
Ikaskidearengandik ikaskideengana – irakasleentzako sarrera 

Ikaskidearengandik ikaskideenganako klaseko 
bilerak  
 
 
Irakasle agurgarria:  
 
Mesedez, liburuxka hau osorik irakur ezazu. Zati bat zure hautatutako ikasle ikaskide-hezitzaileei zuzenduta 
dago, baina zeuk ere jarraibide eta aholku hauek aztertzea gomendagarria da.  
 
Ikaskidearengandik ikaskideenganako klaseko bilerek zure eskolako UNPLUGGED droga prebentziorako 
proiektuari oso dimentsio informala eta dibertigarria gehituko diote. Zuk eta zure ikasleek hainbeste bilatzen 
duten inplikazioa eta parte-hartzea errazten dute. Ondo funtzionatzen badu, beste ikaskide hurbiltze batzuk 
inplementatu ahal izango dituzu, agian sakonagoak, esaterako ikaskideen orientatze estrategiak edo tutoretzak. 
Bakarrik neurri batean edo zailtasunekin funtzionatzen badu, ez galdu alferrik akatsetatik ikasteko aukera eta 
akats hauek etorkizunerako erronkak bihurtu. 
 
Zuri eta zure ikasleei zorte ona opa dizuegu eta proiektuaren osagai honekin gozatu. 
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Zer da ikaskideen heziketa? 
Kide bat gizarte talde berekoa den pertsona bat da talde barruko beste pertsona 

bat bezala edo beste talde bat bezala. Gizarte taldea adinean, sexuan, sexu 
orientazioan, lanbidean, estatus sozioekonomikoan edota sanitarioan oinarritu 
ahal da. Heziketa pertsona baten ezagueraren, jarreren, usteen edo 
portaeraren garapenari erreferentzia egiten dio, ikaste prozesu baten emaitza 
bezala. 

Droga prebentzioan ikaskideen heziketa estrategia bat erabiltzea egokia da, 
ikerketak eraginkorra dela frogatzen duelako eta sen onak horrela erakusten 
duelako1. Droga erabilerari buruzko komunikazioan autoritatearen inpaktua 
garrantzizkoa da: haurrek irakasle edo gurasoen iritzia jasotzen dute botere 
harreman baten testuinguruan. Hau gogoan izanda, UNPLUGGED ikasgaiei 
buruzko komunikazio foro bat sartu dugu botere harreman honetatik kanpo: 
ikaskideek ez dute ez autoritaterik ez botererik klaseko beste pertsonekiko 
harremanean. 

 

Ikaskidearengandik ikaskideenganako klaseko bilerak 
Gure Drogamenpekotasunen Prebentzio Programa Europarrean ikaskideen inplikazioaren hurbiltze minimoa 
hautatu dugu. Programaren osagai honetan paper zentrala betetzen duten ikasleak ikaskide-hezitzaileak 
deitutakoak dira. UNPLUGGED klase bakoiztean ikaskide-hezitzaile bi, gutxienez, egongo dira. Egia esanda, haien 
betekizuna ez da ikaskideak heztea edo laguntzea, bazik eta segimendua egitea. Haiek programaren aplikazioa 
bermatzen, egiaztatzen eta kontrolatzen dute klaseko talde errealaren prozesuan. Ikaskide-hezitzailea beste ikasle 
eta irakaslearen arteko lotura da, ez da azken honen laguntzailea. 
 
Astean behin gutxi gorabehera, ikaskide-hezitzaileek hamabost edo hogeita hamar minutuko klaseko bilera bat 
antolatuko dute, borondatez. Egoera errazago egiteko, janaria eta edaria eraman daitezke. Bilerak nahiko 
informalak direla suposatzen da, baina UNPLUGGED klaseetan zentratuko dira. Ikaskide-hezitzaileak, klaseko 
bilera txikiak errazteko eta antolatzeko, prestatzen dira eta eztabaida pizteko jarraibideak eta iradokizunak 
ematen zaizkie, ideien trukea «automatikoki» ez sortzekotan, praktikan jartzeko. 
 
 
 
BILERA Eskola ondoren: 
LEHENE
NGOA 

2 (alkoholari buruzko informazioa) 

2. 3 (uste normatiboak & baliabideak) 
3. 4 & 5 (ikaskideen presio negatiboa gidatzea – emozioak nola adierazi) 
4. 6 (harremanak eta lagunak egiten) 
5. 7 & 8 (tabakoa publizitatean – adeitasunezko erantzun asertiboen ariketa) 
6. 9 (konpetentziari aurre egiten) 
AZKENA 10 & 11 (arazoak konpontzea – egoera zailetan erabakiak hartzea – bost pausu) 
 

                                                           
1 Global Youth Network: Peer to Peer, using peer to peer strategies for drug abuse 
prevention, Nazio Batuak, Viena, 2003. 
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Klaseko ikaskidearengandik ikaskideenganako bileren 
helburua eta edukia 
Ikaskidearengandik ikaskideenganako bileren helburu nagusia segimendua da. 
Honek hauxe esan nahi du: (1) UNPLUGGED ikasgaiei buruz pentsatzen dutenaren 
irudi bat (telebistako monitore batean bezala) lortzea eta (2) honekin egin ahal 
duguna. Honekin ikasleek iradokizunak planteatzen badituzte aldaketak egiteko, 
ikaskide-hezitzaileak taldearekin itunduko du informazio honekin egingo duena 
(baita komentarioak kontuzkoak edo pertsonalak direnean ere). Liburuxka 
honetan aurrerago ematen diren jarraibideak ikaskide-hezitzaileei zuzentzen 
zaizkie eta prestakuntzaren lehenengo sesioan azalduko dira. 

 

Ikaskideen adarra –perspektiba orokorra denboran 
KLASEKO IKASGAIAK KLASEKO BILERAK IRAKASLEA DAP KIDEAK 
  Klasean bi ikaskide-hezitzaileren 

eskuratzea, hautatzea eta 
aurkezpena 

 

1  Klaseko bilerak ospatzen diren 
kontrolatzen du 

Herri bakoitzean 12 
ikaskide-hezitzaile eta 
irakasleen prestakuntza 

2 LEHENENGOA   
3 2.   
4  DAP irakasle bi eta lau ikaskide-

hezitzaileren informazio-bilera  
 

5 3.   
6 4.   
7  DAP irakasle bi eta lau ikaskide-

hezitzaileren informazio-bilera 
 

8 5.  Herri bakoitzean 12 
ikaskide-hezitzaileren 
segimendua 

9 6.   
10  DAP irakasle bi eta lau ikaskide-

hezitzaileren informazio-bilera 
 

11 AZKENA   
12  DAP irakasle bi eta lau ikaskide-

hezitzaileren galdera-sorta 
 

   Herri bakoitzean 12 
ikaskide-hezitzaileren 
galdera-sorta 

 KLASEKO GALDERA-
SORTA 
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Ikasle ikaskide-hezitzaileak lortzeko, hautatzeko 
eta gainbegiratzeko protokoloa 
Ikaskide-hezitzaileak UNPLUGGED programa garatzen den klase bereko pertsona bi 
dira. 

Klaseko ordezkariak diren edo beste paper desberdin bat betetzen duten 
pertsonak izan daitezke. Irakasleak ere ikaskide-hezitzaileak hautatzeko 
proposamena egin daiteke sufragioaren bidez. 

Arauak klase bakoitzean bi ikaskide-hezitzaile egon behar direla dio: hamar 
ikasleko bat, baina beti, gutxienez, bi, eta bakarrik hiru klasean 25 ikasle baino 
gehiago badaude. 

Neska eta mutilen arteko oreka bilatzea komenigarria da; neska bat sartu, nahiz 
eta klasean neska gutxi egon, eta alderantziz. 

Ikasleak, baita ikaskide-hezitzaileak ere, informatuta eta ados egongo dira eta, 
modu honetan, aurretik bere papera ezagutu behar dute. Gurasoak ere 
informatuta egongo dira eta onarpena eman beharko dute. 

Batzuetan, proposatutako ezaugarriak eta bertuteak ez dira aurkitzen edo 
hautematen ikasleengan, baina prestakuntza eta praktikaren bidez garatu ahal 
dira. Beraz «… izan daiteke» irizpide bat da. 

Hautatu ez diren ikasleak ez hautatzeko arrazoiak eskura eduki behar dira. 

Ikaskide-hezitzaile on bat… 

 

• ikasleen ikaskidea da; 

• ikasi nahi du eta ideia berriak garatzeko eta gauzak egiteko prest 
dago; 

• taldeak lan egiteko eta gartzeko modua islatzen du; 

• talde batean oinarrizko arauak errespetatzeko gai da; 

eko gai eta istilurik sortu gabe; 

• kotan, haien buruarena edo beste 

•  daiteke eta hobetzeko baliagarriak diren erantzunak jasotzen 
daki. 

• aktiboki entzuten daki, isilpekotasun nozio batekin; 

• komunikatzaile ona da, argi azaltz

• autohausnartzeko gaitasuna du; 

• drogei buruzko ezaguera onak ditu; 

ikasleek droga kontsumoa aitortze
batzuena, jarraibide argiak ditu; 

ikuska
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Ikasle ikaskide-hezitzaileentzako jarraibideak eta 
aholkuak 

Zein da klaseko bilera hauen gaia? 
Bilera bakoitzaren edukia zure ikaskideek eztabaidatu nahi duten gaiaren 
araberakoa izango da. Haien gaitasunak (baita zureak ere) taldean elkarrizketa 
bizia eta atsegina izateko erabili ahal dituzu. Aurrerago zehaztuko ditugun 
edukiei buruzko iradokizunak, zentzu honetan, eztabaida bizkortzekoak direla 
suposatzen da. Beste baliabide desberdinak erabil ditzakezu eztabaida 
bizkortzeko, eta eztabaidak norabide desberdina ere har dezake. 

Bilera bizkortzeko bi galdera orokor hauek dira: Zer pentsatzen dugu hari buruz? 
eta zer egin dezakegu harekin? 

Zer pentsatzen dugu hari buruz? Ikasgaia zure bizitza propioarekin zerikusia 
dauka? Errealitatetik hurbil dago? Zer pentsatzen duzu horretaz? Zein da zure 
iritzia? Zein da daukazun sentsazioa? 

Zer egin dezakegu harekin? Zein aldaketa eragin dezake ikasgaiak zure 
bizimodu propioan? Besteekin erlazionatzeko moduan? Eskolan? UNPLUGGED 
ikasgaien edozein xehetasun non erabili, egiaztatu edo praktikatu ahal duzu? 

Denbora 
Bilerak hamabost edo hogeita hamar minutukoak, gehienez, izango dira. Bilera, 
adibidez, bazkaltzeko orduan, eskola ordutegian lehenago aurreikusitako ordu 
batean, eskolak bukatu ondoren… antolatu ahal duzu. Ikaskide-hezitzaileek, 
bilera hasi baino lehenago, aparteko denbora beharko dute hau prestatzeko. 

Lekua 
Leku bat hautatu, non gustura egoten zareten eta zirkuluan ezartzeko aukera 
dagoen. Zuen oraingo klasea izan daiteke. Baina, agian, eskolan bertan giro 
informalagoan egoteko beste leku batzuk egongo dira. Ez da komenigarria 
eskolatik kanpo joatea, bilera eskola gertakizuntzat hartu behar delako. 

Metodoak eta estiloak 
UNPLUGGED bileren garapena errazteko erabiltzen den metodoa esaera zahar 
honetan oinarritzen da: «Kontatu eta ahaztuko dut; irakatsi eta 
gogoratuko dut; partaide bihurtu eta ulertuko dut». Beraz, hitzaldi, 
bakarrizketa eta azalpen luzeak ez dira klaseko bileretan garatuko. Gogoratu beti 
bileren helburu nagusia ikasleak inplikatzea dela batzuek besteengandik, eta ez 
bakarrik irakaslearengandik, ikasteko. Hona hemen zenbait aholku: 

1. Taldekide guztiek besteak ikusten dituztela ziurtatu; hau lortzeko erarik 
onena zirkuluan ezartzea da. 

2. Gai-zerrenda irekia eduki, edonork eztabaidatzeko gaiak proposatu ahal 
izateko. 

3. Bileretan zehar, gauzak adierazteko era desberdinak erabili (hitz egitea, 
marraztea, erakustea, talde txikiak, talde handiak) taldekideen parte-
hartze handiena lortzeko asmoz. 
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4. Izotzaldia urtzeko edo giroa berotzeko baliagarria den edozein elementu 
erabiltzeko eragozpenik ez jarri. 

5. Taldeko kide batek klaseko beste ikaskide bat makurtzen duenean edo 
barregarri uzten dionean edo beste pertsona bati entzuten ez dionean 
entzuten duzuna edo ikusten duzuna esan eta taldeko beste kideei haien 
iritziak eskatu, pertsona horrekin eztabaidatu baino lehenago. 

Araurik garrantzitsuena: zure estilo propioa hautatu, ezagutzen dituzun 
elementuak kontuan hartzen, ziur eta eroso sentitzeko asmoz. Ikaskide-
hezitzaileen prestakuntza egunak beste ikaskideen informazioa jasotzeko eta 
ziurtasuna irabazteko izango dira, baina zure inguruan irakasleak, beste 
ikaskide-hezitzaile batzuk eta, batez ere, lagunak dituzu aholkuak eskatzeko. 

GOGORATU! UNPLUGGED-en parte hartzen duen herri bakoitzean, UNPLUGGED eskola 
bakoitzean, eta baita klase bakoitzean ere, bilera desberdina izan daiteke. 
Desberdintasuna markatu! 
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Bileren edukia – Bilerak BIZKORTZEKO iradokizunak 
Gogoratu zure klaseko bilera bakarra prestatzen duzula… eta bakarri hamabost edo hogeita hamar minutu izango 
duzu! Ezinezkoa da iradokitzen den guztia erabiltzea. Hautaketa egin. 
BILERA  
LEHENE
NGOA 

Zeure burua aurkeztu eta parte hartu duzun bilerari buruz zerbait kontatu. Ikaskide-hezitzaile bezala, 
klaseko bilera hauetarako iradokitzen dituzun helburuak eta arauak argi azaldu. Eskatu zerbait gehitzeko 
edo komentatzeko eta apuntatu. 
 

• Zer pentsatzen dugu hari buruz? Zer egin ahal dugu harekin? 
• UNPLUGGED eskoletarako sarrera izan duzue. Hurrengo gaiei buruz zerbait geratzen da 

komentatzeko? 
Aurkeztu ziren gaiak eta eskoletako gaiak izango direnak. 
Eztabaidatutako eta itundutako oinarrizko arauak. 
Gurasoen bilerak. 
Azaldu galdera hauekin egingo duzuna. 

 
• Alkohola edateari buruz. Eragin eta arriskuei buruzko eskola izan duzue. Alkohola 

kontsumitzeko orduan, genero desberdintasunei buruzko aparteko informazioa duen txartela 
ikasleei erakutsi. Galdetu ea hau ezagutzen duten eta zein izan daitekeen desberdintasun honen 
arrazoia. Eztabaidan gehitu ahal duzun elementu bat hau da: mutilek eta neskek gorputzaren 
kontrola eta zeure buruaren kontrolari buruzko ideia berberak dituzte? 

Ez da beharrezkoa akordioa edo adostasuna lortzea, baina entzun duzunaren laburpena gehitu 
eztabaidan. 

2. • Zer pentsatzen dugu hari buruz? Zer egin dezakegu harekin? 
• Uste araudiei buruzko eskolan, zuen usteak eta ikerlanek egiaztatutako errealitatea konparatu 

zenuten erretzen duen jende kopuruari dagokionez. Zer uste duzue irakaslearen eta eskolako 
autoritateen droga erabilerari buruzko usteen inguruan, errealitatearekin konparatuta? 

• Eskolan portaera arriskutsu edo problematikoarekin erlazionatutako zein beste gaitan uste eta 
benetako portaeraren arteko desberdintasunak egon daitezke? 

• Eskolan edo inguruan honen gainean pentsatzen duzuena ezagutu behar duten pertsonak 
badaude? 

3. • Zer pentsatzen dugu hari buruz? Zer egin dezakegu harekin? 
• Berriro ere: genero desberdintasuna. Ikaskideen presioaren aurrean, nola erreakzionatzen dugu 

neskak eta mutilak? Nola aldatu ahal dugu zerbait? Mutil bezala, zer ikasi ahal dugu 
neskengandik? Eta neska bezala mutilengandik? (Mutil talde batean eta neska talde batean 
eztabaidatu ahal dugu). 

• Emozioak adieraztea: non dago gure emozioak adierazteko lekua: etxean, ikastetxean, 
hemendik kanpo? (galdera honi erantzuteko talde txikiagoak egin daitezke, lau pertsonakoak). 

4. • Zer pentsatzen dugu hari buruz? Zer egin dezakegu harekin? 
• Bi pertsona oso desberdinei (bistakoa izan behar du) laguntasuna eta harremanak nola ikusten 

dituzten azaltzeko eskatu: ikasle bat hitz jario ona eta tratu erraza izango du, eta bestea 
lotsatiagoa eta isilagoa izango da. Bilera ospatu baino lehenago, gaiari buruz hitz egin nahi 
duten galdetu ahal diezu. Kontu handiz egin hautaketa eta isilak edo hitz jario onekoak diren 
pertsonei bakarrik eskatu. 

• Gai honetan hautatutako bi pertsonei edo talde osoari adierazteko marrazkiak ekartzeko eskatu 
ahal diezu. Asko hitz egiten ez dutenek artearen bidez hobeto adierazten jakin ahal dute. 

5. • Zer pentsatzen dugu hari buruz? Zer egin dezakegu harekin? 
• UNPLUGGED klasea publizitate, erretze edo tabakoari buruzkoa izan zen. Nola izango litzateke 

legez kontrako drogei irekitako publizitatea? Zein izango litzateke erakutsitako informazio 
testua edo testu erakargarria? Zer pentsatuko zenuke honen inguruan produktorea edo 
merkataria izango bazina? Eta kontsumitzailea edo bezeroa izango bazina? 

• Zeintzuk dira modurik onargarrienak zigarro bat errefusatzeko? Nola erreakzionatzen dute 
besteek? Zerk funtzionatzen du? Zerk ez du funtzionatzen? 

• Datozen urteetan, nola espero duzue zuen trebetasunak aldatzea errefusatzeko? Eta besteen 
erreakzioa? 

6. • Zer pentsatzen dugu hari buruz? Zer egin dezakegu harekin? 
• Eskolan zuen ezaugarriei buruzko egindako jolasa edo dinamizatzailea errepikatu (adibidez 
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«Bob, indartsua; Nick, dibertigarria; Nancy, txiste-kontalaria, etab.»). Jolasa bukatu ondoren, 
galdetu ea errazagoa den bakoitzaren akats edo elementu negatiboekin jolastea. 

• Zailtasun edo arazoei buruz hitz egiteko aukera eskaintzen duten eskolako pertsona edo lekuei 
buruz hitz egin. Non daude hutsak? 

AZKENA • Zer pentsatzen dugu hari buruz? Zer egin dezakegu harekin? 
• UNPLUGGED jardueren prozesu osoa ebaluatu: eskolak, klaseko bilerak, gurasoen bilerak, 

materialak… Taldekideek pentsatzen dutena lehenengoz paperean idazteko denbora utzi 
(adibidez, aldeko eta kontrako zutabe bakoitzean puntu batekin behintzat), baina denbora utzi 
besteekin idatzitakoa eta iruzkinak komentatzeko. 
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Irakasleentzako aparteko metodologia  

Teoria eta eredu nabarmenak 
UNPLUGGED-en ikaskideen adarra ikaskideen heziketarako hurbiltze minimoa da. Klaseko bileren helburu 
nagusia segimendua da. Ikaskideen heziketa, noski, urrunago heltzen da. Zure eskolan ikaskideen adarra 
aplikatzen bada, eskolako aldaketa prozesuan, parte-hartzearen eboluzioan, osasun heziketa eredu irekiago 
batean ikasleak inplikatzen dituen lan esparruan aztertu behar da. UNPLUGGED aplikatzeak aldi batean zehar,  
zentzu batean, ikaskideen heziketa edo ikaskideen laguntza ekimen gehiago sortu ahal ditu. Hau dela eta, 
aurrerago aurkezten diren iruzkin teorikoak aztertzea eta gaiaren inguruan gehiago irakurtzea komenigarria da. 
 
Ikaskideen heziketa programa bat hasten denean, helburu nagusia gomendatutako portaera bat garatzea edo 
helburu taldean arrisku portaera bat aldatzea da. Testuinguru honetan gakoa hau da: zergatik eta nola egokitzen 
dira pertsona portaera berriekin? Osasunaren psikologiaren, heziketa sanitarioaren eta osasun publikoaren arloak 
prozesu hau azaltzen duten teoria konduktista garrantzitsuez hornitzen dira. Garrantzitsuena teoria hauek 
ezagutzea da, ikaskideen heziketa zergatik baliagarria eta ona den azaltzen dutelako. Oraindik gehiago, 
ikaskideen heziketaren interbentzioen diseinua eta planifikatzea gidatzen lagundu ahal dute. Ondoren zehazten 
diren portaera aldaketen teoriak eta ereduak oso garrantzitsuak dira ikaskideen heziketarako. 

Arrazoitutako ekintzaren teoria 
Teoria honen arabera, pertsona baten intentzioa portaera bat hartzeko hurrengo gauzek determinatzen dute… 
• Portaera horren ondorioei buruzko portaera eta usteekiko jarrerak. 
Adibidez, metodo antikontzeptiboak erabiltzeak emaitza positiboak izango 
dituela pentsatzen duen emakume gazte batek jarrera positiboa izango du 
antikontzeptiboak erabiltzeko. Bestetik 

IKASKIDEEN HEZIKETAREN 
TESTUINGURUAN…  
Kontzeptu hau garrantzia dauka hau 
kontuan hartzen badugu:  
• Gazteen jarreretan eragina handia dute 
ikaskideek egiten eta pentsatzen dutena; 
eta 
• errespetatutako ikaskide-
hezitzaileen itxaropenek eragin 
handia izan dezakete 
gazteengan. 
 

• pertsonaren subjektibotasuna (gai baten inguruan pertsona baten ikuspuntu 
pertsonala) eta araudia (gizarte edo taldearen usteen arau edo estandarra). 
Hauek besteek pentsatutakoan eta pertsona garrantzitsuen portaeraren 
onartzean edo ez onartzean oinarritzen dira. 
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Gizarte-ikastearen teoria  Gizarte-ikastearen teoria  
Teoria hau  Albert Bandura psikologoaren lanean oinarritzen da batez ere. Pertsonek horrela ikasten dutela 
esaten du: 
Teoria hau  Albert Bandura psikologoaren lanean oinarritzen da batez ere. Pertsonek horrela ikasten dutela 
esaten du: 
• zeharbidez, besteen behaketa eta ereduaren bidez, zeinekin pertsona identifikatzen den (adibidez, gazteak 
ikaskideen portaera behatzen dute); eta 
• zeharbidez, besteen behaketa eta ereduaren bidez, zeinekin pertsona identifikatzen den (adibidez, gazteak 
ikaskideen portaera behatzen dute); eta 
• modu batera portatzeko konfiantza ematen dioten trebetasunen formazioaren bidez. Baldintza espezifiko honi 
autoeraginkortasuna deitzen zaio, eta portaera bat praktikatzeko edozein oztopori aurre egiteko trebetasuna 
sartzen du. Adibidez, preserbatibo erakusketa batean 
kondoi baten erabilera zuzena praktikatzea jarduera 
garrantzitsu bat da, norberaren konfiantza garatzen duena 
ikaskide batekin sexu seguruaren metodoei buruz hitz 
egiten denean.  

• modu batera portatzeko konfiantza ematen dioten trebetasunen formazioaren bidez. Baldintza espezifiko honi 
autoeraginkortasuna deitzen zaio, eta portaera bat praktikatzeko edozein oztopori aurre egiteko trebetasuna 
sartzen du. Adibidez, preserbatibo erakusketa batean 
kondoi baten erabilera zuzena praktikatzea jarduera 
garrantzitsu bat da, norberaren konfiantza garatzen duena 
ikaskide batekin sexu seguruaren metodoei buruz hitz 
egiten denean.  

 
  

Berrikuntzen zabaltzearen teoria Berrikuntzen zabaltzearen teoria 

Teoria honen arabera gizarte-eraginak garra
Komunitate baten iritzi liderren papera, port
jokatzen dutenak, teoria honen gakoa da. Ta
baten arau edo ohituretan duten eragina, ba
ere, pertsonen arteko truke eta eztabaiden 
emaitzatzat hartzen dira. 

Teoria honen arabera gizarte-eraginak garra
Komunitate baten iritzi liderren papera, port
jokatzen dutenak, teoria honen gakoa da. Ta
baten arau edo ohituretan duten eragina, ba
ere, pertsonen arteko truke eta eztabaiden 
emaitzatzat hartzen dira. 
  

  

  

  

Heziketa parte-hartzailearen teoria  Heziketa parte-hartzailearen teoria  
Teoria honen arabera, emandako arazo batek eragindako pert
autorizazio eta parte-hartze osoa portaera aldaketarako oso 
garrantzizkoa da. 

Teoria honen arabera, emandako arazo batek eragindako pert
autorizazio eta parte-hartze osoa portaera aldaketarako oso 
garrantzizkoa da. 
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IKASKIDEEN HEZIKETAREN 
TESTUINGURUAN…  
Honek ikaste esperimentalaren jarduerek 
garrantzi handia dutela esan nahi du eta, 
gainera, ikaskide-hezitzaileek rol 
garrantzitsua jokatzen dute eredu bezala. 

 

ntzi handia du portaera aldaketan. 
aera aldaketaren eragile bezala 
lde 
tez 

ntzi handia du portaera aldaketan. 
aera aldaketaren eragile bezala 
lde 
tez IKASKIDEEN HEZIKETAREN 

TESTUINGURUAN… 
Honen arabera, hautatutako ikaskide-
hezitzaileak iritzi lider fidagarriak eta 
sinesgarriak izan behar dira helburu taldean. 
 

IKASKIDEEN HEZIKETAREN 
TESTUINGURUAN…  
Teoria honen garrantzia argi dago: 
ikaskideen heziketaren defendatzaile asko
ustez,  ikaskideen prozesua (horizontala),
haien artean hitz egiten eta akzio pla
defendatzen, ikaskideen heziketaren 
proiektuaren arrakasta lortzeko gakoa da. 

(horizontala),
haien artean hitz egiten eta akzio pla
defendatzen, ikaskideen heziketaren 
proiektuaren arrakasta lortzeko gakoa da. 

sonen sonen 
ren 

 
n bat 

 
n bat 
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Osasunari buruzko usteen eredua  
Osasunari buruzko usteen eredua berrogeita hamargarren hamarkadan zehar Godfrey Hochbaum, Stephen 
Kegels eta Irwin Rosenstock psikologo sozialek garatu zuten. Osasunarekin zerikusia zuten portaerak azaltzeko 
eta aurresateko erabiltzen zen, batez ere hautemandako minberatasun, hautemandako oztopo eta hautemandako 
onuren bidez. Eredu honen arabera, pertsona batek gaixotasun bat saihesteko edo ondo jartzeko desioa badu 
(balorea) eta osasun ekintza espezifiko batek gaixotasuna prebenituko duen ustea badu (itxaropena), orduan 
lortzeko portaera ekintza positiboa garatuko du. 
Zoritxarrez, portaeraren eredu honek ez ditu kontuan 
hartzen ohiturak, jarrerak eta emozioak. Beraz, eredua 
baliagarria izan arren, portaeraren faktore kopuru baten 
eraginak (kultura, gizarte eragina, estatus 
sozioekonomikoa, esperientzia pertsonalak, etab.) 
kontuan hartu behar dira, eredua ikaskideen heziketaren 
lanean sartzen bada. 

IKASKIDEEN HEZIKETAREN TESTUINGURUAN… 
Osasunari buruzko usteen ereduaren kontzepturik garrantzitsuena 
hautemandako oztopoena da, edo pertsonaren iritzia kostu 
hautemangarri eta psikologikoei buruzkoa. Hau ikusita, ikaskide-
hezitzaile batek hautemandako oztopoak gutxitu ahal ditu hitz 
lasaigarrien, informazio okerraren zuzenketaren, sustagarrien eta 
laguntzaren bidez. Adibidez, gazte batek osasunaren zainketa 
hurbilen dagoen ospitalean bilatzen ez badu isilpekotasuna ez 
dela errespetatuko uste duelako, ikaskide-hezitzaileak 
gazteentzako zerbitzu baten informazioa eman ahal dio, eta 
horrela osasunaren zainketa egokia izateko oztopoa gainditzen 
lagunduko dio. 
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 Roger Harten parte-hartzearen eskailera 
Roger Hartek haur/gazte eta helduen arteko elkarreraginaren mota desberdinak «parte-hartzearen eskailerako» 
eskailera-mailatzat hartzen ditu. Gorago dauden eskailera-mailek haur eta gazteen parte-hartzearen mailarik 
handienak adierazten dituzte. 
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LANA KONPARTITZEN DUTEN IKASKIDE-HEZITZAILEENTZAKO 
INKESTA 
Ariketa hau ikaskideen arteko prestakuntza sesioan zehar egingo duzu. Ikaskide-hezitzaileentzat dela suposatzen 
da, baina imajinatu lagun batekin eskola batzuk dituzula… Edo beste pertsona batekin zuzentzen ari zara? Agian 
eskola tailer batean, gurasoen bilera batean. Galdera batzuk praktikak egiten dituen unibertsitateko norbaitekin 
duzun harremanean aplikagarriak dira. Arrazoi nahiko zuk, irakaslea izanda, galdera-sorta betetzeko eta… kide 
batekin konpartitzeko. 
 
 
Ikaskide-hezitzaile agurgarriak: 
Klaseko bilerak beste bi pertsonekin zuzenduko dituzue. Honi esker, ikaskideen hezitzailearen lana errazagoa 
izango da… orokorki hitz egiten. Batzuetan, badirudi azkarrago eta argiago lan egiten dela gidari bakarra 
egotekotan. Dena den, UNPLUGGED tandem atzarrira mugatu eta ikaskide-hezitzailearen funtzioa beste bi 
pertsonekin konpartitu. Oso errazak ez diren egoerekin ohituta egoteko, hemen lehenik bakarka osatzeko eta 
geroago zurekin lana konpartitzen duten ikaskide-hezitzaileekin erantzunak konpartitzeko ariketa ona duzue. 

1. Hitz egiten dudanean, ez zait inporta beste ikaskide-
hezitzaileek mozten badidate zerbait garrantzitsu gehitzeko. 

 Ados nago 
 

 Ez nago ados 

2. Ikaskide-hezitzaile bezala zerbait garrantzitsu burura 
etortzen zaidanean, beste hezitzaileak moztu behar ditut nire 
komentarioak egiteko. 

 Ados nago  
 

 Ez nago ados 

3. Bilera bat zuzentzen dugunean nire ikaskide-hezitzailea 
okertzen bada, berdin da taldearen aurrean zuzenketak 
egiten baditut. 

 Ados nago  
 

 Ez nago ados 

4. Behar izatekotan, beste ikaskide-hezitzailea niri 
laguntza errazteko gai izatea espero dut. 

 Ados nago  
 

 Ez nago ados 

5. Beste ikaskide-hezitzaileari zerbait esan nahi duzula 
adierazteko modua, konturatu arte eskua altxatzea da. 

 Ados nago  
 

 Ez nago ados 
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6. Agintea badaukat deseroso sentitzen naiz, beraz beste 
ikaskide-hezitzaileak gauzak aurrera eramatea nahiko nuke. 

 Ados nago  
 

 Ez nago ados 

7. Beste ikaskide-hezitzaileak asko hitz egiten duenean, 
zerbait esateko beharra dudala sentitzen dut bakarrik ni ere 
hor nagoela taldeari gogoratzeko. 

 Ados nago  
 

 Ez nago ados 

8. Parte hartzaile batek informazio kezkagarria esaten 
badu, beste ikaskide-hezitzaileak horren ardura hartu arte 
zain egoten naiz. 

 Ados nago  
 

 Ez nago ados 

9. Bilera bakoitzaren hasieran urduriago jartzen naiz, 
hastea oso zaila delako. 

 Ados nago  
 

 Ez nago ados 

10. Taldearen beharrekin malgua izatea gustatzen zait, 
horregatik ez zait gustatzen bilera bakoitzean tratatuko diren 
gaiak guztiz planifikatzea. 

 Ados nago  
 

 Ez nago ados  
 


