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6. JARDUTEKO IRIZPIDEAK ETA ILDO OROKORRAK
6.1. Jarduteko irizpide nagusiak
Hezkuntza–komunitate osoak kontuan izango ditu jarduteko irizpide orokor hauek:
•

Elkarbizitza positiboren sustapena esparru guztietan eta curriculumeko arlo eta ikasgai
guztietan egingo da.

•

Elkarbizitzaren araudiari buruzko erabakiak hartzeko partaidetza lehenetsi behar da.

•

Arauak eta erabakiak denon eskubideen eta ongizatearen bermea sustatzen duten
elementuak izango dira, eta hala ulertu eta partekatuko ditu komunitate osoak.

•

Hezkuntza komunitateko pertsona heldu guztiek, egoera gatazkatsuren bat ezagutzen
badute, esku hartu edota arduradunei jakinaraziko diete.

•

Gatazkak konpontzeko lehentasunezko prozedurak kontziliazioa eta konponketa izango
dira.

•

Gatazkak kudeatzeko beti aztertu beharko dira lehenik arrazoiak, eta, hala badagokio,
zigorraren eragin berrezitzailea. Hartzen diren neurriak beti izan behar dute helburu
berrezitzailea.

•

Ikasleek gatazkak kudeatzeko duten modua kontuan izango da arlo eta ikasgai guztietako
elkarbizitzarako gaitasunaren ebaluazioan.

•

Jazarpen-kasuen aurrean inolako tolerantziarik ez.

6.2. Jarduteko ildo orokorrak
•

Lehentasunezkoak izango dira ikastetxeko bizimoduan partaidetza sustatzeko
jarduerak, hala nola, ikasleen aldetik (ordezkarien batzarra, ikasgelako bilera, OOG eta
Behatokian parte-hartzea…), familien aldetik (Guraso Elkarteak, OOG eta Behatokian
parte-hartzea) eta irakasleen aldetik (klaustroa, sailak / zikloak, PKB, OOG,
Elkarbizitzaren Behatokia…).

•

Era berean lehentasuna izango dute komunikazio-kanal argi eta eraginkorrak
mantentzera bideratutako jarduerek, hala nola, zuzendaritzaren eta klaustroaren arteko
komunikazio-kanala, zuzendaritzaren eta irakasleen artekoa, irakasleen eta ikasleen
artekoa, irakasleen eta familien artekoa, eta zuzendaritzaren eta AZLen artekoa.

•

Tutoretza-jarduerako planak ere lehentasuna izango du: banakako tutoretza eta
taldeko tutoretza, talde-kohesioa lortzeko estrategiak, hezkuntza emozionala eta
gizarte-trebetasunetan.

•

Ikasleen artean elkarreragin positiboak sustatuko dituzten metodologiak erabiliko
dira, ikasteko modu desberdinei erantzun, eskola inklusiboaren printzipioa errespetatu
eta ikasle guztien arrakasta lortuko dutenak.

•

Bullying-a eta ziberbullying-a berariaz landuko dira.

•

Irakasle, ikasle, familia eta irakasleak ez diren langileei zuzenduriko prestakuntzaplanak garatuko dira, gatazkari eta kudeatzeko moduari buruzko hezkuntzaikuspuntuaren inguruan.

•

Hezkidetzako eta kulturarteko eskola baten alde lan egingo da, berariazko planak
garatuz, adibidez, Hezkidetza Plana.

•

Ikastetxeko elkarbizitza ebaluazio-saio guztietan jorratu beharreko gaia izango da.
Datuak bildu eta proposamenak egingo dira, ondoren ikastetxeko zuzendaritzaren bidez,
Elkarbizitzaren Behatokiari bidaltzeko.
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