
Ezin naute gurasoek naizen bezala onartu? Ez dut
ezer ondo egiten? Hala ematen du behintzat! Hitz
atseginik bat ere ez, irribarre gutxi, eta oihu eta
errieta ugari.

Egunetik egunera okerrago sentitzen naiz, eta
badaramatzagu hilabeteak horrela. Ez dakit
zergatik ari zaidan hau gertatzen.

Ez daukat etxera itzultzeko gogorik ere, etorri,
gurasoei begiratu eta deprimitzen hasten naiz.
Eta gainera ez dute egun osoa kalean eman nahi
izatea ulertzen.

Etxeko atetik sartu orduko exijentzien hitz aspertu
guztiarekin hasten zaizkit. Hau egin dudala, ea
zergatik ez dudan beste hori egin, heldua izateko
garaia iritsi zaidala, begiratzeko ahizpa/arreba
nolakoa den, zapatak eranzteko, gela atontzeko,
ea zergatik daukadan begitarte hau, ...

Egunetik egunera argiago ikusten dut nire familia
nire lagunak direla, eta kalea nire etxea. Han
maitasuna antzematen dut, ondo pasatzen dut.

Zalantzan hasi naiz ea gurasoek maite nauten,
ez baitidate halakorik adierazten behintzat. Nire
lagunek entzun egiten didate zerbait kontatzen
diedanean. Nirekin ados ez daudenean, ez didate
oihu egiten. Arduratzen dira nigatik, eta lagundu
egiten didate.

Ematen du gurasoek seme-alaba perfektuaren
lehiaketa irabaz dezadan nahi dutela, ez dut
uste, ordea, inoiz halakorik lortuko dutenik ...
Egia esan, gehiegi begiratzen diote besteek
pentsatzen dutenari.

Badakit hobetzen saiatu behar dudana,
ahalegindu behar dudana. Baina zerbait ondo
egiten dudan bakoitzean, beraiek hamar gauza
oker ikusten dituzte.

Nik maite ditut, eta nola sentitzen naizen esan
nahi nieke, zer ari zaidan gertatzen, baina ezin
dut. Izugarri beldurtzen nau nola erantzungo
duten. Ez didaten entzungo, ez eta ulertu ere. Zer
kritikatu besterik ez dute bilatuko, gogoko ez
dutenari erreparatuko diote. Nola pentsa dezakezu
hori, jakina maite zaituguna, zer lelokeria esaten
ari zara .... eta askoz ere okerrago sentiaraziko
nauten hitz aspertu mordoa.
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Gizarte Zerbitzuak



Zure seme-alabaren sentipenez jabetzea
Oso adi begiratzen diegu haien jokabideei, esaten
dituzten hitzei. Horixe baita hasierako unean hartzen
dena. Jokabide edo hitz horiek sentipen bat adierazten
dute, sarritan hitzez adierazten ez dena.

Modu egokian erantzun ahal izateko, une horietan
zer sentitzen duten jabetu eta kontuan hartu behar
dugu.

Esaterako: Zure semea oso asaldatuta dago, ozenki
hitz egiten du eta zarata handia ateratzen ari da.

Bere jarrerari eta gogaitzen ari zaizulako zure senti-
penari baino erreparatzen ez badiezu, zure erantzuna

ere negatiboa izango da. “Utzi zarata egiteari, gogaitzen
nauzu-eta”.

Zure erantzuna positiboago izateko, ohartu beharko
zinateke semea oso pozik sentitzen dela, eta ez dakiela
bestela adierazten.

Sentipenak entzun eta berari ikustarazi
Nola sentitzen diren bereizten, beren sentipenak onar
ditzaten, eta gureak uler ditzaten ikas dezaten nahi
badugu, geuk ere berdin egin behar dugu.

Horretarako modurik onena gure seme-alabei enpa-
tiaz entzun eta behatzea da. Enpatia aurrean daukadan
pertsona nola sentitzen ulertzea besterik ez da, eta

Gizarteak irakatsi digu hezkuntza gure seme-alabei zer
egin behar duten eta zer egin behar ez duten esatea
dela. Haiekiko komunikazioa arau eta eskari edo agindu
segida bihurtzen zaigu.

Gure aldetik exijentzia maila altua izan ohi da, eta esan-
dakoa berehala bete dezaten presionatzen ditugu. Horrela

ematen du gurasoei etxearen ordena eta
garbitasuna seme-alabak pertsonatzat
hartzea baino gehiago axola zaiela.

Beraiek igarri egiten dute, eta ez dira ondo sentitzen.

Ohituta gaude, halaber, gure seme-alaben jokabideak
epaitzera, zer dagoen ondo eta zer txarto. Gurekin
zerikusia ez duen ezer bailitzan, guztiontzako arau finko
eta aldaezinak baleuden.

Horrekin batera, gure sentipenen adierazpena ez da
hitzezkoa. Begiradak, keinuak, ahotsaren intonazioa
(oihuak, barreak) horrela erakusten diegu nola sentitzen
garen. Normalean hala egiten dugu, gehien interesatzen
zaiguna lortu nahi duguna berehala lortzea delako.

Horrela jokatuz, ordea, ez dizkiegu gure sentipenak
adierazten, eta ez dute beraienak adierazten ikasten.
Sentipen jakin baten adierazpenari lotutako ez-hitzezko
jokabideak ikasten dituzte. Esaterako, jokabide jakin
baten aurreko mehatxuzko begirada, oihua haserretzen
naizenean, edo irribarrea, egin duen zerbait izugarri
gustatu zaidanean.

Sentipenak familian

Nola egin behar dut?

...Gure seme-alabak nola hezi ikasten



berarengana modu positiboan zuzentzen lagunduko dit.
Esaten diozunaren bitartez, bere jokabidearekin ados ez gaudela

baina nola sentitzen onartzen dugula igarri behar du. “Ikusten dut oso
pozik zaudela, esan iezadazu zergatik. Egia esan zure oihu horiek pixka
bat gogaitzen naute, eta ezin dut telebista ondo entzun.”

Erakuts iezaiozu emozioei izena jartzen
Urrats hau aurrekoarekin lotuta dago. Emozioari izena jartzean, hobeto
bereizten laguntzen diegu, eta horrela hitzez adierazten ikasiko dute.

Azterlanik berrienek diote, emozioa bereiztu eta izendatzeak,
errazago geureganatu eta integratzen laguntzen digutela.

Oso bestelakoa da “Ez egin hori” esatea ala  “zurekin haserretzen
ari naiz hori egiten ikusten zaitudala”. “Begiratu zer egin dudan” ala
“oso pozik nago egin dudan honekin” esatea desberdina den bezala.

Gure seme-alaben jokabideei mugak jartzea
Une honetara iritsita, sentipena entzun eta
onartu dugu, izena eman diogu, eta jakinarazi
diogu. Jokabideari egoki iritzi ez badiogu,
mugak jarri behar dizkiogu, eta etorkizunean
nola jokatu behar duen gida bat eskaini.

Ziurrenik arazoak konpontzeko prozesuan
egongo gara. Hasieran zaila egiten zaigu baina,
pixkana, automatikoki egitera iritsiko gara.

Ez gaitu harritu behar, halaber, prozesu
honetan gure seme-alabek guri aurrea hartu
eta konponbidera beraiek bakarrik heltzeak.

Jokabideei mugak jarriz hasiko ginateke, desegokiak direnak aztertuz.
Ondoren lortu beharreko helburuak bilatuko genituzke. Horren ostean,
arazorako hainbat konponbide pentsatuko genuke, eta azkenean gure
seme-alabei bat aukeratzen lagunduko genieke.

Esaterako: “Urduri eta haserre ikusten zaitut anaiak zure zamarra
erabili duelako, baina ez hori ez da anaia jotzeko bestekoa. Zer egin
dezakezu, zure ustez? Ziurrenik halakorik berriro ez egiteko eskatzea
nahikoa izan daiteke, eta berriro egiten badu, nik hitz nezake berarekin,
edo zu hitz eginez konpontzen saiatu.”

Horrez gain, beste alderdi batzuek eduki behar ditugu
kontuan.
• Gure seme-alaben jokabideak gehiegi kritikatzea

saihestea.
• Laidoaz baliatzea seme-alabak hezteko.
• Beti “etsaiaren” aldean jartzea saihestea.
• Positiboa da, ulertzeko, seme-alaben eskarmentuak

gure heldu bizitzako beste antzeko batzuetara he-
datzea.

• Gure ebazpideak ez ezartzen saiatzea.
• Gure seme-alabei nolabaiteko boterea ematea, gu-

txienez bi alternatiba eskainiz, beraiek aukeratzeko,
eta haien gurariak errespetatzea.

• Prozesu honetan pazientzia izatea, eta hezi behar
ditugunak geu garela jabetzea.

Kontuan hartu...

Amaitzeko, garrantzitsua da argitzea prozesu hau
ez dela gomendagarria halakoetan:
• Denborak estutzen gaituela sentitzen dugunean.
• Nekatuta edo emozionalki ukituta sentitzen ga-

renean.
• Aurre egin behar zaion jokabidea oso larria de-

nean, eta
• Emozio baten itxurak egiten ari direnean, gu

manipulatzeko.

Garrantzitsua da...

Azterlanik berrienek diote, emozioa
bereiztu eta izendatzeak, errazago
geureganatu eta integratzen
laguntzen digutela.



Hona hemen gure helburuak:
1. Gurasoak sentsibilizatzea, familian, Eskola erkidegoan

eta Gizartean dagozkien hezkuntza eta prebentzioko
eragile eginkizuna bete dezaten.

2. Gurasoen hezkuntzako rolaren gainean gogoeta
egiteko esparrua sortzea.

3. Bizimodu osasuntsuko ohiturak sustatzea familia
eremuan, eskola umeen giza eta gizarte garapena

bermatzera begira.
4. Berariazko arazoak dituzten

familiak arazoak familia
barruan konpont-
zeko benetako
moduen gainean
orientatzea.

Getxon, ikasturte honetan......
Orain arte Getxoko 16 ikastegitara zabaldu da, Lehen
eta Bigarren Hezkuntzak sartuta. Herri ikastegi zein
ikastegi pribatuetan lan egiten da, gurasoen hiru fede-
razioen bitartez: FAPA, Elkargarri eta El Pupitre

Zer gai mota jorratzen dugu?
Osasunerako Heztearekin lotura zuzena duten guztiak.
Iaz ondoko gai hauek jorratu genituen: Komunikazioa
Familian, Eskola Porrotaren Prebentzioa, Droga Mende-
tasunen Prebentzioa, Pentsatzen Ikastea, Erabakitzen
ikastea, Seme-alaben sexualitatea, Estresari aurre egitea,
eta gurasoentzako Psikologia ikastaroa.

Agirian kolektiboak bete du zerbitzu hori.

Agirian Pedagogia eta Psikologiako profesionalen talde
batek osatuta dago, eta duela 15 urtetik hona Bizkaiko
Eskoletan Gurasoen Eskolen arloa lantzen ari da.

Eskerrik asko Barakaldoko Udaleko “Aita, Ama” aldizkariari.

Zuen eskura...

Gurasoen eskola

"El silencio de los adolescen-
tes" Javier Elzo soziologoaren
liburua da, azpiko izenburuak
dioen bezala, nerabeek gura-
soei kontatzen ez dietena jaso-
tzen duena. Gurasoentzako be-
reziki interesgarria den liburu
honek Bigarren Hezkuntzako
seme-alaben errealitatea eza-
gutzeko balio dezake, eta ara-
zoei aurre hartzeko ikuspegitik
irakurrita, Lehen Hezkuntzako
gurasoentzat ere oso baliaga-
rria izan daiteke. Elzok egin-
dako antzeko beste lan batzuen
aldean, liburu hau gazteekin
izandako elkarrizketen ondorioz
sortu da. Informazioa nerabe
batek beste batzuekin izan-
dako elkarrizketatik atera
zen, eta ia hitzez hitz idatzi
da liburuan. Hortik datozkio
freskotasuna eta jatortasuna,
inkesta batek edo taula estatis-
tiko batek eskain dezakeenaren
bat ere antzik gabe.

Liburua bi zatitan banatuta
dago. Lehenengoa liburuaren
xedeari zuzenean erantzutera
dator, eta nolakotasunezko iker-
kuntza batean oinarritzen da.
Hasteko, guraso desberdinak
eta beren seme-alaben beraien-
ganako jarrera aurkezten da
eta, ondoren, beste atal batean,
nerabeek gurasoekin gutxien
hitz egiten duteneko gaiak iden-
tifikatzera igarotzen da. Biga-
rren zatian, Nortasun Ikurren
goiburupean, beste bi kapitulu
sartu dira. Gazteriaren tipologia
eta nerabeen izaeran eragina
duten eragile desberdinen ga-
rrantzia aurkezten dituzte, hu-
rrenez hurrez.

APRENDER LEYENDO.................

Irakurriz ikastea...
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