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Gizarte Zerbitzuak
Servicios Sociales

Egunerokoa
Zeinen astuna den ama!!! Egun osoan niri gauza
berdinak errepikatzen dabil. Gero nik gezurrak
esateaz kexatzen da. Hala egiten ez badut, erreta
nauka.

Etortzen da eta ordenagailuan harrapatzen nau.
Ikasten amaitu  dudan galdetzen dit. Zer esango
diot? Bada garbi dago, baietz esaten diot. Horrela
berriz ere ordenagailuaren inguruko hitz jarioa
entzutea, hura piztea eragotziko didanaren bere
mehatxua berriro errepikatzea saihesten dut. Nola
ez!, gero zerbait egiteko nuenaz ohartzen denean,
lau oihu bota eta kitto.

Egunero nire logelara sartzen da, berea balitz bezala
eta oso urduri jartzen da. Dena hankaz gora dagoela
esaten du, horrela nola bizi naitekeen ez dakiela,
gela txunkundu arte ateratzea debekatuko didala.
Kontua da, bere “txapa” guztien gainetik, nire logela
nahi dudan bezala izaten dudala eta nahi
dudanean txukuntzen dudala.

Bestalde, umore aldaketa horiek. Gaur farre egiten
du eta fregona ekartzen dit dutxako ura lehortu
dezadan; atzo bainugelan arropa utzi nuelako,
aste honetan ez nuela pagarik jasoko esan zidan.

Afaltzeko deitzen dit, eta hiru minutu berandu
iristen naiz. Hori dela-eta haserre aurpegiarekin
dago afari osoan zehar. Baina aita, telebista ikusten
zegoen, ni baino beranduago heltzen da eta ez dio
ezer esaten.

Asteazkenean giro txarra somatu nuen etxean, beraz
badaezpada nire logela, nire arropa jaso nituen
eta etxeko lanak egin ondoren mahaia txukundu
nuen. Baina aita nire logelara sartu zenean, eta
lurrean etzanda ikusi ninduenean, berriro bere
kexekin hasi zen. Azaldu nahi izan nion jadanik
dena egin nuela, baina ezinezkoa izan zen.

Erotzekoa da. Badirudi gaizki egiten ditudan
gauzen garrantzia zuen egunaren araberakoa dela.
Umore onean zaudetenean, ezerk ez du axola, dena
ulertzen duzue. Baina egun txarra izan duzuenean,
aitzakiarik txikiena ere nahikoa
da niri oihuka hitz egiteko, zigorra
egozteko edota aurpegi txarrarekin
begiratzeko.
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utoritatea, eta hura aplika-
tzeko modua, gurasoen ar-
tean bizi dugun buruhauste
nagusienetako bat da.

Pasa egin ote naiz?, oihuka horrela
jardutea egokia al da?, nire seme-alaba
traumatizatzen ari ote naiz?, noraino
iritsi ahal naiz?, zigorra beharrezkoa al
da? Horiek, beste hainbat zalantzen
artean, erantzutea kostatzen zaizkigun
galderak dira.

Autoritatea ………. lehen

Mugak ezartzea, arauak ezartzea eta
autoritatea gauzatzea duela belau-
naldi bat zeregin askoz ere errazagoa
zen, hain konplikatua ez zelakoan
nago. Bete gabeko araua zigor segu-
rua bihurtuko zen. Mugak berdinak
ziren, ala oso antzekoak, familia eta
gizarte mailan.

Gizartearen helburuak eta fami-
liakoak nabarmenki egokituko ziren.
Horrela pertsona heldu bakoitza “auto-
ritatea” zen norberaren ala besteren
seme-alaba guztien aurrean.

Autoritatearen paper hau erabateko
argitasunez definituriko jarrera multzo
bat kontrolatzekoa bilakatzen zen eta
gainera gehienetan salbuespenik gabe.

Eta horrek funtzionatzen ez zue-
nean, ahozko erasoa eta eraso fisikoa,
mehatxuak eta ondorioen beldurra
azaltzen ziren.

“Gehiegizko autoritatea”ren modelo
hori urteen joanarekin aldatu bada ere,
erabili izaten dugun modeloa izaten

Getxoko gurasoen eskola...

Autoritatea: malgutasuna eta irmotasuna

jarraitzen du “onean” deiturikoak fun-
tzionatzen ez duenean.

Egoera aldatu egin da, horrela, fami-
liako pertsonen arteko harremanak ire-
kiagoak eta hurbilagoak dira. Elkarrizketa
hedatu egin da.

Hala ere, zerbait ez dabil ondo.
Autoritatea eta diziplina, lehen inposake-
tan sostengatuko zirenak, orain oso
zaila da praktikan jartzea. Printzipioz
errespetua eta erantzukizuna parekoak
izan beharko liratekeen eredu batean,
biak falta dira.

Horrela, harremana positiboki garatu
da eta estuagoa da, baina ez dira era
berean garatu kontrol metodoak.

Araua
Gizarte orotan beharrezkoak dira arau-
ak eta legeak, esparru horretan bizi
gara eta hiritarrok bertan egiten dugu
elkarbizitza. Arau eta lege garbiak dira,
ez dute interpretazio gehiegirik eska-
tuko eta segurtasuna ematen digute.

Arau horiek, nagusiki ez betetzeak
dakarren zigorrarekin ala erantzukizuna-
rekin lotuko dira, bakoitza bere jarrerak
dakartzan ondorioez arduratu beharko
da. Modelo hori familiaren baitan ezarriko
denaren berdina izan beharko da.

Adibidez:
1. Zure seme-alaba etxera beranduegi

heltzen denean aurretiaz hitzartua
izan den berehalako ondorioa aplika-
tuko da: hurrengo asteburuan ez da
aterako.
Zure semearen esku dago datorren
asteburuan ateratzeko aukera izatea.

2. Zure alabak lotara joan aurretik bere
logelaren zoruko jostailuak jasotzen
ez dituenean, jakin badaki horiek zuk
jaso beharko dituzula eta ondorioz
astebetez ez dituzula berriro aterako.
Araua eta hura ez betetzearen ondo-
rioak ezagutzen dituenean, bera da
zer egin hautatuko duena. Eta gerta-
tzen denaren arduraduna izango da.

Nolakoak dira etxeko arauak? 
Nork ezartzen ditu? Esperientziaren
arabera, seme-alabak arauak eratzean
partaide aktiboak direnean, familian,
ikastetxetan ala institutuetan, konplimen-
du maila askoz hobea da.

Hala ere, gehiegitan, amak eta ai-
tak gara aldebakarreko arauak eratzen
eta inposatzen ditugunak. Ulertzen ez
dituzten arauak, zeinekin ez diren ados
azalduko eta gainera, batzuetan be-
harrezkoak ez direnak, azalekoak ala
nahiko desegokiak direnak.

Beste kasu batzutan ez da aurre-
tiaz zehaztu izaten zein ondorio dakar-
tzan egongelan baloiarekin jolasteak
edota etxeko paretak margotzeak
edota zigor bat saihesteko gezurra
esateak….Horren ondorioz, gure bat-
bateko erreakzioa gehiegizko zigorra
ezartzea izaten da.

Laburbilduz, seme-alaben aurre-
tiazko adostasunarekin kontantu gabe
bat-bateko zigorra ezartzen den fami-
lia batean, eta euren jarrera negatiboen
ondorioen garrantzia azpimarratzen ez
den familia bat guztiz elkartezina da
gutxienezko diziplinazko giro batekin.

A
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Irakurriz ikastea ...

Arauak: urriak eta garbiak

Hala da. Familia bakoitzeko arau kopurua
oso ugaria da. Horrenbeste direnez, bere
konplimendua ezinezkoa da.

Era berean oso zaila eta negatiboa
da gure denboraren gehiengoa arau
bakoitza behin eta berriro gogorarazteko
asmoz bere atzetik ematea.

(…)”Jaso itzazu zapatilak, garbitu
itzazu hortzak, eskuak garbitu al dituzu?,
egin itzazu etxeko lanak, ez zaitez eser-
lekutik hainbeste aldiz altxa…” Arauak
nolabait agindu bihurtzen ditugu eta
horrela egin beharrekoak guk esan os-
tean egin behar dutena ohitzen dira.

Sarritan mehatxu modura gauzatu
izaten dira: etxera iristean zapatak ken-
tzen ez badituzu, ez duzu marrazki bizi-
dunik ikusiko, berriro gezurra esaten
badidazu, hamar egunez kontsolarik
gabe geratuko zara, berriz ere bainugelan
galtzontziloak uzten badituzu …

Hori seme-alaben eta gurasoen ar-
teko jokoa bihurtu ohi da. Arau aldako-
rrekin eraturiko jokoa, gehienbat eguna
nola pasa dudan, nola sentitzen naizen
eta zeinen nekatuta nagoen neurtuko

duena. Gurasoentzat galtzekoa izaten
den jokoa.

Egoera horrek hainbat ondorio nega-
tibo ekarri ohi ditu:
• Egiten dutena guk esatean egiten

dute, gutxitan ekimen propioari ja-
rraituz.

• Beraien atzetik ibiltzeak, ia etengabe
eskatuz, elkarren arteko harremana
eragotziko du.

• Seme-alabak mendeko pertsonak
bihurtzen dira, autonomia gutxikoak.

• Guk eraginkorrak ez garela sentitzeko
joera dugu.

• Limiteak ez daude garbi gure seme-
alabentzat. Ohartu al zara sarritan
berearekin irteten direnaz?

Nola jokatu behar dut?
Horrela, diziplina malguagoa eta irmoa-
goa izateko hainbat oinarrizko alderdi
kontuan hartu beharko ditugu:
•   Gure seme-alabekin arauak eratzea

ala adostea gure, horien beharra eta
zein baldintzetan bete beharko diren.
Adibidez, zergatik da beharrezkoa
hortzak garbitzea ala, berandu iritsiko
garenean abisatzea ala, gezurra ez

esatea ala, egunero dutxatzea, ala
arropa zein jostailuak botata ez uztea,
etab.

• Gehiegizko errepikatzea saihesteko,
arau bakoitza ez betetzeak zein on-
dorio ekarri ahal dituen adierazi be-
harko dugu. Eta puntu honetan ados-
tasun batera iristeko ahalegina egingo
dugu.

• Aurreko bi urratsetan malgutasuna
beharrezkoa da. Ikuspuntu guztiak
barne hartuko dira, eta pixka bat
amore eman beharko da, horrela gure
seme-alabek ere amore ematen ikasi
dezaten.

• Hortik aurrera, prozesua behar bezala
garatzeko irmotasuna beharrezkoa
da. Eta irmoa izatea hitz egindakoa
betetzea esan nahi du. Ez zaie inola
ere muga gainditzea ahalbidetuko,
salbuespenik gabe.
Diziplinazko giro batean, elkarbizitza

errazagoa da, autoestimua hobea garatu
izaten da, gure seme-alabak autonomoa-
goak dira eta horrenbestez egunez egun
arduratsuagoak, gainera guztiok hobeto
sentitu izaten gara.

Serrano, Javier.
« Papá, el niño también es tuyo».

Ambar Argitaletxea

Nerabezaroa funtzezko garaia
da. Baita gazteen eta helduen
arteko ezinbesteko gatazka-
iturria izan ohi da.

Gurasoen aldetik seme-alabekin
dugun harremanean sortuko
diren etengabeko tentsioak
ebatzi beharko ditugu. Horrela,
beraiekin komunikazio positiboa
ezartzeko lagungarriak zaizki-
gun aholkuak eta erantzunak
bilatuko ditugu.

Gida praktiko honek erabateko
argitasunez azalduko du estra-
tegia-sorta bat, kasu zehatzetan
oinarrituak, nerabeekin bene-
tako hurbilketa lortzeko aplikatu
ahal direnak.

Laburbilduz, liburuak, nerabe-
tasuna ulertzeko, elkarrizketa
positiboa ezartzeko, jarrera ba-
liodunen erreferentziak eskain-
tzeko eta laguntza emateko ba-
lioko dizu.

Eskerrik asko Barakaldoko Udaleko “Aita Ama” aldizkariari

....Gure seme-alabak nola hezi ikasten

Nork esan du guraso izatea
erraza denik?

Haurtxoa instrukzio gidali-
bururik gabe etorri da eta
horrez gainera ez du par-
taidetzarik eskaintzen. Nola
jokatu behar dugu hainbat
egoeratan? Haur-oihala be-
giak itxita aldatzen ikasiko
al dugu? Egia al da insom-
nioz beteriko gau luzeak
pasako ditugula? Bizitza
nolabait normaltzera itzu-
liko al da?

Liburuaren arabera, aita
erabat arduratuko da haur-
txoarekin loturiko zeregin
guztiez, baina horrez gainera
aholkuak eta irtenbideak
eskainiko dira gizonezkoek
maiz topatuko dituzten eta
nola jokatu jakingo ez duten
egoera ezberdinetarako:
Haurrak zaintzeko oso zailak
dira eta gutxitan esku

hartzen dute. `Papá, el niño
también es tuyo´ oso mese-
degarria da aita berrientzat,
izan ere, gida modura balia-
garria izateaz gainera, bertan
deskribatuko diren egoera
ugarirekin identifikatzera era-
mango ditu.

Instrukzio gidaliburuaren,
gida praktikoaren antze-
koena da.

Autore bat baino gehigago.
« Cómo comunicarse con los adolescentes».
Larousse Argitaletxea

« Cómo
comunicarse con

los adolescentes».
Autore bat baino

gehiago
Larousse Argitalexea
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IKASTAROEN EGUTEGIA: URRIA-  AZAROA 2009

Trinitarias Autoestimua hobetuz Urriak 5, astelehena 19:00

Europa Aurrea hartu drogei Urriak 6, asteartea 19:00

Aizkorri Gurasoentzako psikologia                                          Urriak 7, asteazkena 19:00

Divina Pastora Eskolan arrakastaz aritzea Azaroak 9, astelehena 9:00

IES Aixerrota* Nerabetasunarekin elkar bizi Azaroak 9, astelehena 19:00

IES Artaza Nerabetasunarekin lkar bizi Azaroak 10, asteartea 19:00

Larrañazubi Eskolan arrakastaz aritzea Azaroak 11, asteazkena 9:00

CP Romo Gure seme-alabak zigortu ala saritu? Azaroak 12, osteguna 9:00

94 466 01 30
Informazio gehiago nahi
baduzu, telefono zenbaki
honetara dei dezakezu.

IKASTETXEA GAIA HASTEKO EGUNA ORDUA

*Ikastaro hau Andra Mari Udal Polikiroldegian ospatuko da

• Ikastaroen iraupena hiru, lau ala bost saiokoa izango da.

• Adierazitako data lehenengo saioari dagokio.

• Eguna eta ordutegia berdinak izango dira, ikastaro

ari dagozkion astetan zehar.

• Ez da beharrezkoa izango aurretiko izen-ematea gauzatzea. Nahikoa

izango da adierazitako ikastetxera etortzea, lehenengo egunean.

• Edonolako arrazoi dela-eta lehenengo egunean etorri ezin izango

bazinete, ondorengo saiotara etorri ahal izango zinatekete.

• Zure seme-alabak Ikastetxe horretakoak ez badira, eta hura

ezagutzen ez baduzu, atezaindegira ala A.M.P.A.-ra joan ahal izango

zara, saioak non ospatuko direnaren berri eman diezazuten.

• IES Aixerrota-rako eskainiko diren jarduerak, Andra Mari

ikastetxeko Kultura-Aretoan gauzatuko dira.

• I.E.S. Fadura eta I.E.S. Julio C. Baroja ikastetxetarako batera eskainiko

diren jarduerak, I.E.S. Fadura ikastetxean gauzatuko dira.

• Jarduerak doakoak izango dira.

• Lehenengo egunean gutxienez hamabi (12) pertsona etortzen ez

badira, bigarren aukera bat bilatuko da, eta horren ondoren,

partaideen gutxieneko kopurua lortzen ez bada, ikastaroa atzeratu

egingo da. Gunearen barne dituzuen aukeren berri emango zaizue.

Garrantzitsua  izango da lehenengo egunean etortzea.

• Informazio gehiago eskuratzeko, 944660130 telefonora deitu.


