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1. SARRERA

Dagoeneko aurreratu dugunez, edizio honetan parte hartzeko 

eskola-jazarpenaren aurka sentsibilizatzeko mini-laburmetrai bat egin eta gure 

webgunera igo beharko duzue, aurka egiteko zure ikasleek proposatzen dituzten 

soluzio zehatzak islatuz. Ikuslearen arreta harrapatzeko asmoa duen 

ikus-entzunezko materiala da.

Egiteko nagusia, aurtengo gaiari erreparatuz, indarkeria ez toleratzea eta 

ekintzailetasuna sustatzea da, halako gertakariak salatzeko eta aurka egiteko. 

Hala ere, sormen-pentsaera eta sena kritikoa pizten ere laguntzen du, baita 

elkarlana ere, ikasgelan guztien inklusioari lagunduz. Edozein teknika erabili 

badaiteke ere, gidoia bidaltzea beharrezkoa da (ahal bezain zehatza eta 

deskribatzailea), pieza ikusmen-desgaitasuna dutenentzat irisgarria egiteko.

Eskola-jazarpenarekin loturiko mini-laburmetraia egiteko, ordu beteko 3 saiotan 

egiteko 5 jardueraz osatutako unitate didaktiko bat eskaintzen dizuegu. 

Lehendabiziko bi saioek (aukerakoak) ikasleak jazarpenaren kontzeptura eta 

eskolako elkarbizitzara gerturatzeko helburua dute, haren aurka jarduteko 

beharrean sentsibilizatuz, hau da, jazarpen-egoera ezberdinak nola ezagutu, 

prebenitu, antzeman eta aurka egiteko beharrean. Hirugarren saioan 

(derrigorrezkoa) mini-laburmetraia egingo dugu, eta harekin Eskola Lehiaketan 

parte hartuko dugu.



2. JUSTIFIKAZIOA

Unitate didaktiko honen asmoa da hezkuntza-komunitatearen sentsibilizazioan 

lagunduko duten egoerak eragitea, ikasleen artean bereziki, denok 

eskola-jazarpenaren aurrean dugun erantzukizunari dagokionez  Horregatik, 

talde-lana eta guztien parte-hartzea, errespetutik, tolerantziatik eta 

elkartasunetik, aniztasunari erreparatuz bereziki (etnikoa, sexuala, 

desgaitasunaren araberakoa, erlijiosoa...), funtsezkoa da, arrakasta izango badu. 

Horretarako ezagutzen denetik abiatu eta besteek partekatutako ezagutzarekin 

aberastuz joan beharra dago. Zehatzago, parekoen arteko elkarbizitzaren 

oinarriak argituko dira (ezberdintasunekiko errespetua eta tolerantzia, elkarrizketa 

eta harrera elkarbizitza baketsuaren oinarri gisa, balio demokratikoak indartzea...) 

eta bullyingaren berezitasunak (inplikazio-rol ezberdinak, balizko hautabideak, 

laguntzaren garrantzia, etab.). Ondoren, ezagutza- eta 

sentsibilizazio-saioak egindakoan (1 eta 2), gela-taldeak 

eskola-jazarpenari buruzko mini-laburmetraia grabatu 

beharko du, Eskola Lehiaketara aurkezteko.

Hortaz, unitate didaktikoa hiru saiok osatzen dute; horietatik azkena besterik ez da 

ezinbestekoa parte hartzeko:

1. saioa: Parekoen arteko elkarbizitzaren oinarri nagusiak (aukerakoa).

2. saioa: Jazarpenaren aurkako ekintzaileak (aukerakoa).

3. saioa: Eskola-jazarpenaren aurka sentsibilizatzeko film laburra sortzea 

(derrigorrezkoa).



Unitate didaktiko honetan ikasleen herritartasun arduratsuaren 

eredua garatuko da, eskolako giroa eta elkarbizitza kaltetzen duten 

arazo komunekiko inplikazioa eta konpromisoa bereganatuz. Ikas-

leek beren kideek pairatzen duten jazarpena salatzeko eta aurre 

egiteko garrantziaren kontzientzia hartzea nahi dugu, erasoa edo 

bazterketa modu pasiboan behatzeak gertakariaren arduradun moral 

bihurtzen gaituelako. Biktimarekin eta erasotzailearekin enpatiza 

dezaten nahi dugu, biei ere harreman desegoki eta kaltegarriko 

zurrunbiloa hausten lagunduz. Halaber, funtsezkoa da eskola-jazar-

penaren aurkako borrokan denok inplikatuta gaudela jakitea (jazar-

pena jasotzen duena, jazarpengilea, ikusleak, senideak, irakasleak eta 

gainerako hezkuntza- eta gizarte-eragileak).

Jazarpena ez da modu kognitiboan bakarrik landu, eskolako 

gatazka-egoerak bizi eta simulatzera eramango dituzten jardueren 

bitartez ere baizik, ez beti ongi kudeatuak, non gorputzaren adierazpe-

na eta mugimendua funtsezkoa den. Modu horretan auto-kontrolatu 

beharreko gorputzaren funtsezko hizkera bat ere badagoela ikasiko 

dute.

HARTZAILEAK: proiektu hau malgutasunez eta egoki irizten diezun 

aldaketekin Lanbide Heziketako ziklo guztietan aplikatua izateko pentsatu 

dugu, aniztasunari erreparatuta (etnikoa, sexuala, desgaitasunaren 

araberakoa, erlijiosoa...).



3. GAITASUNAK

4. HELBURUAK

Ikasleak aniztasunaren orokortzeaz eta aberastasunaz 

kontzientziatzea, ezberdintasunak eta aniztasuna (etnikoa, 

sexuala, desgaitasunaren araberakoa, erlijiosoa...) 

errespetatzen ikasiz eta besteari aukera-berdintasunean 

laguntza eskainiz, axolagabeak izan gabe.

Eskola-jazarpenari buruzko oinarrizko nozioak argitzea, baita 

nola identifikatu ere.

Elkarbizitza demokratiko eta biltzar bidezko sistemaren 

oinarria diren balioak ezagutzea, rolak esleituz eta 

eskola-jazarpena prebenitzeko eta salatzeko 

elkarbizitza-arauak ezarriz.

"Curriculumarekiko lotura-dokumentuan" ikus daitekeenez, Lehen Hezkuntzako oinarrizko 

curriculumak ezartzen duen otsailaren 28ko 126/2014 Errege Dekretuaren 2. artikuluari jarraiki (19352 

orr.), jarduera honek honako gaitasun gakoak sustatzen ditu:

1. Hizkuntza-komunikazioa.

2. Gaitasun Matematikoa eta Zientzia eta 

Teknologiako Oinarrizko Gaitasuna.

3. Gaitasun Digitala.

4. Ikasten ikastea.

5. Gaitasun Sozialak eta Zibikoak.

6. Ekimenaren Sena eta Sen Ekintzailea.

7. Kontzientzia eta Adierazpen Kulturalak.



5. EDUKIAK
Jarraian unitate didaktiko honetan aztertuko diren edukiak aurkeztuko ditugu, 

oro har. Gaikako informazio zehatzagoa izateko lehiaketa honetako 2. 

dokumentua kontsultatzea gomendatzen dizuegu; bertan 

LOMCEren edukiak eskola-jazarpenari buruzko 

edukiekin lotzen dira.

Jazarpenaren jokabide-determinismoarekin haustea, gatazkak kudeatzeko 

hautabideak ezagutuz, elkarrizketa asertiboa eta trebetasun sozioemozionalak 

sustatuz, eskola-jazarpenaren aurka borrokatzeko tresna gisa.

Ez-bazterketarako eskubidea sustatzea, denok eskola-jazarpenaren aurrean 

daukagun erantzukizunaren kontzientzia hartuz eta pasibotasunak eta isiltasunak 

eskola-jazarpenaren aurrean konplize egiten gaituela onartuz.

Eskola-jazarpenari eta ziberjazarpenari buruzko sentsibilizazio-kanpainak eta 

salaketa-webguneak ezagutzea, eskola-jazarpena prebenitzeko gelako 

jardunbide-protokola osatzeko.

Publizitate-kartela eta bere audio-deskribapena sortzea, eskola-jazarpenaren 

aurrean kontzientziatzeko eta sentsibilizatzeko.

Parte-hartze aktiboa, lan inklusiboa eta taldeko kohesioa bultzatzea, 

erantzukizuna, errespetua eta aukera-berdintasuna sustatuz.

Ikasleen komunikazio- eta parte hartzeko trebetasunak laguntzea, elkartasun, 

errespetu eta tolerantziako oinarrizko printzipioei erreparatuz.



- Gizakia izaki bakar eta partikular gisa. Ezberdintasunak eta aniztasuna (etnikoa, 

sexuala, desgaitasunaren araberakoa, erlijiosoa...).

- Eskola-jazarpenaren kontzeptua, jazarpen-motak eta arrisku-faktoreak.

- Gizakia izaki sozial gisa. Besteen eta elkarbizitza bermatuko duen balio-sistema baten 

beharra.

- Demokrazia totalitarismoen aldean. Herritarren eskubideak eta betebeharrak 

Erantzukizun partekatua.

- Arauaren kontzeptua. Eskolako arauen beharra. Arauak ezartzea.

- Gatazkak kudeatzea. Gatazketan eragina duten alderdiak, rolak eta gatazken aurreko 

erantzun-motak.

- Emozio-hezkuntza. Erantzun oldarkorraren, agresibitatearen, gorrotoaren, 

arranguraren, inbidien eta gizaki bezala kaltetzen gaituzten gainerako emozio guztien 

kontrola eta errespetua, sentsibilitatea, enpatia, elkartasuna, errukia, atsegintasuna eta 

harrera besteekiko harreman atsegin eta osasungarriak laguntzen dituzten sentimendu 

gisa errebalorizatzea, pertsona gisa aberastuz.

- Komunikazio-trebetasunak. Entzuketa aktiboa, elkarrizketa, asertibotasuna, 

errespetua eta tolerantzia.

- Herritarren eskubideak eta betebeharrak gizartean eta ikasleenak ikastetxeetan. 

Errespeta ezazu, errespeta zaitez. Inor ez baztertzea.

- Eskola-jazarpenaren aurkako gizarte aktiboa. Sentsibilizatzeko kanpainak. 

Publizitate-kartela. Kartelen iruzkinak eta interpretazioa arte- eta hezkuntza-adierazpen 

gisa.

- Eskola-jazarpenaren aurkako jarraibideak.



5. PRINTZIPIO METODOLOGIKOAK

- ONCE Lehiaketaren oinarriak ezagutzea.

- Negoziatzeko, erabakiak hartzeko prozesuak eta taldean aritu ahal izateko 

beharrezkoak diren komunikazio-trebetasunak eta Parte-hartzeari loturiko alderdi 

demokratikoak, harreman hierarkizatuak gaindituko dituztenak eta berdintasuna 

bultzatuko dutenak, errespetua, tolerantzia, erantzukizuna, etab.

- Bideoak sortzeko, editatzeko eta manipulatzeko teknikak menderatu eta erabiltzea, 

baita gidoia lehiaketaren gaira eta aukeratutako egoerara egokitzeko eta doitzeko 

irizpideak ere (hizkuntza-gaitasuna).

- Mini-laburmetraia egitean aintzat hartu beharreko faktoreak eta alderdiak: istorioa, 

egitura eta trama, pertsonaiak, kameraren mugimenduak, musika, etab.

- Publizitate-hizkera. Izenburuaren egitekoa bideoan.

- Narrazio artistiko interpretatiboa. Gidoia egiteko urratsak. 

- Parte-hartzeak eta herritarren erantzukizunak elkarbizitzan daukaten balioa. Eskolako 

elkarbizitza hobetzeko denen inplikazioa sustatzearen eta eskola-jazarpenaren aurkako 

ekintzailetasuna sustatzeko garrantzia.

    Ikasleari hezkuntza-ekintzaren protagonismoa ematea, irakasleen lana 

gutxietsi gabe. Bere bizipenetatik, ezagutzetatik eta emozioetatik abiatzea, 

jarduera bakoitzean.

    Ikaskuntza ekintza-esperimentazioaren bitartez sustatzea.

    Elkarrekin egindako talde-lana erraztea, taldeko kide guztien arteko 

interdependentzia positiboa, elkartasuna eta berdintasuna onartuz.

    Ikasleen eztabaida eta komunikazioa bultzatuko da, beti ere adierazpen 

librean oinarrituta, partekatutako ezagutzaren elkarrekiko aberastean eta 

sormen kolektiboan.



6. SAIOAK ETA JARDUERAK

Honako taula honetan hiru saioak osatzen dituzten jarduerak zehazten dira.

Jarduerak egiteko dokumentu honen eranskinean jasotzen diren materialak erabil 

ditzakegu, bere horretan aplikatzeko edo egokitzeko, irakasleak egoki iritziz gero. 

Fitxak idatziz osatu daitezke, edo ahoz azaldu.  Modalitatea ikasleen beharren arabera 

egokituko da, ikasteko eta parte hartzeko oztopoak gutxiagotzeko.

Unitate honi ikasgai ezberdinetatik aurre egitea.

Ikaskuntza adierazgarria sustatzea.

Sormena, motibazioa, ikuspegi ludikoa, berrikuntza eta globalizazioa sustatzea.

 1. saioa: Parekoen arteko 

elkarbizitzaren oinarri 

nagusiak (aukerakoa).

1. jarduera. Gure arteko 
desberdintasunak ezagutzen, 
ezberdinak izan gabe.

 2. jarduera. Guztiok batentzat eta bat 

guztiontzat

3. jarduera. Beti dago hautabideren bat.

 5. jarduera. Hunkitzen eta sustatzen 

duen bideoa.

2. saioa: Jazarpenaren 

aurkako ekintzaileak 

(aukerakoa).

3. saioa: 

Eskola-jazarpenaren aurka 

sentsibilizatzeko 

mini-laburmetraia sortzea 

(derrigorrezkoa).

Saioak Jarduerak

4. jarduera. Zure laguntza 

jazarpenaren aurrean



1. SAIOA: PAREKOEN ARTEKO ELKARBIZITZAREN OINARRI 
NAGUSIAK (aukerakoa)

1. JUSTIFIKAZIOA
Aukerako saioa bada ere, egitea gomendatzen dugu, izan ere saioa osatzen duten bi jardueren 

bitartez ikasleak eskola-jazarpeneko egoerei eta elkarbizitza baketsu eta demokratikoari buruz 

hausnartu ahal izango baitute, gelan zein ikastetxean.  Saioak ikasleek aniztasunaren 

orokortzeaz eta aberastasunaz kontzientzia hartzea ahalbidetuko du, lehiaketaren gaiari jarraiki, 

denok ezberdinak gara baina ez axolagabeak.

2. GAITASUNAK

Lehen Hezkuntzako oinarrizko curriculumak ezartzen 

duen otsailaren 28ko 126/2014 Errege Dekretuaren 2. 

artikuluari jarraiki (19352 orr.), jarduera honek honako 

gaitasun gakoak sustatzen ditu:

1.Hizkuntza-komunikazioa.   

2.Gaitasun Matematikoa eta Zientzia eta 

Teknologiako Oinarrizko Gaitasuna.

3.Gaitasun Digitala.

4.Ikasten ikastea.

5.Gaitasun Sozialak eta Zibikoak.

6.Ekimenaren Sena eta Sen Ekintzailea.

7.Kontzientzia eta Adierazpen Kulturalak.

 



3. HELBURUAK

4. EDUKIAK

- Ezberdintasunak eta aniztasuna (etnikoa, sexuala, desgaitasunaren araberakoa, 

erlijiosoa...) eta bestearekiko laguntza errespetatzen ikastea, aukera-berdintasunean, 

axolagabeak izan gabe.

- Eskola-jazarpenari buruzko oinarrizko nozioak argitzea, baita nola identifikatu ere.

- Ikasleen komunikazio- eta parte hartzeko trebetasunak laguntzea, oinarrizko 

berdintasun, errespetu eta tolerantzia-printzipioei erreparatuz.

- Ikasleak biltzar bidezko elkarbizitza demokratikoko sistemara gerturatzea.

- Erantzukizun-rolak esleitzea gelako funtzionamenduan eta elkarbizitza baketsuan.

- Ikastetxeko elkarbizitza-planeko arauak aztertzea eta eskola-jazarpena prebenitzen 

eta salatzen lagun dezaketen zenbait arau ezartzea.

Eskola-jazarpenaren kontzeptua, jazarpen-motak eta arrisku-faktoreak.

Gizakia izaki bakar eta partikular gisa. Ezberdintasunak eta aniztasuna (etnikoa, 

sexuala, desgaitasunaren araberakoa, erlijiosoa...).

 Gizakia izaki sozial gisa. Besteen eta elkarbizitza bermatuko duen balio-siste-

ma baten beharra.

Demokrazia totalitarismoen aldean. Herritarren eskubideak eta betebeharrak 

Erantzukizun partekatua.

Arauaren kontzeptua. Eskolako arauen beharra. Arauak ezartzea.



4. GARAPENA

4.1. 1. jarduera. GURE ARTEKO EZBERDINTASUNAK 
EZAGUTZEA, AXOLAGABEAK IZAN GABE

Saio hau bi jarduera burutuz osatuko da. Lehendabizikoan ezberdintasunak 

gizakiak berezkoa duen zerbait diren kontzientzia hartuko da, ez bakarrik 

ezberdintasunak onartzea bultzatuz, horiekiko harrera eta errespetua ere baizik, 

guztiok aberasten gaituzte-eta. Bigarren jarduerarekin prozesu demokratikoak 

ezarri nahi ditugu gela barruan, baita arauak positibotzat jotzen ikastea ere, eta 

komunitatean bizitzeko beharrezkotzat.

IRAUPENA: 20 Minutu.

MATERIALAK: Bideo-erreproduzigailua edo ordenagailua eta audioa duen 

proiektagailua. Film laburra. 1. fitxa: Gure arteko ezberdintasunak ezagutzen, 

ezberdinak izan gabe. 2. fitxa: Eskola-jazarpena identifikatzen. 

GARAPENA: Film labur bat ikusiz, ezberdintasunekiko errespetua azpimarratuko da, 

ezberdintasunaren eta aniztasunaren positibotasunaren ikuspegitik (etnikoa, sexuala, 

desgaitasunaren araberakoa, erlijiosoa...). Film laburrak nolabaiteko desgaitasuna 

duten ikasleen integrazioa sustatzen du (fisikoa, sentsoriala, intelektuala eta 

gaixotasun mentala). Ikusi ondoren, gela-taldeak ezberdintasunen ezagutzari 

buruzko hausnarketa egingo du, denok elkarrekin, elkarbizitzan, 

eskola-jazarpenaren aurrean ez garela axolagabeak izango ohartzeko (dokumentu 

honen Eranskinean jasotako ikasleentzako 1. fitxa erabil daiteke).

Ezberdintasunen onarpena eta harrera landutakoan, film laburrean azaldutako 

edukia aprobetxatzeko unea da, ikasleak eskola-jazarpenaren arazora gerturatzeko, 

denok inplikatuta gaudela (jazarpengilea, jazarpena pairatzen duena, ikusleak, 

inplikatuta ez daudenak, senideak, irakasleak eta gainerako hezkuntza- eta 

gizarte-eragileak) eta ezin dugula axolagabeak izan nabarmenduz. Horretarako 

Eranskinean jasotako ikasleei zuzenduriko 2. fitxa erabili dezakegu

.



- Gizakia izaki bakar eta partikular gisa. Ezberdintasunak eta aniztasuna (etnikoa, 

sexuala, desgaitasunaren araberakoa, erlijiosoa...).

- Eskola-jazarpenaren kontzeptua, jazarpen-motak eta arrisku-faktoreak.

- Gizakia izaki sozial gisa. Besteen eta elkarbizitza bermatuko duen balio-sistema baten 

beharra.

- Demokrazia totalitarismoen aldean. Herritarren eskubideak eta betebeharrak 

Erantzukizun partekatua.

- Arauaren kontzeptua. Eskolako arauen beharra. Arauak ezartzea.

- Gatazkak kudeatzea. Gatazketan eragina duten alderdiak, rolak eta gatazken aurreko 

erantzun-motak.

- Emozio-hezkuntza. Erantzun oldarkorraren, agresibitatearen, gorrotoaren, 

arranguraren, inbidien eta gizaki bezala kaltetzen gaituzten gainerako emozio guztien 

kontrola eta errespetua, sentsibilitatea, enpatia, elkartasuna, errukia, atsegintasuna eta 

harrera besteekiko harreman atsegin eta osasungarriak laguntzen dituzten sentimendu 

gisa errebalorizatzea, pertsona gisa aberastuz.

- Komunikazio-trebetasunak. Entzuketa aktiboa, elkarrizketa, asertibotasuna, 

errespetua eta tolerantzia.

- Herritarren eskubideak eta betebeharrak gizartean eta ikasleenak ikastetxeetan. 

Errespeta ezazu, errespeta zaitez. Inor ez baztertzea.

- Eskola-jazarpenaren aurkako gizarte aktiboa. Sentsibilizatzeko kanpainak. 

Publizitate-kartela. Kartelen iruzkinak eta interpretazioa arte- eta hezkuntza-adierazpen 

gisa.

- Eskola-jazarpenaren aurkako jarraibideak.

IRAUPENA: 40 Minutu.

MATERIALAK: Bertaratutako gela-taldeko ikasleen zerrenda. Ikastetxeko 

elkarbizitza-planeko oinarrizko arauak. Arbel arrunta edo arbel digitala eta arkatza. 

3. fitxa, biltzar baten egitekoak, 4. fitxa, biltzarreko rolen esleipena, 5. fitxa, 

ikastetxeko elkarbizitza-arauak eta eskola-jazarpena prebenitzen duten 

elkarbizitza-arauak. 

GARAPENA: Parekoen Biltzarra sortzeko, lehenik eta behin, irakasleak, 3. fitxari 

jarraiki, osatuko duten karguak eta beren egitekoak azalduko ditu: presidentea, 

idazkaria, berdintasun-bokala edo arduraduna eta ikasleen defendatzailea. 

Azalpenaren ostean, gela-taldeko zerrenda jarraituz, ikasleek, 

aukera-berdintasuna sustatuz, postu bakoitza hartuko duten kideak bozka ditzaten 

eskatuko da; horretarako 4. fitxa jarraituko da. 

Ondoren, Parekoen Biltzarrak Ikastetxeko Elkarbizitza Planaren Oinarrizko 

Arauak aztertuko ditu, balizko eskasiak eta hobetzeko iradokizunak aztertuz, 

jazarpen-egoerak saihesteko helburuaz (5. fitxa).

4.2. 2. jarduera. GUZTIOK BATENTZAT ETA BAT GUZTIONTZAT



 
1. JUSTIFIKAZIOA

Aukerako saioa bada ere, egitea gomendatzen dugu; izan ere, saioa osatzen duten bi 

jardueren bitartez ikasleek eskola-jazarpenarekin amaitzeko bere esku-hartzeak duen 

garrantziaren kontzientzia hartuko dute eta gatazkak kudeatzeko modu ezberdinak daudela 

ikasiko dute, eta denok elkarrekin elkarbizitza hobea eraiki dezakegula.

2. SAIOA: JAZARPENAREN AURKAKO EKINTZAILEAK

2. GAITASUNAK

Aukerako saioa bada ere, egitea gomendatzen dugu; izan ere, saioa osatzen duten bi 

jardueren bitartez ikasleek eskola-jazarpenarekin amaitzeko bere esku-hartzeak duen 

garrantziaren kontzientzia hartuko dute eta gatazkak kudeatzeko modu ezberdinak 

daudela ikasiko dute, eta denok elkarrekin elkarbizitza hobea eraiki dezakegula.

1.  Hizkuntza-komunikazioa.

2.  Gaitasun Matematikoa eta Zientzia eta Teknologiako Oinarrizko Gaitasuna.

3.  Gaitasun Digitala.

4.  Ikasten ikastea.

5.  Gaitasun Sozialak eta Zibikoak.

6.  Ekimenaren Sena eta Sen Ekintzailea.

7.  Kontzientzia eta Adierazpen Kulturalak.



3. HELBURUAK

4. EDUKIAK

    Gatazkak kudeatzeko hautabideak ikastea.

    Eskola-jazarpeneko egoeratan inplikatutako rol ezberdinekin enpatizatzea, 

elkarbizitzari laguntzen dioten eta parekoen arteko harremanak hobetzen dituzten 

emozioak areagotuz.

    Elkarrizketa asertiboa guztien eskubideak eta duintasun propioarekin errespetua 

aldarrikatzeko mekanismo gisa sustatzea.

    Ez-baztertzeko eta aukera-berdintasunerako eskubidea sustatzea.

    Eskola-jazarpenaren aurkako sentsibilizazio-kanpainak ezagutzea eta horietan 

erabiltzen diren kartelak aztertzea.

    Eskola-jazarpena eta ziberjazarpena salatzeko webgunean bisitatzea.

    Eskola-jazarpenaren aurrean denok daukagun erantzukizunaren kontzientzia 

hartzea.

    Eskola-jazarpena prebenitzeko gelako jardunbide-protokoloa ezartzea.

    Gatazkak kudeatzea. Gatazketan eragina duten alderdiak, 

rolak eta gatazken aurreko erantzun-motak.

    Emozio-hezkuntza. Erantzun oldarkorraren, agresibitatea-

ren, gorrotoaren, arranguraren, inbidien eta gizaki bezala 

kaltetzen gaituzten gainerako emozio guztien kontrola eta 

errespetua, sentsibilitatea, enpatia, elkartasuna, errukia, 

atsegintasuna eta harrera besteekiko harreman atsegin eta 

osasungarriak laguntzen dituzten sentimendu gisa errebalo-

rizatzea, pertsona gisa aberastuz.



    Komunikazio-trebetasunak. Entzuketa aktiboa, elkarrizketa, asertibo-

tasuna, errespetua eta tolerantzia.

 

    Herritarren eskubideak eta betebeharrak gizartean eta ikasleenak 

ikastetxeetan. Errespeta ezazu, errespeta zaitez. Inor ez baztertzea.

    Eskola-jazarpenaren aurkako gizarte aktiboa. Sentsibilizatzeko 

kanpainak. Publizitate-kartela. Kartelen iruzkinak eta interpretazioa 

arte- eta hezkuntza-adierazpen gisa.

    Eskola-jazarpenaren aurkako jarraibideak.

5. GARAPENA

5.1. 3. jarduera. BETI DAGO HAUTABIDEREN BAT.

Saio hau bi jarduera burutuz osatuko da. Lehendabizikoan egoera gatazkatsu baten 

aurrean eman ditzakegun erantzunetan oinarritzen da. Bigarrenak, 

eskola-jazarpeneko egoera horietan laguntzak duen garrantziaz kontzientziatzeaz gain, 

gelako jardunbide-protokolo bat edo jarduteko argibideak osatzeko helburua du, 

ikasleen erreferente izan dadin. Hona horietako bakoitza. 

IRAUPENA: 30 Minutu.

MATERIALAK: 6. fitxa: erantzun-mota desberdinak. 7. fitxa: "Nire txanda ilaran" 

narrazio-simulazioa. Arkatza, papera, Internetera sar daitekeen ordenagailua, arbel 

arrunta edo arbel digitala. 



GARAPENA: Jarduera honen helburua ikasleek jazarpenaren aurrean eman daitezkeen 

erantzun ezberdinen kontzientzia hartzea da. Gatazketan eman ohi diren erantzun-mota 

ezberdinen arteko ezberdintasunak azaltzen hastea gomendatzen dugu: 

oldarkorra-asertiboa-pasiboa. Horretarako dokumentu honen Eranskinean jasotzen 

den 6. fitxa erabil dezakegu; bertan laburbilduta eta argi jokabide pasibo, oldarkor eta 

asertiboaren ezaugarriak ageri dira, baita irakasleei eduki horiek gela-taldeko 

ezaugarrietara egokitzeko lagungarri izan daitezkeen dokumentu eta bideoetarako 

estekak ere, modu horretan ikasle guztien ikaskuntza eta parte-hartzerako 

irisgarritasuna ahalbidetuz. 

Ikasleek hiru erantzun-mota horien artean desberdintzen dutenean, rol-egoera 

gatazkatsu bat aurkeztuko zaie; bertan, gatazkari modu ezberdinetara aurre egiten 

dioten pertsonaiak ageri dira. Eranskineko 7. fitxan jasotzen den narrazioa erabiltzeko bi 

modalitate ezberdin baliatu daitezke. Lehendabizikoan istorioa osorik emango diegu, 

eta ikasleek modu asertibo, oldarkor eta pasiboan erantzuten duten pertsonaiak 

zeintzuk diren erantzungo dute, eta gero txotxongilo edo role-playing bidez antzeztuko 

dute. Bigarren modalitatean ikasleei istorioa amaitu gabe erakutsiko diegu, eta eurek, 

taldeka, amaiera asertibo, oldarkor eta pasibo bana asmatuko dituzte, eta gero hiru 

egoerak antzeztu (txotxongilo edo role-playing bidez). 

Antzezpenaren ostean eztabaida egingo da gelan, asertibotasunaren abantailak 

aztertuz eta ez-baztertzeko eskubidea sustatuz. Horrela, besteak beste, trebetasun 

sozialak, emozioen adierazpena eta garapena, gatazken ebazpena, sormena, 

interdependentzia, etika eta moraltasuna, enpatia, berdintasuna, elkartasuna, etab. ere 

lantzen dira



5.2. 4. jarduera. ZURE LAGUNTZA JAZARPENAREN AURREAN

IRAUPENA: 30 Minutu.

MATERIALAK: Interneterako konexioa duen ordenagailua. Arbel digitala. 8. fitxa. 

Eskola-jazarpena salatzea. Webgune lagun batzuk 9. fitxa: jardunbide-protokoloa. 

Arkatza eta papera.

 

GARAPENA: Bi modalitate ezar daitezke. Lehen modalitatean, irakaslea Internetera 

konektatuko da eta hainbat webgune erakutsiko ditu, ikasleei horiek aztertu eta egokien 

irizten dituzten soluzioak idatz ditzaten eskatuz. Bigarren modalitatean, ekipo 

informatikoak eskura dauden ala ez, ikasleak izango dira emandako webguneak 

kontsultatuko dituztenak eta soluziorik egokienak idatziko dituzte. Honela, zenbait 

web-esteka kontsultatu eta gero, desgaitasuna duten eta ez duten ikasleek 

jazarpenaren aurka ekiteko egokitasuna egiaztatuko dute, baita zer estrategia erabili 

ere. Hortaz, ikasleek jazarpena ez isiltzen ikasiko dute, indarkeriazko jokabidea salatzen, 

biktimaren kasuan laguntza bilatzen, etab. Funtsezkoa da irakasleak 

irakasle-laguntzailearen irudia planteatzea. Amaitzeko, 9. fitxan haurrek 

jardunbide-protokolo bat sortuko dute, desgaitasuna duten eta ez duten ikasleek 

eskola-jazarpenaren aurrean nola jardun jakin dezaten, arduraz, berdintasunez, 

konpromisoz, etab.



1. GAITASUNAK

1.    Hizkuntza-komunikazioa.

2.    Gaitasun Matematikoa eta Zientzia eta Teknologiako Oinarrizko Gaitasuna.

3.    Gaitasun Digitala.

4.    Ikasten ikastea.

5.    Gaitasun Sozialak eta Zibikoak.

6.    Ekimenaren Sena eta Sen Ekintzailea.

7.    Kontzientzia eta Adierazpen Kulturalak.

Hona parte hartzeko lana garatzeko modu erraz eta azkar bat. Ordu bakarrean 

desgaitasuna duten eta ez duten ikasleak eskola-jazarpena eta ziberjazarpena zer diren 

jakiten lagun ditzakezue, baita nola prebenitu, antzeman eta jazarpen-egoera 

ezberdinen aurrean nola jardun ere. Horrek, ondoren, gela-talde gisa aurkeztu 

beharreko lana egiteko modua emango dizue: ikasleek eskola-jazarpenaren aurrean 

duten jarrera islatzen duen sentsibilizatzeko mini-laburmetraia, halako indarkeriazko 

jarreren aurkako intolerantzia agertuz, arrazoia edozein delarik ere, baina areago 

aniztasunean oinarritzen bada (etnikoa, sexuala, desgaitasunaren araberakoa, 

erlijiosoa...). Mini-laburmetraiarekin batera (minutu bateko iraupenekoa, gehienez), 

bere gidoia eta 140 karaktere edo gutxiagoko izenburua ere igorri beharko dira. 

(Gelako lana antolatzeko moduari buruz gehiago jakiteko, kontsulta ezazu 

"LEHIAKETAREN AURKEZPENA" dokumentua). 

"Curriculumarekiko lotura-dokumentuan" ikus daitekeenez, Lehen Hezkuntzako 

oinarrizko curriculumak ezartzen duen otsailaren 28ko 126/2014 Errege 

Dekretuaren 2. artikuluari jarraiki (19352 orr.), jarduera honek honako gaitasun 

gakoak sustatzen ditu:

SAIO ESPRESA: ESKOLA-JAZARPENAREN AURKA 
SENTSIBILIZATZEKO MINI-LABURMETRAIA SORTZEA 



2. HELBURUAK

3. EDUKIAK

Desgaitasuna duten eta ez duten ikasleek eskola-jazarpenaz duten kontzeptua 
ezagutzea.

Gela-taldeak kartelaren bitartez adierazi nahi duenaren ideia nagusia definitzea.

Sentsibilizatzeko publizitate-kartelerako irudiak egitea edo bilatzea.

Sentsibilizatzeko publizitate-kartela sortzea, ikasleen sormena eta adierazpen-askata-
suna bultzatuz, adierazpen artistikoaren bidez.

izenburua asmatzea, ikasleen idatzizko adierazpena lagunduz.

Egindako lana audio-deskribapen labur batean deskribatzea, ikasleen berdintasuna 
eta eta ahozko adierazpena sustatuz eta irisgarritasun unibertsala bermatuz.

Parte-hartze aktiboa, lan inklusiboa eta taldeko kohesioa bultzatzea, erantzukizuna, 
errespetua eta aukera-berdintasuna sustatuz.

Gelako ikasle guztiek lehiaketara aurkezteko egindako lana bidaltzea

Modu berean, LOMCE-n (Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko 

abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoan) Lehen Hezkuntzako 

etaparako ezarritako edukien arabera, sentsibilizatzeko publizita-

te-kartela egitearekin loturiko edukiekiko lotura ezarri da. Jarraian 

saio honetako edukiak oro har azalduko dira, baina dokumentua-

ren amaieran dagoen eranskina kontsultatzea gomendatzen 

dugu; bertan LOMCE edukiak eta saio espresaren edukiak 

ikasgaika zehazten dira eta lehiaketa honetako 2. dokumentuan 

eskola-jazarpenaren eta LOMCE edukien arteko lotura jasotzen 

da.



4. SAIO ESPRESAREN GARAPENA.

Saio honen helburua eskola-jazarpenaren errealitatea eta hura salatzeko eta 

aurka egiteko garrantzia argi eta garbi eta sormenez azaltzeko gai den bideo 

hezitzaile labur eta zehatza egitea da. 

Eskola-jazarpenari buruzko azalpen-hezkuntza izaerako bideoak jasotzea 

espero dugu, gai horri buruzko ezagutza areagotzeko, errealitate horrekiko 

sentsibilizazio izaerakoak, egoera horretan daudenekiko enpatizatzen 

lagunduko diguten emozioak sortzen laguntzeko, baina batez ere izaera 

berritzailekoak, hau da, eskola-jazarpenaren aurkako jarrera aktiboa indartuko 

dutenak, eskola-giroaren eta parekoen arteko harremanen aldaketa bultzatuz. 

Hitz batean, mini-laburmetraiek osagai motibatzailea eduki beharko dute, eta 

ikusleak harrapatzeko gai izan, eskola-jazarpenaren aurkako borrokan zerbait 

egiteko gogoa piztu araziz.

Eskola-jazarpenaren kontzeptua, ziberjazarpena, inplikatutako rolak eta elkarbizitza 
baketsuaren garrantzia.

ONCE Lehiaketaren oinarriak ezagutzea.

Ikerketa-prozesua ezagutzea eta praktikatzea, sekuentziatutako urrats batzuk jarraituz.

Negoziatzeko, erabakiak hartzeko prozesuak eta taldean aritu ahal izateko 
komunikazio-trebetasunak.

Hierarkizatutako harremanak gainditu eta berdintasuna, errespetua, tolerantzia, ardura, 
etab. bultzatuko dituzten parte hartzeari loturiko alderdi demokratikoak.

Bideoak sortzeko, editatzeko eta manipulatzeko teknikak menderatu eta erabiltzea, baita 
gidoia lehiaketaren gaira eta aukeratutako egoerara egokitzeko eta doitzeko irizpideak 
ere (hizkuntza-gaitasuna). 

Mini-laburmetraia egitean aintzat hartu beharreko faktoreak eta alderdiak: istorioa, 
egitura eta trama, pertsonaiak, kameraren mugimenduak, musika, etab.

Zinema-hizkera. Izenburuaren egitekoa bideoan.

Narrazio artistiko interpretatiboa. Gidoia egiteko urratsak. 

Parte-hartzeak eta herritarren erantzukizunak elkarbizitzan daukaten balioa. Eskolako 
elkarbizitza hobetzeko denen inplikazioa sustatzearen eta eskola-jazarpenaren aurkako 
ekintzailetasuna sustatzeko garrantzia



4.1. Zer da eskola-jazarpena? Eta ziberjazarpena?

IRAUPENA: 10 minutU

MATERIALAK: Arbela edo paper jarraitua.

GARAPENA: Lehen jarduera egiteko, Brainstorming-ean oinarritutako metodologia 

erabiliko dugu, eskola-jazarpenaren funtsezko alderdiak identifikatzeko aukera emanez. 

Ikasleetako bat moderatzailea izango da eta arbelean ikaskideek proposatzen dituzten 

ideiak idatziko ditu, eskola-jazarpena edo ziberjazarpena identifikatzeko eta 

kontzeptualizatzeko oinarrizko nozioekin lotuta:

Ikasleek eurentzat eskola-jazarpena eta ziberjazarpena zer den definitu 

dutenean, ONCE Lehiaketaren ikuspegia nabarmenduko dugu; 

hezkuntza-komunitatea sentsibilizatzeko helburua du, ikasleak bereziki, 

inguruan dauzkagun guztiekin demokratikoki bizi eta eskola-jazarpena 

prebenitzen ikas dezaten. Funtsezkoa da denok aitortuak izateko (bazter 

utziak ez izateko) eta errespetuz tratatuak izateko duintasuna dugula 

aitortzea, gure ezberdintasunak ezberdintasun (etnikoak, sexualak, 

desgaitasunaren araberakoak, erlijiosoak...). Hortaz, hauek dira aurtengo 

gako nagusiak: "EZBERDINAK GARA, EZ AXOLAGABEAK. Jazarpenaren 

aurkako ekintzaileak". Urrats honekin amaitzeko, guztion artean, aho batez, 

eskola-jazarpenaren zein alderdi zehatzi ekin nahi diogun, igorri nahi dugun 

mezu zehatza zein den mugatuko dugu.

Denok barruan gaudela (jazarpena jaso duena, jazarpengilea, ikus-

leak, senideak, irakasleak eta gainerako hezkuntza- eta gizarte-eragi-

leak).

Eskola-jazarpena zer den eta zer ez den, zergatik oharkabean pasa 

daitekeen, arrisku-faktoreak, etab.



4.2. Irudiak biltzea

4.3. Kartelaren burutzapen grafikoa

IRAUPENA: 15 minutU

MATERIALAK: Aldizkariak, guraizeak, egunkariak, argazki-kamera eta Interneterako 

sarbidea.

GARAPENA: Gure kartelaren bitartez zer adierazi nahi dugun argi daukagunean, hura 

osatuko duten argazkiak aukeratu edo atera beharko ditugu, gela-taldean 

aukera-berdintasuna eta inklusioa sustatuz. Talde bakoitzak adierazi nahi denera 

hobeto egokitzen den irudi-sorta aukeratuko du. Horretarako, hainbat aukera izango 

dituzte:

IRAUPENA:   15 minutU

MATERIALAK:   Irudiak, kola, guraizeak, euskarri materialak (kartoi meheak, kartoia, 

paper jarraitua...), ordenagailua, irudiak tratatzeko aukera ematen duen programa 

(Photoshop, online editoreak, etab.),

GARAPENA:   Ikasleek aukeratu dituzten irudi guztiekin kartela egingo dute. Eskura 

dituzten teknika guztiak erabili ahal izango dituzte, tradizionalenetatik hasi, collagea 

adibidez (kola eta guraizeak erabiliz), irudiak tratatzeko modua ematen duen 

ordenagailuko edozein programara arte (photoshop, lineako editoreak, online 

collage-ak, etab.).

Aldizkari eta egunkarietako ebakinak aukeratu.

Interneteko irudiak erabili.

Une horretan bertan argazkiak egin.

Aurreko aukera guztiak erabili.

 



4.4. Izenburua edo mezu nagusia sortzea

4.5. Kartelaren audio-deskribapena

IRAUPENA: 5 minutU

MATERIALAK:   Arbela edo paper jarraitua, ordenagailua, boligrafoak, margoa...

GARAPENA:   Ikasleek bere kartelaren mezu nagusia diseinatu edo marraztu beharko 

dute (aurrez komunean erabaki bezala). Izenburu laburra eta zuzena behar du izan (140 

karaktere edo gutxiagokoa, ondoren lehiaketako webgunean ere idatzi beharko 

duzue-eta), eta irakurlearen arreta harrapatu behar du. Eskuz edo tresna digitalen 

laguntzaz egin dezakezue, baita tamaina, koloreak, letra-tipografiak, etab. erabaki ere. 

IRAUPENA: 10 minutU

MATERIALAK: Interneterako sarbidea duen ordenagailua, 

mikrofonoa edo audio-pista grabatzeko modua ematen duen 

beste sistemaren bat.

GARAPENA: Behin sentsibilizatzeko publizitate-kartela 

sortuta, egindako lanaren audio-deskribapena egingo da, 

epaimahaiari interpretazioa errazteko eta kartelaren 

irisgarritasun unibertsala bermatzeko. Audio-deskribapen 

horrek minutu bateko gehieneko iraupena izango du eta ahal 

bezain zehatza eta argia izango da, ikusmen-desgaitasuna 

duten pertsonei kartela irudikatzeko modua emateko. 

Funtsezkoa da honakoa kontuan hartzea: argi ahoskatzea, 

balizko hondoko zaratak saihestea, irakurtzean etenaldiak 

egitea, etab. Audio-deskribapena erraz egin ahal izango 

duzue, mugikorrarekin edo webguneko Gune Pribatuan 

bertan.



4.6. Publizitate-kartela bidaltzea

IRAUPENA:    5 minutu

MATERIALAK:    Kartela, audio-deskribapena eta Internetera sar daitekeen 

ordenagailua, bidalketarako.

GARAPENA:   Sentsibilizatzeko publizitate-kartela amaitutakoan, kartelaren irudia 

webgunera igo beharko da, irakaslearen Gune Pribatuaren bitartez, .jpg formatuan eta 2 

Mb-ko gehieneko pisuarekin.

5. SAIO ESPRESERAKO AHOLKUAK

Lanerako planak eta egitekoen esleipenak ikasleen arteko aniztasuna aintzat hartuko 
dute: denek egindako lan integrala osatu beharko da.

Parte hartzea sarituko da, baina baita errespetua, tolerantzia, elkarlana eta guztien 
inklusioa ere.

Funtsezkoa da ikasleen arteko erabaki-hartze demokratikoa, kartelean islatu nahi 
duten alderdia aukeratzeko.

Saiorako ebakinak, irudi digitalak, bideoak, etab. eduki beharko ditugu, ikasleek behar 
adina material eskura izan ditzaten jardueraren egunean diseinua egiteko.

Kartela amaitutakoan funtsezkoa da eskola-jazarpenaz dugun ideia adierazteko 
argitasuna, egon daitezkeen akats gramatikalak zuzenduz.

ARAUDIA

Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoa.

Lehen Hezkuntzako oinarrizko curriculuma ezartzen duen otsailaren 28ko 126/2014 Errege Dekretua.



ERANSKINA. 1. SAIOKO FITXAK
1. Fitxa GURE ARTEKO EZBERDINTASUNAK EZAGUTZEA, AXOLA-

GABEAK IZAN GABE.

Denok bakarrak gara, ezberdinak eta errepikaezinak. Gure artean gehiago dira 

ezberdintasunak antzekotasunak baino. Hori dela eta, ezberdintasuna positibotzat 

balioesten ikasi behar dugu.

1. Film laburrean ageri diren ezberdintasunez. Zer iruditzen zaizkizu?

2. Gure ezberdintasunak partekatzen ditugu. Nire ezberdintasunak idatzi eta adierazten ditut.

3.  Nola sentitzen da protagonista?

4. Inoiz ere adarra jo al dizute ezertan ezberdina izateagatik?



Nigan Nire ikaskideengan

Ez dut ezberdina 

egiten nauenari iseka 

egiteko modurik 

emango.

Niri iseka egiten 

saiatzen den pertsonari 

errespetua eskatuko 

diot.

Ezberdina naizela, 

baina guztiok 

halakoak garela, 

gogoraraziko diot.

Norbaiti laguntza 

eskatuko diot 

errespetatzen ez 

nautela uste dudanean.

GEHIAGO IDATZI: GEHIAGO IDATZI:

Ez dut ezberdinak 

egiten dituenari iseka 

egiteko modurik 

emango.

Ikaskide bati iseka 

egiten saiatzen den 

pertsonari errespetua 

eskatuko diot.

Ezberdina dela, baina 

guztiok halakoak 

garela, gogoraraziko 

diot.

Norbaiti laguntza 

eskatuko diot ikaskide 

bat errespetatzen ez 

dutela uste dudanean.

5. Nire ezberdintasunak eta besteenak balioesten ikasten dut. Ingura ezazu zer egiteko 

prest zauden ezberdintasunak positiboki balioesteko eta osatu zerrenda baten bat 

gehiago idatziz.



Norbaiti iseka egitea, erasotzea edo baztertzea, ezberdina izateagatik, ezin dugu 

onartu. Hori ikastetxe bateko ikasleen artean gertatzen denean, eskola-jazarpena 

(bullying) edo ziberjazarpena esaten zaio. Ezin dugu eskola-jazarpenaren aurrean 

axolagabeak izan. Arazo honi buruz pixka bat gehiago jakin nahi?

2. Bestelako eskola-jazarpeneko egoerak ezagutzen ditugu:

1. Film laburrean eskola-jazarpena identifikatzen dugu. Azaldu eskola-jazarpeneko egoerak.

3.  Idatzi istorioko protagonisten izenak eskola-jazarpenaren aurrean dute jokabidearen 

arabera.

·         Erasotzailea:

·         Biktima:

·         Ikusle pasiboa:

·         Ikusle aktiboa:

·         Ikusle beldurtua:

·         Beste batzuk: 

2. Fitxa ESKOLA-JAZARPENA ARAZO GISA IDENTIFIKATZEN DUGU



3. Fitxa PAREKOEN BILTZARRAREN EGITEKOAK  

PRESIDENTEA:

Saioak proposatutako helburuen arabera zuzentzen ditu eta egin 

beharrekoak antolatzen ditu.

IKASLEEN DEFENDATZAILEA:

Ikaskideek eskatzen dutena aditzen du, presaren arabera

BERDINTASUN-BOKALA EDO ARDURADUNA:

Gelako berdintasunaz arduratzen da: neska-mutilen arteko 

desberdintasunen batengatik.

IDAZKARIA:

Egindako lan guztia idazten du



PRESIDENTEA :

IDAZKARIA :

BERDINTASUN-ARDURADUNA:

IKASLEEN DEFENDATZAILEA:

4. Fitxa  PAREKOEN BILTZARREKO ROLAK ESLEITZEA 

Izena:

Izena:

Izena:

Izena:



Idatzi zure ikastetxeko elkarbizitza-arauak, azter itzazu aldatu edo hobetu beharreko 

gauzak, eskemara gehituz. 

Ikastetxeko elkarbizitza-arauak             Eskola-jazarpena prebenitzeko          

elkarbizitza-arauak hobetzea

5. Fitxa IKASTETXEKO ELKARBIZITZA-ARAUAK ETA ESKOLA-JAZARPENA 
PREBENITZEKO ELKARBIZITZA-ARAUAK HOBETZEA



ERANSKINA. 2. SAIOKO FITXAK
6. Fitxa GATAZKEN AURREKO ERANTZUN-MOTAK

Ideia-gatazka (iritzi ezberdinak dauzkagunean) edo interes-gatazka (gauza bera edo 

desberdinak nahi ditugunean) askotan gertatzen dira pertsonen artean. Ez da 

negatiboa, elkarrizketaren lagungarri delako, baina batzuetan ez zaio behar bezala 

aurre egiten. Zenbait pertsonek, nahi dutena lortzen ez dutenean, oihukatu egiten dute 

eta haserretzen dira, eta ez dakite gatazkak konpontzeko beste modu batzuk ere 

badirela.

Gatazkak konpontzeko modu desberdinak ezagutu nahi al dituzu? 

1 INDARKERIAZKO ERANTZUNA: 

Pertsonak pentsatzen, sentitzen eta nahi duena modu txarrean 
esaten du, indarra erabiliz (oihuak, bultzakadak, mehatxuak)

Ez ditu besteak errespetatzen. Ez die besteei adierazten uzten.

Jokabide horrek, azkenerako, besteak hondatzen ditu.

2 ERANTZUN PASIBOA

Pertsona pasiboa gaizki sentitzen da gatazka bat gertatzen 
denean eta nahiago du isilik geratu.

Ez du bere iritzia eta sentitzen duena adierazten. Azkenean 
haserretu egiten da koldarren moduan aritzen delako.

Bere burua hondatzen du

3 ERANTZUN ASERTIBOA

Pertsonak sentitzen duena eta pentsatzen duena modu onean 
esaten du, bestek kaltetu gabe.

Denak pertsona gisa hazten dira.

GEHIAGO 
JAKITEKO:

BIDEOAK:

- http://www.psicoterapeutas.com/paginaspersonales/susana/Estilos_Respuesta.html

- https://prezi.com/nqfkgz3-kflg/estilos-de-respuestas-agresivas-pasivas-y-asertivas/

- https://www.youtube.com/watch?v=-GYCQVojl5Q

- https://www.youtube.com/watch?v=twd30umDERg



7. Fitxa. NIRE TXANDA ILARAN

Carlotaren irakasleak behin eta berriro esan du gelara garaiz heldu behar dela eta 

sartzeko ilara ordenatuta egitea garrantzitsua dela. Bere oso ikasle arduratsua da, nota 

onak ateratzen ditu eta amari lehenago esnarazteko eskatu dio, iristen lehena izaten 

saiatzeko. Badaki zaila izango dela, Pedro beti ilaran lehena jartzen ohituta dagoelako. 

Goiz batez, Carlotak, eskolarako bidean, bi ikaskide topatu ditu, Paula eta Mario.

Carlota: Kaixo Paula, kaixo Mario.

 Mario: Kaixo Carlota.

Paula: Gaur lehena heldu zara, nahi zenuen bezala.

Carlota: Bai. Oso goiz esnatu behar izan dut, baina lortu dut. Agian zu izango zara 

lehena hurrengo batean.

Paula: Hori zoragarria litzateke. Bihar azkarrago jantziko naiz eta baliteke lehena izatea.

Mario: Hor dator Pedro. Kaixo, Pedro.

Pedro: Kaixo, Mario.  (Neskak agurtu gabe, Pedro ilaran lehena jarri da).

Zer egingo du Carlotak?



2 ERANTZUN PASIBOA

Carlota: Barkatu Pedro, baina hau nire tokia da, ni heldu naiz lehena.

Pedro: Bost axola niri, ni naiz beti lehena eta ez diot inori tokia kentzen utziko. Ulertu al 

didazu?

Carlota: Ongi da, ulertu dizut. Ez dut borrokan hasteko gogorik.

1 INDARKERIAZKO ERANTZUNA: 

Carlota: Zer ari zara? Kendu hortik, ni heldu naiz lehena!

Pedro: Bost axola niri, ni naiz lehena beti eta ez diot inori tokia kentzen utziko.

Carlota: Nik ere ez dut utziko, bada. Nor uste duzu zarela? Ospa hemendik! (bultzatu 

egiten du)

Pedro: Ergel halakoa (borrokan hasi dira biak. Irakaslea heldu da eta biak zigortu ditu, 

gaizki portatzeagatik).

3 ERANTZUN ASERTIBOA

Carlota: Barkatu, Pedro, uste dut ez zarela konturatu, baina hau nire tokia da. Ni heldu 

naiz lehena.

Pedro: Bost axola niri, ni naiz lehena beti eta ez diot inori tokia kentzen utziko. Ulertu al 

didazu?

Carlota: Ulertu dizut, baina ez da bidezkoa. Ulertu behar duzu tokia ez dela zurea, lehena 

heltzen denarena baizik.

Pedro: Hori ez da egia, toki hau nirea da beti. Eta haserretzen banauzu, damutuko zaizu.

Carlota: Zure haserrea ulertzen dut, baina ni ere haserre nago, oso goiz jaiki naizelako 

lehena izateko.

Pedro: Bost axola niri goiz jaiki bazara. Ni naiz lehena beti.

Carlota: Uste dut ez didazula ulertu. Onena izango dugu hau guztia irakasleari esatea.



http://www.bastadebullying.com/videos.php#contentVideos

http://www.ciberbullying.com/cyberbullying/

https://www.savethechildren.es/donde/espana/violen-
cia-contra-la-infancia/acoso-escolar-bullying

http://www.acabemosconelbullying.com/recur-
sos/pdf/BULL_alumnos.pdf

GOGORA EZAZU:
1._______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

Zure laguntzak eskola-jazarpenaren aurkako borrokan izan dezakeen garrantzia 

balioesten ikas dezazun, webgune hauek bisita ditzazun gonbidatu nahi zaitugu.

Webguneek eskaintzen dituzten informazioak kontsultatu eta azaldutakoan, 
garrantzitsua da horietan zein ideia ageri diren adieraztea.

8. Fitxa: Eskola-jazarpena salatzea. Webgune lagun batzuk

Bullying gehiago ez: ez isilik geratu

Pantaila lagunak. Eskola-jazarpena – Parekoen arteko 
ziberjazarpena

Save the Children Espainian / Haurren aurkako indarkeria / 
Eskola-jazarpena edo bullyinga

Bullltyingarekin barre egiteak konplize egiten zaitu



Jarraian gelan eskola-jazarpenaren aurka aritzeko protokoloa osatu beharko dugu. 

Horretarako erabili dezakezuen formatu baten adibidea daukazue, baina zuen 

sormen-ukitua eman diezaiozuen gonbidatzen zaituztegu.

9. Fitxa: Eskola-jazarpenaren aurkako jardunbide-protokoloa.

NOLA OSATU JARDUNBIDE-PROTOKOLO BAT?

ESKOLA-JAZARPENAREN AURKAKO JARDUNBIDE-PROTOKOLOA GELA _____________

- Gela osorako protokolo bakarra landu behar da.

- Ikasleen ekarpen guztiak jaso behar dira.

- Jarriko ditugun urrats-kopurua ezarri behar da.

- Ekarpenak hautatu eta antolatu behar dira.

- Protokoloa osatu behar da, diseinua ezarriz (formatua, kolorea, 

tamaina, etab.), baita gelan non jarriko dugun ere.

Gela osoak eskola-jazarpenaren aurrean nola jardun behar den jakin dezan, funtsezkoa 

da jardunbide-protokolo bat osatzea.

ZER DA JARDUNBIDE-PROTOKOLO BAT?  

Jardunbide-protokoloa egoera bati aurre egiteko eman beharreko urratsak adierazten 

dituen dokumentua da. Urratsak zenbakituta joan ohi dira. Denok ezagutu behar dugu 

eta betetzen saiatu behar gara.  

URRATSA 1

URRATSA 2

URRATSA 3

URRATSA 4

URRATSA 5

· _ _ _ _ _ _ _ · _ _ _ _ _ _ _ · _ _ _ _ _ _ _ · _ _ _ _ _ _ _ · _ _ _ _ _ _ _



Natura-
zientziak

 
1. Blokea: Ikasleak jarduera 
zientifikoan trebatzen hastea
 
1. Blokea: Aisia eta denbora 
librerako heziketa
 
2. Blokea: Gizakia eta osasuna
 
3. Blokea: Izaki bizidunak
 

- Dokumentazioa bilatzeko eta 
kontzeptuak argitzeko garrantzia.
- Komunikabideek eta IKT-ek ematen 
diguten informazioaren kontsumo 
kritikoa
- Eskola-jazarpenak osasun 
psikologiko eta emozionalean 
eragiten dituen ondorioak.
- Erantzukizunaren balioa.
- Elkarbizitza, etika eta eskubideak 
herritartasunaren funtsezko alderdi 
gisa.
- Izaki bizidunetan hierarkizatutako 
harremanak haustea eta 
errespetuaren eta zaintzaren 
garrantzia bultzatzea.

Gizarte 
Zientziak

1. Blokea. Eduki komunak
 
3. Blokea: Gizartean bizitzea 
Herritarren eskubideak eta 
betebeharrak

- Gatazkak ebaztea.
- Elkarbizitza-arauak.
- Komunikazio-trebetasunak.
- Gizakion eskubideak eta 
betebeharrak.
- Besteekiko erantzukizun morala.

Euskal 
Hizkuntza eta 
Literatura

1. Blokea: Ahozko 
komunikazioa
 
5. Blokea: 
Literatura-hezkuntza

- Negoziatzeko eta erabakiak 
hartzeko prozesuak.
- Publizitate-hizkera.
- Narrazioa eta deskribapena.
- Irakurketa eta ahozko adierazpena.

Matematikak

1. Blokea: Prozesuak, 
metodoak eta jarrerak 
matematiketan.
 
2. Blokea: Zenbakiak

- Matematiken aplikagarritasuna 
sormen artistikoko prozesuetan.
- Prozesuen sekuentziazioa. 
Numerazioa.
- Denboraren kontzeptua.
- Neurriak (poster tamaina).
- Banaketa espaziala eta 
proportzioak.

Lehen 
Atzerriko 
Hizkuntza

2. Blokea: Ahozko testuak 
sortzea

- Bullying eta ziberbullying 
kontzeptuaren etimologia.
- Publizitate-kartelaren 
deskribapen-narrazioa.
- Ahozko eta idatzizko adierazpena 
atzerriko hizkuntzan 
audio-deskribapenean eta izenburuan.

IKASGAIAK LOMCE EDUKIA SAIO ESPRESAREN EDUKIA

ERANSKINA: LOMCE EDUKIAK ETA SAIO ESPRESA, IKASGAIKA



Arte-
heziketa

1. Blokea. Ikus-entzunezko 
heziketa
 
 
 
 
 
2. Blokea. Adierazpen 
artistikoa

- Irudi finko eta bizien arteko 
ezberdintasunak, ikasitako patroiak 
jarraituz.
- Ardura teknologikoa irudiak 
bilatzean, sortzean eta banatzean.
- Ikusmen-lengoaia ezagutzea eta 
erabiltzea ideiak, ekintzak eta 
egoerak irudikatzeko.
- Sorkuntza plastikoak egitea, 
sormen-prozesuaren oinarrizko 
jarraibideei erreparatuta, material eta 
pintura-tekniken ezberdinen 
adierazkortasuna esperimentatuz, 
aitortuz eta ezberdinduz, 
planeatutako lana burutzeko 
egokienak hautatuz.

Musika-
heziketa

3. Blokea: Musika, 
mugimendua eta dantza

- Gorputzak ere adierazten du.
- Denboraren kontzeptua.
- Musika-banda. Taldearen, aparteko 
eta dibertsifikatutako talentuaren 
garrantzia.

Heziketa 
Fisikoa

C Blokea: 
Mugimendu-ekintzak 
kooperazio-egoeratan, 
aurkakoarekin edo gabe.
 
E Blokea:  
Mugimendu-ekintzak arte- 
edo adierazpen-egoeratan.

- Oposizioa modu demokratikoan 
kudeatzea.
- Elkarlaneko ikaskuntza.
- Gorputz-adierazpena, posizio 
baketsuak eta indarkeriazkoak.
- Gorputzaren ezagutza eta bere 
irudikapen artistikoa.

Balio 
Sozialak 
eta Zibikoak.

1. Blokea: Pertsonaren 
nortasuna eta duintasuna

- Errespetu eta duintasun pertsonala.
- Gizakion interdependentzia.
- Auto-estimua. Motibazioa.
-Auto-kontrola.

IKASGAIAK LOMCE EDUKIA SAIO ESPRESAREN EDUKIA

Eduki hau Murtziako Unibertsitateko Bilakaeraren eta Hezkuntzaren Psikologia 

Departamentuko espezialistek egin dute:

    María Inmaculada Méndez Mateo

    María de los Ángeles Hernández Prados

    Antonio Pérez Manzano


