TABAKOAREN KONTSUMOAREN
PREBENTZIORAKO
BALIABIDE DIDAKTIKOAK
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BALIABIDE DIDAKTIKOAK
ZER AURKITUKO DUZU MATERIAL HONETAN?
Baliabide didaktikoen gida honetan, tabakoaren kontsumoaren prebentzioa nerabeekin lantzeko hainbat jarduera eta dinamika aurkituko dituzu.
Material hauek hainbat saiotan zehar edo hezkuntza jardunaldi bakar batean zehar
erabil daitezke; eta materialak erraz egoki daitezke erakunde eta programazio mota
desberdinetara.
Dinamikak ez dira ordena zehatz batean egin behar. Dena den, jarduera bakoitza egin
aurretik adieraziko da beharrezkoa edo gomendagarria bada gairen bat lantzea.
Fitxak hiru bloketan banatuta daude:
• Aisialdi estiloak.
• Tabakoari buruzko informazioa.
• Trebetasun sozialak.
AISIALDI ESTILOAK
Aisialdia gure bizitzaren alde garrantzitsua da. Gure gaztetasunean dugun aisialdiak
bizitza osasungarri baterako ohiturak garatzeko orduan eragingo digu. Garrantzitsua
da gazteen aisialdi mota eta horrek haien bizitzan duen eragina ezagutzea.
Era berean, garrantzitsua da baita gazteek izan ditzaketen aisialdi alternatibak
erakustea, tabakoa eta beste drogak alde batera utziz. Aisialdia bera gazteen garapenerako oinarrizko hezkuntza-gunea da. Horregatik, guztiontzat eskuragarri dagoen
aisialdi osasuntsua sustatu behar dugu.
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TABAKOARI BURUZKO INFORMAZIOA
Ezinbestekoa da bai gazteei eta baita bitartekariei informazio fidagarria ematea.
Modu horretan, tabakoaren kontsumoarekin lotutako ideia okerrak baztertu daitezke.
Ideia horiek oso hedatuta daude gure gizartean eta oso nahasgarriak izan daitezke.
Ondorioz, beharrezkoa da zalantzak ebaztea eta segurtasun-klimaren alde lan egitea.
TREBETASUN SOZIALAK
Trebetasun sozial egokiak garatzeak gazteei ez die bakarrik harreman positiboak
eraikitzen lagunduko, baizik eta elkarri hobe eragiten lagunduko diete. Horrez gain,
ikasketa sozial eta emozional izugarria biziko dute. Dudarik gabe, asertibotasuna eta
enpatia funtsezkoak dira gure jardueretan ezinbestekotzat jotzen ditugulako haiek
erabaki arduratsuak har ditzaten.
Kontuan hartu behar da dinamikak 15 laguneko taldeetarako
pentsatu direla gutxi gorabehera, baina dinamizatzaileak talde bakoitzaren errealitatera egokitu ahalko ditu (adina, parte
hartzaile kopurua, testuingurua, etab.).
Fitxa bakoitzean, jarduerari buruzko informazio garrantzitsua
izango dugu: bloke tematikoa, jarduera bakoitzaren helburu
zehatzak, adina, iraupena eta aurretiazko kontzeptuak, garapenerako jarraibideak, gomendioak eta jarduerarako beharrezkoak diren materialak.
Horrez gain, jarduerak burutzen laguntzeko eranskin batzuk
daude. Eranskinak ere moldatu eta/edo aberastu ahalko ditu
dinamizatzaileak.
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DINAMIKA

BLOKE TEMATIKOA

ERANSKINA

eranskina 1. Gymkana

Tabakoari buruzko
informazioa

1 eranskina

2. Dinamikak eta jarduerak

Tabakoari buruzko
informazioa

2 eranskina

3. Aisialdiaren balantza

Aisialdi estiloak

4. Zein ispilutan
ikusten duzu zure burua?

Aisialdi estiloak

3 eranskina

5. Role-playing

Trebetasun sozialak.

4 eranskina

6. Sor ezazu zure abentura

Trebetasun sozialak.

7. Aplikazioaren aurkezpena 0,0 Pasaportea

Aisialdi estiloak, tabakoari buruzko informazioa eta trebetasun
sozialak

1. GYMKANA
BLOKE TEMATIKOA
Tabakoari buruzko informazioa.
HELBURUA
• Tabakismoa saihestea.
• Tabakoaren kontsumo-adina atzeratzea.
• Tabakoaren kontsumo-arriskuaren pertzepzioa handitzea.
• Tabakoaren ondorioei buruz sentsibilizatu eta informatu.
ADIN TARTEA
9-13 urte.
IRAUPENA
Ordubete eta erdi.
GARAPENA
Patioan edo geletan banatuta, froga bakoitza egiteko beharrezko materiala duten
animatzaileak egongo dira. Gazteak, 10-15 pertsonako taldeetan, frogaz-froga joango
dira ordena zehatz bat jarraitu gabe, guztiak egin arte. Talde bakoitzak orri bat izango du eta bertan animatzaileek pegatina bat jarriko diete froga bat gainditzen duten
bakoitzean. Helburua ahalik eta pegatina gehien denborarik laburrenean lortzea da.
Hori lortzen duen taldea irabazlea izango da. Gymkanaren bukaeran oroigarri gisa
sari bat ematea gomendatzen da, ez erretzeko alternatibak daudela azalduz. Keinu
soil horrek jasotako informazioa asko indartzen du eta haien motibazioa sustatzen
du.
GOMENDIOAK
Gymkana gida bat baino ez da, frogak aldatu edo gehitu daitezke pertsonen, denboraren, baliabideen, etabarren arabera.
MATERIAL
1 eranskina ikusi
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2. DINAMIKAK ETA JARDUERAK
BLOKE TEMATIKOA
Tabakoari buruzko informazioa.
HELBURUA
• Tabakoaren kontsumoa saihestu.
• Tabakoaren kontsumo-adina atzeratzea.
• Tabakoaren kontsumo-arriskuaren pertzepzioa handitzea.
ADIN TARTEA
13-17 urte.
IRAUPENA
30 minutu.
GARAPENA
Bi jarduera ditu:
1. “Tabakoaren mitoak eroraraziz”. Horri esker, gaiari buruz parte-hartzaileek izan ditzaketen ideia faltsuak edo zalantzak argitu ditzakegu.
2. “Zer ematen dit erretzeak?”. Horren bidez, tabakoaren kontsumoaren onurak eta
desabantailak landuko dira.
1. Jarduera “Tabakoaren mitoak eroraraziz”
Kahoot bat egingo dugu (jolas baten modukoa den web zerbitzu bat da, galderak
zuzen erantzuten dituztenei puntu gehiago ematen dizkie eta azkenean puntu gehien
duenak irabazten du). Kahoota bukatu ondoren, talde txikietan hausnarketa motz bat
egingo dugu. Aplikazioan ikusitako mitoei eta gure ezagutzei buruzko hausnarketa.
• Mito hauek ezagutzen zenituen? Zure inguruko jendeari entzun dizkiozu? Horiei
buruz duzun iritzia aldatu da? Jendea mitoen inguruan kontzientziatzeko, informazio fidagarria bilatu behar dugu beti.
MATERIALAK
2 eranskina ikusi
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2. Jarduera “Zer ematen dit erretzeak?”
Karratu bat marraztuko dugu kartulina batean, paper jarraituan edo arbelean. Bertan
bizitzaren parte diren hainbat alor azalduko dira (osasuna, bizi-kalitatea, zentzumenak, estatika, ekonomia, gizartea eta alor pertsonala). Jarduera horretan, parte-hartzaileek erretzearen eta ez erretzearen onurak eta desabantailak idatzi beharko
dituzte. Dagokion zutabean kokatuko dituzte alor bakoitzaren arabera. Azkenean,
adierazitakoaren inguruan hausnartuko dugu eta hasiera batean bururatu ez zaizkigun baina garrantzitsuak diren alorrak gehituko ditugu. Ondorio nagusi gisa, erretzearen zergatiari buruz hausnartuko dugu, ez badu (kasik) onurarik eta hainbat desabantaila baditu.

ALORRAK

ERRETZEAREN EZ ERRETZEAONURAK
REN ONURAK

ERRETZEAREN EZ ERRETZEADESABANTAIREN DESALAK
BANTAILAK

OSASUNA
BIZI-KALITATEA
ZENTZUMENA
ESTETIKA
EKONOMIA
GIZARTEA
PERTSONALA
Adibidea. Erretzeari utzi
• Osasuna: Erretzeari uztea erretzaile batek bere bizitza osoan har dezakeen erabakirik osasuntsuena da.
• Bizi-kalitatea: Arnas edukiera hobetzea. Ariketa fisikoa egiteko gaitasuna hobetzea. Arnasketa sintomak desagertzea (eztula, espektorazioa, arnasestua, etabar).
• Zentzumenak: Dastamenta eta usaimena hobetzea.
• Estetika: Azala hobetzea eta begi-zuloak gutxitzea. Hortzetako eta atzamarretako orbanak desagertzea. Ke-usaina arropatik eta iletik desagertzea. Arnasatsa
desagertzea.
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• Ekonomia: Tabakoa utzi ondoren dirua aurreztea.
• Gizartea: Erretzeari uztean, familia- eta gizarte-giroa osasuntsuagoa bihurtzen
da..
• Pertsonala: Erretzeari uztea arrakasta pertsonala da, ondorioz, ondo sentiaraziko
gaitu eta egoera zailen aurre egiteko baliabideak emango dizkigu. Autoestimua
eta norbere eraginkortasuna handitzea.
Taula bukatu ondoren, talde txikietan dinamika honetan landutako onura eta desabantailei buruzko hausnarketa bat egingo dugu.
• Tabakoaren desabantailei buruz hausnartu duzu?
• Badakizu tabakoak bizitzaren alor guztiei eragiten diela?
MATERIALAK
• Post- ita.
• Arbela, papel continuo o cartulina.
• Errotulagailuak edo boligrafoak.

9

3. AISIALDIAREN BALANTZA
BLOKE TEMATIKOA
Aisialdi estiloak
HELBURUA
• Aisialdia komunikaziorako, gozamenerako eta hazkunde pertsonalerako espazio
gisa ulertu dadin sustatzea.
• Iritziak adieraztea eta gainerakoenak entzun eta errespetatzea.
• Aisialdia betetzeko aukera alternatiboen ezaguera eta erabilera areagotzea
modu positibo eta aberasgarrian.
ADIN TARTEA
9-17 urte
IRAUPENA
15-20 minutu.
AURRETIAZKO KONTZEPTUAK
Aisialdia da laneko edo ikasketetako denbora, garbiketa denbora, otorduetako denbora, lotarako denbora eta betebehar sozial eta politikoetarako denbora kendu ondoren gure eskura gelditzen zaigun denbora.
Aisialdiko jarduera gisa jotzen dira gure denbora librean egiten ditugun eta prestakuntza edo garapen pertsonala, dibertsioa eta atsedena helburu duten orotariko
jarduerak.
Aisialdi oro ezin da “osasungarritzat” jo. Aisialdiko jarduera guztiak ez dira osasungarriak izaten. Esan liteke osasungarriak direla gure ongizate fisikoa eta mentala
hobetzen dituzten jarduerak. Osasungarria ez den aisialdia da aurreko alorretako batean gure ongizatea nolabait kaltetzen duena. Garrantzitsua da gazteek aisialdiak
gure bizitzetan duen garrantzia ezagutu dezaten eta euren astialdia nola bete nahi
duten eta zer-nolako aisialdia egin nahi duten erabakitzeko gaitasun kritikoa izan
dezaten.
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Gure gizartean, tabakoaren kontsumoa oso hedatuta dago eta beti izan du oso lotura
estua nerabeekin. Gure helburua ondo pasatzea eta tabakoaren kontsumoa lotzearen ideiaren aurka borrokatzea da.
GARAPENA
Gazteei hainbat post-itetan haien aisialdian egiten dituzten jarduerak idazteko eskatuko zaie. Gero, paper jarraituano kartel bat egingo da eta bi aldetan banatuko da.
Alde batean aisialdi negatiboa ezarriko da eta bestean aisialdi positiboa. Banaka,
post-itak jarriko dituzte alde bakoitzean haien erabakia defendatuz.
Horrela, modu ikusgarrian ikusiko dute zein motako aisialdia egin ohi duten.
GOMENDIOAK
Ez jarri kartela post-itak idatzita egon arte. Modu horretan, ikasleen zintzotasuna
sustatuko dugu.
MATERIALAK
• Post- ita.
• Arbela edo paper jarraitua.
• Errotulagailuak edo klariona.
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4. ZEIN ISPILUTAN IKUSTEN DUZU ZURE BURUA?
BLOKE TEMATIKOA
Aisialdi estiloak.
HELBURUA
• Sormena landu.
• Sare sozialek gure aisialdi lehentasunetan duten eragina identifikatu.
• Aisialdirako dauden aukera anitzak parte hartzaileei ezagutzera ematea.
• Talde bateko parte hartzaileen arteko lankidetza sustatzea.
ADIN TARTEA
13-17 urte.
IRAUPENA
45 minutu - ordubete.
AURRETIAZKO KONTZEPTUAK
Jarduera egiteko, dinamizatzaileak 1. dinamikako (“Aisialdiaren balantza”) kontzeptuak irakurtzea eta ulertzea gomendatzen da. Bertan azaltzen dira denbora librearen
eta aisialdiaren arteko, eta aisialdi osasuntsu eta ez osasuntsuaren arteko ezberdintasunak.
GARAPENA
Gehien erabiltzen dituzten sare sozialei buruzko galderak egingo zaizkie, ondoren
jarraitzen dituzten influencer-ei eta gustuko duten edukiari buruz hitz egiteko. Arbelean haien erantzunen zerrenda bat egingo da.
Sare sozial horietako edukia sortzen duten pertsonen hainbat argazki eta bideo (3.
eranskina) erakutsiko zaizkie, haien mezuak ez duela aisialdi osasuntsua sustatzen
erakusteko. Ondorengo galdera egingo zaie: Zein uste duzu dela eduki honen mezua?
Ondoren, hausnarketa eta elkarrizketarako denbora utziko zaie.
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Azkenik, talde txikietan aisialdi osasuntsua sustatzen duen edukia sortuko dute
haien sare sozialetan elkarbanatzeko (haiek nahiago duten sare sozialean).
GOMENDIOAK
Erakutsiko zaizkien argazkiak gai askotarikoak izango dira:
• Tabakoaren kontsumoa.
• Alkoholaren kontsumoa.
• Estereotipo fisikoak eta genero- eta arraza-estereotipoak.
• Itxura faltsua.
• Diruari eta materialari garrantzia gehiegi ematea.
• Bizitzari eta harremanei buruzko gehiegizko baikortasuna.
MATERIALAK
• 3 eranskina.
• Paper jarraitua.
• Errotulagailuak.
• Margoak.
• Artaziak.
• Itsasgarria.
• Aldizkariak.
• Egunkariak.
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5. ROLE-PLAYING
BLOKE TEMATIKOA
Trebetasun sozialak.
HELBURUA
• Lankidetza eta parte hartzea sustatzea.
• Irudimena piztea eta sormena garatzea.
• Gazteen aisialdi moten inguruan hausnartzea.
• Gazteen gaitasun sozialak indartzea.
ADIN TARTEA
14-17 urte.
IRAUPENA
Ordubete
AURRETIAZKO KONTZEPTUAK
Role Play taldeka lantzeko dinamika teknika bat da, non pertsona talde batek bizitza
errealeko egoera edo kasu jakin bat antzeztuko duen, esleitutako paperen arabera,
modu horretan euren buruak antzezten ari diren pertsonaien tokian jarrita. Trebetasun sozialak dira beste pertsona batzuekin elkarreragina izateko beharrezkoak diren
jokabide edo gaitasunak. Horrek barne hartzen ditu norberaren sentimenduak, jarrerak, desioak, iritziak edo eskubideak adierazteko moduak. Honen adibideak izango
lirateke lagun bati egin duen zerbaiten ondorioz haserre gaudela adierazteko modua,
edo talde berri baten aurrean geure burua aurkezteko dugun modua.
Trebetasun sozialak ikasi egiten dira, hau da, zuzeneko esperientziaren bitartez eta
behaketa eta ahozko ikaskuntzaren bitartez barneratzen dira. Gure bizitzako trebetasun sozialik garrantzitsuenetako eta erabilgarrienetako bat asertibotasuna da.
Horren definizioa ondorengoa izan daiteke: komunikatzeko modua, norbere eta besteen eskubideak defendatzean datzana, baita iritzia ematea eta iradokizun zintzoak
egitea, erasotzailea edo pasiboa izan gabe, besteak eta haien beharrak errespetatuz.
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Kontuan hartu beharreko beste kontzeptu garrantzitsu bat talde-presioa da. Talde
batek pertsona batengan duen indar positibo edo negatiboa da. Nerabezaroan, gazteek honelako presioak jasan behar izaten dituzte eta, ondorioz, hainbat jarrera hartzen dituzte, batzuetan horiekin ados ez badaude ere.
GARAPENA
Animatzaileek hainbat pertsonai prestatuko dituzte (4. eranskina). Auzokideen komunitate batean kokatuko dituzte. Modu horretan, haien pertsonaia dela eta, gazte
bakoitzak rol zehatz bat izango du komunitatean eta “auzokideen bileran” interpretatu beharko du. Bilera horretan, komunitateko auzokideei eragiten dieten hainbat
neurri proposatuko dira, eta bakoitzak bere rolaren arabera, modu batean edo bestean jokatu beharko du. Rol bakoitzak zenbait abantaila izango ditu, abantaila horiek
banatuko diren hainbat kartaren bidez jakinaraziko dira (eranskina). Karta horiek nahi
dituztenean erabiliko dituzte, baina ezingo dute txanda bakoitzean bat baino gehiago
erabili, gai bakoitzaren “elkarrizketa” bukatzen den bakoitzean.
Lehen momentua
Pertsonaiak banatuko zaizkie, bakoitzari dagozkion abantailen txartelekin. Pertsonaiek puntuazioari modu batean edo bestean eragiten dioten “azpijokoak” izango
dituzte. Haien pertsonaiak irakurriko dituzten eta gainontzeko auzokideekin duten
harremana jakingo dute.
Bigarren momentua
Komunitatean izan beharreko hainbat elkarrizketa aurkeztuko dira. Gazte bakoitzak tokatu zaion pertsonaia interpretatu beharko du. Bileran zerbait onartzen den
bakoitzean, irabazten duen aukeraren aldekoek 12 puntu irabaziko dituzte (gehiengoak haien iritziaren alde egiten duenean irabaziko dute). Galtzaileek 7 puntu galduko dituzte.
Puntuak txanda bakoitzaren bukaeran kontatuko dira. Denek bozkatu behar dute
elkarrizketako aukeretako bat: Bai edo ez. Inpartziala ez denari, 15 puntu kenduko
zaizkio.
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Txanda berri bat hasi aurretik eta txanda bakoitzeko puntuak kontatu aurretik, animatzaileak pertsonaiek azpijokoa erabiltzeko tarte bat utziko du. (Esan beharrekoaren adibidea: Txanda hau hasi aurretik azpijokoa erabil dezakeenak eta erabili
nahi duenak, orain egin beharko du edo bestela hurrengo txanda iritsi arte itxaron
beharko du).
Amaieran puntu gehien dituenak sari bat jasoko du. Elkarrizketak ondorengoak izango dira:
• Igogailu baterako ordainpartea Beheko solairukoek eta lehenengo solairukoek
berdin ordaindu beharko lukete, gutxi erabiliko balukete ere. (Igogailua: Bai edo
ez)
• Igogailuan erretzea debekatzea. Igogailuan tabako usaina dago beti. (Erretzea:
Bai edo ez)
• Hautsontziak jarriko lirateke gune komunetan. Guztiek ordaindu beharko lukete
danak erretzaileak ez izan arren edo zigarro elektronikoak erre arren. (Hautsontziak: Bai edo ez)
• Komunitate beroketa-sistema Beroketa-sistema propioa duten bi auzokide daude, baina epe luzean komunitate beroketa-sistema merkeagoa izango litzateke.
(Beroketa-sistema Bai edo ez)
• Siesta orduan ikasten duen auzokide musikaria. (Etxean ez dezala ikasi lortu edo
siesta orduan ikasten jarrai dezala)
• Gune komunetan porruak edo tabakoa biltzen dituzten auzokideak. Debekatu
egin nahi da adingabekoen ohiturei ahal diolako. (Porruak eta tabakoa biltzea:
Bai edo ez)
• Ostiraletan barbakoa bat egiten da komunitateko patioan eta bertara joaten dira
auzokide guztiak bi izan ezik. Gainera, erre daiteke. Auzoko bi horiek arropak
usain txarra duelako eta kea gora igotzen delako kexatzen dira. (Barbakoa eta
erretzea: bai edo ez)
• Atikoan lizentzia gabeko masaje-zentro bat dago. Auzokideetako bi bezeroak
dira baina gainontzekoek ez dute gustuko, ezezagun asko dabiltzalako. (Masajeak bai edo ez)
• Komunitateko lehendakaria obra bat egiten ari da bere etxean, horretarako, auzokide igeltseroa kontratatu du. Obra hori beharrezkoa da bere etxean, baina
atezaina (zikinkeriagatik) eta azpiko pisukoak (zaratagatik) kexatzen dira. (Obrak
gelditu: bai edo ez)
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Hirugarren momentua
Rolek guk izan ohi ditugun jarrerak erakusten dituzte, eta, ondorioz, testuinguru edo
giro zehatz batean dugun papera ere erakusten dute. Hori argi ikusten da serie eta
pelikuletan: liderra, heroia, bigarren mailako komikoa...
• Zer moduz sentitu zarete jolasean interpretatu behar izan duzuen rolarekin?
Asko ala gutxi kostatu zaizue? Zergatik?
• Zein uste duzue dela zuen rola? Jendeak identifikatzen zaituzten rol bera al da?
(Rolak gure ekintzen ondorioz zehazten direla gogorarazi, hori kontuan hartuta
hausnartu dezaten).
• Rol bera mantentzen al duzue beti?
• Zein da zure rola klasean?
• Eta etxean?
• Eta lagun artean?
• Gustuko duzue besteen ustez duzuen rolarekin?
• Denok rol bat dugula uste duzue? Balioztatuta sentitzeko rol bat behar dugula
uste duzue?
• Tabakoak jarrera zehatz bat hartzen, hau da, rol bat izaten behartzen gaitu. Erretzailea zara? Ez dizu axola ingurukoek erretzea? Besteek erretzeak gogaitzen zaitu? Zure lagunek erretzeak eta zuk ez erretzeak eragiten dizu? Erretzera bultzatzen zaituzte? Tabakoaren aurrean dugun jarrerak nolakoak garen eta dugun rola
adierazten digu.
Serie eta pelikuletan rolak hautematea eta ezberdintzea oso erraza den arren, benetako bizitzan zailagoa da. Izaki bizidun aldagarriak gara, giroaren arabera. Horregatik,
kontu izan behar da norbaiti etiketa bat jartzean egoera zehatz batean: momentu
jakin batean rol bat izan arren, horrek ez du esan nahi hori bakarrik garenik, askoz
gehiago gara.
MATERIALAK
• Orriak
• Boligrafoak
• 4. eranskinarekin animatzaileek egindako kartak
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6. SOR EZAZU ZURE ABENTURA
BLOKE TEMATIKOA
Trebetasun sozialak.
HELBURUA
• Iritziak adierazteko eta, sormenaren laguntzaz, ideiak garatzeko espazio bat
ahalbidetzea.
• Gazteen parte hartzea sustatzea.
• Parte hartzaileen arteko komunikazioa sustatzea.
ADIN TARTEA
14-17 urte.
IRAUPENA
Ordubete.
AURRETIAZKO KONTZEPTUAK
Trebetasun sozialen inguruko aurreko dinamikan azaldutakoarekin batera, argitu beharra dago trebetasun sozialak mota desberdinetan sailka daitezkeela, erabilitako
sailkapen irizpidearen arabera. Jarraian adierazi dira gure bizitzarako onuragarriak
diren trebetasun sozial garrantzitsuenetako zenbait.
• Oinarrizko trebetasun sozialak: entzuten jakitea, elkarrizketa bat hastea, elkarrizketa bat mantentzea, galdera bat planteatzea, eskerrak ematea, geure burua
aurkeztea, beste pertsona batzuk aurkeztea, konplituak egitea, enpatia izatea,
eztabaidatzen jakitea…
• Trebetasun sozial aurreratuak: laguntza eskatzea, parte hartzea, jarraibideak
ematea, jarraibideak jarraitzea, barkamena eskatzea, gainerakoak konbentzitzea, norberaren iritzia ematea.
Trebetasun afektiboak: norberaren sentimenduak ezagutu eta adierazteko gai izatea, gainerakoen sentimenduak ulertzea, gainerakoen haserreari aurre egitea, afektua adieraztea, beldurra kudeatzea, norbere burua saritzea, sentimenduak errespetatzea, atsekabetuta dagoena kontsolatzea, desanimatuta dagoena animatzea.
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• Erasoa saihesteko trebetasunak: baimena eskatzea, norbere burua maitatzea,
zerbait partekatzea, besteei laguntzea, negoziatzea, autokontrola baliatzea, norbere eskubideak defendatzea, txantxei erantzutea, gainerakoei arazoak saihestea, borroketan ez sartzea.
GARAPENA
Lehen momentua
“Ramón”-en historiari buruzko “Sor ezazu zure abentura” egingo dugu http://confedonbosco.org/aventura.html (dokumentua WhatsApp-era edo emailera bidaliko da)
eta banan-banan aukeratuko dituzte aukerak haiek egingo luketeena kontuan hartuta. Hortaz, aukeratzen dutenaren arabera (astertiboak, erasotzaileak edo pasiboak
izanez gero) historiaren amaiera batera edo bestera iritsiko dira.
Asertibotasuna zer den azalduko dugu norbaitek momentu hau eta gero ez badu
ulertu zer den.
<<Asertibotasunaren definizioa: “gure desioak modu egokian, irekian eta zuzenean azaltzeko gaitasuna, nahi duguna esatea lortuz besteak eraso gabe. Haiekin horiek betetzea adostuz”. Triangelu baten hirugarren erpinean dago, beste
biak pasibotasuna eta bortizkeria dira. Pasibotasunaren erpinean kokatzen badugu gure burua, nahi duguna edo gustuko duguna eskatzea saihesten dugu,
bortizkerian, aldiz, gogorregi eskatzen dugu eta, ondorioz, gure izen ona galarazten dugu. Asertibotasuna erabiltzea eskatzen jakitea da, eta baita ezetz esaten,
negoziatzen eta malgua izaten jakitea, hori guztia nahi duguna lortzeko asmoz,
besteen eskubideak errespetatuz eta gure desioak argi azalduz. Horrez gain,
asertibotasunak konplimenduak eta kexak egin eta jasotzean datza.>>
Modu asertiboan jokatzeak benetako harremanak eraikitzen laguntzen digu (gure sentimenduak azalduz), komunikazioa hobetzen du eta besteek errespetatzen gaituzte.
Bigarren momentua
Bi taldetan banatuko dira. Bakoitzaren papertxo bat emango zaio elkarrizketan duten rola ezartzen duena: erasotzailea, asertiboa edo pasiboa. Hainbat gairi buruzko
elkarrizketa motzak egingo dira eta gazte bakoitzak tokatu zaionaren arabera jokatuko du.
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Gaiak:
• Gazteak eta bideojokoak
• Tabakoa, zigarro elektronikoa eta porruak
• Ordenagailuak oso gaztea izanik erabiltzea
• Drogak legeztatzea
• Bizitza mendian vs. bizitza hirian
• Etxean lan egin vs. bulego batean lan egin, etabar.
• Online ikasi vs. Aurrez-aurre ikasi (erakunde, eskola, unibertsitate, etabar batean.)
• Bidai exotiko bat urrun dagoen herrialde batera edo hiri batera (zure bizilekutik
hurbilago dagoenera).
• Bakarrik bidaiatu vs. lagunekin edo familiarekin bidaiatu.
• Kirol-automobila eta berria vs. Bigarren eskuko autoa
• Ezkongai egon vs. Ezkonduta egon
• Janari lasterra vs. Betiko jatetxea
Hirugarren momentua
Hiru taldetan banatuko dira parte-hartzaile kopuruaren arabera eta nola sentitu diren, nolakoak diren uste duten, haien rola ohiko jarrerarekin bat etorri den, etabar,
hausnartuko dute. Haien egunerokotasunean harremana duten pertsonekin nola
modu asertiboago batean erlazionatu pentsatu beharko dute.
Nola sentitu zara tokatu zaizun paperarekin? Normalean antzera jokatzen duzu?
Zeintzuk dira horrela jokatzearen alde onak eta txarrak? Beste modu batean komunikatzen jakitea gustatuko litzaizuke? Zergatik?
MATERIALAK
• “Sor ezazu zure abentura” html dokumentua.
• Post-itak elkarrizketako rolekin (erasotzailea, pasiboa edo asertiboa)
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7. 0.0 PASAPORTEA APLIKAZIOAREN AURKEZPENA
BLOKE TEMATIKOA
Trebetasun sozialak, tabakoari buruzko informazioa eta aisialdi estiloak.
HELBURUA
• Parte hartzaileei tabakoaren kontsumo goiztiarra prebenitzeko helburua duen
aplikazio bat aurkeztea.
• Jolasen bidez aurreko dinamiketan landutako trebetasunak, ezagutzak eta gaitasunak finkatu.
• Gaitasun digitala landu, hezkuntza aplikazio baten bidez.
ADIN TARTEA
9-17 urte.
IRAUPENA
45 minutu.
Aurreko dinamikak burutu eta hiru bloke tematikoak landu ondoren (trebetasun
sozialak, tabakoari buruzko informazioa eta aisialdi estiloak) hartzaileek eskuratutako ezaguerak eta gaitasunak finkatu behar dira. Horretarako, 0.0 Pasaportea
aplikazioaren laguntzarekin, ikasitakoa finkatu eta jolastu ahalko dute banaka edo
lagunekin. Beraz, ongi pasatzen duten bitartean, kontzeptuak, ohiturak eta abar barneratuz joango dira.
GARAPENA
Dinamizatzaileak parte-hartzaileei aplikazioa aurkeztea gomendatzen da. Horretarako, aurkezpena egin aurretik irteneta duela bermatuko du eta baita gutxienez bikote bakoitzarentzat 5.1 bertsioa edo berriagoa duen mugikor edo Android tablet bat
dagoela.
Aproposena da, dinamizatzaileak egin behar dena urratsez urrats azaltzen duen bitartean, neska-mutilek euren telefono mugikor edo tabletetan egitea.
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Parte-hartzaileek ondoren adierazten dena egin beharko lukete:
1. 1. 0,0 Pasaportea aplikazioa deskargatu Play Storen.
2. Aplikazioan izena eman izen bat eta, nahi izanez gero, helbide elektroniko bat
emanez. Helbide elektronikoa ez da derrigorrezkoa baina bai gomendagarria, pasahitza berreskuratu ahal izateko.
3. Jarraian, abatara eta pasaportearen goiburua pertsonalizatuko dituzte.
4. Dinamizatzaileak laburki azalduko ditu bost jokoak eta ausazko moduan edo
jokoa hautatuta jolasteko aukerak, banaka edo jokalari anitzekin.
5. Parte-hartzaileei modu librean jolasteko denbora-tarte bat uztea gomendatzen
da. Bien bitartean, dinamizatzaileak ager litezkeen zalantzak argituko ditu edo
gerta litezkeen arazoak konponduko ditu.
GOMENDIOAK
Gomendagarria da dinamizatzaileak aplikazioa aurrez aurretik deskargatuta izatea
eta nola erabiltzen den jakitea. Aplikazioa oso erabilerraza da, beraz, ez da zaila izango nola erabiltzen den ikastea. Era berean, jarraibideak ere baditu edozein zalantza
argitzeko.
Bloke tematikoak aurretiaz landu izana gomendatzen da. Gazte zentroan edo elkartean aplikazioarekin jolasteko denborarik edo Interneteko sarbiderik ez badago, parte hartzaileei eska dakieke aplikazioa aurretiaz deskargatzeko, etxeko wifi-arekin,
izan ere, aplikazioak offline jolasteko aukera ematen du (baina ez jokalari anitzekin).
Interesgarria da dinamizatzaileek aplikazioaren erabilera gomendatzea eta neska-mutilak jolastera animatzea. Jolasean geroz eta denbora gehiago eman, orduan
eta hobe eskuratu eta barneratuko baitituzte ezaguerak.
MATERIALAK
Mugikorrak edo 5.1 Android bertsioa edo berriagoa duten tabletak.
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1 ERANSKINA
“GYMKANAREN FROGAK”
1. Arnasatsa ez
Botilaren lepoan 20 karta kokatu eta talde guztiaren artean banan-banan 19 karta
bota, bakarra utziz.
Materialak: Botila eta 20 karta.

2. Usaimena galtzeari ez
Hasierako toki bat ezarri eta bertatik beste leku batera gazte bakoitzak paper txiki
bat eraman beharko du sudurrean jarrita eta bertatik arnasa hartuz. Urrunen iristen
direnek irabaziko dute.
Materialak: Paper txikiak.

3. Azala zahartzeari ez
Batak besteari boligrafo batekin markatzen dion irudia asmatu. Begiraleak gaiarekin
lotutako hitzak emango dizkie gazteei.
Materialak: Hitz-zerrenda (zigarroa, hautsontzia, zigarro-mutxikina, kea...) eta boligrafoa.

4. Ez arropa erretzeari
Gazteek zabor-poltsa bat jarriko dute gorputzaren inguruan eta aulkiz osatutako labirinto bat zeharkatu beharko dute. Aulkietan zeloarekin itsatsitako errotulagailuak
egongo dira tapoirik gabe. Frogaren helburua alde batetik bestera haien burua margotu gabe pasatzea da. Froga hau bi edo hiru pertsonek egin dezakete batera, poltsa
bera edo zatar-papera jantziz denek batera.
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Materialak: Zabor-poltsa/zatar-papera, artaziak, zeloa, aulkiak eta errotulagailuak.

5. Ez dirua xahutzeari
Urez betetako ontzi baten hondoan dagoen edalontzi batean txanponak edo fitxak
sartzea lortzea. Urarekin txanponak norabidea aldatzen dute, ondorioz, zailagoa
izango da. Ahal bezainbeste txanpon lortu beharko dituzte ezarritako denbora-tartean.
Materialak: Urez betetako ontzia, edalontzi bat eta txanponak/fitxak.

6. Hagin horirik ez
10 metrotik hortzetako eskuil bat jaurti eta taldearen artean gutxienez hiru tokitan
dagoen kartulina batean marraztutako hortz hori batean geratzea lortu. Hainbat kartulina eta hortzetako eskuil erabil daitezke pertsona batek baino gehiagok parte har
dezaten aldi berean.
Materialak: Kartulinetan marraztutako hortzak eta hortzetako eskuilak.

7. Arropan eta ilean usain txarrik ez
Talde batean oihalez betetako ontzi bat kokatuko da (oihal kopurua parte-hartzaileen kopuru bera izango da). Bertan ozpina, ketchupa eta usain txarra duten hainbat
produktu botako ditugu. Horrez gain, 15 metrora, “garbigailua” idatzita duen ontzi bat
kokatuko dugu eta bertan ura xaboiarekin egongo da. Frogaren helburua buru gainean jarrita, litro bateko plastikozko edalontzi batean oihal bat lehen ontzitik garbigailura eramatea izango da. Taldekide guztiek parte hartu beharko dute plastikozko
edalontzia batek besteari pasatuz.
Materialak: Bi ontzi (bata ur eta xaboiarekin eta beste bat usain txarra duten likidoekin), oihalak parte-hartzaileentzat eta litro bateko plastikozko edalontzi bat.
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8. Kirola egitean arnasa hartzeko arazoei ez
Talde batek distantzia zehatz bat zeharkatu ondoren (saskibaloi-zelai bati buelta bat
ematea, esaterako), talde bakoitzak puxika bat puztu beharko du. Lasterketa errepikatuko da eta beste puxika bat puztuko da. Froga bukatuko da taldekide guztiak
bukaerara iristen direnean puxika guztiak beteta eta lotuta.
Materialak: Puxikak.

9. Ez alboratu erretzera ateratzeko
Borobil batean jarritako taldekideek elkarri eskua emango diote, baldintza bakarrak
dira ezin dizkiotela esku biak pertsona berari eman ezta ondoan dituztenei. Behin
eskutik helduta, korro bat osatu beharko dute eskuak askatu gabe. Eskuak askatuz
gero, berriz hasi beharko dira.
Materialak: Ez da beharrezkoa.

10. Atzamar horirik ez
Arroz garau bat aurkitu janari koloratzaile horiz betetako ontzi batean.
Materialak: Ontzia, janari koloratzailea eta arroza.

11. Epe luzeko arazo larriei ez
Puxika bat ahalik eta gehien bete baina ez lotu. Horren barruko airearekin mahai ertzean buruz behera dauden plastikozko 12 edalontzi bota.
Materialak: Puxikak eta plastikozko 12 edalontzi.
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Ondorioa: jarduera horiek eginez eta horiek azalduz , gazteek tabakoaren ondorio fisikoei buruz hausnartzea lortuko da. Horretarako, hainbat galdera egingo zaizkie:
•
•
•
•

Bazenekiten tabakoak modu horretan eragiten digula?
Ezagutzen al duzue ezaugarri horiek dituen erretzailerik?
Pertsona horiek ezaugarri horiek izatea gustuko dutela uste duzue?
Zuen inguruko erretzaileek horien berri dutela uste duzue?

26

2 ERANSKINA
KAHOOT-AREN GALDERAK ETA ERANTZUNAK

Dinamizatzailearentzako oharrak: Erantzun zuzena letra lodiz dago
Zigarroa erretzeak lasaitzen eta estresa arintzen laguntzen du?
• Bai, lasaitzeko propietateak ditu.
• Ez, tabakoak ez du lasaitzeko propietaterik, estimulatzailea baita.
• Bai, erretzean eta kea botatzean tentsioa arintzen duzulako.
Nikotina gutxi duten zigarroak ez dira kaltegarriak, ez dute kantzerra eragiten.
• Gezurra, nikotina eta mundrun gutxiago izan arren, sakonago arnastu ohi da,
beraz, abantailak baliogabetzen dira.
• Egia, askoz nikotina eta mundrun gutxiago dutelako.
• Gezurra, kantzerra eragin dezaketen beste substantzia batzuk dituztelako.
Tabakoak kutsatu egiten du, baina gehiago kutsatzen dute autoek eta fabrikek.
• Egia, ingurugiroko kutsadurak tabakoak baino kalte gehiago egiten dio pertsonen arnas-sistemari.
• Gezurra, tabakoa diagnostikatzen diren kantzerren herenean presente dago.
• Egia, biriki-kantzerraren kausa nagusia ingurugiroko kutsadura da.
Ni ez nago tabakoaren menpe, nahi dudanean utz dezaket.
• Uzteko egun bat erabaki besterik ez da egin behar.
• Egun batetik bestera utzi zuen lagun bat dut, izugarrizko borondatea du.
• Oso serio hartu behar da, menpekotasuna oso gogorra baita.
Erretzeari uztean oso gaizki pasatzen da, gaitza baino erremedioa okerragoa.
• Abstinentzia-sindromea iragankorra da, tabakoak eragindako gaixotasuna bizitza guztirako da.
• Badira pertsona batzuk medikuak tabakoak ez uztea gomendatu dietenak.
• Nikorinaren menpekotasunak ezinegona eragiten du betirako.
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Erretzeari utziz gero, loditu egiten da pertsona?
• Bai, pertsona guztiak loditzen dira.
• Gauza bat ez dago bestearekin lotuta.
• Ez da mundu guztia loditzen. Hori zure elikaduraren eta egiten duzun kirolaren
araberakoa da.
Erretzeari uztea ia ezinezkoa da.
• Ezinezkoa da, noizbait erre duen pertsona orok erretzen baitu berriro.
• Erraza da motibazioa izanez gero.
• Zaila da baina posible da.
Biltzeko zigarroak naturalagoak dira, ez dira hain kaltegarriak; gutxiago erretzen da
eta errazagoa da hori uztea.
• Egia.
• Gezurra.
Erretzen duten oso pertsona nagusiak ezagutzen ditut eta ongi daude.
• Egia.
• Gezurra.
Tabakoa baino txarragoak diren gauza ugari daude.
• Tabakoa ekidin daitekeen heriotzen bigarren kausa da industrializatutako herrialdeetan, lehenengo kausa extasiaren moduko drogak dira.
• Tabakoa ekidin daitekeen heriotzen lehenengo kausa da industrializatutako herrialdeetan.
• Tabakoa ekidin daitekeen heriotzen bigarren kausa da industrializatutako herrialdeetan, lehenengo alkohola da.
Gutxi erretzeak haurdun egonda ez dio umekiari kalterik egiten. Hobe da hori antsietatea pairatzea baino.
• Antsietateak zigarro batek baino gehiago eragiten dio umekiari.
• Tabakoak hainbat arazo eragin ditzake haurdunaldian eta erditu ondoren.
• Tabakoak plazentaren harresia pasatzen du eta umekiari eragiten dio.
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Tabako gorria ez da tabako beltzaren besteko kaltegarria.
• Egia, tabako gorriak mundrun gutxiago duelako
• Gezurra, biek dituzte mota bereko osagai kaltegarriak.
• Egia, zaporea dastatu besterik ez da egin behar, tabako gorria askoz suabeagoa
da.
Gustuko duzulako erretzen duzu?
• Lasaitzen nauelako erretzen dut.
• Zaporera ohitzen zara eta azkenean gustuko duzu.
• Jende gehienak nikotinaren menpe dagoelako erretzen du.
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3 ERANSKINA
ARGAZKIAK SARE SOZIALETAN

Instagrameko famatuen argazki “perfektu” horiek ez dira errealitatea, ez da gutxiago
ere.
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“Ustekabeko” argazki hori sare sozialetara igo aurretik, makillaje orduak, jarrera mesedegarriak eta mota guztietako argazki-edizioa izaten dira.
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Hau haientzat ere da. Aldizkariak ilusio hutsa besterik ez dira.
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4 ERANSKINA
PERSONAJES
Enpresaria

Nahiko diru du eta, ondorioz, eragin handia du. Ia egun guztian zehar etxetik kanpo lan
egiten du eta 1ºA-n bizi da. Azkarra, zentzuduna eta irekia da.
Bikotekidea du (“influencer”-a) eta berarekin bizi da.
Bere rola komunitatean lasaitasuna mantentzea da, eta baita bere interesak defendatzea besteenen aurretik; ez da isiltzen zerbait esan nahi duenean eta inkonformista da.
Kirolaria da eta, beraz, ez du igogailurik behar, beroketa-sistema du eta auzokoen
barbakoetara joan ohi da. Lehendakariaren azpian bizi da.
Harreman ona du auzokoekin atezainarekin eta muturluzearekin izan ezik. Azpijokoa:
Ama: Txanda bakoitzaren hasieran amari deituko dio 3 puntu gehigarri emateko.

Influencer-a
Ez du eragin handirik komunitatean, “Enpresaria”-ren mutil-laguna delako ezagutzen
dute. Bikotekidearekin bizi da 1ºA-n.
Youtubera eta sare sozialetara bideoak igotzen dituen mutiko bat da, gameplay-etan
berezitutako kanal bat du. Beldurrezko bideojokoetara jolasten zuzeneko bideoak
egiten dute arratsaldero.
Goizetan lo egiten du, edukia arratsaldeetan igotzen baitu. Sakona eta haraindikoa
da, momentua bizitzen du eta besteek ez diote askorik axola.
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Ondorioz, bere rola komunitatean nahiko pasiboa da, ez du askorik parte hartzen eta
ez du arazorik inorekin.
Ez du bikotekideak mantentzen eta asko haserretzen da hori esaten diotenean. Hala
ere, gustuko duena eta behar duena eginez bizi da. Komunitateko gaiei dagokienez,
bikotekidearen ados ohi da, dena den, oker dagoela uste badu, konbentzitzen saiatzen da.
Igogailua nahi du eskari asko egiten dituelako internetetik eta banatzaileak ez ditu
eskailerak igotzen. Beroketa-sistema propioa du eta barbakoetara joan ohi da. Lehendakariaren azpian bizi da eta gorroto du jendea eskaileretatik igotzen eta jaisten
entzutea, zuzeneko bideoak egiten dituenean gogaitzen baitute.
Azpijokoa: Axolagabekeria: Txandetako batean, sare sozialetara adi egongo da, ondorioz, ez du entzungo zertaz hitz egiten ari diren eta ez bozkatzea erabakiko du. Dena
den, 12 puntu irabaziko ditu (pasibo hori jolas osoan behin bakarrik erabil daiteke).

Atezaina

Atezainak ez du eragin handirik, baina nahiko harreman ona du auzokoekin orokorrean. Atezaindegian bizi da eta eraikinean lan egiten du, garbiketa- eta mantentze-lanak egiten.
Atsegina, langilea eta zintzoa da.
Ofiziala ez den harreman bat du auzokide (neska) batekin, “unibertsitarioa”-rekin.
Atezaina maiteminduta dago baina neska ez. Pixka bat toxikoa da erlazioa, asko eztabaidatzen baitute.
Komunitateko arazoak, orokorrean, ez zaizkio oso garrantzitsuak iruditzen, bakarrik
“unibertsitario”-arekin lotutakoei ematen die garrantzia. Barbakoa bat antolatzen du
ostiralero, bere asteko lasaitzeko momentua da. Ez du diru askorik eta igogailua ordaindu beharko luke, bertan bizi delako. Ez ditu ez obrak ez jende ezezaguna eraikinean gustuko.
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Bere rola komunitatean elkarbizitza erraztea da, eta baita auzokideen beharren berri
izatea. Unibertsitarioaren erabakiak defendatu ohi ditu, baina ez du haren aurka jartzeko arazorik. Bere lana gustuko du eta mantendu nahi du, beraz, ez du lehendakaria
gehiegi kritikatzen.
Azpijokoa: Erratz-ukaldia: Hiru txanden bukaeran izatea aukeratu daiteke. Puntuak
kontatu aurretik, atezainak erratz-ukaldi bat emango dio berak aukeratzen duen auzokideari eta erabakia aldaraziko dio (pasiba hori bakarrik aukeratu beharreko hiru
txandaren bukaeran erabil daiteke).

Unibertsitarioa

Ez du eragin handirik, langabezian dago eta 3ºA-n bizi da.
Gurasoen diruari esker bizi da eta alokairuan bizi da. Pisu horren jabea “muturluzea”
da. Atsegina, nahiko egiazalea eta ekintzailea da.
Ofiziala ez den harreman bat du atezainarekin. Atezaina maiteminduta dago baina
bera ez. Pixka bat toxikoa da erlazioa, asko eztabaidatzen baitute.
Bere inguruan gertatzen denarekin oso kritikoa da, baina lasai bizi nahi du, egunean
zehar borroka asko egiten baitu hainbat arrazoi direla eta. Bere rola komunitatean
pasibo/erasotzailea da, bazterrak nahasten baititu askotan, benetan askorik ardura
ez arren.
Igogailua nahi du, ez du beroketa-sistemarik etxean, bideojokoak gustuko ditu, medikuntza ikasketetatik deskonektatzeko erabiltzen baititu. Ez ditu gustuko barbakoak,
beganoa baita eta keak usain txarra uzten du eskegitako arropan. Masajeak gustuko
ditu eta bizkarreko mina du, beraz, behar ditu. Gorroto du obren zarata.
Ez du harreman ona ez muturluzearekin ezta lehendakariarekin.
Azpijokoa: Ezki-urtxoa: Aukeratu beharreko bi txandatan, unibertsitarioak txandaren
bukaeran auzokideren bati lasaigarri bat hartzeko gomendatzen dio. Auzokide hori
lasaitu egiten da eta 7 puntu galtzen ditu konturatu gabe (azpijokohori jolas guztian
bi aldiz bakarrik erabil daiteke).
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Muturluzea

Muturluzeak eskarmentu handia du komunitatean, auzokide guztiak ezagutzen ditu
erretretan dagoelako eta denbora asko pasatzen duelako eraikinean. 2ºB-n bizi da.
Interes gehiegi du besteengan, oso sukaldari ona da. Ipurterrea da baina baita nahiko
maitagarria. Dituen minak arintzen laguntzen diotela uste duelako erretzen du.
Igogailu bat nahi du berarentzat eta bere lagunentzat, ez du beroketa-sistema, siesta
egitea gustuko du eta baita ezezagunak, komunitatea interesgarriago egiten dutelako. Barbakoak gorroto ditu. Ez du oso ondo entzuten, beraz, ez dio zaratak askorik
axola. Bere rola komunitatean bileretan sasiak sutzea da entretenitzeko. Horrez gain,
nagusia delako bera asko errespetatzea eskatzen du eta bileretara janari ona eraman
ohi du.
Harreman ona du auzokideekin, bereziki “abokatua”-rekin, lehendakariaren emaztea
denarekin.
Azpijokoa: Txanda bakoitzaren hasieran auzokideren bati buruzko sekretu bat kontatuko du nahigabe (pertsonai hau dagokion parte-hartzaileak momentuan bertan
asmatu beharko du) besteek hori kontuan hartuta bozkatu beharko dute.

Lehendakaria

Lehendakariak eskarmentu handia du komunitatean, bertan bizi izan da ia muturluzearen beste. Irakaslea da eta garrantzitsutzat jotzen du komunitatea. 2ºA-n bizi
da. Azkarra, jantzia eta nahiko zentzuzkoa da. Asko eskatzen dio bere buruari lehendakari gisa, batzuetan gehiegi. Estres handia pairatzen du horregatik, baina, aldi berean, komunitate bateko lehendakari izatea oso garrantzitsua dela uste du, ondorioz,
pixka bat harrotuta dago.
Bigarren pisuan bizi da emaztearekin, “abokatu”-arekin. Emazteak uste sendoak ditu,
ondorioz, askotan haren pentsaera hartzen du.
Igogailua nahi du, ez du beroketa-sistema propiorik, siesta egitea gustuko du eta ez
ditu askorik maite barbakoak. Ezezagunak ez ditu gustuko eta etxeko sukaldea eraberritzen ari da, oso zaharra zelako.
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Bere rola komunitatean akordioak lortze da, baina betiere jendea bere iritzia izateko
konbentzituz. Nahiko lan egiten du besteen mesedetan, baina bileretan boteretsuena
dela uste du, ondorioz, ez du usten inor bere gainetik egoten. Harreman ona du auzokideekin, “Influencer”-arekin eta “Unibertsitarioa”-rekin izan ezik.
Azpijokoa: Funtzionamendua: Aukeratu beharreko txandetako baten bukaeran,
bozkaketa baliogabetuko da, baina bai berak eta baita bere emazteak 3 puntu galduko dituzte (azpijoko hori jolas guztian behin bakarrik erabil daiteke).

Abokatua

Abokatua da eta beti arrazoia izaten ohituta dago. Porruak erretzen ditu, berak dioenez, lasaitzeko.
Lehendakariaren emaztea da. 2ºA-n bizi da.
Senarrak nahiko kasu egiten dio, bere lana dela eta gai anitzi buruz asko dakiela uste
duelako, eta, ondorioz, ados dago berarekin komunitateko arazoei dagokienez. Bere
burua garrantzitsutzat jotzen du lehendakariaren emaztea delako.
Bere rola komunitatearen barruan bere senarrari gaizki hitz egiten dion pertsona oro
kritikatzea da, beti defendatzen du.
Harreman ona du muturluzearekin.
Azpijokoa: Baldintzarik gabeko babesa: Abokatuak oso harreman ona du senarrarekin
eta asko pozten da gauzak ondo egiten tituenean eta gaizki pasatzen du oker jokatzen duenean. Beraz, senarrak puntuak irabaziz gero, berak ere 3 puntu irabaziko ditu,
eta senarrak puntuak galduz gero, berak ere 3 puntu galduko ditu.

Igeltseroa

Familiarekin bizi da (“Argiketaria” eta seme-alabak) 3ºB-n.
Pertsona atsegina, ona eta langilea da. Errutinarekin aspertuta dago eta senarrak
batzuetan nekatu egiten du, baina lasai bizi da eta familia mantentzeko lan egiten du.
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Oso atsegina da eta denak ondo egotea nahi du. Tabako asko erretzen du eta ezin da
10 minutu baino gehiago erre gabe egon.
Bere rola komunitate barruan baketsua izatea da eta bere iritzia modu asertiboan
ematea da.
Igogailua nahi du, beroketa-sistema du baina utzi egin nahi du bere lana dela eta
komunitatean beherapena egingo lioketelako. Siesta eguneko lasaitasun momentu
bakarra da, barbakoak oso gustuko ditu, bizkarreko arazoak ditu, ondorioz, masajeak
gustuko ditu. Lehendakariaren obra egiten ari da.
Pozik dago bere lanarekin eta familia maite du.
Harreman ona du auzokide guztiekin.
Azpijokoa: Konponketa: Txandaren batean, igeltseroak auzokideren bati konponketaren bat egingo dio eta desordena izugarria egongo da eta “nahigabe” aukeratzen
duen auzokidearen azpijokoa lortuko du (azpijoko hori bi aldiz bakarrik erabil daiteke
jolas osoan).

Argiketaria

Familiarekin bizi da (“Argiketaria” eta seme-alabak) 3ºB-n. Galtzada Nagusiko hotel
bateko argiketaria da.
Atsegina, irekia, aldartetsua eta oso guratsua da. Senarrak errealista izaten laguntzen dio, beragatik izango balitz egun osoa pasatuko bailuke IKEAn etxerako behar ez
dituen osagarriak erosten.
Bere rola komunitatean erraz haserretzea da, baina bakarrik harreman ona ez duen
pertsonekin (enpresaria, muturluzea eta lehendakaria). Ez du harreman ona haiek
komentario iraingarriak egin dizkiotelako beste bilera batzuetan. Igeltseroa inoiz ez
da gauza horietaz jabetu.
Igogailu bat izan nahiko luke, duen beroketa-sistema gustuko du, bideojokoak oso
gustuko ditu eta ez zaizkio barbakoak askorik gustatzen asko zaintzen duelako bere
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burua eta bere senarrak ere gauza bera egitea nahi du. Dena den, ez dio zuzenean
holakorik esan nahi. Masajeak gustuko ditu eta senarrari mesede egiten diotela daki.
Obraren alde dago etxean dirua behar dutelako.
Azpijokoa: Harrotasuna: Aukeratu beharreko txanda baten hasieran, 10 puntu lapurtuko dizkio aurreko txandan hitz egitean gehien moztu duen auzokideari (azpijoko
hori jolas osoan behin bakarrik erabil daiteke).

Masajista

Masajistak atikoan lan egiten du eta pisua berena da, baina ez da komunitate horretan bizi. Atsegina da orokorrean baina izaera gogorra du. Lanak asko lasaitzen du eta
bizitzeko behar du, aita bakarra baita.
Bere rola komunitatean nahiko pasiboa da, auzokideen arazoek ez diote askorik eragiten ez delako bertan bizi. Dena den, igogailu bat nahiko luke atikora igotzeko eta
bezeroen erosotasunagatik. Ez du beroketa-sistemarik eta ongi egingo lioke bere
lanerako. Sare sozialetan bere lana sustatzen saiatzen ari da. Barbakoetako kea leihotik sartzen da eta bezeroak gogaitzen ditu.
Ez du negozio-lizentziarik nahi garestia izango litzatekeelako eta dagoeneko diru
falta du.
Auzokideekin orokorrean harreman ona du muturluzearekin izan ezik. Vaper erretzen
du eta ez du uste osasunari kalterik egiten dionik.
Azpijokoa: Spa: Masajistak masaje onak ematen ditu. Aukeratu beharreko bi txandaren bukaeran, 5 puntu eman ahalko dizkio aukeratzen duen auzokideari. Era berean,
berak 7 puntu irabaziko ditu (azpijoko hori jolas guztian bi aldiz bakarrik erabil daiteke).
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5 ERANSKINA
NIKOTINAREN MENPEKOTASUNA NEURTZEKO FAGERSTRÖM FROGA
(FAGERSTRÖM TEST FOR NICOTINE DEPENDENCE)
1. Esnatu eta zenbat denbora pasatzen
da lehen zigarroa erre arte?
5 minutu (3)
6-30 minutu (2)
31-60 minutu (1)
> 60 minutu (0)

4. Egunean zenbat zigarro erretzen dituzu?
≤10 (0)
11-20 (1)
21-30 (2)
> 30 (3)

2. Zaila iruditzen zaizu debekatuta dagoen lekuetan ez erretzea, esaterako
ospitalean, liburutegian, zineman, etabar?
Bai (1)
Ez (0)

5. Esnatu eta ondorengo orduetan gehiago erretzen duzu egunean zehar baino?
Bai (1)
Ez (0)

3. Zein da egunean zehar ez erretzea gehien kostatuko litzaizukeen zigarroa?
Eguneko lehena (1)
Beste edozein (0)

6. Gaixorik zaudenean erretzen duzu eta
ohean egon behar duzu egunean zehar?
Bai (1)
Ez (0)

Puntuazioa guztira:
Menpekotasun baxua: 0- 4 puntu
Menpekotasun ertaina: 5 puntu
Menpekotasun altua: 6- 10 puntu
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Material hau Don Bosco konfederaziak egin du, Pasaporte 0,0 programaren parte bezala,
Osasun hezkuntza ildoaren barne, Gema Aonso Diego aren kolaborazioarekin, Psikologian
graduatua eta Oviedo unibertsateko Osasun Psikologia Orokorra masterra, Kantabriako unibertsitateko tabakismo masterra, eta gaur egun, bestelako substantziak batzuengatik tratamenduan dauden pertsonen tabakismoaren tratamenduan doktoregai.
Orientatzeko baliabide gisa sortu da, beraz, hori erabiliko duten gizarte eragileen esperientzia
eta ekarpenak jasotzeko irekita dago. Emandako informazioa eta dinamikak prebentziorako
lanean erabilgarriak izatea espero dugu. Era berean, gazte boluntarioek bizi-osasuntsua sustatzeko egiten duten lana eskertu nahi dugu.

www.pasaporte00.org

Laguntzailea:

