
ELKARBIZITZA PROIEKTUA

“Hezkuntza komunitateko kideen arteko harreman sarea 
da: non ezinbestekoa den denok gure eskubide eta 

betebeharrak ezagutzea, adostea eta betetzea partaidetza 
eta elkarlana bultzatuz zubiak eraikiz eta estamentu 

ezberdinen arteko komunikazioa  eta kontsensua bilatuz.  
 

Elkarbizitza positiboaren oinarrian balore hauek daude: 
errespetua, askatasuna, elkarkidetza, esfortzua , 

konpromisoa eta konfiantza.”



HELBURU OROKORRAK
 Eskola-komunitatearen  kide guztien partaidetza bultzatu 
          ikastetxean erabakiak hartzerakoan.

 Eskola-komunitatearen  kide guztiak baloratuta sentitzea.

 Komunitateko agente ezberdinen arteko kohesioa handitzea. 

 Ikastetxeko elkarbizitza-arauak definitzea.

 Elkarbizitza Behatokiari jarraipena ematea , elkarbizitza 
osasungarria eraikitzen laguntzeko. 

 Adostuta dauden protokoloak gaurkotu, erabili eta zabaldu.

 Oinarrizko konpetentziak garatzea, batez ere:

• Gizarterako eta hiritartasunerako konpetentzia
• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako konpetentzia 



Bizikidetza onuragarria 
sustatzen duten jarrera egokiak
 Heldua eredu egokia izatea,  koherentziaz jokatzea.
 Eskola komunitateko partaide guztiok errespetuz  

jokatzea.
 Errespetuzko jarrerak txalotzea eta goraipatzea  besteen 

aurrean.
 Eskola komunitateko partaideen artean komunikazioa 

bultzatzea.
 Bakoitzak dagokion erantzukizuna hartzea.
 Helduak  irmoz  baina lasaitasunez jokatzea.
 Aurretiaz umeenganako jarrera baikorra izatea, uste 

onekoa eta itxaropentsua.
 Konfiantzazko ikas giroa eskaintzea, egin beharrekoa 

ondo egingo dutela aipatuz.



ELKARBIZITZA-BEHATOKIA (EB)
 EB ikastetxeko elkarbizitza kudeatzeko organoa da. Harreman 

positiboak eta elkarbizitza osasungarria eraikitzen laguntzeko. 

 HELBURUA: Komunitateko kide guztiak baloratzeko  eta 
entzuteko foro bat eratzea.

 Zertarako?: Ikastetxean egon daitezkeen arazoak detektatu eta  
bertatik sortutako proposamenak  ikastetxean erabakiak hartzeko 
orduan kontutan hartzeko. 

 Eta hau nola? EBko pertsona guztiek  erabakiak hartzeko modua 
izango dute, betiere, errespetua, elkarrizketa, negoziazioa eta 
adostasuna oinarri hartuta.

 EBko partaideak: Zuzendaritza, irakasleak, gurasoak, jantokiko 
ordezkariak, eskolazaina eta ikasle delegatuak.
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SEKTORE EZBERDINETAKO ORDEZKARIAK:
➔ Eskola zaina

➔ Jantokiko langileak
➔ Gurasoak
➔ Irakasleak

➔ Zuzendaritza
➔ Aholkularia

➔ Lehen Hezkuntzako ikasleen delegatuak
➔ Irakasleak
➔ Zuzendaria
➔ Aholkularia
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