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Nerabezaroa funtsezko aroa da ongizate mentalaren eta garapen 
osasuntsuaren oinarriak ezartzeko.

Hainbat azterlanen arabera, azken hamarkadan gora egin du osasun 
mentaleko arazoen prebalentziak nerabeen artean.  

Erresilientzia lantzea oso garrantzitsua da nerabeentzat, egoera 
txarrei aurre egiteko eta osasun mental onari eusteko.

Nerabeek presioa sentitzen dute eskolan eta bizitzan arrakasta lortu 
beharragatik.

Zergatik 
UPRIGHT?

Helburuak

Nerabeentzako, euren familientzako 
eta ikastetxeentzako erresilientzia-
programa berritzaile bat sortzea.

Programak erresilientzia eta ongizate 
mentala hobetzeko duen   
eraginkortasuna balioztatzea.

Osasun mental ona eta ongizatea 
sustatzeko lagungarriak diren erresili- 
entzia-faktore espezifikoei buruzko 
ebidentzia zientifikoak eskaintzea.

   UPRIGHT proiektuko kideok uste dugu 
erresilientzia norbanakoek, familiek edo 

erkidegoek duten gaitasun bat dela, bizitzak 
dakarzkien erronkei edo ezbeharrei egokitzeko, 

osasun mentala eta ongizatea mantentzen duten 
bitartean

Carlota Las Hayas Rodríguez, UPRIGHT 
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UPRIGHT programak lau osagai nagusi ditu:
aurre-egitea, eraginkortasuna, ikaskuntza soziala
eta emozionala, eta mindfulness. Guztiak dira
garrantzitsuak ongizaterako, eta bizitzako arlo
askotan dira aplikagarriak.
  

Nerabeek hainbat gaitasun ikasteko aukera
izango dute; gaitasun horiei esker, beren burua,
beren familiak, inguruko gizartea eta
etorkizuna uler ditzakete. Erresilientziako
gaitasunak oso adierazgarriak dira
nerabeentzat, eta irakasleek zeregin
garrantzitsua dute ikasleei gaitasun horiek
lantzen laguntzen.

 

Osagai nagusiak

Familiak Komunitatea
  
UPRIGHT web-platforma, uprightprogram.eu, online
ingurune bat da eta UPRIGHT programako
materialak eskaintzen dizkie familiei,
ikastetxeetako langileei eta tokiko komunitateei.
Materiala gaztelaniaz, euskaraz, italieraz, danieraz,
islandieraz eta polonieraz daude eskuragarri.
  

Koordinatzailea: 

  
  
UPRIGHT programak familien eta eskola-
elkartearen partaidetza lortu nahi du nerabeen
ongizate mentala sustatzeko. Familiek
segurtasuna eta babesa eskaini behar dituzte
gazteek beren ahalmen osoa garatzea eta
helduarorako trantsizioan ahalik eta osasun
mental eta fisiko onena izatea nahi badugu.
    

  
  
Programa hori Europako bost eskualde
pilotutan gauzatu eta ebaluatuko da.
Eskualde desberdinak izango dira, diru-
sarrera maila desberdinak dituztenak.
    

UPRIGHT programak eskola-ikuspegi 
osoa darabil; hau da, nerabeak, haien 

familiak eta eskola-elkartea hartzen ditu 
barnean, osasun mental positiboaren 
kultura bat sortzeko, erresilientziako 

gaitasunak hobetuta.

Web-plataforma

Ikastetxeak
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