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Egunerokoa
Gorkak porruak erretzen ditu, mozkortu
egiten da batzuetan eta esandako hiru
hitzetik bi biraoak dira... Zer axola du
horrek? Hiru urte genituenetik lagunak
gara.
Uler dezaket amak gustukoa ez izatea eta
Gorkaz fio ez izatea, baina nigan konfiantza handiagoa izan behar luke, nire
ustez.
Badakit ez diodala egindako guztia kontatzen eta badirela zenbait gauza lagunekin soilik hitz egin ditzakedanak. Ez
diot gezurrik esaten, ordea; nigan konfiantza izan dezakeela pentsatzen dut, ia
beti berak espero duena egiten baitut.
Egia esan, nire lagunekin ez naiz inoiz
epaituta sentitzen. Pentsatzen dudana,
egin dudan zerbait ala edozer gauza
konta diezaieket eta nik bezala ikusiko
dute, ados egon ez arren. Iritzia ematen
dutenean errespetuz egiten dute, nahiz
eta batzuetan astakilo samarrak diren.
Agian joan den urtean gertatutakoa kontatu behar nieke. Bandera gorriarekin
itsasoan sartu nintzen egun hartan Gorka
konbentzitu nahi izan nuen eta hark
ezezkoa esan zidan, erokeria zela, eta zer
gerta ahal zitzaidan azaldu zidan. Nirekin haserretu zen eta sartu ez nendin
saiatu zen. Burugogor jarri nintzen eta
ez nion jaramonik egin. Azkenean, nire
bila sartu behar izan zuten, itsasertzera
itzultzeko gai ez nintzelako.
Joan den urtean bost ikasgai suspenditu
nituen ikasturte hasieran; amak errieta
egin zidan, mehatxatu egin ninduen eta
zigortu egin ninduen, etxeko giroa oso
txarra zen. Gorkak benetan zer ari nintzen arriskuan jartzen azaldu zidan.
Amaren erreakzioak ez zidan ezertarako
balio izan. Gorkak esandakoak, aldiz,
asko pentsarazi ninduen eta
aldatzen hasi nintzen.
Ama, Gorka izan daitezkeen
lagunen artean onenetakoa
dela konturatzea nahi nuke.
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Adiskidetasuna, prebentzioa eta mugak

A

diskidetasuna honela definituko genuke: bi pertsona
edo gehiagoren arteko elkarrizketan, elkarrekiko laguntzan, ulermenean, maitasunean eta harmonian
oinarritutako nolabaiteko batasun
afektiboa.
Haurtzaroan, seme-alabek adiskide izaten ikasten dute. Adiskidetasuna, bere horretan, drogen neurriz kanpoko kontsumoaren aurrean prebentziozko faktorea ez den
arren, hala izatera hel daiteke.
Beste zenbait kasutan, lagunak
arrisku-faktoretzat hartzen dira eta
seme-alabak aurrenerabezarora eta
nerabezarora heltzen direnean beldurtzeko ohiko arrazoiak izaten dira.
Hori benetako beldurra izaten
da; izan ere, nerabezaroan identitatea topatzen saiatzen dira eta kidekoen taldeak eredua eta positiboki edo negatiboki konfiguratzen

laguntzen dieten erreferentzia-puntuak eskaintzen dizkie.
Kidekoen taldeak taldeko kide
izatearen sentsazioa, ulermena eta
aitorpena eskaintzen dituenez, oinarrizko ardatz gisa finkatzen da. Talde bakoitzak bere arauak ezartzen
ditu eta taldeko kide direnek onartu
egin behar izaten dituzte baloratuak
izateko. Hori horrela, taldeak kontsumoaren aurkako jarrera azaltzen
badu, nerabeak ere arau horiek bereganatzeko joera izango du.
Gurasoen eta seme-alaben arteko adiskidetasun-harremana
posible al da?
Aurreko belaunaldian, inori ez zitzaion bururatuko galdera hori egitea. Hala ere, gaur egun galderarekiko erantzuna, oro har, negatiboa
den arren, gero eta jende gehiagok
egiten du galdera hori.
Erantzuteko oso argia den errea-

litatetik abiatuko gara. Hainbat arrazoi direla medio, gurasook ezin gara
gure seme-alaben adiskideak edo
lagunak izan.
Hortaz, gaiaren atal hori zentratuta dago. Seme-alabekiko harremanak adiskidetasunaren ezaugarri asko biltzen ditu, baina ez denak.
Ez gara seme-alaben adiskideak, ez
gara haien kidekoak. Zenbaitetan
agintea inposatzea, erabakiak alde
bakarretik hartzea edo haien arrazoibideak kontuan ez hartzea eskatuko diguten hezkuntza-betebeharrak izango ditugu.
Hauek dira gurasoen eta semealaben arteko adiskidetasun-harremanean egon beharko luketen
ezaugarri esanguratsuenak:
• Jolasak, ekintzak, iritziak eta
zenbait kasutan erabakiak partekatzea.
• Maitasun-adierazpenak.

....gure seme-alabak nola hezi ikasten

• Seme-alabekiko konfiantza izatea eta haiekiko zintzotasunez
jokatzea.
• Seme-alaben ongizateari, arazoei eta lorpenei buruz interesa
izatea eta horiei buruz kezkatzea.
• Seme-alaben ezaugarriak, balioak, ideiak, beldurrak, trebetasunak eta akatsak ulertzea
eta onartzea; azken batean,
haien izateko modua ulertzea
eta onartzea.
• Komunikatzeko moduan errespetatzea.
• Ekintzak eta ideiak partekatzea, elkarrizketan jardutea,
konfiantza edukitzea, egiazale
izatea, interesa azaltzea, ulertzea eta errespetatzea; zaila
dirudien arren, nerabezaroan,
batez ere, egin daiteke.
Seme-alabekiko harremanetan
jarrera horiek guztiak kontuan hartzen badira, esan liteke adiskidetasuna zer den zuzenean eta oso modu praktikoan ari zaiela irakasten.
Horiek izango dira kidekoekin dituzten harremanetan praktikan jarriko dituzten jarrerak.
Adiskidetasuna,
mugak

diziplina

eta

Adiskidetasunak badu ezaugarri bat
ordea, berdintasuna, alegia, maila
berean egoteari buruzkoa, askotan
bete ezingo dena.
Egoera aldatu egin da eta familia barruko pertsonarteko harremanak irekiagoak eta hurbilagoak dira.
Elkarrizketa areagotu egin da eta
moduak positiboagoak izateko ahalegina egiten da.
Zerbait huts egiten ari da, ordea. Lehen inposaketan oinarritzen
ziren agintea eta diziplina praktikan
jartzea zaila egiten zaigu, orain, permisibo, errespetuzko eta adiskidetsuagoa den harremana baitugu.
Sentimenduekiko errespetuzko

ereduan zaila da, alde batetik, elkarrizketa eta erantzukizunen garapena eta, bestetik, agintearen eta diziplinaren aritzearekin bat egitea.
Seme-alabekiko
harremanak
gaur egun bilakaera positiboa izan
du eta estuagoa da, baina mugak
eta jokabideak kontrolatzeko metodoak ezartzeak ez du maila berean eboluzionatu. Bilakaera izateaz gain, garai batean baliozkoak
ziren eraso fisikoak, gehiegizko zigorrak eta abar orain ez dira inolaz
ere onargarriak.

Guraso eta semealaben artean
hobe litzatekeela
adiskidetasunaz baino
adiskidetasunezko
harremanez hitz
egitea
Hori horrela, diziplina malguagoa eta sendoagoa bilakatzeko,
funtsezko hainbat alderdi hartu
behar dira kontuan:
• Arauak, horien beharra eta zein

baldintzetan bete behar diren
landu edo hitz egin seme-alabekin. Esate baterako, zergatik den beharrezkoa hortzak
garbitzea, berandu iritsiko zarenean abisatzea, gezurrik ez
esatea, egunero dutxatzea,
arropa edo jostailuak botata ez
uztea eta abar.
• Gehiegi ez errepikatzeko, arau
bakoitza ez betetzeak ekar ditzakeen ondorioak zein diren
pentsatu behar da. Ondoren,
puntu horretan akordio batetara heltzen saiatzea.
• Aurreko bi urratsetan malgua
izan behar da. Ikuspegi guztiak
kontuan izatea eta apur bat
amore ematea, haiek ere amore ematen ikas dezaten.
• Hemendik aurrera, prozesua
modu positiboan gara dadin,
gogor eutsi beharra dago. Gogor eusteak hitz egindakoa
betetzea esan nahi du. Muga
gainditzen inoiz ez uztea, salbuespenik gabe.
Gizarte orok behar ditu arauak
eta legeak, herritarrek bizi eta elkarrekin erlazionatzeko arazorik izan
ez dezaten. Arau eta lege argiak dira, interpretazio askorik onartzen ez
dutenak eta segurtasuna ematen
dutenak.
Arauekin eta mugekin lotuta, askotan gizartekoak dagoeneko ez
datoz bat familiakoekin. Gizartean
askatasuna areagotzeak gizartea
familiak baino permisiboagoa izatea
ekarri du.
Zenbait egoeratan, arauak jartzea eta horiek inposatzeko modua
baliteke ez hain parte-hartzailea eta
elkarrizketarako irekia izatea. Egoera
horiek seme-alaben bizitzarako edo
osasunerako arriskua dakartenak
izango dira. Kasu horietan ez dago
seme-alabek ez betetzeko aukerarik. Esate baterako: hortzak garbi-
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tzea; botikak hartzea; egoera arriskutsuak, leihora hurbiltzea edo kalea
begiratu gabe gurutzatzea, kasu, eta
abar.
Egiaztatuta dago diziplinazko giroan bizikidetza errazagoa dela, autoestimu handiagoa garatzen dela,
autonomoagoak direla, egunetik egunera arduratsuagoak egiten direla eta
denak hobeto sentitzen direla.
Hain zuzen ere, diziplinazko giro
horren beharrak erakusten du gurasoak beren seme-alaben adiskide
izan daitezkeen arren, hezkuntza arduratsuan pentsatuz, hobe litzatekeela adiskidetasunaz baino adiskidetasunezko harremanez hitz egitea.

ZER NEURRI HARTU ADISKIDEEN ERAGIN
NEGATIBOAREN AURREAN

Argi dago gurasoak
kezkatu egiten garela gure
seme-alabek aukeratutako
adiskideekin. Hori
gatazkarako gaia izan
ohi da batzuetan familia
barruko harremanetan.
Oso egokiak ez diren
adiskideak izan ez ditzaten
eta besteen presioak jaso
ez ditzaten, neurri hauek
har ditzakegu:
• Noizean behin hitzordua etxean egin
dezaten saiatu. Horrela, adiskideak
ezagutzeko aukera aparta izango duzu. Oso
garrantzitsua: familiarekin gustura dagoen
seme-alabak adiskideak etxera ekartzen ditu.
• Elkarrekin denbora igaro, ekintzaren
bat partekatuta eta elkarrizketan jardunda
(partidetara edo eskolaz kanpoko ekintzetara
eta klasera lagunduta, elkarrekin zinemara edo
futbolera joanda).

• Noizean behin kezka pertsonalak partekatu
eta iritzia eskatu.
• Haien intimitatea eta isiltasuna errespetatu,
nahi ez dutenaz hitz egitera behartu gabe. Ez
estutu eta saiatu zure laguntza izango dutela
jakinarazten.
• Adiskideen eragin positiboak eta
negatiboak ulertzen lagundu.
• Haurtzaroaz geroztik, familia-ekintzak
prestatu aldizka.

....gure seme-alabak nola hezi ikasten

• Adiskidetasunak onuragarriak iruditzen zaizkizun
eredu positiboekin eta taldeko ekintzekin bultzatu.
• Zure seme-alaben adiskideak eta haien familiak
ezagutu. Garrantzitsua da seme-alaben adiskideen
gurasoak ezagutzen saiatzea.
• Zure seme-alabak non dauden, norekin dauden
eta zer egiten ari diren jakiten saiatu.
• Ez kritikatu haien adiskideak etengabe; izan ere,
leialtasunagatik, nahiz aurka egiteagatik, defentsiban
jarri ohi dira.
• Adiskideak hainbat alorretan izan ditzatela bultzatu.
• Banakotasuna eta independentzia sustatu.
• Presionatzen dituztenean aurre egiten irakatsi.
Horrek, beharrezkoa denean, adiskideei “EZ” esateko
aukera emango die.
• Tinkotasunez jarduten dutenean baloratu.
Baloratutako jokabidea izango da errepikatuko dena.
• Diziplinari eutsi; adiskideen eragin negatiboari
jarraitzen badiote edo arazoetan sartzen badira,
egoeraren larritasunarekin bat egiten duten ondorioak
egongo dira.
• Adiskideen eragin negatiboari askotan jarraitzen
badiote, laguntza bilatu.

Kezkatzen zaituen
egoera baten aurrean,
beharrezkoa da:

• Adiskideak ezagutzeko interesa
agertzea.
• Zein girotan ibiltzen diren, non,
norekin eta zer egiten duten
ezagutzen saiatzea.
• Beste adiskide batzuk ere izan
ditzaten ahalegina egin eta taldean
presionatu egiten dituztenean,
aurka jartzeko gai izan behar dutela
adierazi.
• Erabakitasunez esku hartu
arriskutsutzat jotzen dituzun
egoeretan.
• Adiskideen gurasoekin elkartu,
elkarrekin hezkuntza-ereduak
finkatzeko.

“Pequeños tiranos”
Timun Mas argitaletxea (16 € inguru)

“Zure seme-alabak esaneko ume
ez izatetik nerabe arduratsu izatera iristea lortzeko bidean”, gaur
egungo gizartean, gero eta ume
eta nerabe gehiagori ikusten dizkiegun jarrerak aztertuko ditugu;
hala nola, oldarkortasuna, manipulazioa, ardura falta, autokontrol falta, egoismoa eta frustrazioarekiko
tolerantzia txikia.
Gurasoen jokabidea aztertu eta
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jokabide horrek seme-alaben heziketari nola eragiten dion aztertuko dugu. Azterketa kasu praktiko
ugarirekin osatuko dugu.
Liburu honek arazoaren funtsezko
alderdiak eta psikologiak dituen
teknika eta estrategia erraz eta eraginkorrak eskaintzen ditu. Hitz batean, liburuak seme-alaben jokabide diktatoriala saihesteko eta onbideratzeko moduak jorratzen ditu.
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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.

2013KO JARDUEREN EGUTEGIA
IKASTETXEA

GAIA

DATA

ORDUA

Erromo IP

Erabakiak hartzeari buruzko tailerra

Osteguna, urriak 3

9:10

Zubilletas IP

Gatazkak konpontzeari buruzko tailerra

Osteguna, urriak 3

14:30

Artatza BHI

Sexualitateaz hizketan

Osteguna, urriak 3

19:00

Europa

Aurrenerabezaroa eta nerabezarokoekin
bizitzea

Astelehena, urriak 7

18:00

Trinitariak

Autoestimua hobetzeko tailerra

Asteartea, urriak 8

18:00

Larrañazubi

Gurasoentzako oinarrizko psikologia

Asteazkena, urriak 9

9:10

Aixerrota BHI

Gatazkak konpontzeari buruzko tailerra

Asteazkena, urriak 9

19:00

Azkorri

Eskola porrotaren prebentzioa

Astelehena, azaroak 11

19:00

Geroa IP

Eskola porrotaren prebentzioa

Osteguna, azaroak 14

9:05

Informazio gehiago nahi baduzu, telefono zenbaki honetara dei dezakezu.

94 466 01 51

