
ESKOLA JAZARPENAREN KONTRAKO
PROGRAMA (BULLYING)

Gida



AURKIBIDEA
I. ESKOLA JAZARPENARI BURUZKO OINARRIZKO INFORMAZIOA 

I.1.- Zer da Eskola jazarpena?

I.2.- Eskola jazarpenaren moduak.

I.3.- Helburua: Jazarpena talde guztiaren kontua da. 

I.4.- Erasotzaile eta biktimen ezaugarri  batzuk. 

I.5.- Nola ezagutuko dut baztertutako ikaslea? 

II. ESKOLA JAZARPENAREN AURKAKO NEURRIAK: ETXEAN ETA 
ESKOLAN

II.1.- Institutuan har daitezkeen neurriak.

II.2.- Etxean har daitezkeen neurriak (biktimak).

II.3.- Nola lagun dezakete biktima behatzaileek ? 

II.4.- Gure seme-alaba besteak jazartzen ari da (erasotzailea)

Zer egin behar dugu? 

LAN EGIN DEZAGUN ELKARREKIN ESKOLA JAZARPENAREN AURKA! 



I. ESKOLA JAZARPENARI BURUZKO OINARRIZKO 
INFORMAZIOA

I.1.- ZER DA ESKOLA JAZARPENA?
1) Eztabaidak eta desadostasunak ez dira eskola 

jazarpena.

2) Txantxak eta jokuak ez dira eskola jazarpena. 

3) Eskola jazarpenaz ari gara 
batek beste bati mina 
egiten dionean: 

a) Eten gabe.
b) Nahita.
c) Biktimari ezinezkoa 

zaionean  bere burua 
defendatzea.



Asmo onez esandoak, baina…
• “Ni ere eskolan erasotuta izan 

nintzen, baina horrek ez zidan 
ondoriorik ekarri”.

• “Zure burua defendatzen ikasi behar 
duzu”.

• “Erasoek nortasuna eta egoera zailei 
buelta emateko gaitasuna indartzen 
dute ”.

• “Kolpeek eta harriek mina egingo 
dute, baina  hitzek ez”.

• “Hori ez da jazarpena. Haurren jokoak 
baino ez dira, ez duzu haserre behar 
joko baino ez den horregatik”.



I.2.- ESKOLA JAZARPENAREN MODUAK

1. Hitzezko erasoak ohikoenak dira.

2. Zeharkako jazarpena   izkutuan egiten da mina egiteko. 

3. Jazarpen fisikoa  salaketa penala jartzeko motiboa 
izan daiteke. 

4. Jazarpen zibernetikoa jazarpen modu berria da. 



I.3.- ESKOLA JAZARPENA  TALDE OSOKO KONTUA 
DA 

• Eskola jazarpena ez da gertatzen talde batetik kanpo. 

• Ikerlanek behatzaileen jokabide desberdinak 
identifikatu dituzte:

1) Erasotzailea lagundu.

2) Erasotzailea justifikatu.

3) Isilean erasoak ontzat ematea.

4) Erasotua dena  babestea.

“Bukaeran ez ditugu gure
etsaien hitzak gogoratuko, 
baizik eta  gure adiskideen
isiltasuna”. (Martin Luther 
King)



Zergatik ez dira pertsonak biktimaren 
ondoan jartzen?

• 1. arrazoia: Ausardi falta edo haiek biktimak 
bihurtzeko beldurra.

• 2. arrazoia: Biktima laguntzeko zer egin ez 
jakitea.

HELBURUA: Talde guztia eragin  
partekatutako kontzientzia, 
parte hartzea eta 
erantzukizunean oinarritutako  
giroa eraikitzea.



I.4.- Erasotzaile bihurtzeko arriskuko 
ezaugarri batzuk:

• Nortasun erasotzailea.

• Besteekin enpatia
sentitzeko zailtasuna.

• Talde batetan 
norberaren interesa 
eta estatusa 
indartzeko  gogoa. 

• Begiratuta, entzuna 
izan eta informazio 
jasotzeko beharra 
izatea. 

Baina ….. Normalean 
ohiko umeak dira, 
jatorrak.   Baina talde 
batean daudenean, 
hango batekin gaizki 
jokatutko dute. 

Aukeratutako biktima, 
garaipen erraza emango 
dion umea izango da. 



I.4.- Biktima izateko arriskuko 
ezaugarri batzuk:

• Kanpoko ezaugarriak: ez ohiko ezaugarri fisikoak.

• Pisu baxua edo gehiegizkoa.

• Trakets izatea.

• Nortasuna: lotsatia, ixila eta oldakorra izatea.

• Ikasteko zailtasunak dituzten umeak.

 AURREKO EZAUGARRIEK ARRISKUA SUPOSA DEZAKETE, BAINA 
HORREK EZ DITU AUTOMATIKOKI ERASOAK  EKARTZEN!

 ERASOAK EZ DIRA BIKTIMAREN ERRUA, EZTA BERE 
GURASOENAK ERE!

 EZAUGARRI GUZTIAK ERRESPETOA MEREZI DUTE!



Zer gerta dakieke erasotzailea eta 
biktimari? 

Erasotutako umea:
• Depresioak.
• Antsietatea.
• Autoestima

galtzea.
• Pertsonengan 

konfindantza
galtzea.

Ume erasotzailea:

• Beren jokaerak ondoriorik ez 
duela ekarriko pentsatzea. 

• Boterea eskuratzeko modu 
eraginkorra dela pentsatzea. 

• Errespetu falta handia. 

• Bere  bizitzan agresibitate eta 
biolentzia handiagoa. 

• Bere jokaeran harrapatuta 
sentitzea eta inork ezin duela ez 
lagundu eta hortik atera ustea. 



I.5.- NOLA EZAGUTUKO DUT 
BAZTERTUTAKO IKASLEA?

• Arrazoi argirik gabe Eskolara joan nahi ez izatea.

• Oinez joan edo itzultzeari beldurra dio. 

• Ez du eskola autobusean sartu nahi. 

• Eskolara lagunduta izatea eskatzen du. 

• Behin eta berriro gaixorik dagoela dio. 

• Etxera heltzen da motxila edo arropa hautsita edo narrats.

• Etxera gosez heltzea.

• Isila, uzkur bilakatzea eta bere buruarengan konfindantza
galtzea. 

• Estresatuta eta grinatsu izatea. 



II.1 ESKOLAN, JAZARPENAREN AURKA HAR 
DAITEZKEEN NEURRIAK

Besteekiko errespetuari 
buruzko lana, talde baten 
funtzionamendua eta eskola 
jazarpenari buruzko eztabaidak. 

Taldeko lanak eta ariketak.

Eskola jazarpena gelditzeko 
ikasleen rola ikasteko jokoak. 

Jazarpenarekin bukatzeko 
partekatutako erantzukizun 
sentimendua sortzea. 



II.1 ESKOLAN, JAZARPENAREN AURKA HAR DAITEZKEEN 
NEURRIAK.  

AURRE EGITEKO PROTOKOLOA
1. Jazarpen kasua antzeman bezain laster: tutorea,

orientatzailea, "eskola jazarpenaren"irakasle taldea eta
zuzendaritza jakinaren gainean jartzea.

2. Eskola jazarpena edo ustekabeko gatazka den erabakitzea. 
3. Jazarpena balin bada , lehendabizi biktimarekin hitz egingo 

da eta gero banan banan, erasotzaileekin. 
4. Familia jakinaren gainean jartzea.
5. Erasotzaile guztiak elkartuko dira 

adostasun batera hel daitezela:  
jarrera aldaketa, biktima nola 
lagundu eta bilera berri bat 
zehaztea.

6. Ezarpena geldituta dagoela ziur 
egon arte bilerak errepikatzea. 



II.2 ETXEAN, ESKOLA JAZARPENAREN AURKA 
HAR DAITEZKEEN NEURRIAK

GALDERAK GARRANTZITSUAK DIRA!

Nolako eguna
izan duzu gaur

eskolan?

Zer egin duzu
eskola edo
etxerako
bidean?

Zer egin duzu
zure

adiskideekin?

Norekin egon
zara eskolan?

Zer da gaurko
gauzarik

hoberena edo
txarrena?



NOLA LAGUNDU JAZARPENA JASATEN DUEN UMEA

SENTIMENDUAK:

 Normala da gurasoek hau sentitzea: haserrea, 

beldurra, lotsa, errua…

 Ekidin gehiegizko jokaerak.

 Ez kendu gaiari inportantziarik. 

 Ez baztertu gai zailak, horiek landu behar dira 

koponketa aurkitu arte. 

 Umea lagundu/ Bere autoestima indartu



NOLA LAGUNDU JAZARPENAREN BIKTIMA DEN UMEA

ZER EGIN?:
1. Zerbait sumatu bezain laster berarekin hitz egin. 
2. Ikastetxea jakinaren gainean jartzea.
3. Umea hitz egin dezala bultzatu, %100ean berarekin 

gaudela argi eta garbi erakutsiz.
4. Behin eta berriro esan umeari  jazarpena ez dela bere 

errua. 
5. Ez esan gaia sekretupean gordeko dutenik, baina aldi berean 

esan ez dutela ezer egingo berarekin kontsultatu  gabe.

6. Pentsatu elkarrekin 
jazarpenaren egoetarako 
neurri errazak.  Ezetz esan 
edo alde egin. 
Asertibitatea landu.



NOLA LAGUNDU JAZARPENAREN BIKTIMA DEN UMEA
ZER EGIN?:

6. Ekidin erasotua izateko egoerak: ez izan azkena eskolagelatik
ateratzerakoan, ez eraman dirurik edo objetu baliotsurik, 
egon gaineko ikasle edo patioko zaintzailengandik hurbil.

7. Autoestima indartzeko jokaerak. Irribartsu dagoen bere 
argazki batekin poster bat egin,  berari buruzko esaldi 
baikorrak gehituz.

8. Jazarpena jasan ondoren hitz egin 
lagunak nola egin edo gizarte 
trebeziaz.

9. Umeak adiskideak etxera ekar 
ditzala animatu. 

10. Umeak hobby berria egin dezala 
animatu, adiskide berria egiteko.  



GAUZA ZARA ERASOTZAILEARI EZETZ  EDO 
NAHIKO DELA ESATEKO?

HITZA MOTZA 
BAINA 

INDARTSUA.  
PRAKTIKA 
DAITEKE

• ISPILURAREN AURREAN.

• HARTU ARNASA.

• ESAN ARGI ETA GARBI: 
EZ!

• PRAKTIKATU ZURE 
FAMILIAKOEKIN.

• EZ DUZU HASERRETU 
BEHAR, IZAN ZUZENA.

• PRAKTIKATU EGUNEREKO 
BIZITZAN.

• ERRESPETATUTA EZ 
ZARENEAN.

• ALDE EGITEAK BERE 
ERAGINA HANDITZEN DU.

• EGOERA JARRAITZEN 
BADU, ESAN IRAKASLE EDO 
HELDU BATI.

EZ



II.3.- ZER EGIN ETXEAN  

BEHATZAILEEK LAGUN DEZATEN

• Jazarpen mota desberdinei buruz
hitz egin.

• Galdetu nola sentitzen den 
jazarpena ikusten duenean.

• Animatu zuen seme alaba jazarpena
gelditzeko jarrera har dezala.

• Lagunekin hitz egin dezala jazarpenarekin bukatzeko. 
Espektadorerik ez dagoenean jazarpena bukatzen
da!

• Animatu zuen seme alabari kontua heldu bati esan
diezaion. Hori ez da txutxu mutxu. Isiltasunak
jazarpena luzatzen du!



II.4.- GURE SEME ALABA BESTEAK 

ERASOTZEN ARI DA.  ZER EGIN 

DEZAKEGU? 

SENTIMENTUAK:
 Gurasoak beren seme alaba erasotzailea dela 
berri dutenean:  haserrea, zalantza, errua…

Ez dugu gustoko erasotzaileak
oldakorrak edo trastornoak
dituzten umeak bezalakoak
ikusten ditugulako. 
Garbi izan behar dugu
erasotzaile gehienak ohiko
familia eta etxeeatik datozela.



Gure seme alaba besteak erasotzen ari da. 
Zer egin behar dugu?

• Galdetu benetan zer gertatu zen.

• Galdetu  bere rola jazarpenean. 
• Ez onartu holako erantzunak: “Jokoa baino ez, ez zen benetakoa”.
• Erabaki ea helduen laguntza edo kontrola handiagoa behar duen.

• Deitoratu jazarpena, baina ez zuen 

seme alaba.

• Ez akusatu, kritikatu edo epaitu 

galdetzen dugunean!

• Irakatsi zuen seme alaba besteak 

errespetatzen. Desberdintasunak 

Aberasgarriak dira.

• Azpimarratu ezerk ez duela jazarpena 

justifikatzen.
• Azaldu jazarpena jazarpena bukatu behar

dela. 



Gure seme alaba besteak erasotzen ari da
zer egin behar dugu?

• Bere buruarengana konfiantza indartu alda dezakeela sinets 
dezala.

• Zoriondu Jazarpenean parte ez hartzeagatik.

• Elkartu jazarpena ontzat ematen ez duten lagunekin.

• Hobby berriekin hasi.
• Argitu jazarpena berean 

jarraitzen baldin bada 
gustukoak ez diren ondorioak 
egonen direla.

• Zigortzea erabakiz gero, 
neurrikoak izan daitezela, inoiz 
ez fisikoak, hauek jazarpena 
handi dezaketelako.



Utzi argi eta garbi onartu eta maite 

duzuela, baina baita ere ez duzuela 

inoiz jazarpena onartuko!

Bizikidetzako aholkularitza

http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/educacion-en-valores/asesoria-para-la-convivencia/familias

