


GURASO ESKOLA: 2020/21 ikasturtea
Elkarbizitza familian eta lagunartean

6-11 urteko seme-alaben gurasoei zuzendua

Helburuak:
• Adin hauetako lagun arteko harremanak  aztertu eta Covid garaiko harreman mota

berriez jabetu.

• Gaztearen lagun artearen inguruan guraso bezala zein paper hartu hausnartu.

• Teknologia berrien eragina familian, gaztearen espazio beharra eta komunikazioa nola
uztartu.

• Diziplina positiboa nola eta noiz ezarri ikasi, familiako elkarbizitza hobetzeko asmoz.
  

Egutegia eta edukiak:
Larunbatetan
10:00-11:30 EDUKIAK
1 saioa: OTSAILAK 6
HAURTZAROKO 
EZAUGARRIAK

 Aurkezpena
 8-11 urteko garai ebolutiboa. Haur eta aurrenerabe 

garaia bizitzearen garrantzia
 Familia eskolarra: ezaugarriak eta funtzioak

2 saioa: OTSAILAK 20
LAGUN ARTEKO 
HARREMANAK

 Lagunen arteko harremanen ezaugarriak
 Covid garaiak ekarritako aldaketak 
 Guraso papela gai honetan 

3 saioa: MARTXOAK 6
FAMILIAKO 
KOMUNIKAZIOA

 Teknologia eta mugikorraren papera. Nola kudeatu?
 Errespetu faltak eta desplanteak (gurasoei zein anai-

arrebei). Zer egin?
 Etxeko arduren banaketa. Nola egin?

4 saioa: MARTXOAK 20
DIZIPLINA POSITIBOA

 Zer egin komunikazioak huts egiten badu? 
 Arau eta ondorioak nola jarri?
 Familia bilerak. 

Metodologia:
• Ordu eta erdiko saio hauek dinamikoak izango dira. Partaideen esperientziak eta 

kezkak planteatzeko aukera izango dute.
• Gaia  ikuspegi  psikologikotik  landuko  da:  norbere  sentipenen  kontzientzian  eta

hausnarketa eta lanketa pertsonalean zentratua.

Dinamizatzailea: Izar Arregi psikologo-terapeuta



Izen-emate orria
GURASO ESKOLA 2021

PREZIOA: 20€
KONTU ZENBAKIA: ES28 2095 5174 90 1060024873

OHARRA: Izen-emate orriarekin batera matrikula ordaindu izanaren agiria aurkeztu 
beharko da.

IZEN-ABIZENAK:  

HELBIDEA:  

TEL.:  

E-POSTA:  

AUKERATU IKASTAROA:
0-6 urteko seme-alaben gurasoa naiz: BIZIPEN TAILERRAK

6-11 urteko seme-alaben gurasoa naiz: ELKARBIZITZA FAMILIAN ETA 
LAGUNARTEAN

12-18 urteko seme-alaben gurasoa naiz: ELKARBIZITZA FAMILIAN ETA 
LAGUNARTEAN

HIZKUNTZA:
Ikastaroa euskaraz izango da, eta nahikoa izango da euskara ulertzea.

Gaztelerazko materiala nahi dut 



Zein gai landu nahi zenituzke hurrengo ikastaroetan?

Bestelako proposamenak:
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