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Ondoren aurkezten den materiala Lehen Hezkuntzako 2. eta 3. zikloeta-
ko haurrei gizarte gaitasunak erakustera dago zuzenduta. Material hau
LORRATZ ELKARTEA osatzen dugun profesionalok egin dugu.

LORRATZ ELKARTEA Psikologia, Gizarte Hezkuntza eta Gizarte Laneko
profesionalok osatzen dugu, eta 11 urte daramagu 6 eta 18 urte bitarte-
ko haur eta gazteekin, hezkuntza ez formalaren eremuan, gizarte eta hez-
kuntza arloko proiektuak egiten eta gauzatzen.

AURKEZPENA
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LORRATZ ELKARTEko kideok lanean daramatzagun hamaika urteotan
haur eta gazte askoren portaera multzoa aldatzen ari dela, eta haur eta
gazte horiek giza harremanetarako gero eta zailtasun handiagoak eta gai-
tasun gutxiago dutela ikusi ahal izan dugu; zehatzago, hau da nabaritu
duguna:

• Haur eta gazteen erantzun zakarrak, indarkeriazkoak, gehitu egin
direla.

• Haur eta gazteek frustrazioa onartu edo jasateko gaitasun gutxiago
dutela, eta, horren ondorioz, askotan, frustrazioaren aurrean, indar-
keriaz erantzuten dutela.

• Haur eta gazteek zailtasun handiagoa dutela:

– besteen lekuan ipintzeko, besteek pentsatu eta sentitzen dutena
ulertzeko,

– gatazkei aurre egiteko,

– kexak era egokian adierazteko,

– gauzak mesedez eskatzeko,

– ezetz esateko,

– erabakiak hartzeko,

– beren sentimenduak adierazteko,

GIZARTE GAITASUNAK ERAKUSTEKO
PROPOSAMENAREN ZERGATIA

1.



– besteekiko harremanetarako,

– besteen interesak arriskuan jarri gabe edo kaltetu gabe, berenak
defendatzeko,

Arazo horiek guztiak etengabe agertzen dira bai maila berekoekin,
parekoekin, dituzten harremanetan, bai helduekin zein bizi diren komu-
nitatearekin dituztenetan.

Bestalde, haur eta nerabeen gizarte gaitasunen garrantzi eta ondorioei
buruz, orainari nahiz geroari begira, ikerketa ugari egin dela ikusi dugu, gai
hau aski dokumentatuta baitago. Ikerketa horien emaitzek argi eta garbi
azaltzen dute behar-beharrezkoa dela haurren gizarte gaitasunaren defizi-
tari aurre egitea. Hauek dira ikerketa horien emaitzetako batzuk:

• Giza harremanetan haurraren portaerak izugarrizko garrantzia du
gizarte, kultura.... indartsuak eskuratzeko. Gizarte portaera egokiak
ez dituzten haurrek gizartearen bazterkeria eta gutxiespena jasaten
dute, eta, beraz, ez dira beste haurrak bezain zoriontsuak.

• Gizarte gaitasunek garrantzi erabakigarria dute haurraren oraingo
jokabidean zein etorkizuneko garapenean. Gizarte gaitasunak, hau-
rrak beren maila berekoekin, helduekin... dituen harremanetarako
oso garrantzitsuak izateaz gainera, ezinbestekoak dira gizarte rolak
eta arauak bereganatzeko.

• Haurraren gizarte gaitasunek izugarrizko garrantzia dute haurtzaro-
an eta helduaroan behar bezala moldatu ahal izateko. Lotura nabaria
dago gizarte gaitasunen eta etorkizuneko jardunbide sozial, akademi-
ko eta psikologikoaren artean.

• Haurtzaroan eta nerabezaroan gizarte harreman egokiak izateak,
(gizarte gaitasun egoki batzuen bidez lor daitezkeen harremanak),
gizabanakoaren gizarteratze egokia ekarri ohi du; horregatik, oso
garrantzitsua da haur eta nerabeei sozialki, hau da, gizarte harrema-
netan, iaioak eta trebeak izaten erakustea.

• Gizarte gaitasunetan gabeziak dituzten haurrek jokabide arazoak
izaten dituzte, beren ingurune sozialean egoki eta eraginkorki ari-
tzeko ez direlako gai izaten. Haur horien gaurko zein geroko
zoriona gaitasun gabezia horiek konpontzearen baitan egon daite-
ke.

• Sozialki gai ez izateak, hau da, gizarte gaitasunak ez izateak, zerikusi
handia du autoestimu apala izatearekin; horrez gainera, gizarte gaita-
sun gabezia horrek gizarte mailako indargarri positibo gutxi izatea
dakar, eta horrek garrantzitsuak diren portaera asko desagerraraz
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ditzake. Konpondu gabeko jokabide akatsak helduaroan manten dai-
tezke, eta areagotuta, gainera.

• Sozialki gai diren haurren eta eskolarako duten ahalmenaren nahiz
geroko arrakasta intelektualaren artean harremana dagoela frogatu
ahal izan da.

• Sozializazio prozesuan garrantzi handia du lagunek haurra onar-
tzeak eta haurrak bere lagunen artean ospe ona izateak. Gizarte
gaitasunek sari sozialak eman eta jasotzeko bidea eskaintzen
diote haurrari, eta, horri esker, haurra gizartean gehiago inplika-
tzea lortzen da, harreman positibo gehiago sortuz.

• Gaitasun soziala izatea, hau da, gizarte gaitasunak izatea, oso garran-
tzitsua da lagunen onarpena lortzeko, onarpen horrek nerabezaroan
ere iraungo baitu.

• Sozialki gai ez izatea, hau da, gizarte gaitasunik ez izatea, lotuta dago
haurrak jasaten dituen hainbat prozesu guztiz zailekin: eskola porro-
ta, gizarte bazterkeria, lagunen galera ohi baino handiagoa eta giza
harreman urriagoak.

Hori guztia kontuan izanik, eta haurrak sozialki gai izaten ikas dezaten lor-
tzeak duen garrantziaz jabetuta (azaldu dugun bezala, eremu horretako
defizitak ondorio larriak baitakartza), LORRATZ ELKARTEKO kideok
uste dugu ezinbestekoa dela baliabide egokiak abian jartzea eta beharrez-
ko baldintzak sortzea haurrek,modu sistematikoan, sozialki gai izaten ikas
dezaten.



2.1. MATERIAL DIDAKTIKOAREN ZERGATIA:

LORRATZ Elkarteko kideok haurrek gizarte gaitasunen ikaskuntza

eskolan egin ahal izan dezaten sortu dugu material hau. Gure ustez,

ESKOLA (hezkuntza sistema, alegia) da haurrei, era sistematikoan,

gizarte gaitasunak irakasteko esparrurik egokiena. Zergatik pentsatzen

dugu hori?

• 8 eta 11 urte bitarteko haur guztiak joaten direlako eskolara eta

gizarte gaitasunen irakaskuntza eskolan eginez haur guztiei ematen

zaielako gaitasun horiek landu eta ikasteko aukera.

• Eskola haurren sozializazioaren esparru garrantzitsua delako, eta

haurrengan izugarrizko eragina duelako.

• Eskola bera haurren arteko eta haur eta helduen arteko harremanen

espazioa delako, eta askotan bertan sumatzen eta jasaten direlako

haurren gizarte gaitasunen gabeziaren ondorioak.

2.2. MATERIAL DIDAKTIKOAREN HELBURUAK:

Hauek dira material honen bi helburu garrantzitsuenak:

1. 8 eta 11 urte bitarteko haurrei gizarte gaitasunen ikaskuntza

erraztea,
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2. Irakasleari gizarte gaitasunen irakaskuntza eskolan landu ahal izate-

ko tresna bat eskaintzea.

2.3. MATERIAL DIDAKTIKOAREN HARTZAILEAK:

Material hau Lehen Hezkuntzako 2. eta 3. zikloetako ikasleei zuzendua

dago, hau da, 8 eta 11 urte bitarteko haurrekin lantzeko dago pentsatua;

zergatik? Haurrak, garapen prozesuko une horretan :

– gauzak beste baten ikuspuntutik ikusteko gai izaten direlako,

– arrazoitzeko eta arauak betetzeko gauza direlako,

– euren burua kontrolatzeko gai direlako,

– adin hauetan haurrak balioen kodea eta zentzu morala garatzen has-

ten direlako,

– helduek oraindik errespetua eragiten dietelako.

2.4. MATERIAL DIDAKTIKOAREN HAINBAT EZAU-
GARRI:

Diseinuari dagokionez, haurrentzat erakargarria izango den materiala

egiten saiatu gara.

Osaerari dagokionez, hemen aurkezten dugun materiala 15 fitxaz osa-
turik dago, gizarte gaitasun bakoitzeko fitxa bana, denera 15 gaitasun

lantzea proposatzen baita.“Oinarri teorikoak” izeneko liburuxka hone-

tan, gainera, lantzea proposatzen den gaitasun bakoitzaren funts teo-

rikoa jasotzen da, irakasleari gaitasun bakoitzaren garrantziaz jabetzen

lagunduko diona; gainera, gaitasun bakoitzari buruz ematen diren azal-

pen teorikoak baliagarriak izan daitezke gero irakasleek ikasleekin

batera gaitasun horiek lantzeko.

Egiturari dagokionez, gutxi gorabehera, antzekoa da fitxa guztien egi-
tura:

1. Landu behar den gaitasun konkretuari buruzko ALDEZ AURREKO

IDEIAK aurkezten dira.

2. Ariketa ezberdinak proposatzen dira, hausnarketa errazteko helbu-

ruaz, haurraren jokaeretan eta jokaera horiek besteekin duen

harremanean duten eraginaren inguruan.

3. Haurrak bere portaera eta besteekin duen harremana hobetzeko

hainbat arau ematen dira.



4. Haurrari portaera alternatiboak bilatzen laguntzeko ariketak propo-
satzen dira.

5.AUTOEBALUAZIOA

Materialaren erabilerari dagokionez, gelan gaitasun bat landu behar
denean, haur bakoitzak gaitasun horri dagokion fitxa erabili beharko du;
gaitasun bakoitzaren inguruko hausnarketa errazteko daude fitxak pen-
tsatuta, haurrei beren jokaerez eta jokaera horiek besteekiko harrema-
netan duten eraginaz kontzientzia hartzen laguntzeko helburuaz.

Ez da derrigorrezkoa 15 fitxak lantzea.Material hau gela bakoitzaren erre-
alitateari eta beharrei egokitzeko diseinatu da; beraz, irakasle bakoitzak,
kasu bakoitzean, zein gaitasun landu erabaki ahal izango du; eta, fitxa era-
biltzeaz gainera, osagarriak izan daitezkeen bestelako jarduerak eta arike-
tak ere ( “ereduen jokoa”, “rol playing-a”, “azalpen teorikoak”, “etxerako
lanak”...) egin daitezke.

Tutorea iruditzen zaigu pertsonarik egokiena ikasle taldearekin gizarte
gaitasunen gaia lantzeko, huraxe baita bere ikasleen eta ikasle taldearen
errealitatea ondoen ezagutzen duena.
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1. LAUDORIOAK EMAN eta JASO: laudorioen bidez jendea ondo
sentiaraztea lortzen da normalean. Laudoriak bi osagai ditu: ematea
eta jasotzea edo hartzea. Besteen aurrean era positiboan eta zintzo
erreakzionatzeko gaitasunak onura edo abantaila asko ditu laudorioa
ematen duenarentzat nahiz laudorioa jasotzen duenarentzat. Beren
lagun, guraso eta irakasleei laudorio zintzoak emateko gai diren per-
tsonek antzeko zerbait lortu ohi dute ordainetan. Gizarte-sendoga-
rriak eman eta jasotzeko joko edo zirkulu horri esker areagotu egi-
ten dira norberaren ospe ona, gizartean parte-hartzea eta eskolako
errendimendua.

2. KEXA BAT NOLA ADIERAZI: Sarritan, kexatzen diren pertso-
nak zakar, zorrotz eta bihozgabetzat jotzen dira. Kexak adieraztea,
ordea, gizarte gaitasun garrantzitsua da, kontu edo abilezia handia
eskatzen duena, une egokian erabiltzen jakin behar baita. Hori horre-
la izanik, helburu positiboa izan beharko luke.

Kexak era konstruktiboan adierazteko gai denak, kezkak hitzez adi-
tzera emateko eta bere inguruneko baldintza gorrotagarriak zuzen-
tzeko gaitasuna du. Kexak adieraziz, haserrea eta larritasuna ezabatu
edo gutxitzea lortzen da, hots, gizabanakoaren ongizate sentipena
gehitzea. Gainera, kexak behar bezala antolatu eta hitzez azaltzen
dakiena objektiboagoa eta zentzudunagoa izan ohi da besteen kexak
jasotzen dituenean.

GAITASUN BAKOITZARI BURUZKO
FUNTS TEORIKOA

3.



Gure kontrako kexa bat jaso eta haren edukia aztertzean, zer egin
dugun eta egindako horrek beste batzuei zer kalte eragin dien kon-
turatzen gara. Maiz, kexa bati emandako erantzun egokiak harremana
hobetzea dakar berehala, eta geroko harremanetan nola jokatu behar
dugun argituko digu.

3. KONPON ITZAZU GATAZKAK: Gatazkak eginkizun garrantzi-
tsua du gizabanakoaren garapen psikosozialean. Gatazkari konponbi-
dea bilatzeko prozesuak azterketa eta komunikazio soziala bultza
ditzake. Dena den, berez, gatazka gaitzulertze edo akordio ezagatik
hasten da eta, hortaz, ondorio kaltegarriak ekar ditzake. Hori horre-
la izanik, gatazkari aurre egiteko moduak gatazka horrek izan deza-
keen etekin edo erabilgarritasun soziala baldintzatzen du: gatazkaren
konponbide sosegatuak elkar ulertzea eta komunikazio irekia bultza-
tzen ditu.

Giza hartu-emanetan gatazkak konpontzeko ahalmena gaitasun onu-
ragarritzat jotzen da, heldutasunaren erakusgarritzat, eta oso baliaga-
rria izan daiteke gizabanakoarentzat. Gatazka gizartearen hartu-ema-
nen osagaia denez, hari eraginkorki aurre egiteko ahalmenak inguru-
ne sozial emankorragoa eta osasuntsuagoa ekarri ohi du.

Bestalde, eztabaidak eta akordio faltak norberaren ideiak edo iritziak
zein jarrerak edo portaerak indartzeko premiaren ondorioz sortzen
dira askotan.

Arazo guztiak ezin direla konpondu ikastea, horretaz jabetzea eta
horrekin ondo sentitzea beharrezko dela ulertu eta onartzeko gai
izatea, heldutasun sozialaren adierazgarri da.

4. NORBERAREN ESKUBIDEAK DEFENDATU: Norberaren
eskubideak defendatzea norberaren buruari eustea da, norberaren
burua berrestea, baita beste batek, nahita edo nahi gabe, eskubide
horiek urratu edo zapaltzen dituenean ere, legeak bermatzen dituen
eskubideak izan nahiz gizarte harremanei berez lotuta dauden esku-
bideak izan, hau da, gizalegearen eta elkarrenganako errespetu edo
begirunearen arauek ezarri eta babestutakoak.

Norberaren eskubideak defendatzen ikasteko prozesuak 3 fase
hauek ditu:

– Lehenengoa: gizabanakoak eskubideak dituela jakin behar du eta
eskubide horiek ulertu behar ditu. Garapen kontua da, azken fine-
an, ulerpen hori eskuratzea garapen intelektual eta sozialaren bai-
tan dago-eta.
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– Bigarrena: gizabanakoak bere eskubideak benetan noiz zapaldu
dituzten ulertzeko gauza izan behar du. Gizabanakoaren gizarte
heldutasunaren mailarekin dago hori lotuta.

– Hirugarrena: gizabanakoak bere eskubideak zein diren ulertzen du,
baita noiz dauden mehatxatuta ere. Ondoren, garrantzitsua da
eskubide horiek urratu direla dagokionari adierazi edo jakinaraztea
eta, beraz, hori egiten ikastea. Horretan trebea izatea ezinbestekoa
da norberaren eskubideak egoki defendatzeko gaitasunarentzat.

Modulu honetan besteei norberaren eskubideak zapaldu direla
adierazteko gaitasunak landuko dira. Haurren kasuan oso garran-
tzitsuak dira gaitasun horiek. Haurrek, helduz doazen heinean, gero
eta eskubide eta erantzukizun gehiago bereganatzen dute. Hori
horrela izanik, gizarte gaitasunen garapenaren ezaugarria da esku-
bideak babestu eta defendatzen ikastea.

5. EZETZ ESAN: Askotan ez da erraza izaten ezetz esatea. Besteen
eskaerei ezetz esaten jakiteak, zigortzeko asmorik gabe eta diplo-
matikoki, abilezia handia eskatzen du. Besteen eskaeren aurrean,
egokiak izan edo ez, behin eta berriz amore ematen duen pertsona
erraz erabil daitekeen pertsonatzat jotzen da. Aitzitik, gonbidapen
edo eskaera bati une egokian ezetz esaten dionak nola sentitzen den
adierazten du. Ezetz esateko gai ez direnek sarritan frustrazioa, etsi-
pena eta erresumina sentitzen dute. Eskaerei modu egokian ezetz
esaten ikasten duten pertsonek, berriz, hobeto kontrolatzen dituzte
beren gizarte harremanak. Eskaera bati ezetz esateko eskubidea era-
biltzeak, gizabanakoari hobeto ulertzen laguntzen dio zerbait onar-
tzen duenean egiten duen ekarpenaren garrantzia. Hori horrela iza-
nik, eskaera bat errespetatzean lortzen den gizarte sendotzeari
adore ematen dio ezezko egoki batek norberari dakarkion sendo-
tzeak. Gizarte gaitasun hori bereganatzeak ulertzen lagun dezake
eskaera bat ez onartzeagatik baztertua izatea ez dela iraingarri eta
mingarritzat jo behar.

6. SENTIMENDUAKADIERAZI:Ona da sentimenduak adieraztea;
denok daukagu gure sentimenduak adierazteko eskubidea, baina kon-
trolarekin. Sentimenduen adierazpena kontrolatzeak geure buruaren
jabeago egiten gaitu.

Sentimenduen adierazpena kontrolatzeak ez du sentimenduak eta
emozioak menderatzea esan nahi; menderatzea sentimenduak eta
emozioak itotzea, zapaltzea, desitxuratzea da; sentimenduak kon-



trolatzea, aldiz, sentimendu horiei guretzat eta gure ingurukoentzat
osasungarriena den adierazpidea ematea da, eta adierazpide osasun-
garriena abantaila gehiago eta eragozpen gutxiago ematen digun
bidea da.

Gure sentimenduak kontrolpean adierazten ikasten badugu izugarriz-
ko onurak jasoko ditugu. Geure bizitzaren benetako zuzendari izatea
da onura horietan garrantzitsuena.

Hori guztia lortu ahal izateko, garrantzitsua izango da haurrei, txiki-
txikitatik, sentimenduak, bai baikorrak, bai ezezkorrak, identifika-
tzen eta sentimendu horien adierazpen “kontrolatua” egiten ira-
kastea.

Gainera, bere sentimenduak identifikatu, onartu eta era egokian adie-
razten dakien haurrak errazago ulertu eta onartuko ditu besteen
sentimenduak, errezago konektatuko du sentimendu horiekin, hau da,
errazago enpatizatuko du gainerako pertsonekin.

Gainerakoekin enpatia dugunean beste baten emozioak partekatzen
ditugu: berotasuna edo gogo bizia, tristura, poza, baikortasuna…
Besteak kontatzen diguna elkarrekin partekatzeaz gainera, pertsona
horrek sentitzen duen gauza bera sentitzen ahalegintzen gara harekin
enpatia dugunean.

Enpatia ahalmena izateak hau esan nahi du: ulertzen dugula, kezkatzen
garela, eta sentikorrak, adeitsuak eta konfiantzazkoak garela. Jakina,
enpatiariak gabe ezinezkoa da adiskideak eta, bereziki, benetako adis-
kideak, adiskide minak, izatea.

Haurraren kasuan, enpatia izaten jakiteak eta enpatia hori komunika-
tzen ikasteak haren gizarte heldutasunaren neurria erakusten digu.
Adiskideek zentzu gehiago dute; konfiantza, sentimenduak, elkar uler-
tzea eta antzeko hitzek benetako esanahia bereganatzen dute; eta
enpatia duena gizartetik urrutiratu, bereizi edo bakartzeko arriskutik
aldentzen da.

7. MESEDEAK ESKATU: Askotan eskatu ohi diogu mesederen bat
beste norbaiti: ezezagun bati helbide bat galdetzen diogunean, telefo-
nistari informazioa eskatzen diogunean… Maiz senak esaten digu
gauzak eskatzeko erak berak eskaera hori nola jasotzen den baldin-
tzatzen duela, hau da, sena erabiliz besteengandik gure eskaeren alde-
ko erantzuna lortzeko aukerak areagotzen direla. Ikasketaren bidez
gaitasun hori indartuz eta giza harremanen estrategiak ulertuz, eska-
erak egiteko “artean” aski adituak izatera irits gaitezke. Gainera,
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mesedeak eskatzeko gaitasuna bereganatzeak onura handiak ekar
diezazkiguke.

Haurrentzat are garrantzitsuagoa da aipatu gaitasuna garatzea, beste
batzuen mende baitaude (gurasoen mende, irakasleen mende…).
Hain zuzen, beren nahi eta beharrak argi eta egoki antolatzeko eta
hitzez adierazteko gai diren haurrek lortuko dute besteek beraiei
inori baino lehenago erantzutea eta erantzun hori baiezkoa edo alde-
koa izatea.

Mesedeak eskatzeko gaitasunak, haurraren, nerabearen zein heldua-
ren harremanak izan dezakeen arrakastarekin duen loturagatik,
garrantzi berezia duela esan dezakegu.

8. ELKARRIZKETAK: Egunero izan ohi ditugu elkarrizketak, edozein
gairi buruz. Elkarrizketa horiek formalak edo informalak izan daitez-
ke, zeregin edo helburu jakin batera bideratutakoak edo orientazio
jakinik gabekoak, iraupen luzekoak edo oso laburrak, eta edukiaren
aldetik oso garrantzitsuak edo hutsaren parekoak, hutsalak. Dena
dela, argi dagoena zera da: bi pertsona edo pertsona gehiagoren arte-
an informazioa trukatzeko tresna nagusia dela elkarrizketa. Beraz,
erraz uler daiteke elkarrizketaren korapiloak ezagutzen dituenak eza-
gutzen ez dituenaren aldean abantaila garbia duela.

Zientzia eta hezkuntza arloko literaturak hizlari trebea izateak eta
harremanetan abileziaz jokatzeak dakartzan abantailak goraipatzen
ditu. Elkarrizketetan nola parte hartu jakitea ezin ordaindu den
abantaila da. Petsonarik gehienak, garapen sozial, emozional eta
intelektual normalaren bidez, elkarrizketarako oinarrizko gaitasu-
nak eskuratzeko gauza izaten dira. Normalean, elkarrizketaren “arte
fin” hori gehiago praktikatzen dutenak, trebeagoak eta jakintsuago-
ak dira.

Elkarrizketak 3 fase ditu: 1) hastea, 2) eustea eta 3) bukatzea.
Elkarrizketaren arrakasta hiru fase horietan agertutako abileziaren
baitan dago. Sarritan elkarrizketa aurkezpen, agur edo galdera baten
bidez hasiko da. Hasierako prozesuak elkarrizketa abiarazten eta hiz-
lari berrien parte hartzea errazten du. Elkarrizketaren funtsa edo
mamia, hau da, 2. fasea, izan ohi da atal nagusia. 3. fasea elkarrizketa-
ren amaiera da. Hizlariek, ados jarrita, erabaki bat hartu dutelako edo
hizlari batek elkarrizketa utzi duelako buka daiteke elkarrizketa.
Elkarrizketa bat hasi, bertan parte hartu eta horri amaiera emateko
abileziak anitz ondorio du. Hizlari edo parte-hartzaileak hobeto edo
gusturago sentitzen dira, elkarrizketarekin ez ezik, baita beste hizlari



edo parte-hartzaileekin ere, eta, horrela, haiek etorkizunean berriro
biltzeko aukerak areagotzen dira.

Haurrentzat elkarrizketa funtsezko tresna da, ikasteko eta sozial-
ki garatzeko bitartekoa. Bere lagunekin zein helduekin (gurasoe-
kin, irakasleekin…) dituen harremanak biren arteko edo taldeko
komunikazioan oinarritzen dira batez ere. Beraz, zenbat eta erraz-
tasun handiagoa izan elkarrizketan, orduan eta handiagoa izango
da garapen sozial, emozional eta intelektualari egiten zaion ekar-
pena. Elkarrizketetan nola parte hartu jakiteak informazioa lor-
tzeko eta besteekin partekatzeko edo banatzeko gaitasuna bultza-
tzen du.

9. TALDEKO ELKARREKINTZAK: 3 lagun edo gehiago elkarren
artean komunikatzen diren egoerei deitzen diegu taldeko elkarrekin-
tzak. Biren arteko elkarrekintzan baino parte-hartzaile gehiago dago
eta, beraz, jende gehiago dago, hitzez edo hitzezkoa ez den beste bide
batez aritzeko.

Taldeko elkarrekintzan parte-hartzaile bakoitzak hitz egiten ari dena-
ren adierazpenak besteekin nola partekatu eta ez monopolizatzen
ikasi behar du. Aldi berean, elkarrekintzaren partaide dela ziurtatu
edo bermatu behar du, eta bere ekarpenak taldearen interesentzat
egokiak izateaz arduratu.

Haur eta nerabeen kasuan, taldeko elkarrekintzetarako gizarte gaita-
sunak garrantzitsuak dira garapen psikosozialaren arrakastari begira:
eskolako ekintzek, jolasek, kirol taldeek, aisialdiko taldeek eta eskolaz
kanpoko ekintzek era bateko edo besteko talde harremanak sorra-
razten dituzte.Gizarte gaitasunen hutsune edo gabeziak direla medio,
ekintza horietan ondo pasatzeko gauza ez den haurrak oztopo edo
traba bat du gizarte mailan. Aitzitik, gizarte gaitasun horiek dituen
haurra egoera sozial gehienen aurrean bere buruarekiko konfiantza
eta segurtasun sentipena garatzeko gai izango da.

10. AHOZKOAK EZ DIREN GAITASUNAK: Seinale edo keinuen
bidez, hau da, hitzezkoa ez den eran, esaten denak pertsonen artean
informazioa trukatzeko balio du eta, gainera, ahozko edo hitzezko
mezua indartzen du.

Normalean, komunikazioaren hitzezko osagaia indartu beharko
luke hitzezkoa ez denak. Komunikazioaren bi osagai horien arteko
loturarik ez bada, edo lotura hori ahula bada, gaitzulertuak, eragin-
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kortasunik gabeko komunikazioa, mezu bikoitzak eta egonezina sor-
tuko dira seguraski elkarrekin ari direnen artean.

Hitzezkoak ez diren seinale edo keinu garrantzitsuenak ikasteaz gai-
nera, beharrezkoa da hitzezko komunikazioaren eta hitzezkoa ez den
komunikazioaren arteko erlazioa ezagutzea, erlazio hori garatuz hiz-
lari eraginkorragoa izatea lortzen baita, esaten dena seinaleen bidez
osatu edo argitzeko gai dena.

11. JOKABIDEA ALDATZEKO ESKAERA: Batzuetan garrantzi-
tsua izaten da bere portaerak gogaitu edo mindu egiten gaituela
norbaiti jakinaraztea; baina ez da beti erraza izaten hori adieraztea,
aipatu pertsonak mehatxatuta sentitu eta jarrera defentsiboa har
baitezake.Askotan, ordea, pertsona hori ez da jabetzen norbaiten-
tzat gogaikarria den zerbait egiten ari dela, ez da konturatzen. Kasu
horretan, diplomazia erabiliz esandakoak edo eskatutakoak harre-
ra ona duen informazioa izan daiteke. Gehienetan, beste pertsona
bati jokabidea aldatzeko eskatzea onuragarria, mesedegarria edo
probetxugarria gerta daiteke bientzat: eskaera egiten duenaren-
tzat, deserosoa zaion egoera aldatzea lor dezakeelako, eta jokabi-
de aldaketa eskatzen zaionarentzat, beharrezko informazioa jaso-
tzen duelako.

Elkarrekin komunikatzen garenean, besteen erreakzioak edo eran-
tzunak gogoan hartzen ditugu, eta horien arabera geure portaera
egokitzen edo moldatzen dugu. Jokabidea aldatzeko eskaera, trebeta-
sun edo abileziaz egindakoa, aipaturiko prozesua errazteko biderik
zuzenena izan daiteke.Aitzitik, inolako arretarik gabe eta ia pentsatu
gabe, arinegi, egindako saioek hartzailea kikildu, haserretu eta defen-
tsiban jartzea lor dezakete. Garrantzitsua da hori azpimarratzea.

Haurrei dagokienez batez ere, gizarte molde heldugabeak dituztenei
dagokienez, jokabidea aldatzeko eskaera egoki egiten ikasteak garran-
tzi berezia du. Haurrak, lagunekin zein larriekin dituen harreman edo
elkarrekintzetan, jokabide aldaketa eskatzeko gaitasuna badu, bere
ingurune sozialean eragin handiagoa eduki ahal izango du eta asalda-
tzailea edo antagonikoa izateko arriskua murriztuko du.Modu horre-
tan, haurrak zeregin aktiboagoa izan dezake bere ingurune sozialaren
garapen eta berregituraketan.

12. ERABAKIAK HARTU:Gehienetan zaila izaten da ondorio garran-
tzitsuak dakartzan erabakia hartzea (karrera bat aukeratzea, etxe bat
erostea…). Erabakia edozein delarik ere, zentzuz, duda-mudarik gabe



edo gauzak beti geroko uzten ibili gabe, erabakitzeko ahalmena izatea
ezinbesteko gaitasuna da.

Erabakiak hartzen trebeak diren pertsonak aukera garrantzitsuenak
eraginkortasunez antolatzeko eta aukera horiek beren abantaila zein
eragozpenen arabera sailkatzeko gauza izan ohi dira. Hori egin ondo-
ren, egokiena dirudien bidea aukeratu eta orduan jarduten dute.
Jakina, noizbehinka huts egingo dute aukera egokiena egiterakoan,
baina frogatu ahal izan da erabakiak arinegi, ia pentsatu gabe, hartzen
dituzten pertsonak ez direla erabakiei arretatsu eta ausart heltzen
dietenak bezain eraginkorrak.

Gizarteak ondo hartu ohi ditu hobekien erabakitzen dakiten per-
tsonak, trebe eta ordenatutzat jotzen ditu, hau da, pertsona segu-
rutzat.

13. ESTATUS EZBERDINEKO PERTSONENARTEKO HARRE-
MANAK: Estatus ezberdintasunek gure eguneroko komunikazioa
baldintzatzen dute: pertsonari eta pertsonaren mailari diogun erres-
petuagatik edota ezarrita dagoen protokoloagatik, sarritan beharrez-
ko dugu esaten duguna eta esateko modua zuzentzen gatzaizkion per-
tsona horren estatusarera egokitzea edo moldatzea.

Haurrek gurasoekin duten komunikazioa erabiltzen dute estatus
ezberdineko pertsonekiko harreman gaitasunak garatzeko bitarteko
gisa eta, beraz, gaitasun hori bereganatzeko trebatzeak helduekin
harremanak izateko erraztasuna eta harreman horien arrakasta ekar
ditzake.

14. KONTROLA ITZAZU ZEURE PENTSAMENDUAK: Geure
pentsamenduen eta sentimenduen artean oso lotura estua dago, eta
askotan sentitzen dugunak zerikusi handia du pentsatzen ari garena-
rekin.

Batzuetan geure buruari buruz triste jartzen gaituzten gauzak pen-
tsatzen ditugu. Zerbait nahi genuen bezala ez bazaigu ateratzen
“DENA GAIZKI ATERATZEN ZAIT!” pentsatzen dugu, eta hori ez
da egia, zeren, guztioi, gauza batzuk gaizki ateratzen baitzaizkigu, beste
batzuk erdipurdi eta beste asko ondo.

Batzutan, gauzaren bat nahi genuen bezala ateratzen ez zaigunean “A,
EZ DUT EZERTARAKO BALIO!” pentsatzen dugu; une horretan
umore txarreko jartzen gara, gaizki sentitzen gara eta geure burua
oso gutxi estimatzen dugu.Hala ere, hobe da “honetan ez naiz oso
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trebea” edo “hau ez zait oso ondo ateratzen” pentsatzea eta
horrela dela onartzea, haserretu eta tristetu gabe.

Gaizki ateratzen zaizkigun gauzetan bakarrik pentsatzen baldin badu-
gu, geure buruarekiko oso konfiantza gutxi izango dugu. Egunean
zehar ondo eginda dauden gauza asko egiten ditugu eta GAUZA
HORIETAN PENTSATZEKO ESKUBIDEA DUGU.

15. ARDURATSU IZAN: Arduratsu izatea egiten dugun guztiari eran-
tzuten jakitea da.

Arduratsuak diren pertsonak egiten duten guztia ahal duten ondoe-
na egiten saiatzen dira.Adibidez, sendagile baten ardura bere gaixoak
ahal duen ondoena zaintzea da; margolari batena, berriz, ahal duen
ondoena margotzea da; irakasleen ardura ikasleei ikasten laguntzea
da, eta ikasleena, berriz, ikasten saiatzea eta agintzen zaizkien lanak
ahal duten ondoena egitea.

Zerbaiti buruz arduraduna izatea, nahiz eta hutsegiteren bat izan,
delako hori ondo egiteko erantzunkizuna hartzea da; garrantzitsuena
ez da den-dena biribil egitea, baizik eta gero eta hobeto egiten saia-
tzea.

Gure ardurak ondo betetzen ditugunean, hau da, arduratsu jokatzen
dugunean, garrantzitsuak sentitzen gara, besteekiko konpromisoak
bete ditugulako; gainera, geure buruarekin ere ondo sentitzen gara,
gauzak ondo egin ditugulako.

Ardurak hartu eta betez eta gauzak gero eta hobeto egiten saiatuz
ikasten da arduratsu izaten.


