
TAILERRA:

Donostia
Noiz: 2017ko maiatzaren 2, 3 eta 4an

Tokia: Donostia, CRAJ, Anoeta 28

Ordutegia: 9:00etatik 14:00etara

Hizkuntza: gaztelania

Izena emateko epea:
martxoaren 20tik 31ra

Taldea: 25 plaza

Izen-ematea:
www.gaztebehatokia.euskadi.eus

ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES

Adimen emozionala jardunean:
gazteekin harreman hobea izateko tresnak



Helburu orokorra:
Ikastaro honen helburua da adimen emozionala garatzeko giltzarri eta tresnak 
eskaintzea. Emozioak egokiro hautemateko eta adierazteko trebetasunak landuko dira, 
zertan diren hobeto ulertzeko eta kudeatzen jakiteko, gazteekin lan egiten dutenei 
euskarri baliagarria eskaintze aldera.

Helburuak: 
• Eguneroko bizitzan emozioek duten garrantziaz sentsibilizatzea.
• Adimen emozionala delako konstruktuaz jardutea.
• Emozioek prozesuak errazteko zein zailtzeko duten ahalmenaz hausnar egitea.
• Norberaren zein besteen emozioak hautemateko gaitasuna hobetzea.
• Emozio edo sentimendu bati bide ematen dioten arrazoiak nola sortzen diren hobeto 

ulertzea, eta sentimendu edo emozio horien eraginen gainean ere gogoeta egitea. 
• Emozio-bizipenen osagaiez hausnar egitea, eta pertsonok prozesu hori nola darabilgun 

aztertzea.
• Emozioen “erabilera” sustatzea sormena, arazoen konponketa edo erabakiak hartzen 

jakitea errazteko.

• Emozioak erregulatzeko estrategiak ezagutaraztea.

Metodologia:
Azalpenak, bakarkako eta taldekako hausnarketa, norberaren gaitasun emozionalen 
ezagutza errazteko teknikak eta estrategiak lantzea, eta emozioak kudeatzeko aztura 
osasungarriak eskuratzea izango dira, besteak beste, erabilitako baliabideak.
Azkenik, erabakiak hartzera bultzatuko da,  ikaskuntza-prozesu sakona eta transferitzeko 
modukoa erraztuko duten azturak bereganatze aldera.
Edukiak bosna orduko hiru saiotan jorratuko dira.
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Hartzaileak:
Lehentasuna izango dute gazteekin lanean edo elkarlanean (entitateetan, 
elkarteetan, herri-administrazioetan, enpresetan, ikastetxeetan,boluntario-lanetan...) 
dihardutenek. Horrez gain, kontuan izango da izen-ematen hurrenkera.
• Gazteen arloan lan egiten dutenek (Gazteentzako informazio-zerbitzuak, 

udaletxeak, aldundiak, gazte-elkarteak eta bestelako erakundeak). 
• Hezitzaileek.
• Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetako orientatzaileek.

Programa:
1. Emozioak eta adimen emozionala.
    Definizioa eta gure eguneroko bizitzan duen garrantzia.

2. Emozioak hautematea. Bizi ditugun eta gure inguruan diren emozioak
    atzemateko gaitasuna garatzea. 

• Lehen mailako emozioak eta bigarren mailako emozioak.
• Emozioaren seinaleak: fisiologia, pentsamendua eta jarrera.
• Norberaren emozioak hautematea.
• Norberarenak ez diren emozioak hautematea.

3. Prozesu emozionalak ulertzea. Hiztegi emozionala.
    Emozioak bizitzea: bilakaera, arrazoiak eta ondorioak.
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4. Emozioak erregulatzea.
     Erregulatzeko estrategia eraginkorrak: norberaren zein besteen emozioak
     kudeatzea. 

5. Emozioak erraztea. Prozesuak errazten eta zailtzen dituzten emozioak.
     Emozioek prozesuak errazten dituzte. 

6. Gaitasun emozionalak modu eraginkorrean bereganatzea: adimen
     emozionalak ezaugarritutako testuinguruak. 

Irakaslea:
Natalia Alonso Alberca
UPV/EHUko Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultateko ikertzailea . 
Adimen emozionala du ikergai. Hezitzailea den aldetik, hezkuntza-, enpresa- 
eta gizarte-erakundeetan jardun ohi du. 

Erakunde antolatzailea
GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA > Gazteria Zuzendaritza>
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.
944031645 • gaztebehatokia@euskadi.eus
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