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Zerbitzuen Departamenduko
Prebentziorako zerbitzua

Aurten artikuluen egileak:

San Martin Agirre plaza, 1

ETXADI.
Familia-Psikologia Unibertsitate-Zentroa

20570 Bergara
Tlf: 943779126 • Faxa: 943779182

Juan Luis Martín Ayala Doktorea
Ainhoa Manzano Fernández Doktorea

E-maila: aloidi@bergara.net

Prebentzioaren inguruan, gurasoei zuzendutako hainbat zerbitzu:

ETXADI
“Familientzako orientazio psikologikoa”
ZERBITZUA

• Ostegunero 2 ordu: 11:00-12:00 / 16:00-17:00
• Telefonoz: 94 405 15 49
• Postaz idatzita: ETXADI. Maximo Agirre 18 bis,
5. pisua. 10.dptoa. 48011 BILBO
• Internet bidez idatzita: www.bergara.net • www.etxadi.org

“Aurrera begira” aldizkaria interneten: www.bergara.net

Babesleak:
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Juan Luis Martín Ayala Doktorea
Ainhoa Manzano Fernández Doktorea

PREBENTZIORAKO UDAL ZERBITZUAREN
HAINBAT BERRI
FAMILIEI SEME-ALABAK HAZTEN ETA HEZTEN
LAGUNTZEKO ZERBITZUA BESTE URTEBETEZ.

“AURRERA BEGIRA” GURASOEI ZUZENDUTAKO
PREBENTZIORAKO ALDIZKARIA:

Iazko
ikasturtean,
Udaleko
Gizarte
Zerbitzuetako Prebentziorako Zerbitzuak
goian aipatutako zerbitzua martxan jarri zuen.

Badira 4 urte lehengo zenbakia atera zenetik,
eta dagoeneko 18. zenbakia atera dugu.
Ordutik hona Eskualdeko beste herriak ere euron
aldizkaria atera dute. Orain, eskualde osorako
aldizkari bateratu bat ateratzea erabaki da;
beraz, hurrengo alea berria izango dugu.

Urtean zehar Zerbitzu horrek izandako erabilera ondokoa izan da:
Guztira 95 kontsulta egin ziren, horietatik 45
telefonoz egin ziren; 49 posta elektronikoz;
eta 1 posta arruntez. Kontsultatutako gaiak,
berriz, ondokoak izan dira: portaera arazoak,
bai haurtzaroan eta baita nerabezaroan
ere; esfinterren kontrola, lo ohiturak, haserrealdiak, autoestima, alkoholaren eta bestelako drogen kontsumoak, eskola errendimendua….
Zerbitzuak izan duen harrera ikusita, Udalak
aproposa ikusi du eskaintza beste urtebeterako luzatzea. Beraz, gogoratu orientazioko
Zerbitzu hori erabiltzeko ondoko eran egin
dezakezuela:
Telefonoz: ostegunero 11etatik 12etara eta
4retatik 5etara. Ondoko telefonora deituz:
944051549
Posta arruntez: edozein momentutan, ondoko helbidera: Etxadi. Maximo Agirre 18 bis, 5.
pisua. Dpto.10. 48011 Bilbo.
Posta elektronikoz: edozein momentutan,
ondoko helbideetan: www.bergara.net/
www.etxadi.org/

Aldaketa honekin baliabideei etekin hobea
ateratzea pentsatu dugu eta, aldi berean,
kalitatea hobetuko dugulakoan gaude.
DROGEN GAIEN
GURASOENTZAT:

INGURUKO

HITZALDIAK

Ikasturtero, zuen seme-alabek drogen gaien
inguruko prebentzioa lantzen dute eskoletan, hainbat programaren bitartez. Horri lotuta, ikastetxean zuei zuzendutako hitzaldiak
ere antolatuko dira eta zuzenean iritsiko zaizue horren inguruko informazioa. Hemendik,
Prebentziorako Zerbitzuak, hitzaldi horietan
parte hartzeko gonbitea luzatzen dizue.
PREBENTZIORAKO UDAL ZERBITZUA GURASOEI
ESKAINTZEN DIEN LAGUNTZA
Seme-alabak drogak (legalak eta ez legalak) hartzearekin kezkatuta dauden gurasoei
informazioa, orientazioa eta aholkularitza
eskaintzen die aipatutako Zerbitzuak.
Horretarako, 943779126 telefono zenbakira
deitu dezakezue, astelehenetik ostiralera
9:00etatik 14:00etara, eta aldez aurretik txanda hartu.

aurrera begira

GURASOENDAKO ALDIZKARIA

SARRERA

S. Martin Ikastetxea
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ADIN HAUETATIK AURRERA GARRANTZITSUA AL
DA ARAUAK ETA MUGAK EZARTZEA?
Jaiotzean, gizakia ez da ona edo
txarra izaten, ez ditu arauak ezagutzen. Horregatik, gurasoen gidaritza
behar izaten du, egoera bakoitzaren mugak zeintzuk diren jakiteko.
Arauen bitartez, haurrak berak, egiten duenaren arduradun eta erantzulea dela barneratzen du.
Gainera, bere burua zein besteena
errespetatzen
ikasten
du.
Familiaren erantzukizuna da, beraz,
dituen aukera posible guztien informazioa ematea eta aukera bakoitzak izan ditzakeen ondorioei buruz
ohartaraztea. Horrez gain, garrantzitsua da, era berean, haurrak
aukeraketa egokia egin ahal izateko beharrezkoak izango zaizkion
baliabideak eskaintzea.
Orokorrean, gurasoek, arauak argi
eta garbi aurkeztean, haurrak ez du
inolako eragozpenik jartzen horiek
betetzeko. Izan ere, haurrak ez ditu
gurasoak
atsekabetu
nahi.
Batzuetan gertatu ohi da gurasoak
ez daudela prestatuta arau edota
muga batzuk ezartzeko: luze eta
larregi hitz egiten dute, zehaztasunetan sartu gabe, emozioak handiagotu ohi dituzte eta zenbait
kasutan
arauak
adierazteko
S. Martin Ikastetxea
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moduan huts egiten dute, sarri
gehiegizko autoritatea erabiltzera
helduz. Seme-alabei zerbait egiteko eta “orain” egiteko esan behar
zaienean (jostailuak batzea, ohera
joatea, esanak betetzea...), oinarrizko zenbait aholku kontuan hartu
behar dira:
1. Objektibotasunez jokatzen dugula erakutsi
Ohikoa da entzutea: “ongi portatu”, “ona izan” edota “ez egin
hori”. Mota honetako adierazpenak, esanahi desberdin bat izan
dezakete pertsona bakoitzarentzat.
Seme-alabek araua hobetu ulertuko dute, hau berau modu zehatz
batez azaltzen bazaie. Izan ere,
ondo zehaztutako muga batek,
zuzena dena egitera eramaten
ditu: “Liburutegian baxu hitz egin”,
“Eman iezaiozu jaten txakurrari
orain”, “Heldu nire eskua bidea
gurutzatzerakoan”
2. Aukerak eskaini
Haurrari, “Arauak ” nola bete behar
dituen erabakitzeko aukera mugatua eman ahal diogu. Askatasunez
erabaki ahal izate horrek, kontrol

eta botere sentsazioa ematen dio,
arauak ez betetzeko jarri dezakeen
erresistentzia murriztuz. Esaterako:
“Bainatzeko ordua da. Dutxan sartu
nahi duzu ala nahiago duzu bainuontzian sartu?”; “Janzteko ordua
da. Jertse gorria ala berdea nahi
duzu?” Metodo hau azkarragoa
eta errazagoa da, egin behar dutena esateko.
3. Trinkoak izan
Haurrari arau edota muga tinko bat
jartzean, jarrera hori momentu
horretan aldatu behar duela eta
esanak egin behar dituela adierazten dio. Adibidez: “joan zaitez zure
logelara oraintxe bertan” edota “
Geldi! Jostailuak ez dira botatzeko!”. Ezarritako muga zorrotzak eraginkorragoak izan ohi dira, hauek
modu honetan adierazten badira:
segurtasuna helarazten duen ahotsaz, zaratarik egin gabe eta begirada serio bat mantenduaz.
4. Positiboa dena indartu
Haur bati “Ez ” edota “geldi” bezalako adierazpenek, egiten ari den
hori onartezina dela adierazten
diote. Hau da, ez diote aditzera

ADIN HAUETATIK AURRERA GARRANTZITSUA AL DA ARAUAK ETA MUGAK EZARTZEA?

ematen zein izan beharko litzatekeen hartu beharreko jarrera egokia.
Orokorrean, hobe da haurrari zer
egin behar duen esatea (“Baxu hitz
egin”) , zer egin ezin duen esatea
baino (“Ez oihukatu”). Zer egin
“Ezin” duten aginduak, sarriago
ematen dituzte autoritarioak diren
gurasoak. Kasu horietan, eraginkorragoa
litzateke
erabiltzea
zer“egin” behar duen azaltzen dioten arauak.

gain, arauak ulertzea, jarrera edota
portaerari dagokion barne mailako
balorea garatzeko baliagarria da;
beti ere, ematen diren arrazoiak,
hitz gutxitan adieraziak badira. Izan
ere, azalpen luze batek, arreta galtzera eraman dezake. Esaterako:
“Ez egin hozka pertsonei. Horrek
min ematen baitie”; “Beste haur
batzuen jostailuak botatzen badituzu, hauek triste jarriko dira jostailuekin jolasten jarraitu nahi dutelako”.

5. Zuzenean sartzea saihestu
Honako hau seme-alabei esatean:
“Oraintxe bertan ohera joan zaitezen nahi dut”, botereari erreferentzia egiten dion lehia pertsonal
batean murgiltzen gara. Horregatik,
gomendagarria da estrategiaz
aldatzea, araua modu inpertsonal
batez adieraziz. Esaterako: “Zortziak
dira, lo egiteko ordua” eta momentu berean erlojua erakusten zaie.
Araua horrela planteatuz, momentu horretan sortzen den gatazka
eta azaltzen diren sentimenduak,
haurra eta erlojuaren artekoak
izango lirateke.

7. Alternatibak eskaini
Arau bat ezartzean, garrantzitsu da
onargarria den alternatiba bat
eskaintzea. Esaterako: “agian nire
ezpainetako barra gustuko izango
duzu, baina hori ezpainak pintatzeko
da
eta
ez
jolasteko”.
Horretarako, hemen dituzu orriak
eta arkatza”. Beste adibide bat
litzateke, haurrari esatea: “ezin
dizut goxoki bat eman afaldu
aurretik, afaldu ostean, aldiz, txokolatezko izozki bat eman ahal dizut”.
Alternatibak eskainiz, beraien sentimenduak eta nahiak onargarriak
direla ikasten dute.

6. Zergatia azaldu
Pertsona batek, arau bat zergatik
ezarri den ulertzen duenean, hau
betetzeko izango duen prestutasuna
handiagoa
izango
da.
Horregatik, arau bat ezartzerakoan,
hori zergatik bete behar den arrazoitzea izaten da egokiena. Horrez

8. Kontziente izan
Errutina malgu batek (8etan oheratuz gau batean, hurrengoan 8 eta
erdietan eta hurrengoan 9etan…),
erresistentzia jarrera bat hartzera
bultzatu dezake, baita arauak ez
betetzera ere. Familian jarritako
ohitura edota arau garrantzitsuak,

eraginkorrak izan behar lirateke
egunez egun, haurra nekatuta
edota hauek betetzeko prest egon
ez arren. Arauak aldatzen utziz
gero, seguruenik haurrak gehiago
tematzen saiatzea besterik ez dugu
lortuko.
9. Jokaera gaitzetsi, ez haurra
Garrantzitsua da azpimarratzea
gurasoak gaitzesten dutena haurrak izandako jarrera dela eta ez
haurra bera. Ez zaie muzin egiten,
ez zaie uko egiten. Hau da, “okerra
zara” esan ordez, (haurra gaitzesten duzu), “Ez egin haginka” (jokaera gaitzesten duzu) esatea egokiagoa da. “Modu honetan jokatzen duzunean ezin zaitut kontrolatu” esan ordez, “ poto horiek sukaldeko armairuan egon beharko
lukete, ez baitaude botatzeko
moduan” esatea ere, egokiagoa
da.
10. Emozioak kontrolatu
Orokorrean, haserretuta gaudenean modu serio eta bidegabe batez
zigortzen ditugu. Arauak eta mugak
ezartzea haurrari zelan jokatu
behar duen irakastea da. Hori dela
eta, araua eraginkorra izateko, ez
litzateke egokia izango hau berau
muturreko emozioez adieraztea.
Jokaera desegoki baten aurrean,
egokiena minutu batzuk hartzea da
haurrari lasaitasunez galdetu ahal
izateko: zer gertatu da hemen?

En definitiva, poner normas
y límites da sentido a las
acciones y al comportamiento cotidiano, enseñando a predecir lo que va a
ocurrir, dando confianza y
seguridad
personal.
Igualmente, las normas les
ayudan a ordenar su pensamiento sirviendo de guía
para organizarse y favorecen el respeto por los
demás y la convivencia en
sociedad ya que, la falta
de límites y de normas
generaría
actuaciones
poco responsables y sin
valores
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6tik 11 urtera
DIBORTZIO BATEN ONDOREN
FAMILIA BERREGITEKO GAKOAK
Seme-alabak dituen bikote batek
banatzeko behin betiko erabakia
hartu aurretik, sakon hausnartu eta
informatu beharra dute, erabaki
horrek eremu familiarrean eragin ditzakeen aldaketez eta ondorio ekonomiko, psikologiko eta sozialez. Egokiena
aditu batengana jotzea litzateke –psikologo edota bitartekari familiarrahitzarmen adostu batera heltzeko helburuarekin eta gatazka izatera iritsi ez
dadin. Aditu batengana jotzeko aholku hori, egokiagoa da bikotekideren
batek banatzeko erabakia hori begi
onez ikusten ez duenean. Hau da,
bikoteko partaide batek banatzeko
erabakiarekin ados ez dagoenean.
Ikerketetan azaltzen diren datuek
honako hau adierazten dute: banatzeko behin betiko erabaki hartu
duten
gurasoen
seme-alabak,
beraien bizipenak hobeto bideratzen dituztela, gurasoen arteko
gatazkak epe luzez bizi izan dituztenek baino. Horrez gain, gaineratu
beharra dago, dibortziatu den bikote batek dibortziatu ondorengo
gatazkak saihestea lortzen duenean
ere, haurren garapenean izan daiS. Martin Ikastetxea
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tezkeen ondorio negatiboak murrizten direla.
Gurasoek banatzeko erabakia hartu
dutenean, suposatzen dugu semealabei gutxinaka-gutxinaka egoera
horren inguruko informazioa eman
dietela, hauentzat “albiste sorpresa”
izan ez dadin. Hau da, seme-alabekin
hitz egin dutela, modu lasai eta oharkabe batean, hartutako erabakiaz.
Horrez gain, egintzat ematen da, era
berean, horiekin hitz egiterakoan,
segurtasuna emango dieten datu eta
argudioak erabiliak izan direla: norekin biziko diren, noiz ikusiko duten ama
eta noiz aita, eta azaltzea badaudela egon, beste familia batzuk bananduta daudenak, baina seme-alabak
berdin maite dituztenak.
Hau da, garrantzitsua da gurasoak
seme-alabei modu bateratu batean
helaraztea banatzeko erabaki hori:
bikoteak erabaki behar du noiz eta
nola esango dien seme-alabei
banatzera doazela. Egoera modu
bateratu eta adostu batean azaltzerakoan, seme-abalek igarri ahal
izango dute, bikotea banatu arren
familia bat izaten jarraitzen dutela.

Horrez gain, banatze horren arrazoiak argi eta garbi adierazi behar
zaizkie eduki misteriotsurik gabe, beti
ere, beraien sentsibilitatea mindu
dezaketen episodioak albo batera
utziaz. Gainera, haurrek jakin behar
dute banatzeko erabaki hori hausnarketa sakon baten ondoren hartu
dela eta familiako kide guztien sufrimendua saihesteko erabakirik egokiena dela. Seme-alabei ikusarazi
behar zaiei gurasoak ez direla haiengandik banatzen, haien arteko bikote harremana amaitutzat eman
duten arren. Azkenik, gurasoak
banatzerakoan, dinamika familiarrean eman daitezkeen aldaketez gain,
hurrengo gako hauek aintzat hartzea gomendatzen dugu:
• Inor egoeraren errudun egitea
saihestu behar da; hau da, garrantzitsua da inolako loturarik ez egitea
seme-alaben jokaeren artean eta
bikotearen banaketaren artean.
Horrela, ez ditugu egoeraren erantzule egingo, beraien autoestima eta
egokitzapen emozionalean ondorio
kaltegarriak ez sortzeko.

Dibortzio baten ondoren familia berregiteko gakoak

• Seme-alabak gatazkan parte har
dezaten saihestu: ezin dira seme-alabak manipulatu, ezin dira bikoteko
partaide baten edo bestearen alde
edo kontra jarri. Ez dira haurrak pribilegioz edota gehiegizko atsegintasunez tratatu behar.
• Seme-alabei kontraesankorrak
diren mezuak ematea saihestu: haurrekin ditugun solasaldiak ezin dira
momentu oro gatazkan ematen ari
diren iritzi aldaketen menpe egon.
Horrez gain, garrantzitsua da semealabekin ditugun elkarrizketak hausnartuak izatea eta, posible bada,
bikoteko partaideek modu bateratuan gauzatuko dituztela adostea.
• Sentimenduen espresioa erraztu:
banandu berri diren gurasoek semealabei dituzten zalantzak, galderak,
pairatzen duten egonezina... azaleratzeko espazioa eta tartea ahalbidetu behar diete, arazoaz hitz egitera heltzeko helburuarekin. Arazoaz
hitz egiten badute eta egoera berri
hori (gurasoak banatzea) arazoaren
konponbidea dela ulertzera heltzen
badira, haurra egoeraz kontziente
izatera helduko da eta baita egoeraren kontrola berenganatzera ere.
• Bikotekidearen irudi positiboari
eutsi: garrantzitsua da beste bikotekidearekiko adierazpen negatiborik ez
egitea. Adituak egoeraren batean

kontrako aholkua eman ezean, funtsezkoa da haur bakoitzak ama zein
aitarekiko harreman ona izatea.
• Beste bikotekidearekiko harremana eta kontaktuarekin jarraitzen dela
ahalbidetu: umeen zaintzaz arduratzen den helduak haurrek bere ama
edo aitarekiko izan behar duten
komunikazioa erraztu behar du: telefonoz, emailez, bisiten bitartez...
• Argi utzi banaketa behin betikoa
dela: bikoteak hartutako erabakia
lasaitasunez hausnartua izan bada,
ezin zaie seme-alabei adierazi,
agian, etorkizun hurbil edota urrun
batean, berriz bikote izango direla,
horrek etengabeko frustrazio emozionala eragin diezaieke eta.
• Umeen lagun taldea mantendu:
gurasoak saiatu behar dira ziurtatzen
beraien seme-alabak banatu aurretiko lagun talde bera dutela edota
hezkuntza zentro berera doazela.
• Etorkizuna planifikatu: Gurasoak
akordio zehatzetara heldu behar
dira seme-alabengan epe luzera
eragina izan dezaketen aspektu guztien inguruan: bisiten araubidea,
gastuen finantziazioa, eskolako
errendimenduaren gainbegiratzea
eta eskolarekin harremana mantentzen dugula ikustea, ordutegiak berrikustea, seme-alaben erlazio sozialak

S. Martin Ikastetxea

zeintzuk diren jakitea, oporraldiak
norekin, eta nola finkatu...
• Umeen zaintzaz arduratzen ez den
gurasoa, haurraren mesedeei men
egitea saihestu: izan ere, umeen
zaintzaz arduratzen ez den gurasoak,
bisitetan haurrarekin barkabera izateko joera du. Hori ez da bide zuzena, izan ere, bikotekideen jokabideek koherenteak izan behar dute.
Horrela, umeen zaintzaz arduratzen
denaren arau berberak ezarri beharko dizkio beste gurasoak bisitetan.

A efectos preventivos es
muy importante comunicar a los/las niños/as la
decisión de la separación
previo acuerdo entre los
padres y de forma conjunta, facilitar la expresión de los sentimientos
del niño /a, no hablar mal
del otro cónyuge y facilitar la comunicación con
el/ella. Tampoco conviene levantar expectativas
infundadas de reconciliación en el futuro.
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GURASOEN GALDERAK
) Laister bost urte beteko dituen
mutiltxo
baten
ama
naiz.
Orainarte ez dugu honelakorik ezagutu, baina aurtengo ikasturtean hasi
gara ikusten urtebetetze- ospakizun
masiboak, hau da, tabernan ospatzen diren gela osoko "txokolatadak".
Nire gizonak eta nik ez ditugu ospakizun mota hauek premiazkoak ikusten. Etxean eta gela barruan ospatuz
gero nahikoa dela uste baitugu.
Dena dela, nola azaldu umeari ez
dela joango guk ez dugulako egingo?
Justua
da
umearentzat?
Gizarteak inposatzen duen gurpil
horretan sartu behar gara, orduan,
besteen modukoak izateko eta beste
gauza batzuen artean haundikerien
baloreak inkulkatzeko?

1

Jakin dakizuenez, kultura guztietan,
modu batean zein bestean, urtebetetzea ospatzea ohitura zaharrekin
lotutako ohitura da.
Egun, urtebetetzeak ospatzeko eta
horiek bizitzeko modua asko aldatu
da. Hori dela eta, hainbat molde
berri daude urtebetetzeak ospatzerakoan. Denbora gutxi daukazue,
lan egiten duzue, ordutegiarekin larri
eta estu zabiltzate eta etxean dauden logelak txikiak dira eta horrek,
pertsona kopuru handiak biltzeko
garaian, zaildu egiten ditu gauzak.
Haur baten urtebetetzea ospatzea,
S. Martin Ikastetxea
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lagungarria izan daiteke bai familia
eta baita haur horren lagunartea ere
batzeko. Hori dela eta, haur bati
bere lagunekin batera jai hori ospatzen ez uzteak, ondorio kaltegarriak
izan ditzake haurrarengan. Izan ere,
bere gizarte harremanak eta nortasun pertsonala kolokan jartzeko arriskua egon daiteke. Hala ere, egia da
sarri ospakizun horietan parte hartzeak eta horiek ospatzeak “instituzionalizatutako” tramite baten bihurtu
daitezkeela, familiarentzat ekarri
dezakeen gastu handiaz gain.
Zuen haurrak bere ikastolako lagunekin ospatzen duen urtebetetze-kopurua handiegia dela uste baduzue,
edota zuentzako horiek ospatu
beharra hartu nahi ez duzuen konpromiso handia eskatzen badizue,
aukera bat, zuek zuen eskutitzean
aipatzen duzuena izan daiteke. Hau
da, urtebetetze ospakizun gutxiago
egitea, hileko urtebetetzeak batuaz.
Horrela, esaterako, hiru hilerik behin
ospatu ditzakezue.
Aurreko hori praktikan jartzeko, aukera bat izan daiteke familia guztiak
batzea eta denon artean gaia bera
eztabaidatzea eta adostasun batera heltzea. Gerta daiteke familia
horiek zuen planteamenduari uko
egitea, ohitura jarraitu beharraren
ideiari eusten diotelako. Horrela izanik, beste aukera bat, zuen haurrak,

bere hurbileko eta konfiantzazko
lagunekin ospatzea izan daiteke. Era
horretan, bere lagun minekin, beretzat hain garrantzitsua den jai hori
ospatzeko aukera izango du.
Edozein aukera hartzen dugula, gure
seme-alabei tolerantzia eta besteekiko errespetuak duen garrantzia
helarazi behar diegu. Hau da, beste
haurrek beraien urtebetetze eguna
ospatzera gonbidatzen ez badute
ere, ulertarazi behar diogu, erabaki
hori errespetagarria dela eta beste
toki eta momentu batzuetan haur
horrekin edota horiekin jolasteko
aukera izango duela (laguntasuna
ez dela zertan galdu behar).
Horrez gain, garrantzitsu da urtebetetze guztiak berdinak ez izatea, hau
da, haurrarentzat zerbait berezia izatea eta, ahal izanez gero, sorpresa
txikiren bat sartzea festa era natural
eta xelebre batean ospatzeko.
Modu horretako jaia zuen haurrarentzat jasoko duen opari handienetariko bat izan daiteke eta bere nortasuna eratzeko lagungarri izan daiteke.
Azken finean, funtsezkoena egun
horri duen garrantzia ematea litzateke, edozein modutan ospatzen
dugula ere. Horrez gain, jai hori ilusioz, poztasunez eta irudimenaz
aurretiaz prestatzen badugu, ezaugarri berezia emango diogu festari.

GURASOEN GALDERAK

Oharra: zure zalantzak erantzunak izatea nahi baduzu, ondoko eran egin dezakezu:
Prebentziorako Zerbitzura telefonoz deituta edota E-maila idatzi eta erantzuna hurrengo
atalean argitaratuko dugu. • Telf.: 943 77 91 26 • E-maila: aloidi@bergara.net.
) 15 urteko gure semearentzako
orientazioa behar dugu: kurtsoa
errepikatzen ari da eta ez dut uste
ikasturte honetan ere gaindituko
duenik; berari dena bost axola zaio.

2

Zuen galderari dagokionez, semeari
ikasketetan laguntzeko jarraibideak
hauek dira, hausnartu beharrekoak
direnak, duen adina izanik ere:
1.- Ikasteko toki egoki bat behar da,
argi egokiarekin, zarata eta distrakzioetatik islatuta.
2.- Ikasteko beti ordutegi berbera
mantendu.
3.- Irakasleekin harreman estua izan.
Izan ere, gai honekiko esperientzia
handiagoa daukate, ziurrenik, kasu
gehiago ezagutzen dituzte eta
beraz, familiako kideei lagungarriak
izan daitezkeen ideia berriak eman
ahal dizkiete.
4.- Ikastera animatu, sermoirik bota
gabe. Behin praktikan jarrita, lehenago ezagutzen ez zenituzten
estrategiak, haurraren jarrera, ikasteko egin duen esfortzua eta dedi-

kazioa goraipatu. Hau da, emaitzak baino gehiago bere esfortzua
baloratu behar dugu, bere lorpen
txikiak nabarmenduz eta lorpen
horiek burutzeko denbora emanez.
Izan ere, estrategiak eraginkorrak
izanik, emaitzak hobetuz joango
dira.
Modu zehatzago batean eta zuen
problematikari jarraituz, ezinbestekoa
da, gainera:
• Familiak, aditu batengana jo
beharko luke, kanpoko tutore bat
aukeratzeko (psikologo/a edota
pedagogo/a).
• Familiak, beraz, eskola eremuan,
haurrak errefortzua jasotzeko ahaleginak egingo ditu. Horretarako,
behar duen tutore edota irakasle
profesional baten laguntza izango
du:
a) Ikasteko denbora eta denbora
librea antolatzeko.
b) Eduki berriak ulertzeko eta barneratzeko teknika desberdinak irakasteko.

c) Araudia betetzera bultzatzeko:
garrantzitsuenak diren edukien inguruan proposatzen dizkion etxeko
lanak egiteko garaian.
d) Errefortzu positiboak (saritzea; esaterako, behin lanak egin eta gero
ordenagailuan aritzen uztea...) eta
zigorrak erabiliz irakatsiko dio.
• Familiak parte hartu behar du tutore edota irakasleak ematen dituen
irizpide, ekinbide eta proposamenetan. Horrez gain, haurra inplikatu
behar du, modu aktiboan parte
hartu ahal duen lan edota jardueretan, errespontsabilitatea eta heldutasuna garatzen joateko (esaterako:
jantoki sozial batean jana banatzen
aritzea...)
Kontuan izanik, bi urte daramatzala
motibazio eta errendimendu faltarekin, azken finean eskola-porrotean
murgilduta, egoera honen aurrean
profesional bati zuzentzeko aholkatzen dizuegu, honek, ikaskuntza
arazo bat den edota pertsonalagoa
(autoestima, nahaste pertsonala...)
den zerbaiten aurrean gauden argitu
ahal izateko.
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12tik - 18 urtera
GURASOEK ZELAN ERAMAN DITZAKETE SEMEALABEN GAUETAKO IRTEERAK. ZEINTZUK DIRA
JARRI BEHARREKO MUGA EGOKIENAK?
Haurtzarotik nerabezarora arteko
trantsizio horretan, adin berdina
duten nerabe taldeen gauetako
lehen irteerak hasten dira. Egoera
hauetan, gurasoek honako neurri
hauek hartu behar dituzte kontuan:

go balira bezala. Beraien bidea egin
dezaten utzi, erabaki propioak hartu
ditzaten utzi, beti ere, horiek, besteengan eraginik kaltegarririk ez badute. Horretarako, arauak errespetatu
behar izango dituzte.

• Gogoratu, haurraren “ikaskuntza
eredu ” izaten jarraitzen duzuela eta,
nahiz eta batzuetan arauak “absurdoak” diren aitzakiaz betetzen ez
dituzten, beharrezkoak zaizkie, erreferentzia bezala.

• Etxean modu “harmoniko” batez
bizi ahal izateko, seme-alabekin
adostu beharko ditugu, jarri beharreko arau eta mugak. Izan ere, horrek
etxeko elkarbizitza erraztuko du. Hala
ere, neurri honek ez ditu saihestuko,
seme-alabek muga hauek malgutzeko egingo dituzten etengabeko saiakerak (kalera joateko ordutegi moldatzea, etxera itzultzeko ordutegia
moldatzea...).

• Ez hartu erabakiak momentuaren
arabera eta ez onartu gaztetxoak
ezarritako arauez kanpo hartutako
erabakiak
edo
egindakoak.
Pazientzia, lasaitasuna, hausnarketa...eta egoera eman aurretik araua
ezarri eta presiozko egoera ematen
denean arau horri tinko eutsi .

Gauetan kalera irten ahal direneko
erabakia hartu aurretik, garrantzitsua
da inguruko informazio eskuratzea,
batez ere nerabea oso gaztea
denean. Horrela, galdetu ahal izango zaie:

• Ez zaitezte irainduak sentitu semealabek momentu zehatz horretan
egin dezaketenagatik: ez da gurasoen aurkako zerbait dutela, baliteke
soilik nahastuta egotea.
• Seme-alaben arazoak, ez dira
gureak; beraz, ez hartu horrela izan-

• Seme-alabek aurkeztu dezaketen
zakarkeriak, ez dezala eraman heldua kontrola galtzera. Izan ere, haurren estrategia soil bat izan daiteke
beraiek nahi dutena lortzeko bidean
(nahiz eta askotan haurrak berak ez
dakien zer nahi duen ere).
• Nahiz eta haurrarekin liskar gogorrak izan, garrantzitsua da haurrarenganako arreta ez galtzea.

• Non eta norekin izango den gaueko ordu horietan.
• Helduak egongo diren, eta baiezkoa izanik, nortzuk izango diren (
lagunen gurasoak...).
• Gauean zehar egingo dutenaz
(dantzatu, jolastu...).
• Kontzertu edota jai batera joatekotan, noiz hasten den, noiz bukatzen
den eta nola iritsiko den etxera.

Bergarako Udala
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Gurasoek zelan eraman ditzakete seme-alaben gauetako irteerak.
Zeintzuk dira jarri beharreko muga egokienak?

Hori dela eta, gomendagarria da:
• Arauak beraiek babesteko jartzen
ditugula adieraztea eta ez beraiek
zigortzeko. Kontrako iritziak oihartzun
handia hartu badu ere, gertatu ohi
da seme-alabak arauak onartzen
dituztela eta kontuan hartzen dituztela gurasoen aholku eta oharrak.
• Nahiz eta nerabeek independente
izan nahi dutela adierazi, seguru
sentitzen dira familia beraietaz arduratzen dela ikustean edota edozer
txarra gertatzen zaienean alboan
dituztela ikustean.
• Garrantzitsua da haurrak gauetan
egiten dituzten irteeren inguruan
ardura sentitzen duzuela agertzea.
Esaterako, beraiei edota lagunei
galdetzea zelan pasatu duten gaua.
Horrela, beraien iritzia kontuan hartzen dela ohartuko dira, beraiekin
elkarrizketak
izateko
bidean.
Kontrakoa ere gertatu daiteke; izan
ere, nerabeek ez dute nahi izaten
gurasoek dena jakitea. Horregatik,
nahi izan ezean, ez dute zertan kontatu gertatutako guztia. Galderak
erantzun nahi ez badituzte, ez
behartu.
• Ez da jokabide egokia gauzak
bere onetik ateratzea eta gaztetxoari irtetea debekatzea, norbere kontzientzia lasaitze aldera edo bere
bizitza sozialaren kontrol osoa edukitzearren, besterik gabe. Jarrera itxi

horrek erakusten duena da gurasoak hainbat egoera bideratzeko
duten gaitasun eza.

4) Jarrera ulerkorra izan, bere arrazoiak zeintzuk diren entzunaz. Bere
bizipenez eta lagunez galdetu.

• Horrez gain, gauetan kalera irteten
ez uztea, era berean, haurra nagusia egiten ari dela ikusi nahi ez izatearen adierazle da. Horregatik, askatasuna eman behar zaie, beraiengan konfiantza izan eta beraien
errespetua irabazi. Horrela, beraien
bizitza sozialarekiko interesa dugula
azaltzen diegu, beraien espazio propioa errespetatzen dugun bitartean.

5) Kontsumoa modu jarraitu eta
etengabean ematen bada, egoera kontrolatu, ez utzi pasatzen,
gehiegizko kontsumoa eman ez
dadin. Muga argiak ezarri, jarduera
zehatzak eta etxera heltzeko ordua
jarri. “Opariak” saihestu (berandurarte lo egiten uztea, ohera zukua
eramatea...). Erantzukizun jarrerak
bultzatu.

Gauetan irtetean, gerta liteke, drogak (gehienetan alkohola) kontsumitzea. Hori dela eta, gomendatzen
dugu:

6) Bere erabakitzeko gaitasuna
estimulatu,
hitzaren
bitartez,
lagun taldeko nahiz gizartearen
presioaren aurrean erantzun ahal
izateko.

1) Mozkortuta edota drogaturik heltzen denean, egin beharreko lehenengo gauza, seme-alaba zaintzea
izango da, hobeto jartzen den arte.
2) Hurrengo egunean, beraiekin hitz
egiteko tarte bat hartu. Ez utzi beste
egun baterako.
3) Bere jarrera gustuko ez dugula
adierazi. Alkohola kontsumitzeak
izan dezakeen arriskuez ohartarazi.
Gainera, dagoen adin horretan
drogen kontsumoak gorputzean
kalte handiagoak sorrarazten dituztela eta nerabezaroan kontsumitzen hasteak etorkizunean dependentzia bat sorraraz dezakeela
azalduko diogu.

7) Gogoratu, nerabeek ikusten
dutenaren arabera jokatzen dutela.
Hori dela eta, familiako kideren
batek alkohola kontsumitzen badu,
kontsumo arduratsua izan dezala
ziurtatu.
8) Komunikabideetan eta tabernetan ikusten duten kontsumoaz eztabaidatu eta hitz egin. Elkarrizketa
hauez baliatu kontsumoaren inguruan duzuen iritzia emateko eta
beraiek zelan jokatzea nahi izango
zenuketen azaltzeko.
9) Kontsumorik ematen ez den jarduera “osasuntsu” bat aurkitu.

Bergarako Udala

La adolescencia es un proceso por el cual la persona
pasa de ser niño/a a ser
adulto. En esta etapa finaliza
la tranquilidad de la infancia
para adentrarse en una búsqueda de la identidad y
maduración de la personalidad, pero como todo proceso, requiere un tiempo en
el que el adolescente mostrará altos y bajos entre lo
infantil y lo adulto. Las salidas
nocturnas serán una consecuencia de esta transición y,
por ello, padres y madres
deben intentar aportar las
normas más adecuadas a
cada caso.

aurrera begira
UMEEN AGRESIBITATEA
ZELA BIDERATU
Azken aldizkariaren artikuluan adierazi genuenez, oldarkortasuna edo agresibitatea sen naturala da, eta ezin
dugu desagerrarazi. Horregatik, gure seme-alabei aukerak eta baliabideak eman behar dizkiegu, oldarkortasuna erabiltzen eta bideratzen ikas dezaten, eta oldarkortasunaren alde hezitzaileaz baliatuz hazi daitezen.
Horren haritik, sen hori bideratzeko lehen urratsa hauxe
da: gurasoek jakin behar dute eta beti kontuan hartu
behar dute oldarkortasuna ebolutiboa eta beharrezkoa
dela.
Horri esker, jarrera oldarkorra duten neskatilak eta mutikoak ez epaitzea lortuko dugu; baita gaizto, hezigabe,
gogaikarri eta antzeko topikoak baztertzea ere, izan ere,
horretara jokatuz gero, gure gazteekiko ikuspegia jarrera
horretara mugatuko dugu eta gazteek eurek beren
jarreraz eta izaeraz duten iritzia murriztuko dugu.
Umeentzat guk azpimarratzen eta arretagune bihurtzen
dugun alderdia da garrantzitsuena, gu gaituzte eredu
eta.
Askotan haurrek ezin izaten dute jarrera haukeratu, hau
da, beren bat-bateko jokaerak, nahi gabe, oldarkorrak
izatera bultzatzen ditu sarritan. Horregatik, ingurukoei ez
erasotzeko behin eta berriz esan arren, haientzat zaila da
gertatutakoaz ohartzea. Gertatutakoaz berba egin ostean, berriro halakorik ez dutela egingo esango digute
seguru asko, gu poztearren, baina ezinezko zaie agindutako hori betetzea. Jakina da, urtebete eta lau urte artean umeak oldarkorragoak direla.

Ione Beitialarrangoitia
Psikologoa,
gazte eta helduen psikoterapeuta

zehatzen bitartez umeek eurek beren burua kontrolatzen
ikas dezaten, errealitatea bera gure azalpenak baino
eraginkorragoa baita askotan. Hori horrela, ez da komeni umeengan jarrera horiek azaleratu aurretik eragoztea,
itxaron eta portaerak nola gauzatzen diren aztertzea
komeni da, betiere, kalte handiegirik ez dela egiten zainduta.
Helduen eredua behar dute ezinbestean; pixkanaka
gizartean integratzean zer egin dezaketen eta zer ez jakiteko, zer gertatzen zaien eta jarrera inpultsiboa zerk eragiten dien hitzez azaltzeko, errealitatearekiko erreferentzia izateko, ingurukoen ikuspegiaren berri emateko
(enpatia), zenbait egoeratan irtenbideak bilatzen laguntzeko...Azken buruan, bizitzako balioak erakutsi eta
horiek nola gauzatu behar dituzten erakutsi behar diegu,
baina pazientzia handiz.
Emozioak sentitzen lagundu behar diegu (amorrua, jabetza, mina...), baita euren ekintzak ingurukoei minik egin
gabe bideratzen erakutsi ere.
Min hartzeko edo min egiteko moduko egoeraren bat
sortzen bada, urrundu umea liskarraren ingurutik eta
lagundu arnasa hartzen, emozioa pixkanaka sentitu
dezan, zurrunbiloa gainditu eta gure azalpenak entzuteko gai izan dadin.
Antzeko gertaerak bizi izan dituzten pertsonak edo animaliak erabiliz, ipuinak ere konta diezazkiekegu, eta haurrekin gatazka horiek konpontzeko bideak aztertu.
Umeak bizitako egoera zehatzera egokituz, guk geuk
asma ditzakegu ipuinak.

Horregatik, oldarkortasunaren inguruan heztea garrantzitsua izan arren, urteak beharko dituzte barneratu eta
onartzeko, beren jokaera aldatzeko. Hori kontuan hartu
behar dugu, mila aldiz zerbait ez egiteko esan arren
berriro horrelako portaeraren bat dutenean gure onetik
atera eta haserretu ez gaitezen.

Umeek ez dituzte helduak behar epai ditzaten, inor
jotzen dutenean gurasoek eurak jo ditzaten (ez lukete
ulertuko!), azalpenik eman gabe errudun jotzeko, gainerakoen aurrean lotsarazteko, mehatxu egiteko....hori guztia haurren aurkako indarkeria-jarrera baita.

Azalpenak ematerakoan edo errieta egiterakoan erabiltzen ditugun hitzak, urrun geratzen dira umeen ulermen
zehatzetik. Horregatik, oso garrantzitsua da haien hiztegira ahalik eta gehien hurbiltzen saiatzea, haientzat ezagunak diren berbak erabiltzea.
Askotan, gurasoek ez dute esku hartu behar, esperientzia

Egunerokoan guk geuk ere askotan indarkeriara jotzen
dugula onartu behar dugu, eta jarrera hori kontrolatzen
saiatu. Ez harrotu jarrera oldarkorren aurrean, errespetatu eta kontuz tratatu egoera oro, indarkeriak leku handiegia baitu helduen bizimoduan. Gure oldarkortasuna
moldatzea da biderik onena.

aurrera begira

