ER 6.2

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

•
•
•

•

•

Elkarbizitza positiboren sustapena esparru guztietan eta curriculumeko arlo eta ikasgai
guztietan egingo da.
Gure ikasleen inklusioa eta hezkuntza-arrakasta oinarrizkotzat hartzen ditugu, guztion
ongizatearekin et elkarbizitza positiboaren lorpenarekin zuzeneko lotura baitute.
Partaidetza izango da elkarbizitza-araudiari buruzko erabakiak hartzeko lehentasunezko
bidea. 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, garrantzizko egoera liskartsuren bat
ezagutuz gero, esku hartu edota haren berri eman beharko diete arduradunei.
Gatazkak konpontzeko lehentasuna emango zaie adiskidetzeko eta kalteak konpontzeko
prozedurei.
Gatazkak kudeatzeko beti aztertu beharko dira lehenik arrazoiak, eta, hala badagokio,
zigorraren eragin berrezitzailea. Hartzen diren neurriek helburu berrezitzailea izan
beharko dute beti. Adiskidetzea eta kalteak konpontzea lehentasunezko prozedurak
izango dira.
Ikasleek gatazkak konpontzeko duten modua eta proposatzen dugun elkarbizitza-balioen
araberako jokaera duten ala ez kontuan hartuko da elkarbizitzarako gaitasunaren
ebaluazioan eta, ondorioz, oinarrizko gaitasunen garapen-maila neurtzeko.
Jazarpen-kasuen, eta edozein bereizketa- eta indarkeria-motaren aurrean eta bereziki
genero arrazoiengatiko bereizketa eta emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean,
tolerantziarik ez.

6.2. Jarduteko ildo orokorrak
Sistematikoki aztertuko dugu ea irakatsi eta ikasteko prozesuaren plangintzak,
metodologiak, ebaluazio-prozesuek, irakasleen arteko koordinazioak eta familiekiko
koordinazioak sustatu eta laguntzen dieten gure ikasleei arrakasta lortzen.
Prestakuntza antolatuko da prozesu horien eraginkortasuna areagotzeko eta eskolaarrakastarako plan bat abiaraziko da, zeinak ikasle guztien motibazioa sustatuko
duen ikasketa, bere gaitasunen aprobetxamendua eta hezkuntza-arrakasta lortze
aldera, autoestimua eta ikasteko atsegina areagotu eta frustrazioa eta porrotaren
sentsazioa saihestuz.
Garrantzi berezia ematen diogu gatazkei aurrea hartzeari. Gatazka ez da zerbait
negatiboa eta ekidin beharrekotzat hartzen. Elkarbizitzak berezkoa du gatazka;
beraz, irakasleriari eta eskola-komunitateko kideei baliabideak ematen dizkiegu
gatazkak modu eraikitzailean konpontzeko. Tutoretza-jarduerako planaren diseinu
eta garapenean honako baliabide hauek aipatuko dira: elkar ezagutzeko baliabideak,
elkarrenganako estimua lantzeko, ekimenak irmoki entzun eta proposatzeko,
elkarlanerako, erabaki bateratuak hartzeko, gatazkei modu bateratuan aurre
egiteko.
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