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Aurkezpena
Familia agurgarriak, gida hau zuen eskuetara
iritsi bada, zuen semea edo alaba Egin eta Ekin
programan parte hartzen ari delako da. Kultura
ekintzailea sustatzeko Bizkaiko Foru Aldundiaren eskola programa.
Ekintzailetasunak garrantzi handia hartzen ari
du gaur egun, haren fruituak ezin hobeto egokitzen baitira gizarteak ezartzen dituen aldaketetara. Ekintzailetzaren kultura sustatzea eta
enpresa berriak sortzen laguntzea Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoen
ekintza-ildo garrantzitsu bihurtu da. Honen
adibide dira Bilbon ekintzailetza-zentro bat
hartuko duen etorkizuneko “Bizkaia Dorrea”,
DBHn ekintzailetzara soilik bideratutako hautazko ikasgai bat egiteko aukera edo LEINN
gradua. Eta guzti hauek modu naturalean bizi
ditugun aurrerapenak dira.

Hezkuntzaren esparruan, ikasleen garapen pro
fesionalaz gain, pertsonaren garapenaz ere
arduratzen gara. Horregatik, funtsezkoa da
hezkuntza-helburuekin jarduten dugun eragile guztiok konpetentzien garapen horretan
laguntzea. Familiok zentzu horretan egin dezakegun lana ukaezina da, eta gidaliburu honen helburua pertsona askeak, sozialki integratuak, etorkizun hobearekin konprometituak
eta edozein proiekturi ekiteko gai diren per
tsonak hezteko lan zailari laguntzea da.
Honenbestez, ekintzaile izateko landu beharreko konpetentzien artean hiru aukeratu ditugu gida honetarako, hala nola, autonomia,
porrotarekiko beldurra gainditzea eta komunikazioa.

Zelan garatu

AUTONOMIA
familiaren baitan?

Pertsonok erabakiak hartu ahal izateko, ideiak ekintza bihurtzeko
eta, horrela ekintzaileak eta trebeak izateko, autonomia garatu
behar dugu. Horretarako esparrurik onena familia da, lehen
taldearekin identifikatzen baikara.
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Txiki-txikitatik gure seme-alabei eguneroko zereginen ardura hartzen uzten badiegu, konfiantza erakusten diegu.

Eginkizunek egokiak izan behar dute gure
seme-alaben adinaren arabera, eta pixkanaka zailduz joan behar dute. Prozesu
horretan, egindako jarraibideak eta lorpenak baloratu behar ditugu, eta akatsen
ondorioak onartzen utzi.
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Zeregin horietan beren gaitasunak probatzen dituzte, hauek betetzean zer eta
nola egiteko gai diren jakitea lortuko dute,
eta hanka sartzeak konpontzeko hausnartzean, euren autokonfiantza eta autoestimua eraikiko dituzte (hobe egoera
hausnartzen eta transmititzen lagun
tzea, konpontzea baino).
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Horrela jokatuz, gure seme-alabek haur
tzarotik ikasiko dute errealitatea hausnartzen eta ulertzen, egoera desberdinak
komunikatzen eta euren gaitasunak ezagu
tzen; gainera, euren irizpidea izango dute
erabakitzeko orduan.

Nola lagundu

PORROTAREKIKO
BELDURRA

gainditzen?

Gure seme-alabei lagundu nahian askotan kontrakoa egiten dugu gurasook.
Hauxe gertatzen zaigu frustrazioekiko tolerantzia landu beharrean, frustrazioak
ekiditzen irakasten badiegu. Gure seme-alabek espero duten zerbait lortzen
ez badute frustratzea normala eta positiboa da, hortik asko ikasiko baitute
etorkizunean datozen gertaerak hobeto kudeatzeko.
Huts egiteak eta akatsak bizitzaren parte
dira. Experientzietatik ikas dezaten bizi beharrekoak.
Ez badiegu erortzen uzten, nola ikasiko dute
altxatzen? Guraso bezala, logikoa da babestu
nahi izatea geureak, baina gehiegizko babesa
kaltegarriagoa da etorkizunerako. Izan ere, euren kabuz egoerari buelta emateko gaitasunak
ez baitituzke garatuko.
Ekintzailetasunari begira, frustrazioekiko tolerantzia baxuak izua elikatzen du. Eta izu horrek,
motibazioa mugatu eta ekintzak geldiarazten
ditu. Gainera, SORMENA (ideia berriak eta era
bilgarriak sortzeko gaitasuna) blokeatzen du.

Porrotarekiko beldurra gainditzeko ESTRATEGIAk
• HUTS EGITEAK ONARTU eta aurretik egindakoak gainditu direla gogoratu: huts egiteak
konponduz gure gaitasunak ezagutzen ditugu.

• EGITASMOA ANTOLATU: behatu, arakatu,
eta ekintzak moldatu ebaluazioaren arabera.

• Beldurraren SORBURUA ULERTU, honek
ez baitu oinarri errealik zertan eduki behar.

• LAGUNTZA DIREN KIDEEKIN inguratu,
helburua ez baita besteek espero dutena betetzea.

• HELBURU ZEHATZAK FINKATU eta ikuspuntua mantendu.

Nola ekidin..?

• FORMAKUNTZA ETA INFORMAZIOA eskuratu sinismen faltsuak gainditzeko.

• Arriskuaren benetako aukerak eta ondorio
posibleak AZTERTU.

PERFEKZIONISMOA: Hasieratik erabateko perfekziora jo beharrean, ingurukoekin arrakasta alderatu.
PROKRASTINAZIOA: Ez utzi ekintzak etengabe etorkizunerako.
DISPERTSIOA: Erabakiak epe muga zehatz baten barruan hartu.

Nola hobetu

KOMUNIKAZIOA?
Komunikazio egokiak ziurtasuna eta autoestimua indartzen
ditu, pertsonak elkarren artean KONEKTATZEKO eta edozein
egoera adierazteko posible egiten duen tresna delako, honexegatik
familia bateratzen duen ezinbesteko baliabidea da.

INDARTU...

E K I D I N ...

• ELKARRIZKETAREN HELBURUA
GOGOAN IZAN

• BESTEAK EPAITZEA
ETA KONBENTZITZEA
(Hizkuntza Partikularra)

• ABIADURA ETA DOINUA EGOKITU
• EMOZIOAK ONARTU
(Hizkuntza Unibertsala)

• BORROKA DIALEKTIKOA
(Helburua ez da irabaztea)
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Egoera behatzeko beharrezkoa den
denbora hartu eta horretarako beharrez
koak diren galderak egin: Zer esan nahi
duzu? Norekin hitz egin nahi duzu? Zertarako hitz egin nahi duzu?

Besteen ekintzak aldatzen saiatu gabe,
sentimendu bakoitzak eragiten duen
beharra ezagutu eta onartu. Horretara
ko galdetu: Zergatik uste duzu horrela sen
titzen zarela? Zerk eragin dezake zu hobe
sentiaraztea? Pertsonak ohituta gaude jatea edo lo egitea moduko oinarrizko beharrak ezagutzera eta adieraztera; ez ordea bestelakoak: ziurtasuna, maitasuna,
identitatea, estimua, aintzatespena, ulermena, dibertitzea eta abar.
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Emozioak identifikatu, horretarako galdetu: Zer sentitzen duzu? Nola sentitzen zara?
Denok dauzkagu emozioak, beraz denok
onartzen dugun errealitatea osatzen dute.
Horregatik, emozioek HIZKUNTZA UNIBERTSALA eratzen dute eta ondorioz
entzute aktiboa posible egiten duen ENPATIA eraikitzen dute.
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Behin bakoitzaren emozioak, sentimenduak eta beharrak ezagututa; ASERTIBITATETIK eta inposaketarik gabe, informazio zehatza adierazi; ASERTIBITATEA,
NORBERE BURUA ONARTUZ BESTEEKIKO EGOKITZAPEN GAITASUNA DELARIK.

