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LABURPENA 

Sarrera: antzina-antzinatik datorren drogei buruzko arazoak ondorio desiragarri ugari 

eragiten ditu hainbat arlotan, osasun-arloan nabarmenki. Drogak bi multzotan 

sailkatzen dira: legezkoak eta legez kanpokoak. Drogen arazoari aurre egiteko, hainbat 

bultzada daude mundu mailan, helburutzat hauen erabilera kaltegarria murriztea 

dutena. Drogen kontsumoaren hasiera puntua sarritan nerabezaroa izaten da; etapa 

honi aurre egiteko nerabeek drogak antidoto gisa erabiltzen dituzte. Nerabeen 

sustantzien erabilera murrizteko, drogei buruzko osasun-heziketa eskoletan ematea 

lagungarria da, hauen balorazio integrala egiteko aukera ematen duelako eta 

eskoletako esku-hartzea drogen kontsumoaren prebalentzia txikiagoarekin lotuta 

dagoelako. 

Helburua: komunitate bateko nerabeei zuzendutako drogen kontsumoaren 

prebentziorako osasun-hezkuntza programa bat diseinatzea. 

Metodologia: helburuari erantzuteko bilaketa-estrategia bat burutu da PIO egitura 

jarraituz, dagozkion DeCS eta MeSH terminoak erabiliz datu base desberdinetan. 

Aukeratutako artikuluak ebidentzia-mailaren arabera sailkatu dira. Horretaz gain, 

informazioa biribiltzeko beste datu base bat ere erabili da, baina bilaketa sistematizatu 

bat egin gabe. Bestetik, web-orrialde batzuk ere erabili dira, osasun-hezkuntzaren 

egitura eta saioak burutu ahal izateko. 

Planifikazioa: 14-15 urte bitarteko gazteei zuzenduriko osasun-hezkuntzaren 

proiektuak, drogen erabileraren inguruko ezagutzak eta jokaerak hobetzea du helburu, 

drogen kontsumoa murriztuz. Bi aste iraungo duen proiektua Ondarroako Zaldupe 

eskolan gauzatuko da. Jarduera desberdinei ekingo zaie lau saioak burutzeko eta lau 

osasun-agentek esku hartuko dute.  

Ebaluazioa eta jarraipena: azken saioa amaitu ondoren, osasun-hezkuntzako 

helburuak, egitura eta prozesua ebaluatuko dira. Horretarako, bi galdetegi prestatu 

dira, lehenengoa talde dianari zuzendua, eta bigarrena, osasun-agenteei zuzendua. 

Bukatzeko, saioen amaierarako talde dianaren ezagutza maila baloratzeko, kasu 

praktiko bat prestatu da. 

Gogoeta pertsonala: osasun-heziketa programa nerabeei erreparatu zaie, adin 

horretako kontsumoa geroz eta handiagoa baita, gainera, droga motaren 

ezjakintasunetik. Horregatik, funtsezkoa da eskola-jardunaldian drogei buruzko 



 

 

osasun-heziketa lantzea, beti ere, nerabeen lekuan jarriz. Zaila da drogazaletasunaz 

hitz egitea, baina okerragoa da arazo honi bizkarra ematea. 
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1. SARRERA 

Droga izeneko substantzien erabilera antzina-antzinatik egon da gizarteetan, eta 

hasiera batean, hainbat arlotan kontsumitu da neurriz: erlijioan, erritu terapeutikoetan, 

eta baita jaiegunetan eta jolasean ere. Fenomeno hau munduko gizarte-arazo bihurtu 

zen, drogen gehiegikeriaren ondorioz, epe laburrean eta luzean ondorio kaltegarri ugari 

eragiten baitzuten, eta egun eragiten jarraitzen baitute (1,2). 

Esaterako, horrelako erronkei aurre egiteko esperientziarik ez zuen Espainian, 

1985ean Drogei buruzko Plan Nazionala (PNSD) sortu zen, drogen arloko ikerketa-

jarduerak zuzentzeaz arduratzen zena (3). Euskadin hiru urte lehenago, 1982. urtean, 

Drogen Mendekotasunen arloko jarduera-plana sortu zen. Azpimarratu beharrekoa 

litzateke, honelako planak drogen arloko politikak koordinatu eta sustatzera bideratuta 

daudela, balio, ohitura eta bizimodu osasungarriak, prebentzioa, arriskuak murriztea 

eta mendekotasuna duten pertsonei arreta ematea sustatzeko helburuarekin (4). 

Drogak bi multzotan sailka daitezke (5): 

- Legezkoak:  alkohola, tabakoa, kafea etab. 

- Legez kanpokoak: kalamua, kokaina, heroina etab.  

Drogak kontsumitzeak gaixotasun mota zehatz batzuk pairatzeko edo gaindosiagatik 

hiltzeko arrisku handiagoa eragiten du, baita eskizofrenia garatzeko aukera handia ere 

zenbait droga motekin. Gainera, kontsumoaren ondorioak erabiltzaileaz haratago doaz, 

eragin zuzena izanik bere familiarengan edota harreman pertsonaletan (6).  

Aurrez esandako guztia kontuan izanik, aintzat hartzekoa litzateke drogek osasun 

publikoarentzat duten kaltearen eta mehatxuaren froga sendoak daudela, eta argudio 

zientifiko horietan drogen kalteak adinaren arabera nola alda daitezkeen ikus daiteke 

(5). 

Mundu mailan arazo horiei aurre egiteko bultzada ere badago, helburutzat drogen 

erabilera kaltegarria murriztea duena. Osasun publikoko politika, neurri handi batean, 

herritarren substantzien kontrolarekiko jarreren menpe dago, eta ulertu beharrekoa da 

jarrerak, batez ere gazteen populazioarenak, aldatu egin direla azken urteotan (7). 

Baina hainbat informazio-kanpaina egin diren arren, gazteen artean drogen kontsumoa 

igo egin da; gainera, drogekin lehen harremanak izaten hasten diren adinen murrizketa 

berresten da, sarritan, nerabezaroan izanik (8,9). 
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Aurrekoaren harira, berriki egindako ikerketen arabera, tratamendu-zentroetan 

onartutako toxikomano gehienak (%74,0) 17 urte bete baino lehen hasi ziren 

substantziak kontsumitzen, eta %10,2ak, berriz,  11 urte edo gutxiagoan (2). 

Substantzia hauen kontsumoaren zergatiari begiratuz, esan liteke nerabeek antidoto 

gisa erabiltzen dituztela drogak, beren existentzia-krisitik ateratzeko aukera ematen 

baitiete, eta gainera, heldutasunak dakartzan aukeretatik eta arduretatik ihes egitera 

ere eramaten dituzte, une batez bada ere. Nerabeentzat, emozio negatiboetatik, hala 

nola, antsietatea, beldurra, gizarteratzeko zailtasunak eta erresilientzia baxua sortzen 

dieten arazoetatik ihes egiteko balbula da drogen kontsumoa (1). 

Guztia kontuan harturik, 14 urteko nerabeei drogen kontsumoari buruzko osasun-

heziketa eskaintzea garrantzitsua da, kontsumoarekin hasteko batez besteko adina 

dela zehaztu baita (9). Gainera, adin horretan eskolara joatea nahitaezkoa denez, 

honek gazteriarekin kontaktua errazten du. Gazteek esparru horretan pasatzen dute 

denbora gehiena, pentsamenduak eta jarrerak partekatuz eta trukatuz. Bestalde, 

beraien hezkuntzan laguntzen duten ezagutzak, trebetasunak eta balioak transmititzen 

dira. Beraz, eskolak nerabearen ikuspegi integrala eskaintzen du. 

Aipatutako guztiagatik, osasuneko profesionalentzat leku aproposa dela argi ikus 

daiteke, bai jokabide arriskutsuak antzemateko eta osasuna sustatzeko programak 

gauzatzeko ere. Frogatuta dago eskola-ingurune abegitsuenetan drogen 

kontsumoaren prebalentzia txikiagoa izaten dela (10). 

1.1. DROGEI BURUZKO PROIEKTUAREN JUSTIFIKAZIOA 

1.1.1. Ikastetxeetako esku-hartzearen garrantzia 

Ikastetxeen esku-hartzeari dagokionez, bigarren hezkuntzan, substantzien kontsumo 

esperimentalaren hasiera ezartzen da; izan ere, nerabezaroaren aldi goiztiarrean 

hasten dira gazteak sentsazio berriekiko jakin-mina izaten, eta ezarritako gizarte-arauei 

aurre egiten eta haiek hausten (11). 

Eskola-ingurunean osasuna sustatzeko baldintza hobeek, drogen kontsumoa murrizten 

lagun dezakete ikasleen artean (12). Izan ere, droga legalen eta ez-zilegien 

erabileraren hasiera goiztiarra, delitu-portaerarekin, arazo akademikoekin, ikastetxeko 

irakasleekiko harreman arazotsuarekin, eskola uztearekin etab. lotzen baita (2,12,13). 

Hori dela eta, Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) sortutako programen artean, 

Prebentzio Selektiboko programa bat dago eskola-eremuan zentratzen dena. 

Programa honen helburu nagusiak ikasle zaurgarrietan drogak kontsumitzeari lotutako 
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babes faktoreak sustatzea eta arrisku faktoreak murriztea dira, kontsumoarekin 

hasteko adina atzeratzeko, adingabeen kontsumoak murrizteko eta erabilera 

problematikoak saihesteko (3). 

Hezitzaileek eta profesionalek behin eta berriz azpimarratzen dute, drogen kontsumoak 

epe ertain eta luzera izango dituzten ondorioak aurreikusi eta ikusarazi behar direla, 

baina zailtasunak aurkitzen dira familien mobilizazioan eta jarduketen inplikazioan. 

Funtsezkoa da gurasoek hurrengo belaunaldiaren jarreretan eragina izateko ezagutzak 

eta trebetasunak izatea (3,14).  

1.1.2. Erizainaren heziketa 

Drogak, lehen aipatu bezala, osasun publikoko arazotzat hartzen dira, eta gizakiari 

zuzenean eragiten diote, batez ere nerabeei, haien bizi-kalitatea eta etorkizuna 

arriskuan jartzen baitute. Horregatik, funtsezkoa da erizainek gai honi buruz aztertzea, 

nerabeen eskariei zuzenki erantzuteko (6,15). 

Batetik, erizainek sustantziekiko mendekotasunei buruz oso informatuta egon behar 

dute, osasun-hezkuntza egokia eman ahal izateko. Honen harira, substantzien 

abusuaren tratamenduan espezializatzen diren erizainak, baliabide bikainak izan 

dezakete osasuneko profesionalentzat, irakasleentzat, gurasoentzat eta  kasu honetan, 

nerabeentzat (16). 

Bestetik, nerabeen kasuan, hauen banakako zaurgarritasunetik hasi eta drogen 

kontsumoarekin lotutako arazoetaraino doazen gertaera kritikoek arreta, ezagutza eta 

esperientzia behar dute erizainaren aldetik. Hori dela eta, erizainak harrera-jarrera 

izatea beharrezkoa da, aurreiritzirik eta moralismorik gabe. Horretarako, beharrezkoa 

da, kontsumoa irregulartasun bezala ez hartzea, baizik eta hainbat faktoreek 

eragindako baldintza moduan (1). 

Lan hau ongi egiteko, profesionalak drogei buruzko hezkuntza ematen hasi aurretik, 

garrantzitsua da barneratzea ez dutela abstinentziarik eskatu behar, ez eta pertsonak 

hartu beharreko jarrera onenak zeintzuk diren erabaki ere (1).  

Beraz, erizainak nerabeari bere bizitzaren gain autoritatea berreskuratzen lagundu 

behar dio. Modu positiboan, lankidetzan eta osasunari begira jardun behar du (1). 
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1.1.3. Arrisku eta babes faktoreak 

Nerabezaroaren etapak hainbat aldaketa dakar subjektuarengan, baina badira 

aldaketa zehatz batzuk drogen erabilerara bultzatu dezaketenak, nerabeak arrisku 

faktore bezala jokatuz (17). 

- Faktore biologikoak: arrisku genetikoak drogekiko mendekotasuna eraikitzeko 

eta garatzeko joeran eragiten du, gainera, kontsumoaren patroiak eta emaitzak 

zehaztu ditzake (17).  

- Faktore pertsonalak: adina eta osasun fisiko eta mentalaren egoera dira 

nabarmenenak. Hauen barruan sailkatzen dira estresa, drogekiko sinesmenak 

eta itxaropenak, sentsazioen bilaketa, pertsonalitate antisoziala, poztasun 

pertsonal baxua, isolamendua, jarrera apatikoa, balore falta eta segurtasun eza 

(17). 

- Faktore familiarrak: familia disfuntzionala, tratu txarrak, familiako gatazkak, 

guraso kontsumitzaileak izatea edo kontsumoarekiko jarrera proaktiboa 

edukitzea, diziplina falta edo gehiegizkoa, lotura emozionalik eza, familiako 

frustrazioa, anai-arrebekin harreman txarra, hazkuntza ez eraginkorra, 

familiaren barruan erantzukizunik ez izatea, seme-alaben hezkuntzaren interes 

eza, senitartekoen arteko komunikazio eskasa (17).  

- Faktore psikologikoak: autoestimu baxua, antsietatea, depresioa, portaera 

arazoak, autokontrol baxua, gaitasun sozialak eta emozionalak gutxitzea, aurre 

egiteko estilo ez eraginkorrak, dependentzia emozionala, segurtasun eza (17). 

- Eskolako faktoreak: klasean lotsatiegia edo oldarkorregia izatea, eskola 

errendimendu eskasa, portaera desegokia duten klaseko kideekin elkartzea, 

eskola goiz uztea, irakasleen eta ikasleen arteko komunikazio eta adeitasun 

oztopoak, taldearen isolamendua, eskolan drogak lortzeko aukerak edukitzea 

eta indibidualismoa eta lehiakortasuna sustatzea (17).  

- Ingurumeneko faktoreak: Kontsumorako arau edo lege sozial onuragarriak, 

drogak lortzeko erraztasunaren aukera, gabezia ekonomikoa, publizitatea, 

delinkuentzia eta marjinazioa, kontsumitzaileen lagunak (17). 

Garrantzitsua da aitortzea arrisku faktore horiek elkarri lotuta daudela, horregatik, 

drogen kontsumoari dagokionez, jokabide horren jatorriaren kausa zehatz bat aurkitzea 

zaila da. Arrisku faktore horiek arintzeko, babes faktore batzuk daude non arazoak 

sortzen duen portaerak eta portaera antisozialak kontrolatzen dutenak (17). 
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BABES 

FAKTOREAK 
EZAUGARRIAK 

Harreman sozialak 

- Atxikimendua 

- Konpromisoa 

- Komunikazioa familiarekin 

- Harreman egokia ikastetxearekin eta kontsumitzaile ez diren 

ikaskide zein lagunekin 

Behartzea edo 

kanpoko mugak 

- Droga kontsumoaren aurkako arau argiak eta koherenteak 

- Arau horiek, norberarentzako garrantzitsuak diren pertsonek 

mantendu edo frogatuak izatea 

Trebetasun sozialak 

- Kontsumitzeko egoeren edo tentazioen asertibotasunari 

aurre egiteko konponbide estrategiak izatea 

- Erresistentziaren autokontrola kontsumoan ez sartzeko 

- Autoestimu sendoa 

- Gogobetetzea eta bizitza proiektua 

1. Taula: drogen kontsumorako arriskuaren eragina arintzen edo neutralizatzen duten giza 

baliabideak edo gizarte-baliabideak. Iturria: (17). Eginkizun propioa.  

Azkenik, nerabeek zenbaitetan, drogak, sentimenduak positiboki indartzeko erabiltzen 

dituztenez, onuragarria izango litzateke euforia sortu dezaketen jarduerak sustatzea 

drogen kontsumoaren ordez, hala nola, kirolak eta bestelako aktibitateak (16).   

1.1.4. Kostua 

Drogen aurkako borrokarekin zerikusia duten arloetara bideraturiko funtsen zati bat 

aurrekontuetan jasota dago, beste zati bat, berriz, ez. Horregatik, ezin da zehazki jakin 

gastua zenbatekoa izan daitekeen, ostera, gutxi gorabehera aterako litzatekeen 

diruaren batez bestekoa kalkula dezakegu (18). 

Azterlan batek (19) zenbatetsi du, Espainian 2013-2014. urteetako drogei lotutako 

gastu osoa 333 milioi euro ingurukoa izan zela. Kalkuluen arabera, 2016. urtean berriz, 

gastu publikotik 317,36 milioi euro bideratu ziren guztira drogei lotutako gastura (18). 

Euskadiko gastuen nondik norakoa soilik “El Mundo” deituriko egunkarian aurkitu da. 

2014. urtean, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 4,6 milioi euro bideratu zituen drogen 

kontsumoa prebenitzeko programetara (20). 

1.1.5. Intzidentzia 

Gaur eguneko ikerketak (14) bat datoz, drogen eta beraienganako mendekotasunaren 

erabileran progresio bat dagoela. Normalean alkohola edo tabakoa probatu duten 
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pertsonek probabilitate gehiago dute beste droga mota batzuk probatzeko, hau da, 

askotan droga bat kontsumitzeak, beste drogen erabilerara bultzatzeko arriskua dakar. 

Munduan legez kanpoko substantziak kontsumitzen dituzten 185 milioi pertsona 

daudela kalkulatzen da, hau da, munduko biztanleria osoaren %3a. Horietatik %5a, 15 

eta 64 urte bitarteko pertsonak dira (21).  

Kontsumo horren ondorioz, ospitaleko larrialdiek zeregin garrantzitsua dute: 

1.1.5.1. Drogekin lotutako ospitaleko larrialdiak 

Espainian, urteak pasa ahala, drogekin lotutako ospitaleko larrialdien jarraipena egin 

da kontsumo mailaren nondik norakoa kontrolatzeko gutxi gora behera, horregatik, 

2012-2018.urteen bitarteko kasuen zenbatekoa jaso da (9) (1. Eranskina).  

2012. urtetik 2016. urtera, kasu kopurua txikiagotu egin da, baina 2016.urtetik 2018.ra 

berriz, handitu (9).  

2012tik 2018. urtera, nahiz eta kasu kopuruen desberdintasuna egon, droga mota 

berdinak nabarmendu izan dira, kokaina nagusituz, eta ondoren, kalamua, gehien 

kontsumitzen direnak baitira (9). 

1.1.5.2. Drogek eragindako heriotzak eta heriotza-tasa 

2008. urtetik 2016. urtera kontuan hartuta, 2016. urteko datuek drogek eragindako 

heriotzen kopurua handitu egin zela erakusten dute. Milioi bakoitzeko 16 heriotza izan 

ziren 15-64 urtekoen artean, datu hauek zehazki droga ilegalen kontsumoarekin lotu 

daitezke. Heriotza gehienetan opioideak identifikatu ziren, eta ondoren, kokaina (18).  

1.1.5.3. Erabilera hasteko batez besteko adina eta haren prebalentzia  

Gero eta adin txikiagoan, pertsonak gero eta mendekotasun handiagoa sentitzen dute, 

eta substantzia psikotropikoak hartzen hasten dira (21). Hori frogatzeko asmoz, zenbait 

ikerketen emaitzetan adierazi duten bezala (8,9), Espainian esaterako, drogak 

kontsumitzen hasteko batez besteko adina 14 eta 16 urte bitartekoa da, eta kontsumo-

prebalentziak handitu egin dira adin horietan urteak pasatu ahala (2. Eranskina). 

Nerabeetan, zaila da droga guztien kontsumoaren prebalentzia orokorra kalkulatzea 

(9), horregatik droga bakoitzaren prebalentzia modu indibidualean adierazi da, 

prebalentzia gehien duen drogatik hasi, eta gutxien duen droga motarekin bukatuz (3. 

Eranskina). 
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Hasteko, alkohola da 14 eta 18 urte bitartekoen artean gehien kontsumitzen den 

substantzia (%77,9ak). Bestalde, asteko alkohol-kontsumoa batez beste 15,2 urterekin 

hasten da (9). 

Nerabeen artean bigarren droga nagusia tabakoa da (%41,3ak). 2018an 

erregistratutako lehen kontsumoaren adina 14,1 urtekoa da, eta batez beste, 14,7 

urterekin hasten da eguneroko kontsumoa (9). 

Bestetik, kalamua, nerabeen artean gehien zabaltzen den hirugarren droga eta 

prebalentzia handiena duen substantzia ilegala da (%33). Droga honen kontsumoa 

urtetik urtera handiagoa da. Kalamuaren kontsumoa, batez beste, 14,6 eta 14,9 urte 

bitartekoa da (9). 

Kokainari dagokionez, bere prebalentzia %3koa baino txikiagoa da. Bizitzan noizbait 

kontsumitu dutenek 15,2 urterekin hartu dute lehen kontsumoa, beste substantzia 

batzuetan erregistratutako batez bestekoaren oso antzekoa, hala nola estasia 15,4 

urte, anfetaminak 15,4 urte eta haluzinogenoak 15,2 urte (9).  

Estasiaren kontsumoak berriz, goranzko joera erakusten du denboran, %2,6ak ia da 

probatu baitute sustantzia hau (9). 

Azkenik, aztertutako gainerako substantziek (heroina, anfetamina etab.) %2tik 

beherako kontsumo-ehunekoak dituzte (9). 

2. HELBURUAK 

2.1. Helburu nagusia: 

Lan honen helburu nagusia Euskal Autonomia Erkidegoan nerabeen drogen 

kontsumoa murrizteko Osasun Heziketa Programa bat diseinatzea da, bertan gazteek 

drogei buruzko ezagutzak eta jarrerak garatzeari begira.  

2.2. Helburu zehatzak: 

 Drogei buruzko programa egitearen garrantzia arrazoitzea. 

 Talde diana identifikatzea. 

 Metodologia pedagogikoa formulatzea. 

 Hezkuntza edukiak zerrendatzea. 

 Nerabeek drogen inguruan dituzten ezagutzak, jarrerak eta usteak ikertzea. 

 Programaren garapenerako kronograma, baliabideak, materialak eta espazioa 

zehaztea. 

 Diseinuaren ebaluazioa planifikatzea.  
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3. METODOLOGIA 

Ikerketa lana burutzeko, lehenik eta behin, PIO egitura eta hitz-gakoak sailkatu dira. 

PIO egiturari esker, helburu nagusiaren informazioa lortzeko, egindako bilaketa 

sistematizatuaren galdera klinikoa garatu da. Hona hemen formulatu den PIO 

estruktura: 

- Population (pazientea edo interesdun arazoa): nerabeak. 

- Intervention (interbentzioa): drogei buruzko osasun-heziketa. 

- Outcome (emaitzak): drogen kontsumoa murriztea. 

PIO egitura planteatu ostean, “Biblioteca Virtual de Salud” (BVS) eta Pubmed datu-

baseetako “Descriptores en Ciencias de la Salud” (DeCS) eta “Medical Subject 

Headings” (MeSH) terminoak identifikatu eta hitz-gako egokiak aukeratu dira, hurrenez 

hurren: 

 Deskriptoreak 
Hitz-gakoak 

 DeCS MeSH 

P: Nerabeak Adolescente Adolescent Nerabea 

I: Drogei 

buruzko 

osasun-heziketa 

Educación para la salud, 

abuso de drogas/abuso de 

sustancias, enfermería 

Health education, abuse 

drugs/substance abuse, 

nursing 

Heziketa, 

erizaina, droga, 

osasuna 

O: Drogen 

kontsumoa 

murriztea 

Prevención Prevention Prebentzioa 

3. Taula: PIO egitura erabiliz aukeratutako deskriptoreak eta hitz-gakoak. Eginkizun propioa. 

Gaiaren inguruko literaturaren errebisio bibliografikoa 2020ko azaroaren 25etik 

abenduaren 10ra bitartean egin zen. Bilaketa bibliografikoa hainbat iturri desberdinetan 

burutu zen, hala nola: Osasun-Zientzietako datu-base elektronikoetan eta web-orrietan. 

Datu-baseen artean, BVS, Dialnet eta Cuiden gaztelaniazko datu-baseak eta Pubmed, 

Scielo eta Cochrane datu-base internazionalak erabili dira bilaketa burutzeko.  

Hiru bilaketa-estrategia planteatu dira, terminoen elkarketa adierazten duten AND  eta 

OR eragile-operadore bolearrak konbinatuz.  
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Datu-base guztietan iragazki berdinak erabiltzea lehenetsi da. Oro har, hauek dira 

aplikatutako barneratze-irizpideak: 

1. Izenburu eta laburpenak aztertzean lanaren gaiari gehien egokitzen diren 

artikuluak izatea. 

2. 2016. urtetik aurrera argitaratutako artikuluak izatea.  

3. Ingelesezko, euskarazko eta gaztelaniazko argitalpenak izatea.  

Datu-basean erabilitako bilaketa estrategia, aplikatutako iragazkiak, bilatutako artikulu 

kopurua eta irakurketa kritikoaren ostean aukeratutako artikuluak bertan adierazten 

dira (4. Eranskina).  

Aukeratutako artikuluak ebidentzia mailaren arabera ordenatu dira Haynes-en 6s 

piramidean oinarrituz. Guztira, 28 artikulutatik, 23 berrikuspen sistematiko, 2 kohorte 

azterketa eta 3 meta-analisi sailkatu dira. Ondoren, artikuluak ebidentzia-mailaren zein 

argitaratze-urteen arabera sailkatu dira (5. Eranskina eta 6. Eranskina).  

Horretaz gain, saioak osatzeko, “ProQuest” psikologia datu basea erabili da 

erreferentzia bibliografikoak bilatzeko, bilaketa sistematizatu bat egin gabe. Bertatik, 3 

artikulu eskuratu dira (7. Eranskina). 

Gainera, gaia jorratzeko baliagarriak diren web-orrietako dokumentuak aztertu dira, 

datu-baseetan lortutako informazioa biribiltzeko asmotan. Munduko, Espainiako eta 

EAEko osasun arloarekin erlazio zuzena duten web-orriak aztertu eta hainbat 

dokumentu hautatu dira (8. Eranskina). 

Beste aldetik, osasun-hezkuntza proiektua aurrera eramateko, drogekin lotutako eta 

nerabeei zuzenduriko hainbat dokumentu erabili dira. Dokumentu hauen bilaketa web-

orri ezberdinetan burutu da (9. Eranskina). 

Programaren egituraren aldetik, bi artikulu erabili dira teknika zein metodoen eta 

osasun-agenteei buruzko informazioa jasotzeko, hala nola, Manual de educación para 

la salud (22) eta Osasuna ikuspegi komunitario batetik lantzeko gida metodologikoa 

(23), hain zuzen.  

4. OSASUN-HEZKUNTZA PROIEKTUAREN PLANIFIKAZIOA 

4.1. Talde diana 

Drogen ildotik diseinatu den osasun-hezkuntza programa, Ondarroako Zaldupe eskola 

publikoko 14-15 urteko gazteei bideraturik dago, konkretuki, Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzako (DBH) 3. mailakoei. 
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Osasun-hezkuntzaren protagonistak nerabeak izango direnez, etapa horretan ematen 

diren aldaketen berri izatea garrantzitsua da. Izan ere, nerabezaroa haurtzaroaren eta 

heldutasunaren bitarteko etapa da. Nerabeak garapen fisiko, psikiko, sozial eta 

biologiko handia jasaten dute, heldutasunera bideratuz. Hori dela eta, heldutasunerako 

trantsizioan babes faktore gisa jokatuko duten ohitura osasuntsuak hartzea 

garrantzitsua da (14). 

Ikerketan adierazten den bezala (24), nerabeak garapen neurokognitiboan daudenez, 

drogek psikologikoki, fisikoki eta emozionalki nabarmenki eragiten diote, eta guzti 

honek, kezkak sortzen ditu drogen kontsumoak dakartzan ondorio sozialengatik eta 

gazteek gizartean arrakastaz integratzeko duten gaitasunetan sortzen dituzten 

zailtasunen inguruan (14,25). 

Batik bat, nerabeek drogen aurrean duten zaurgarritasunaren arrazoiak askotarikoak 

dira, non kontsumo problematikoen joera handitzen dutenak (3): 

Adoleszentzia esperimentazio etapa bat da non nerabeek sarritan sentsazio berriekiko 

kuriositatea sentitzen dute, baita gizarte arauak desafiatzeko eta hausteko nahia ere, 

eta horrek, osasun eta gizarte arreta berriak sor ditzake. Esperimentatzeko nahiak 

bizitza estilo berria, portaera berri eta osasungaitzak ekar ditzake (11,14).  

Kontsumorako beste arrazoi garrantzitsu bat, gazteek erlazionatzeko sentitzen duten 

beharra da, lotura sozial eta emozional berriak eratuz, taldeen parte izanez eta 

ikusgarritasuna edukiz beraietan. Lotura hauetan, nerabeek drogak kontsumitzean, 

ausartak eta boteredunak sentiaraztean eragiten diete (1). 

Ausardiaren eta boteredunaren sentimendu horiek, beste sentimendu batzuetara 

eramaten dituzte, esaterako plazera eta dibertimendua, baita adrenalina eta 

gogobetetzea bilatzeko nahia ere. Emozio hauek eta sustantzien kontsumorako nahia, 

lagunekin, festekin eta sexu topaketekin lotzen da, gozamena helburutzat hartuz (1).  

Laburbilduz, nerabezaroa, etapa kritiko gisa ezagutzen da, trantsizioko etapa baita. 

Nerabe askok, aldi berean, hainbeste aldaketa kudeatzeko arazoak izaten dituzte eta 

jokabide arriskutsuak garatu ditzakete, hala nola, drogak kontsumitzea (17).  

4.2. Helburu pedagokikoak 

4.2.1. Helburu orokorra  

Zaldupe eskolako 14-15 urte bitarteko nerabeek, drogak egoki erabiltzea eta 

kontsumoa murriztea, ezagutzak eta jokaerak garatuz.   
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4.2.2. Helburu zehatzak  

Ondarroako Zaldupe eskolako 14-15 urteko gazteek hurrengoa lortuko dute osasun-

hezkuntza programaren amaierarako: 

1. Drogak zer diren definitzea. 

2. Drogen intzidentzia eta garrantzia identifikatzea. 

3. Drogen kontsumoa gaur egun nola dagoen azaltzea. 

4. Droga motak eta beraien ezaugarriak zein efektuak zeintzuk diren 

identifikatzea. 

5. Drogekin erlazionatutako arrisku eta babes faktoreak zerrendatzea.  

6. Drogadikzioak bizitzan zehar sortzen dituen aldaketak adieraztea. 

7. Droga-menpekotasun kasuen aurrean profesional ezberdinen eskutik dauden 

baliabideak komunikatzea.  

4.3. Hezkuntza eduki pedagogikoak 

Aurretik formulatu diren helburuak kontutan hartuta, bi astetan gauzatuko den osasun-

hezkuntza proiektua, lau saioetan banatuko da eta jorratuko diren edukiak lau gaitan 

sailkatu dira: 

1. GAIA: drogen aspektu orokorrak.  

2. GAIA: droga motak eta beraien eraginak.  

3. GAIA: arrisku eta babes faktoreak.  

4. GAIA: drogadikzioaren eragina eta laguntza baliabideak.  

4.4. Metodologia pedagogikoak 

Osasun programa honetan, ikaskuntza esanguratsua aurrera eraman ahal izateko, 

hezkuntza metodo eta teknika aktiboak (talde dianaren parte hartzearekin) eta 

induktiboak (haien esperientzian oinarrituta) erabiltzea beharrezkoa da. Beren 

oinarrizko helburua proiektuaren edukiak barneratzea da, tekniken erabilpen egokia 

burutuz (22).  

Ildo honi jarraituz, metodo zein teknika desberdinak sailkatu dira, etapa desberdinetako 

ikaskuntza esanguratsua bultzatzeko. Bakoitzak helburu zein eduki  desberdinak ditu 

(10. Eranskina). 

Heziketa prozesua garatzen den bitartean, prozesu eta ikasketa estiloetarako 

baliagarriagoak diren teknika mota desberdinen konbinazioa lortzen da (22). 

Heziketa-teknika aktiboak garatzeko, baliabide didaktikoen laguntza erabiltzen da.  

Baliabide didaktikotzat hartzen dira ikasketa prozesua interbenitzen eta errazten duten 
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materialak. Baliabide didaktiko desberdinak daude: inprimatutako, ikusizko, soinuzko 

eta ikus-entzunezko materiala (22). 

Aipatutako teknikez aparte, saio guztietan harremanei bideraturiko teknikak ere 

landuko dira. Teknika horien artean harrera, aurkezpena, kontratua eta azken agurra 

nabarmentzen dira. Izan ere, ikasleen eta osasun-agenteen arteko elkartzea errazten 

dute; ikasleen motibazioa eta inplikazioa sustatzen laguntzen dutelarik (22). Era 

honetan, lan-giro hobeagoa lortuko da, ikasleek gehiago parte hartuko dute, 

segurtasuna eta konfiantza bermatzen delako.  

4.5. Osasun-agenteak 

Hasteko, komeni da erreferentziako pertsona bat egotea, non proiektuaren 

diseinatzailea izango dena, eta baita ere osasun-hezkuntzaren gidari TErekin (Talde 

eragilea) eta gainerako Osasunerako Tokiko Sarearekin (OTS) koordinatzeko (23).  

OTSren barnean, eragile komunitario guztiek zerbait eskainiko dute garatuko den 

esku-hartzearen analisian, diseinuan, martxan jartzean eta ebaluazioan (23).  

Bestetik, kontuan izan behar da, operatiboak izateko, beharrezkoa izan daitekeela 

lantalde murriztu eta espezifiko bat eratzea, esku-hartze zehatzak diseinatu eta 

martxan jartzeko. Horretarako, erizainak proiektua aurkeztuko die Ondarroako Zaldupe 

ikastolako TEri eta hauen bitartez, OTrekin harremanetan jarriko da. Azkenik, osasun- 

heziketan parte hartuko duten osasun-agenteak hautatuko dituzte. Normalean, aztertu 

beharreko beharretik gertuago daudenak hautatzen dituzte, programaren hartzaileak 

izateagatik bai gaia ondo ezagutzen duten profesionalak izateagatik (23). 

TE hasiera batean, hiru erakundeetako ordezkariek osatuko dute: Udalak, Osasun 

Publikoak eta Osakidetzak. Garrantzitsua da TEk hasieratik bere helburuak, arautuko 

duten funtzionamendu-arauak eta bere lidergoa adostea, baita kideen arteko 

komunikazio modua ere (23). 

Behin TErekin kontaktuan jarrita eta programaren harrera egin ondoren, OTSko 

ordezkariekin harremanetan jarriko da erizaina. Erizainak proiektuaren nondik norakoa 

azaldu eta programan esku hartzeko proposamena egingo die ordezkariei.  

Aurretik esandako guztia kontuan hartuz, osasun-heziketa programan osasun-agente 

hauek parte hartuko duela adostu da: erizaina, Zaldupe ikastolako psikologoa, gizarte 

hezitzailea eta udaltzain bat. 
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4.6. Kronograma 

 EGUTEGIA LEKUA EDUKIAK JARDUERAK IRAUPENA AGENTEAK BALIABIDEAK 

1.SAIOA 

2022/04/13 

AZTEARTEAN 

9:00-11:15 

Ikasgela 1.GAIA 

“Ezagutza” 

“Definizioa” 

“Esperientzia eta pertzepzioa” 

“Begiak ireki!” 

“Konturatzen al zara?” 

105 minutu 

 

Atseden-tartea 

30´ 

Erizaina 

Psikologoa 

 

Mahaiak eta eserlekuak 

Harila 

Arbela, errotulagailua edo 

klariona 

Zakua 

Fitxak 

2.SAIOA 

2022/04/15 

OSTEGUNEAN 

9:00-11:10 

 

12:00-14:20 

Ikasgela 2.GAIA 

“Merezi al du?” 

“Ez duzu kontsumitzen, berak 

kontsumitzen zaitu” 

“Egia ala gezurra” 

“Zer da kalamua?” 

“Bizitza osasungarria da?” 

“Albistea” 

“Ez zara zu kaltetzen den 

bakarra” 

“Kantuen esanahiak” 

“1, 2, 3…PREST!” 

210 minutu 

(100´-110´) 

 

Atseden-tartea 

30´ 

Erizaina 

Gizarte hezitzailea 

Udaltzaina 

Mahaiak eta eserlekuak 

Proiektorea eta ordenagailua 

Fitxak 

3.SAIOA 

2020/04/20 

AZTEARTEAN 

9:00-10:30 

Aretoan 3.GAIA 
“Ikerketa-lanetan” 

“Benetan nahi duzu?” 

70 minutu 

 

Atseden-tartea 

20´ 

Erizaina 

Psikologoa 

Udaltzaina 

Gizarte hezitzailea 

Mahaiak eta eserlekuak 

Fitxak 

4.SAIOA 

2020/04/22 

OSTEGUNEAN 

9:00- 10:30 

Ikasgela 4.GAIA 

“Mendekotasuna al duzu?” 

“Ikusten al duzu zure burua 

horrela?” 

“Erru gabeko infernua” 

70 minutu 

 

Atseden-tartea 

20´ 

Erizaina 

Psikologoa 

Gizarte hezitzailea 

Mahaiak eta eserlekuak 

Proiektorea eta ordenagailua 

11. Taula: osasun-hezkuntza proiektuko xehetasunak. Eginkizun propioa.
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4.7. Eduki pedagokikoak 

1. GAIA: drogen aspektu orokorrak. 

Helburua:  

- Drogak zer diren definitzea. 

- Drogen intzidentzia eta garrantzia identifikatzea. 

- Drogen kontsumoa gaur egun nola dagoen azaltzea. 

Edukia: 

Drogak 

Drogak edo substantzia psikoaktiboak, legezkoak edo legez kanpokoak izan daitezke. 

Denek berdin jokatzen dute, garunari eraginez, kontzientziaren alterazioak sustatzen 

dituzten sustantziak baitira (1,4). Drogen eragina kontsumitzaileen ahultasunak, 

kontsumitu den substantziaren edo substantzien kopuruak, maiztasunak eta 

kontsumoa egiten den inguruneak baldintzatzen dute (26).  

Drogen kontsumoaren intzidentzia 

Munduan, hainbat pertsonek kontsumitzen dituzte droga legalak eta ez-zilegiak, 

2012tik 2018ko larrialdi kopurua ikusita eta 2016. urtean drogek eragindako heriotzen 

kopurua kontuan hartuta nabari da (9,18). 

Bestalde, Espainiako 2018. urteko drogak kontsumitzen hasteko adina 14-15 urte 

bitartean izaten da, hau da, nerabezaroan. Nerabeen artean prebalentzia gehien duen 

droga, alkohola da (%77,9), ondoren tabakoa (%41,3), kalamua (%33), kokaina (%3), 

estasia (%2,6) eta bukatzeko, gainerako sustantziak (%2) (9). 

Drogen kontsumoaren garrantzia 

Drogen kontsumoa osasun publikoko arazoa da, beren efektuek garapenean eta 

segurtasunean eragin larriak sortzen dutelarik (6,24,27).  

Drogen ondorioak erabiltzailetik haratago doaz, haien senitartekoei eta beste harreman 

pertsonal batzuei eragiten diete. Horregatik, garrantzi sozial handi bezala hartzen da, 

dimentsio zabalak eta konplexuak hartzen dituelako eta osasunean eta bizi kalitatean 

eragin kaltegarria dutelako (6,24,27). 

Aztertu denaren arabera (2), substantzien erabileran zenbat eta goiztiarrago hasi, 

arazo psikosozialen puntuazioa nabarmenki altuagoa izaten da domeinu batzuetan, 
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hala nola, portaera ereduan, nahaste psikiatrikoan, familia sisteman, kideen arteko 

harremanetan, lana egokitzean eta aisialdietan. Beste azterlan batzuk ere teoria hau 

ikertu eta defendatu dute, kontsumitzaile goiztiarrak askotan portaera arazoak, besteak 

beste, sozializatzeko funtzioen narriadura, inpultsoen kontrol eza, delitu baten ondorioz 

kartzelan sartzeko arriskua eta jokaeraren nahastea izaten dutela adieraziz (28).  

Drogen kontsumoa gaur egun 

- Droga-kontsumoa eta konfinamendua/Covid-19 alarma-egoera 

Agerikoa da mendekotasun-jokaerak mundu osoan daudela, baina Covid-19aren 

egoerak aldaketak ekarri ditu kontsumitzaileek substantzia psikoaktiboekin 

erlazionatzeko duten moduan, eta aldaketa horiek, drogekiko kontsumoa handitzera 

eraman dute (29). 

Drogei buruzko Munduko Txostenaren arabera, Covid-19ak eragin handia izan du 

munduko droga-merkatuetan, opioide eskasia eraginez. Horren ondorioz, jendeak 

errazago eskura ditzaketen substantziak bila ditzakete, hala nola alkohola, 

bentzodiazepinak edo droga sintetikoak, besteen artean (29). 

Sarritan, TUS (Substantziak erabiltzearen ondoriozko nahasmendua) duten pertsonek, 

biriketan eta sistema kardiobaskularrean arazoak edukitzeko probabilitate gehiago 

dute. Ondorioz, egoerak mendekotasuna duten pertsonen bazterketa ekar dezake, eta 

horrek, zaildu egiten die arreta medikoko zerbitzuetara sartzea, eta hau, kontsumorako 

beste faktore bat da (29).  

Proposatutako jarduerak (20. Eranskina eta 24. Eranskina): 

JARDUERA AZALPENA TEKNIKA IRAUPENA 

“Ezagutza” 

Ikasleak elkarri harila pasatuz aurkeztu 

eta ikastaroarengandik espero dutenari 

buruzko porturatu txiki bat egingo dute. 

Elkartzea 20´ 

“Definizioa” 
Drogei buruz dakitena idatzi eta talde 

handian aurkeztuko da. 
Ideia zaparrada 20´ 

“Esperientzia eta 

pertzepzioa” 

Drogei buruz duten esperientzia eta 

pertzepzioa komentatuko da. 
Ideia zaparrada 25´ 

“Begiak ireki!” 
Famatuen argazkiak eta beraien arazoei 

buruzko iritziak helaraziko dira. 
Fotopalabra 20´ 

“Konturatzen al 

zara?” 

Drogei buruzko alderdi onak, txarrak eta 

neutroak apuntatuko dira. 

Azalpena 

diskusioarekin 
20´ 

12. Taula: 1. gaiko jardueren azalpenak, teknikak eta iraupenak azaldu dira. Eginkizun propioa. 
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2. GAIA: droga motak eta beraien eraginak. 

Helburua: 

- Droga motak eta beraien ezaugarriak zein efektuak zeintzuk diren 

identifikatzea. 

Edukia: 

Tabakoa  

MOEk (Munduko Osasun Erakundea) erretzeko, txupatzeko, mastekatzeko edo 

esnifatzeko tabakoarekin erabat edo partzialki eginda dauden produktuei deritze 

tabako-produktu. Guztiek nikotina dute, mendekotasuna, abstinentzia eta irrika 

eragiten duen osagai psikoaktiboa (30,31).  

Hona hemen tabakoaren ezaugarri batzuk (11. Eranskina): 

 

1. Irudia: Tabakoari buruzko edukia modu eskematikoan. Iturria: (30,31). Nik egina. 

Edari alkoholdunak 

Etanola, edari alkoholdunen osagai psikoaktibo nagusia da (17). Hona hemen edari 

alkoholdunen ezaugarri batzuk (12. Eranskina): 

 

2. Irudia: Edari alkoholdunei buruzko edukia modu eskematikoan. Iturria: (17,30,32). Nik egina. 
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EFEKTU KONBINATUAK DITUZTEN DROGAK 

Kalamua 

Kalamuaren osagai psikoaktibo nagusia, THC da. THC kontzentrazioa kalamu-

landareen artean, laborantza-baldintzak, prestaketa eta erauzketa-metodoen arabera 

aldatzen da (30,33).  

Hona hemen kalamuaren ezaugarri batzuk (13. Eranskina): 

 

3. Irudia: Kalamuari buruzko edukia modu eskematikoan. Iturria: (2,5,16,26,30,33-35). Nik egina. 

Estasia 

Estasia, MDMA edo Molly bezala ezagutzen da, metanfetaminatik eratorria. Normalean 

sustantzia aizunduak izaten ditu (30,36). 

Hona hemen estasiaren ezaugarri batzuk (14. Eranskina): 

 

4. Irudia: Estasiari buruzko edukia modu eskematikoan. Iturria: (30,36,37). Nik egina. 
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ESTIMULANTEAK 

Anfetamina 

Hainbat anfetamina moten artean erabiliena Speed da. Normalean, kalean dagoena 

oso aizunduta egoten da (30). Hona hemen ezaugarri batzuk (15. Eranskina): 

 

5. Irudia: Anfetaminei buruzko edukia modu eskematikoan. Iturria: (30,38-40). Nik egina. 

Kokaina 

Koka-landaretik lortzen da. Kalean kontsumitzen den kokaina maiz beste substantzia 

batzuekin aizunduta egoten da (26,30,38). 

Hona hemen kokainaren ezaugarri batzuk (16. Eranskina): 

 

6. Irudia: Kokainari buruzko edukia modu eskematikoan. Iturria: (26,30,38). Nik egina. 
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DEPRESOREAK 

- OPIOIDEAK 

Opioideen barruan heroina, opioide sintetikoak (fentaniloa, esaterako) eta medikuaren 

aginduz legez eskuragarri dauden zenbait analgesiko daude, hala nola oxikodona, 

morfina eta beste asko (38). 

Heroina 

Heroina morfinatik eratorritako produktu erdisintetikoa da (26,38). Hona hemen 

ezaugarri batzuk (17. Eranskina): 

 

7. Irudia: Heroinari buruzko edukia modu eskematikoan. Iturria: (25,26,30,38,41,42). Nik egina. 

HALUZINOGENOAK 

Haluzinogenoen barruan, droga askotarikoak daude, eta pertsonak bere inguruneaz 

eta bere pentsamendu zein sentimenduez duen kontzientzia aldatzen dute (38).  

Hona hemen haluzinogenoen ezaugarri batzuk (18. Eranskina eta 19. Eranskina): 

 

8. Irudia: Haluzinogenoei buruzko edukia modu eskematikoan. Iturria: (30,38). Nik egina. 
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Proposatutako jarduerak (21. Eranskina eta 25. Eranskina): 

JARDUERA AZALPENA TEKNIKA IRAUPENA 

“Merezi al du?” 
Tabakoari buruzko bizipenak 

garatu eta aurkeztuko dira. 
Galdetegia 20´ 

“Ez duzu 

kontsumitzen, berak 

kontsumitzen zaitu” 

Tabakoari buruzko irudia 

hausnartu eta eztabaidatuko da. 
Fotopalabra 15´ 

“Egia ala gezurra” 
Alkoholari buruzko esaldiak egia 

ala gezurra diren arrazoitu. 
Galdetegia 15´ 

“Zer da kalamua?” 
Kalamuari buruzko ezagutzak 

garatuko dira. 

Parte hartutako 

irakaspena 
25´ 

“Bizitza osasungarria 

da?” 

Kalamuari buruzko bideoa ikusi 

eta iritziak partekatuko dira. 

Bideoa 

diskusioarekin 
60´ 

“Albistea” 
Estasiari buruzko albiste bat jarri 

eta eztabaidatu egingo da. 

Idatzia 

eztabaidarekin 
15´ 

“Ez zara zu kaltetzen 

den bakarra” 

Droga mota desberdinen 

efektuei buruzko bideoa ikusi eta 

hausnartuko da. 

Bideoa 

diskusioarekin 
15´ 

“Kantuen esanahiak” 

Kantuei buruzko galderak 

erantzun eta komentatu egingo 

dira. 

Testuaren 

analisia 
20´ 

“1, 2, 3…PREST!” 
Galderak planteatu eta erantzun 

egingo dira. 
Galdetegia 25´ 

22. Taula: 2. gaiko jardueren azalpenak, teknikak eta iraupenak azaldu dira. Eginkizun propioa. 

 

3. GAIA: arrisku eta babes faktoreak.  

Helburua: 

- Drogekin erlazionatutako arrisku eta babes faktoreak zerrendatzea.  

Edukia: 

Drogen kontsumoaren arrisku eta babes faktoreak 

Drogen kontsumoak era multidimentsionalean eragiten du. Horrela, 6 arrisku faktore 

bereizi daitezke: faktore biologikoak, pertsonalak, familiarrak, psikologikoak, 

eskolakoak eta ingurumenekoak. Arrisku faktore hauek askotan elkarri lotuta daude eta 

drogen kontsumorako arriskua areagotzen dute (17).  

Bestalde, arrisku faktore horiek arintzeko edo murrizteko babes faktore batzuk daude, 

arazoak sortzen duen portaerak eta portaera antisozialak kontrolatzen dutenak: 
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harreman sozial egokiak eta osasuntsuak edukitzea, kontsumoari buruzko arauak argi 

izatea eta tentazioak saihesteko indarra eta autoestimua edukitzea (17).  

Beste aldetik, onuragarria izaten da euforia sortu dezaketen jarduerak sustatzea, kirola 

egitea adibidez (16).  

Proposatutako jarduerak (22. Eranskina eta 26. Eranskina): 

JARDUERAK AZALPENAK TEKNIKAK IRAUPENA 

“Ikerketa-lanetan” 
Kasu baten arrisku eta babes 

faktoreak identifikatzea. 

Testuaren 

analisia 
25´ 

“Benetan nahi 

duzu?” 

Eszenak interpretatu eta komentatu 

egingo dira. 
Rol-playing 45´ 

23. Taula: 3. gaiko jardueren azalpenak, teknikak eta iraupenak azaldu dira. Eginkizun propioa. 

 

4. GAIA: drogadikzioaren eragina eta laguntza baliabideak.  

Helburua: 

- Drogadikzioak bizitzan zehar sortzen dituen aldaketak adieraztea. 

- Droga-menpekotasun kasuen aurrean dauden baliabideak 

komunikatzea.  

Edukia: 

Drogadikzioa eta bere eraginak 

Drogarekiko mendekotasuna dagoenean, oso zaila da, baina ez ezinezkoa, pertsonek 

aldaketa iraunkorrak egitea drogen kontsumo-ereduetan, drogazaleek determinazio 

pertsonalaren gaitasuna galtzen baitute, substantzia horien esklabo bihurtuz. Drogak 

kontsumitzeari utzi dion pertsonak, berrerotzea saihesten ahalegintzen da, desira sor 

dezaketen pertsonak, lekuak eta gauzak saihesteko erne egon behar du (43).  

Hauek dira drogekiko mendekotasuna dutenen sintomak (26): 

 Kontsumitzeari uko egiteko ezintasuna. 

 Barne-tentsioaren hazkundea, kontsumoarekiko antsietatea depresiora ere irits 

daitekeena. 

 Lasaitasuna kontsumitzean. 

 Autokontrola galtzearen sentimendua. 
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Drogazale baten ingurunea 

Drogazale batekin bizitzea oso nekagarria da senideentzat. Egunero esperientzia 

negatiboen multzo bat bizi da familia horien barruan, sentimendu negatiboak 

nabarmenduz: kezka, desesperazioa, sufrimendua, erruduntasuna etab. (44). 

Era berean, kaltetutako pertsonari dagokionez, tristura- eta bakardade-sentimenduak 

aurkitzen dira, kasu batzuetan, lagunek eta familiak diskriminatzen baitituzte. Izan ere,  

gertatu daiteke, egoera horren aurrean familiak ukazio-sentimendua izatea (44). 

Droga-mendekotasunei aurre egiteko baliabideak 

Espainiak, droga-mendekotasunak tratatzeko hainbat arreta-zentro (publikoak edo 

pribatuak) eta baliabide ditu autonomia-erkidego eta hiri autonomo guztietan (45). 

Hiru arreta-maila daude (45): 

1. Lehen mailako baliabideak. Bertan pazientea artatzen da.  

2. Bigarren mailako baliabideak. Arreta pertsonalizatua eskaintzen dute 

anbulatorioan. Abstinentzia-helburuak edo bitarteko beste batzuk eskaini 

ditzakete, esku hartzeko hainbat estrategia eta modalitate proposatuz.  

3. Hirugarren mailako baliabideak. Mendekotasun-arazoak dituzten pertsonen 

tratamenduan espezializatutako zentroak dira. 

Gaur egun, Euskadin mendekotasunetarako laguntza-zentro batzuk daude, eta 

osasun- eta gizarte-laguntza eskaintzen diete kontsumitzaileei eta haien senideei. 

Zentro horiek, pertsona bakoitzaren beharretan jartzen dute arreta, besteak beste: 

Etorkintza, Jeiki fundazioa, Izan fundazioa etab (4). 

Hala eta guztiz ere, adikzioei eta droga-mendekotasunei buruzko edozein kontsulta 

egiteko Euskadin zenbait baliabide daude (46): 

 24 orduko arreta-telefonoa: 900 203 050 

 Mendekotasunen eta Droga-mendekotasunen posta elektronikoa: 

adicciones@euskadi.eus 

 Erretzeari uzteko laguntza-telefonoa: 944 007 573 

Proposatutako jarduerak (23. Eranskina eta 27. Eranskina): 

JARDUERA AZALPENA TEKNIKA IRAUPENA 

“Mendekotasuna al 

duzu?” 

Esaldiak mendekotasun edo 

kontrol jarrerak diren adierazi. 
Galdetegia 20´ 

mailto:adicciones@euskadi.eus
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“Ikusten al duzu zure 

burua horrela?” 

Bideo bat jarriko da, gero 

Trainspotting pelikulako 

esaldiak irakurri eta iritziak 

partekatuko dira. 

Bideoa 

diskusioarekin 

Idatzia 

eztabaidarekin 

20´ 

“Erru gabeko 

infernua” 

Drogazaleen familiakoen 

esaldiak irakurri, sentimenduak 

identifikatu eta taldean 

eztabaidatuko dira. 

Testuaren analisia 30´ 

24. Taula: 4. gaiko jardueren azalpenak, teknikak eta iraupenak azaldu dira. Eginkizun propioa. 

5. EBALUAZIOA ETA JARRAIPENA 

Ebaluazio prozesuan, hainbat alderdi kontuan hartu behar dira, hurrengo taulan 

adierazten den bezala: 

EBALUATU 

BEHARREKOA 
AGENTEA NOLA NOIZ 

Helburuak 
Helburuak 

betetzea 

Talde dianak 

Osasun-

agenteek 

Talde dianarentzako eta 

osasun-agenteentzako 

galdetegiaren bidez 

Azkeneko 

saioa 

amaitzean 

Prozesua 

Ekintzen 

egokitasuna 

Talde dianak 

Osasun-

agenteek 

Talde dianarentzako eta 

osasun-agenteentzako 

galdetegiaren bidez 

Azkeneko 

saioa 

amaitzean 

Ekintzen 

programazioa 

Osasun-

agenteek 

Osasun-agenteentzako 

galdetegiaren bidez 

Azkeneko 

saioa 

amaitzean 

Egitura 
Baliabideen 

egokitasuna 

Osasun-

agenteek 

Osasun-agenteentzako 

galdetegiaren bidez 

Azkeneko 

saioa 

amaitzean 

25. Taula: Osasun-hezkuntza proiektuaren ebaluazioan kontuan hartutako alderdiak. Iturria (24). 

Eginkizun propioa. 

Beraz, galdetegi bi prestatu dira osasun-hezkuntza proiektua osotasunean 

ebaluatzeko. Galdetegi bat talde dianari zuzenduta egongo da (28. Eranskina), eta 

bestea, osasun-agenteei (29. Eranskina). 

Bukatzeko, nerabeen proiektuarekiko ikasketa-prozesua baloratzeko azkeneko 

saioaren amaierarako kasu praktiko bat prestatu da, nerabeak aztertu eta galdera 

batzuei erantzun beharko die (30. Eranskina). 
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6. GOGOETA PERTSONALA 

Drogei buruzko gaia aukeratu dut nire GrAL-erako (Gradu Amaierako Lana), gure 

gizartean oso presente dagoen arazoa baita, gehienbat osasun-arloan, ondorio 

negatiboak eragiten ari dena. Zehazki, osasun-hezkuntza proiektu hau nerabeei 

erreparatu diet, gero eta adin txikiagoan kontsumitzen hasten direla nabaritu dudalako. 

Gainera, batzuetan, ez dakite ze droga mota kontsumitzen duten, horren ondorioz, ez 

dira konturatzen kontsumitutako drogak zer ondorio izan ditzakeen.  

Bestalde, Ondarroan ez da osasuna sustatzeko eta prebenitzeko programarik eman 

eskola-eremuan, eta nire iritziz, funtsezkoa da eskola-jardunaldian denbora inbertitzea 

drogei buruzko osasun-hezkuntza lantzeko, horrela,  gazteei drogen eta haien 

arriskuen berri emateko eta kontsumoa hasteko adina ahalik eta gehien atzeratzen 

saiatzeko, ikastetxea eremu garrantzitsua baita gazteen prestakuntzarako eta 

hazkunderako.  

Era berean, esan dezaket, nire lagunartean badaudela droga kontsumitzaile batzuk, 

eta une honetan, askoz hobeto prestatuta ikusten naiz gai hori errespetuz eta 

laguntasunez lantzeko, epaituta, oldartuta edo bakarrik senti ez daitezen.  

Lan honek askoz gehiago sentsibilizatu nau mundu mailako arazo handi honen 

aurrean, eta bestetik, nire enpatia indartu du, nerabeen lekuan jarriz, haien emozioak 

eta pentsamenduak, errealitatea eta sufrimendua hobeto ulertuz. 

Gazteak baliabideez hornitu eta gaitu behar dira, drogekin batera erabaki eta bizi ahal 

izateko, bizimodu osasungarriak hartzeko prestatuta dagoen gizarte batean bizi ahal 

izateko, mendekotasun-egoeretatik urrun. 

Beti da zaila drogazaletasunaz hitz egitea, baina okerragoa da gizarte-arazo handi honi 

kasurik ez egitea. 
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ERANSKINAK 

1. Eranskina – Drogekin lotutako ospitaleko larrialdiak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Taula: Espainian, 2012tik 2018ra sustantzien kontsumoak eragindako larrialdi kopurua droga 

moten arabera. Iturria: (9). Eginkizun propioa. 

2. Eranskina – Droga kontsumitzaile kopurua. 

 

1. Grafikoa: Espainian, 2018. urtean DBH-n zeuden 14-18 urte bitartekoen arteko drogen 

kontsumitzaileen portzentaia. Iturria: (9). Eginkizun propioa.  
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2012 5.999 46,0 39,0 33,0 13,0 8,9 4,6 2,5 

2013 5.715 44,9 38,7 34,6 11,9 9,0 4,8 2,5 

2014 6.441 43,7 38,7 36,5 10,3 8,6 4,5 2,5 

2015 5.238 43,5 39,8 42,2 11,2 8,0 3,7 1,6 

2016 4.565 42,5 43,9 40,1 8,6 7,5 3,2 1,5 

2017 4.293 50,2 37,1 50,3 9,0 8,7 2,8 1,5 

2018 5.027 52,0 39,0 49,4 7,4 7,6 3,4 1,4 
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3. Eranskina – Nerabeen droga kontsumoa. 

 

2. Grafikoa: Espainian, nerabeen droga bakoitzaren kontsumoa %100etik kontuan hartuta. Iturria: 

(9). Eginkizun propioa. 
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4. Eranskina – Bilaketa emaitzak I. 

 

4. Taula: Bilaketa-estrategiak eta emaitzak. Egileak egina. Iturria: propioa. 

Datu 

baseak 
Bilaketaren estrategia Emaitzak 

Iragazkiak aplikatu 

ondoren 

Irakurketaren ostean 

hautatuak 

Pubmed 

((abuse drugs[MeSH Terms]) AND health education) AND adolescent 472 41 10 

((abuse drugs[MeSH Terms]) AND adolescent) AND nursing 73 6 1 

(((((substance abuse[MeSH Terms]) OR abuse drugs[MeSH Terms]) 

AND adolescent) AND health education) AND nursing) AND prevention 
744 25 4 

Dialnet 

abuso de drogas educación para la salud adolescente 31 3 1 

abuso de drogas adolescente enfermería 10 3 3 

Abuso de sustancias OR abuso de drogas educación para la salud 

adolescente enfermería prevención 
0 0 0 

Cuiden 

abuso de drogas educación para la salud adolescente 7 1 0 

abuso de drogas adolescente enfermería 13 1 0 

Abuso de sustancias OR abuso de drogas educación para la salud 

adolescente enfermería prevención 
105 1 1 

Scielo 

abuso de drogas educación para la salud adolescente 9 1 1 

abuso de drogas adolescente enfermería 7 0 0 

Abuso de sustancias OR abuso de drogas educación para la salud 

adolescente enfermería prevención 
0 0 0 

Cochrane 

abuse drugs AND health education AND adolescent 6 0 0 

abuse drugs AND nursing 6 0 0 

substance abuse OR abuse drugs AND health education AND 

adolescent AND nursing AND prevention 
66 0 0 

BVS 

abuse drugs AND health education AND adolescent 1518 43 7 

abuse drugs AND adolescent AND nursing 231 7 0 

substance abuse OR abuse drugs AND health education AND 

adolescent AND nursing AND prevention 
31 3 0 
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5. Eranskina – Haynes-en 6s piramidearen arabera I. 

ARGITARATZE 

URTEA 
ARTIKULUA 

EBIDENTZIA-

MAILA 

2020 

 

Reasons of drug use among adolescents: 

implications for clinical nursing care 

Berrikuspen 

sistematikoa 

Autoestima y consumo de tabaco en adolescentes 

de secundaria 

Berrikuspen 

sistematikoa 

2019 

 

Intervención comunitaria en educación para la salud 

frente al consumo de drogas en adolescentes 

Berrikuspen 

sistematikoa 

Time Trends in the Co-use of Cannabis and the 

Misuse of Tranquilizers, Sedatives and Sleeping Pills 

among Young Adults in Spain between 2009 and 

2015 

Berrikuspen 

sistematikoa 

Factores de riesgo en el consumo de drogas en los 

adolescentes 

Berrikuspen 

sistematikoa 

Teenagers and Cannabis Use: Why It's a Problem 

and What Can Be Done About It. 

Berrikuspen 

sistematikoa 

2018 

 

School health promotion and use of drugs among 

students in Southern Brazil  

Berrikuspen 

sistematikoa 

Synthetic and Other Drug Use Among High School 

Students: The Role of Perceived Prevalence, 

Access, and Harms 

Berrikuspen 

sistematikoa 

Consumption of licit and illicit substances in 

Portuguese young people: a population-based cross-

sectional study 

Berrikuspen 

sistematikoa 

Drug initiation and abuse during adolescence  
Berrikuspen 

sistematikoa 

The Legalization of Medical/Recreational Marijuana: 

Implications for School Health Drug Education 

Programs 

Berrikuspen 

sistematikoa 

Regular MDMA use is associated with decreased risk 

of drug injection among street-involved youth who 

use illicit drugs 

Berrikuspen 

sistematikoa 

Active Brazilian crack cocaine users: nutritional, 

anthropometric, and drug use profiles 

Berrikuspen 

sistematikoa 

Associations of adolescent exposure to severe 

violence with substance use from adolescence into 

adulthood: Direct versus indirect exposures 

Kohorte azterketa 

Does perception of drug-related harm change with Meta-analisia 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342020000100600&lang=es
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342020000100600&lang=es
https://pesquisa.bvsalud.org/bvsespana/resource/es/mdl-30835796
https://pesquisa.bvsalud.org/bvsespana/resource/es/mdl-30835796
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5958966/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5958966/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136142/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136142/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6136142/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6134656/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6134656/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6134656/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6223257/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6223257/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6223257/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6899369/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6899369/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6482818/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6482818/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6482818/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6231571/
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age? A cross-sectional online survey of young and 

older people 

Heroin Use and Drug Injection among Youth Also 

Misusing Prescription Drugs 
Meta-analisia 

5. Taula: 2020-2018. urte bitarteko artikuluak argitaratze-urteen eta ebidentzia mailaren arabera 

sailkatuak eta ordenatuak. Egileak egina. Iturria: propioa. 

6. Eranskina – Haynes-en 6s piramidearen arabera II. 

ARGITARATZE-

URTEA 
ARTIKULUA 

EBIDENTZIA-

MAILA 

2017 

Changes in support for bans of illicit drugs, tobacco, 

and alcohol among adolescents and young adults in 

Europe, 2008–2014 

Berrikuspen 

sistematikoa 

Childhood Traumatic Experiences and the 

Association with Marijuana and Cocaine Use in 

Adolescence through Adulthood 

Berrikuspen 

sistematikoa 

Nicotine and Tobacco as Substances of Abuse in 

Children and Adolescents 

Berrikuspen 

sistematikoa 

Conocimiento y consumo de drogas ilegales en 

estudiantes de un colegio público 

Berrikuspen 

sistematikoa 

El consumo de alcohol como problema de salud 

pública 

Berrikuspen 

sistematikoa 

Binge drinking and illicit drug use 

among adolescent students 

Berrikuspen 

sistematikoa 

Monitoring risk behaviour in adolescent pupils 

regarding consumption of psychoactive substances  

Berrikuspen 

sistematikoa 

Excess mortality among people who report lifetime 

use of illegal drugs in the United States: A 20-year 

follow-up of a nationally representative survey 

Berrikuspen 

sistematikoa 

Age of onset of substance use and psychosocial 

problems among individuals with substance use 

disorders 

Berrikuspen 

sistematikoa 

Shifting characteristics of ecstasy users ages 12–34 

in the United States, 2007–2014 
Meta-analisia 

2016 

From long-term injecting to long-term non-injecting 

heroin and cocaine use: the persistence of changed 

drug habits 

Berrikuspen 

sistematikoa 

Concurrent and Sustained Cumulative Effects 

of Adolescent Marijuana Use on Subclinical 

Kohorte 

azterketa 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6231571/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6231571/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6349244/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6349244/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5766717/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5766717/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5766717/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5725274/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5725274/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5725274/
https://pesquisa.bvsalud.org/bvsespana/resource/es/biblio-869124
https://pesquisa.bvsalud.org/bvsespana/resource/es/biblio-869124
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5574466/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5574466/
https://pesquisa.bvsalud.org/bvsespana/resource/es/mdl-28664722
https://pesquisa.bvsalud.org/bvsespana/resource/es/mdl-28664722
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5225546/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5225546/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5225546/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5683908/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5683908/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5117630/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5117630/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5117630/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5390686/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5390686/
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Psychotic Symptoms 

6. Taula: 2017-2016. urte bitarteko artikuluak argitaratze-urteen eta ebidentzia mailaren arabera 

sailkatuak eta ordenatuak. Egileak egina. Iturria: propioa.  

7. Eranskina – Bilaketa emaitzak II. 

DATU-

BASEA 
AUKERATUTAKO ARTIKULUEN IZENBURUAK 

ARGITARATZE-

URTEA 

ProQuest 

Trainspotting (1996): el problema de las adicciones en los 

jóvenes 
2018 

EL APROBADO, A PRECIO DE 'DOPING': Los alumnos 

cambian las clásicas anfetaminas por Orfidal y Propranolol para 

combatir la ansiedad previa a los exámenes y rendir mejor 

2016 

¿Qué sabemos sobre las adicciones? 2016 

7. Taula: ProQuest datu-basean lortutako artikuluak argitaratze-urtearen arabera ordenatuak. 

Egileak egina. Iturria: propioa. 

8. Eranskina – Bilaketa emaitzak III. 

DOKUMENTU 

MOTA 
WEB-ORRIALDEA IZENBURUA 

Protokoloak, 

programak, gidak… 

Observatorio Europeo de las 

Drogas y las Toxicomanías  
Informe sobre drogas 2019 España 

Ararteko 

El papel de las instituciones vascas 

respecto a los consumos de drogas de la 

adolescencia 

Euskadi: Departamento de Salud 
Plan de Adicciones 2017 

¿Dónde buscar ayuda? 

Observatorio Español de las 

Drogas y las Adicciones (OEDA) 

Informe 2020 alcohol, tabaco y drogas 

ilegales en España 

European Monitoring Centre for 

Drugs and Drug Addiction 

(EMCDDA) 

España. Informe sobre drogas 2018. 

Plan Nacional sobre Drogas 
Red de atención pública a las 

drogodependencias en España 

El Mundo 
El Gobierno vasco destina 4,6 millones a 

prevenir el consumo de drogas y alcohol 

8. Taula: Web-orrialdeetan lortutako bilaketen emaitzak. Egileak egina. Iturria: propioa. 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5390686/
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9. Eranskina – Bilaketa emaitzak IV. 

DOKUMENTU 

MOTA 
WEB-ORRIALDEA IZENBURUA 

Protokoloak, 

programak, gidak… 

Euskadi: Departamento de 

Salud 

Sobre drogas y adicciones 

Drogas 

Revista española de 

drogodependencias 

Consumo de drogas y confinamiento / Estado de 

alarma Covid-19 / Uso de drogas y confinamiento 

/ Estado de alarma Covid-19 

National Institute on Drug 

Abuse 
Información sobre drogas 

Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo 

Experiencias de la familia con un integrante 

drogadicto, Chiclayo, Perú 2011 

9. Taula: Web-orrialdeetan lortutako bilaketen emaitzak. Egileak egina. Iturria: propioa. 

10. Eranskina – Heziketarako metodoak eta teknikak. 

METODOAK ETA 

TEKNIKAK 
DESKRIBAPENA 

TEKNIKA 

MOTAK 

Elkartze teknikak Aurkezpenerako balio dute. - 

Ikerketa teknikak 

Osasun-heziketako programaren hasieran edo eduki 

berri bakoitzaren hasieran erabiltzen dira. 

Taldearengandik gaiaren inguruan dakiten informazioa 

biltzeko balio dute: aurre-kontzeptuak, bizipenak, 

sinesmenak etab. 

“Tormenta de ideas” 

“Phillips  

“Rejilla” 

Galdetegiak (irekiak, 

itxiak, osatu 

beharreko esaldiak 

etab.)  

“Fotopalabra” 

Esposizio teknikak 

Taldeak duen informazioa handitu eta berrantolatzeko 

balio dute. Ezaugarriak: enuntziazioa, adibideekin 

adieraztea, ikuste-ukituzko osagarriak erabiltzea, 

arrazionalizazioa erabiltzea, irizpideak eta aldaketak 

azpimarratzea, asimilazioa konprobatzea etab. 

Azalpena 

diskusioarekin  

Irakurketa 

diskusioarekin  

Bideoa diskusioarekin  

Parte hartutako 

irakaspena 

Hausnarketarako 

teknikak 

Taldeak gaiaren inguruan eragina duten arrazoien eta 

erlazionaturiko faktoreen inguruan hausnartzeko eta 

azterketa egiteko balio dute. 

Kasu baten inguruan  

Testu baten inguruan  

Ariketa bitartez 

Diskusio bidez 

Gaitasunak 

garatzeko teknikak 

Bereziki baliagarriak dira: gaitasun zehatzetan 

entrenatzeko (psikomotoreak, pertsonalak eta sozialak) 

eta egoera errealetan jokatzeko ahalmena garatzeko. 

Demostrazioa eta 

entrenamendua 

Simulazio operatiboa  

“Rol-playing”  

Erabakiak 

https://www.drugabuse.gov/es/informacion-sobre-drogas/la-cocaina
http://54.165.197.99/handle/20.500.12423/445
http://54.165.197.99/handle/20.500.12423/445
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arrazionalki hartzeko 

laguntza 

10. Taula: Talde heziketarako teknikak, azalpenak eta motak. Iturria: (22). Eginkizun propioa. 

11. Eranskina – Edukia modu garatuagoan I. 

TABAKOA 

Gehigarriak 

dituzten 

produktuak 

Gehigarriak, nikotinaren eragina indartzen dute, hauen mendekotasun-

potentziala handituz, mentola adibidez. Gehigarriak dituzten produktu batzuk: 

Ur pipetan erabiltzen den tabakoa (shisha) hezea eta txikitua dago. Askori 

gozoki edo fruten zaporea gehitzen zaie. 

Bidiak, filtrorik gabeko zigarro finak, eskuz biribilkatuak, zaporerik gabe edo 

aromatizatuta saltzen dira (adibidez, banilla, marrubi edo mangoarekin). 

Kretek-ak iltze-zaporeko zigarroak dira, eta usain sakona dute.  

Maskatzeko tabakoa. Indian erabilitako eran, areka intxaurrak, lima itzalia eta 

beste sustantzia batzuk gehitzen diete.  

Sistema elektronikoek ere 7760 zapore baino gehiago dituzte. 

Kontsumoa 
Sufrimendu-iturria da eta urte askotako bizitza produktiboa galtzen du 

pertsonengan. 

Ondorioak 

Zenbait gaixotasun kronikoren arrisku-faktore nagusietako bat da: minbizia, 

biriketako eta bihotz-hodietako gaixotasunak, ugalkortasun arazoak etab.  

Bestalde, gero eta nabarmenagoa da seme-alabengan duen eragina: haurren 

bat-bateko heriotzaren sindromea, arnas funtzioa murriztea, haurrak 

tabakoarekiko mendekotasuna izateko aukerak handitzea etab. 

Nerabeetan: gorputz-irudia okerragotzea (hatsa, hortzetako orbanak), 

errendimendua gutxitzea, arnas sintomak (eztula, flema, arnasteko zailtasuna), 

asma eta gaixotasun kardiobaskular goiztiarrak eragiten ditu. 

13. Taula: Tabakoari buruzko eduki garatua. Iturria: (30,31). Nik egina. 

12. Eranskina – Edukia modu garatuagoan II. 

EDARI ALKOHOLDUNAK 

Kontsumoa 
Kontsumitutako alkohol kopurua, alkohol-gramoak edo edari estandarrak 

(10g-ko alkoholdun edaria) kontuan hartuta jakin daiteke. 

Ondorioak 

Uste da alkoholaren kontsumo kronikoa eta areagotua behar dela kalte 

organikoak eragiteko, baina ebidentziak adierazten du aldizkako kontsumoari 

lotutako kalte organikoa dagoela. 

Kontsumoa,  heriotza goiztiar aurreikusgarriekin eta 60 bat gaixotasun-

motekin lotu da (depresioa, ezegonkortasun emozionala, portaera-nahasteak, 

gaixotasun kardiobaskularrak etab.). 

Ondorio psikosozial orokorrekin ere lotzen da: familia eta genero-indarkeria, 

abandonua, tratu txarrak, lanean absentzia etab. 

Nerabeen Alkohola kontsumitzeko modu nagusia eta kaltegarria "atrakoia" da, gehien 
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arrisku-

jokabideak 

bat nerabezaroan. “Atrakoia” denbora laburrean gizonentzat bost dosi edo 

gehiago eta emakumeentzat lau dosi hartzeari deritzo.  

Nerabeei, arrisku-jokabideak eragin dezake: trafiko-istripuak, suizidioak, 

hilketak, sexu-jardueraren hasiera adin goiztiarrenean eta babesik gabeko 

harremanak izateko joera handiagoa. mendekotasuna garatzeko 

probabilitatea 4 aldiz handitzea, eskolako absentzia, jarrera negatiboa, 

errendimendu akademiko txikia, diziplina-arazoak, familia-gatazkak, 

mugimendu motor ez hain koordinatuak, erreflexu geldoak, hizketako 

muskuluen kontrolaren eta begien aktibitateen eragina. 

14. Taula: Edari alkoholdunei buruzko eduki garatua. Iturria: (17,30,32). Nik egina. 

13. Eranskina – Edukia modu garatuagoan III. 

KALAMUA 

Deribatuak 

Haxixa: kalamuaren plantako erretxina prentsatuarekin osatzen da. Xafla 

moduan aurkezten da eta tabakoarekin nahastuta erretzen da. Askotan, 

beste substantzia batzuk nahasten dira. 

Marihuana: kalamuko hosto, lore eta zurtoin lehorrekin osatuta dago. 

Normalean, tabakoarekin nahastuta erretzen da. 

Olioa: printzipio aktibo gehien biltzen dituen substantzia. Pipan erretzen da. 

Kontsumitzeko 

moduak 

Erreta, ahotik (pasteletan, galletetan etab.) eta beste bide batzuetatik 

(tantak, aerosolak). 

Efektuak 

Gehienetan, plazer eta lasaitasun sentsazioak eragiten ditu, baina beste 

efektu batzuk ere izan ditzake, hala nola: palpitazioak, listua murriztea (aho 

lehorra), begi gorriak (odol-hodiak dilatatzea), kontzentratzeko zailtasuna, 

urduritasuna, hitz egiteko zailtasuna, berehalako memoriaren akatsa, 

mendekotasun psikotikoa, umore-aldaketak etab. 

Nerabeengan 

duen eragina 

Ondorio kaltegarriak sorrarazten die, zaurgarritasuna areagotuz: adimen-

koefizientearen galera handiagoa, depresioa eta antsietatea, arazoak 

konpontzeko zailtasuna, oroimen eta ikaskuntza narriadura, nahaste 

psikotikoak, hezkuntza-lorpen mugatuak, bizitzarekiko gogobetetze-maila 

txikiagoa, paranoia eta haluzinazioak etab. 

Nerabe batzuek paranoia-egoeran sentitzen dutena: ("Beste inork ikusi eta 

entzun ezin dituen gauzak nabaritzen dituzu. Beste pertsona batzuek bitxiak 

direla pentsatuko luketen pentsamenduak eta jarrerak izaten dituzu”) (28). 

Marihuana 

medizinala 

Min neuropatiko kronikoa arintzen du, jateko gogoa pizten du gaixotasun 

ahuletan, esklerosi anizkoitza duten pazienteei muskulu-espasmoen 

maiztasuna murrizten eta mugikortasuna handitzen laguntzen die, 

kimioterapiak eragindako goragaleak eta gorakoak kontrolatzen ditu minbizia 

duten gaixoetan. 

15. Taula: Kalamuari buruzko eduki garatua. Iturria: (2,5,16,26,30,33-35). Nik egina. 
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14. Eranskina – Edukia modu garatuagoan IV. 

ESTASIA 

Aurkezteko 

moduak 

Forma puruan, hauts kristalino zuria da, nahiz eta normalean konprimitu 

arrosa, berde, zuri edo marroiekin prentsatuta egon, eta neurri txikiagoan, 

kapsuletan. 

Kontsumitzeko 

modua 
Ahotik hartzen da, eta batez besteko dosia 100-150 mg-koa da. 

Efektuak 

Ordu erdi baten buruan sortzen ditu efektuak, horien goi-ordokia 60–120 

minutura iristen da, eta hurrengo 4 orduetan desagertzen da. 

Efektuak: 

Positiboak: estimulu positiboei erantzun handiagoa ematen die (umorea, 

energia areagotzea, enpatia etab.) eta estimulu emozional negatiboei 

gutxiago erantzuten die. 

Neutroak: apetitua galtzea, ikusmen-distortsioa, nahi gabe begiak mugitzea, 

bihotz-maiztasuna eta arteria-tentsioa handitzea, gorputzeko tenperaturaren 

erregulazioan aldaketak etab.  

Negatiboak: masailezurreko mugimenduak, kontzentratzeko zailtasuna, 

nahaste mentala, oroimena aldi baterako galtzea, aho lehorra eta oretsua, 

ekintzen kontrola galtzea, gorputzeko tenperatura igotzea etab. 

Luzaroan kontsumitzeak nekea, anorexia, insomnioa, buruko mina, oroimena 

galtzea, izerditzea, suminkortasuna, depresioa, sexu-desirarik eza, 

muskuluetako mina, botaka gurea etab. 

Abstinentzia-sindromea: antsietatea, suminkortasuna, despertsonalizazioa, 

gibeleko, giltzurrunetako eta bihotz-hodietako arazoak etab. 

Gazteekiko 

harremana 

Jaietako drogarik ezagunenetakoa izan da hainbat hamarkadatan. Gero eta 

heldu gazte gehiagok kontsumitzen dute. 

16. Taula: Estasiari buruzko eduki garatua. Iturria: (30,36,37). Nik egina. 

15. Eranskina – Edukia modu garatuagoan V. 

ANFETAMINA 

Aurkezteko 

moduak 

Hauts zuriz eta usaingabez agertzen da, baina batzuetan tonu okre edo 

errosazeoekin eta usain kimiko indartsu batekin, eta oso gutxitan ore marroi 

bat bezala.  

Kontsumitzeko 

moduak 

Irentsiz (pildorak), inhalatuz, injektatuta (hautsa uretan edo alkoholetan 

disolbatzen da aldez aurretik) eta erreta. 

Efektuak 

Fisikoak: bihotz-erritmoa, gorputzaren tenperatura eta jarduera fisikoa 

handitzea, nekea, loa eta apetitua gutxitzea, masailezurra mugitzea. 

Psikikoak: hasieran euforia, energia, mugimendu errepikakorrak, 

zaurgarritasun sentsazioa. Ondoren, beheraldia: nekea, aho lehorra, buruko 

mina, izerdia, insomnioa, umore depresiboa. 
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Luzaroan kontsumitzeak antsietatea, suminkortasuna, beldurra, psikosia, 

delirioak, muturreko anorexia, paranoiak etab. 

Gazteekiko 

harremana 

Ikasleen artean, presioak gainezka eginda, garun-funtzioak estimulatzen eta 

norberaren emozioak kontrolatzen dituzten prestakin kimikoetara jotzen dute, 

horietako bat anfetamina izanik. 

17. Taula: Anfetaminei buruzko eduki garatua. Iturria: (30,38-40). Nik egina. 

16. Eranskina – Edukia modu garatuagoan VI. 

KOKAINA 

Aurkezteko 

modua 
Hauts fin zuri gisa agertzen da, gehienetan kristalizatua. 

Deribatuak 

Oinarrizko pasta: aizundu eta ez-purutasun ugari ditu. 

Crack-a: crack-bolatxoak aluminiozko paperaren gainean berotzean 

askatzen diren lurrunak inhalatzea da kontsumitzeko modu ohikoena. 

Tabakoarekin edo ur-pipekin ere erretzen da.  

Oinarri librea: kimikoki crack-aren berdina. 

Kontsumitzeko 

moduak 
Esnifatuta (“lerro edo marretan”), irentsita eta zain barnetik. 

Efektuak 

Fisikoak: begi-niniak dilatatzea, bihotz- eta arnas erritmoa azkartzea, hotz-

sentsazioa gutxitzea, muskuluak erlaxatzea, apetiturik eza eta anestesia 

lokala. 

Psikikoak: euforia, ongizate-sentsazio indartsua, gehiegizko auto-konfiantza 

eta energia-maila handitzea. 

Beheraldia: ordu erdian agertzen da gutxi gorabehera, eta lo egiteko 

zailtasuna, nekea, tristura, jateko gogoa, inpotentzia sexuala, umore 

depresiboa, suminkortasuna eta portaera bortitza izaten ditu. 

Luzaroan kontsumitzeak min abdominala, arnasketa irregularra, depresioa, 

antsietatea, hiperaktibitatea, bihotz-gelditzea, paranoiak, portaera bortitza, 

pisua galtzea, insomnio kronikoa etab.  

Abstinentzia-sindromea: depresioa, nekea, apetitu handiagoa, amets 

desatseginak eta insomnioa eta pentsatzeko moteltasuna. 

18. Taula: Kokainari buruzko eduki garatua. Iturria: (26,30,38). Nik egina. 

17. Eranskina – Edukia modu garatuagoan VII. 

HEROINA 

Aurkezteko 

moduak 

Zuria (puruena), marroia (purutasun txikiagokoa eta toxikotasun 

handiagokoa) edo “mundrun beltza” (“alquitrán negro”), substantzia beltz eta 

itsaskorra. 

Kontsumitzeko 

moduak 

Injektatuta: droga disolbatu eta berotu ondoren, xiringa baten bidez 

administratzen da. 
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Erreta: pipan edo eskuz lixatutako zigarro batean erretzen da, aluminio-

paperaren zati batean ere berotu daiteke. 

Inhalatuta. 

Efektuak 

Segundo gutxi batzuk pasatzean hasten dira: 

Dosi txikietan: hasieran plazer-sentsazio oso bizia, eta ondoren, sedazio 

egoera, euforia eta ondoez psikikorik eza. 

Dosi ertain-altuetan: amets-egoera kontziente batetik aldizkako loaren 

egoerara. Tolerantzia eta mendekotasun ahalmen handia duen substantzia 

da. Epe luzeko ondorioak, substantziarekiko tolerantzia eta mendekotasuna 

garatu ondoren:: anorexia, idorreria, anemia, apatia, depresioa, arreta-

arazoak, oroimena eta insomnioa etab.  

Abstinentzia-sindromea: gorakoak, zorabioak, sukarra, goragalea, dardarak, 

hotz- eta bero-sentsazioak. Zenbait egun edo aste iraun dezake, 

mendekotasun-mailaren arabera. 

Heroina-gaindosiak arnas gutxiegitasuna dakar, eta ondorioz, konortea gal 

daiteke. Hilgarria da. 

Gazteen 

arrisku-

jokabideak 

Gazteetan, injekzioekin zerikusia duten arrisku-portaeren tasa handiagoak 

egiaztatu dira, hala nola, xiringak partekatzea. Portaera horiek infekzioak 

transmititzeko arrisku handian jartzen diete, adibidez GIB (Giza 

Immunoeskasiaren Birusa) eta VHC (C hepatitisa). 

19. Taula: Heroinari buruzko eduki garatua. Iturria: (25,26,30,38,41,42). Nik egina. 

18. Eranskina – Edukia modu garatuagoan VIII. 

LSD 

Aurkezteko 

moduak 

Forma puruan hauts kristalinoa, zuria, usaingabea eta uretan 

disolbagarria da, baina beste aurkezteko modu batzuk ere badaude: 

paper zigiluz bustitako paper lehortzailea, mikropuntuak, gelatina-

karratuak eta likidoa. 

Kontsumitzeko 

modua 
Normalean, ahotik kontsumitzen da. 

Efektuak 
Burua asaldatzen duten substantzia kimiko boteretsuenetako bat da. 

Mendekotasun psikologiko handia sortzen du. 

ONDDOAK 

Kontsumitzeko 

modua 
Ahotik (metodorik ohikoena lehorrak jatea) eta erreta. 

Efektuak 

Mendekotasun-gaitasun eza eta tolerantzia nabarmena. Irentsi eta 30-45 

minutura hasten dira, eta 6-8 ordu iraun dezakete. Efektuak: 

Dosi txiki eta ertainetan: barre-algara, entzumen eta ikusmen-

haluzinazioak, pertzepzio ahalmen eta askatasun handiagoa. 

20. Taula: Haluzinogeno klasikoei buruzko eduki garatua. Iturria: (30,38). Nik egina. 
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19. Eranskina – Edukia modu garatuagoan IX. 

KETAMINA 

Aurkezteko 

moduak 
Disolbatuta edo hauts eran. 

Kontsumitzeko 

modua 
Normalean, larruazalpetik. 

Efektuak 

Iraupen laburreko anestesikoa. Mendekotasun psikologiko oso handia 

sortzen du. Efektuak: 

Dosi txikiak: euforia, koordinazio eta oreka-galera, hitz egiteko, ibiltzeko eta 

pentsatzeko zailtasuna, ikusmen lausoa edo bikoitza eta soinuen 

distortsioa. 

Dosi ertainak: aurreko efektuak handitzen dituzte.  

Dosi handiak: gorputza ia ezeztatuta geratzen da, eta bidaia psikodeliko 

oso gogorra eragiten du haluzinazioekin, batzuetan “bidaia txarra” izan 

daiteke (antsietate-krisia, izua, depresioa). Arnasa gelditu eta heriotzatik 

gertuko esperientzia bat izateko probabilitatea du. 

Epe luzeko ondorioak: flashback-ak (efektuak berriro agertzea kontsumitu 

gabe), kalte zerebrala, oroimen- eta kontzentrazio-arazoak, hizkuntza-

trebetasunen narriadura, digestioan eta mikzioan zailtasunak, begi-

arazoak, loaren asaldurak, antsietatea, paranoiak eta depresioa. 

21. Taula: Disoziaziozko haluzinogenoei buruzko eduki garatua. Iturria: (30). Nik egina. 
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20. Eranskina – 1. gaiko jardueren azalpenak. 

Osasun-hezkuntzak bi aste iraungo ditu eta erizaina izango da proiektuaren gidari. 

Hortaz, erizainaren eta partaideen artean konfiantza egon behar da iritziak 

askatasunez adierazteko eta horrela, gehiago parte hartu dezaten. Gainera, 

garrantzitsua da ikasleen inguruari buruz gehiago jakitea, inguruak asko eragiten baitu 

horrelako kasuetan. Horretarako, lehen saioan jarduera honekin ekingo da: 

1. JARDUERA 

Izena: “Ezagutza” 

Helburua Erizainaren eta partaideen artean konfiantza hartzea. 

Teknika mota Elkartze-teknika 

Iraupena 20´ 

Osasun-agenteak Erizaina eta psikologoa 

Baliabideak Eserlekuak eta harila 

Azalpena: 

Taldeko partaide guztiek eserlekuak hartu eta biribil baten jarriko dira. Erizaina edo psikologoa 

hasiko da harilarekin. Harila duenak, bere burua aurkeztu (izena), bere familiako kideak 

zeintzuk diren esan eta ikastaroarengandik espero duenaren porturatu txiki bat adierazi beharko 

du. Harila, ondoren, ikasleen artean pasatzen joango da eta jarduera harila ikasle guztietatik 

pasatzean bukatuko da.   

26. Taula: “Ezagutza” jardueraren azalpena eta xehetasunak. Iturria propioa. 

Jarraian, osasun-hezkuntzako gaira sartzeko, drogei buruzko ezagutzez pentsatzen 

hasi beharko dira, hurrengo jarduerarekin batera: 

2. JARDUERA 

Izena: “Definizioa” 

Helburua Ezagutza lantzea. 

Teknika mota Ideia zaparrada 

Iraupena 20´ 

Osasun-agenteak Erizaina 

Baliabideak Arbela, errotulagailua edo klariona eta 2.jarduera betetzeko fitxa 

Azalpena: 

Ikasleak bost taldeetan banatuko dira, bertan drogei buruzko definizio orokorra atera beharko 

dute (10 minutu). Ondoren, talde guztien artean komentatuko da eta erizainak arbelean idatziko 

ditu adostutako definizioak (10 minutu). 

27. Taula: “Definizioa” jardueraren azalpena eta xehetasunak. Iturria propioa. 
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Hori eta gero, drogen definizioari buruzko edukia azalduko zaie hurrengo jarduerarekin 

ekin ahal izateko.  

14-15 urtekoen kasuan, drogei buruzko kontaktua bataz besteko adin horretan hasten 

denez, drogei buruz dakitena azaleratu beharko dute, baina horretako, garrantzitsua da 

ikasleek drogei buruz duten ikuspuntua jakitea eta horren zergatia ezagutzea, 

horretarako: 

3. JARDUERA 

Izena: “Esperientzia eta pertzepzioa” 

Helburua Drogei buruz duten esperientzia eta pertzepzioa lantzea. 

Teknika mota Ideia zaparrada 

Iraupena 25´ 

Osasun-agenteak Erizaina eta psikologoa 

Baliabideak Zakua eta 3.jarduera betetzeko fitxa 

Azalpena: 

Ikasleek bakarka beren bizitzan zehar kontsumitu dituzten drogak eta beraien maiztasuna 

apuntatuko dute, ondoren, horri buruz duten pertzepzioa idatziz (10 minutu). Paperak sako 

baten nahastuko ditu erizainak eta ausazko paper batzuk irakurriko dira, iritzi orokor bat ateraz 

(15 minutu). 

28. Taula: “Esperientzia eta pertzepzioa” jardueraren azalpena eta xehetasunak. Iturria propioa. 

Ondoren, drogei buruzko intzidentzien eta garrantzien edukiak azalduko dira, beren 

pertzepzioak errealitatearekin bat egiteko asmoz, eta pertzepzioak errealitatearekin bat 

egiten bazuen, horrela jarraitzeko argumentu gehiago emanez. Edukiaren ostean, 

jarduera hau landuko da: 

 

4. JARDUERA 

Izena: “Begiak ireki!” 

Helburua Drogei buruzko arazoez kontzientziatzea. 

Teknika mota Fotopalabra 

Iraupena 20´ 

Osasun-agenteak Erizaina 

Baliabideak 4.jarduera betetzeko fitxa 

Azalpena: 

Ikasleak bost taldeetan banatuko dira eta talde bakoitzari famatu baten argazkia emango zaio. 

Argazki bakoitzak, famatuak edukitako drogekiko harremana motz azalduta edukiko du. Talde 

bakoitzak famatuari buruzko iritziak garatu (10 minutu) eta talde osoarekin konpartitu beharko 
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du, denon artean eztabaidatzeko (10 minutu).  

29. Taula: “Begiak ireki!” jardueraren azalpena eta xehetasunak. Iturria propioa. 

Jarduera hori bukatu eta gero, gaur egun drogekin dugun arazoa eta arazoaren 

zergatiaren edukia azalduko da. 

Saioaren eduki guztia azaldu ondoren, drogei buruzko kontzeptu argiak, egokiak eta 

zehatzak edukitzea garrantzitsua da hurrengok saiorako. Horregatik, bukatzeko 

jarduera honi ekingo zaio:  

5. JARDUERA 

Izena: “Konturatzen al zara?” 

Helburua Drogei buruzko kontzeptu egokiak eta zehatzak edukitzea. 

Teknika mota Azalpena diskusioarekin 

Iraupena 20´ 

Osasun-agenteak Erizaina 

Baliabideak Arbela, errotulagailua edo klariona eta 5.jarduera betetzeko fitxa 

Azalpena: 

Aurreko talde txikietan (bost talde) banatuko dira eta drogei buruzko alderdi onak, neutroak eta 

txarrak pentsatu beharko dituzte (10 minutu). Ondoren, talde osoan komentatuko dira eta 

erizaina arbelean idazten joango da adostutako alderdien ezaugarriak. Ezaugarriak idazteko 

erizainak arbelean puntu hauek idatzi beharko ditu betetzen joateko (10 minutu): 

 Alderdi onak 

 Alderdi neutroak 

 Alderdi txarrak/kaltegarriak 

30. Taula: “Konturatzen al zara?” jardueraren azalpena eta xehetasunak. Iturria propioa. 

21. Eranskina – 2. gaiko jardueren azalpenak. 

1. JARDUERA 

Izena: “Merezi al du?” 

Helburua 
Tabakoarekin duten esperientziak eta sentsazioak ezagutzea 

eta garatzea. 

Teknika mota Galdetegia 

Iraupena 20´ 

Osasun-agenteak Erizaina eta gizarte hezitzailea 

Baliabideak 1.jarduera betetzeko fitxa 
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Azalpena: 

Tabakoari buruzko bizipenak garatuko dira indibidualki galdetegi baten bitartez (5 minutu) eta 

ondoren, erantzunak eztabaidatuko dira (15 minutu). 

31. Taula: “Merezi al du?” jardueraren azalpena eta xehetasunak. Iturria propioa. 

“Merezi al du?” jardueraren ondoren, tabakoaren edukia azalduko zaie, eta hurrengo 

jarduerarekin abiatuko gara: 

2. JARDUERA 

Izena: “Ez duzu kontsumitzen, berak kontsumitzen zaitu” 

Helburua 
Tabakoari buruzko sentimenduak zein pentsaerak 

adieraztea. 

Teknika mota Fotopalabra 

Iraupena 15´ 

Osasun-agenteak Erizaina 

Baliabideak Proiektorea eta ordenagailua 

Azalpena: 

Tabakoari buruzko irudi bat jarriko zaie, denon artean hausnartu eta eztabaidatu egingo da. 

32. Taula: “Ez duzu kontsumitzen, berak kontsumitzen zaitu” jardueraren azalpena eta xehetasunak. 

Iturria propioa. 

Jarraian, alkoholaren edukia landuko da hurrengo jarduera burutzeko: 

3. JARDUERA 

Izena: “Egia ala gezurra” 

Helburua Alkoholari buruzko kontzeptu basikoak barneratuak izatea. 

Teknika mota Galdetegia 

Iraupena 15´ 

Osasun-agenteak Erizaina 

Baliabideak 3.jarduera betetzeko fitxa 

Azalpena: 

Lauko taldean banatu ostean. alkoholari buruzko esaldi batzuk emango zaizkie eta  egia edo 

gezurra diren adierazi beharko dute, hauek arrazoituz (10 minutu). Ondoren, talde osoaren 

artean zuzenduko dira (5 minutu). 

33. Taula: “Egia ala gezurra” jardueraren azalpena eta xehetasunak. Iturria propioa. 
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Ondoren, kalamuaren erabilera nerabeetan ezaguna denez, hurrengo jarduerarekin 

abiatuko da: 

4. JARDUERA 

Izena: “Zer da kalamua?” 

Helburua Kalamuari buruz duten aurretiko ezagutzak azaltzea. 

Teknika mota Parte hartutako irakaspena 

Iraupena 25´ 

Osasun-agenteak Erizaina 

Baliabideak 4.jarduera betetzeko fitxa 

Azalpena: 

Talde osoari, kalamuari buruz aurretik dituzten ezagutzak azaltzeko eskatuko zaie, eta horrekin 

batera, kalamuari buruzko teoria apur bat azalduz, honi buruz duten ezagutzak osatzeko. 

34. Taula: “Zer da kalamua? jardueraren azalpena eta xehetasunak. Iturria propioa. 

Beraien ezagutzak partekatzean, kalamuari buruz azaltzeko falta den edukia azalduko 

zaie, hurrengo jarduerarekin hasteko: 

5. JARDUERA 

Izena: “Bizitza osasungarria da?” 

Helburua 
Kalamuren kontsumoak eraman dezakeen 

egunerokotasuna ezagutzea. 

Teknika mota Bideoa diskusioarekin 

Iraupena 60´ 

Osasun-agenteak Erizaina eta gizarte hezitzailea 

Baliabideak Proiektorea eta ordenagailua  

Azalpena: 

Kalamuari buruzko bideo oso interesgarri eta entretenigarri bat jarriko zaie, kalamuaren 

kontsumoak eraman dezakeen egunerokotasuna azaltzeko, besteen artean (50 minutu). 

Ondoren, bideoarekiko iritziak partekatuko dira (10 minutu). 

35. Taula: “Bizitza osasungarria da?” jardueraren azalpena eta xehetasunak. Iturria propioa. 

Jarduera bukatzean, estasiari buruzko edukia azalduko zaie. 

6. JARDUERA 

Izena: “Albistea” 

Helburua 
Drogen aizundutasunaren eta ezjakintasunaren 

arriskua adieraztea. 

Teknika mota Idatzia eztabaidarekin 
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Iraupena 15´ 

Osasun-agenteak Erizaina 

Baliabideak 6.jarduera betetzeko fitxa 

Azalpena: 

Estasiari buruzko albiste bat jarriko zaie eta talde osoan eztabaidatuko dugu.  

36. Taula: “Albistea” jardueraren azalpena eta xehetasunak. Iturria propioa. 

“Albistearen” ostean, geratzen diren droga mota guztiak azalduko dira. 

7. JARDUERA 

Izena: “Ez zara zu kaltetzen den bakarra” 

Helburua 
Drogen efektuak barneratzea eta trafiko istripuez 

kontzientziatzea. 

Teknika mota Bideoa diskusioarekin 

Iraupena 15´ 

Osasun-agenteak Erizaina eta udaltzaina 

Baliabideak Proiektorea eta ordenagailua 

Azalpena: 

Droga mota desberdinen efektuak hobeto ikusteko, bideo bat jarriko zaie talde osoari (5 minutu 

baino gutxiago). Efektuak, gizon bat gidatzen dagoela agertzen dira, horregatik, drogen 

efektuez eta trafiko istripuez eztabaidatuko da (10 minutu).  

37. Taula: “Ez zara zu kaltetzen den bakarra” jardueraren azalpena eta xehetasunak. Iturria propioa. 

8. JARDUERA 

Izena: “Kantuen esanahiak” 

Helburua Droga mota eta efektuak identifikatzea. 

Teknika mota Testuaren analisia 

Iraupena 20´ 

Osasun-agenteak Erizaina  

Baliabideak 8.jarduera betetzeko fitxa 

Azalpena: 

Lauko taldeetan banatuko dira, talde bakoitzari kantu baten letra zati bat emango zaie, horri 

buruz hausnartu eta gero, galdera batzuk erantzun beharko dituzte (10 minutu). Bukatzean 

talde osoak komentatuko ditugu (10 minutu).  

38. Taula: “Kantuen esanahiak” jardueraren azalpena eta xehetasunak. Iturria propioa. 
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9. JARDUERA 

Izena: “1, 2, 3…PREST!” 

Helburua Drogei buruz ikasi dutela frogatzea. 

Teknika mota Galdetegia 

Iraupena 25´ 

Osasun-agenteak Erizaina 

Baliabideak Taularen azpiko fitxa erizainarentzat 

Azalpena: 

4 edo 5 kideko azpitaldeetan banatuko dira ikasleak eta talde bakoitzeko bozeramaile bat 

aukeratuko dute. Erizainak drogei buruzko galdera batzuk planteatuko ditu, eta galdera 

bakoitzaren ondoren, erantzuna emateko azpitaldeen bozeramaileak eskua altxatu beharko du. 

Bozeramaileetatik lelen eskua altxatzen duenak izango du lehendabizi erantzun egokia 

emateko aukera. Erantzun zuzen batekin erantzuten badu, puntu bat gehituko (+1)  zaio 

taldeari, baina huts egiten badu, puntu bat kenduko (-1) zaio. Aurretik, arbelean sistema bat 

diseinatuta egongo da azpitaldeen erantzun zuzenak eta okerrak kontatzeko. Bukatzean, talde 

irabazlearen partaideei boligrafo bana emango zaie. 

39. Taula: “1, 2, 3…PREST!” jardueraren azalpena eta xehetasunak. Iturria propioa. 

Erizainak “1, 2, 3…PREST!” jarduera burutzeko fitxa edukiko du, hurrenez hurren: 

GALDERAK: 

Tabakoa 

 Zein da sustantzia psikoaktiboa? 

 Nikotinak mendekotasun handia sortzen al du? 

 Zer gehigarri erabiltzen dira kearen gogortasuna murrizteko? Eman adibide bat. 

 Esan sortu dezakeen gaixotasun kronikoetako bat. 

 Ze efektu sortu dezake tabakoak nerabeetan? 

Edari alkoholdunak 

 Zein da sustantzia psikoaktiboa? 

 Alkoholaren kontsumo kaltegarria, heriotza goiztiar aurreikusgarria eragiten 

duten faktore nagusien artean dago?  

 Alkoholaren kontsumazio kronikoa eta intentsua behar da kalte organikoak 

eragiteko?  
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 Zein da nerabeek duten edateko kontsumo-mota nagusia? 

 Zer arrisku-faktorerekin dago lotuta alkohola? Eman adibide bi. 

Kalamua 

 Zein da sustantzia psikoaktiboa?  

 Zein modutan kontsumitu daiteke kalamua?  

 Nola aurkeztu daiteke kalamua? 

 Zeintzuk dira kalamuaren kontsumoaren efektuak? Aipatu batzuk. 

 Zergatik da kalamua gazteetan gehien kontsumitzen den droga ilegala? 

 Kalamuak onura mediko potentzialak ditu? Eman adibide bat. 

Estasia 

 Zein beste izen ditu estasiak?  

 Normalean aizunduta egoten al da? 

 Nolakoa da estasia bere forma puruan? 

 Nondik hartzen da estasia?  

 Zer efektu eragiten ditu? Aipatu batzuk. 

Anfetaminak 

 Zein da anfetamina moten artean gehien erabiltzen dena?  

 Nola aurkezten da normalean?  

 Normalean aizunduta egoten al da Speed-a? 

 Zeintzuk dira kontsumitzeko moduak?  

 Zein efektu eragiten ditu? Aipatu batzuk. 

 Zertarako hartzen dituzte ikasle batzuk anfetaminak?  

Kokaina 

 Ze landaretatik dator kokaina? 

 Nola agertzen da merkatuan? 

 Zeintzuk dira koka-orriaren beste deribatu batzuk? Aipatu bat. 

 Zeintzuk dira kokaina kontsumitzeko moduak? 

 Ze efektu eragiten ditu? Aipatu batzuk. 

Heroina 

 Nondik dator heroina?  
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 Nola aurkezten da  heroina?  

 Zein da heroina puruena? 

 Zeintzuk dira heroina kontsumitzeko moduak? 

 Ze efektu eragiten ditu? Izendatu pare bat. 

 Xiringak partekatzean infekzioak transmititzeko arrisku handian jartzen diete 

gazteei? Eman adibide bat.  

Haluzinogenoak  

 Zer dira haluzinogenoak?  

 Zenbat haluzinogeno mota daude?  

 Zeintzuk dira haluzinogeno arruntenak? Aipatu bi. 

 Zeintzuk dira kontsumitzeko modu ohikoenak?  

 Ze efektu eragiten dituzte? Aipatu bi. 

Iturria: nik egina. 

22. Eranskina – 3. gaiko jardueren azalpenak. 

Arrisku zein babes faktoreentzako saio oso bat hartuko da, oso garrantzitsua delako 

arrisku faktoreak saihestea eta babes faktoreak sustatzea. Horregatik, arrisku zein 

babes faktoreen edukia azaldu ondoren, hurrengo jarduerarekin hasiko dira: 

1. JARDUERA 

Izena: “Ikerketa-lanetan” 

Helburua Kasu baten arrisku zein babes faktoreak identifikatzea. 

Teknika mota Testuaren analisia 

Iraupena 25´ 

Osasun-agenteak Erizaina eta psikologoa 

Baliabideak 1.jarduera betetzeko fitxa 

Azalpena: 

4 edo 5 kideko azpitaldeetan banatuko dira eta denei kasu berdina emango zaie, talde txikietan 

kasu hori ikertu eta arrisku zein babes faktoreak identifikatu beharko dituzte (10 minutu). 

Ondoren, talde osoan egingo dira zuzenketak (15 minutu). 

40. Taula: “Ikerketa-lanetan” jardueraren azalpena eta xehetasunak. Iturria propioa. 
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2. JARDUERA 

Izena: “Benetan nahi duzu?” 

Helburua 

 Taldearen presioa faktore erabakigarri gisa identifikatzea 

nerabeen jokabideetan eta drogen kontsumoaren hasieran. 

 Taldearen presioarekiko zaurgarritasuna areagotzen duten 

banakako aldagaiak identifikatzea. 

 Taldearen presioarekiko erresistentzia-gaitasunetan 

entrenatzea. 

Teknika mota Rol-playing 

Iraupena 45´ 

Osasun-

agenteak 
Erizaina, udaltzaina, gizarte hezitzailea eta psikologoa 

Baliabideak 2.jarduera betetzeko fitxa 

Azalpena: 

Aurretik egindako lau taldetan banatuko dira. Talde bakoitzari eszena bat eman eta hau 

interpretatu beharko dute (20 minutu). Eszena bakoitzaren interpretazioa bukatzean, aktoreei 

nola sentitu diren eta hasierako jarrerari eusteko zer zailtasun izan dituzten adierazteko 

eskatuko zaie (10 minutu). Ondoren, behatzaileek eszena komentatuko dute, eta bukatzeko, 

talde osoarekin eztabaidatuko da (15 minutu). 

41. Taula: “Benetan nahi duzu?” jardueraren azalpena eta xehetasunak. Iturria propioa. 

23. Eranskina – 4. gaiko jardueren azalpenak. 

Lehendabizi, drogadikzioa eta drogadikzioak sortzen dituen eraginak edo aldaketak 

azalduko dira, ondorengo jarduerarekin ekin ahal izateko: 

1. JARDUERA 

Izena: “Mendekotasuna al duzu?” 

Helburua 

 Mendekotasun jarrera edo kontrolezko jarrera den 

identifikatzea. 

 Beraien jarrerak mendekotasunezkoak badira 

kontzientziatzea. 

Teknika mota Galdetegia 

Iraupena 20´ 

Osasun-agenteak Erizaina, gizarte hezitzailea eta psikologoa 

Baliabideak 1.jarduera betetzeko fitxa 

Azalpena: 

Talde txikietan landuko diren esaldiak banatuko dira. Esaldiek, mendekotasunezko edo 
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kontrolezko jarrerak erakusten duten identifikatu behar dira (10 minutu). Ondoren, talde handian 

eztabaidatuko dira (10 minutu). 

42. Taula: “Mendekotasuna al duzu?” jardueraren azalpena eta xehetasunak. Iturria propioa. 

2. JARDUERA 

Izena: “Ikusten al duzu zure burua horrela?” 

Helburua Kontzientziatzea mendekotasunetik irtetea oso zaila dela. 

Teknika motak Bideoa diskusioarekin eta idatzia diskusioarekin 

Iraupena 20´ 

Osasun-agenteak Erizaina eta gizarte hezitzailea  

Baliabideak Proiektorea eta ordenagailua eta 2. jarduera betetzeko fitxa 

Azalpena: 

Heroinaren erruz, abstinentzia sindromea pasatzen ari den gizon baten bideo bat jarriko zaie 

talde osoari (5 minutu baino gutxiago), gero Trainspotting pelikulako bi esaldi irakurri eta iritziak 

partekatuko dira (15 minutu). 

43. Taula: “Ikusten al duzu zure burua horrela?” jardueraren azalpena eta xehetasunak. Iturria 

propioa. 

3. JARDUERA 

Izena: “Erru gabeko infernua” 

Helburua 

 Drogen kontsumoa norberaren gaizkitzat edo arazotzat 

bakarrik ez hartzea. 

 Drogazaletasunak maite dutenei infernua pasarazten diotela 

konturatzea. 

 Drogazaleen ingurukoekin enpatizatzea. 

Teknika mota Testuaren analisia 

Iraupena 30´ 

Osasun-agenteak Erizaina, gizarte hezitzailea eta psikologoa 

Baliabideak 3.jarduera betetzeko fitxa 

Azalpena: 

Talde txikietan banatuko dira. Talde bakoitzari drogazaleen familiek adierazi duten esaldi 

batzuk bananduko zaio, bertan sentimenduak identifikatu eta sorrarazten dizkien sentsazioak 

eta pentsamenduak adieraziko dituzte (15 minutu). Ondoren, talde osoan komentatu eta 

eztabaidatuko dira (15 minutu). 

44. Taula: “Erru gabeko infernua” jardueraren azalpena eta xehetasunak. Iturria propioa. 
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24. Eranskina - 1. gaiko jarduera 

1. GAIA – 2. Jarduera: “Definizioa” 

 Talde txikietan batu ostean, drogei buruzko definizio orokorra atera eta talde 

osoari aurkeztu.  

Ideiak: 

 

 

Definizioa: 

 

Iturria: nik egina. 

1. GAIA – 3. Jarduera: “Esperientzia eta pertzepzioa” 

 Bakarka, bizitzan zehar kontsumitutako drogak eta beraien maiztasuna 

adierazi. Adierazitakoa talde osoan helaraziko da.  

Kontsumitutako droga/k eta maiztasuna: 

 

 

 

 

Pertzepzioa:  

Iturria: nik egina. 
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1. GAIA – 4. Jarduera: “Begiak ireki!” 

 Talde txikietan banatu eta famatu hauek drogekiko duten arazoak irakurri 

ostean, iritziak garatu eta talde osoari konpartitu.  

Daniel Radcliffe 

 

Harry Potterren interpreteak, ez zuen hasieran fama ondo eraman eta edari 

alkoholdunetan murgildu zen. Aktoreak aitortu du, filmazioetara zerbait mozkortuta 

iristen zela eta alkoholak mundutik isolatu zuela: “Egunez nire etxean geratzen nintzen 

eta bakarrik edaten nuen. 20 urterekin alkoholaren esklaboa nintzen. Patetikoa zen, ez 

nintzen ni”. 

Whitney Houston 

 

“Ni neu naiz nire deabru nagusiena” aitortu zuen Whitney Houstonek tristeziaz 

egindako elkarrizketan. 2002an, egiaztatu zen drogekiko mendekotasuna zuela. 

Ordunik, haren ahotsa, gorputza eta burua hondatzen joan ziren, 2012an hil arte, 48 

urte zituela, burua bainuontzi baten azpian zuela. 
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Macaulay Culkin 

 

14 urterekin gurasoengandik independizatu zen. Eskola utzi zuen, eta drogazale egin 

zen, besteak beste, heroina eta lasaigarri kopuru handia kontsumitzen zituen. 2004an 

atxilotu egin zuten, drogak edukitzeagatik. 

Demi Lovato 

 

“Hegazkinetan, komunetan kamuflatzen nuen, gauerdian. Inork ez zekien. Ez nintzen 

gai kontsumitu gabe egoteko”. Drogen ondorioz 3 bider gaindosira iritsi zen, sexu-

erasoak jasan zituen, eta ikusmena galtzera iritsi zen, legez itsu geratu arte. 

Ed Sheeran 

 

“Uste dut azukrea, gauza gozoak, zabor-janaria, kokaina, alkohola eta beste gauza 

batzuk ondo sentiarazten dutela, baina azkenean, batentzat okerrena izaten da. 
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Egunero hartzen nuen eta normala bihurtu zen. Dena dieta txar batera mugatu zen, 

edatera eta eguzkiaren argia ikusi ere egin gabe, egunez lo egiten nuen, eta gero, 

gauez show-a egin eta ospatu egiten nuen. Lau bat hilabetez ez nuen eguzkiaren 

argirik ikusi, eta azkenean triste egoten hasi nintzen. Inoiz ez naiz halako baxura erori. 

Ez nuen bizitzaren zentzua aurkitzen.” Abeslariak aitortu zuen izu-krisiak izaten 

jarraitzen duela, baina geroz eta maiztasun gutxiagoz. 

Iturria: nik egina. 

1. GAIA – 5. Jarduera: “Konturatzen al zara?” 

 Talde txikietan elkartu ostean, drogei buruzko alderdi onak, neutroak eta 

txarrak/kaltegarriak adierazi. Ondoren, talde osoari helarazi.  

Alderdi onak: 

 

 

Neutroak: 

 

 

Alderdi txarrak/kaltegarriak: 

 

Iturria: nik egina. 
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25. Eranskina - 1. gaiko jarduera 

2. GAIA – 1. Jarduera: “Merezi al du?” 

 Bakarka tabakoari buruzko galdetegiari erantzun. Ondoren, talde osoan 

komentatuko dira galderen erantzunak. 

GALDETEGIA: 

- Tabakorik erretzen al duzu? 

- Zer da zuretzako erretzea? 

- Zigarro bat pizteak zer suposatzen dizu? 

- Beste lagun bat erretzen dagoenean nola sentitzen zara? 

- Festetan zigarro bat eskaintzen dizutenean, zer pasatzen da zure 

burutik? 

- Zigarro bat eskuan edukitzean ze sentsazio sorrarazten dizu? 

Iturria: nik egina. 

2. GAIA – 2. Jarduera: “Ez duzu kontsumitzen, berak kontsumitzen zaitu” 

 Talde osoak tabakoari buruzko irudia hausnartu.  

 

Iturria: nik egina. 
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2. GAIA – 3. Jarduera: “Egia ala gezurra” 

 Talde txikietan banatu eta alkoholari buruzko ariketa hau burutu. Zuzenketak 

denon artean egingo dira. 

ESALDIAK EGIA/GEZURRA ARRAZOIAK 

Alkoholak erreflexuak gutxitzen ditu, motelago 

egiten zaitu. 

  

Garunaren garapen osoa 21 urterekin 

amaitzen da, eta horregatik, adin txikikoetan 

alkohol gehiegi edateak zerebroa gehiago 

kaltetzen du, eta ikasteko eta memorizatzeko 

gaitasunari eragiten dio. 

  

Festa edo ospakizun on batean, alkohola 

hartu behar da ondo pasatzeko. 

  

Alkohola kontsumitzeak erabaki txarrak 

hartzera eraman zaitzake, adibidez, nahi ez 

duzun norbaitekin kiribildu edo beste droga 

bat probatu. 

  

Garagardoa hartu ondoren motorra hartzea ez 

da arriskutsua. 

  

Alkohola elikagai bat da, eta horregatik ditu 

hainbeste kaloria. 

  

Zenbat eta lehenago hasi edaten, orduan eta 

probabilitate handiagoa duzu alkoholikoa 

izateko. 

  

Edari alkoholdunak kontsumitzea ez da 

kaltegarria, adingabeei ere ez baitzaie 

debekatzen. 

  

Norbaitek asteburuetan bakarrik mozkortzen 

bada, horrek ez du mendekotasun-arazorik. 

  

Alkoholak beti gibela kaltetzen du, batez ere 

denbora gutxian asko edaten denean. 

  

Iturria: nik egina. 
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2. GAIA – 5. Jarduera: “Bizitza osasungarria da?” 

 Bideo hau talde osoan eztabaidatu. 

“ 21 días fumando porros” 

 

Eginkizun propioa. Bideoa eskuragarri: https://www.dailymotion.com/video/x1yqk2v 

2. GAIA – 6. Jarduera: “Albistea” 

 Albiste hau talde osoan eztabaidatu. 

ALBISTEA: 

Estasiari buruz esan behar den lehenengo gauza kezkagarria da, adingabeetan 

eragiten dituela heriotza kasu gehienak. Duela pare bat aste, Manchesterren, 12 urteko 

hiru neska egoera kritikoan egon ziren "Teddy Bears" kontsumitu ondoren, eta antza, 

hartz itxuraren estasia zen. Hiru neskak egonkor eta suspertzen ari dira 

gertatutakoaren ondoren, eta hautsi egin dute Ingalaterrako historiako pertsonarik 

gazteenak izatearen errekor tristea, estasiarekin edo haren eratorriekin intoxikatu 

baitira. Gertakizun hori, Faye Allen, 17 urtekoa, Manchesterren hil eta hilabete eta erdi 

geroago gertatu zen. Faye Allen bere lehen “rabera” joan eta estasiaren lehen pilula 

kontsumitu ondoren hil zen. Poliziaren arabera, estasiaren konprimitu normal baten 

dosi bikoitza zuen. 

Albistea eskuragarri: https://www.vice.com/es/article/ez9ybz/por-qu-la-gente-se-est-muriendo-al-consumir-

xtasis 

  

https://www.dailymotion.com/video/x1yqk2v
https://www.vice.com/es/article/ez9ybz/por-qu-la-gente-se-est-muriendo-al-consumir-xtasis
https://www.vice.com/es/article/ez9ybz/por-qu-la-gente-se-est-muriendo-al-consumir-xtasis
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2. GAIA – 7. Jarduera: “Ez zara zu kaltetzen den bakarra” 

 Bideo hau talde osoan eztabaidatu. 

 

Eginkizun propioa. Bideoa eskuragarri: https://www.youtube.com/watch?v=lcrC_zB8Jpw  

2. GAIA – 8. Jarduera: “Kantuen esanahiak” 

 Talde txikietan banatu eta tokatutako kantuari buruz hausnartu ostean, galderei 

erantzun. Ondoren, talde guztiari helarazi.  

 

1. Taldea: The Beatles - Lucy in the Sky With Diamonds  

Síguela hasta un puente junto a una fuente 

Donde la gente en columpios de caballos come pasteles de malvavisco 

Todo el mundo sonríe mientras pasas por las flores 

Que crecen tan increíblemente alto 

Taxis de periódico aparecen en la orilla 

Esperando para llevarte lejos 

Sube en la parte trasera con la cabeza en las nubes,y te fuiste 

Lucy en el cielo con diamantes… 

Imagínate en un tren en una estación 

Con porteros de plastilina con corbatas de cristal 

De repente, alguien está allí en el torniquete 

La chica con ojos de caleidoscopio 

Kantua eskuragarri: https://www.youtube.com/watch?v=mgNYK96lQOg   

https://www.youtube.com/watch?v=lcrC_zB8Jpw
https://www.youtube.com/watch?v=mgNYK96lQOg
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2. Taldea: El pescao – Buscando el sol 

 

Siempre que me despierto 

Busco algo que me de esa sensación 

Te encuentro y paso el tiempo 

Navegando entre el misterio y tu sabor. 

Y la imaginación vuela para recorrer 

El resto. 

Me creas un estado tan aislado 

Y perfumado por tu olor. 

No sé si estás detrás 

O soy yo el que está allí. 

Y entro en un estado tan perfecto. 

Pareces deshacer todo lo que está aquí 

Y encuentro que hay un lado casi opuesto. 

Haces que se me pasen las horas 

Y salga el sol, a veces, antes de tiempo. 

Creces siempre en lugares secretos 

Buscando el sol, buscando el sol... 

Si salgo paseando por el parque 

Con las flores ... 

Me encuentro y me hago parte 

De las risas que se crean con tu olor. 

Y veo el cielo azul; 

Vienen mis amigos con el resto. 

Kantua eskuragarri: https://www.youtube.com/watch?v=K7ugiuXP_ao  

  

https://www.youtube.com/watch?v=K7ugiuXP_ao
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3. Taldea: Fangoria - No sé qué me das  

Puede que sólo sea artificial 

Puede que a mi manera, me sirva para olvidar 

Prometí que nunca, volvería a caer 

Pero esta vez no lo quiero evitar 

Es que me hace volar 

Como el águila que vuela en libertad 

Sobre el valle lejos de la tempestad 

Como el viento cuando cruza la ciudad 

Con el rumbo fijo y sin mirar atrás 

No sé qué me das 

Que me hace volar (x3) 

Más alto de lo que nunca soñé 

Puede que sólo dure, un poco más 

Dicen que lo sube, también tiene que bajar 

Como el sol entre las nubes 

Hacia el horizonte irá 

Sabiendo que mañana amanecerá… 

Como una montaña se vuelve volcán 

No sé qué me das 

Y de un remolino surge un huracán 

No sé qué me das 

Como una granada a punto de explotar 

No sé qué me das… 

Kantua eskuragarri: https://www.youtube.com/watch?v=gx82YWTjawE  

  

https://www.youtube.com/watch?v=gx82YWTjawE
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4. Taldea: Ricky Martin – María  

Un, dos, tres 

Un pasito pa'delante María 

Un, dos, tres 

Un pasito pa' atras 

Ella es una mujer especial 

Como caída de otro planeta 

Ella es, un laberinto carnal 

Que te atrapa y no te enteras 

Así es María 

Blanca como el día 

Pero es veneno 

Si te quieres enamorar 

Así es María 

Tan caliente y fría 

Que si te la bebes 

De seguro te va a matar 

 

Un, dos, tres 

Un pasito pa'delante María 

Un, dos, tres 

Un pasito pa' atras 

Aunque me muera ahora, María 

María, Te tengo que besar 

Ella es como un pecado mortal 

Que te condena poco a poco 

Ella es un espejismo sexual 

Que te vuelve loco loco 

Así es María 

Blanca como el día 

Pero es veneno 

Si te quieres enamorar… 

Aunque me muera ahora, María 

María, a mí qué más me da 

Kantua eskuragarri: https://www.youtube.com/watch?v=vCEvCXuglqo  

https://www.youtube.com/watch?v=vCEvCXuglqo
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GALDERAK: 

- Zein mezu transmititzen du kantuak? 

- Zeri buruz hari dela uste duzu? 

- Mendekotasuna erakusten al du? 

- Kantuek eragin al dezaketela uste duzu kontsumitzerako orduan? 

Iturria: nik egina. 

2. GAIA – 9. Jarduera: “1, 2, 3…PREST!” 

 Fitxa hau erizainak edukiko du. 

 Talde txikietan elkartu eta talde bakoitzeko bozeramaile bat aukeratu. Erizainak 

drogei buruzko galdera batzuk planteatuko ditu, eta galdera bakoitzaren 

ondoren, erantzuna emateko azpitaldeen bozeramaileak eskua altxatu beharko 

du. Bozeramaileetatik lelen eskua altxatzen duenak izango du lehendabizi 

erantzun egokia emateko aukera. Erantzun zuzen batekin erantzuten badu, 

taldeari puntu bat gehituko (+1)  zaio, baina huts egiten badu, puntu bat 

kenduko (-1) zaio. 

Iturria: nik egina. 

26. Eranskina - 3. gaiko jarduera 

3. GAIA – 1. Jarduera: “Ikerketa-lanetan” 

 Talde txikietan kasua ikertu eta arrisku zein babes faktoreak identifikatu. 

Zuzenketak denon artean egingo dira.  

KASUA: 

17 urteko mutila, zentro baten ingresatuta egon da drogekin duen arazoa konpontzeko. 

Zentrotik irten ahala gure kontsultara etorri da berriro ere laguntza eske. 

Bere familiari buruz: 

Amak 45 urte ditu eta depresioaren ondorioz tratamendu psikiatrikoan egon zen. 

Aitaren anaia bat toxikomanoa izan zen (heroinaren mendekoa), eta uste dute agian 

diagnostikatu gabeko arreta-gabeziaren eta hiperaktibitatearen nahastea izan zituela. 
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Erditzeari buruz: 

Erditzean fetuaren sufrimendua izan zuen, eta zesarea egin behar izan zioten bere 

amari. Ez zuen jaioberriak ingresatzeko beharrik izan. 15 hilabete zituela, gauari 

beldurra zuen etapa bat aurkeztu zuen. 

Drogekin duen arazoei buruz: 

Kalamua kontsumitzen hasi zen 15 urterekin. Lehenengo urtean, abusu-eredu bati 

eutsi zion (8-10 porro astean), eta gero, intentsitatea handitu egin zen, mendekotasun-

eredu batera iritsi arte (10-15 porro egunean). Hala ere, kontsumo-erritmoa aldatu 

egiten zuen diruaren arabera (gurasoek ematen zioten diru guztia inbertitzen zuen). 

Erre gabe egon zen gehieneko aldia 2 egunekoa izan zen, abstinentzia-sintomak 

agertu zirelarik. 

Noizean behingo alkohol-kontsumoa izaten zuen (asteburuetan, 5-6 edari estandar), 

abusu-/mendekotasun-irizpideak bete gabe. 

Lorpen pertsonalak: 

Jatorrizko familiarekin bizi da. Lehen hezkuntza emaitza onekin atera zuen, DBH 

amaitu eta Batxilergoa hasi zen. Orduan kalamuaren kontsumoa handitu eta 

errendimendu akademikoa jaitsi egin zen, eta ondorioz, Erdi Mailako Modulu bat hasi 

zuen, gaur egun elektrizitatearen arloan ari dena. Lehen abestiak idazten zituela esan 

du, baina orain «gauzak ez daudela kantatzeko». Gizarte-harremanak moduluko 

lankideekin ezartzen ditu, eta gehienek porruak erretzen dituzte. Sozialgarria eta 

kanporakoia da. 

Gaur eguneko egoera: 

Porruen kontsumoak gurasoekin zuen harremana okerragotzea eragin dio (aitarekin 

eraso fisikoa ere izan du). Ospitaleratu aurreko asteetan onartu zuen «burua azkarregi 

joaten zait, kalamua burua kontrolatzen ari zaidala uste dut, baina berriro kontrolatu 

nahi izan behar da, sendatzeko». Azken hilabetean, loaren erritmoa aldatu zitzaion. 

Familiak egonezina nabaritzen zion, gelara sartzen eta handik irteten zen behin eta 

berriz, eta egoera hori honela laburbiltzen zuen: «oso arraro nengoen, oso urduri, hitz 

arraroak esaten eta gauza arraroak idazten…». 

Iturria: Rodríguez L, Flores AM. Consumo de drogas en la adolescencia [Internet]. SEMA.  [kontsulta data 

apirilak 20a]. Eskuragarri: https://www.cursopsiquiatriasema.com/caso-clinico-tema-17-consumo-de-

drogas-en-la-adolescencia/ Moldatua. Nik egina.  

https://www.cursopsiquiatriasema.com/caso-clinico-tema-17-consumo-de-drogas-en-la-adolescencia/
https://www.cursopsiquiatriasema.com/caso-clinico-tema-17-consumo-de-drogas-en-la-adolescencia/


  
 

68 
 

3. GAIA – 2. Jarduera: “Benetan nahi duzu?” 

 Talde txikietan elkartu eta eszena hauek interpretatzean sentimenduak zein 

edukitzen diren zailtasunak komentatuko dira. Bukatzean, guztion artean 

eztabaidatu.  

1. ESZENA: Lagunen artean kontsumo-eskaintza eta talde-presioa 

birsortzea. 

Lagun-talde bat beren harreman-estiloaren eta adinaren leku adierazgarri batean 

bilduta daude (parkea, etxea, autoa, abiatu aurreko unea, diskoteka batean, etab.). 

Horietako bik behin baino gehiagotan kontsumitu dute LSDa, eta gainerakoei 

kontsumitzea proposatu diete. Bi lagunak, lankideei LSDa eskaini eta kontsumi 

dezaten konbentzitzen saiatzen dira. Lagun batzuek uko egin behar diote 

kontsumitzeko eskaintzari, eta irmo eutsi behar diote erabaki horri. Gainerako lagunek 

askatasun handiagoa izango dute eszenaren barruan beren jarrera interpretatu eta 

hautatzeko. 

2. ESZENA: Diskotekan “ligatu” duten gazteen artean kontsumo-eskaintza 

eta talde-presioa birsortzea. 

Ezagutzen ez diren hiru mutil eta hiru neska diskotekara joan dira. Talde batek besteari 

kokaina kontsumitzea proposatzen dio (adibidez, arraia bat egitea komunean). Batzuk 

kontsumitzeko prest daude eta beste batzuk ez. Kontsumitzeko edo ez kontsumitzeko 

erabakia hartzeko arrazoiak azaldu beharko dituzte. 

3. ESZENA: Kontsumoaren ondorio organikoak. 

Gazte-talde bat igandean bildu dira, aurreko gauean “martxan” egon ondoren. 

Horietako batek komentatzen du “taldeko kide” batek larrialdi-zerbitzuen laguntza 

behar izan zuela gauean, antsietate krisi bat izan baitzuen, eta ondoren, konortea 

galdu zuela. Kalean edaten egon ziren, eta alkohola eta anfetamina kontsumitu 

zituzten. Ospitalean ingresatuta geratu da. Lagunek egoera komentatzen dute beraien 

iritzi pertsonalak komentatuz eta beste batek berriz, gazteen eta drogen arteko 

kaltegarritasuna komentatu beharko du. 

4. ESZENA: Kontsumoaren legezko ondorioak. 

Lagun batzuk parkean elkartu dira, eta horietako bik gainerakoei, poliziak ketamina eta 

crack-a kontsumitzen harrapatu zituela esan diete. Droga konfiskatu eta isuna jarri 

zieten. Gainerako lagunek egoerari buruzko iritzia eman eta lagunari aurkezten 
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zaizkion aukeren inguruan eztabaidatu beharko dute. Lagunetako batek kontsumoa 

uzteko argudioak eman ditzake, eszenan birsortutako ondorioetan oinarrituta. 

Iturria: Franco M, Hernández T. “Rayas”, programa de prevención del rescurso juvenil de cocaína. ADES 

[Internet]. 2006 [kontsulta data apirilak 20a]. Eskuragarri: 

http://www.fundacioncsz.org/ArchivosPublicaciones/147.pdf Moldatua. Nik egina. 

27. Eranskina - 4. gaiko jarduera 

4. GAIA – 1. Jarduera: “Mendekotasuna al duzu?” 

 Talde txikietan ariketa burutu ostean, talde osoan eztabaidatu.  

 
MENDEKOTASUNA KONTROLA 

Bi kopa ardo hartzen ditut asteburuetan.   

Egunero erretzen dut zigarro kaxa bat.   

Jaiki ondoren, egunero bi garagardo hartzen ditut.   

Ezin diot aurre egin eguneroko bizitzari drogarik 

kontsumitu gabe. 

  

Alkohola edaten dudanean (3 egun/astean) 

kontrola galdu eta amarekin haserretzen naiz. 

  

Asteburuan bi porrito erretzeak lasaitu egiten nau.   

Asko gustatzen zait erretzearen sentsazioa, kea 

ahotik botatzea, atzapar tarteetan zigarroa 

edukitzea etab. 

  

Ostiralean izan nuen lehen esperientzia drogekin.   

Drogek bizitzan esperientzia betegarria izaten 

laguntzen didate. 

  

Asko gustatzen zait erretzea eta ez dut utzi nahi.   

Azterketa garaietan anfetaminak hartzen ditut.   

Gai bati buruz norbaitekin hitz egiten dudan 

bakoitzean erretzeko ohitura dut. 

  

Lehengoan, lagunek eta biok marihuanazko 

bizkotxo bat prestatu genuen. 

  

Ezin dut lo egin kalamua erre gabe.   

Iturria: nik egina. 

  

http://www.fundacioncsz.org/ArchivosPublicaciones/147.pdf
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4. GAIA – 2. Jarduera: “Ikusten al duzu zure burua horrela?” 

 Bideoa ikusi, hurrengo esaldiak irakurri eta iritziak partekatu. 

 

Eginkizun propioa. Bideoa eskuragarri: https://www.youtube.com/watch?v=NrhqA6Gzk7k&t=22s 

Trainspotting-eko pelikulan zera diote:  

- "Nuestra única respuesta era seguir igual y a la mierda con todo. 

Acumular miseria tras miseria, apilarla sobre una cucharilla y disolverla 

con una gota de bilis, después inyectarla sobre una vena apestosa y 

purulenta y vuelta a empezar. Seguir igual, levantarse, salir, robar, 

putear a la gente. Lanzándonos con anhelo en pos del día en que todo 

saldría mal, porque no importa cuánto guardes para mañana o cuanto 

robes, nunca tienes suficiente, no importa la frecuencia con que salgas 

a atracar o a robar a la gente, siempre tienes que levantarte y volver a 

hacerlo todo otra vez". 

- "Elige la vida [...] ¿pero por qué iba yo a querer hacer algo así? Yo elegí 

no elegir la vida: elegí otra cosa. ¿Y las razones? No hay razones. 

¿Quién necesita razones cuando tienes heroína?". 

Pelikula osoa eskuragarri: https://seriesmovil.io/trainspotting-sin-limites-1996-pelicula-

completa_b3d1aa4bc.html  

Iturria: (41). Eginkizun propioa. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=NrhqA6Gzk7k&t=22s
https://seriesmovil.io/trainspotting-sin-limites-1996-pelicula-completa_b3d1aa4bc.html
https://seriesmovil.io/trainspotting-sin-limites-1996-pelicula-completa_b3d1aa4bc.html
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4. GAIA – 3. Jarduera: “Errurik gabeko infernua” 

 Talde txikietan esaldi hauek transmititutako sentimenduak, sentsazioak eta 

pentsamenduak adierazi. Jarraian, talde osoan komentatu eta eztabaidatu.  

Zein esperientzietatik pasatzen da drogazale baten familia?  

“… esan genion ez geniola atea irekiko, iristeko ordua gaueko hamarretan zela, ez 

zetorren, bere bila joan behar ginen, non dagoen jakin behar genuen; batzuetan, 

txapela duen gizonaz mozorrotzen ginen, edozer gauzarekin, non dagoen ez 

genekielako, aurkitu arte, heltzeko eskatzen genion, zabor tartean zegoela pentsatzen 

genuen, botilak saltzen, dena, bilatzen genuenean etxera ekartzen genuen...” 

Familiaren sentimenduak eta transmititutako sentsazioak adierazi: 

 

 

“… nazkatuta geunden bere arazoaz, bizioaz, beti berarekin hitz egiten genuen, gaizki 

egiten zuela esaten genion eta berak entzun egiten gintuen, baina gero berriro ere 

drogak kontsumitzen zituen…”. 

Familiaren sentimenduak eta transmititutako sentsazioak adierazi: 

 

 

“... nire semea komisariaraino iritsi zen, nire semea drogaren erruz borrokatzera iritsi 

zen, poliziek eraman zuten, drogarekin aurkitu zuten eta eraman egin zuten, baina 

gure senide batek epaitegian lan egiten duenez, lehen aldiz atera zuten, berriro erori 

zen, berriro joan eta bueltatu zen, bi egun egon zen gurekin, atera egin zen, berriro ere 

leku berera joan zen, eta berriro ere poliziak eraman zuen, guk ez zela irtengo 
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pentsatzen genuen, gastu mordoa izan genuen han, berreskuratu eta handik atera 

arte, errehabilitazio-zentrora eramateko…”. 

Familiaren sentimenduak eta transmititutako sentsazioak adierazi: 

 

 

“… orduan nik esan nuen, zer gertatzen da, eta gauean barkamena eskatu zidan 

negarrez, nik esan nion hobe zela ospitalean barneratzea, eta hala egin dugunez, 

lasaiago sentitzen naiz…”. 

Familiaren sentimenduak eta transmititutako sentsazioak adierazi: 

 

 

“… badirudi bera pixka bat espiritualki sartzen ari zela, baina ez, Jaunarekin, oso 

familia kristauko kide gara, nahikoa irakurtzen dut nire biblia, ez naiz bataiatua, baina 

eliza polit baten praktikantea naiz. Han, anai-arrebak laguntza espirituala ematen ari 

zaizkit, baita berak irteera bat zuenean ere, purua, otoitz hutsa, purua beretzat, nola 

eskatu espiritualki prestatzeko, bere behin betiko irteera…”. 

Familiaren sentimenduak eta transmititutako sentsazioak adierazi: 
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“…bera etxetik lagunekin irteten zen, orduak pasatzen ziren eta ez zen heltzen, nik 

ezin nuen lorik egin etxera ez zenean heltzen…”. 

Familiaren sentimenduak eta transmititutako sentsazioak adierazi: 

 

 

“…beno, niretzako oso esperientzia txarra izan zen, kezka nuen senarrari gerta 

dakiokeenagatik, horregatik bilatzen nuen…” 

Familiaren sentimenduak eta transmititutako sentsazioak adierazi: 

 

 

“… baina bera lehendik zegoen, eta ez zuen kasurik egiten, eta erlaxatu egiten zen, ez 

zen etortzen, nire ama bila ateratzen zen; ni nekatuta nengoen, ez nintzen etxetik 

ateratzen, baina ama goizeko ordu batetan edo bitan ateratzeak kezkatzen zidan eta 

ama etxean ikusi behar nuen, batzuetan lagundu egiten nion...”. 

Familiaren sentimenduak eta transmititutako sentsazioak adierazi: 
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“… bera kalean drogetan sartuta zegoenean, desesperagarria zen niretzat, zerbait falta 

zela sentitzen nuen”. 

Familiaren sentimenduak eta transmititutako sentsazioak adierazi: 

 

 

- “… azken aldian, berak ere eraman gintuen, etxeko gauza guztiak eraman zizkigun, 

dena eraman zigun, telebista, ekipoa, lapikoak, platerak, dena, dena, dena eraman 

zuen, jaiotzeko zegoen bilobaren arropa, dena eraman zuen, guretzako 

desesperagarria zen, nola lagundu, ez genuelako horrela utzi nahi…”. 

Familiaren sentimenduak eta transmititutako sentsazioak adierazi: 

 

Iturria: (44). Eginkizun propioa. 
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28. Eranskina - Talde dianari bideraturiko galdetegia. 

 Baloratu osasun-hezkuntzako programaren arlo hauek: 

JARRAIBIDEAK: 

Adierazi balorazio eskala honen arabera zure ustez merezi duen zenbakia: 

1: Ez nago batere ados. 

2: Ez nago ados. 

3: Kili-kolo. 

4: Nahiko ados. 

5: Erabat ados. 

ED: Ez dakit. 

 

PROZESUA: 

 Balorazio 

eskala 

1. Saio guztietara joan naiz.  

2. Interesgarria eta entretenigarria iruditu zait.  

3. Ekintzak teoriekiko egokiak izan dira.  

4. Eskuratutako ezagutzak bizitzarako baliagarriak dira.  

5. Eskoletan drogei buruzko osasun-hezkuntza ematea garrantzitsua 

dela nabaritu dut. 

 

6. Orokorrean ikastaroarekin dudan gogobetetze-maila:   

 

EGITURA: 

 Balorazio 

eskala 

Materiala 

1. Material egokia aukeratu da ekintzak burutzeko. 

 

Ingurunea 

2. Instalazio fisikoak egokiak izan dira. 

 

Ordutegia 

3. Taldeen antolaketa egokia izan da. 

4. Saio bakoitzaren iraupena egokia izan da. 

5. Jardueren iraupena egokia izan da. 

6. Ikastaroaren iraupena egokia izan da. 

7. Ikastaroa burutzeko aukeratutako egunak eta orduak egokiak izan 
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dira. 

Osasun-agenteak 

8. Ikastaroan parte hartu duten osasun-agenteak egokiak izan dira. 

 

 

 Erizaina 

 Psikologoa 

 Gizarte hezitzailea  

 Udaltzaina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aipatu bururatzen zaizkizun iradokizunak eta ekarpenak: 

Iturria: Observatorio para la Calidad de la Formación en Salud. Cuestinario de satisfacción del alumnado 

participante en una actividad formativa [Internet]. 2012 [kontsulta data apirilaren 18ª]: 1-4. Eskuragarri: 

http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/chjfiles/pdf/1323779006.pdf Moldatua. 

Eginkizun propioa. 

  

http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/chjfiles/pdf/1323779006.pdf
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29. Eranskina - Osasun-agenteei bideraturiko galdetegia. 

 Baloratu osasun-hezkuntzako programaren arlo hauek: 

JARRAIBIDEAK: 

Adierazi balorazio eskala honen arabera zure ustez merezi duen zenbakia: 

1: Ez nago batere ados. 

2: Ez nago ados. 

3: Kili-kolo. 

4: Nahiko ados. 

5: Erabat ados. 

ED: Ez dakit. 

 

HELBURUAK: 

 Balorazio eskala 

1. Aurretik adierazitako helburuak bete dira.  

2. Aurreikusi gabeko ondorioei erantzun die.   

3. Ikastaroarenganako itxaropenak bete dira.  

 

PROZESUA: 

 Balorazio eskala 

1. Ikasle kopurua egokia izan da.  

2. Ikasleek saioetan parte hartu dute.  

3. Landutako edukia egokia izan da.  

4. Ikasleen zalantzak argitzeko ezagutza egokiak nituen.  

5. Jarduerak burutzeko teknikak egokiak izan dira.  

6. Jarduerak aurkezteko modua egokia izan da.  

 

EGITURA: 

 Balorazio eskala 

Materiala 

1. Material didaktikoa egokia izan da. 

 

Ingurunea 

2. Saioak emateko instalazio fisikoak egokiak izan dira. 

 

Ordutegia  
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3. Aldez aurretik jarritako saioen iraupena egokia izan da. 

4. Jardueren iraupena egokia izan da. 

5. Saioak burutzeko ordutegia egokia izan da. 

6. Saioak burutzeko egunak egokiak izan dira. 

7. Ikastaroaren iraupena zuzena izan da. 

Osasun-agenteak 

8. Osasun-hezitzaileak baloratu: 

 Erizaina 

 Psikologoa 

 Gizarte hezitzailea 

 Udaltzaina 

 

 

 

 

 

 

 

Aipatu bururatzen zaizkin iradokizunak eta ekarpenak: 

Iturria: Observatorio para la Calidad de la Formación en Salud. Cuestinario de satisfacción del docente en 

participante en una actividad formativa [Internet]. 2012 [kontsulta data apirilaren 18ª]: 1-4. Eskuragarri: 

http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/chjfiles/pdf/1323779006.pdf Moldatua. 

Eginkizun propioa. 

  

http://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/chjfiles/pdf/1323779006.pdf
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30. Eranskina - Talde dianari bideraturiko kasu praktikoa.  

 Kasu praktikoa aztertu eta ondoko galderei erantzun. 

KASUA 

Alex 32 urteko gizonezkoa da, seme bakarra. Bere izaera barnerakoia da. Aita 15 urte 

zituenean hil zen. Ama maitekorra eta kanporakoia da. Oinarrizko eskolatzea amaitu 

eta goi-mailako gradu bat ikasten saiatzen da, baina ez du amaitzen. Alkohola maiz 

edaten du 14 urte zituenetik. 18 urtetik 25era, alkohola egunero kontsumitzen du eta 

askotan kokainarekin batera, batzuetan, Speed edo estasia ere. 16 urte zituenetik 

haxixa kontsumitzen du, ikaskideekin hasi zen kontsumitzen eta orain egunero 

erretzen du (5 porru/egun baino gehiago) duela 6 urtetik. Gaur egun, ez du lagunik. 

Bere lan-bizitza oso ezegonkorra izan da hainbat lanetan, baina "drogen ondorioz" huts 

asko egiten zuen; beraz, kaleratu egiten zuten edo ez zioten kontratua berritzen. Ia 

urtebete egon da ingresatuta komunitate terapeutiko batean eta beste erkidego batean 

6 hilabeteko bi egonaldi egin ditu, baina alta ematen ziotenean berriro kontsumitzen 

hasten zen. Azken urte honetan alkoholaren kontsumoa hain handia izaten den, oso 

egoera txarrean dagoela jakinarazten dietenean, familiakoek bere bila joan behar 

izaten dutela. Familiak lagundu egiten dio, ama alargunaren seme bakarra denez, 

ulertzen dute abandonatuz gero ez duela irtenbiderik izango, baina ez dute uste aukera 

gehiago eman ahal izango diotenik. Bera ez dago ados familiak bere bizitza eta 

harremanak erabat kontrolatzearekin, baina baldintzak onartzen ditu. 

 Alexek ba al du mendekotasunik? Ze drogarekiko? edo zeintzuk? 

 Zeintzuk ziren Alex kontsumitzen hasteko edo mendekotasunera bultzatu 

dioten arrisku faktoreak? Eta ba al du babes faktorerik? 

 Zeintzuk izan daitezke goi mailako gradua ez amaitzearen arrazoiak? Eta 

lanik ez edukitzekoak? 

 Ze arazo ditu Alexek? 

 Zergatik hasten da Alex berriro kontsumitzen drogak kontsumitzeari uzteko 

zentroetatik irtetean? 

 Nola senti daiteke Alex? 

 Nolako esperientzia pasatzen hari da Alexen familia, batez ere ama? Zer 

sentimendu sentitu dezakete? 

 Zer sentimendu sentitu ditzake amak? 

 Zergatik sentitzen du Alexek bere familiak erabateko kontrola duela bere 

bizitzan?  
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 Zergatik uste du familiak Alex abandonatuz gero ez duela irtenbiderik 

izango? 

 Alex ohartzen al da egoeraz? 

Iturria: Nik egina.  

 


