
 
Leyre Cano

644850506 - info@leyrecano.com
Guraso trebakutnza 

Bidelaguntza bakarkako saioetan
 

Haur eta nerabeen emozioen bidelagun. 
Nola zaindu gure seme-alaben emozioak?





Zein egoera bizitzen dut nire familian?
Zein da nire helburua gaur?

Zer behar dut nik?



https://www.gipuzkoa.eus/documents/4004868/18880118/BIDEO+BILDUMA+Tele+Eskola+Kirola.pdf.
https://www.gipuzkoa.eus/documents/4004868/18880118/BIDEO+BILDUMA+Tele+Eskola+Kirola.pdf
https://www.gipuzkoa.eus/documents/4004868/18880118/BIDEO+BILDUMA+Tele+Eskola+Kirola.pdf


https://www.gipuzkoa.eus/documents/4004868/18880118/V%C3%8DDEOS+de+juegos+educativos.pdf


ZER DA EMOZIOA?

E + MOZIOA

ENERGIA + MUGIMENDUA

MUGITZEN GAITUEN ENERGIA





















ERANTZUNKIZUN 
EMOZIONALA



Sermoi gutxiago 
eredu gehiago



SOY 
0% CULPABLE

100% RESPONSABLE





Zer ikusi hura ikasi

















Tristuraren funtzioa. Kalitatezko presentzia eta
entzumenaren garrantzia. 

ikusi bideoa

https://www.youtube.com/watch?v=sZ_5NreO18g


Tristura eta pozaren funtzioak eta haien gorputz adierazpena:

https://www.youtube.com/watch?v=1zzzJ9rL0w0&t=1s


BAI BAINA EZ DAKIT ZER EGIN...
 

HASERRE DAGOENEAN
TRISTE DAGOENEAN
BELDURRA DUENEAN



EGON



PRESENTE EGON



ENTZUN



https://www.gipuzkoa.eus/documents/4004868/18880118/BIDEO+BILDUMA+Tele+Eskola+Kirola.pdf.


Zer egin beldurra sentitzen dudanean?

https://multimedia.gipuzkoa.eus/media/video/18751178.720.mp4


Zer egin tristura sentitzen dudanean?

https://multimedia.gipuzkoa.eus/media/video/18751150.720.mp4






ETA EMOZIOA LASAITZEAN 
ORDUAN HITZ EGIN, AZALDU, ULERTU... 

ETA ONDOREN BILATU IRTENBIDEA



Zer behar du 
nire seme-alabak?



NOLA? KOMUNIKAZIO 
ASERTIBOA



Bere boterean dauden haur kontzienteak
hezi nahi ditugu ala sumisoak?

BARNE BOTEREA MANTENDU

Benetan guk nahi deguna, guk nahi
degunean egin dezatela nahi al dugu?

"Ez" esatearen garrantzia eta
frustrazioaren bizipenaren bidelagun
izatearen garrantzia.



IKUSIA SENTITU - Haurra, nerabea ikusia sentitu behar da. Ulertua, errespetatua. 
Esaten duena entzuten dugula, bere iritziak eta aukeratzeko ahalmena kontutan
izaten dugula sentitu behar du.



BALIABIDE PRAKTIKOAK 

EMOZIOEN TXOKOA

MATERIALAK

ESTRATEGIAK





EMOZIOEN TXOKOA

http://areatzaherrieskola.blogspot.com/



EMOZIOEN TXOKOA



EMOZIOEN TXOKOA



EMOZIOEN TXOKOA



EMOZIOEN TXOKOA



NERABEEN HASERREAREN KUDEAKETA
Garraxi egin, dantzatuz askatu, ariketa fisikoa, puching balla

jo, txurroarekin kojin bat jo, 3 aldiz sakon arnasa hartu,
margotu, papera puskatu...



Seme-alaben jokaera eta
jarrerak famililaren 
osasun eta ongizatearen
termometroa izango dira



garapen kognitiboa
pentsamenduak

garapen emozionala
sentimenduak-emozioak

garapen fisikoa
ekintzak



NOLA IZAN GURE EKINTZEN BITARTEZ
INSPIRATZEN DUTEN GURASO KONTZIENTEAK

 
 

"Presentzia"ren garrantzia eta indarra
kontutan izanik

Geure zentruan egonda, geure barne
botere edo botere pertsonala eutsiz

Geure historia, haurtzaroko
esperientziak behatu eta ulertuz,
digerituz, gaindituz.



HAUR ETA NERABEEN
BIDELAGUNTZARAKO GAKOAK

Emozioen espresioa sustatu, guk ere bidelagun bezala gureak adieraziz.

Geure buruak kudeatu eta erregulatzeko estrategia eta baliabideak ezagutu eta
erabili, haur eta nerabek behar dituztenak ere eskainiz eta moldatuz.

Emozioei espazioa eman. BIzi ditzatela eta bizi ditzagun emozioak. Ito, eutsi, zapaldu
edo erreprimitu gabe.

Emozio desatseginak agertzen direnena, asebete gabe dagoen behar unibertsala
zein den identifikatu eta irabazle-irabazle irtenbideak bilatu.

Kudeaketa hotzean nahiz beroan egiteko, heldua, bidelaguna zentratua eta bere
boterean egon behar du. Hala ez bada, gainezka egonik, beste une batean kudeatu. 



HAUR ETA NERABEEN
BIDELAGUNTZARAKO GAKOAK

Bere burua goraipatzen ikasi, baloratu eta egindakoengatik beraien burua
zoriontzen lagundu.

Persistentzia, saiatzea eta jarraitu, irautea lantzea. Beraz, bidelagun bezala, ez
dugu irabaztea edo emaitza soilik baloratzen baizkik eta prozesua bera.

Erreferentziazko heldu bezala eredu kontzientea eskaintzea. 

Autonomia eta ahalduntzea sustatu. Beraiek egin dezaketena ez egin beraien
partez.* "Zu gai zara".

Konfidantza: beraiengan konfidantza duzula sentitzen badute, beraike ere bere
buruarengan konfidantza izango dute.



HAUR ETA NERABEEN
BIDELAGUNTZARAKO GAKOAK

Helduaren begirada gakoa da. Epaiketa, konparaketa eta etiketarik gabekoa.
"Gaiztoa/txintoa zara", "Txoriburu 

Benetako lorpenak baloratu eta goraipamenak egin. Bere abilezia eta ezaugarri
positiboak gogorarazi.

Mugak oso era argian ezarriz eta tinkotasunez mantenduz. Komunikazio asertibo
eta enpatikoa erabiliz. Errutinek laguntzen diete ere, zer gertatuko den jakiteak
segurtasuna eskeiniko dielako.

Maitatua sentitu dadila bermatuz. Maitatzea ez da nahikoa, maitatuak sentitu behar
dira. Kalitatezko denbora, arreta eta entzumena eskaintzea oinarrizkoa da.





NIRE BOTEREAN, NIRE
ZENTROAN EGONDA



ESKERRIK ASKO
Leyre cano, psikopedagogia,
formakuntza eta bidelaguntza
ifno@leyrecano.com
644 85 05 06
www.leyrecano.com


