webgunera eskola jazarpenaren aurka sentsibilizatzeko mini-laburmetrai
bat igo beharko duzue, helburu didaktikoekin, desgaitasuna duten eta ez duten
ikasleek aurka egiteko soluzio zehatzak islatuz. Ikasleak gauzapenean nahastea eta
bere parekoen artean edukiaren preskriptore izatea arrakastaren gakoa izango
delakoan gaude.
Ikuslearen arreta zentzumen anitzeko komunikazio-sistema baten bitartez
atzemateko helburua duen ikus-entzunezko materiala da (ikusizkoa eta
entzunezkoa). Edozein teknika erabil daiteke. Bestalde, gidoiarekin batera bidali
beharko da, parte hartzeko lanaren irisgarritasuna errazteko.

Egiteko nagusia, aurtengo gaiari erreparatuz, indarkeria ez toleratzea eta
hezkuntza-komunitatean ekintzailetasuna sustatzea da, halako gertakariak
salatzeko eta aurka egiteko. Hala ere, sormen-pentsaera eta sena kritikoa pizten
ere laguntzen du, baita elkarlana, berdintasuna eta errespetua ere, ikasgelan
inklusioari lagunduz. Aintzat hartu behar dugu, gainera, inklusioa heziketatik
eraikitzen dela; hortaz, aniztasuna kudeatzea (etnikoa, sexuala, desgaitasunaren
araberakoa, erlijiosoa...) hainbeste sufrimendu, desparekotasun eta gatazka sortzen
dituen bazterketaren eta abusuaren prebentzioa da.
Oinarrizko Lanbide Heziketako Etapari dagokion Praktika-txostenean bi ibilbide
topatuko dituzue. Batek hiru saio hartzen ditu (edo gehiago, irakasleak egoki iritziz
gero), Sentsibilizazio-saioek eta Sentsibilizazio-laburmetraia sortzeko saioek osatuta. Bigarren ibilbidean lana saio bakarrean egin behar da (Saio Espresa), sentsibilizazio mini-laburmetraia egiteko.

Sentsibilizazio-saioak aukerakoak dira eta ikasleei, modu praktikoan, jazarpen-egoerak
prebenitzeko, antzemateko eta horien aurrean ekiteko modua ezagutzen laguntzeko helburua
dute. Bi saio emango ditugu horiek lantzen eta jarraian deskribatuko dizkizugu (garapen osoa
dagokion dokumentuan eskuragarri dago).

1. SAIOA: PAREKOEN ARTEKO ELKARBIZITZAREN OINARRI NAGUSIAK

• 1. jarduera. GURE ARTEKO EZBERDINTASUNAK EZAGUTZEA, AXOLAGABEAK IZAN GABE.
Kasu praktikoen metodologiatik abiatuta landuko da. Bertan ezberdintasunekiko errespetua
azpimarratuko da, ez alderatze-metodo hutsetik, ezberdintasunaren eta aniztasunaren
positibotasunaren ikuspegitik baizik (etnikoa, sexuala, desgaitasunaren araberakoa,
erlijiosoa...). Ezberdintasunak komunean jarriz hausnarketa egingo dugu, elkarrekin
elkarbizitzan, eskola-jazarpenaren aurka ez garela axolagabeak izango konturatzeko.
Jarduera honetatik abiatuta, eskola-jazarpena edo bullying-a identiﬁkatzeko eta
kontzeptualizatzeko oinarrizko nozioak aurkeztuko dira, izan ere denok nahastuta baikaude
(jazarpena jasaten duena, jazarpengilea, ikusleak, nahastuta ez daudenak, senideak,
irakasleak eta gainerako hezkuntza- eta gizarte-eragileak). Horretarako beharrezkoa izango
da eskola-jazarpena zer den eta zer ez den jakitea, zergatik oharkabean igaro 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. Hauek
izango dira beren ardurak:
Presidentea: saioak zuzentzea, proposatutako helburuak lortzera bideratuz, burutu
beharreko egitekoak antolatzea eta lan-batzordeak sortzea.
Idazkaria: Biltzarrak eta lan-batzordeek egindako lan guztia erregistratzea.
Berdintasun-bokala: gelako kideen arteko berdintasunari eragiten dioten egoerak
balioestea eta biltzarrari azter ditzan proposatzea, genero, desgaitasun, gizarte-desberdintasunarekin, etab. loturiko arrazoiengatik.
Ikasleen defendatzailea: ikaskideek Biltzarrari egindako eskaerak bideratuko ditu. jorratzeko presazkoagoak direnak aukeratuz eta lehenetsiz, ikasgelako elkarbizitza hobetuko
duten jardunbideei eta bertako kideen arteko lotura sozialen indarra sendotzen dutenei
arreta berezia jarriz.

Eratu eta gero, Parekoen Biltzarraren lehendabiziko lana ikastetxeko elkarbizitza-planaren
oinarrizko arauak aztertzea izango da, egon daitezkeen balizko eskasiak eta hobetzeko
iradokizunak balioetsiz, jazarpen-egoerak saiheste aldera. Ikasleek gelan eta ikastetxean
elkarrekin bizitzeko adostutako oinarrizko arauei jarraitzea gomendatzen da.

2. SAIOA: JAZARPENAREN AURKAKO EKINTZAILEAK.
• 3. jarduera. BETI DAGO HAUTABIDEREN BAT.
Jarduera honen helburua ikasleek jazarpenaren aurrean eman daitezkeen erantzun ezberdinen kontzientzia hartzea da. Horretarako, role-playing erabiliz, ikasleek istorio bat
hautabide batekin baino gehiagorekin amai daitekeela ikusteko modua emango dieten
tresnak abiarazi ahal izango dituzte (jarrera pasiboa, indarkeriazkoa eta asertiboa). Jarduerak trebetasun sozialak, emozioen adierazpena eta garapena, gatazken ebazpena, sormena, interdependentzia, etika eta moraltasuna, enpatia, berdintasuna eta elkartasuna, etab.
sustatzeko aukera emango du. Role-playingaren ostean eztabaida egingo da; bertan
ikuspuntu ezberdinak modu asertiboan aztertuko dira, ez-bazterketarako eskubidea sustatuz.

•4. jarduera. ZURE LAGUNTZA JAZARPENAREN AURREAN.
Zenbait web-esteka kontsultatu eta gero, desgaitasuna duten eta ez duten ikasleek jazarpenaren aurka ekiteko egokitasuna egiaztatuko dute, baita zer estrategia erabili ere. Ikasleek
jazarpena ez isilarazten ikasiko dute, indarkeriazko jarduera nola salatu, biktima izanez gero
laguntza nola eskatu, etab. Hala, ikasle laguntzailearen eredua ere aintzat har daiteke.
Jardueraren helburua jardunbide-protokolo bat sortzea da, desgaitasuna duten eta ez duten
ikasleek eskola-jazarpenaren aurka nola ekin jakin dezaten, arduraz, berdintasunez, konpromisoz, etab.

3. SAIOA: SAIO ESPRESA: SENTSIBILIZAZIO-LABURMETRAIA SORTZEA
• 5. jarduera. HUNKITZEN ETA SUSTATZEN DUEN BIDEOA
Sentsibilizatzeko mini-laburmetraia egingo dugu, bere gidoiarekin batera. Horretarako nahi
beste baliabide tekniko eta artistiko erabili ahal izango dira; hortaz, ez da oztoporik izango
ikasteko eta parte hartzeko.

6.1. IKASGELA BAKOITZEKO PROIEKTU BANA
Lehiaketan parte hartzeko, ikasgela bakoitzak lan bana aurkeztuko du. Salbuespen gisa,
zenbait kategoriakoak diren ikasleen lanak onartuko dira, bai taldekatutako
landa-ikastetxetan (TLI), baita zirkuetako ikasgela ibiltarietan ere, edo antzeko ezaugarriak
dituzten gainerako modalitateetan ere.

Gelako ikasle guztien artean mini-laburmetrai bakarra egingo da, aurrez azaldutako alderdi
formal guztiei (5. atala) eta ondoren aipatuko diren alderdi metodologiko/didaktikoei
erreparatuta:

Brainstorming teknika erabiltzea, denen artean eskola-jazarpenaren funtsezko
alderdiak identiﬁkatzeko.
Ikasleen artean erabakiak hartzeko prozesu demokratikoa bultzatzea, mini-laburmetraian islatu nahi duten alderdia erabakitzeko.
Lan-plana eta egitekoen esleipena ezartzea, ikasleen arteko aniztasuna aintzat
hartuta, baita denek egindako lan integrala izan behar duela ere; beraz, ez dago
parte hartu gabe gera daitekeen ikaslerik.
Parte-hartzea saritu behar da, baina baita errespetua, tolerantzia, elkarlana eta
guztien inklusioa ere.

7. INFORMAZIO ERABILGARRIA

Sentsibilizatzeko mini-laburmetraia egiten hasteko, eskola-jazarpenari buruzko
oinarrizko ezagutzetan sakontzen hastea iradokitzen dugu. Horretarako, aurrez ere
aipatu den moduan, sarrerako saioak (aukerakoak) egin daitezke, parekoen taldean
indarkeriaz zikindutako harremanen arazoa ulertzera eta ezagutzera zuzenduak, batez ere.
Mini-laburmetraia egiteko, ikasleek nahi beste baliabide tekniko eta sormen-baliabideak
aplikatu ahal izango dituzte, baita erabili nahi dituzten elementu teknologiko, material eta
berritzaile guztiak ere (lokalizazioa, irudiak, kredituak, musika, etab.).
Mini-laburmetraia irakaslearen Gune Pribatutik online bidaliko da,.avi/.mp4/.mov
formatuan (YouTube-k onartzen dituenetan) eta 100MBko gehieneko pisuarekin.
MINI-LABURMETRAIAN musikarik erabiliz gero, eskubiderik gabea izango da,
bateraezintasunak edo YouTube-k ukatzea saihesteko. Parte hartzen duten irakasleek
bideoan ager daitezkeen ikasleen irudi-eskubideak dauzkatela egiaztatu beharko dute.
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. Edozein modura, ONCE eta bere Fundazioa
izango dira bideoetan parte hartzen dutenen irudi- eta ahots-eskubideen
arduradunak.
Mini-laburmetraiarekin batera izenburua ere bidali beharko da, 140
karakterekoa gehienez, eta haren gidoia, parte hartzeko lana
desgaitasuna duten pertsonei irisgarria egiteko.
Sinetsita gaude lan honek desabantaila-egoeran dauden pertsonen
inklusioaren aldeko borrokan ekarpena egin dezakeela, askatasun- eta
berdintasun-balio demokratikoak ikasiz, baita errespetua, tolerantzia eta
elkarrizketa ere, eskolan eta gizartean elkarbizitzaren oinarriak osatzen
dituztenez. Gogora ekarri nahi dugu indarkeriaren aurrean ez dagoela
axolagabekeriarik; modu berean, bazterketa edo ukapenaren aurrean,
integrazioa edo inklusioa bilatu behar dira. Pasibotasuna alde batera utzi
behar dugu, eta indarkeriari elkarrizketa asertiboarekin,
berdintasunarekin, enpatiarekin eta elkartasunarekin aurre egiten
diogun ekintzaile bihurtu.
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6. LAN-METODOLOGIA

Lehiaketaren helburua elkarlana eta ikasleen protagonismoa lehenestea da, ikasketa-erritmo desberdinak aintzat hartuta, baita honako printzipio metodologiko hauek ere: alderdi
teoriko-praktikoak, azken hauei lehentasuna emanez, errealitatearekiko kontaktua,
ikaskuntza adierazgarria sustatuz, berdintasuna, sormena, motibazioa, ikuspegi ludikoa,
berrikuntza eta globalizazioa.

Gure asmoa da desgaitasuna duten eta ez duten ikasleek jazarpenean betetzen duten
papera identiﬁkatzea, erasotzaileen kasuan gatazkak kudeatzeko baliabide gisa elkarrizketa
bultzatzen saiatuz, baita errespetua elkarbizitzaren oinarri gisa ere...; laguntza bilatzea,
trebetasun sozialak, auto-estimua eta asertibotasuna hobetzea, besteak beste, biktimak
jasotako tratu txarrari aurre egin diezaion, eta ekintzailetasuna jazarpen-egoera horien
lekuko diren edo ezagutzen dituztenen artean. Horrek guztiak ikasleen arteko harremanak
hobetzen eta eskola-giro zibikoa sustatzen lagunduko digu, non ezberdintasunekiko eta
aniztasunarekiko errespetua gailenduko den (etnikoa, sexuala, desgaitasunaren araberakoa, erlijiosoa...) eta bestearekiko laguntza aukera-berdintasunean, axolagabeak izan
gabe.

Parte hartzeko aukerak ahal beste malgutzeko eta gela-taldearen errekerimenduetara eta
beharretara ahal beste egokitzeko (irakasleenak, desgaitasuna duten eta ez duten
ikasleenak eta curriculuma), lanerako bi modalitate aintzat hartuko dira: laburra bata, saio
bakarrekoa, eta beste bat luzeagoa, bi saiokoa (aurrez deskribatu bezala). Bi kasuotan ere,
metodologiak parte-hartzaileentzat adierazgarria izan nahi du, ikasleak ahal beste
murgilaraziko dituzten jardueren bitartez eta ekintza, elkartasuna, emozioa eta erronka
abian jarriz ikasleen motibazioarekin eta guztien inklusioarekin lotzeko.

