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3. GAITASUN EMOZIOALA: Autonomia. Ikasi 

zure barnearen jabe izaten. 

Erresilientzia. 

Naturan hegan zebilen erlastar batek 

-gorputza oso handia eta hegoak 

txikiak dituen erlea- ingeniari 

aeronautiko ikertzaile batzuen 

atentzioa deitu zuen.  

Gorputza hain handia eta hegoak 

hain  txikiak izanik nolatan egin 

zezakeen hegan galdetzen zioten 

bere buruari zientzialaria haiek.   

Ikerketa sakona egin zuten. Eta zera 

ondorioztatu zuten: zientifikoki  ezinezkoa zela erlastar hark hegan egitea zeuzkan 

gorputzaren eta hegoen pisu eta tamainaren arabera. Baina gauza zen han zebilela hegan 

soro eta basoetan zehar. 

Ez dakit ezagutzen ote duzun pertsonarik bai fisikoan nahiz adimenean dituzten 

mugengatik bizitza betea eramateko edo zoriontsu izateko ezgai jo dezakegunik. Haien 

mugak onartu dituzten pertsona eredugarriak dira.  

Agian ezagutuko dituzu gaitasunez beteriko pertsonak kexatu besterik egiten ez direnak 

eta zorigaiztoko sentitzen direnak.  

Batzuen eta besteen arteko aldea honetan datza: lehenengoak auto-motibatzeko gai dira, 

“autonomia emozional” nahikoa lortu dutelako. Bigarrenak, aldiz, kanpotik datozkien eta 

askotan iristen ez zaizkien motibazioen menpe egoten dira.  

Zeri deitzen diogu autonomia emozionala? Sentitzen dugunaren erantzule izaten jakiteari, 

beste inori errua egotzi gabe. Hau da, sentitzen dugun emozio bakoitzaren jabe izateari 

eta modu egokian bideratzeko gai izateari. Hori lortzeko, lehenago “emozioen 

kontzientzia” (1. gaitasuna) eta “emozioak arautzeko” gaitasuna (2. gaitasuna) garatu 

behar izan ditugu.  

Pertsonen ehuneko handi batek ez du inoiz lortzen. Zu ote zara haietako bat?  

- Autonomiarik gabeko pertsonak dira, ziurtasun falta dutenak, beldurtiak, daukaten 

auto-estimu baxua indartzeko beraiengandik at bilatzen aritzen direnak. Ziur 

sentitzeko, alkoholaren, drogaren, diruaren, boterearen beharra izaten dute. 

Ingurukoen onespena, txaloa eta onarpena behar izaten dute.  

- Zailtasun txikienaren aurrean lur jota gelditzen diren pertsonak dira, azkar asko 

etsi egiten dutenak.  

- Epe laburrean, plazerraren bila ibili ohi dira, ongizatearen bila ezeren truke. Eta 

topatzen ez badute zera diote: “Aspertuta nago”.  
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- Zoriontasuna kanpoko gauzetan oinarritzen dute, ez beraien barnean. 

- Pertsona berekoiak dira, une oro beraien ongizatearen bila dabiltzanez, beraiengan 

bakarrik pentsatzen dutenak, benetan zoriontsu egiten gaituena gutaz ahaztu eta 

besteez arduratzea dela ahaztuta.  

- Guregan konfiantza izatea, autonomia izatea,  bizitzan agertzen zaizkigun arazoei 

gurasoen edo kanpoko gauzen menpe egon gabe aurre egin eta konpontzeko gaitasuna 

eskaintzen digun gaitasunari ERRESILIENTZIA deritzogu. 

 

 

 

 

 

Erresilientzia eskolan: Bizitzen ikasten.  

1. JARDUERA: 

 
1.- ZER DA ERRESILIENTZIA: 
Honako esaldia erakutsiko dugu arbelan edo pantailan: “Porrota jasaten badugu… 
zera lortzen dugu…”  
Pentsa ezazue zuentzat oso garrantzitsua zen gauza bat zeinetan porrot egin 
duzuen…  

� Eskolarekin, etxearekin, lagunekin edo beste ezerekin egon daiteke lotuta.  
� Galdera: Zein hitz datozkizue burura egoera horretan pentsatzen duzuenean?  
� Zein sentimendu datozkizue burura egoera hori gogoratzean?   

 
“Porrota jasaten badugu… zera lortzen dugu…” horrelako erantzunak jaso 
ditzakegu: “etsipena”, “lotsa”, “haserrea”, lur jotzea”… edo antzekoak.  
 
“BERAZ” hitza idatziko dugu aurreko esaldiaren ondoan. Galdera: 

 Nola gainditu zenuten/zuten?  

 Nola erreakzionatu zenuten/zuten?  

 Onurarik ekarri al zizuen/zien egoera horrek?  
 
Idatzi, “BERAZ” hitzaren ondoan, ikasleen erantzunetan egon diren hitz positiboak.  
 
Ondoko hauek izan daitezke zenbait adibide: “ausarta izan nintzen”, “erabakior 
agertu nintzen”, “aurrera jo nuen”, “profesional baten laguntza eskatu nuen”, 
“lagun batekin hitz egin nuen”… 
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Galdera:  
 Entzun al duzue inoiz erresilientzia 
hitza? 

 

 Nork daki zer esan nahi duen?   

 

“Etsipenak eta zailtasunak gainditzeko  
gaitasuna da erresilientzia. Pertsona 
erresilienteak ongi moldatzen dira 
aldaketetara, estresera, arazoetara eta 
gauzak beste ikuspegi batetik aztertzeko gai dira. Arrakasta eta konfiantza 
sentimendua izan ohi da emaitza.”  
 
“Etsipena jasateko eta bizitzan sortzen zaizkigun arazoei aurre egin eta indartuta 
ateratzeko gaitasunari deritzogu ERRESILIENTZIA”. 

 

2. JARDUERA: 

2.- “ERRESILIENTEA” OTE ZARA? Erresilientzia-testa. Aztertu zure 
erresilientzia-neurria. 

Erantzun itzazu ondoko galderak E (egia) G (gezurra) diren adieraziz. Ez gehiegi 
pentsatu, erantzun ezazu lehen irakurketan datorkizuna burura. 
 

1. Eztabaida txikia badut anaia-arreba edo lagun batekin … “Ez. Mahaia 
jasotzea zuri dagokizu”… edo antzekoa, umore txarra ordu batzuetan edo 
gehiagotan luzatu ohi zait.  
 

2. Zinemara sartzeko kola egiten ari banaiz, eta pertsonaren bat aurreratzen 
bada ez dagokion postua hartuz, ez naiz gehiegi haserretzen, gehienez burua 
astindu egin ohi dut.  

 
3. Maite nuen norbaiten heriotzak sortu didan min sakonak hilabete luzez izan 

du eragina nigan.  
 

4. Hanka-sartzea izan badut lanean eta errieta egin badidate, garrantzirik 
eman beharrean, ikasteko aukeratzat jotzen dut.  

 
5. Jatetxe batera banoa familiarekin eta bai janaria bai zerbitzua guztiz eskasa 

iruditzen bazait, oso gaizki pasarazten dit.  
 

6. Presaka nabilen egun batean kola handia topatzen badut denda batean, 
marmarka aritu ohi naiz zain nagoen bitartean eta dendatik ateratzen 
nazienean haserre jarraitzen dut oraindik. 

 
7. Mugikorra bat-batean hondatzeak ez du nire animoan eragin handirik izaten, 

bai baitakit hurrengo egunean dendara eraman eta konpondu dezakedala. 
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8. Zoragarria iruditzen zaidan neska edo mutil bat ezagutzen badut, eta berriro 
elkar ikustea gustatuko ote litzaiokeen galdetu eta ezezkoa esaten badit, 
oso umore txarrez jartzen naiz eta horrela jarraitzen dut ordu batzuetan edo 
egunetan. 

 
9. Sari bat jasotzeko hautagaietako bat izan eta, nire ustetan, nik baino 

gutxiago merezi duen bati emateak sor diezadakeen haserrea azkar joaten 
zait.   

 
10. Festa batean banago eta ezagutzen ez nuen pertsona batekin solasaldi 

interesgarrian  nagoela, pertsona horrek niri dagozkidan galderak egin eta 
zer esan ez dakidala gelditzen banaiz, handik ordu edo egun batzuetara ere 
elkarrizketa errepikatu egin ohi dut oraingoan orduan esan behar nituen 
gauzak gehituz.  

 
Nola batu puntuak?   
- 1, 3, 5, 6, 8 eta 10 galderei E(egia) erantzun badiezu, puntu 1. G (gezurra) 
erantzunez gero, berriz, 0 puntu.   

- 2, 4, 7 eta 9 galderei G (gezurra) erantzun badiezu, puntu 1. E (egia) erantzunez 
gero, berriz, 0 puntu. 
 
LORTUTAKO PUNTUAK: ……………………. . 
 
Ikasgela bateko EREDUA: 

 

 

 

3. JARDUERA: 

3.- PERTSONA ERRESILIENTEA IZAN NAHI AL DUZU? Erresilientzia landuz 

Erresilientzia eta, oro har, heldutasun emozionala lortzeko, ezinbestekoa da 
begirada aldaketa egitea, horrek zera lortzen lagunduko baitigu: 

Nola interpretatu: 

0 a 2: Oso erresilientzia altua. 

2 a 4 : Erresilientzia altua 

4 a 6: Erresilientzia ertaina 

6 a 8: Erresilientzia baxua 

8 a 10: Oso erresilientzia baxua 
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- Pentsamendu negatiboak positiboez trukatzea.  
- Eguneroko arazoei aurre egiteko gaitasuna handitzea.   
- Sortutako arazoen aurrean errealistagoak eta malguagoak izatea.  
- Erabaki hobeak hartzea. 
- Asertiboak izatea 
- Eta, horretaz gain, antsietatea, depresioa eta joera-arazoak murriztea.  

 
1) Banakako jarduera: Hiru gauza onak 
Idatzi eguneroko aste batean zehar gertatzen zaizkizun hiru gauza on, garrantzi 
txikikoak iruditzen bazaizkizu ere. Idatzi, bakoitzaren ondoan, galdera hauen 
erantzuna: Zergatik gertatu zait gauza on hau? Zer esanahi du niretzat? Zer egin 
dezaket gauza hon hori etorkizunean berriro gerta dakidan?  
 
2) Taldekako jarduera: Arazoak gaindituz 
Arduratzen duen arazo bat idatzi beharko du ikasle bakoitzak paper zati batean. 
Irakurri egingo du ikasle bakoitzak idatzi duena eta bat aukeratuko du taldeak 
lantzeko. Ikasleak adierazitako arazoa aztertu eta arazoa gainditu ahal izateko har 
daitezkeen erabakiak  hartzen saiatuko da taldea.  

3) Zinema eta erresilientzia. Ikus itzazue ondoko 
filma-zatiak eta adierazi: Non ikusten duzue 
irakaslea lantzen ari dela ikasleen erresilientzia? 

- Kaleko egunerokoak / Diarios de la calle  
https://youtu.be/X9NVcxxWVg0 
https://youtu.be/LFOskoN8Gcw 

 

- Ezagutu ezazu Nick Vujicic. Erresilientziaren 

eredu.  

https://youtu.be/YE78b6yokHA 

http://www.incluyeme.com/biografia-de-nick-vujicic-2/ 

https://youtu.be/eORMM96cYlQ 

https://youtu.be/wiHEPO6BgX8 

- Ezagutu ezazu Toni. Erresilientziaren eredu. 

https://youtu.be/2pbbE92jCjU  

“Erresilientzia irauten jakitea baino gehiago bizitzen 
ikastea  da”.   


