
BIZIKASI 
EKIMENA

ESKOLA JAZARPENAREN AURKAKO ETA ELKARBIZITZA POSITIBORAKO  
EKIMENA EUSKAL HEZKUNTZA SISTEMAN.



Umeen gauzak dira eta hobeto ez sartu.

Merezi du gertatzen zaiona. Bera (biktima) dabil beti horren 

bila.  Hazkunde prozesuaren parte da, “karakterra” izatea 

eragiten du.

Defenditzeko era onena erasoari erasoarekin erantzutea da.

Tratu txarrak mutilen kontua dira.

Soilik familia arazoak edo auzo marjinatuetan bizi diren mutilak erasotzen 
dute.

Biktimak pertsona ahulak dira.

Posizio neutrala onena da.

Erasotzaileari zigorra.

Soilik biktimak behar du laguntza.
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10 ideia faltsu



Nola lagundu gure seme-alabak jazarpen egoeren  
aurrean?
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http://www.youtube.com/watch?v=5aZkk2iUY2k
http://www.youtube.com/watch?v=UaaNJBc3ZTs
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Ikasle  
ikusleak



Bereizi 
beharrekoak…

ELKARBIZITZA POSITIBOA IKASTETXEAN
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Eskola jazarpena: mota eta esparruak…



Jazarpena gertatzen ari dela antzeman ditzakegun 
adierazleak

Jordi Collell y Carme Escudé
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Biktima: zer egin? nola lagundu?



Jokabidea eta  
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Jokabide erasotzaileak: zer egin? Nola 
lagundu?
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Ikusleak: zer egin? zelan 
lagundu?



Nola kolaboratu ikastetxearekin? Lasaitasun eta 

diskrezio  osoz eskainiz

Informazioa

• Gertaerak, datuak, detaileak, jokabideak…

Etengabeko komunikazioa

• Adostua, ponderatua, binoranzkakoa…

Partaidetza

• Elkarbizitza Behatokian, OOGean…

Konfiantza

• Hezkuntza esku-hartze profesionalean 
oinarrituta
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Nola kolaboratu ikastetxearekin? Lasaitasun eta  

diskrezio osoz eskatuz
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Eskerrik 
asko!!

BIZIKASI EKIMENA

Informazio gehaiago: https://ikasgunea.euskadi.eus/eu/web/bizikasi

https://ikasgunea.euskadi.eus/eu/web/bizikasi

