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OBJETO DEL PROYECTO

La Ansiedad en la adolescencia
Es cada día una afección más
común. a través de este
proyecto de innovación, 
 aprenderemos a gestionar
nuestras emociones y aclarar
ideas. 

Aprenderemos a identificar, gestionar
y hablar de la ansiedad.
Adolescentes, profesionales,
profesorado, padres y madres podrán
disfrutar de este taller y adquirir 
 conocimientos al tiempo que
comparten  ideas y experiencias.



ESPARRU TEORIKOA

Zer zegoen antsietatearen aurretik?: odol ona, jende txarra,
medikuntza, jende fle matikoa, gero lobotomiak etorri ziren, menda
gaixotasunaren garai iluna, lehen errimak... 80ko hamarkadatik aurrera
psikologoak eroentzat

 ZER ZEGOEN ANTSIETATEAREN AURRETIK?

Ordua da hitz egiteko. Alarmarik gabe, normaltasunez. Kezkatzen gaituen
kontu bat da, baina uste baino irtenbide errazagoa du

Egin dezagun 

zerbait



HELBURUAK

Definitu: terminoak: zer den eta zer ez den 
antsietatea jakitea
Dudak argitu: kasu guztiak ez dira berdinak.
Aukerak PROPOSATZEA: kasu zehatzetara, ahal bada

1.

2.
3.



ERREALITATEAREN AZTERKETA
Antsietatea eta depresioa diagnostikatutako osasun mentaleko arazo horien
% 40 dira; haur eta gazteek ere ondoez psikosoziala dute, nahasmenduaren
mailara iristen ez dena, baina haien bizitza, osasuna eta etorkizunerako
aurreikuspenak nahasten dituena.

- Itxaropen eta presio handiak, gutxienekora iristeko
- Irudia
- Mugikorraren eta teknologien gehiegizko erabilera
- Konfigurazioa

- Isolamendua
- Diskriminazioa.
- Sare sozialak

 
Arrisku-faktoreak
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Kontze
ptuen 

argibid
eak

ELKARRI LA
GUNTZ

EA 

EZTABAIDAK

ARGITA
N JARTZEA

 

ARGITA
N JARTZEA

ID
EIAK PARTEKATZEA 

HITZA
LDI M

AGISTR
ALAK

KASU PRAKTIKOAK



PROGRAMAZIOA
1. atala: antsietateari buruzko informazioa eta 

identifikazioa

 
2. saioa: nor naiz? Zer nahi dut? Antsietateak 

eragozten didala?

 

3o Sesioa: antsietateari erresilientziaren bidez aurre 

egitea



4. saioa: antsietateari min- dfulness bidez eta 

erlaxazio-tekniken bidez aurre egitea

 

 

PROGRAMAZIOA

5. saioa: albo-pentsamenduaren bidez aurre 

egiteko estrategiak, antsietatea murrizteko

 



KONTAKTATU

Harremanetarako pertsona: Amaia González
Harremanetarako telefonoa: 65279794

Harremanetarako pertsona: Garikoitz Lasa
Harremanetarako telefonoa: 635736360


