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Honek erabakitzen du 
- nire aukeraketa etikoa, 
- epistemologikoa
- eta praktika

◦ Zer da niretzat 2, 3, 4, 5 urteko haurra? 

◦ Nola bizi da? 

◦ Nola pentsatzen du? 

◦ Zer kontzepzio dut 

• umeaz? 

• subjektuaz? 

• pertsonaz?

• gizarteaz? 

https://youtu.be/0JNdwZ1TU0U

https://youtu.be/0JNdwZ1TU0U


HEZITZAILEAREN EGINKIZUNA

subjektuei hazten 

laguntzea

Mundura irekita dauden

Sentsibleak diren

Ekimenez beteta dauden

Logika propioaz pentsatzeko gai diren

Komunikaziokoak diren

Solidarioak diren 

Autonomoak diren

Bere buruarengan seguruak diren 



Komunikazio-espazioa 
ireki bestea sor dadin 

Autonomia eraldaketa prozesua da. Hazi batetik 

abiatzen da. Identifikatu, baloratu eta sustatu 

behar dugu, haurraren iniziatiba agertzeko. 

◦ objektua / subjektua

izaten ikasi 

Helduarekin dituen elkarrekintzek arrastoa 

uzten dute gorputzaren eta burmuinaren 

memorian. Heldua barrura sartzen joaten 

da. 

Autonomiaren ideia hori eguneroko

ariketa da, gertutasunetik abiatzen dena

eta gero eta distantzia gehiago hartzea

ahalbidetzen duena. Distantzia horrek

barne hartzen du heldua barrura sartzea.

Orduan, beste hori urrutiratu daiteke eta

baita ez egotea.



Winnicott: Izateko eta norbera dela sentitzeko, 
norberaren ekimenez egindako ekintzak nagusitu 
behar dira, ekintza erreaktiboen gainetik. 

PLAZERRAren garrantzia: 

• Nerbio sistema 

aktibatzen du

• Errepikatzeko gogoa 

pizten du

Giroa kontrakoa bada, 

subjektua itxi egiten da. 

Kontuan hartu heldua saiatzen denean…

• erantzuteko estimulatzen – erantzun zehatza eskatzen

• kontsigna bati erantzuten dionean

 erreakzioz

 men egiteagatik

 adostasunagatik

 ez duenean erantzuten ez zaiolako interesatzen



Autonomia gaitasunaren eta aukeratzeko aukeraren 
sentimendu intimoa da, auto erronkaren alaitasunarekin batera. 

Inor ezin da autonomoa izan 

heldutasun biologikoa, 

emozionala eta kognitiboa ez 

badu. 

Honek esan nahi du: 

◦ Badaudela baloratzen diren ekimenak

◦ Badagoela auto-ebaluazioa

◦ Badagoela auto-zuzenketa / auto-erregulazioa

Norberaren kontzientzia positiboa dakar, bestearen aitorpenak berretsita.

Sozializazio prozesua errazten du.

Besteari komunikatzeko gogoa pizten da. 

Bere ekintzaren efektuaren 

aurreikuspena. Egin dezake eta, 

batez ere, egin nahi du. Egin-nahia 

ez badago, ez dago subjektua. 



AUTONOMIArako

baldintzak

SEGURTASUN AFEKTIBOA: 

• Zailtasun edo ezezagunaren aurreko emozioak neutralizatzen 

laguntzen du

• Antsietatea jaisten du, kokarazten du, motrizitatea desantola ez 

dadin laguntzen du.

MUGIMENDU ASKATASUNA: 

• Pixkanaka eraikitzen dena

• Probatzeko lasaitasuna

BALDINTZA OBJEKTIBOAK: 

• Espazio segurua, goxoa, arriskurik gabea

• Objektu egokiak

• Arropa egokia

• Denbora



PSEUDO-AUTONOMIA

Oinarrizko printzipioa: Tonua eta emozioa txanponaren 2 aldeak dira. 

◦ Emozioa kutsagarria da. Haurrak zer erregistratzen du? Berari 
gertatzen zaiona edo besteei gertatzen zaiena? 

◦ Batzuetan helduen zoriontasun aurpegia ikustearen ordaina da 
haurra segurtasunik gabe sentitzea. 

◦ Honek gehiegizko eskakizuna dakar. 

◦ Horri erantzuteko gehiegizko egokitzapena eta etengabeko alerta.

◦ Hau da estres kronikoaren bidea. 

• Norberaren ekimenetik 
sortzen ez diren ekintzak. 

• Erabaki ezin daitezkeen 
ekintzak 

Bestea asetzeko 

izan

egon

existitu Haurraren burua kolonizatzen 
du

“Existitzen naiz 
nirekin pozik bazaude,

nahi duzuna egiten badut”

Self faltsua
(patologiaren muina)

Etengabeko mugimendua
Gauzak pilatzea



laburbilduz
◦ Ekintza motorra autonomiaz menderatzearen 

plazerrari, norbera dela sentitzearen plazerrari, 

jarduera mentala menderatzearen plazerra 

gehitzen zaio. Eta domeinuaren atsegin horrek ez 

dio kanpoko errealitateari bakarrik erreferentzia 

egiten, baizik eta batez ere bere barneko 

errealitatearen domeinuaren plazerrari, bere 

buruaren jabe izateari.

◦ Norbera izatea eta sentitzea, egilea, ez 

protagonista bakarrik, bai plano motorrean, bai 

plano praxikoan, emozionalean eta kognitiboan.

◦ Autonomiaz hitz egitea norberaren kontzientziaz 

hitz egitea da, baita beste batzuekin zer nolako 

kontzientziaz hitz egitea ere, beste batzuekiko, 

beste batzuentzat, beste batzuen kontra, norbera 

eraikitzen ari dena.


