
 J akin izango duzuenez KiVa programan sar-
tu berri da San Benito Ikastola beste 51 

ikastolarekin batera. KiVa programak bere baitan 
dakartzan zenbait neurriren berri emateko idazten 
zaizue. Informazio osatua www.kivaprogram.net/
basque webgunean aurki dezakezue, San Benito 
ikastolako webgunearen azpialdean dago sarbidea.  
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KiVa Ikastola gara!! 
2017eko otsaila 

 
 
 

 

KiVa programa 10 ikasgaiz osatuta dago, eta eskola-lanak ere baditu. Programa ikasturte 

osoan zehar ematen da.KiVa ikasgaiak hartzeko adinetan/mailetan dauden ikasleek hilean behin 

edo bitan izango dituzte klaseak. Ikasgaietan hainbat eztabaida daude –jazarpenari eta besteak 

errespetatzeari buruz, taldean ongi moldatzeko egin beharrekoari buruz…–, eta askotariko ariketak 

eta talde-lanak. Klaseen eta ikasgaien osagarri, KiVa ordenagailu-joko bat ere badago. Jokoan, 

ikasleak eskola birtual batera joaten dira jazarpenaren aurkako ekintzak praktikatzeko, eta beren 

ekintzen inguruko feedbacka ematen zaie. Etxean Interneterako sarbidea duten ikasleak etxetik ber-

tatik sar daitezke. Eskatu zure haurrari KiVa jokoa erakusteko! 

Ikasgelan egindako lanaren helburua da ikasleak heztea jakin dezaten zer rol joka dezake-

ten jazarpena gelditzeko,egoera isilean onartu edo erasotzaileak animatu beharrean biktima bihurtu-

tako ikaskideari babesa ematen has daitezen, eta hori eginez adieraz dezaten jazarpena ez dutela 

ontzat hartzen. Jazarpena gelditzea posible bihurtzen da ardura partekatuaren sentipena garatzen 

denean eta taldeko arauak aldatzen direnean. 

Segidan, webgune honetatik ateratako zenbait zati garrantzitsu aipatu nahi genizkizueke: 

IKASGELAN HARTZEN DIREN NEURRIAK 



JAZARPEN KASUETAN HARTZEN DIREN NEURRIAK 

KiVa programak, jazarpenari aurrea hartzeaz gain, jazarpen-kasuei aurre egiten die, ahalik eta 

modu eraginkorrenean. Programa ezartzen duen eskola bakoitzak indar berezien talde bat du –KiVa tal-

dea– gutxienez hiru irakaslek edo beste heldu batzuek osatua. Prestakuntza gisa, taldeko kideek jazarpen-

kasu zehatzei aurre egiteko neurrien berri ikasten dute. Eskolan jazarpenarekin lotutako auziez arduratzen 

diren adituak dira. 

Guraso bat eskolarekin harremanetan jartzen denean jazarpenaren inguruko kezkak dituelako, edo 

ikasle batek irakasleari jazarpen-gertakari baten berri ematen dionean, irakasleak ematen duen lehen 

urratsa da erabakitzea dagokion kasua jazarpen sistematikoa den, halabeharrez sortutako liskar bat 

den, haurren arteko eztabaida bat den edo nahigabea eragin duen gaizki-ulertu bat den. Jazarpena iza-

teko irizpideak betetzen dituzten kasu guztiak KiVa taldeari jakinaraziko zaizkio, eta taldeko kideek 

kasuari helduko diote eta tartean diren ikasleekin hitz egingo dute. Lehendabizi, taldeko kideek biktimarekin 

hitz egiten dute, eta ondoren, banan-banan, jazarpenean parte hartu duten ikasle guztiekin. Behin hori 

eginda, jazarpenean parte hartu duten haur guztiak talde moduan elkartzen dira KiVa taldearekin. Eraso-

tzaileek beren portaera nola aldatuko duten adostu ondoren, beste bilera bat –jarraipeneko hizketaldia– 

antolatzen da. Jarraipeneko eztabaida horiekin ziurtatu nahi da jazarpena benetan gelditu dela. 

Gurasoei beren haurra tartean den KiVa taldearen ardurapeko kasu guztiak jakinarazten zaizkie. 

Beharrezkoa izanez gero, eskolara etortzeko eska dakieke, auziaz hitz egitera. Edonola ere, jazarpenari 

buruzko hizketaldiak eskolako helduen eta ikasleen artean izaten dira nagusiki. 

 Hau honela, familiei azpimarratu nahi dizuegu, KiVa programa hezi-

tzailea dela eta jokabide aldaketa duela helburu; ez da pertsonifikatzen. 

Jazarpen kasuetan, ikaslea ez da erasotzailea, baizik eta jokabide erasot-

zaileak ditu eta aldatzea eskatzen diogu. Aldatuz gero zorionduko dugu, 

inori etiketarik jarri gabe. 

Webgunea bisitatzera gonbidatzen zaituztegu. 


