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Egunerokoa
Ostirala da eta gaur arratsaldean astebu 
guztietako eztabaida izango dut amarekin.  
Biok haserretuko gara eta ama mehatxu ka 
esango dit: “hamar eta erdietarako etxean 
eta berandu iristen bazara... bi astea atera 
gabe”

Gaur Ander eta Alazneren urtebetetzea ospa-
tuko dugu hondartzan eta festa amaitu arte 
gelditzen uztea gustatuko litzaidake, goize-
ko ordu batak aldera arte.

Alaznek eta Olatzek ez dute horrelako arazo-
rik. Nahi duten ordura arte gelditzea uzten 
diete. Bitxiena zera da, ni itzultzen naizen 
ordu berean itzultzen direla haiek ere. Egun 
gutxi batzuetan bakarrik joaten dira etxera 
beranduago eta egun horietan nik ere be-
randuago joan nahi nuke.

Amak arrazoi pila bat ematen dizkit, baina 
nik uste ez dela nitaz fidatzen eta ez dakit 
zergatik. Badakit koadrilako batzuek kali-
motxo gehiegi hartu eta porro gehiegi erret-
zen dituztela, baina norberak ikusi behar du 
bere gorputzarekin zer egin nahi duen. Koa-
drilako batzuk ez dira jabetzen gehiegi eda-
ten dutela, baina horrek ez du esan nahi nik 
ere hori egiten dudanik. Amak jakin beharko 
luke nik desfasatzearen arriskuak badakiz-
kidala, eta nahi ez dudanean, ezetz esa ten 
dudala, arazorik gabe.

Baina beldur da etxera mozkortuta iritsiko 
ote naizen. Eta hori duela bi urte, Algortako 
jaietan, behin zorabiatu samar iritsi nintze-
lako. Gaizki pasatu nuen eta, ordutik, garbi 
daukat ondo pasatzeko ez dudala edan be-
harrik.

Zer gehiago nahi dute aitak eta amak? Ar-
duratsua naiz, ustez: nota onak ateratzen 
ditut, nire lagun gehienak ezagutzen di-
tuzte, esandako orduan iristen naiz etxera, 
ez naiz gauez etxera bakarrik itzultzen eta 
diru gutxi eskatzen diet.

Uste dut nitaz fidatu behar liratekela eta ez 
dudala merezi eztabaidak beti mehatxuekin 
amaitzea. Zenbat urte izan behar ditut era-
bakiak neure kabuz hartu ahal 
izateko?...
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Lagunekin kalera irteten hasi 
den seme-alabarik ba al du-
zu? Zaila egiten al zaizu irteera 

horiek kontrolatzea? Arazoak al di-
tuzu etxera itzultzeko ordua ados-
teko? Kezkatu egiten al zaituzte se-
me-alaben lagunek? Garbi al duzu 
duen adinaren arabera zer ordutan 
itzuli beharko lukeen etxera? Horiek 
dira, besteak beste, nerabeen gura-
soei bururatzen zaizkigun galdere-
tako batzuk. 

Gure seme-alaba nerabeak 
gaua haiena dela pentsarazten dien 
ilusioarekin bizi dira; gauez bakarrik 
eta helduen kontrolik gabe daude-
la sentitzen dute. Gaztexeagoak di-
renean, garaiz oheratu eta ordu as-
ko lo egitera behartzen ditugu. Ho-
rregatik iruditzen zaie nerabezarora 
iristean oheratzeko ordua eta gauez 
etxera joateko ordua erabakitzeko 
eskubidea dutela eta zenbat eta be-
randuago, orduan eta hobeto.

Ez dugu ahaztu behar pertso-
na autonomo eta arduratsu izatera 
entrenamendu bidez ikasten dela, 
gauzak egin eta oker egitearen pro-

Gaueko irteerak

zedura praktikoaren bidez. Ez da 
prozesu automatiko bat eta ez du 
adin jakin batek edo eskolan mai-
laz igarotzeak baldintzatzen. Beha-
rrezkoa da gurasook egin ditzake-
ten gauzak egiten uztea. Hortaz, 
egoera berriak, zailagoak, sortzen 
direnean, prest egongo dira egoera 
horiei aurre egiteko. Azken finean, 
pertsona autonomo izaten eta au-
tonomia hori arduraz erabiltzen 
ikasten ariko dira eta, beraz, haien 
buruaren gidari izaten ikasten.

Harremanak izateko beharra
Gure seme-alabak txikiak direnean, 
neurri handi batean, lagunen espa-
zioa bete eta haien aisialdia arautu 
egin dezakegu.

Lehen urte horietan, haien adi-
nekoekin harremanak izateko duten 
beharra txikiagoa da eta, askotan, 
nahikoa izaten da eskolatik irtetean 
egunero pixka batean gelditzea-
rekin, bai jolastokian, bai inguruko 
parkeren batean.

Aurrenerabezaroan sartzean, 
gu rasoek haien artean komunika-
tzeko beharra dutela ulertu behar 

dugu, egun osoa elkarrekin igaro-
tzen duten arren. Urte batzuk lehe-
nago, komunikazio hori telefonoz 
bakarrik egiten zuten, baina orain 
teknologia berriei esker, bide asko 
daude zuzeneko harremana izate-
ko. Komunikatzeko bide horiek, ha-
la ere, ezin dute etxetik kanpo den-
bora eta espazioa partekatzen ja-
rraitzea ordezkatu.

Nolanahi ere, kontuan izan be-
har dugu gurasoen “presentzia eta 
babesa” urrun dituzten jarduerak 
“autonomia” lortzeko modu egokiak 
direla.

Seme-alabekin laguntasun-ha-
rremana (eta ez lagun izatea) izatea 
oso positiboa den arren, garbi da-
go benetako lagunak haien adine-
ko pertsonen artean izan behar di-
tuztela; haien arazo, kezka eta ilusio 
berberak dituzten pertsonen artean, 
alegia. Oso zaila da guk haien adi-
nekoek eskaintzen dieten ulermena 
eskaintzea. Azken finean, belaunal-
di berekoak izateak berdindu egiten 
ditu, ikuspegi komun bat ematen 
die eta egoera antzekoak bizitzea 
eragiten die.
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Gure beldurrak
Gurasoei seme-alabak etxetik irte-
tean sortzen zaigun lehen beldurra, 
haiei zerbait txarra gertatzearen bel-
durra da. 

Gurasoen artean oso zabaldua 
dagoen beste beldurretako bat dro-
gak kontsumitzeko aukerarena eta 
horren ondorioena da. Garaiotan, 
alkohola eta gehiegikeriak ondo pa-
satzeko aukera bakarra direla ema-
ten du eta geurea da hori ez dela 
horrela erakusteko ardura. Alkoho-
la edan beharrik gabe ondo pasa-
tzeko modu asko daudela erakutsi 
behar zaie. Antzekoa gertatzen da 
sexualitatearekin ere.

“Beldur” horiek gainditzeak ez 
du esan nahi seme-alabak etxean 
giltzapetu behar ditugunik babes-
tuta egon daitezen. Hori egingo ba-
genu, batetik, ez lukete egoerei au-
rre egiten ikasiko eta, bestetik, ha-
rremana kaltetuko luketen liskarrak 
sortuko lirateke etengabe.

Gure beldurrak aztertu behar di-
tugu; izan ere, batzuetan, antsieta-
te-arazoak eta kontrolatzeko beha-
rra estaltzen baitituzte beldur horiek 
eta gainditu egin behar ditugu se-
me-alabei “probatuz ikasten” uzte-
ko, horrek geure buruarekin arazo-
rik sortu gabe. 

Garbi dago geure buruaren az-
terketa hori eta hortik etor dai-
tezkeen jarrera-aldaketak ez dau-
dela lotuta etxera bakarrik ez etor-
tzeko. Jarritako orduak errespeta-
tzeko, gidatu behar badute ez de-
zatela edan eta norbaitek edan ba-
du edo gidaria ezagutzen ez badute 
autora ez igotzeko eskatzeko ahal-
menarekin. 

Emaitza onak lortzeko, haien iri-
tzi propioak emateko eta guri modu 
positiboan aurka egiteko gaitasuna 
estimulatu behar diegu. Entzun egin 
behar diegu, haien irizpideak uler-
tzen saiatu eta errespetatzen ditu-
gula sentiarazi. Horrez gain, gure 
beldurrak eta guk bizi izandakoa 

azaldu behar diegu. Horrela, erraza-
goa izango da esaten dieguna ent-
zutea eta dituzten erantzukizunak 
haien gain hartzea.

Zer ordutarako etxean?
Betiko galdera da, guraso askok 
geure buruari egin eta erantzun 
errazik ez duen galdera. Adinen eta 
ordutegien taula bat izan eta hari ja-

rraitzea gustatuko litzaiguke, baina 
seme-alaba guztiak ez dira berdinak 
eta bizi garen tokiaren eta egoera-
ren ezaugarriak ere ez. 

Txikiak direnetik, aisialdian ha-
rremanak izan behar dituzte bes-
te umeekin eta harreman horiek ez 
dira eskolara mugatu behar. Hasie-
ran, harreman horietan helduok pre-
sentzia izaten dugu, baina pixka-
naka gero eta zaintza gutxiagoko 
denborak eta espazioak izan behar 
dituzte.  

Gero eta independenteago bihur-
tuko dira, gaitasunak ikasi ahala 
proban jarriko dituzte eta haien es-
perientzia propioak biziko dituzte.
11-12 urterekin hasten dira inde-
pendentzia handiagoa izateko be-
harra erakusten. Kalera irten na-
hi badute, parke batera, jolasteko 
eremu batera edo zinemara, eta 
non eta norekin dauden baldin ba-
dakizu, ordubete edo birako atera-
tzen utz diezaiekegu, lagunekin 
egon daitezen.

Adinean aurrera joan ahala, 
etxera beranduago iritsi ahal izango 
dira, betiere, jarrera ona badute eta 
behar izanez gero, telefono mugiko-
rrera deitzeko aukerarekin.

Nerabezarora iristean, gauak 
liluratu egiten ditu. Gauean berandu 
arte telebista ikusten edo lagune-
kin telefonoz hizketan, txatea tzen, 
bideojokoekin jolasean, irakurtzen 
edo beste zerbaitetan gelditzen 
hasten dira. Oheratzeko orduaren 
atzerapena konkistatzea nerabeza-
rora iristeko urrats bat da. Era be-
rean, etxera itzultzeko ordua inde-
pendentzia lortzeko beste urrats bat 
da. Modu autonomoagoan eta ai-
sialdirako toki berrietara atera nahi-
ko dute.

Ateratzeko ordutegiak ezartzea 
hainbat faktorek baldintzatzen dute. 
Ez da berdina herrian, denek elkar 
ezagutzen duten tokian eta non 
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dauden jakin dezakegun tokian, 
edo hirian ateratzea. Hirietan anizta-
sun handiagoa dago gelditzeko eta 
jendea ezagutzeko tokiei dagokie-
nez eta distantziak handiagoak di-
ra. Etxera itzultzeko moduaren ara-
berakoa izango da: autobusik ba-
dagoen edo ez, lagunduta itzultzen 
ote diren...

Irteteko ordutegia jartzean, se-
me-alaben iritzia kontuan izan be-
har da, dituzten arrazoiak eta arra-
zoiketak  entzun egin behar dira eta 
elkarrekin akordioak lortu behar di-
ra. Funtsezkoa da komunikazioa eta 
elkarrizketa ardatz dituen konfian-
tzazko harremana izatea.

Hartutako erabakiei indarra  
emateko, komeni da ondorengo 
hauek kontuan hartzea:

1. Arau gutxi eta argiak  
jarri.

2. utzi seme-alabei eraba-
kietan parte hartzen.

3. Aitak eta amak ados  
jarri behar dute.

4. Gurasoen jarrerak kohe-
rentea izan behar du.

LAbuRTuz

Aisialdia erabiltzeari eta 
e txe  ra iristeko ordutegia-
ri dagozkion askatasuna 
eta autonomia seme-ala-
bek erakutsitako ardura-
ren arabera eman behar di-
ra. zenbat eta ardura han-
diagoa erakutsi, orduan eta 
autonomia handiagoa eman 
behar zaie, eta alderantziz. 

nola jokatu esaten duten 
eskuliburu eta errezetarik ez 
dugunez, gurasoek egoerak 
sortu ahala ikasi eta aurki-
tzen ditugu gure seme-ala-
bak hezteko moduak. nera-
bezaroan, irakatsitako eta 
ikasitako guztia proban jar-
tzen da.

Kale hezitzaileak Getxon

2007 amaieran jarri zen 
abian Getxoko kale-

ko heziketaren inguruko zerbitzua. 
Lehen fasean, azterketa bat egin 
genuen Getxoko gazteriari buruz 
eta talde horri zuzendutako baliabi-
deak behar zirela ikusi genuen. Hor-
taz, 2008/09 ikasturtean, hainbat 
ikastetxetan eta udalerriko kaleetan 
lanean hasi ginen zerbitzua eta ber-
tan lan egiten duten bi gizarte-hezi-
tzaileak ezagutarazteko asmoz.

Zer da kaleko heziketa
Kaleko heziketa, ingurune irekiko 
heziketa ere esaten zaion hori, 12-
21 urteko gazteei arlo pertsonalean 
heltzeko laguntza eskaintzean oina-
rrituta dago, horrela, prozesu horre-
tan sor daitezkeen jokabide arris-
kutsuak saihesteko.

Nerabearen eta kaleko heziketa-
rako taldearen artean sortutako ha-
rremanaren bidez sortutako lotura-
tik abiatuta, baliabide honen bidez 
heltzeko prozesuan laguntzen zaie 
gazteei eta dituzten beharrak ase-
tzen ere laguntzen diegu. 

Kaleko hezitzaileek gazteekiko 
begirunez egiten du lan eta, betie-
re, konfidentzialtasunez. Gazteekin 
duten kontaktuaren bidez sortutako 
harremanetik abiatuta, gazteen ar-
tean esku hartzen duten erreferen-
tzia heldu bat dira eta konfiantzazko 
eta hurbiltasunezko giro bat sortzen 
dute.

Lanerako espazioak
Zerbitzuaren izaera dela eta, gaz-
teak dauden tokietan egoten dira 
eta dituzten galderei edo behar ja-

kinei erantzuteko aukera eskaintzen 
diete; besteak beste, zentro edo 
baliabide baten kokapenari buruzko 
informazioa, goi mailako zikloetan 
sartzeko datak, aisialdirako jardue-
rak/aukerak...

Helburua zerbitzu erabilgarri bat 
eskaintzea da; hau da, zerbitzua 
Getxoko gazteak egoten eta ibiltzen 
diren tokietara eramatea. Horrela, 
bestela baliabideetara joko ez luke-
tenek dituzten beharretarako eran-
tzunak eskuratzeko aukera dute. 

Gazteak biltzeko toki naturaletan 
egiten dute lan; hala nola plazetan, 
parkeetan, lokaletan eta udalerriko 
kaleetan. Sare sozialen bidez eta 
Getxoko ikastetxeetako jolastokie-
tan ere bai.
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nola jar daitezke gure seme-alabak kaleko hezitzaileekin harre-
manetan plazetatik, jolaslekutik eta abarretatik kanpo? ikasturte 
hasieran, aurkezpenak egiten ditugu Getxoko ikastetxe batzuetan 
eta ikasleei orriak markatzekoak ematen zaizkie. Hor dituzte harre-
manetan jartzeko hainbat bide: 

Lanaren funtsa
Zerbitzu honen hartzailea den tal-
dea kontuan hartuta, ondorengo 
arloetan eskaintzen dugu laguntza 
batez ere:

• Trebakuntza eta lana.
• Drogen kontsumoaren  

prebentzioa.
• Arauei eta legeei buruzko 

kontuak.
• Baliabide pertsonalak eta  

gizarte-gaitasunak.
• Aisialdia.
• Gazteen eskakizunak.

1.- Lanerako trebakuntzari da-
gokionez, informazio- eta orienta-
zio-eskaera asko jasotzen ditugu: 
matrikula egiteko datak, erdi mai-
lako eta goi mailako titulazioak, az-
terketa ofizialen datak, Helduen 
Hezkuntzan edo Hasierako Lanbide 
Prestakuntzako Programetan sar-
tzeko baldintzak. Horrez gain, zen-
troan sortutako gatazkak konpon-
tzen eta ikasteko motibazioa pizten 
saiatzen gara trebakuntza-prozesua 
ez eteteko.

2.- Drogen kontsumoaren gaia 
ere lantzen dugu. Gazte asko etor-
tzen zaizkigu informazio eske. Gure 
asmoa informazio fidagarria ema-
tea da, horrela, erabakiak hartzean, 
arriskuez jabe daitezen.

3.- Arauei dagokienez, gizarte-
arauak eta legeak ezagutarazten 
saiatzen gara eta lege-arazoren bat 
izan dutenei prozesu judizialetarako 
laguntza eskaintzen diegu. Auzi ju-
dizial horiek substantziak kontsu-
mitzearekin, ausarkeriaz gidatzeare-
kin, lapurreta txikiekin eta abarrekin 
lotuta egon ohi dira.

4.- Nerabezaroan lagun-taldeak 
presio handia egiten duenez, ezetz 
esaten eta norberak bere eraba-
kiak taldearen eraginpean egon ga-
be hartzen ikastea da adin horietan 
lantzen ikasi beharreko gaitasun ga-
rrantzitsuenetako bat. Esate bate-
rako, koadriletan borrokak sortzen 
direnean, ondorioei buruz haus-
nartzera bultzatzen ditugu, gatazka-
egoerei taldearen eraginpean egon 
gabe aurre egiteko beste bide ba-
tzuk eskainiz.

5.- Aisialdiari dagokionez, 
hainbat jarduera sustatzen ditugu; 
esaterako, futbol-partidak, patine-
tan ibili, arrantza eta abar egitera 
animatzen ditugu. Horrez gain, haiei 
bururatzen zaizkien ekimenak ere 
sustatzen saiatzen gara.

6.- Azkenik, garrantzitsua da ai-
patzea zerbitzuak gazteek eginiko 
mota guztietako eskaerak jasotzen 
dituela.  Horren adierazgarri dira 
sexu-gaietako arazoei edo zalantzei 
buruz eginiko kontsultak; preser-
batiboa hausten denean zer egin, 
adibidez. Askotan, kontsulta horiei 
erantzuteko, zerbitzuak udalerriko 
beste baliabide batzuetara jotzen 
du; esaterako, Getxoko Udaleko 
Sexu Orientaziorako Zerbitzura.  

Une honetan, udalerriko 100 
gaztek baino gehiagok onartu du-
te esku-hartze profesional hori eta 
haien espazio naturaletan egoteko 
eta lan egiteko aukera ematen diete 
profesionalei. Horrek erakusten du 
gazteek helduen arreta eta entzu-
teko nahia behar dituztela eta hel-
duekin komunikatzeko beharra ere 
badutela.  

email: kalehezitzaileakgetxo@gmail.com 
tuenti: educadores calle Getxo

sAnidAd Y Consumo osAsun ETA KonTsumo sAiLA
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IKASTAROEN EGUTEGIA: URRIA 2012 - URTARRILA 2013

94 466 01 51* Ikastaro hau IES Faduran ospatuko da.
Informazio gehiago nahi baduzu,  
telefono zenbaki honetara dei dezakezu.

IKASTETXEA HASTEKO EGUNA ORDUA

Europa Sexualitatearen inguruan Urriak 8 astelehena 18:00

Trinitarias Estresa nola bideratu eta emozioen kontrola Urriak 9 asteartea 18:00

Larrañazubi Estresa nola bideratu eta emozioen kontrola Urriak 10 asteazkena 9:00

IES Aixerrota Kideen arteko indarkeria (Bullying) Urriak 10 asteazkena 19:00

CP Romo Drogen probentzioa Urriak 11 osteguna 9:00

CP Zubiletas Sexualitatearen inguruan Urriak 11 osteguna 14:30

IES Artaza Eskola-porrotaren prebentzioa Urriak 11 osteguna 19:00

IES Fadura / 
IES Julio C. Baroja* Eskola-porrotaren prebentzioa Azaroak 12 astelehena 19:00

Azkorri Erabakiak hartzea eta arazoak konpontzea Azaroak 13 asteartea 19:00

CP Geroa Adimen emozionalaren heziketa Azaroak 15 osteguna 9:00

Divina Pastora Estresa nola bideratu eta emozioen kontrola Abenduak 18 asteazkena 15:30

Informazio gehiago behar izanez gero,  
deitu telefono-zenbaki honetara: 94 466 01 51

• Ikastaroen iraupena hiru, lau edo bost saiokoa da. 

• Zehaztutako data lehen saioari dagokiona da. 

• Eguna eta ordutegia berberak izango dira ikastaroak iraungo 
duen asteetan.

• Ez da beharrezkoa aurretik izena ematea. Nahikoa da lehen 
egunean zehaztutako ikastetxera joatea.

• Edozein arrazoi dela eta, lehen egunean etorri ezingo 
bazenute, hurrengo saioetara etor zaitezkete.

• Zuen seme-alabak ez badira ikastetxe horretakoak eta ez 
baduzu ezagutzen, joan zaitez atezaindegira edo Ikasleen 
Gurasoen Elkartera saioak non egingo dituzten esan 
diezazuten.

• Fadura BHIrako eta Julio C. Baroja BHIrako elkarrekin 
eskainiko ditugun jarduerak Fadura BHIn egingo ditugu.

• Jarduerak doakoak dira.

• Lehen egunean, gutxienez, hamabi lagun etorriko ez balira, 
bigarren egunean kopuru horretara iristen saiatuko ginateke. 
Horren ondoren, gutxieneko partaide kopurura iritsiko ez 
bagina, ikastaroa bertan behera geratuko litzateke. Eskualde 
baitan zer beste aukera duzuen jakinaraziko dizuegu. 
Garrantzitsua da lehen egunean etortzea.


