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1. 2018.EKO IKASKIDEEN ARTEKO TRATU 

TXARREI BURUZ IKERKETA. 

Atal honetan, sartzen da Euskal 

Autonomia Erkidegoko 

ikastetxeetako ikaskideen arteko 

tratu txarrak, bullying edo jazarpen 

deituak ikertzearen arrazoia eta 

helburua; bullying edo jazarpenetaz 

ulertzen dana; baita metodologia, 

ezaugarriak eta argitalpen honetako 

lagina ere. 
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1.1. SARRERA. 

Eusko Legebiltzarreko osoko bilkurak 

behin eta berriz eskatu dio Hezkuntza 

Sailari Euskal Autonomia Erkidegoko 

ikastetxeetan berdinen arteko jazarpenari 

buruzko ikerketa egin dezala. Azken 

eskaera 2016ko martxoaren 3ko saioan 

izan zen. Orduan, 10/2016 mozioa onartu 

zuten, Euskadiko ikastetxeetan eskola-

jazarpenaren ikerketarekin lotuta, testu 

honen arabera: 

 "Eusko Legebiltzarrak 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 

Kultura Sailari eskatzen dio ISEI-

IVEIk burutu dezala, ikasturte 

honetan, euskal hezkuntzako 

berdinen arteko tratu txarrei 

buruzko ikerketa, gutxienez 

aurreko edizioetako maila 

berberetan, hau da, Lehen 

Hezkuntzako 5. mailatik 

Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako 4. mailara, 

ahalbidetuz, aldi berean, ikerketa 

osatzea 2013 eta 2015eko 

diagnostiko-ebaluazioetan 

berdinen arteko tratu txarrei 

buruz lorturiko emaitzekin. 

 Eusko Legebiltzarreko 

Hezkuntza Batzordean aurkeztuko 

da ebaluazio espezifiko eta 2009 

eta 2012ko edizioetako datuekin 

konparatu horretatik ateratzen 

den txostena, aurreko puntuan 

esan bezala osatua. 

Txosten hauek aldian 

behin egingo dira eta haien 

helburua izango da ikastetxeetan 

ezarritako prebentzio- eta 

detekzio-neurriak indartzea eta 

bultzatzea eta hezkuntza-

komunitatea osatzen duten 

pertsonen prestakuntza bermatzea 

hezkuntza-arloko profesionalen 

bidez. Xedea izango da, halaber, 

ikastetxeetan inplementatzea 

hezkuntza-proiektu integralak, 

zeinetan jasoko baitira balioak, 

emozioen gestioa, enpatia eta 

gatazkak konpontzeko estrategiak, 

dena tratu txarrik gabeko gizarte 

bat eraikitze aldera". 

Azken hamarkadotan sentiberatze eta 

kontzientzia hartze gero eta handiagoa 

gertatu da eskola inguruneko ikaskideen 

arteko jazarpenaren garrantziaz. Ikerketa 

hau egin da Lehen Hezkuntza 4., 5. eta 6. 

mailako 5.923 ikasleekin eta Derrigorrezko 

Bigarren Hezkuntza 1., 2., 3. eta 4. mailako 

8.080 ikasleekin, eta ikasleok hizkuntza 

ereduaren eta ikastetxeen titularitatearen 

araberako lagin geruzatu batetik hautatuak 

izan dira. Ikerketaren asmoa da datu 

eguneratuak ematea eta, era horretan, 

2004-2005 ikasturtetik egiten ari garen 

arazoaren jarraipenean laguntzea. 

Ikaskideen arteko tratu txarrak dira 

harreman desorekatu baten ezartzea; 

bertan, ikaskideetako batek ezin ditu bere 

eskubideak defendatu eta, beraz, 

gutxiagotasun maila batean geratzen da. 

Maila bereko pertsonen arteko harreman 

horizontal batek dakartzan hezkuntza 

onura guztiak hausten ditu: akordioetara 

heltzea, elkarrekintzarako arauak finkatzea 

eta abar ikasten. Gainera, harreman 

desorekatu eta gatazkatsu hori testuinguru 

jakin batean –eskolaren ingurunean– 

sortzen da, eta ikasleak ezin da hortik irten, 

bertan eguneroko denborarik gehiena 

ematen duelako eta, bertan, ikaskideekin 

bizi, ikasi eta hezi behar delako. Beraz, 

hezkuntza komunitatea osatzen duten 

pertsona guztien erantzukizuna da 

eskolaren ingurunean sortzen diren 

gatazken dinamikak detektatu eta horietan 

esku hartzeko estrategiak ezagutzea. Baina 

pertsona helduak ez dira prestatu eta 
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trebatu behar diren bakarrak, era askotako 

tratu txarren lekukoak diren ikaskideen 

multzo handiak ere jokaera horien aurrean 

nola lagundu jakin beharko bailuke. 

Arazo horri heldu behar zaio ez bakanki 

gertatzen den jokabide sorta bat balitz 

bezala, ikasleen pertsona zein gizarte 

garapenari eragiten dioten bizikidetza 

gatazken adierazle gisa baizik, kontuan 

hartuz horrek eragin handia duela 

ikasketaren aprobetxamenduan zein 

nortasunaren eraikuntzan eta geroko 

gizarte integrazioan. 

Ikerlan honetan aurkeztutako datuek, mota 

bereko beste azterketa eta inkesta 

batzuetan oinarritutako beste edozein 

lanetan gertatzen den bezala, ikerlanaren 

xedeko ikasleek eskolako tratu txarrei 

buruz dituzten iritziak eta ikuspegiak 

biltzen dituzte. Ikasle batek tratu txarren 

biktima dela esaten duenean, aztertutako 

moten arteko edozein tratu txar izanik ere, 

ez da erraz jakiten ikerketa honetan tratu 

txarrei ematen zaien definizioari dagokion 

errealitatea den ala ikaslearen sentsazioa 

edo interpretazioa baino ez ote den. 

Edozein modutan ere, informazioa alarma 

bat da, hezkuntzako profesionalek kontuan 

hartzeko eta erantzuna behar duen 

adierazle bat.
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1.2. OINARRI TEORIKOA ETA METODOLOGIA. 

Hirurogeiko hamarkadan, Dan Olweus 

norvegiarra gaia aztertzen hasi zenetik, 

ikerlan ugari egin dira askotariko 

herrialdeetan eta hainbat egileren eskutik 

ikaskideen  arteko tratu txarrari buruz, 

bestela bullying ere deitua, eskola 

indarkeria hertsia eta etengabea. 

Txosten honetan, bullying edo eskola 

inguruneko ikaskideen arteko tratu txarra, 

ondorengo ezaugarrien arabera definitzen 

da: 

 

 

Tratu txarrak askotariko formak har 

ditzake. Ekintzak izan daitezke pertsona 

aurrean dela edo ez; ahoz errefusa agertuz, 

eraso fisikoz edo gizarte bazterketaz gerta 

daiteke, pertsonaren kontrako ekintza 

zuzenen bitartez edo zeharka, objektuen, 

senitartekoen, adiskideen bitartez; 

mehatxuak izan daitezke, beldurra, etab. 

Eskolako jazarpena teknologia berrietara 

ere pasa da eta, era horretan, ciberbullying 

edo ziberjazarpena delakoa sortu da, 

hainbat irain eginez, edota mehatxuak, 

pribatutasunaren edo pertsonaren 

osotasunaren kontrako erasoak, gizarte 

sareen edo bitarteko teknologikoen 

bitartez. Ulertzen dugu ciberbullyinga dela 

adin gutxiko batek Internetez, telefono 

mugikorrez edo beste teknologia 

telematikoen bitartez beste pertsona bati 

mehatxatu, jazarri, umiliatu edo enbarazu 

egiten dionean. 

Bullying edo eskolako jazarpena eta 

ciberbullying ez dira pentsa daitekeen bezain 

antzekoak. Bi kasuetan ere ikaskideen 

arteko abusu bat dago, baina gehienetan ez 

du ia zerikusi gehiagorik. Ciberbullyingak 

beste arrazoi batzuk ditu, eta askotariko 

moduetan adierazten da, eta horiei aurre 

egiteko estrategiak zein ondorioak 

bestelakoak dira. Anonimatua, eragindako 

kaltea zuzenean eta berehala ez 

hautemateak, eta Interneten, mugikorrean 

eta abarretan alegiazko rolak jokatzeak 

arazo larria bihurtzen dute ciberbullyinga. 

Eskola inguruneko tratu txarraren 

ezaugarriak hobeto ulertzeko eta 

interbentzioa planifikatzeko, beharrezkoa 

da halakotzat jotzen diren jokabideak 

ezagutzea, deskribatzea, sailkatzea, 

neurtzeko balio duten parametroak 

ezartzea. 

Errealitatea hobeto ulertzeko, eskola 

testuinguruan izaten diren tratu txar 

jokabideak edo egoerak multzokatu ditugu. 

Galdera-sortek aurkezten dituzten tratu 

txar jokabideak edo egoerak tratu txar 

moten arabera aztertu ditugu.

  

 Nahita egindako ekintza da, kaltea, beldurra, larritasuna eta abar 

eragitera bideratua… 

 Harreman asimetrikoa da, botere desberdintasuna baitute 

erasotzaileak eta pertsona biktimak. 

 Errepikakorra eta etengabea da. 
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1.2. taula: Tratu txar motak eta mota bakoitzako jokaerak. 

 

Pentsa dezakegu kategorizazio bakar bat 

dagoela jokabideen sailkapenean eta, 

horien artean, beharbada hitzezko erasoak 

edo gizarte bazterketak direla arinenak 

ikuspegi teoriko batetik begiratuta, 

adibidez, pertsonari ezikusiarena egitea 

edo parte hartzen ez uztea. Aldiz, oso 

ondorio kaltegarriak ekartzen dizkiote 

pairatzen dituen pertsonari eta, batzuetan, 

beste jokaera larriagoen abiapuntua da. 

Horregatik, nahikoa da edozelako jokaera 

bat gertatzea tratu txarren indize 

orokorrean kontuan hartua izan dadin.

  

 

Tratu txar motak 

Lehen Hezkuntza Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntza 

Tratu txar mota bakoitzeko jokaerak 

Ahozko tratu txarrak 
- Iraintzen naute 
- Izengoitiak jartzen dizkidate 
- Nitaz gaizki hitz egiten dute 

Gizarte bazterketa - Ezikusia egiten didate 
- Ez didate parte hartzen uzten 

Tratu txar fisikoak 

- Jotzen naute 
- Egin nahi ez ditudan gauzak egitera behartzen naute 
- Makilez mehatxatzen naute 
- Bakarrik beldurtzeko mehatxatzen naute 

Gauzei erasoa 
- Gauzak ezkutatzen dizkidate 
- Gauzak apurtzen dizkidate 
- Gauzak lapurtzen dizkidate 

Ciberbullyinga 

- SMS, WhatsApp (mugikorrekoa), Tuenti, Facebook (edo 
Internet) bitartez mezuak bidaltzen dizkidate ni mehatxatu, 
iraindu edo nire lepotik barre egiteko 

- Gizarte sareetatik kanporatzen naute, txat-etatik baztertzen 
naute 

- Nire argazkiak, irudiak edo mezuak Internetez edo 
mugikorrez zabaltzen dituzte nire kontra erabiltzeko 

- Mugikorrez grabatzen naute, eta nire kontra erabiltzeko 
zabaltzen dute 

- Mugikorrez grabatzen naute nahi ez dudan zerbaitetara 
behartzeko, mehatxuz. 

- Nire kontuan sartu eta ni ordezkatzen naute, eta 
adiskideekin arazoak sortzen dizkidaten mezuak edo irudiak 
bidaltzen dituzte 

Sexu erasoa  -  Sexualki jazartzen naute 
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Urte jakin bateko tratu txarren indize 

orokorrak adierazten du neurtutako 

tratu txar jokabideetako bat 

gutxienez “sarritan” edo “beti” 

pairatu duten ikasleen ehunekoa. 

Argitaratzen diren datu guztiak jokabideen 

guztizkoan oinarrituta kalkulatzen dira. 

Ciberbullyingaren kasuan, bi indize 

kalkulatzen dira: ciberbullyingeko Indize 

orokorra eta ciberbullyingeko Indize larria. 

Lehendabizikoa kalkulatzen da 

ciberbullyingari lotutako sei jokaeratan 

oinarrituta, “noizbait”, “sarritan” edo “beti” 

maiztasunetan. ciberbullyingeko Indize larria 

sei jokaera horien arabera kalkulatzen da, 

baina “sarritan” eta “beti” maiztasunak 

kontuan hartuz. Lehenago azaldu dugun 

bezala, ciberbullyingak alde handia du 

ikaskideen arteko tratu txar edo 

bullyingarekin, eta horietako 

desberdintasun bat maiztasuna da (“inoiz 

ez”, “noizbait”, “sarritan” eta “beti”). 

Ciberbullyingaren kasuan, kontuan hartu 

behar da oso zaila dela, ezinezkoa ez bada, 

zenbakitan jartzen denboran irauteko 

aukerak eta pertsona bati egindako 

ciberbullying jokaerak pertsona kopuruan 

hartzen duen hedadura. Horrenbestez, 

doitzeko ahalegina egin dugu, “noizbait” 

maiztasunaren aukera ere sartuz.

  

Tratu txarren indize orokorra 

Tratu txarretako jokaeretako bat gutxienez "sarritan" edo "beti" sufritu duten 

ikasleen ehunekoa adierazten du, tratu txar mota edozein delarik ere. 
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1.3. IKERKETAREN EZAUGARRIAK ETA LAGINA. 

Ikerketa hau Euskal Autonomia Erkidegoko 

Lehen Hezkuntzako 94 ikastetxetan eta 

DBHko 89 ikastetxetan egin dugu, Lehen 

Hezkuntzako 4, 5 eta 6. mailetan, eta 

DBHko 1, 2, 3 eta 4. mailetan, talde bat 

hartuz maila eta ikastetxe bakoitzeko, salbu 

eta mailako bi talde aukeratu ditugun kasu 

batzuetan. 

Erabilitako galdera-sorta 2004-2005 

ikasturteko lehen ikerketatik baliatu den 

berdina da, Herriaren Defendatzaileak 

eskola indarkeriari buruz egindako 

azterketa baterako diseinatu zuena, nahiz 

eta aldaketa eta egokitzapen batzuk egin 

dizkiogun. Beste ikerlan batzuetan 

erabilitako tresnak ez bezala, aipatutako 

galdera-sorta diseinatu zen “tratu txar 

bakoitzari buruz zuzenean bereziki ikertzeko 

eta, era horretan, tratu txarretako gorabehera 

bakoitza eta haren ezaugarriak zehaztasun 

handiagoz ezartzeko”1 

Lehenago egindako ikerketetan baliatutako 

datuak biltzeko tresna berdina erabiltzeak 

balio du emaitzak konparatu eta Euskal 

Autonomia Erkidegoko azken urteotako 

bilakaerari buruzko azterketa egiteko. 

Aurreko edizioetan bezala, galdera-sorta 

aplikazio informatiko baten bitartez egin da 

ikastetxeetatik bertatik. Gainera, 

zuzendaritza taldeak galdera-sorta berezi 

bati erantzun dio Interneten. 

  

                                                
1 Eskola indarkeriari buruzko Herriaren 

Defendatzailearen txostena, Parlamentuan 1999ko 

azaroaren 29an aurkeztua (Defensor del Pueblo, 

2000). 
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1.4. 2018 LAGINA. 

 1.4.1. taula: 2018 Lagina. 

 

Hizkuntza eredua: Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan dauden 3 hizkuntza ereduez ari gara: ”A” gaztelaniaz 

irakasten da, “B” gaztelaniaz eta euskaraz, eta “D” euskaraz. 

Egokitasuna: bere adinekoen ikasturtean dabiltzan ikasleak. 
Atzerritarra: 1. belaunaldikoa: ikaslea eta aita edota ama Espainiatik kanpo jaioak baldin badira. 2. belaunaldikoa: gurasoak Espainiatik kanpo jaioak, baina 
ikaslea bertan jaioa baldin bada. 

Gurasoen ikasketak: edozein gurasoren ikasketa goi-mailakoenak hartzen ditu erreferentziatzat. 

  

K % K % K % K % K % K % K %

Ikastetxe kopurua

Titularitatea

Publikoak 1.007 49 921 47 900 47 912 43 898 42 884 44 833 46

Itunpekoak 1.032 51 1.055 53 1.008 53 1.210 57 1.252 58 1.128 56 963 54

Hizkuntza eredua

A eredua 256 13 280 14 235 12 226 11 229 11 233 12 202 11

B eredua 503 25 495 25 488 26 449 21 448 21 430 21 323 18

D eredua 1.280 63 1.201 61 1.185 62 1.447 68 1.473 69 1.349 67 1.271 71

Geruzak

A publikoa 119 12 124 13 91 10 95 10 99 11 95 11 86 10

B publikoa 105 10 100 11 89 10 56 6 60 7 66 7 40 5

D publikoa 783 78 697 76 720 80 761 83 739 82 723 82 707 85

A itunpekoa 137 13 156 15 144 14 131 11 130 10 138 12 116 12

B itunpekoa 398 39 395 37 399 40 393 32 388 31 364 32 283 29

D itunpekoa 497 48 504 48 465 46 686 57 734 59 626 55 564 59

Ikasle kopurua guztira 2.039 100 1.976 100 1.908 100 2.122 100 2.150 100 2.012 100 1.796 100

Sexua

Mutilak 1.026 50 960 49 979 51 1.078 51 1.123 52 949 47 847 47

Neskak 1.013 50 1.016 51 929 49 1.044 49 1.027 48 1.063 53 949 53

Adin egokitasuna

Egokia 1.863 91 1.769 90 1.655 87 1.791 84 1.742 81 1.715 85 1.517 84

EZ egokia 176 9 207 10 253 13 331 16 408 19 297 15 279 16

Jaioterria

Bertakoak 1.741 85 1.687 85 1.646 86 1.855 87 1.887 88 1.793 89 1.632 91

Atzerritarrak (1 eta 2. belaunaldikoak) 298 15 289 15 262 14 267 13 263 12 219 11 164 9

Gurasoen ikasketak

Oinarrizkoak bukatu gabe 53 3 49 2 53 3 54 3 54 3 35 2 29 2

Derrigorrezkoak bukatuta 126 6 125 6 113 6 122 6 158 7 163 8 149 8

Batxillergoa, Lanb. Hez. Edo baliokideak 225 11 222 11 239 13 293 14 315 15 404 20 445 25

Unibertsitate mailakoak 718 35 787 40 828 43 940 44 946 44 1.055 52 937 52

Ez dakit 917 45 793 40 675 35 713 34 677 31 355 18 236 13

DBH 3 DBH 4

94 ikastetxe 89 ikastetxe

LH 4 LH 5 LH 6 DBH 1 DBH 22018ko ikerlana

Lagina: 5.923 ikasle Lagina 8.080 ikasle
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2018ko laginaz gain, aurreko ikerketen 

laginak ere sartu dira, txosten honetan 

eskaintzen diren bilakaera-datuetarako 

erreferentzia gisa. 

 

 1.4.2. taula: Lehen Hezkuntzako laginaren bilakaera.  

 

 

 

 

 

 

 1.4.3. taula: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako laginaren bilakaera.  

 

 

 

 

 

 

Ikastetxe Ikasle Neska Mutila

kopurua  kopurua kopurua Kopurua

2004/5 88 2.851 1.348 1.503

2008 84 3.104 1.465 1.639

2009 83 3.114 1.536 1.578

2012 84 3.150 1.598 1.552

2016 93 5.962 2.877 3.085

Ikastetxe Ikasle Neska Mutila

kopurua  kopurua kopurua Kopurua

2004/5 81 3.132 1.559 1.573

2008 80 3.128 1.483 1.645

2009 80 3.123 1.486 1.637

2012 80 3.132 1.564 1.568

2016 92 7.610 3.677 3.933
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2. IKASKIDEEN ARTEKO TRATU TXARREN 

AZTERKETA 2018: EMAITZEN 

AURKEZPENA. 

Atal honetan, 2018ko ebaluazioan 

lortutako datuak aurkeztu eta 

aztertzen ditugu, 2018ko laginean 

parte hartu duten ikasleen galdera-

sortetan oinarrituz. 

Tratu Txarren Indize Orokorra 

(TTIO): 

• Guztira, etapa, sexu, geruza, 

bilakaera eta ikasturteka. 

• Tratu txar motak etapa eta 

sexuka. 

• Tratu txarren kopurua. 
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2.1. TRATU TXARREN INDIZE OROKORRA (TTIO). 

2.1.1. Tratu txarren indize orokorraren sexu eta etapen arabera. 

Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailako 

ikasleei galdetutako tratu txarren inguruko 

18 jokabideren eta Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako 1., 2., 3., eta 4. mailako 

ikasleei galdetutako tratu txarren inguruko 

19 jokabideren arabera prestatu da Tratu 

txarren  indize orokorra (TTIO) 2018. 

Erantzun horietatik, ikasturtea hasi zenetik 

ikasleek “sarritan” edo “beti” errepikatzen 

direla dioten jokabideak hartu dira 

kontuan. 

 

2.1.1.a. grafikoa: Tratu txarren indize orokorra. Etaparen arabera. 

 

2018 edizio honetan, Lehen Hezkuntzako 

TTIO % 20,2koa da, eta DBHkoa, 

% 16,2koa. TTIO ehuneko 4 puntu 

altuagoa da Lehen Hezkuntzan DBHn 

baino. Alde horiek ikasleen heldutasun 

maila orokorraren eta garapen moralean 

duten inplikazioaren arabera azal litezke. 

 

 

 2.1.1.b. grafikoa: Tratu txarren indize orokorra sexu eta etaparen arabera. 
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Piaget eta Kohlbergen teorien arabera, 10 urtetik gorako haurrak konturatu egiten dira arauak 

akordio arbitrarioak direla, bertan behera utz daitezkeela, edo aldatu, horiei lotzen zaizkien 

pertsonen baimenaz. Uste dute arauak urra daitezkeela pertsonen beharrizanak asetzeko eta 

kontuan hartzen dute gehiago eragilearen asmoa ekintzaren ondorioak baino. Hamabi urtetik 

gora, aldaketa biologiko eta psikologiko oso handiak nozitzen dituzte. Horien artean, sexuz 

heltzea dago, baina baita heltze biologiko globala ere, eta horrek garapen intelektual eta morala 

sustatzen du. Nerabe bihurtzen dira, eta haien ezagutza egiturek orokortzeko eta buru 

eragiketa abstraktuak egiteko modua ematen diete. Kontzeptuak proposizio sistemetan 

integratzen dira, eta bakanetik orokorrera igarotzen ikasten dute, baita orokorretik bakanera 

ere. Etapa honetan, sentimendu moral pertsonalizatuak agertzen dira, adibidez, errukia, edo 

altruismoa. Horrek eskatzen du bestearen tokian jartzea: arauen aplikazioko kasu berezi bat. 

Horri esker, aurreko egoerak berezko duen arauen eta kontzeptu moralen aplikazio zurruna 

desagertzen dela, eta helduen presiotik norbere jokaeraren kontrola nagusitzen da. Nerabeek 

printzipio moral orokorrak adierazten dituzte, eta modu autonomoan baieztatzen dituzte 

kanpoko arauen aurrean. Kanpoko arauen errespetua modu pertsonalean egiten da. 

2.1.2. Indize orokorra geruzen arabera etapa bakoitzean, eta 2018-

2016 urteetako alderaketa.

Euskal hezkuntza-sistema bi saretan –-

Publikoa eta Itunpekoa– eta hiru hizkuntza-

eredutan antolatuta dago “A eredua”, “B 

eredua” eta “D eredua”. Bi aldagai horien 

konbinaziotik sei geruza sortzen dira, 

jarraian aipatuko ditugunak. 

Denboran, sei geruza horiek bilakaera izan 

dute bai ezaugarriei dagokienez, bai 

hezkuntza-sisteman duten ordezkaritzari 

dagokionez. Hain zuzen ere, “A publikoa” 

eta “B publikoa” geruzetan ez dago ia 

matrikulaziorik, eta gauza bera gertatzen 

da “A itunpekoa” geruzan ere. Gehien hazi 

den geruza “D publikoa” da, eta ehuneko 

txikiagoetan, “D itunpekoa” eta “B 

itunpekoa”. Datu hori kontuan hartu behar 

da berdinen arteko jazarpenarekin 

lotutako analisi batzuetan ñabardurak eta 

balorazioak egin ahal izateko.

 

 2.1.2.a. grafikoa: Tratu txarren indize orokorra geruza eta etaparen arabera. 
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Aurreko grafikoak Tratu txarren indize 

orokorraren banaketa erakusten du, 

etapen eta geruzen arabera. Datuen artean 

Lehen Hezkuntzako “A publikoa” geruzako 

TTIO nabarmentzen da, % 29,5ekoa, 

nabarmen altuena baita. Lehen 

Hezkuntzan, “B itunpekoa” (% 22,8) eta “D 

publikoa” (% 21,0) datoz jarraian. Lehen 

Hezkuntzan, TTIO baxuena duen geruza “A 

itunpekoa” da (% 15,8). 

DBHn, TTIO altuena ere “A publikoa” 

geruzan dago (% 23,8). 5,6 puntu beherago 

dago “B publikoa” geruza (% 18,2). Lehen 

Hezkuntzan gertatzen denaren antzera, 

TTIO txikiena duen geruza “A itunpekoa” 

geruza da (% 12,3). 

2.1.2.b. grafikoa: Tratu txarren indize orokorraren bilakaera geruza eta etaparen arabera. 

2016tik 2018ra arteko bilakaerak 

erakusten du geruzen arabera bullying 

ehunekoak kasu guztietan jaitsi direla 

DBHko “A publikoa” geruzan izan ezik, hor 

2016an baino 1,4 puntu gehiago izan baitira 

2018an. TTIO ehunekoak gehien jaitsi 

diren geruzak Lehen Hezkuntzan “A 

itunpekoa” (8 puntu) eta DBHn “B 

itunpekoa” (7,6 puntu) izan dira. 

Bai 2016ko ikerketan, bai 2018koan, tratu 

txarren balioak handiagoak dira Lehen 

Hezkuntzan DBHn baino, 2018an DBHko 

“D itunpekoa” geruzan izan ezik, Lehen 

Hezkuntzan geruza eta urte berean  

 

izandakoa baino puntu erdi altuagoa baita. 

Bullyinga mugarik gabeko fenomenoa den 

arren, eta egindako ikerketen arabera, 

biktima edonor izan daitekeen arren, 

badira hori ahalbidetzen duten baldintza 

batzuk, “A publikoa” geruzan ikus daitekeen 

moduan; izan ere, eskolatutako ikasleek 

ISEK baxuagoa dute bertan. Eta aldiz, “A 

itunpekoa” geruzan, ISEK altuagoa duten 

ikasleen artean, bullying ehunekoak 

baxuenak dira. “A publikoa” geruzako 

ikasleak ehuneko txikia badira ere, haien 

egoera konpontzeko esfortzu handiagoa 

egiten jarraitu behar da. 
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2.1.3. Tratu txarren indize orokorra, eskola mailen, guztizkoaren eta 

sexuaren arabera. 

Jarraian, Tratu txarraren indize orokorra 

dator jasota, ikasmailen arabera. 2018an, 

2016ko edizioan bezala, laginean Lehen 

Hezkuntzako 4. mailako ikasleak daude 

sartuta. Ikasmailen araberako emaitzak 

taula honetan jasota daude. 

2.1.3. grafikoa: Ikasmailen araberako TTIO. Sexuaren arabera. 

 

Grafikoan ikus daitekeen moduan, 

ikasmailarekiko TTIO osoaren joera-ildoak 

adierazten du ikasmaila zenbat eta 

baxuagoa izan, orduan eta handiagoa dela 

TTIO. Hau da, bullying ehuneko handiena 

duen ikasmaila LHko 4. maila da (% 21,7), 

eta bullying ehuneko txikiena duena, 

DBHko 4. maila (% 14,8). Egoera hori 

bereziki argi geratzen da LHko 4. mailatik 

DBHko 1. eta 4. mailetara arte, DBHko 2. 

eta 3. mailetan izan ezik (% 16,6 eta % 17,7, 

hurrenez hurren), igoera txikia ikus daiteke 

horietan.  

Neskek baino ehuneko handiagoan jasaten 

dute tratu txarra mutilek, eta hori 

aztertutako ikasmaila guztietan gertatzen 

da. Lehen Hezkuntzako 4. mailan da alde 

hori handiena (6,1 puntu) eta DBHko 1. 

mailan ia ez dago alderik nesken eta 

mutilen artean (1,0 puntu). Lehen 

Hezkuntzan sexuaren araberako aldea 

batez beste 5 puntukoa da eta DBHn baino 

handiagoa da, DBHn nesken eta mutilen 

arteko batez besteko aldea 1,8 puntukoa 

baita. Hala ere, deigarria da DBHko 4. 

mailan aldea 3,3 puntura artekoa dela. 

Sexuaren araberako aldeak, neurri handian, 

gizonen eta emakumeen estereotipoek 

azaltzen dituzte, eta ikastetxeetan arreta 

berezia eman behar zaion alderdia da hori. 

2.1.4. Tratu txarraren indize orokorraren bilakaera etapen eta ikasmailen 

arabera. 

2004-2005 ikasturtean, berdinen arteko 

eskolako tratu txarrei (bullying) buruzko 

ikerketa hasi zenetik, ikerketa guztietan 

neurtu dira jokabide batzuk, eta beste 

batzuk sartzen joan dira, taula honetan ikus 

daitekeen moduan: 
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2.1.4. taula: Tratu txarren jokaerak ikerketaren urtearen arabera. 

 

Tratu txar 

motak
2004/05 2008 2009 2012 2016 2018

Iraintzea √ √ √ √ √ √

Izengoitiak jartzea √ √ √ √ √ √

Hari buruz gaizki hitz egitea √ √ √ √ √ √

Kasurik ez egitea √ √ √ √ √ √

Parte hartzen ez uztea √ √ √ √ √ √

Jotzea √ √ √ √ √ √

Egin nahi ez dituen gauzak egitera

behartzea
√ √ √ √ √ √

Makilaz, armaz mehatxatzea √ √ √ √ √ √

Beldurra sartzeko bakarrik mehatxatzea √ √ √ √ √ √

Gauzak ezkutatzea √ √ √ √ √ √

Gauzak apurtzea √ √ √ √ √ √

Gauzak lapurtzea √ √ √ √ √ √

Telefono mugikor, txat edo posta

elektronikoko mezuak mehatxatzeko,

iraintzeko eta barre egiteko bidaltzea

√ √

Telefono mugikorraz ikaskidea(k)

mehatxatzeko, iraintzeko eta barre

egiteko egoera iraingarrietan edo

grabatzea, gero bestei bidaltzeko edo

Interneten eskegitzeko

√ √

SMS, WhatsApp (mugikorra) Instagram,

Facebook (Internet) edo antzekoen

bidez mehatxatzea, iraintzea edo

barregarri uztea

√ √ √

Giza sareetatik kendu, txatetik kanpo 

utzi
√ √ √

Argazkiak, irudiak edo mezuak 

mugikorrarekin edo interneten 

zabaltzea haren kontra erabiltzeko

√ √ √

Mugikorrarekin grabatzea, grabaketa

haren kontra erabiltzeko
√ √ √

Mugikorrarekin grabatzea gero egin nahi 

ez dituen gauzak egitera mehatxuz 

derrigortzeko

√ √ √

Haren kontuan sartu eta bere izenean

mezuak eta irudiak bidali, lagunekin

arazoak sortzeko

√ √ √

Sexu erasoa Sexu jazarpena egitea (DBHn bakarrik) √ √ √ √ √ √

Gauzei             

erasoa

Ciberbullying a

Tratu txar mota bakoitzeko 

jokaerak

Ikerketaren urtea

Ahozko tratu 

txarra

Gizarte      

bazterketa

Tratu txar       

fisikoa
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Ikerketa hau Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. 

mailetan eta Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako 1., 2., 3., eta 4. mailetan egin 

da 2004-2005 ikasturteko lehen edizio 

hartatik 2012ko ikerketara arte. 2016 eta 

2018 urteetako ikerketetan, Lehen 

Hezkuntzako 4. mailako ikasleak sartu dira 

laginean. 

Bilakaeraren datuak alderagarriak izan 

daitezen, Lehen Hezkuntzan ohikoak diren 

12 jokabide eta Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzan ohikoak diren 13 jokabide 

hartu dira kontuan. Eta 2016 eta 2018ko 

ikerketetatik, Lehen Hezkuntzako 4. 

mailako ikasleak kendu egin dira. 

 2.1.4.a. grafikoa: TTIO bilakaera etaparen arabera. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula honetako datuak Lehen Hezkuntzako ohiko 12 jokabideen eta DBHko ohiko 13 jokabideen ingurukoak 

dira. 2016ko eta 2018ko Lehen Hezkuntzako datuetan, ez daude sartuta Lehen Hezkuntzako 4. mailako 

ikasleak. Lerro etenak bilakaeraren joera adierazi du. 

 

Grafikoan ikus daitekeen moduan, 

bilakaerak goranzko joera erakusten du. 

2005eko datuak erreferentzia gisa hartuz 

gero, 2018an 2,5 puntu gehiago dira Lehen 

Hezkuntzan berdinen artetik tratu txarra 

jasaten dutela diotenak, eta DBHn, 4,3 

puntu gehiago. Orain arte, TTIO baxuena 

izan den urtea 2008a izan da, eta 

erreferentzia gisa urte hori hartuz gero, 

bullyinga jasaten duela dioen ikasleen 

ehunekoa are gehiago igotzen da (4,7 puntu 

Lehen Hezkuntzan eta 5,6 puntu DBHn). 

2016 urtean izan ezik, ikerketa guztietan 

ikus daiteke Lehen Hezkuntzan bullyinga 

jasaten duela dioen ikasleen ehunekoa 

DBHn jasan duela dioen ikasleen ehunekoa 

baino 4,5 puntu gorago dagoela. 

Baieztapen irmorik egin ezin den arren, 

baliteke Tratu txarren indize orokorrak 

gora egitearen arrazoia izatea 

ikusgarritasun sozial gero eta handiagoa 

duela. Lehen borrokak eta liskarrak 

“umeen gauzak” izaten ziren, eta orain, 

jazarpen-ekintzen artean sartzen dira. 

“Estigmatizazioari” ere beldurra galdu zaio 

eta erresistentziak jaisten doaz, eta gehiago 

onartzen da semeak edo alabak jende 

artean ikusten diren arazoak dituela. Hala 

ere, abian diren proiektuen, programen eta 

protokoloen jarraipena eta ebaluazioa egin 

beharko litzateke. 

Jarraian datozen bi grafikoek Tratu txarren 

indize orokorraren bilakaera-datuei egiten 

diete erreferentzia, hezkuntza mailen 

arabera. 
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2.1.4.b. grafikoa: TTIOren bilakaera ikasmailaren arabera. 

 

Ikerketetan, tratu txarren ehunekoaren eta 

mailaren arteko lotura aztertzean, ikus 

daiteke, oro har, zenbat eta maila baxuagoa 

izan, orduan eta handiagoa dela tratu 

txarren ehunekoa. Goranzko geziek 

salbuespenak adierazten dituzte. Hau da, 

2016ko ikerketako DBHko 1. mailan 

dagoen geziak adierazten du urte horretan 

tratu txarra jaso zuela zioen ikasleen 

ehunekoa handiagoa dela DBHko 1. mailan 

urte horretako LHko 6. mailan baino. 

2018an, DBHko 2. eta 3. mailetako tratu 

txarren ehunekoak igo arren, DBHko 4. 

mailan jaitsi egin zen, eta ikerketako 

ehuneko baxuena da. 

2.1.4.c. grafikoa: TTIOren bilakaera ikasmailaren arabera. 

 

Bilakaera-grafiko honetan ikus daiteke 

2012, 2016 eta 2018 edizioetan maila 

guztietan ikasleek jasan dutela dioten 

bullyingaren ehunekoaren igoera. Hurrengo 

ikerketetan ikusiko da igoera hori 

mantendu egiten den, eta horrek adieraz 

lezake azaleratu dela ikastetxeetan dagoen 

bullyinga edo, aldiz, gorantz jarraitzen duen, 

eta kasu honetan adieraz lezake oraindik 

ere izebergaren muturra soilik ari garela 

ikusten eta zailtasun handiak dituztela 

oraindik ere tratu txarra jasaten duten 

pertsonek hori adierazteko, baita haien 

familiek eta eskola-inguruneak nahiz 

ingurune sozialak ere hori onartzeko eta 

biktimari nahiz jazarleari egoera 

konpontzeko erantzun egoki bat emateko. 
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2.2. ZER TRATU TXAR MOTA JASATEN DUTE BIKTIMEK? 

2.2.1. Tratu txar motak, etapa eta sexuaren arabera. 

Tratu txarren indize orokorra ezagutzeko 

neurtzen diren jokabideak (18 Lehen 

Hezkuntzan eta 19 DBHn) 5 tratu txar 

motatan multzokatzen dira Lehen 

Hezkuntzan eta 6 tratu txar motatan 

DBHn, deskriptiboagoak izan daitezen. 

 2.2.1.a. grafikoa: Tratu txar motak. Etaparen arabera. 

 

 

 

 

 

 

 

Tratu txar mota guztietan, biktimen 

ehunekoak handiagoak dira Lehen 

Hezkuntzan DBHn baino. Bi etapetan, 

biktimen ehuneko handiena duen tratu txar 

mota “ahozko tratu txarra” da, % 14,1 

Lehen Hezkuntzan eta % 11,2 DBHn. Balio 

horiek oso urruti daude biktima gehien 

duen bigarren tratu txar motatik; hain 

zuzen ere, Lehen Hezkuntzan “gizarte-

baztertzea” da (% 7,3), ia erdia, eta DBHn, 

“gauzei erasotzea” (% 4,7), horren aldea 6,5 

puntukoa da. 

Hasiera batean “ahozko tratu txarra” har 

baliteke ere jasaten dutenentzako kalte 

gutxien egiten duen tratu txar mota gisa, 

oso garrantzitsua da behar duen arreta 

eskaintzea; hala ez egitea akatsa litzateke. 

Ez da ahaztu behar behin eta berriz 

pertsona baten aurka egindako ahozko 

indarkeriak kalte larriak eragin ditzakeela 

biktimaren autoestimuan, eta gainera, ahoz 

erasotua sentitzen den pertsona bat askoz 

ere babesgabeago bihurtzen da beste 

edonolako tratu txar mota(k) jasateko. 

Hain zuzen ere, “ahozko tratu txarra” jasan 

duten Lehen Hezkuntzako ikasleen 

% 54,7k eta DBHko ikasleen % 42,7k 

bestelako tratu txar batzuk ere jasan ditu. 

Egoera hori errepikatu egiten da “gizarte-

baztertzea” jasaten dutela dioten ikasleekin 

(% 7,3 Lehen Hezkuntzan eta % 4,0 

DBHn). 

Lehen Hezkuntzan ikasleek gutxien jasaten 

dutela dioten tratu txarra “ciberbullyinga” 

da (% 2,8) eta DBHn, “sexu-jazarpena” 

(% 0,9). 
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2.2.1.b. grafikoa: Tratu txar mota, ikasleen sexuaren arabera. 

Goiko grafikoan ikus daitekeen moduan, 

bai Lehen Hezkuntzan, bai DBHn, mutilek 

neskek baino bullying gehiago jasaten dutela 

diote tratu txar mota guztietan, DBHn 

“gizarte-baztertzean” izan ezik, hor neskek 

nahiz mutilek % 4,0 jasaten baitute. Lehen 

Hezkuntzako mutilek “ahozko tratu txarra” 

neskek baino 3,7 puntu gehiago jasaten 

dutela diote. 

Bi etapetan, alde handiena “ahozko tratu 

txarrean” gertatzen da, 3,7 puntu LHn eta 

1,6 puntu DBHn, eta jarraian, “tratu txar 

fisikoan”, 3,1 puntu LHn, eta 1,5 puntu 

DBHn. Sexuaren arabera alde txikiena 

duen tratu txarra LHn “ciberbullyinga” da, 

0,9 puntu, eta DBHn, “gizarte-baztertzea”, 

lehen esan dugun bezala neskek eta mutilek 

ehuneko berberetan jasaten baitute. 

2.2.2. Ciberbullinga. 

Ciberbullyinga sortzen ari den tratu txar 

mota da, eta horregatik, lehen aldiz 2008 

eta 2009 urteetako ikerketetan sartu ziren 

bi jokabide, eta gero, 2012ko ikerketan, 

ciberbullyingarekin lotutako beste sei 

jokabide ere gehitu ziren, eta hala 

mantendu dira 2016ko edizioan eta 

2018koan. 

Oinarri teorikoaren atalean azaldu dugun 

moduan, ciberbullyinga edo ziberjazarpena 

honela deskriba daiteke: bitarteko digitalen 

bidez, hala nola postaz, sare sozialen bidez, 

txatetan… egiten den jazarpena, bullyinga 

edo tratu txarra. Jazarpenaren ezaugarriei 

gehitzen zaizkie beste espezifiko batzuk: 

anonimotasuna, eta horrek identifikazioa 

zailtzen du, iraunkortasuna, hala, jazarpena 

jasaten duenak ezin du ihes egin, bi 

zentzutan, alde batetik, telefonoa ireki 

orduko edo sarera sartu orduko, erasoa 

hor du, eta bestetik, oso zaila da arrastoa 

ezabatzea. 

Ciberbullyingak dituen ezaugarri espezifiko 

horien eraginez bihurtzen da arazo larria, 

eta horregatik hartzen ditu ikerketa honek 

tratu txar mota honetarako maila 

ezberdinak: “ciberbullying larria”, “sarritan” 

edo “beti” maiztasunak biltzen dituena, eta 

“ciberbullying orokorra”, “sarritan” edo “beti” 

maiztasunez gain, “batzuetan” maiztasuna 

ere biltzen duena. 
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2.2.2.a. grafikoa: Ciberbulling orokorra eta larria. 2012, 2016 eta 2018.eko urteak. 

 

Ciberbullyinga, bai larria, bai orokorra, 

gehiago gertatzen da Lehen Hezkuntzan 

DBHn, baino, gainerako tratu txar motekin 

gertatzen den bezala. Hala ere, alde horiek 

gero eta txikiagoak dira. 

Deigarria da “ciberbullying larriaren” eta 

“ciberbullying orokorraren” arteko aldea 8 

(LH 2018) eta 10 (LH 2016) puntu artekoa 

dela. “Ciberbullying orokorrean” nahiz 

“ciberbullying larrian” izandako balio 

altuenak 2016ko edizioan izan dira bi 

etapetan. 

Lehen Hezkuntzan, alde adierazgarriak 

daude “ciberbullying orokorrean” bai 2012 

eta 2016 artean, bai 2016 eta 2018 artean.  

DBHn, alde adierazgarriak bi ciberbullying 

motatan gertatzen dira, bai 2012 eta 2016 

arteko ikerketan, bai 2016 eta 2018 

artekoetan. 

Deigarria da “ciberbullying orokorraren” 

balioak “ahozko tratu txarren” balioen 

antzekoak direla, bai Lehen Hezkuntzan, 

bai DBHn. Hau da, arazo larria da, 

ikastetxeetan jazarpenaren tratamendua 

biltzen duen lan guztiaz gain, modu 

espezifikoan landu behar da bitarteko 

digitalen erabilera eta segurtasuna ere. 
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2.2.2.b. grafikoa: Ciberbulling orokorraren eta larriaren bilakaera ikasmailaren arabera. 

Maila eta ikerketa urte bakoitzeko 

“ciberbullying larriaren” datuek ez dute 

eredu finkorik erakusten maila batean 

bestean baino gehiago edo gutxiago 

gertatzen dela esateko; hala ere, adieraz 

dezakegu LHko 6. maila “ciberbullying 

larrian” balio baxuenak izan dituen maila 

dela. 

“Ciberbullying orokorrari” dagokionez, ikus 

daiteke DBHko 4. eta 3. mailak direla 

ehuneko baxuenak dituztenak, eta hori 

hiru edizioetan gertatzen da. “Ciberbulling 

orokorraren” balio altuenak 2016ko 

edizioko maila guztietan daude. 

2.2.3. Zenbat tratu txar mota jasaten dute biktimek? 

Lehen adierazi dugun moduan, batzuetan, 

tratu txar motaren bat jasateak 

babesgabeago egiten du pertsona, eta 

horregatik, ohikoa izaten da beste tratu 

txar mota batzuen biktima bihurtzea. 

Horrenbestez, interesgarria da jakitea 

biktimek zenbat tratu txar mota jasaten 

dituzten. 

 

2.2.3. grafikoa: Biktimek jasaten dituzten tratu txar moten kopurua. 

 

Ikasle gehienek diote ez dutela tratu 

txarrik jasotzen (% 79,8 Lehen Hezkuntzan 

eta % 83,8 DBHn) eta tratu txarrak 

jasotzen dituztela dioten ikasleen artetik, 
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Lehen Hezkuntzako % 11,3k eta DBHko 

10,7k tratu txar mota bakarra jasaten du. 

Lehen Hezkuntzan, bi tratu txar mota 

jasaten dituztela dioten ikasleen ehunekoa 

% 4,8koa da, eta hiru, lau eta bost tratu 

txar mota jasaten dituztela dioten 

gainerakoena, % 4,1ekoa. DBHn, ikasleen 

% 3,1ek bi tratu txar mota jasaten dituzte 

berdinen artean, eta % 2,4k, lau, bost eta 

sei tratu txar mota. 

Hiru tratu txar mota edo gehiago jasaten 

dituztela dioten ikasleen ehunekoa oso 

txikia den arren, ez zaio horregatik arreta 

txikiagoa eman behar, alderantziz, oso 

gutxi izan arren, erabat babesgabe 

geratzeko arriskua du talde horrek. 

Arriskuko ikasleak dira, eta oso 

garrantzitsua da horiek detektatzea, eta 

laguntza espezializatua eman behar zaie.
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2.3. TRATU TXARREN INGURUNEA. 

2.3.1. Tratu txarrak zer mailatan, nork eta non gertatzen dira? 

Jarraian ageri diren datuek tratu txarrak 

ematen dituztenak zer ikasmailatan dauden 

erakusten dute, zer sexutakoak diren eta 

bakarka edo taldean egiten duten, baita 

non egiten duten ere. Informazio hori 

interesgarria da tratu txarra detektatzeko 

eta hura desagerrarazteko esku-hartzea 

egiteko. 

 2.3.1.a. grafikoa: Tratu txarraren deskribapena etaparen arabera. 

 

Lehen Hezkuntzan, tratu txarra batez ere 

jolastokian gertatzen da (% 38,8), mutilek 

egiten dute (% 36,3) eta biktimaren 

gelakideak dira (% 41,3). 

2.3.1.b. grafikoa: Tratu txarraren deskribapena Lehen Hezkuntzan. 

 

Datu horiek ikusita, jolastokian behaketa 

egin behar dela ondorioztatzen da, eta 

arreta berezia jarri ikusgarritasun 

txikieneko lekuetan. 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, tratu 

txarra batez ere gelan gertatzen da 

(% 31,9), mutilek egiten dute (% 36,0) eta 

biktimaren gelakideak dira (% 45,6). 

Etapa honetan, irakasleak saio bakoitzean 

aldatzen direnez, bereziki garrantzitsua da 

ikastetxeko eta jolastokiko sarrera-

irteeren denbora zaintzea, baita gela-

aldaketak ere. Horrek esfortzua eskatzen 

du, heldurik gabe ikasleak gelan dauden 

denbora-tarteak ahalik eta gehien 

murrizteko. Puntualtasuna zaintzea 

ezinbestekoa da. 
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2.3.1.c. grafikoa: Tratu txarraren deskribapena Derridorrezko Bigarren Hezkuntzan. 

 

LHn nahiz DBHn, tratu txarrak ematen 

dituzten pertsonak biktimaren gelakideak 

izateak erraztu egiten du detektatzea, baina 

biktimarentzat sufrimendu gehiago dakar, 

eskolako ordutegi osoan horrekin bizi 

behar baitu. Horrek kalte garrantzitsua 

eragin dezake ikaskuntzaren 

aprobetxamenduan, baita gizarteratzean 

ere. 

Bi etapetan mutilak dira tratu txarra 

ematen dutenak. Horrek planteatzen du 

historikoki eta kulturalki genero 

maskulinoari eman izan zaion rola landu 

behar dela, desikasteko, eta neska edo 

mutil izateagatik kanpotik ezarrita 

datorkigunarekiko baino norbere 

buruarekiko egokiagoa den jokabide-

eredua hartzeko. 

Hala ere, ikastetxeko irakasle eta langileek 

ez dute beti izaten aukera tratu txarren 

egoerak ikusteko eta horien aurrean 

jarduteko. Hori ikastetxetik kanpoko 

pertsonek egiten dutenean (% 11,0 Lehen 

Hezkuntzan eta % 13,0 DBHn) edo 

profesionalak iristen ez diren lekuetan, hala 

nola ateratakoan, ikastetxetik kanpo 

(% 10,1 Lehen Hezkuntzan eta % 13,1 

DBHn) edo beste edozein lekutan (% 12,7 

Lehen Hezkuntzan eta % 16,9 DBHn). 

Datu horiek aintzat hartuta, ezin dugu 

oharkabean pasatzen utzi tratu txarren 

jokabideak ikusteko eta salatzeko lanean 

hezkuntza-komunitateko kide guztiak 

inplikatu behar direla. Bereziki ikasleak, 

lekuko gisa oso garrantzitsua baita haien 

rola. 
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2.3.2. Norekin hitz egiten du biktimak eta nork esku hartzen du tratu 

txarren aurrean? 

Ikastetxeetan berdinen arteko jazarpenik 

gerta ez dadin, garrantzitsua da haien 

errealitatea ezagutzea eta egoera horiek 

izan direla jakindakoan esku hartzen den 

ala ez jakitea. Eskola-ingurunean tratu 

txarra bistarazteko beste bide batzuk ere 

badiren arren, balio handia du gertatutakoa 

biktimak berak kontatzeak, egoeraz 

jabetzen dela eta horretatik ateratzeko 

prest dagoela adierazten baitu. 

2.3.2.a. grafikoa: Biktimak norekin hitz egiten duen. Etaparen arabera. 

 

 

 

 

 

 

 

Biktima izandako ikasleen erantzun zuzen guztiak sartu dira. 

Biktimak, bai Lehen Hezkuntzan, bai 

DBHn, gertatzen zaionaz hitz egiteko 

gehiago jotzen du familiarengana (% 57,4 

LHn) eta lagunengana (% 51,9 DBHn) 

ikastetxeko profesionalengana baino. 

Lehen Hezkuntzako ikasleen artean, 

tutorearengana (% 27,8) eta irakasleengana 

(% 24,9), DBHko ikasleen kopuruarekin 

alderatuta, ia bikoitzak jotzen du.  

Tratu txarraren biktima den ikasleak 

ikastetxeko profesionalei edo ingurune 

pertsonaleneko pertsonei zer pasatzen 

zaion kontatzea ez da bereziki 

adierazgarria; garrantzitsua dena da inori 

ez kontatzea, eta hori gertatzen da DBHko 

ikasleen % 24,0rekin eta Lehen 

Hezkuntzako ikasleen % 15,6rekin. 

Ikaskideen biktima dela dioen eta inori 

kontatzen ez dion ikaslea da beldur 

handiena sentitzen duena, bere burua 

gutxien baloratzen duena, merezi duela ere 

senti dezakeena… Azken batean, arriskuko 

ikasleak dira. Hori dela eta, neurriak hartu 

behar dira, tratu txarren biktima den ikasle 

bat hori komunikatzeko gai ez bada, ez 

dadin oharkabean pasatu gainerako 

profesionalentzat, ikaskideentzat eta 

familiartekoentzat. 

Tratu txarren biktima den ikasle bati 

galdetzen zaionean hari laguntzeko nork 

esku hartzen duen, Lehen Hezkuntzako (% 

65,4) eta DBHko (58,5) ikasleen erdiak 

baino gehiagok esan du jazarpen-egoera 

horietan lagun batek laguntzen diela. Eta 

Lehen Hezkuntzan % 31 eta DBHn % 20 

inguruk esan dute ikaskideak, tutoreak eta 

irakasleak eta gurasoren batzuk direla 

laguntzeko esku hartzen dutenak. Biktima 

den Lehen Hezkuntzako ikasleen % 12,6k 

eta DBHko ikasleen % 7,5ek diote beste 

pertsona heldu batek esku hartzen duela, 

eta azkenik, Lehen Hezkuntzako % 15,7k 

eta DBHko % 11,7k diote ez duela inork 

esku hartzen. 
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 2.3.2.b. grafikoa: Tratu txarra dagoenean nork esku hartzen duen. Etaparen arabera. 

Biktima izandako ikasleen erantzun zuzen guztiak sartu dira. 

Berdinen arteko jazarpena aztertzen den 

ingurunean, tutoreak, bereziki, eta 

irakasleak, oro har, dira ikasleengandik 

gertuen dauden helduak eta, beraz, eragile 

pribilegiatuak dira jazarpena gertatzen den 

bakoitzean hori detektatzeko eta esku 

hartzeko. Haien zeregina oso garrantzitsua 

da alde batetik, ikastetxean elkarbizitza 

hobea izateko ikasleak inplika ditzaten, eta 

bestetik, ikasleekin eta familiartekoekin 

harreman eta komunikaziorako kanalak 

etengabe berrikusteko, eta azkenik, esku 

hartzeko jarraibideak eta protokoloak 

hobetzeko. 
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2.4. ZER PENTSATZEN DUTE ETA NOLA JOKATZEN DUTE IKASLEEK, 

ORO HAR? 

2.4.1. Nori eskatuko liokete laguntza ikasleek tratu txarren biktima 

izanez gero? 

Biktimak norekin hitz egiten duen eta 

jazarpen-egoerak dituenean nork esku 

hartzen duen jakitea funtsezkoa da 

interbentzio jarraibideak ezartzeko. Baina 

biktima izanez gero ikasleek orokorrean 

nola jardungo luketen jakitea ere 

interesgarria da prebentzioa planifikatzeko 

eta ikasle guztien jarrerak aldatzeko. 

2.4.1. grafikoa: Ikasleek laguntza nori eskatzen dioten. Etaparen arabera. 

Biktima izandako ikasleen erantzun zuzen guztiak sartu dira. 

Biktimekin gertatzen den moduan, ikasleek 

ere, oro har, pentsatzen dute ikaskideen 

aldetik jazarpena jasanez gero, laguntza 

batez ere familiari eskatuko lioketela 

(% 63,6k LHn eta % 69,7k DBHn) eta 

lagunei (% 60,9 LHn eta % 68,3 DBHn). 

DBHko ikasleek baino Lehen Hezkuntzako 

ikasle gehiagok esan dute ikastetxeko 

profesionalei eskatuko lieketela laguntza, 

Orientazio Sailari laguntza eskatzeko 

kasuan izan ezik. Bai Lehen Hezkuntzan 

(% 52,7), bai DBHn (% 41,9) batez ere 

tutoreari eskatuko liokete laguntza; 

jarraian, irakasleei, hala egingo lukete LHko 

ikasleen % 43,3k eta DBHko ikasleen 

% 26,7k tratu txarren biktima izanez gero. 

DBHko ikasleen % 9,7k eta Lehen 

Hezkuntzako ikasleen % 8,7k diote ez 

luketela laguntzarik eskatuko. Beste behin 

ere nabarmendu behar da ikastetxeetan 

komunikazio-kanalak, komunikazioaren 

kalitatea eta hezkuntza-komunitate 

osoaren inplikazioa landu behar direla, 

tratu txarren biktima izanik, hori 

komunikatzeko gai ez diren pertsonen 

ahots izan daitezen. 
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2.4.2. Zer egiten dute ikasleek ikaskideek tratu txarrak jasaten 

dituztenean? 

Interesgarria da jasotzea beste ikaskide 

batek jazarpena jasaten duenean ikasleek 

nola jokatzen duten eta horren inguruan 

zer iritzi duten. Honela, jarrerak lantzeko 

eta lekukoek izan dezaketen garrantzia 

balioztatzeko erradiografia egin daiteke. 

2.4.2.a. grafikoa: Ikaskideek tratu txarrak ikusita hartzen duten jarrera. Etaparen arabera. 

Erantzunak baztertzaileak dira. 

Ikasle gehienek, bai Lehen Hezkuntzan (% 

73,6) bai DBHn (% 60,7), modu aktiboan 

eta positiboan erantzuten dute 

ikaskideekiko tratu txarra ikusten 

dutenean; helduren bati jakinarazten diote 

edo kontatzen saiatzen dira. Lehen 

Hezkuntzako % 17,2k eta DBHko % 34,2k 

diote erantzun pasiboak dituztela, ez zaie 

ondo iruditzen, baina ez da haien arazoa, 

eta Lehen Hezkuntzako ikasleen % 9,2k eta 

DBHko ikasleen % 5,0k diote ez zaiela 

gaizki iruditzen haiek zirikatzea, tratu 

txarrak egiten dituztenekin kolaboratzen 

dute edota tratu txarrak egiten dituen 

talderen bateko buru dira. 

Lehen Hezkuntzako ikasleek tratu txarren 

aurrean erantzun positiboa DBHko 

ikasleek baino nabarmen ehuneko 

altuagoan izateak azalpen argia izan dezake: 

ziurrenik, Lehen Hezkuntzako ikasleek 

oraindik DBHko ikasleek baino moral 

heteronomoagoa izango dute; DBHkoek, 

duten bilakaeragatik, fase autonomoagoan 

daude. Hau da, Lehen Hezkuntzako 

ikasleek gehiago erantzuten diote helduek 

ondo edo gaizki dagoela diotenaren 

arabera, aldiz, DBHko ikasleek helduen 

agintetik independenteago jokatzen hasi 

dira. Arrazoi beragatik, DBHko ikasleak, 

jarrera pasiboei dagokienez, Lehen 

Hezkuntzako ikasleak baino ehuneko 17 

puntu gorago daude. 

Agerikoa da bullyingaren aurrean lekukoek 

duten rola ikasleekin lantzeak duen 

garrantzia. Lekuko garenean ezer ez 

egiteak erasotzaileen zigorgabetasuna eta 

erasotuaren bakardadea indartzen dituela 

erakuts daiteke.
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2.4.2.b. grafikoa: Beste ikaskide batek tratu txarrak jasotzean ikasleen erantzun aktibo-positiboa. Ikasmailaren arabera. 

 

Ikasmailaren arabera, adinaren arabera 

moralean bilakaera izan dela erakusten dute 

datuek. Beste ikaskide batzuek tratu txarrak 

jasaten dituztenean, adin txikieneko ikasleek 

gehiago jotzen dute heldu batengana, 

jakinaraztera (% 39,5ek LHko 4. mailan, eta 

% 9k DBHko 4.ean). Eta alderantziz gertatzen 

da egoera eteten saiatzean (% 24 LHko 4. 

mailan eta % 33,7 DBHko 4. mailan laguna ez 

bada, eta % 8,2 LHko 4. mailan eta % 14,5 

DBHko 4. mailan laguna izanez gero). 

 

2.4.2.c. grafikoa: Beste ikaskide batek tratu txarrak jasotzean ikasleen erantzun pasiboa. Ikasmailaren arabera. 

 

Zenbat eta adin txikiagoa, orduan eta 

kontzientzia moral txikiagoa; LHko 4. mailako 

ikasleen % 5,9k pentsatzen du eragotzi egin 

beharko lukeela, eta aldiz, DBHko 4. mailako 

ikasleen % 29,0k uste du hori. Beren arazoa ez 

dela uste duten ikasleen kasuan, maila 

guztietan % 10eko batez bestekoa, ziurrenik 

bestearen larruan jartzeko arazoak dituzten 

ikasleak izango dira. Ikasle guztiekin, oro har, 

eta horiekin, bereziki, enpatia landu behar da. 

2.4.2.d. grafikoa: Beste ikaskide batek tratu txarrak jasotzean ikasleen erantzun aktibo-negatiboa. Ikasmailaren arabera. 
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Erantzun negatiboen kasuan, balio oso 

baxuak izanik, adinak ez du faktore bereizle 

gisa jokatzen; hala ere, “parte hartzen dut, 

taldea gidatuta” erantzunaren kasuan, balio 

baxuak izan arren, gertatzen da adin 

txikiagoko ikasleek gehiago parte hartzen 

dutela talde erasotzailea gidatzen (LHko 4. 

mailako ikasleen % 7,3 eta DBHko 4. 

mailako ikasleen % 1,3). 

2.4.3. Genero arrazoi edo sexu orientazioagatik ikaskideak 

baztertzen dira? 

Badakigu ikastetxeetan askotan ikasle 

batzuek generogatik edo sexu-

orientazioagatik irainak, isolamendua… 

sufritzen dutela. Jarrera homofobikoek 

erasoak eragiten dituzte helduaroan ere 

gure gizartean. Tratu txar mota horien 

intzidentzia ezagutu nahi dugu, gelan gerta 

ez daitezen eta ikasleek jarrera positiboa 

eta errespetuzkoa izan dezaten pertsona 

guztiekiko, edozein izanik ere haien sexu-

orientazioa. 

 

2.4.3. grafikoa: Genero arrazoi edo sexu orientazioagatik ikaskideak baztertzen dira? Etaparen arabera. 

 

Ikasle gehienek uste dute ez direla 

ikaskideak baztertzen genero edo sexu-

orientazio arrazoiengatik (LHko % 70,0) 

eta DBHko % 71,4). Hala ere, gainerako 

% 29tik, Lehen hezkuntzako ikasleen 

% 11,3k dio neska izateagatik baztertzen 

dela, eta % 10,0ek, mutila izateagatik, eta 

horrek adierazten du oraindik ere 

beharrezkoa dela sexismoa lantzea gelan 

adin oso goiztiarretatik. DBHn 

bazterketaren ehuneko altuena gertatzen 

da gaytzat hartzen delako (% 15,9), eta 

sexu-orientazioarekiko zurrumurruen 

eraginez (% 10,6). 

Datu horietatik ondoriozta daiteke 

funtsezkoa dela gelan generoarekin, 

sexualitatearekin, sexu-orientazioarekin 

eta abarrekin lotutako guztia lantzea, 

bereziki hormonen aldaketa hasi den eta 

pertsonen garapen sexualen hasiera den 

adin horietan. 
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2.4.4. Ikastetxera joateko beldurra eta horren arrazoiak. 

Ikasleei noizbait ikastetxera joateko 

beldurrik izan ote duten galdetu zaienean, 

gehienek (% 71,3k LHn eta % 72,7k DBHn) 

esan dute ez dutela inoiz beldurrik izan 

ikastetxera joateko. 

2.4.4.a. grafikoa: Ikastetxera joateko beldurra. Etaparen arabera. 

Jarraian datorren grafikoan jaso ditugu, 

ikasleek diotenez, ikastetxera joateko 

beldurra sentitzeko dituzten arrazoiak. 

Ikastetxera joateko beldurra dutela dioten 

LHko ikasleen % 28,7tik eta DBHko 

ikasleen % 27,3tik, Lehen Hezkuntzako 

ikasleen % 33,0k eta Derrigorrezko 

Bigarren Hezkuntzako ikasleen % 30ek 

diote ikaskideren baten edo batzuen 

eraginez direla beldur ikastetxera joateko. 

Datu horiek berdinen arteko tratu 

txarrekin lotutakoak dira. 

 

2.4.4.b. grafikoa: Ikastetxera joateko beldurraren arrazoiak. Etaparen arabera. 

 

Baina grafiko honetan bullyingetik harago 

doa, ikasleen eta irakasleen arteko 

harremana profilatzen da, eta zifrek 

adierazten dutenez, gelako lana, notak… 

(% 33,7 LHn eta % 49,7 DBHn) eta 

irakasleren batekiko beldurra (% 16,8 LHn 

eta % 15,5 DBHn) dira ikastetxera joateko 

beldurra sentitzearen arrazoiak.  
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Gelako lanagatik eta irakasleagatik beldur 

direla dioten ikasleen ehunekoa nahiz eta 

txikia izan, ezin da oharkabean pasatzen 

utzi. Kontuan izanik haien funtzio 

garrantzitsuenetako bat ikasleak 

ezagutzaren partaide egitea dela eta 

irakaslea funtzio horretako bidaide dela, 

planteatu beharra dago ezagutzaren 

helburua zein den, ikasleen gertuko 

garapen-eremuaren baitan dagoen, 

esfortzua, lankidetza eta antzeko beste 

balio batzuk behar beste lantzen diren eta 

ikasgaiarekin eta hartzaile diren ikasleekin 

bat datozen metodologiak erabiltzen diren. 

Bestalde, ezin da ahaztu irakasleak 

arduratzen direla prozesu osoa zuzentzeaz 

eta egituratzeaz, eta horretarako, 

ikasleekin ezartzen duten harremana 

erabakigarria dela prozesuak garapen 

egokia izan dezan. Funtsezkoa da ikasle 

bakoitzak dituen zailtasun pertsonalak eta 

ezaguerakoak ulertzea, baita beldur direla 

dioten ikasleenak ere, eta horretarako, 

enpatia eta distantzia behar da, aldi berean. 

Errazagoa da zeregin zail horren arrakasta 

bermatzea irakasleen lana lankidetzakoa 

bada eta, horrez gain, hori garatzeko 

beharrezko prestakuntza jasotzen badu. 

2.4.5. Zer iritzi dute ikasleek irakasleekin duten harremanaz? 

Atal honetan, zera nabarmentzen da: 

ikasleek irakasleekin omen dituzten 

arazoak eta  ikasle horien erreakzio motak. 

 

 

2.4.5.a. grafikoa: Zer neurritan ikasleek parte hartzen dute honelako jokaeretan? 

 Etaparen arabera. 

 

 

Lehen Hezkuntzan nahiz DBHn, 

irakasleekiko jarrera negatiboen ehunekoa 

oso baxua da, baina ez du horregatik kalte 

txikiagoa eragiten hori jasaten duen 

irakaslearentzat. Hau da, irakasleei 

“enbarazu egiten dien” ikasle kopurua txikia 

izanagatik ere, jarrera mota hori 

iraunkorra da, eta horrek irakaskuntza 

normaltasunez garatzea eragozten du, 

arreta ia erabat pertsona horietara 

bideratzen da, eta gainerako taldekideei 

arreta gutxiago eskaintzen zaie… 

Jarrera distortsionatzaileak, berdinen 

arteko bullyingarekin gertatzen denaren 

aurka, DBHn gehiago gertatzen dira Lehen 

Hezkuntzan baino. DBHko irakasleek 

jasaten dituzten jarrera negatiboak, 

ehuneko handienetik txikienera, honako 

hauek dira: “Jaramonik ez diot egiten” % 3,6, 

“Enbarazu egiten diot eta eskola ematea 

eragozten diot” % 3,5 eta ”Aurre egiten diot” 

eta “Gaizki erantzuten diot”, biak % 3,3. 

Lehen Hezkuntzan, ehuneko altuenak 

hauek dira: “Aurre egiten diot” % 2,5, 

“Jaramonik ez diot egiten” eta “Gaizki 
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erantzuten diot” % 1,6 eta “Enbarazu egiten 

diot eta eskola ematea eragozten diot” % 1,5. 

Ikasleek irakasleekiko dituzten jarrerak 

ikasmailaren arabera aztertuta, Lehen 

Hezkuntzan ikus daiteke “Aurre egiten diot” 

jarreran izan ezik, LHko 4. mailan 

ehunekoak zertxobait altuagoak direla 5. 

eta 6. mailetan baino. 

 

2.4.5.b. grafikoa: Zer iritzi dute ikasleek irakasleekin duten harremanaz? Lehen Hezkuntza. 

 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, 

jokabide-eredua homogeneoa da. Ehuneko 

baxuenak DBHko 1. mailan ageri dira, eta 

pixkanaka igotzen dira ikasmaila igo ahala, 

eta jaitsi egiten da DBHko 4. mailan. 

 

2.4.5.c. grafikoa: Zer iritzi dute ikasleek irakasleekin duten harremanaz? Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.  
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2.5. BERDINEN ARTEKO JAZARPENAREN BIKTIMAREN PROFILA. 

Tratu txarren biktimaren profila 

kalkulatzeko, erreferentzia gisa Tratu 

txarren indize orokorra hartu da. Hori 

2.5.1.a eta 2.5.1.b grafikoetan gezi urdinez 

adierazita dago, hain zuzen ere, tratu 

txarren indizearen balioa eta ardatza 

zehazten du. Galdera-sorta erantzun 

dioten ikasle guztien sexuaren, familia-

jatorriaren, adin-egokitasunaren eta 

gurasoen ikasketa mailaren araberako tratu 

txarren balioekin alderatu da balio hori. 

Emaitza negatiboa eman duten aldagaien 

balioek adierazten dute zenbat eta alde 

handiagoa izan, orduan eta probabilitate 

txikiagoa izango duela ikasleak tratu txarra 

jasateko; aldiz, emaitza positiboa eman 

duten aldagaien balioek adierazten dute 

balioa zenbat eta handiagoa izan, orduan 

eta probabilitate handiagoa duela ikasleak 

tratu txarra jasateko.

2.5.1. Lehen Hezkuntzan eta DBHn tratu txarren biktima den 

ikaslearen profila. 

Tratu txarrak jaso ditzaketen ikasleen 

profila ezagutzea baliagarria izan daiteke 

irakasleentzat eta hezkuntza-komunitate 

osoarentzat, ikastetxean bullying kasu 

posibleak antzemateko eta detektatzeko. 

 

 

2.5.1. taula: Tratu txarrak pairatutako ikasleen profila. Etaparen arabera. 

 

"Sarritan edo beti" LH DBH

TTIO 20,2 16,2

Neska 17,7 15,3

Mutila 22,6 17,0

Bertakoa 18,4 15,7

Atzerritarra 32,5 20,7

Egokia 19,1 18,1

EZ egokia 29,1 23,4

Oinarrizkoak bukatu gabe 34,7 25,8

Derrigorrezkoak bukatuta 27,1 16,1

Batxilergoa, Lanb. Hez. Edo baliokideak20,2 17,8

Unibertsitate mailakoak 17,8 14,9

Ez dakit 20,5 16,6

Sexua

Jaioterria

Adin egokitasuna

Gurasoen ikasketa maila
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2.5.1.a. grafikoa: Tratu txarrak pairatutako ikasleen profila LHn. 2.5.1.b. grafikoa: Tratu txarrak pairatutako ikasleen profila DBHn. 

Tratu txarren indize orokorra 2018  

Lehen Hezkuntzan: 20,2 

 

Tratu txarren indize orokorra 2018  

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan: 16,2 

 
 

Gezi gorriak nabarmentzen du familiako ikasketen eta Tratu txarren indize orokorraren arteko erlazioa. 

Lehen Hezkuntzan eta DBHn berdinen 

aldetik tratu txarra jasaten dutela dioten 

ikasleen profila hau da: mutila, atzerritarra, 

gutxienez adinari dagokion maila baino bat 

beherago dagoena, eta gurasoetakoren 

baten gehieneko ikasketa maila oinarrizko 

ikasketak dira, amaituta edo amaitu gabe. 

Aztertutako aldagaietatik, jazarpenaren 

biktima diren ikasleen profilean eragin 

handiena duena familiaren prestakuntza da, 

eta jarraian jaiotako lekua eta gutxienez 

adinari dagokion maila baino bat beherago 

egotea.   
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3. IKASTETXEAREN INTERBENTZIOA. 

Bullyinga eskola-testuinguruan 

gertatutako berdinen arteko 

jazarpena da. Zer ehunekoetan 

gertatzen den, zer ezaugarri dituen, 

non egiten den eta abar garrantzitsua 

da esku hartu ahal izateko, bai 

prebentzioari dagokionez, bai 

lehendik gertatzen ari diren 

jokabideak saihesteko. 

Ikastetxeetan dagoen egoeraren 

erradiografiaz gain, garrantzitsua da 

jakitea zer egiten aritu diren eta nola 

jokatzen duten ikastetxeetako 

profesionalek. Hori dela eta, ikasleen 

galdera-sortarekin batera, lagineko 

ikastetxe bakoitzeko zuzendaritza 

taldeari beste bat pasatu zaio, 

jazarpenaren arazoari dagokion 

ikuspegia zabaltzeko asmoz. 
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3.1. ZER EGITEN DUTE IRAKASLEEK IKASKIDEEN ARTEKO 

JAZARPENAREKIN? 

Irakasleak, ikasleekiko ikaskuntza-

irakaskuntza erlazioan eragile nagusia 

izanik, eskola-inguruneko berdinen arteko 

tratu txarren aurrean esku hartzeko lehen 

katebegia dira. Irakasleek, presentzia 

hutsarekin, tratu txarren jarrerak 

“eragozten” ditu, baina hori ez da nahikoa, 

funtsezkoa da haiek bistaraztea eta 

berehala zerbait egitea. 

 

3.1. grafikoa: Irakasleen jokaera tratu txarren aurrean. Etaparen arabera. 

 

Lagineko ikastetxeetako zuzendaritza 

taldeen ustez, tratu txarren egoerak 

gertatzen direnean, ia irakasle guztiek 

zuzenean inplikatutako pertsonekin hitz 

egiten dute (% 97,9 LHn eta % 96,6 DBHn), 

gelan lantzen dute (% 88,3 LHn eta % 76,1 

DBHn), familiarekin hitz egiten dute 

(% 77,7 LHn eta % 94,3 DBHn) eta 

zuzendaritza taldeak esku hartzen du 

(% 60,6 LHn eta % 83,0 DBHn). LHn 

kasuen % 29,8an eta DBHn % 69,3an, 

jarduera-protokoloa zabaltzen da, parte 

bat idazten da edo orientazio-sailera 

bideratzen da. Ehuneko askoz baxuagoetan 

(% 0 eta % 9,6 artean) adituen laguntza 

eskatzen da, inplikatutako ikasleak gelatik 

botatzen dira (% 20,5 DBHn), espedientea 

proposatzen da eta poliziari deitzen zaio. 

Zuzendaritza taldearen ustez, bai Lehen 

Hezkuntzan, bai DBHn, irakasle guztiek 

hartzen dute erantzukizuna ikasleen artean 

gertatzen diren bullying egoeren aurrean. 

Hori funtsezkoa da, hala ez egiteak bullyinga 

egiten dutenen inpunitatea indartuko 

bailuke.
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3.2. GATAZKEN BILAKAERA AZKEN HIRU URTEOTAN. 

Ikastetxeetako gatazken bilakaera 

ezagutzeko, zuzendaritza taldeari galdetu 

zaio azken hiru urteetan ikastetxean horiek 

igo edo jaitsi egin diren. 

 3.2. grafikoa: Zuzendaritza taldeek azken hiru urteko gatazken bilakaeraz duten ikuspegia. Etaparen arabera. 

 

Gatazka kopuruari dagokionez, a priori, 

zuzendaritza taldeen pertzepzioaren 

arabera azken hiru urteotan Lehen 

Hezkuntzako eta DBHko bilakaera 

antzekoa dela dirudien arren, DBHn 

gatazkan zerbait gehiago jaitsi dira Lehen 

Hezkuntzan baino. Zuzendaritza taldeak 

dioenez, DBHn nabarmen edo modu 

arinean jaitsi dira % 44,3an, eta aldiz, Lehen 

Hezkuntzan % 38,3 jaitsi dira, eta arin edo 

nabarmen igo dira % 17,0 Lehen 

Hezkuntzan, eta % 23,9 DBHn. Lehen 

Hezkuntzan (% 44,7) DBHkoen berdin 

mantendu dira neurri handiagoan (% 31,8). 

Hori koherentea da bullyingaren datu 

orokorrekin, beti ematen baitituzte 

ehuneko altuagoak Lehen Hezkuntzan 

(TTIO:% 20,2) DBHn baino (TTIO: 

% 16,2).
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3.3. IKASTETXEEN EKINTZAK IKASLEEN ARTEKO GATAZKAK 

DIRELA ETA. 

Azken helburua tratu txarrik ez izatea den 

arren, datuek adierazten dute ibilbide luzea 

egin behar dela horretara iristeko. Hori 

dela eta, tratu txarren bilakaeraren beste 

adierazle bat den neurrian, garrantzitsua da 

jakitea gatazken aurrean ikastetxeetan 

zenbat neurri mota hartzen diren. 

 

3.3.a. grafikoa: Ikastetxeek Lehen Hezkuntzako gatazkak ikusita egindako ekintzak. 

 

Parte hartu duten ikastetxeetako 

zuzendaritza taldeei larritasun maila 

ezberdineko faltengatik Lehen 

Hezkuntzako ikastetxeetan hartzen diren 

neurri motez galdetuta, ehuneko altuenak 

“inoiz ere ez” aukerari dagozkio ondorengo 

hauetarako: poliziari salaketa egitea 

(% 98,9), ikastetxez aldatzea (% 94,7) edo 

aldi baterako kanporatzeak, zuzendaritzak 

izapidetuta (% 71,3). 

Gehien hartzen diren neurriak, 1 eta 10 

artean, honako hauek dira: bizikidetzaren 

aurkako jokabideak zuzentzeko neurriak 

(% 66,0) eta jokabide desegokiengatiko 

neurri zuzentzaileak (% 61,7). 

 3.3.b. grafikoa: Ikastetxeek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gatazkak ikusita egindako ekintzak. 

 

 

7,4

24,5

60,6
71,3

98,9
94,7

61,7 66,0

38,3
27,7

1,1 5,3
11,7 6,4

1,1 1,1

0,0 0,0

19,1

3,2
0,0 0,0 0,0 0,00

20

40

60

80

100

Neurri

zuzentzaileak

jarrera desegokiak

izateagatik

Neurri

zuzentzaileak

kontrako jokabideak

izateagatik

Neurri zuzentzaileak

kalte larria diren

jokabideak

izateagatik

Zuzendaritzak

bideratutako

egozpenak

Poliziari

salaketak

Ikastetxez

aldatzea

Inoiz ez 1-10 aldiz 11-20 aldiz > 20 aldiz

%  Lehen Hezkuntza

0,0 4,5

21,6 31,8

84,1 83,0

25,0

62,5
68,2

56,8

15,9
17,019,3

20,5

3,4

6,8

0,0 0,0

55,7

12,5 6,8 4,5
0,0 0,00

20

40

60

80

100

Neurri

zuzentzaileak

jarrera desegokiak

izateagatik

Neurri

zuzentzaileak

kontrako jokabideak

izateagatik

Neurri zuzentzaileak

kalte larria diren

jokabideak

izateagatik

Zuzendaritzak

bideratutako

egozpenak

Poliziari

salaketak

Ikastetxez

aldatzea

Inoiz ez 1-10 aldiz 11-20 aldiz > 20 aldiz

%    Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza



 

  

2018 bullying txostena 46 

 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, 

Lehen Hezkuntzan gertatzen den moduan, 

ehuneko altuenak “inoiz ere ez” aukerari 

dagozkio: poliziari salaketa egitea (% 84,1), 

ikastetxez aldatzea (% 83,0) edo aldi 

baterako kanporatzeak, zuzendaritzak 

izapidetuta (% 56,8). 

Gehien hartzen diren neurriak, 1 eta 10 

artean, honako hauek dira: (% 68,2) 

bizikidetzarako oso kaltegarriak diren 

jokabideak zuzentzeko neurriak, (% 62,5)

bizikidetzaren aurkako jokabideak 

zuzentzeko neurriak eta (% 56,8) aldi 

baterako kanporatzeak, zuzendaritzak 

izapidetuta. 

Ikastetxeetan hartzen diren neurrien 

arteko ehunekoak ikusita, ondoriozta 

daiteke Lehen Hezkuntzan bullyingaren 

indizea handiagoa izan arren, 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan 

handiagoa dela gatazken larritasuna. 


