KIVa
PROGRAMA ARRAKASTATSUA
ZUMAIENAN
Gaur egungo gizarteak behar duen bezalako
eskola
izatea dugu helburu, hori horrela,
hezkuntza eraldatzeko konpromisoa hartua
dugu Zumaienan. Konfiantzaren Pedagogiarekin
hartutako bidean, zientzian eta ikerketan
oinarritutako pedagogia eta programekin lan
egitea dugu helburu, profesional eta instituzio
onenekin. Hori horrela, bullying eta eskolajazarpenaren aurkako programa berritzaile
honetako partaide izango gara 2019.urtetik
aurrera.

ZER DA KIVA?
Mundu mailan eskola jazarpenari aurre egin eta hura murrizteko
programarik eraginkorrena da KiVa. Finlandiako Turku Unibertsitateak
(Finlandiako Hezkuntza eta Kultura Ministerioaren babesaz) garatutakoa.

KIVAREN HELBURUAK
Jazarpenaren abordatze
eraginkorra egitea

Bullying-aren
prebentzioa

Jazarpenaren eragin
negatiboak gutxitzea

PREBENTZIOA,
ESKU-HARTZEA
ETA
JARRAIPENA

KiVa, frogetan oinarritua dagoen, eskolajazarpenaren prebentziorako eta jazarpen
kasuei modu eraginkorrean aurre egiteko
programa bat da. Prebentzioa funtsezkoa da,
baina jazarpenari aurre egitea ere garrantzitsua
da, ez baitago jazarpena errotik desagerraraziko
duen prebentzio-ahaleginik; jazarpen kasu
bat ezagutzera ematen denean, erabiltzeko
moduko tresnak behar dira.

KIVA-REN
ARRAKASTARAKO
FAKTORE
NAGUSIAK

Eraginkortasunaren froga ugari daude. Frogak,
ikerketa zientifiko zorrotzen bidez bideratu
dira kiva ikerketa-taldetik baina baita era
independentean bildutako frogetatik ere.
Finlandiaz gain, hainbat herrialdetan bideratu
da programa. Herbehereak, Estonia, Italia… eta
Euskal Herrian ere abian da orain dela 2 urtetik
52 ikastoletan (Ikastolen Elkartea).
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KiVa ez da momentu batean bideratzen den
proiektu puntual bat bezala ulertzen, baizik
eta eskolaren egunerokoan, gure pedagogian
barneratzen den eskolaren jazarpenaren
aurkako lanaren parte iraunkor gisa baizik.

IRAKASLE,
IKASLE ETA
GURASOENTZAKO
FORMAKUNTZA
ETA MATERIALA

Irakasleek formakuntza jarraia jasotzeaz gain,
familiekin elkarlana bideratzen da. Lan egiteko
modu hau gure gaurko eskola egiteko erarekin
guztiz bat dator.

Urte askotan gabiltza lanean gai honen
inguruan eta nahiz eta orain iritsi KiVa eskola
izateko akordioa, aspalditik egindako apustua
da hau guretzat.

LEHENDIK
LANDU DUGUN
BIDEA DA HAU
ZUMAIENAN

Gure tutoretzak prebentzio programa sendo
batean oinarrituta daude, hau da , Ikasle
guztiak prestatzen ditugu gatazka egoeretan
erantzun positiboa eman dezaten. Horretarako
hainbat teknika eta estrategia erabiltzen ditugu,
nola hala, sintonia, emozioen adierazpena,
elkarrizketak, bitartekaritza …
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INFORMAZIO GEHIAGO

http://www.kivaprogram.net/basque
https://zumaiena.eus
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