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HELBURU NAGUSIAK HELBURU ESPEZIFIKOAK

Arrisku-portaerak mugatzeko asmoz, mendekota-
sun-sortzaileak izan daitezkeen portaeren aurrean 
babes faktoreak indartzea, hezkuntza prozesuan ze-
har bizitza-estilo osasungarriak sustatuz ikastetxeen 
esparruan.

Erabaki asertiboak hartzera bideratutako trebetasu-
nen jabekuntza sustatzea ikasleen artean, hala nola 
giza-harremanetarako gaitasunak, pentsamendu kri-
tikoa eta aisiarekiko, astialdiarekiko eta osasunareki-
ko jarrera positiboak.

Autokontzeptuari, oldarkortasunaren eta emozioen 
kontrolari eta baloreei dagokienean, gaitasun pertso-
nal positiboak lortzen laguntzea.

Mendekotasunei (substantziarekin edo substantzia-
rik gabe) eta hauen ondorioei buruzko gogoetarako 
eta kontrasterako espazioa eskaintzea ikastetxean 
bertan.

Gurasoek euren osasunarekiko balio positiboak eta 
gaitasun pertsonalak garatzeko formazio egokia-
ren sustapena, seme-alaben hezkuntza bizitza-estilo 
osasuntsuen baitan errazteko, mendekotasun-sor- 
tzaileak diren portaeren kudeaketaren aurrean.

Prebentziorako eta hezkuntzarako eragile moduan 
duten eginkizunaren garrantziaz gurasoak sentsibi-
lizatzea eta Familia Eskola programan parte hartzera 
bultzatzea.

Familia Eskolaren antolaketa eta garapenaren bi-
dez, programa berezia diseinatzea eta abian jartzea, 
hezkuntza-eginkizunak behar den moduan garatze-
ko gaikuntza lortu ahal izateko.

Famila Eskolaren alderdiak osatzeko eta udalerriak 
eskaintzen dituen gizarte-hezkuntza izaerako baliabi-
deak ezagutzera emateko argitalpen baten diseinua, 
lanketa eta jendarteratzea.
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HELBURU NAGUSIAK HELBURU ESPEZIFIKOAK

Komunitate esparruko esku hartzeak areagotzea eta 
dibertsifikatzea, horiek moldatuz hartzaile kolekti-
bo bakoitzera (erretzaileak, herritarrak orokorrean, 
hezkuntzako kolektiboa eta abar) eta jarduketa espa-
rru bakoitzera (unibertsala, selektiboa, etab).

Erretzeari utzi nahi dioten pertsonek profesional ba-
ten laguntza izatea, haien helburua lortzeko bidean 
eusteari eta etengabeko indartzeari jarraipena egiteko.

Jai eta aisia inguruetan, beren arrisku maila murrizte-
ko, horrela nahi dutenek borondatez kontrolatu ahal 
izatea beren alkohol maila.

Hezkuntza kolektiboak gune bat izatea, prestakun- 
tzakoa eta hausnarketakoa, emozioen kudeaketa 
lantzeko garrantziaren inguruan sentsibilizatzeko.

Kolektibo eta pertsona interesatuek sare sozial bat 
izatea (Facebook) adikzioen prebentzioaren alorreko 
informazioa eta Getxoko udalerriak horretarako di-
tuen baliabideak partekatzeko. 
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Adikzioen Prebentziorako Zerbitzua Getxoko Udalaren aurrekontu arruntarekin finantzatzen da. 

Aurrekontuaren urtez urteko bilakaera

 2013 2014 2015 2016 2017

AURREKONTUKO PARTIDA 79.950€ 76.600€ 76.700€ 76.700€ 76.700€

Eusko Jaurlaritzak programetarako emandako diru laguntzak

DIRU LAGUNTZAK 2013 2014 2015 2016 2017

ESKATUTAKOA 20.610 23.744 29.312 22.133 27.600

JASOTAKOA 7.646 9.332 13.003 12.591 13.595

JASOTAKOAREN % 37 39 44 57 49

Eusko Jaurlaritzak talde teknikorako emandako diru laguntzak

DIRU LAGUNTZAK 2013 2014 2015 2016 2017

ESKATUTAKOA 152.452 153.364 152.311 157.203 152.830

JASOTAKOA 33.827 35.990 43.224 44.176 45.944

JASOTAKOAREN % 22 23 28 28 30



2.  PREBENTZIOA HEZKUNTZA ESPARRUAN
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Hezkuntzako ikastetxeak geroz eta gehiago inplikatzen dire-
lako, baina, batez ere, irakasleak gogoa dutelako hezkuntza 
emozionala beren geletan lantzeko.

Ikasleei dagokienez, azken ikasturte honetan 2.829 ikaslerekin 
egin da lan (aurreko ikasturtean baino 176 gehiago). Parte hartu 
duen irakasle kopuru handiagoak zuzenean eragiten du parte 
hartzen duen ikasle kopuruarengan. 

2.1.1. LAGUNTZA BALIABIDEAK

“NEURRIRA PRESTATUTAKO” DOSSIERRAK

Ikastetxe ezberdinen eskariz eta sumatutako beharren arabera, 
gai puntualak lantzen laguntzeko bitartekoak dira, Etorkintzak 
espresuki “ad hoc” prestatutakoak, lanerako oinarrizko agiri 
gisa, ikasturte eta ikasgela bakoitzeko beharretara egokituak.

Honako hauek dira ikasturte honetan gehien eskatu direnak:

> Adimen emozionala (5 ikastetxetan)

> Emozioen kudeaketa: amorrua, tristura eta beldurra .  
(2 ikastetxetan)

> Bullyinga eta cyberbullyinga (3 ikastetxetan)

>Balioetan lan egitea.

> Anorexia eta bulimia.

1998az geroztik, Etorkintza Elkargoarekin lanean dihardugu 
Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeek  
adikzioen prebentziorako eta osasunerako hezkuntza-progra-
mak diseinatu eta garatu ditzaten laguntza eta aholkularitza-la-
na areagotzeko helburuaz.

Proiektua honako jarduera hauetan zehazten da: aholkularitza 
teknikoaren eskaintzan, material didaktikoaren diseinu, ego-
kitzapen, prestaketa eta banaketan, irakasleen trebakuntzan 
eta ikasleen prestakuntzan.

Esku-hartzeak bi lan-ardatz nagusi ezberdintzen ditu: batetik, 
Haur Hezkuntzako (0-6 urte bitartean) eta Lehen Hezkuntzako 
(6-12 urte bitartean) etapa eta, bestetik, Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako (12-16 urte bitartean) eta Derrigorrezkoaren On-
dorengo (18 urtetik aurrera) etapa, bakoitzari dagozkien gara-
pen-prozesu ezberdinekin bat eginez.

Gaur egun, informazio eta komunikazioen teknologien (IKT) 
garapenaren ondorioz, eta gero eta handiagoa den substan- 
tzia gabeko adikzioen eraginez (ludopatia), esku-hartzerako 
estrategian aldaketa garrantzitsua ematen ari da eta ondorioz, 
esku-hartze komunitariorako metodologia tradizionalean al-
daketa kualitatibo handia gertatu da. 

Izan ere, aurretik irakaslea zen trebatu/gaitzen zena ezagu- 
tza/jarrera horiek berak zabaldu zitzan, bera baitzen hezkun- 
tza-errealitatea ondoen ezagutzen zuena. Egun, aldiz, irakas-
learen lana ordezkatzen duten gai zehatzetako teknikarien es-
kaera gero eta handiagori erantzuten diote prebentzio tailerrek. 
Gauzak horrela, gela bertako esku-hartze kopurua eta edukien  
aniztasuna gero eta handiagoa da.

2.1. HAUR HEZKUNTZAKO ETA LEHEN 
         HEZKUNTZAKO ESKU HARTZEA

2016-2017 ikasturtean 195 ikasgelatan egin da esku hartzea 
Lehen Hezkuntzan eta Haur Hezkuntzan, dossierren bidez, 
irakasleen aholkularitzaren bidez, sare sozialen tailerren bidez 
eta abarren bidez. 

Hazkunde nabarmen hori (aurreko ikasturtean 133 ikasge-
lak hartu zuten parte) gertatu da gai horren inguruan Haur 

IKASTURTEA IKASGELAK IRAKASLEAK IKASLEAK

 2012-2013 151 151 2.997

2013-2014 172 163 2.814

2014-2015 150 152 3.040

2015-2016 133 186 2.653

2016-2017 195 197 2.829

12
IKASTETXE

195
IKASGELA

2.829
IKASLE

197
IRAKASLE
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AHOLKULARITZA

Ikastetxe bakoitzeko osasunerako hezkuntza alorreko errefe-
rentziazko pertsonekin sentsibilizatzeko, planifikatzeko eta ja-
rraipena egiteko bilerak dira. Haien helburua abiapuntua azter- 
tzea, ikasturterako aurreikusitako esku hartzea diseinatzea eta 
adikzio unitatetik eskainitako baliabideak aurkeztea da, babes 
faktoreak indartzeko xedearekin, eskola esparruko hezkuntza 
prozesuan bizitza estilo osasungarriak sustatuz.

Ikasturte honetan 42 koordinazio presentzial egin dira ikastetxee-
tako arduradunekin, eta horietan 35 pertsonak hartu dute parte.

Nabarmentzekoa da presentzialak ez diren koordinazioak  
(Whatsapp bidez, mezu elektronikoen bidez) geroz eta ohikoa-
goak direla eta ez direla zenbatzen.

LAGUNEKIN BARATZEAN

“Lagunekin baratzean” programa 5-9 urte arteko ikasleei bide-
ratuta dago (Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako lehen zi-
kloa). Haren helburua da haurren arteko harremanak garatzea, 
barazki talde bateko ohiko egoerak abiapuntu hartuta.

Ipuin liburu bat, hezitzaileentzako gida didaktiko bat eta CD bat 
doaz programarekin, baita lamina multzo bat ere. 

Antzerki jarduera ere egin da (txotxongiloak), programa hartzai-
leei modu ludikoan inguratzeko.

2017-2018 ikasturtean hamaika (11) ikastetxek hartu dute parte: 
Andra Mari, Azkorri, Divino Pastor, Europa, Zubileta, San Nikolas 
ikastola, Geroa, Larrañazubi, J. B. Zabala, San Inazio eta Romo.

SARE SOZIALEN ERABILERA EGOKIAREN INGURUKO 
LANTEGIAK (LH)

Ikus 3. atala: PREBENTZIOARI BURUZKO TAIERRAK IKASGELAN

2.2. BIGARREN HEZKUNTZAKO ETA BATXILERGOKO 
ESKU HARTZEA

Udalerriko bigarren hezkuntzako ikastetxe publiko guztiek par-
te hartzen dute adikzioak prebenitzeko eta osasuna sustatzeko 
programetan, lan, konpromiso eta inplikazio maila ezberdine-
kin. Beraz, udalerriko bigarren hezkuntzako 7 ikastetxerekin 
egiten da lan. 

Fadura LHII ikastetxeak ere hartu du parte programa batzuetan, 
baina salbuespen gisa, ez baitago programarik heziketa zikloe-
tako profilen dibertsitatera egokituta.

Irakasleei dagokienez, 2016-17 ikasturtean 99 irakaslerekin 
egin da lan (aurreko urteko kopuru bera), horietako 76 bigarren 
hezkuntzakoak dira, eta 23 batxilergokoak.

Ikasleei dagokienez, ikasturte honetan 2.225 ikaslerekin egin da 
lan, guztira. Horietako 1.683 Bigarren Hezkuntzakoak ziren, eta 
542, Batxilergokoak.  

IKASTURTEA IKASGELA IRAKASLE IKASLE

 2012-2013 102 89 2.231

2013-2014 86 95 1.873

2014-2015 83 90 1.840

2015-2016 81 99 1.812

2016-2017 99 99 2.225

7
IKASTETXE

99
IKASGELA

2.225
IKASLE

99
IRAKASLE
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beste hiru film luzeren aurrekari gisa. “Frenatzeko arrazoiak” 
izeneko onlineko programak osatzen du.

Ikasturte honetako programazioak honako hiru film labur 
hauek izan ditu: Selfie, En la azotea eta Candela; eta zinemako 
hiru proiekzio hauek: The social network, Berlin eta Sing 
Street. Online programaren gaia Internet bidezko joko patolo-
gikoa izan da .

Ikasturte honetan 7 ikastetxek eta 845 ikaslek hartu dute parte: 
San Nikolas, Aixerrota BHI, Azkorri, Madre del Divino Pastor, 
Santísima Trinidad eta Nuestra Señora de Europa ikastetxeek 
film laburrak, zinemako proiekzioak eta online modalitatea lan-
du dituzte; eta J. C. Barojak online modalitatean hartu du parte.

ICEBERG PROGRAMA

Iceberg programa Bigarren Hezkuntzako irakasleei, familiei eta 
ikasleei bideratutako programa bat da . Haren helburuak ho-
nako hauek dira :

> Ikasleek alkoholari buruz duten informazioa aberastea, 
alkoholaren inguruko ikuspegi teorikoagoa jasotzea eta 
kalean jasotzen dutenarekin kontrastatzea.

> Alkoholaren kontsumoaren prebentzioarekin lotutako 
balioak eta gaitasun sozial eta emozionalak garatzea.

> Alkohol kontsumoa murriztea eta nerabeen hasteko adina 
atzeratzea.

> Ezagutzea eta kudeatzea alkohol kontsumoari lotutako 
arriskuak. 

J. C. Baroja institutuan garatu da, programa pilotua egiteko hel-
buruarekin 1., 2. eta 3. DBHn, 266 ikaslerentzako 24 sesiorekin.

2.2.1. LAGUNTZA BALIABIDEAK 

“NEURRIRA PRESTATUTAKO” DOSSIERRAK

Ikus 2.1.1. atala: LAGUNTZA BALIABIDEAK LEHEN 
HEZKUNTZAN

Honako hauek dira ikasturte honetan eskatu direnak:

> Hezkuntza afektiboa eta sexuala (bideoak)

> Online jokoa lantzeko material didaktikoa

> INESI: osasuna sustatzeko eta drogen adikzioa prebenitze-
ko programa, DBHko lehen ziklorako

>Iceberg (alkohol kontsumoaren prebentzioa)

AHOLKULARITZA

Ikastetxe bakoitzeko osasunerako hezkuntza alorreko errefe-
rentziazko pertsonekin sentsibilizatzeko, planifikatzeko eta 
jarraipena egiteko bilerak dira. Haien helburua abiapuntua 
aztertzea, ikasturterako aurreikusitako esku hartzea diseina- 
tzea eta adikzio unitatetik eskainitako baliabideak aurkeztea 
da, babes faktoreak indartzeko xedearekin, eskola esparruko 
hezkuntza prozesuan bizitza estilo osasungarriak sustatuz.

Ikasturte honetan 26 koordinazio presentzial egin dira ikaste-
txeetako arduradunekin, eta horietan 19 pertsonak hartu dute 
parte.

Nabarmentzekoa da presentzialak ez diren koordinazioak 
(Whatsapp bidez, mezu elektronikoen bidez) geroz eta ohikoa-
goak direla eta ez direla zenbatzen.

“ADIKZIO AURRETIK” (DBHko 3. eta 4. mailak, eta Batxilergoa)

Adikzioen prebentzio unibertsalerako zinema-programa bat 
da. “Adikzio Aurretik”-en erabiltzen diren material didakti-
koak ikasgelan ikusten diren hiru laburmetraia motibatzai-
letan oinarritzen dira, ondoren zinema aretoan ikusten diren 

7
IKASTETXE

34
IKASGELA

845
IKASLE

38
IRAKASLE



3. PREBENTZIOAREN INGURUKO TAILERRAK IKASGELAN
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SAREAN tailerrak Bigarren Hezkuntzako 1. mailan egiten dira, 
eta haien helburu nagusia da cyberbullyingari aurre egitea, 
nabarmenduz zein garrantzi duten “ikusleek” jazarpen kasu 
posible bat dagoenean. Gehienbat, hausnarketa tailerrak dira, 
eta bertan bai berdinekin harremanak sortzeko moduaren in-
guruan, bai sare sozialetan sortzen diren harreman moten in-
guruan hausnartzen dute.

IKTei buruzko tailerren bilakaera Bigarren 
Hezkuntzan

.

Gero eta handiagoa da gai zehatzen inguruan prebentzio tai-
lerrak emateko irakasleen lana ordezkatzen duten teknikari 
espezifikoen eskaera. Ondorioz, esku-hartze komunitariorako 
metodologia tradizionalean aldaketa kualitatiboa eman da; izan 
ere, orain artean irakaslearen trebatze/gaitzean oinarritzen zen, 
hezkuntza-errealitatea ondoen ezagutzen zuen eragilea izanik, 
ezagutza/jarrera horiek hark berak helarazi zitzan.

Gaur egun, gelako esku-hartze kopurua eta edukien aniztasuna 
gero eta handiagoa da. Honako modalitateak aipatu daitezke:

> Sare sozialen eta IKT-en erabilera egokiari buruzko tailerrak 
(LHko 5/6.maila eta DBHko 1.go maila)

> Heziketa afektibo-sexuala (DBHko 2.maila)

> Droga-menpekotasunak prebenitzeko tailerrak  
   (DBHko 3.maila)

> “Arrisku Alkohola” tailerrak (DBHko 4.maila)

3.1. SARE SOZIALEN ETA IKT-EN ERABILERA 
EGOKIAREN INGURUKO TAILERRAK

Gaur egungo gizartean, eta bereziki nerabezaroan, informazio 
eta komunikazio teknologiek garrantzia handia hartu dute for-
mazioan, hezkuntzan eta bere berdinekin harremantzeko mo-
duan. IKT eta batez ere sare sozialak modu egokian erabiltzeko 
helburuaz, LHko 5/6.mailari eta DBHko 1.go mailari zuzendu-
riko tailerrak antolatu dira, baina salbuespen gisa beste maila 
batzuetan ere egiten dira, ikastetxeak hala eskatuz gero.

Ondorengo helburuak zehazten dira:

> Sare sozialez eta bere ezaugarri eta ondorioez (positiboez 
zein negatiboez) hausnarketa egiteko eremua ezartzea.

> Sare sozialen erabilera egokirako baliabideez hornitzea.

Tailerrak ikasmaila horietan planteatzen dira adin horietako 
gazteen gehiengoak “Whatsapp”, “Instagram”, “Facebook”, 
“Musical.ly” eta abar bezalako sare sozialetarako sarbidea due-
lako eta askotan ezjakintasunez eta era guztietako arriskuak 
bere gain hartuz darabilelako. 

Ikasturte honetan Lehen Hezkuntzako 6 ikastetxeetan egin dira 
honako tailer hauek:

IKTei buruzko tailerren bilakaera Lehen Hezkuntzan

IKASTETXEA IKASGELAK IKASLEAK AMO

 J. B. ZABALA 2 31 9,9

LARRAÑAZUBI 1 13 8,36

ROMO 2 43 9,35

SAN IGNACIO 1 21 9,09

ZUBILETA 2 34 9,73

DIVINO PASTOR 1 25 9,2

GUZTIRA 9 167 9,27

(AMO= ASEBETETZE MAILA OROKORRA)

IKASTETXEA IKASGELAK IKASLEAK AMO

AZKORRI 2 55 9,09

DIVINO PASTOR 1 20 8,95

TRINITARIAS 2 37 8,95

SAN NIKOLAS 3 75 9,08

AIXERROTA 6 108 8,65

GUZTIRA 14 295 8,96

(AMO= ASEBETETZE MAILA OROKORRA)

IKASTURTEA IKASGELAK IKASLEAK AMO

 2012-2013 5 97 9,08

2013-2014 8 126 9,51

2014-2015 6 104 9,42

2015-2016 6 106 9,19

2016-2017 9 167 9,27

IKASTURTEA IKASGELAK IKASLEAK AMO

 2012-2013 9 237 8,87

2013-2014 16 342 9,10

2014-2015 12 278 9,17

2015-2016 11 281 9,25

2016-2017 14 295 8,96
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3.2. HEZKUNTZA AFEKTIBO ETA SEXUALAREN 
         INGURUKO TAILERRAK

Berdintasun zerbitzuak tailerrak eskaintzen ditu hezkuntza  
afektibo eta sexualaren inguruan. Ikasgelako esku hartzea Ha-
gitz programaren bitartez egiten da, eta LHko 6. mailako eta 
DBHko 2. mailako ikasleei bideratuta dago. 

2017-18 ikasturtean “Berandu ez heltzeko” programa landu da 
eskola hauetako 39 ikaslegeletan: Andra Mari, J. B. Zabala, San 
Inazio, Zubileta, Geroa, San Nikolas Ikastola, Europa, Romo, La-
rrañazubi, Azkorri, Julio Caro Baroja, Aixerrota  eta Fadura.

Prestakuntza osatzen da ikastetxe horietako ikasleen gurasoei 
zuzendutako fomakuntzekin. Guztira, 11 prestakuntza saio egin 
dira.

3.3. DROGOMENDEKOTASUNA PREBENITZEKO 
TAILERRAK

Drogen kontsumoari buruzko informazio objektiboa eta egiazkoa 
jaso dezaten ikasgelan egiten diren prebentzio/informazio taile-
rrak dira, DBHko 3.mailako ikasleei zuzenduak, eskaeraren ara-
bera beste ikasmailetara zabaldu badaitezke ere.

Ikasturte honetan Julio Caro Barojan ez da egin, prestakuntza be-
harrak bete dituztelako Iceberg programarekin. Aurreko atalean 
adierazi denez, Fadura LHIIk ezin izan du tailerretan parte hartu, 
tailer zehatzagoak behar zituelako (arriskuak murriztekoak). On-
dorioz, aurten ez da esku hartzerik egin heziketa zikloetan.

Planteatzen diren helburuak honako hauek dira:

> Ikuspuntu objektibo eta ez moralizatzaile batetik ondorioez 
eta arriskuez informatzea.

> Gehiegizko kontsumoak dakartzan arriskuak murriztea.

> Norbere kontsumoaz eta ondorioez eta arriskuez hausnar-
keta bultzatzea.

> Mito eta estereotipoak deskodetzen saiatzea.

> Zalantzak eta kezkak argitzen laguntzea.

Drogen adikzioa prebenitzeko tailerren bilakaera 
Bigarren Hezkuntzan

IKASTETXEA IKASGELAK IKASLEAK AMO

AZKORRI 2 57 9,33

DIVINO PASTOR 1 13 9

EUROPA 2 46 9,40

TRINITARIAS 1 17 9,35

SAN NIKOLAS 3 70 9,35

AIXERROTA 5 93 9,26

GUZTIRA 14 296 9,28

(AMO= ASEBETETZE MAILA OROKORRA)

IKASTETXEA IKASGELAK IKASLEAK AMO

 2012-2013 9 237 8,87

2013-2014 16 342 9,10

2014-2015 12 278 9,17

2015-2016 11 281 9,25

2016-2017 14 295 8,96

3.4 “ARRISKU ALKOHOLA” TAILERRAK

Gazteria alkoholarekin lotutako istripuetan arrisku-taldea da, 
bestelako faktore batzuekin duen aldiberekotasunagatik, hala 
nola gauekotasuna, talde-presioa, beste drogen kontsumoa, 
lokalen masifikazioa edo arriskuen hautemate baxua. Tailer 
hauen bidez alkohol kontsumoaren arriskuez kontzientziatu, 
kalteez eta arriskuez informatu eta kontsumitzea erabakiz gero 
norberarekiko zainketa-portaerak indartu nahi dira.

“Arrisku Alkohola” tailerrak Ortzadar elkarteak eraman ditu 
aurrera, ondorengo parte hartzearekin:

Parte hartzen duten ikastetxe guztiek oso positiboki balioetsi 
dute programa. Ikasleen ebaluazio inkesten arabera, interesga-
rritzat jotzen dituzte landutako gaiak eta erabilitako metodo-
logia, baita irakasleek gaia garatzeko modua. Ortzadarrek ere 
ikastetxeek proiektua garatzeko emandako harreraren, izan-
dako jarreraren eta interesaren oso balioespen ona egin du.

IKASTETXEA IKASGELAK PARTE HARTZAILEAK

J.C.BAROJA 4 64

SAN NIKOLAS 3 64

DIVINO PASTOR 1 14

AZKORRI 2 54

TRINITARIAS 2 34

AIXERROTA 6 97

TOTAL 18 327
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4.1. GURASO ESKOLA 

Guraso Eskola programa 1994-95 ikasturteaz geroztik garatzen 
da Getxon eta udalerriko ikastetxe guztiek parte hartzen dute. 
2016-17 ikasturtean ondorengo gaiak jorratu ziren:

> Familian autoestimua hobetzen

> Zigorrik gabe heztea

> Adimen emozionalaz heztea

> Gurasoentzako autoestimu tailerra

> Sexualitateaz hizketan

> Familiako gatazkak konpontzea

> Psikologiaz heztea

> Emozioak kontrolatzea eta estresa maneiatzea

> Familian sentimenduak komunikatzea

> Nerabezaroan autoestimua hobetuz

> Aurrea hartu drogei eta beste adikzio batzuei

Gai horiek guztiak jorratu dira 30 ikastarotan. 165 saio eman 
dira non Udalerriko 16 ikastetxetako 573 gurasok hartu dute 
parte.

4.2. SEME-ALABAK ALDIZKARIA

Seme-alabak aldizkariaren argitalpenarekin Familia Eskolako 
trebakuntza-jarduerak osatu nahi dira. Ekimen honen xede 
orokorra seme-alaben heziketarekin zerikusia duten alderdi 
hezigarriak gurasoei hurbiltzea da.

Getxoberrirekin batera banatzen den argitalpen dibulgatzailea 
da eta urtean bi ale argitaratzen dira (bata urtarrilean eta bestea 
irailean), eskola komunitatearen bi une nagusiren aldi berean. 
Ale bakoitzak ohikoak diren atalak ditu, hala nola “nire egunka-
ria”, “orientabideak”, “gomendatutako liburua” edo “baliabide 
interesgarriak udalerrian”. Formatoa 4-8 orrialde bitartekoa da, 
euskaraz eta gaztelaniaz.

2016an zehar landutako alean, gai hau jorratu da:

> 39. alea: “Aita, noiz itzuliko da amama?” – Heriotza eta 
dolua.
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5.1. TABAKOA ERRETZEARI UZTEKO IKASTAROA

2012az geroztik jarduera ezberdinak garatu dira udalerrian 
erretzeari uzten laguntzeko; biztanleria tabakoaren kontsu-
moak dakartzan kalteez sentsibilizatzeaz gain, erretzeari utzi 
nahi dioten pertsonei laguntzeko mekanismo egokiak eta be-
harrezko baliabideak sustatu nahi dira. 

Horrela, Getxoko biztanlegoari zuzendutako ikastaroak anto-
latzen dira aurten, 60-90 minutuko iraupena duten 10 saioz 
osatuak.

2017an 12 pertsonak hartu dute parte, eta % 75ek erretzeari 
uztea lortu dute. Parte hartzaileek ikastaroari “oso egoki” edo 
“egoki” balioespena eman diote: 10etik 9,44ko batez bestekoa.

5.2. ARRISKUAK MURRIZTEA GETXOKO JAIETAN

Proiektuak Getxoko jai desberdinetan egiten diren boronda-
tezko alkoholemia-kontrolak kokatzean datza.

2017an borondatezko bi kontrol egin dira: bat Erromoko jaietan 
(abuztuaren 12an) eta bestea Areetakoetan (irailaren 23an). 

Guztira 233 alkohol proba egin dira (177 gizon eta 56 emaku-
me, % 86 16 urtetik 20 urtera artekoak): % 53,6k positibo eman 
zuen; gehienak gizonezkoak (% 77). Standera 396 pertsona in-
guratu ziren informazio eske. 

5.3. “Emozioak ezagutzen eta kudeatzen” 
PRESTAKUNTZA JARDUNALDIA

Hezkuntza esparrura zuzendutako prestakuntza jardunaldia da. 
Helburua da orokorrean adimen emozionalaren inguruan eta ze-
hazki hura kudeatzearen inguruan sentsibilizatzea eta esperien- 
tziak partekatzea. Maiatzaren 19an egin zen, 75 lagun bertaratu 
ziren, eta balioespen positiboa eta onarpen handia eman zioten: 
4,83/5.

5.4. “Prebentziorako txokoa” FACEBOOKEKO 
        ORRIALDEA

2012an “Prebentziorako txokoa” Facebookeko orrialdea sortu 
zen, elkarri eragiteko eta komunitatearen dinamizazioa indar- 
tzeko gune komunikatibo bat sortzeko helburuarekin, baita Ge-
txoko udalerrian eta bertatik kanpo prebentzioaren esparruan 
eskaintzen diren baliabideak ezagutzeko ere.

2017an 35 post partekatu dira, partekatutako albisteetan 453 
klik lortu dira eta 5.588 laguni iritsi zaizkie.

Honako lau post hauek izan dute eragin handiena:

> “Emozioak ezagutzen eta kudeatzen” jardunaldiaren labur-
pen bideoa: 1.073 bider erreproduzitu da, eta 2.082 pertsonari 
iritsi zaio.

> “Emozioak ezagutzen eta kudeatzen” jardunaldiko argaz-
kiak: 163 klik argitalpenean, 982 pertsonari iritsi zaio.

> Seme-alabak 39ren argitalpena: “Aita, noiz itzuliko da ama-
ma?” Bertan jorratzen da nola azaldu heriotza eta dolua gure 
seme-alabei, eta 292 pertsonari iritsi zaio.

> Internet bidezko jokoaren adikzioari buruzko artikulu bat. 
203 pertsonari iritsi zaio.
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Prebentzio arloko esku-hartzearen kudeaketa eraginkorrerako 
ezinbestekoa da instantzia desberdinen edota arduradunen arte-
ko koordinazioa.

Getxoko Adikzioen Prebentziorako Unitatetik koordinazio lan 
arina mantentzen da ondorengoekin:

>Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoaren eta Adikzioen 
Zuzendaritza, erkidegoko taldeen jarraibideen arduraduna.

> Prebentzioko udal taldeak, kezkak partekatuz eta programen 
eta proiektuen esku hartze elementu koherenteak adostuz.

> Osasu Saila eta Osakidetza, tabakismoa murrizteari, elika-
dura osasungarriari, ariketa fisikoari eta abarri dagokionez.

> Hezkuntza Saila, ekimen guztiak aplikatzeko ikastetxe pu-
bliko eta pribatuen bitartez, in situ kontaktuaren bidez.

> Gazteriako, Berdintasuneko, Ingurumen Irekiko edo 
Hezkuntzako eta Gizarteko Esku Hartzeko zerbitzuak.

> Hirugarren sektoreko hainbat erakunderekin eta zerbi- 
tzu eta baliabideak eskaintzen dituzten prebentzio ere-
muko beste hainbat enpresarekin.

Hau guztia, adikzioen fenomenoen konplexutasuna oinarri eta 
erantzukidetasuna printzipio gidaria izanik.




	INDICE
	0. PREBENTZIO ZERBITZUAREN HELBURU NAGUSIAK ETA ESPEZIFIKOAK
	1. ALDERDI EKONOMIKOAK: AURREKONTUAK ETA DIRU LAGUNTZAK
	2.  PREBENTZIOA HEZKUNTZA ESPARRUAN
	2.1. HAUR HEZKUNTZAKO ETA LEHEN
         HEZKUNTZAKO ESKU HARTZEA
	2.1.1. LAGUNTZA BALIABIDEAK
	2.2. BIGARREN HEZKUNTZAKO ETA BATXILERGOKO ESKU HARTZEA
	2.2.1. Laguntza baliabideak 


	3. PREBENTZIOAREN INGURUKO TAILERRAK IKASGELAN
	3.1. SARE SOZIALEN ETA IKT-EN ERABILERA EGOKIAREN INGURUKO TAILERRAK
	3.2. HEZKUNTZA AFEKTIBO ETA SEXUALAREN
         INGURUKO TAILERRAK
	3.3. DROGA ADIKZIOA PREBENITZEKO TAILERRAK
	3.4 “ALKOHOLAREN ARRISKUA” LANTEGIAK


	4. PREBENTZIOA FAMILIA ESPARRUAN
	4.1. GURASO ESKOLA 
	4.2. SEME-ALABAK ALDIZKARIA


	5. PREBENTZIOA KOMUNITATE ESPARRUAN
	5.1. TABAKOA ERRETZEARI UZTEKO IKASTAROA
	5.2. ARRISKUAK MURRIZTEA GETXOKO JAIETAN
	5.3. “Emozioak ezagutzen eta kudeatzen” PRESTAKUNTZA JARDUNALDIA
	5.4. “Prebentziorako txokoa” FACEBOOKEKO
        ORRIALDEA


	6. ERAKUNDEEN ARTEKO ETA DIZIPLINA ANITZEKO KOORDINAZIOA

	Botón 1: 
	Página 4: 
	Página 5: 
	Página 7: 
	Página 9: 
	Página 10: 
	Página 11: 
	Página 13: 
	Página 14: 
	Página 16: 
	Página 18: 
	Página 20: 



