
BIZITZARAKO
GAITASUNAK

Sandra Muñozek aurkezten du

FAMILIA ESKOLA



zure bizitzan dauden arazoak modu
onuragarri batean konpontzeko

gaitasunak eskuratzea da

NORBERE BURUAREN
EZAGUTZA

eNPATIA
KOMUNIKAZIO

POSITIBOA

EMOZIOEN
KUDEAKETA

GATAZKEN
EBAZPENAERABAKIAK

HARTZEA

pentsamendu
kritikoa

ESTRESAREN
KUDEAKETA



lagundu iezaiozu gaitasunak
eskuratzen eta arazoak
modu eraginkorrean ebazten

Emozioak ez antzemateak edo
adierazteak ondoeza eragiten du
norberarengan eta norbere
ingurunean. Beharrezkoa da bizitzako
alderdi desberdinetan eragina izan
dezaketen gogo-aldarteak
adierazteko estrategiak ematea. Hala
nola, gatazkei eta kezkei aurre egitea,
lasaitasuna mantentzea eta
eztabaidatu ordez negoziatzea. 

 

Emozioen eta
estresaren
kudeaketa

Autokontzeptua eta
arazoen ebazpena Erabakiak hartzea

Norberaren pertzepzioak norbere
burua ezagutzea, osasun fisiko eta
mentalaz arduratzea, gorputza
zaintzea eta emozio, balore, sinesmen,
erabaki, eskubide eta aukerez
arduratzea dakar.
Ezagutza honek arazoak modu
eraginkorrean ebazten laguntzen du.
Izan ere, egoera zehatz bakoitzari
aurre egiteko norberak dituen
gaitasunen ezagutza dakar. 

 

 
Gaitasun sozialak eta baloreetan
oinarritutako pentsamendua
ezinbestekoak dira, batez ere
haurtzaroan eta nerabezaroan. Izan 
 ere, horiei esker erabakiak hartzen
ditugu, adiskide eta bikote
harremanak ezartzen ditugu, eta
ofizio edo lanbideak aukeratzen
ditugu. 



emozioen kudeaketa

Familian emozioak
partekatu 

Besteen emozioak
ulertu

Ikuspuntu desberdinak
errespetatu

Emozioenfuntzionamenduairakatsi

Emozioak bideratzekoaukera positiboak eskaini 

guneak

faseak

errespetua

semaforoa

gurpilak



estresaren
kudeaketa

Akatsak prozesuaren parte
direla onartu, konponbidean

arreta jarri.

Norbere erantzunkizunaz eta
egoera aldatzeko moduaz

kontziente izan.

Egoera onartu eta konponbidea
aurkitzeko informazioa bilatu,

norbere pentsamenduak kudeatu.

Nire haserrea bideratu; ariketa
egin, antolatu, ibili, ... 

Egoera ukatu edo saihestu,
pentsamendu negatiboak

Eztabaidatu, borroka egin,
objektuak suntsitu, ....

Errudun sentitu,
autosuntsitzailea izan

Norbere burua zigortu eta
epaitu



estresa txikiagotzeko
erramintak.

helburu

errealistak

ezarri.

lo errutina.

ariketa fisiko erregularra.

gustokoak diren

jarduerak.

emozioak uneanbertan adierazi. 

atsedena.

bizitza pertsonala

eta laborala

antolatu.
mugak onartu eta 

 DELEGAtu.

lehentasunak

ezartzen ikasi*.

erlaxazio ariketak
egin*.



lehentasunak
ezartzen ikasi



autokontzeptua eta
erabakiak hartzea

Norbere buruaz iritzi
ona izan.

Adierazteko askatasuna.

Helburu errealistak
ezarri.

Jarrera eta barne-elkarrizketa positiboak.

Egindakoarekin pozikegon.

errespetatu

komunikazioa

ez goretsi
gehiegi

balioetsi eta
kontuan hartu

lorpenak
baloratu



Egun batean basoko animaliak konturatu ziren ez zegoela animali perfekturik: Txoriek oso ondo egiten dute hegan,
baina ez dute igeri edo aztarrika egiten; erbia korrikalari bikaina da, baina ez daki hegan egiten ezta ibiltzen ere ...
eta horrela animali guztiekin. Ez al dago animalien arraza hobetuko lukeen akademia bat sortzerik? Saiatu ziren.
Lasterketako lehen klasean untxiak ezin hobe egin zuen eta bikaina lortu zuen; baina hegan ikasteko ikasgaian
zuhaitz baten adarrera igo zuten eta hegan egiteko eskatu zioten eta saiakeran lurra jo zuen eta bi hankak hautsi
zituen. Ondorioz, lasterketaren azken azterketa suspenditu zuen. Bestetik, txoriak oso ondo egin zuen hegan,
baina satorrak bezala aztarrika egitea eskatu ziotenean hegoak eta mokoa zauritu zituen. Horregatik, ondoren
ezin izan zuen hegan egin, hegan eta aztarrika egitearen inguruko azterketak gaitzetsiz. 

HAUSNARTU DEZAGUN
 

• Zeri buruz hitz egiten du ipuinak?  
• Zer gustatu zaizu gehien?  

• Beste pertsona batzuek egin ezin dezaketen zer egin dezakezu zuk?  
• Zer egin dezakezu? Eta zer ezin dezakezu egin? 

 • Zer pertsatzen duzu honi buruz?  
 

AUTOESTIMUAREN INGURUKO IPUINA

norbere buruaren
ezagutza eta autoestimua

sustatu



familian autoestimua
sustatzeko erramintak.

bestea den bezala

onartu. 

etiketarik ez.

bestearen
desberdintasunei

balioa eman.
baloratu bere

ezaugarrien arabera, ez

zure espektatiben

arabera.

zuzendu jokaerazehatzean arretajarriz eta
pribatuan. 

modu positiboan
hitz egin.

arreta eskaini.

sustatu bere parte
hartzea familiako

dinamiketan. 

errespetatu.

bere ideiak eta
emozioak balioetsi.



autoestimu
ariketa



momentu zehatz batean dauden aukera desberdinak
aztertzea da, kontuan hartuz, besteak beste, beharrak,

baloreak, motibazioak, influentziak eta orainaldian eta
etorkizunean egon daitezkeen ondorio posibleak, bai

norberaren bizitzan baita beste pertsona batzuen
bizitzetan ere. 

erabakiak
hartzea



erabakiak hartzea

ARAZOA DEFINITU

AUKERA DESBERDINAK
EBALUATU

KONPONBIDE POSIBLEAK
AZTERTU

INFORMAZIOA BILATU

AUKERA HOBERENAAUKERATU 



ERABAKI HARTZEA
ARIKETA


