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ELKARBIZITZA PLANAK 
INGURUKO IKASTETXEETAN

Leioako Berritzegunea

ELKARBIZITZA PLANAK 
INGURUKO IKASTETXEETAN

1.- 2010eko txostena:zertan datza Elkarbizitza 
Planen arrakasta? 

2.- 2012-13ko Elkarbizitza eskaintza:zer 
eskaini da Berritzegunetik eta GARATUtik 
Elkarbizitzaren esparruan? 

3.- 2013ko Ikastetxeen eskaera:

4.- ...eta, etorkizunean, ZER?
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ELKARBIZITZA PLANAK 
INGURUKO IKASTETXEETAN

2010eko txostena:

1.- Pertsona inplikatuak

2.- Ikastetxeko giroa eta arautegia

3.- Gatazken prebentzioa eta kudeaketa

4.- Jasotako prestakuntza

5.- Eskolako curriculuma

2010eko txostena: Elkarbizitza Plan batek 

ondo funtzionatuko du baldin eta...

1.- Pertsona inplikatuak

a.- Zuzendaritza taldea proiektuaren buru agertzen bada

b.- Koordinatzailea eta zuzendaritza taldea batera badoaz

c.- Irakasle talde handi bat proiektuan inplikatuta badago:

• Prestakuntza bera eduki

• Aldaketa lasaiak, inor atzean utzi barik

• Irakasle berriak proiektuan integratu

d.- Ikasleei proiektuan parte hartzeko bideak eskaintzen 
bazaizkie (elkarbizitza-giroa hobetzeko proposamenak, arauen 

kudeaketa, gatazken azterketa eta konpontzeko alternatibak,...)

e.- Familien parte hartzea bultzatzen bada (instituzionala eta 
beste bide batzuk: prestakuntza espezifikoa, elkarlan zuzena...)
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2010eko txostena: Elkarbizitza Plan batek 

ondo funtzionatuko du baldin eta...

2.- Ikastetxeko giroa eta arautegia

a.- Eskola barruko harremanak zaintzen baditugu 
(goxotasuna):

• Ikasle, guraso eta kideekiko hurbiltasuna eta konfidantza.

• “Pertenentzia” sentimentuaren garapena: eskola leku lasaia, segurua, 
zabala, ondo tratatzen naute...

• Ondorioz, akordio errazagoak, gatazka gutxiago eta ekingarriagoak

b.- Eskola-arautegiak era positiboan planteatzen baditugu:

• Orokorrean, adostuak.

• Helburua: ikasleen gizarterako konpetentzia areagotzea

• Portaeren erregulatzailea: aztertzeko eta erreparatzeko aukera 

2010eko txostena: Elkarbizitza Plan batek 

ondo funtzionatuko du baldin eta...

3.- Gatazken prebentzioa eta kudeaketa

• Elkarbizitza positiboaren markoan, gatazka hobetzeko 
AUKERA bezala planteatzen bada:aztertu eta erreparatu

• Gatazka prebenitzeko edo, behin azalduta, hari ekiteko, 
bide ezberdinak jorratzen baditugu:

a.- Irakasleok, familiak,... prestakuntza espezifikoa behar dugu

b.- Prebentzio-tresnak erabili: probentzioa, banakako tutoretza, 
ikasle laguntzaileak, berdinen arteko tutoretza, 
bitaratekaritza,...

c.- Une eta leku gatazkatsuenak bereziki zaindu

d.- Gatazka mailarik baxuenetan abordatu

e.- Adostutako arautegia, konpontzeko abaiapuntua
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2010eko txostena: Elkarbizitza Plan batek 

ondo funtzionatuko du baldin eta...

4.- Jasotako prestakuntza

Guztiok gai adostuetan prestakuntza bera jasotzen badugu 
eta gelara eramaten badugu

• Ohikoenak irakasleentzat:

1.- Ikasketa kooperatiboa

2.- Bitartekaritza eta gatazken ebazpen positiboa

3.- Adimen emozionala 

4.- Tutoretza plana

• Ikasleentzat:

1.- Probentzioa (tutoretza lanarekin lotua)

2.- Prestakuntza espezifikoa: ikasle laguntzaileentzat, berdinen 
arteko tutoreentzat, bitartekarientzat,...

2010eko txostena: Elkarbizitza Plan batek 

ondo funtzionatuko du baldin eta...

5.- Eskolako curriculuma

Gure gelako jarduerak elkarbizitza positiboan oinarritzen 
baditugu, maila ezberdinetan:

a.- Tutoretzan: banakakoa, taldekoa... Bakoitzean zer?

b.- Eguneroko klaseetan: Elkarreragina / elkarbizitza 
indartzen duten metodologiak erabili (ikasketa 
kooperatiboaren teknikak, proiektu komunak,...) Ez da 
artifiziala, ezta hermetikoa ere.

c.- Antolamendu erabakietan:

• Talde heterogeneoak eratu

• Ordutegietan, koordinatzeko eta parte hartzeko uneak

• Harrera Plana egin

• ...
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2012-13ko Elkarbizitza eskaintza:

Berritzegunetik eta GARATU-tik

• Urteko Elkarbizitza Plana gauzatzeko laguntza

• GOLDEN 5 programaren inguruko prestakuntza

• Ikasketa eta zerbitzu solidarioa

• Gatazken ebazpen hezitzailea

• Heziketa emozionala Tutoretza Planean txertatzeko proposamena

• Banakako tutoretza

• Bitartekaritza eskolan

• Biolentzien biktimen testigantza geletan

• Aniztasun sexuala eta genero identitatea geletan: zer dakigu eta 
zelan jokatzen dugu?

• Gatazkan eta gatazkarako hezi

•Ikasketa eta zerbitzu solidarioa

• Antzerki-foroa: gelako gatazken kudeaketarako teknikak

2012-13ko Elkarbizitza eskaintza:

Berritzegunetik ...

Urteko 
Elkarbizitza 
Plana 
gauzatzeko 
laguntza
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2012-13ko Elkarbizitza eskaintza:

Berritzegunetik ...

GOLDEN 5
programaren inguruko 
prestakuntza

Irakasleon gaitasunak eta 
trebetasunak areagotzeko 
proposamena, gelako kuadeaketan 
eta giro positiboa sortzean, 
harremanetan ikasleekin eta 
familiekin, Ikaste prozesu 
ajustatuan... 

2012-13ko Elkarbizitza eskaintza:

Berritzegunetik ...

AySS: Ikasketa eta Zerbitzu Salidarioa

+ =

“zerbitzu + ikasketa” binomioan 
heziketa gaitasun berriak sortuko dira
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2012-13ko Elkarbizitza eskaintza:

Berritzegunetik ...

Gatazken ebazpen hezitzailea

PROBENTZIOA

BERDINEN ARTEKO LAGUNTZA

AZTERKETA + NEGOZIAZIOA

BITARTEKARITZA

ARBITRAJEA

EPAILEA

ZIGORRA

Heziketa 
emozionala
Tutoretza Planean 
txertatzeko 
proposamena

2012-13ko Elkarbizitza eskaintza:

Berritzegunetik ...

Osagaiak

Nork bere 
emozioen 

kontzientzia

Nork bere 
emozioen 
kontrola Auto-

motibazioa Empatia

Gizarte 
trebeziak

Pertsona barneko osagaiak Pertsonen arteko osagaiak
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2012-13ko Elkarbizitza eskaintza:

Berritzegunetik ...

Banakako tutoretza

2012-13ko Elkarbizitza eskaintza:

Berritzegunetik ...

Eskola-bitartekaritza

1. Programa eta martxan jartze-
prozesuaren diseinua. 

2. Bitartekarien taldea hautatu. 

3. Bitaratekarien taldea formatzea. 

4. Programa zabaltzea. 

5. Bitartekaritza Zerbitzua
antolatzea. 

6. Koordinazioa eta jarraipena. 

7. Ebaluazioa
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2012-13ko Elkarbizitza eskaintza:

Bakerako eta GGEErako 
Hezkuntzatik...

Biolentzien biktimen testigantza geletan

Genero 
indarkeria

Indarkeria 
politikoa

2012-13ko Elkarbizitza eskaintza:

eta GARATU-tik ...

•Aniztasun sexuala eta genero identitatea 
geletan: zer dakigu eta zelan jokatzen dugu?

• Gatazkan eta gatazkarako hezi

• Ikasketa eta zerbitzu solidarioa

• Antzerki-foroa: gelako gatazken kudeaketarako 
teknikak

• Elkarbizitza sarean

• ...
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2012-13an zehar gure ikastetxeek Berritzeguneari, 
Elkarbizitza esparruan, eskatu diotena:

ZER Zenbat

Urteko Elkarbizitza Plana egiteko laguntza 4

GOLDEN 5 programaren inguruko prestakuntza 5

AySS: Ikasketa eta Zerbitzu Salidarioa 2

Gatazken ebazpen hezitzailea 3

Heziketa emozionala Tutoretza Planean 1

Banakako tutoretza 1

Eskola-bitartekaritza 2

Biolentzien biktimen testigantza 
geletan

1

...eta etorkizunean, ZER?

1.- Irakasleok 
apur bat gehiago 
prestatu

Helburua: ikasleen 
gizarterako eta 
hiritartasunerako gaitasuna 
areagotzea
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...eta etorkizunean, ZER?

1.a.- Talde bezala: 
ikastetxea da markoa

Tresnak ezagutu, barneratu, erabili...

Prestakuntza + praktika

Elkarreragina 
bultzatzen 
duten 
metodologiak 
eta tresnak 
(eskola 2.0)

Gure profil 
profesionala 
hobetzen duten 
proposamenak

Beharrizanak 
identifikatu

Ikasleen eta 
familien 
inplikazioa 
bultzatu

Prozedura 
hezitzaileak 
(Dekretuko III. 
kapitulua)

...eta etorkizunean, ZER?

1.b.- Talde bezala: 
Ikastetxeko Urteko 
Proiektuan txertatu

Jarduera Helburua Estamentuak Noiz Baliabideak Lorpen 
adierazlea
k
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...eta etorkizunean, ZER?

2.- Ikasleei 
tresnak eskaini 
eta erabiltzeko 
egoeretan jarri

Helburua: ikasleen 
gizarterako eta 
hiritartasunerako gaitasuna 
areagotzea

...eta etorkizunean, ZER?

Ikasleei tresnak eskaini eta erabiltzeko 
egoeretan jarri: eurak protagonista

Gatazkei modu 
ezbiolentoan 
aurre egiteko 
estrategiak

Probentzioa

Ikasle 
laguntzailea

Bitartekaritza

Emozioak ulertu, 
kontrolatu eta 
gizarte trebeziak 
garatu

Arauak adostu 
eta 
betetzearekin 
konprometitu

Indarrak eta 
dinamikak 
proiektatu 
ikastetxean 
zein kanpoan

I eta Zs
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