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ARLOAK SAIOETARAKO EDUKIAK 

 
1. EBOLUZIO ETA NORTASUNAREN 

GARAPENA 

 
 Haurren garapena: gurasoenganako loturaren eraketa eta 

atxikimenduaren bilakaera. 
 Haurra eboluzio-garapenaren etapa eta alderdi desberdinetan. 
 Nortasunaren garapena. 
 Nola pentsatzen dute haurrek? Eta nerabeek? 
 Nola jaio eta garatzen dira emozioak? 

 
2. GARAPENAREN SUSTATZEA 

 Autokontzeptu eta autoestimu sanoa garatzea eta sustatzea. 
 Nola sustatu gure seme-alaben ikasketak. 
 Autoestimua gurasoentzat. 
 Zer egin dezakegu gurasook gure seme-alaben autoestimua 

indartzeko. 
 Nolakoak dira gure seme-alabak adinaren arabera. 
 Jolasaren eta imitazioaren eginkizuna ikasketetan. 
 Arauak, mugak; sariak eta zigorrak. 
 Diziplina induktiboa eta autokontrola. 
 Nola garatu gure seme-alabengan tolerantzia frustrazioaren aurrean. 
 Gurasoen heziketa-moduak eta horien eragina seme-alaben 

portaeran. 
 Zer egin dezakegu gure seme-alabek esana egiten ez dutenean? 
 Seme-alaben portaera ulertzea. 
 Adimen emozionala etxean, familia-bizitzan. 
 Emozioak ulertzea eta kudeatzea. 
 Seme-alabei emozioak adierazten laguntzea. 
 Jolasak eta estrategiak, gaitasun emozionalak garatzeko. 
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 Jolasaren eginkizuna garapen emozionalean. 
 Generoa eta emozioak haurtzaroan eta nerabezaroan. 
 Gaitasun emozionalak eskuratzeko baliabideak: horretan laguntzen 

duten jolasak, ipuinak, baliabideak… 

 
3. PERTSONA ARTEKO HARREMAN 

OSASUNTSUEN GARATZEA ETA 
FINKATZEA 

 Nola entzun eta bestearen lekuan ipini, elkar hobeto ulertzeko. 
 Komunikazioa erraztea, modu aktiboan eta enpatikoan entzunez. 
 Interakzio soziala pareko eta berdinak direnen artean. 
 Generoa, aniztasuna eta harremanak parekoen artean. 
 Generoa eta oldarkortasuna parekoen artean. 
 Nola sustatu familiatik berdintasunezko harremanak eskolan. 
 Bizikidetza eta harremanak parekoen artean, nerabezaroan: 

adiskidetasunetik lehenengo amodio-harremanetara. 

 
4. HAINBAT ALDERDI FAMILIAREN 

HAZIERA ETA HEZIERARI BURUZ 

 Nola eraman eta kudeatu egoera zailak etxean, familia-bizitzan. 
 Pazientziaren kudeaketa familian. 
 Nola kudeatu haserreak eta kasketak familian. 
 Nola jokatu gezurra esaten dutenean. 
 Zeren beldur dira haurrak eta zeri diote beldurra. 
 Nola erakutsi haurrei eskaerak egiten eta kritikak adierazten. 
 Nola kudeatu oldarkortasuna eta inpultsibitatea. 
 Baikortasuna eta pentsamendu positiboa sustatzea familian. 
 Nola sentitu ondo eta seguru guraso bezala. 
 Familian konfiantza eraikitzea. 
 Nola komunikatu, afektua eta goxotasuna hezi eta lantzeko. 
 Nola aditzera eman modu positiboan. 
 Nola estimulatu eta bultzatu seme-alabak, beren problemak efikaziaz 
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konpon ditzaten. 

 Negoziazioa eta akordioak gurasoen eta seme-alaben artean. 
 Familia-bizitzaren antolamendua. 
 Denboraren kudeaketa familian. 
 Gatazkak, istiluak eta estresa familia-bizitzan: baliabideak horiei aurre 

hartzeko, prebenitzeko, eta kudeatzeko. 
 Etxeko lana ez da emakumeen kontua. 
 Familia eta dibertsitatea: gurasoen eginkizuna. 
 Anai-arreben arteko harremanak: zeloak, lehiak, tirabirak… Zer egin 

dezakegu? 
 Zergatik sortzen dira zeloak eta zer eragin dute eguneroko bizitzan. 
 Esfinter-en kontrola eskuratzea: estimulazioa eta indukzioa. 
 Familia-estrategiak jarrera positiboak sustatzeko. 
 Autoritatea familia-bizitzan. 
 Nola hitz egin seme-alabekin gai eta kontu “zail”ei buruz. 
 Aiton-amonen eginkizuna etxeko antolamenduan eta familia-bizitzan. 
 Nola jokatu portaera txarrak sortzen direnean. 

 
5. FAMILIA ETA ESKOLA ARTEKO 

HARREMANAK 

 Familiaren parte-hartzea eta inplikazioa eskolan: familiaren 
eginkizunak eta estrategiak parte hartzeko eta laguntzeko. 

 Eskolako bizitzan parte-hartzea eta antolamendua I: IGE-ak. 
 Eskolako bizitzan parte-hartzea eta antolamendua II: Eskola 

Kontseiluak eta komunitatean parte hartzeko beste ingurune batzuk. 
 Ahaleginean, esfortzuan, erantzukizunean, borondatearen indarrean 

eta automotibazioan heztea. 
 Eskolan komunikatzeko baliabideak (IGE-ak). 
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 Eskolako lanean hobetzeko estrategiak. 
 Nola eragin modu positiboan seme-alaben eskolako ikasketetan. 
 Ikasketetarako kontu gakoak eta garrantzi betekoak: motibazioa, 

sustatzea eta ohiturak. 
 Nola heldu familiatik ikasketetako zailtasunei. 

 
6. TEKNOLOGI BERRIAK ETA SARE 

SOZIALAK 

 Sare sozialak eta gurasoen bitartekariza. 
 Sare sozialetan pribatutasuna eta segurtasuna kudeatzea. 
 Parekoen arteko harremanak sare sozialen ingurunean. 
 Nola eragiten du garapen sozio-emozionalean sare sozialak gehiegi 

erabiltzeak. 
 Teknologia berrien eginkizuna ikasketetan. 
 Nork erabakitzen du zer den garrantzitsua Internet-eko ingurunean? 
 Sare sozialak eta emozioak. 
 Bideojokoak eta jokoak sarean: aintzat hartu beharreko kontuak. 
 Jokabide adiktiboak Interneten. 
 Eskola-jazarpena sare sozialetan (ziberjazarpena). 
 Sexu-jazarpena ume edo adingabeei sarearen bitartez: gurasoen 

prebentzioa. 
 Nola ezarri mugak sare sozialen erabilpenean. 
 Nola aurre egin Interneteko eduki ezegokien sarbideari. 
 Noiz izan kontu bat lehen aldiz sare sozial batean. 

 


