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SAIOAREN EDUKIA
1. Emozioak
2. Nolako bizipenak dituzte Adimen Gaitasun Handidunek?
3. Adimen gaitasun handiko ikasleen ezaugarriak
4. Oinarrizko behar psikologikoak eta Golden 5
5. Emozioen hezkuntza
6. AGH dituzten ikasleekin esku-hartzea
7. Gehiago jakiteko
8. Hurrengo saiorako

1. SENTIMENDUAK ETA EMOZIOAK
• Emozioak berezko egoera afektiboak dira, automatikoak,
aldaketa fisiologikoen, kognitiboen eta konduktualen bidez
sentitzen direnak. Sentitzen dugun ingurunera hobeto
egokitzeko balio dute. (Esperimentatzen dugun informazioa
horren aurrean erreakzionatzen dugun moduari buruzko
informazioarekin batera doa)
• Sentimenduak emozio etiketatu horietaz jabetzearen
ondorioak dira. Gure gogo-aldartea modu arrazionalago batez
adierazteko balio dute.

1. EMOZIOAK
Jeanne Siaud Facchin: Estimuluak amigdalarekin dekodifikatzen
ditugu. Antzematen dugun lehenengo emozioa beldurra da,
horregatik gaizki dagoena ikusten dugu lehenengo. Beltza ez
dena ikusteko, hori baztertzeko esfortzua egin behar dugu.
Entrenatu behar dugu argia eta gure bizitza osatzen duten une
zoriontsuak ikusteko, ZORIONA itxaron gabe.
Erregulazio emozionala: Mindfulness
Bakarrik arnasa hartu
Carol Dweck: Pentsamolde finkoa eta hazkunde pentsamoldea
https://baloreak.blogspot.com/: Praktikatzen duzun hori

1. EMOZIOAK

EMOZIOAK

atseginak

C- curiosidad – jakinmina
A- admiración – miresmena
S- seguritatea
A- alaitasuna

mistoak

errua
sorpresa

desatseginak

T- tristura
R- rabia - amorrua
A- asco - nazka
M- miedo - beldurra

Roberto Aguado – Modelo VEC

1. EMOZIOAK
Irakaslea eta ikasle gehienak CASAn egotea bilatu.
Ikasteko alaitasunak ondo funtzionatzen du. Jakinmina beharrezkoa da eta seguritatea, kontrola eta
asertibitatea ezinbestekoak.
TRAM emozioek ez dute errendimenduan
laguntzen, atzera botatzen dute. Beldurrak
errendimendu pixka bat gehiago ematen du, eta
irakasle batzuek erabiltzen dute.
Adimen emozionala da une bakoitzerako egokiena den
aukera emozionala hautatzea.
Buruko osasuna malgutasun emozionalaren baliokidea da.
Roberto Aguado

1. EMOZIOAK
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1. EMOZIOAK
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2. ADIMEN GAITASUN HANDIAK DITUZTENEN
BIZIPENAK
UR HANDITAN programa. ETB1 2018-12-11
Adimen handiko pertsonak
• Iban Narbaiza: 'Eskola askotan ez dute landu beharreko arazo
gisa ikusten'
• Ane Intxausti: 'Ez nintzela inoiz zoriontsu izango pentsatzen
nuen'

2. BIZIPENAK

Irakaslearen, gaztearen eta
bere mutil-lagunaren
iritziak.

Neskaren prozesua bere
burua ezagutzeko,
ulertzeko eta kudeatzeko.
Irakaskuntzaren garrantzia.

Mutilen protagonismo
nahia.
Zama izan daiteke
ikaslearentzat eta
familiarentzat.

Horrelako ezaugarriak
dituzten ikasle batzuen
heldutasun falta momentu
batzuetan: disinkroniak

Nola kudea ditzakegu
egoera batzuk?
- Etengabeko jakinmina –
galderak.
- Bere parte hartzea,
besteena zapaldu gabe.
- Testuinguru ez
formaletan errespetatua
eta ez isolatua
sentitzeko.

3. AGH: IKASLEEN EZAUGARRIAK
NOLA ANTOLATZEN DA ADIMEN GAITASUN HANDIAK DITUZTENEN GARUNA?

1. Garunaren hiperaktibitatea: Gaitasun kognitibo etengabea, garunaren irakite egoera.
2. Azkartasuna: garunaren konexioen abiadura handiagoa. Denbora berean informazio askoz
gehiago integratu eta aztertzen dute eta garunaren fluxua ez da eteten.

3. Trataera multiespaziala: Kanpotik eta barnetik datorren informazioa neurona-sareek
jasotzen dute, zirkulatzen dute eta, pertsona hauen kasuan, garunaren toki ezberdinetatik
zabaltzen dira eta konexioak ez dira toki zehatz batean kokatzen. Honek esan nahi du
inplikatutako neuronen kopurua biderkatzen dela, burua “berotzeraino”.

4. Inhibizio sorraren (latente) defizita: Inhibizio sorra estimuluak eta garunak maneiatu
behar duen informazioa hierarkizatzen eta sailkatzen ahalbidetzen duen prozesu kognitiboa
da. Hau da, arreta jartzen dugu eta, aldez aurretik, garrantzitsuena dena aukeratzen dugu.
Adimen gaitasun handikoen kasuan, aukeraketa hori ez da martxan jartzen, eta “eskuz”
maneiatu behar dute.

5. Alor menpekoa / independentea: Garunak informazioak edo zehaztapenak isolatzen
ditu, alferrikakoa topatzen duena difuminatzeaz gain. Alor menpekoa den norbanakoa ez da
gai funtzio hori egiteko. AGH dituztenak alor menpekoak dira eta ez dute lortzen funtsezkoa
ateratzen.
Jeanne Siaud-Facchin: ¿Demasiado inteligente para ser feliz?

3. AGH: IKASLEEN EZAUGARRIAK
6. Intuiziozko erantzuna:

Galdetzen bazaie, nola dakizu hori? Erantzuten dute,
Dakidalako. Ez dute izaten emaitza edo ondorio batera iristeko prozedura.

7. Hitzezko pentsamendua: AGH dituenaren garunak hitzak finkatzeko eskuineko
hemisferioa aktibatzen du (ikusizkoa, espaziala), eta zailtasun handiagoa sortzen dio
pentsamendua sailkatzen eta berrantolatzen lengoaiara eramateko. Honek dakar
pentsamenduak eta emozioak, azkar pasatzen direnean, argitasunez adierazteko ezintasuna
eta, ondorioz, harremanetarako eta komunikaziorako arazoak.

8. Hipersentiberatasuna: dio AGH dituztenek lehenengo bihotzarekin pentsatzen dutela
eta gero buruarekin. Hiperaktibitate emozionalaz hitz egin genezake (emozioak nabaritzea,
deskodetzea eta sailkatzea).

9. Enpatia = turbulentzia emozionala 24 ordutan: Emozioen hiper-harmena (hiperreceptividad) oinarrizkoa da pertsona hauen kasuan, esponja modukoak dira eta besteen
emozioak sentitzera iristen dira. Etengabeko enpatia da eta beren giza-harremanak nahasten
ditu.

10.Hiperestesia: 5 zentzumenen aktibitate sentsorial handituari aipamena egiten dio. Funtzio
bat baino gehiago batera erabil dezakete. Jeannek 360 graduko pertzepzio gisa deskribatzen
du.
Jeanne Siaud-Facchin: ¿Demasiado inteligente para ser feliz?

4. OINARRIZKO BEHAR PSIKOLOGIKOAK
Autonomiak norbera bere akzioen eragilea izateaz dihardu,
integratutako balioak dituen gizakiaren interesetan oinarritutako
estilo bat, ekimena hartzen duela sentsazioa duelarik, eta
oinarritzen den baloreekiko pozik egotea.

Konpetentziaren
beharrak gizakia bere
ahalmenetarako eta
trebezi eta ahalmen horiei
eusteko, mantentzeko eta
zabaltzeko saiakerarako
ezin hobeak diren
erronkak bilatzera
eramaten du.
Konpetentzia konfiantza
eta nabarmentze
sentimendua da, bere
inguruan eragina
izatearena.

Autonomia

Konpetentzia

Erlazionalidadea

Erlazionalidadea
/Harremantasuna da
besteekin konektatuta
sentitzea, zaintzea eta
zainduta sentitzea, eta
besteekin eta
komunitatearekin kide
izate sentimendua
izatea.

https://www.youtube.com/watch?v=nxhOhbe6kqM&feature=youtu.be
https://elearning3.hezkuntza.net/013156/mod/folder/view.php?id=234

Self-ideala-reala - Autoefikaz. espekt.

KOGNIZIOAK
Barne motiboak

Kanpo-motiboak
SARIAK ETA ZIGORRAK

Arreta
Ahalegina
Iraunkortasuna

IKASGELAREN
TESTUINGURUA

Barne motiboak
BEHARRAK
psikologikoak

Konpetentzia
Autonomia
Erlazionatitatea

sozialak

Lorpenak
Atxikimendua
Intimitatea

4. Ikaskuntza doitua

(Ps. instrukzioa y Ps. aprendizaia)
TCI-Expect. Autoefik.- Autonomia eta konpet.

Sentitzen duguga

Kognitiboak
Biologikoak
Atribuzio T. eta Espektat. T.

Pentsatzen duguna

Arreta
Ahalegina
Iraunkortasuna

“Non gaude”
1. Gelaren kudeaketa
Aurrea hartu vs erantzun
Erraztu
Proaktibitatea

Behar duguna
psikologikoak
Konpetentzia
Autonomia
Erlazionatitatea
2. Harremanak eraikitzen

sozialak
Lorpenak
Atxikimendua
Intimitatea
3. Giro soziala

5. Familiak
Emozio
positiboak

5. EMOZIOEN HEZKUNTZA
Emozioak heztea: Auto kontzeptua

6. ESKU-HARTZEA
• Zer programa / estrategia erabiltzen ditugu?
• Beste ikasleekin egiten duguna nahikoa da
ezaugarri hauek dituztenekin?
• Zer egiten dugu ondo?

• Zer hobetu behar dugu?
• Beste zerbait behar dugu?

6. ESKU-HARTZEA
AGH IKASLEEI LAGUNTZEKO ESTRATEGIAK
• Testuinguru estrategiak
• Modelatze estrategiak
• Harremanetarako estrategiak
• Elkarbizitzarako estrategiak
• Ikaskuntzarako estrategiak
• Familiekiko estrategiak

6. ESKU-HARTZEA
DINAMIKA

1-4

HELBURUA

Adimen Gaitasun Handiko ikasleen ezaugarriak kontuan hartuz,
adimen emozionalean laguntzeko estrategiak proposatzea.

GARAPENA

1. Lauko taldeetan jarri eta idazkaria eta bozeramailea izendatu.
2. Emandako materiala banatu eta bakoitzak horietatik aukeratu
bereziki ikasle hauentzat baliagarriak izan daitezkeen estrategiak.
3. Taldean partekatu eta eremu ezberdinekin lotu eta garrantziaren
arabera ordenatu.

6. ESKU-HARTZEA
GOLDEN 5 EREMUAK
• Ikasgelaren kudeaketa
• Harremanak eraikitzen
• Giro soziala
• Ikaskuntza doitua
• Familiekin harremana

6. ESKU-HARTZEA
• Emozioak kutsatzen dira. Gauza positiboak entzuteak hobeto
sentiarazten digu (erronda positiboa).
• Tentsio egoera batean, keinu, ukitu, hitz batek… tentsioa jaisten
dute (tomate saltsaren esperimentua).
• Giro emozional positiboa, feedback positiboa, seguritatea,
konfiantza, itxaropen altuak…
• Kontuan hartu saioaren hasiera eta bukaera (lehentasun eta berritasunefektua). Tartean kooperatzen jarri.
• Interakzioaren, inplikazioaren eta parte-hartzearen garrantzia.
• Ezin da emozionala kognitibotik bereizi. Hezkuntza emozionalaren
beharra.
• Arreta mantentzeko gaitasuna, geldiuneak egin. Mindfulness. 4
minutuko geldiuneak. Ariketa fisikoa (ikastetxe batzuetan goiza hasteko 20
minutu).
Jesús C Guillén

6. ESKU-HARTZEA

La inteligencia que aprende. La
inteligencia ejecutiva explicada a los
docentes. J.A. Marina eta C. Pellicer

•
•
•

Testuinguru estrategiak
Modelatze estrategiak
Desafio estrategiak

6. ESKU-HARTZEA
Jarduera baten aurrean, plazera probokatzea neurri handi batean
irakasleriaren esku dago,
•
•
•
•
•
•
•

emaitzak errazten dituen giroa sortuz,
antsietatea jaitsiz,
emaitza positiboa aurreratuz,
behar dituenari baliabideak emanez,
egoerak desdramatizatuz,
aurreko esperientzia positiboak gogoratuz,
edo kontzentrazioa errazteko musika jarriz.

6. ESKU-HARTZEA
Saioan aukeratu ditugun estrategia batzuk:
1. Arreta pertsonalerako eta banako komunikaziorako uneak bilatu. (Zer behar duzu?
Laguntza bideratu)
2. Espazio seguruak sortu, adierazpenerako eta elkarbizitzarako.
3. Errespetuzko giroa sortu. Irakaslea eredu.
4. Irakasleak norberaren izaera errekonozitu eta erreakzio emozionaletarako joerak
identifikatu modu esplizituan, ikasleek beren burua hobeto ezagut dezaten
laguntzeko. Modelatzea.
5. Emozioak kutsatzen direnez, irakasleak ikasleei lagunduko dieten emozio egokiak
izaten saiatu.
6. Testuinguru positiboa sortzeko lan egin:
– Emozio adierazpen egokiei errefortzu positiboa emanez.
– Kontzentraziorako eta distentsio emozionalerako uneak konbinatuz.
7. Parte hartzea bideratu – aldez aurretik pentsatu nola eta ikaslearekin adostu.
8. Familiei galdetu nola ikusten duten haurra, bere beharrak…
9. Berdinen arteko tutoretza sustatu.
10. Auto-ebaluaziorako sistemak erabili.

7. BALIABIDEEN AZOKA
•

Emoziotegia
https://www.palabrasaladas.com/f/emo_eus.html

•

Adimen emozionala. Gipuzkoako Foru Aldundia
http://www.eskolabakegune.euskadi.eus/web/eskolabakegune/material-de-la-diputacion-de-guipuzcoa

•

Mindfulness
https://mindfulnessenpalabras.wordpress.com/2015/05/10/descarga-gratis-libro-mindfulness-guia-paraeducadores/

•

Las altas capacidades en la escuela inclusiva:
emozioak lantzeko istorioak. María Sánchez Dauder
https://aacclarebeliondeltalento.com/2015/08/25/las-altas-capacidades-en-la-escuela-inclusiva-yes-we-can/

GEHIAGO JAKITEKO

Golden 5 programari buruzko informazioa:
https://elearning3.hezkuntza.net/013156/course/view.php?id=9

8. HURRENGO SAIORAKO
Saioa prestatzeko materiala:
• Un sistema multicriterial para la identificación del alumnado de alto
rendimiento y de alta capacidad creativo-productiva. Renzulli eta Gaesser
Ikastetxearen plangintza edo asmoak gai honekiko:
•
•
•
•
•
•

Identifikazioa: garapen eskalak, bestelako probak… , nork egiten duen
Familiekin zerbait egiten bada
Esku-hartze kolektiboa, banakoa…
Aniztasun planean kontuan hartzen den ala ez
Esku-hartzearen planifikazioa: nork, norekin, nola…
Esku-hartzearen jarraipena: maiztasuna, nork, norekin…

Galderak eta zalantzak Loreri egiteko prestatu.

