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1 - SARRERA 
 
Gaur egun asko dira haur eta nerabeekin jarduten eta esku hartzen duten 
agenteak, eta horien bitartez hainbat ikerketa garatu dira kolektibo horren 
egoeraren edo talde horrekin abian jarri beharreko ekintzen inguruan. 
Alabaina, haurren premiei haurren kolektiboaren bitartez zuzenean heltzen 
dieten ikerketak urriak dira. Ikuspegi horren arabera, adingabeek definitu 
eta interpretatu behar dituzte haur eta nerabeen errealitatea definitzen 
duten premia, arazo edo itxaropenak. 
 
Ezbairik gabe, haur eta nerabeen parte-hartzea funtsezkoa da kolektibo 
horri eragiten dioten alderdiei heltzerakoan. Haurraren Eskubideei buruzko 
Konbentzioaren 12., 13., 14. eta 15. artikuluen arabera1 haurrak eskubide 
osoko subjektuak dira, eta, hortaz, honako hauek bermatu behar zaizkie: 
askatasunez euren iritzia emateko askatasuna, haurrengan eragina duten 
gai guztien inguruan, haurrak gai badira iritzi hori askatasunez emateko, 
zuzenean nahiz ordezkariaren bidez edo organo egokiaren bidez (12. 
artikulua); adierazpen-askatasunerako eskubidea, era guztietako 
informazioa eta ideiak bilatu, jaso eta zabaltzeko askatasuna barne (13. 
artikulua); pentsamendu-, kontzientzia- eta erlijio-askatasuna (14. artikulua) 
eta elkartzeko askatasuna (15. artikulua). 
 
Eskubide horiek aintzat hartu behar dira, eta, areago oraindik, funtsezko 
ardatza osatu behar dute adingabeak eraginpean hartzen dituzten gestioak 
erabaki eta gauzatzeko prozesuetan, edozein eremuri heltzen diogula ere. 
Haurrak subjektu integraltzat jo behar ditugu, elkarri lotutako premiak 

                                                 
1 GIZA ESKUBIDEEN ALDEKO NAZIO BATUEN GOI KOMISARIOAREN 
BULEGOA. Haurraren Eskubideei buruzko Konbentzioa. 1989ko azaroaren 20a. 

dituztenak, baita eskubide osoko subjektutzat ere, komunikatzeko eta parte 
hartzeko bide egokiak eskura eduki behar dituztenak, eta oinarrizko 
ikuspegi horiek funtsezkoak dira adingabeen kolektiboaren funtsezko parte-
hartzetik abiatuta haur eta nerabeen arloko ikerketari ekitean. 
Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren Gizarte 
Gaietako Sailburuordetzaren Familia eta Komunitate Politikarako 
Zuzendaritzak bat egiten du printzipio horiekin, eta adingabeek subjektu 
aktiboak diren heinean betetzen duten zeregina bultzatzen du, adingabeei 
hitz egiteko eta iritzia emateko aukera eskainiz, beren planteamenduak haur 
eta nerabeen arloan etorkizunean ezarriko diren jardun-ildoetara biltzeko 
aukera izan dezaten. 
 
Horretarako, 2010ean ikerketa kualitatibo bat egin zuen, EAEko haur eta 
nerabeen premia eta eskakizunetara hurbiltzeko. EDE Fundazioaren 
Azterketa Zerbitzuak bat egin du proiektuaren garapenarekin, eta 
dokumentu honetan horren emaitzak jaso dira. 
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2- TESTUINGURUAN JARTZEA ETA 
JUSTIFIKAZIOA 
 
1990eko abenduan Espainiak Haurren Eskubideen Konbentzioa berretsi 
zuen, 1989ko azaroaren 20an Nazio Batuen Erakundearen Batzarrak aho 
batez onartu zuena.  

Adingabearen Babes Juridikoaren urtarrilaren 15eko 1/1996 Lege 
Organikoak estatu-esparru juridiko bat ezartzen du, adingabeak eskubide 
osoko subjektuak direla aintzat hartzen duena eta eskubide horiek pixkana-
pixkana gauzatzeko gaitasuna dutela onartzen duena. 

Azpimarratzekoa da, halaber, Estatu espainolaren lurralde- eta 
administrazio-egiturarekin bat etorriz, autonomia-erkidegoek, beren 
legegintza-ahalmena betez, autonomia-legeria nabarmen garatu dutela, 
adingabeen eskubideak babestu eta sustatzeari dagokionez. 

Nazioartean, aldez aurretik aipatutako Nazio Batuen Konbentzioa hartu 
behar da kontuan bereziki, haur eta nerabeen eskubideak babesteko 
esparru unibertsala osatzen duen neurrian. Nolanahi ere, nazioarteko 
hainbat erakundek —Nazio Batuak, Lanaren Nazioarteko Erakundea, 
Europako Kontseilua, Hagako Nazioarteko Zuzenbide Pribatuko 
Konferentzia, besteak beste— bultzatutako eta Espainiak berretsitako 
nazioarteko beste zenbait itun ere kontuan hartzekoak dira, adingabeak 
eraginpean hartzen dituzten sektore-gaiei buruzkoak diren neurrian, hala 
nola haurren lana, adingabe-ostea, sexu-esplotazioa, nazioarteko adopzioa 
eta abar, baita Espainiari, Europar Batasuneko Estatu kide den heinean, 
aplikatu beharreko erkidego-araudia eta nazioarteko erakunde horiek 
emandako beste hainbat ebazpen eta gomendio ere, Espainian haurren 

eskubideen errekonozimendua, errespetua eta aplikazioa gidatzen, 
orientatzen eta osatzen dutenak. 

1989an Haurraren Eskubideei buruzko Konbentzioa onartu zenez geroztik, 
haurren egoera, Espainian eta mundu osoan, nabarmen hobetu da, haur 
eta nerabeen eskubideen errekonozimenduaren haritik hainbat lege-
aldaketa etorri direlako, eta kolektibo kalteberago horren aldeko gizarte-
sentsibilizazioa nabarmen hedatu delako. 

Haurraren Eskubideei buruzko Batzordeak esanbidez onartu du Espainiak 
azken urteetan haurren eskubideak sustatzeko politiken garapenean 
egindako aurrerapena, Konbentzioa aplikatzeari dagokionez Espainiak 
aurkeztutako II. txostenari egindako azken oharretan. 

Hala eta guztiz ere, haurren eskubideak, normalean, haurrak babesteko 
premiarekin baino ez dira lotzen, egoera bereziki kalteberan daudela aintzat 
hartuta. Horrek agerian uzten du desoreka handia dagoela 1989ko 
Haurraren Eskubideei buruzko Konbentzioan (hemendik aurrera, 
Konbentzioa) jasotako oinarrizko hiru printzipioen (babesa, hornidura eta 
parte-hartzea) artean, baita Konbentzioari buruzko ezjakintasuna eta 
Konbentzioan jasotako zenbait eskubidek bidean aurkitutako oztopoak ere. 
Ildo horretatik, litekeena da haurrek, herritarrak diren heinean, bizi diren 
inguruneetan parte hartzeko aukera urriak edukitzea, Konbentzioan onartu 
den bezala. 

Euskal Autonomia Erkidegoak erabateko eskumena dauka honako gai 
hauetan: gizarte-laguntza; erkidegoko garapena, emakumeen egoera, haur 
eta gazteen eta hirugarren adinekoen politikak, (1979. urteko Autonomia 
Estatutuaren 10. artikulua); irakaskuntza osoa, maila, gradu, modalitate eta 
espezialitate guztiak barne (1979. urteko Autonomia Estatutuaren 16. 
artikulua). 
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1983ko azaroaren 25eko Lurralde Historikoen Legeak ezartzen du, halaber, 
lurralde historikoei dagokiela beren lurraldearen barnean erakunde 
komunen legeria betearaztea honako gai hauetan: gizarte-laguntza, EAEko 
erakunde komunen zuzeneko ekintza alde batera utzi gabe; erkidegoko 
garapena, emakumeen egoera, haur, gazte eta hirugarren adinekoen 
politikak, eta aisialdia, EAEko erakunde komunek gai horietan zuzenean 
esku har dezaketela aintzat hartuta (7. artikulua, C idatz-zatia). 
 
Gizarte Zerbitzuei buruzko 5/1996 Legeak sustatu eta bermatzen du EAEn 
herritarrek erantzukizun publikoko gizarte-zerbitzuen sistema edukitzeko 
duten eskubidea, eta eskumenak banatzen ditu lurralde historikoetako udal 
eta foru-organoen artean. Ondoren, 12/2008 Legea onartu da, abenduaren 
5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.  
 
Haurrak eta Nerabeak Zaintzeko eta Babesteko otsailaren 18ko 3/2005 
Legeak honako xede hauek ditu: Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean 
bizi edo aurkitzen diren haur eta nerabeei Konstituzioak, Haurraren 
Eskubideei buruzko Nazio Batuen Konbentzioak, Haurraren Eskubideen 
Europako Gutunak eta antolamendu juridikoak oro har onartzen dizkieten 
eskubideak bermatzea; haur eta nerabeen eskubideak eta ongizatea 
sustatzeko jardunak eta haur eta nerabeen arretarako eta babeserako esku-
hartzeak gauzatu behar diren jardun-esparrua ezartzea, familiaren eta 
gizartearen eremuetan gara daitezen bermatzeko; eta jardun-printzipioak 
eta eskumen- eta erakunde-esparrua zehaztea, arrisku- edo babesgabezia-
egoeran dauden haur eta nerabeak babesteko eremuan zein adingabe 
arau-hausleekin esku hartzeko eremuan. 

Gaur egun ugariak dira haur eta nerabeen arretaren arloan esku hartzen 
duten agenteak (Estatuaren administrazioa, autonomia-erkidegoak, tokiko 
eremua, hainbat eremutako —lurraldekoak, jardun-arlokoak, profesionalak 
eta abar— gizarte-erakundeak eta abar). Instituzio eta erakunde horietako 

askok hainbat jardun-plan, ikerketa eta argitalpen garatu dituzte haur eta 
nerabeen egoeraren inguruan, fenomenoaren dimentsio jakin batzuei 
helduz (pobrezia eta bazterkeria, nazioarteko adopzioak eta abar) edo 
lurraldeko ekintza-planak landuz.  

 
Aipatzekoa da Haur eta nerabeentzako plan estrategiko nazionala (2006-
2009), “plangintza integraleko eskema komuna jasotzen duena, haur eta 
nerabeentzako politikak garatzeko ildo estrategiko nagusiak adostu eta 
zehazteko. Tresna barne-hartzailea da, epe ertainean eskubideen 
erabateko garapena, lurralde arteko berdintasuna eta haur eta 
nerabeentzako aukera-berdintasuna lortu nahi duena, autonomia-erkidego 
bakoitzaren bereizgarriak eta autogobernu-gaitasuna errespetatuko dituen 
esparru komun eta malgu baten barruan”. 
 
Bestetik, 2006tik indarrean dagoen Seme-alabak dituzten familiei 
laguntzeko Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde arteko II. plana ere 
kontuan hartzekoa da, goraka doazen problematika eta fenomenoei 
erantzun nahi diena, familientzako programa eta zerbitzuak hobetuz eta 
lana eta familia bateragarri egitea errazteko laguntza ekonomikoak emanez. 
Erakunde arteko erantzun moduko bat izan nahi du planak, familia-
ingurunean atzemandako aldaketen aurrean: familia-nukleoen dibertsitatea, 
seme-alaba kopuruaren beherakada, familia-proiektuaren eta proiektu hori 
gauzatzearen arteko desorekak, hauskortasuna bizikidetzan, genero-
diskriminazioen kopurua murriztea edo lan- eta familia-bizitzaren 
bateratzea. 
Haatik, planak eta ikerketak ugaritu badira ere, ez dira asko haur eta 
nerabeen bizi-kalitatea aztertzeari ekin diotenak, kontzeptu horrek berekin 
dakartzan dimentsioetatik abiatuta. Funtsean, egoera aztertzean dimentsio 
anitzeko ikuspegia hartzeari dagokionez, eta, bestetik, haurra, gure zaintza 
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eta arretaren hartzaile soiltzat hartu beharrean, herritarra den aldetik 
eskubide osoko subjektutzat jotzeari dagokionez. 
 
Testuinguru horretan kokatzen da 2008an eta 2009an EDE Fundazioak, 
Pere Tarrés Fundazioarekin eta Koiné-Aequalitas Fundazioarekin 
elkarlanean, Haur eta Nerabeentzako Defentsa Bulegoarentzat egindako 
ikerketa: Euskal Autonomia Erkidegoko haur eta nerabeen egoerari buruzko 
ikerketa, eskubideen eta bizi-kalitatearen ikuspegitik (2009ko uztaila). 

Ikerketa horri esker lortu zen, batetik, haur eta nerabeen errealitatearen 
diagnostikoa egiteko datuen funtsezko sistematizazioa, gainera aldizkako 
jarraipena egitea ahalbidetzen duena. Eta, bestetik, ekintzak garatzen ari 
diren hainbat agenteren bitartez, kolektibo horren bizi-kalitateari eta 
eskubideen aplikazioari dagokienez heldu beharreko erronken haritik etor 
zitezkeen erantzunei buruzko informazioa biltzeko aukera ere izan zen. Lan 
horren haritik zenbait ohartarazpen etorri dira, abian jarritako hainbat 
ekimenetan kolektiboari emandako protagonismo txikiari buruzkoak. 
Besteak beste, hainbat eremutan duten parte-hartzeari buruzko datuei 
dagokienez eta eragiten dizkieten hainbat gairekiko gogobetetzearen 
inguruko datuei dagokienez eskuragarri dagoen informazio espezifikoa urria 
dela ohartarazi du ikerketak. Gainera, zenbait autonomia-plan aztertuz ohar 
gaitezkeenez, EAEn ez dago haurrentzako plan espezifikorik, familientzako 
plan bat baizik, eta plan horretan haurrak bigarren maila batean geratzen 
direnez, ezinezkoa da kolektibo horren inguruan sor daitezkeen 
problematikak sakonetik aztertzea, ezta bete beharreko helburuak ezartzea 
ere.  

Nolanahi ere, 2010. urtean Familia eta Komunitate Politikarako 
Zuzendaritzak aurrera jarraitu nahi du haur eta nerabeen egoerari buruzko 
lehen ikerketan egindako lanarekin, etorkizunean plan berri bat 
lantzerakoan lagungarri izan daitezkeen datuen bilketa zabaltzeko 

asmoarekin. Lan bat jarri dugu abian, hemen aurkezten duguna, kolektiboari 
emandako lehentasun eskasa gainditzeko eta kolektibo horrengana 
hurbiltzeko asmoarekin, horrek aukera emango digulako haur eta nerabeen 
kezkak lehen eskutik ezagutzeko, ikuspegi kualitatibo batetik abiatuta. Haur 
eta nerabeei kontsulta egiteaz gain, proiektuak aintzat hartu du, halaber, 
irakasle eta senitartekoen bitartez informazioa biltzea, haur eta nerabeen 
bizitzan funtsezko agenteak diren heinean. 
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3- IKERKETAREN HELBURUAK ETA 
AZTERGAIAREN MUGAKETA 

Ikerketa honen bidez EAEko haur eta nerabeen premia eta 
eskakizunetara hurbildu nahi dugu, kolektiboaren ikuspegia eta haur eta 
nerabeen irakasle eta gurasoen ikuspegia aintzat hartuta. Ikerketa 
honetan garatutako azterketa-tresnak ezagutzea baliagarri izango da 
ondorengo ikerketak garatzeko oinarriak ezartzeko, lurralde-dimentsio 
handiagoa harturik gaiak sakonagotik aztertuko dituztenak, baita 
etorkizuneko Planaren gakoak marrazten lagunduko duen informazioa 
eskaintzeko ere. 

Lan honetan haurrak eta nerabeak hizpide hartzen ditugunean, 0-18 urteko 
gazteak hartzen ditugu aintzat, Haur eta nerabeak zaintzeko eta babesteko 
otsailaren 18ko 3/2005 Legeak ezarritakoa betez.  
 
Edozein ikerketaren berezko mugak eta ikerketa honen ezaugarri bereziak 
aintzat hartuta, mugaketa operatiboa egiteko erabakia hartu dugu, EAEko 
haur-hezkuntzako (0-6 urte), lehen hezkuntzako (6-12 urte) eta 
derrigorrezko bigarren hezkuntzako (12-16 urte) ikasleak eta ikasle horien 
guraso eta irakasleak aintzat hartuta. 
 
Oro har esan dezakegu adingabeek beren egoera nola ikusten duten 
zehaztea interesatzen zaigula, baina bereziki zenbait alderdiri dagokienez 
duten gogobetetze-mailari (errealitatearen balorazioa) buruzko informazioa 
lortu nahi dugula, alor horri dagokionez gaur egun kolektibo horren inguruan 
eskura dugun informazioa oso urria dela aintzat hartuta. Kolektiboaren 
premiak ezagutu ahal izateko, zenbait eremuri dagokienez gaur egun 
adingabeak gehien kezkatzen dituen alderdiak zehaztu nahi ditugu 

lehenbizi, alderdi horiei lehentasuna emanez, eta, aldi berean, ezinegon 
horren arrazoiak argi ditzaten lortu nahi dugu, baita egin nahi lituzketen 
aldaketen inguruko ekarpenak egin ditzaten ere. 
 
Horrekin batera, nolanahi ere, eta beste maila zehatzago batean, 
kolektiboaren egoeraren inguruan informazio kualitatiboa ekarri duten azken 
lanetako batzuen azterketaren haritik, funtsezko zenbait alderdi identifikatu 
ditugu, garrantzizkotzat jo ditugunak sakonetik aztertzeko, arrazoiak 
ikertzeko, kolektiboaren ikuspegiaren aldean jartzeko eta abar. Lan honetan 
adingabeei hitza eman nahi diegu eta adingabeen azalpenak entzun nahi 
ditugu, azken batean adingabeen ikuspegia hobeto ezagutu eta ulertzeko. 
 
Kontuan hartzekoa da, halaber, lan honetan proposatutako kontsultak 
EAEko eremua hartzen duela eraginpean, eta, hortaz, kontsulta horren 
helburua ez dela informazioa biltzea tokiko planek eskatuko luketen 
zehaztasun-mailarekin; aitzitik, kontsultak honako helburu hauek dauzka: 
 

- haur eta nerabeek beren bizitza egituratzen duten oinarrizko 
eremuetako batzuen inguruan —familia eskola, aisia, ingurunea eta 
abar— oro har nola sentitzen diren deskribatzea (zer gustatzen 
zaien gehien, zer eta nola aldatu nahiko luketen eta abar). 

- inplikatutako agenteek gaur egun arreta handiena eskaintzen dieten 
alderdiei dagokienez kolektiboak duen iritzia aztertzea (hezitzaile 
eta gurasoak gehien kezkatzen dituzten arazoak adingabeek nola 
ikusten dituzten, zer iritzi duten horien inguruan eta abar). 
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Azken batean, ikerketaren HELBURUAK honela laburbil ditzakegu: 

 

 

1- Haur eta nerabeen egoera sakonagotik aztertzea, kolektiboak 

eskainitako arrazoi eta arrazoibideei arreta berezia eskainiz 

2- Kolektiboaren ikuspegia eta errealitatearen deskribapena azterketara 

biltzea. 

3- Kolektiboak eragiten dioten gaien inguruan dituen lehentasunak 

ezagutzea. 

4- Inplikatutako agente guztien ikuspegi desberdinak integratzea. 

5- Argibideak ematea, etorkizuneko lan-ekimenak —plan estrategiko bat 

adibidez— modu egokiagoan diseinatzeko aukera emango dutenak, 

esku-hartzearen erronka nagusiak identifikatuz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beheko koadroan, kontsultatutako agente bakoitzari lotutako HELBURU 
ESPEZIFIKOAK jaso dira: 

 
Haurrak eta nerabeak Irakasleak Senitartekoak 

� Haurrek eta 
nerabeek beren 
errealitateari eragiten 
dioten garrantzizko 
zenbait alderdi nola 
ikusten dituzten jakitea. 
� Beren bizitzako 
alderdi 
esanguratsuenen 
inguruan adingabeek 
ageri duten 
gogobetetzea eta 
gogobetetzerik eza 
ikertzea,  kolektiboaren 
interesak edo kezkak 
zehaztuz. 
� Hobetzeko 
proposamenak bilatzea, 
haur eta nerabeen 
eskutik. 
 

� Irakasleek haur eta 
nerabeei dagokienez 
dituzten kezkak 
zehaztea. 
� Kolektiboarekin 
jardutean eta bizitzean 
irakasleek aurkitzen 
dituzten zailtasunei 
buruzko hausnarketa 
egitea. 
� Hobetzeko 
proposamenak 
zehaztea, batetik, 
irakasleek zehaztutako 
kezkei dagokienez, eta, 
bestetik, irakasleek 
beren pedagogia-
zereginean aurkitzen 
dituzten zailtasunei 
dagokienez. 

� Irakasleek haur eta 
nerabeei dagokienez 
dituzten kezka 
nagusiak zehaztea.  
� Beren adingabeak 
zaintzean eta haiei 
arreta ematean 
gurasoek aurkitzen 
dituzten zailtasunei 
buruzko hausnarketa 
egitea. 
� Hobetzeko 
proposamenak 
zehaztea, batetik, 
gurasoek zehaztutako 
kezkei dagokienez, eta, 
bestetik, beren zaintza-
lanean aurkitzen 
dituzten zailtasunei 
dagokienez. 
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4- METODOLOGIA 

4.1- Alderdi orokorrak. 
Ikerketa hau ikerketa aplikatua da, eta, azken batean, kolektiboarekiko 
esku-hartzea hobetzeko lagungarri izan nahi du. Ikerketa arakatzaile eta 
deskribatzailea da. 
 
Beste ikerketa batzuek haur eta nerabeen kolektiboari ukatutako 
lehentasuna sustatu nahi da proiektu honen bitartez, haur eta 
nerabeengana hurbilduz haien ahotik dauzkaten kezken berri izateko. 
Gainera, errealitatean eragiten duten fenomenoak interpretatu eta ulertu 
nahi ditu ikerketak ikuspegi kualitatibo batetik, aldez aurretik beste ikerketa 
kuantitatiboago batzuetan jasotako informazioa osatzeko baliagarri izan 
dadin. 
 
Azken horren haritik, aipatzekoa da gure asmoa ez dela izan adingabeak 
“inkestatzea” gertaera jakin batzuk zenbatean behin gertatzen diren 
diagnostikatzeko eta abar, baizik eta, beste azterlan batzuetan ildo 
horretatik jasotako zenbait datutatik abiatuta, adingabeekiko hausnarketa 
eragitea. 
 
Hortaz, metodologia kualitatiboa hautatu dugu gehien kezkatzen gaituena 
egoera sakonetik ulertzea delako, inplikatuen diagnostikoetan sakontzea 
alegia, baita diagnostiko horiek ulertzea eta adingabeek prozesu eta 
arrazoiei buruz dituzten ideien esanahi intersubjektiboak interpretatzea ere.  
 
Metodologia kualitatiboaren helburu nagusia esanahia bilatzea da; behin 
metodologia hori ongi diseinatu eta programatu ondoren, aztergaiaren 
muinera hurbiltzeko aukera eskaintzen digu, agerikoak ez izanagatik ere, 

protagonistek ikerlariekin elkartrukatzen duten errealitatearen azpian 
dauden prozesu guztiak bereiziz eta deskribatuz.  

Nabarmentzekoa da proiektuari heltzeko aukeratutako ikuspegiak haur eta 
nerabeen kolektibo osoa hartzen duela aintzat, bazterkeriaren edo 
babesgabeziaren ikuspegia gaindituz. Nolanahi ere, kolektibo osoa aintzat 
hartzeak ez du esan nahi kolektibo hori homogeneoa denik, adinak eta 
beste zenbait aldagai soziodemografikok ere (sexua, nazionalitatea eta 
abar) zeresan handia izan dezaketelako ezagutu nahi den ikuspegian. 
Horretaz jabeturik, horren haritik etorriko diren aldeak ikerlanera biltzen 
ahaleginduko gara. Ondorioak sailkatzerakoan, ikasleak lehen mailan edo 
bigarren mailan dauden hartuko dugu kontuan bereziki, baina informazioa 
aztertu ondoren egokitzat jotzen diren ñabardura guztiak ere jasoko ditugu. 
 

Haur eta nerabeen arloan espezializatutako talde eragile batek elkarlanean 
jardun du, hasiera-hasieratik, ikerlariek osatutako taldearekin, eta 
aipatzekoa da talde horretako kideen laguntza garrantzi handikoa izan dela, 
gai horri buruz asko dakitelako eta kolektiboarekiko esku-hartzeetan 
esperientzia dutelako2. Talde eragileak ahalbidetu du ikerketa orientatzea, 
azterketa mugatzea, eztabaida-taldeetan jarduteko erreminta eta dinamika 
egokiak diseinatzea eta ikerketa-prozesu osoan lortutako informazioa 
egiaztatzea. 
 

 

 

                                                 
2 EDE Fundazioko Ikerketa Zerbitzuko ikerlariek, EDE Fundazioaren Bakeola Gatazketarako Bitartekaritza 
Zentroko zenbait kidek eta Suspergintza Elkarteko Gizarte Heziketako Programen arloko beste zenbait kidek 
osatu dute talde eragilea. 
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4.2- Ikerketa-teknikak 
 
Informazioa biltzeko, funtsean, eztabaida-taldearen edo talde fokalen 
teknika erabili dugu, baina hustuketa bibliografikoa eta dokumentu-bilaketa 
ere baliatu ditugu azterketarako erreferentzia baliagarriak lortzeko.  
 

HUSTUKETA 
BIBLIOGRAFIKOA 

Haur eta nerabeen arloan espezializatutako hainbat argitalpen 
kontsultatzeak, aztertutako gaiari buruz gehiago jakiteko aukera 
ematen du, baita gaur egun indarrean dauden teoria eta 
azalpenak biltzeko aukera ere. Hustuketa bibliografikoak 
ikerketaren testuinguruaren oinarriak jartzen ditu, eta, euskarri 
horretatik abiatuta has gaitezke ikertu beharreko gaiak hautatzen 
eta horiei buruzko hausnarketa egiten. 

 
Eztabaida-taldeak edo talde fokalek jardun dezaten, hainbat pertsona bildu 
behar ditugu, eta bakoitzari bere iritzia eman dezan eskatu. Iritzi horiek, 
neurri batean behintzat, taldearen eraginpean egongo dira, hau da, taldeak 
baldintzatuta egongo dira iritziak. Hortaz, esan dezakegu bi errealitate-
mailen eta elkarrekiko eraginen artean mugitzen den dinamika bat dela, non 
adierazten dena ez den gizabanako bakoitzak bere aldetik duen iritziaren 
adierazgarri, ezta taldeak adierazten duenaren edo balioesten duenaren 
adierazgarri bakarrik ere.  
 
Lantalde horiek jakiteko eta aztertzeko aukera jakin batzuk eskaintzen 
dizkigute, beste zenbait teknikaren esku ez daudenak. Taldean “erreakzio 
indibidualak biderkatzen dira eta ikuspegi gehiago elkartrukatzen”. Subjektu 
indibidualak babestuago daude taldeko gainerako jendearen artean eta 
bakoitzak bere kasa erantzungo ez lituzkeen galderei erantzutera 
"ausartzen" dira. Helburua honako hau da: komunikazioaren trabak haustea 
eta iritziak botatzeko askatasuna izatea. 
 

Gizabanakook autobehaketa- eta autoanalisi-gaitasun urria garatzen dugu 
normalean, eta horregatik, inkestagilea eskatzen dizkigun hausnarketen 
haritik datozen ideiak argi adieraztea ez da lan erraza guretzat. Oro har, 
taldearen zeregina hausnarketa-lan hori sustatzea eta erraztea da, ideiak 
elkartrukatzeko bidea emanez. Gainera, orain artean argi geratu da ideia, 
ikuspegi, konponbide berriak eta abar sortu eta biltzeko teknika bikaina 
dela. 
 

LEHEN ETA 
BIGARREN MAILAKO 

IKASLEEKIN 
EZTABAIDATZEKO 

TALDEAK 

Eztabaida-taldearen helburu nagusia informazioa biltzea da, 
lehen eta bigarren mailako ikasleek dituzten egoera, premia eta 
eskakizunei buruzkoa .  

HAUR 
HEZKUNTZAKO, 

LEHEN 
HEZKUNTZAKO ETA 

BIGARREN 
HEZKUNTZAKO 

IRAKASLEEKIN ETA 
IGE-EKIN 

EZTABAIDATZEKO 
TALDEAK  

Eztabaida-taldeak osatu nahi du, irakasleen bitartez, aztergai 
den kolektiboaren egoerari, premiei eta eskakizunei buruz 
egindako azterketa. Haurren kolektiboaren (0-6 urteko 
adingabeak) egoerari eta premiei buruzko informazioa ere bildu 
nahi du, haurrei zuzenean kontsultatu gabe. 

 
Eztabaida-taldeak zenbait dinamikaren bitartez jarri dira martxan3, dinamika 
bakoitza kontsultatutako agente mota bakoitzari egokituta, eta horrek 
aukera eman du hausnarketa egiteko eta bakoitzak zenbait gairi buruz duen 
ikuspegia ezagutzeko.  
 
Haur eta nerabeei kontsulta egiteko, lau talde bereizi ditugu, bakoitzarekin 
bakarka jarduteko: 6-9 urteko eta 9-12 urteko ikasleak lehen hezkuntzan, 

                                                 
3 Eranskinean kontsulta daitezke erabilitako gidoi guztiak. 
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eta 12-14 urteko eta 14-16 urteko ikasleak bigarren hezkuntzan. Saio 
guztiek helburu berberak dituzte (errealitatearen egoera zehaztea, haurren 
gogobetetze-maila, kezkak eta hobetu beharreko alderdiak ezagutzea eta 
abar), eta horregatik oinarrizko gidoi bakar batetik abiatu gara, talde 
guztientzat erdiegituratuta. Nolanahi ere, gai jakin batzuei beste era batera 
ekin diegu, adin-talde bakoitzari bereziki eragiten dioten gaiak sakonetik 
aztertzeko, bakoitzari egokitutako materialak erabiliz. 
 
Ikasleekin egindako saioen egitura eta eduki nagusiak honako hauek izan 
dira: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. TAULA: IKASLEEKIN EGINDAKO SAIOEN EGITURA ETA EDUKIA 
1. dinamika: familia  
► Pertsona desberdinen irudiz osatutako fitxetatik 
abiatuta, adingabeek familia mota desberdinak osatzen 
dituzte… 
 

► Dinamika horrek aukera ematen du familia mota 
desberdinei buruz eta familia mota bakoitzaren barruko 
zereginen banaketari buruz hausnarketa egiteko. 

2. dinamika: aisia eta astialdia, osasuna, sexualitatea, baliabide ekonomikoak eta abar 

► Aisialdian, eskola-ordutegia amaitutakoan, egitea 
gustatzen zaizkien eta gustatzen ez zaizkien jarduerak 
adierazi behar dituzte adingabeek, horma-irudi batzuen 
laguntzarekin. Zer egin nahi luketen ere adierazi behar 
dute, horri buruzko hausnarketa egin eta abar. 

► Dinamika horrek aukera ematen digu hainbat gauza 
jakiteko, besteak beste adingabeak beren 
aisialdiarekin gustura dauden edo ez, aisialdia nola 
balioesten duten, sexuen araberako desberdintasunak, 
jarduerak non garatzen dituzten, norekin egiten 
dituzten, aisia-eskaintza nola balioesten duten, 
zenbaterainoko autonomia eta parte-hartzea duten, 
zenbateko paga duten eta zertan gastatzen duten, 
telefono mugikorra eta IKTak nola erabiltzen dituzten, 
zer elikadura-ohitura dituzten, zer afektibitate- eta 
sexu-harreman dituzten, drogen arazoa nola ikusten 
duten eta drogak kontsumitzen dituzten eta abar. 

3. dinamika: hezkuntza 
► Adingabeek telesail ezagun baten (“La banda del 
patio”, lehen hezkuntzako adingabeentzat, eta “Física y 
Química” bigarren hezkuntzakoentzat) bideo zati bat 
ikusten dute. Ikastetxean ohikoak diren egoeren berri 
ematen du bideo zati horrek, eta adingabeek 
hausnarketa egiten dute horien inguruan. Gainera, 
“Jeinuaren hiru desioak” dinamika jartzen da abian. 
Horren arabera, adingabeek hiru desio proposatu 
behar dituzte ikastetxean aldatuko lituzketen gauzen 
inguruan, eta jarraian eztabaidatzen hasten dira 
lehentasunak adostu arte. 

► Ikastetxean gertatu ohi diren edo adingabeek 
aldatuko lituzketen egoerei buruzko hausnarketa 
egitea ahalbidetzen dute dinamika horiek. Gatazkak 
nola balioesten dituzten, zer balio eta jarrera dituzten, 
ikasteko zenbaterainoko motibazioa duten, 
etorkizunerako zer itxaropen dituzten, parte hartzeko 
zer bide dituzten eta abar hobeto ezagutzeko aukera 
ere ematen dute. 

4. dinamika: ingurunea  
► Adingabeen ingurune hurbilenari (herria, auzoa, 
hiria eta abar) buruzko hausnarketa. Lehen 
hezkuntzako adingabeek marrazkien bitartez 
bideratzen dute hausnarketa, eta bigarren 
hezkuntzakoek, berriz, ideia-jasaren bitartez, ideia 
guztiak horretarako prestatutako mahai-zapian jasoz. 

► Adingabeek ingurunea nola ikusten duten, zer 
gustatzen zaien eta zer ez, zer aldatuko luketen, parte 
hartzeko zer bide dauzkaten, zer gizarte-harreman 
dituzten eta abar jakiteko aukera ematen du dinamika 
horrek. 
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Irakasle eta gurasoekiko eztabaida-taldeak World kafearen metodologiara 
egokitu dira4 , eta horrek elkarrizketa-sare informalak sortzea ahalbidetzen 
du, hainbat pertsonak hainbat gai interesgarriri buruz komunikatzea eta 
esperientziak elkartrukatzea errazten dutenak. Parte-hartzaileak talde 
txikitan banatzen dira, eta hortaz prozesua gertuko giro atseginean garatzen 
da, kafetegiaren antzeko giroan alegia; hortik abiatuta, elkarrizketa-txandak 
ezartzen dira. Jendea mahai batetik bestera aldatzen da txanden artean, 
eta horrek aukera ematen du denbora gutxian konexio-sare trinkoa 
sortzeko. Adimen kolektiboaren eta ideien polinizazioaren garapena 
errazten da elkarrizketa-biribil guztietan, eta elkarrizketak sakonago 
bihurtzen dira, bateratu aurretik.  
 
Irakasle eta familiei egindako kontsultaren hausnarketa gidatzen duen 
gidoiak, ikasleen kasurako azaldutako edukiak errepasatzen ditu, baina 
agente bakoitzak nabarmendu nahi dituenak nabarmentzen ditu.  
 
Funtsezko galderak honako hauek izan dira: Zuen ustez, zein dira 0 -6 urteko/6-12 
urteko/12-16 urteko haurren kezka nagusiak? Eta, zuen ustez, zein da kezka horietako 
bakoitzari heltzeko modurik egokiena? Zer konponbide hauteman duzue? Zer egin liteke? 
Nork egin behar luke? 
 

Adingabe taldeek bi ordu eman dute eztabaidan. Guraso eta irakasle 
taldeek, berriz, ordu eta erditik bi ordura bitarte. 

                                                 
4 Axola zaizkigun gaien inguruko elkarrizketa-sare bizia sortzeko modu intentzionala da World Kafearen 
elkarrizketa. Kafeko elkarrizketa prozesu sortzailea da, lankidetza-elkarrizketa sorrarazten duena. Lankidetza horri 
esker, dakiguna partekatzen dugu eta ekintzarako aukerak sortzen dira, tamaina guztietako taldeetan. World 
Kafea metafora moduko bat da. Gidatzen duen irudia da, aukerez jositako agertokia, eta adimen kolektiboa eta 
etorkizuneko sortzaileak garatzeko tresna eta metodo multzo berritzailea. Gida-irudia den heinean, World Kafeak 
elkarrizketa-sare informalen eta ikaskuntza sozialaren garrantzia eta konexioa erakusten digu, eta horien bitartez 
esanahi partekatua aurki dezakegula, adimen kolektiboa eskura eduki dezakegula eta etorkizuna aurrerantz bultza 
dezakegula ematen digu aditzera. THE WORLD CAFÉ COMMUNITY FOUNDATION. "Café To Go." Itzultzailea: 
María de los Ángeles Cinta. 

4.3- Lagina 
Proiektuan parte hartzeko hautatutako pertsonen lagina ez da 
probabilistikoa izan. Aitzitik, ez-ausazko laginketa egin da, eta ikerlariek 
zenbait pertsona hautatu dituzte, haien ustez ikertu beharreko arazoa 
hobeto ezagutzen dutenak edo alor horretan esanguratsuenak direnak 
direlako.  
 
Laginketa arrazoitua ere esaten zaio horri, estatistika-kalkulurik ez duelako 
aintzat hartzen eta estatistikaren ikuspegitik adierazgarria ez delako. 
Nolanahi ere, teknika kualitatibo jakin batzuekin jarduteko modu ezin hobea 
da, teknika horiek pertsona kopuru txiki bati kontsultatzea eskatzen 
dutelako, berriemaile onenak hautatu ostean. 
 
Ikastetxeetara jo dugu aztertu beharreko biztanleriarengana iristeko. 
Ikastetxe-lagin bat hautatu dugu5 une honetan EAEn haur-hezkuntza, lehen 
hezkuntza edo bigarren hezkuntza ematen dutenetatik, eta honako irizpide 
hauek aintzat hartuta: lurralde historikoa (Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba), 
udalerriaren tamaina (10.000 biztanle baino gehiago6 edo gutxiago) eta 
ikastetxearen titulartasuna (publikoa eta pribatua edo itunpekoa).  
 
Guztira 32 eztabaida-talde sortu ditugu, 10na parte-hartzailerekin batez 
beste: 8 talde lehen mailako ikasleekin (4na talde 6-9 urteko ikasleekin 
eta 9-12 urteko ikasleekin); 8 talde bigarren mailako ikasleekin (4na talde 
12-14 urteko eta 14-16 urteko ikasleekin); 8 talde irakasleekin eta 8 talde 
gurasoekin (haur-hezkuntzak, lehen hezkuntzak eta bigarren hezkuntzak bi 
agente horiengan ordezkaritza izatea ahalegindu gara).  
 

                                                 
5 Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren 2009/2010 ikasturte akademikorako unibertsitatez kanpoko ikastetxeen 
direktorio orokorra hartu da abiapuntutzat.  
6 10.000 biztanletik gorako udalerrien kuota estaltzeko, Euskadiko hiru hiriburuak hautatu ditugu. 
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Ikastetxe bakoitzak hautatu ditu talde bakoitzeko parte-hartzaileak, 
ikerlarien orientazioei jarraiki. Ikasle parte-hartzaileak hautatzeko zenbait 
irizpide erabili dira: zenbait ikastetxetan ausazko zozketak egin dituzte 
parte-hartzaileak hautatzeko; beste ikastetxe batzuetan, aldiz, funtsezko 
berriemaile jakin batzuk hautatu dituzte, eta horrek esan nahi du lagina 
hautatzeko irizpide ez-ausazkoak erabili dituztela, aldez aurretik hitz egiteko 
joera handiena duten berriemaileak hautatuz eta abar.  
 
Aurreikusitako taldeak osatu ahal izateko, 14 ikastetxeren 7 laguntza behar 
izan dugu azkenean. Jarraian, aldez aurretik aipatutako aldagai eta 
irizpideen arabera azken laginketa nola banatu den aurkeztuko dugu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Hasierako hautaketan “ordezko” ikastetxe batzuk hautatu genituen kuota bakoitzerako, eta horrek ikerketarekin 
aurrera jarraitzeko aukera eman du zenbait ikastetxek ez dutelako ikerketan parte hartu nahi izan. Hautatutako 
ikastetxe guztiak bisitatu genituen, ikerketaren helburuak jakinarazteko, parte-hartzera motibatzeko eta 
taldeentzako data eta orduak ezartzeko, bakoitzaren aukeren arabera. Eranskinean kontsulta daiteke ikastetxe 
parte-hartzaileei eta ikastetxe bakoitzean egindako kontsultei buruzko informazio zehatza. 

 
2. TAULA: AZKEN LAGINAREN BANAKETA    

ESPARRUA TITUL. BIZKAIA GIPUZKOA ÁRABA 

PU
BL

IK
O

A 

1. ikastetxea: 
9-12 urtekoen talde 1  
2. ikastetxea: 
14-16 urtekoen talde 
1 
3. ikastetxea: 
irakasle talde 1 

7. ikastetxea: 
6-9 urtekoen talde 
1+ 
IGEetako talde bat 
8. ikastetxea: 
12-14 urtekoen 
talde 1+ 
Irakasle talde 1 

 

HIRI 
MODUKO 
UDALERRIA 

PR
IB

AT
U

A.
 

4. ikastetxea:  
6-9 urtekoen talde 1+ 
12-14 urtekoen talde 
1+ 
IGEetako talde bat+ 
irakasle talde 1 
5. ikastetxea: 
IGEetako talde bat 

9. ikastetxea: 
9-12 urtekoen talde 
1+ 
12-14 urtekoen 
talde 1+ 
irakasle talde 1+ 
IGEetako talde bat 

12. ikastetxea: 
6-9 urtekoen talde 
1+ 
14-16 urtekoen 
talde 1+ 
Irakasle talde 1+ 
IGEetako talde bat 
 

PU
BL

IK
O

A 

 10. ikastetxea: 
6-9 urtekoen talde 
1+ 
IGEetako talde bat 
11. ikastetxea: 
14-16 urtekoen 
talde 1+ 
Irakasle talde 1 

13. ikastetxea: 
9-12 urtekoen 
talde 1+ 
Irakasle talde 1+ 
IGEetako talde 1 
14. ikastetxea: 
12-14 urtekoen 
talde 1 

LANDA 
MODUKO 
UDALERRIA 

PR
IB

AT
U

A.
 

6. ikastetxea: 
9-12 urtekoen talde 1 
12-14 urtekoen talde 
1 
Irakasle talde 1 
IGEetako talde 1 
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Guztira 369 pertsonak hartu dute parte: lehen eta bigarren hezkuntzako 194 
ikaslek, 84 irakaslek (% 78 emakumeak dira) eta 91 gurasok (% 78 
emakumeak). Jarraian, parte-hartzaileen banaketa zehaztu dugu, sexuaren 
eta adinaren arabera:   
 

3. TAULA: PARTE-HARTZAILEAK 
 Guztira Gizonak Emakumeak 

Adingabeak. 194 96 98 
6-9 urtekoak 50 25 25 
9-12 urtekoak 48 24 24 
12-14 urtekoak 46 23 23 
14-16 urtekoak 50 24 26 
Irakasleak. 84 18 66 

Haur-hezkuntzakoak 20 4 16 
Lehen hezkuntzakoak 24 5 19 

Bigarren hezkuntzakoak 40 9 31 
Gurasoak 91 20 71 

Haur-hezkuntzakoak 25 4 21 
Lehen hezkuntzakoak 47 12 35 

Bigarren hezkuntzakoak 19 4 15 
GUZTIRA 369 134 235 

 
 
    

 

 

 

 

 

 
 

 

4.4- Ikerketaren faseak 
 
 
 1- Haur eta nerabeekin zerikusia duen informazioaren 

hustuketa bibliografikoa. 
 

 2- Adingabe, irakasle eta gurasoen eztabaida-taldeen 
garapenerako erreminta eta dinamika egokiak lantzea. 
 

 3- Hautatutako ikastetxeekin harremanetan jartzea eta 
ikastetxe horiek bisitatzea, parte har dezaten lortzeko eta 
taldeen garapenerako irizpideak ezartzeko. 
 

 4- Adingabeei kontsultatzea, eztabaida-taldeen bitartez, beren 
ikuspegia ezagutzeko, beren kezkak ikertzeko, eta beren bizitza 
osatzen duten eremu desberdinetan gustura dauden ikusteko . 
 

 5- Irakasle eta gurasoei kontsulta egitea eztabaida-taldeen 
bitartez, agente horiek atzemandako premiak eta 
nabarmendutako arazoak hobetzeko proposamenak zehazteko. 
 

 6- Azken txostena aztertu eta lantzea8 , informazioa biltzean 
planteatutako ideia guztiak bilduta. 
 

 
 

 

 

                                                 
8 Informazio guztia aztertu ondoren egindako azken txostenaz gain, landa-lana garatu bitartean eztabaida-talde 
bakoitzak akta bat egin du, saioaren garapena eta talde bakoitzak adierazitako ideiak laburbiltzen dituena. 

1. FASEA 

2. FASEA 

3. FASEA 
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4.5- Fitxa teknikoaren laburpena  
 
Aztergaia EAEko 0-16 urteko adingabeak 

Ikerketa diseinatu eta 
zehaztea Otsaila eta martxoa 
Landa-lana Apirila eta maiatza  

Ikerketa garatzeko 
aldia 

Txostenaren garapena Ekaina 
� 6 -16 urteko adingabeek osatutako 16 
talde  

• 6 -9 urteko adingabeek 
osatutako 4 talde  

• 9-12 urteko adingabeek 
osatutako 4 talde. 

• 12-14 urteko adingabeek 
osatutako 4 talde  

• 14-16 urteko adingabeek 
osatutako 4 talde  

� Irakasleek osatutako 8 talde 

Metodologia Eztabaida-taldeak: 
GUZTIRA 32 TALDE 

� Gurasoek osatutako 8 talde 
Parte-hartzaile kopurua. � Adingabeak: 194 

� Irakasleak: 84 
� Gurasoak: 91 

Ikastetxe parte-hartzaileen 
kopurua 14 ikastetxe 

Bizkaia (Bilbo eta Urtuella): 6 ikastetxe; 
lehen hezkuntzako 3 talde; bigarren 
hezkuntzako 3 talde; 3 irakasle talde; 
IGEetako 3 talde.  
Gipuzkoa: (Donostia, Lezo eta Legazpi): 
5 ikastetxe; lehen hezkuntzako 3 talde; 
bigarren hezkuntzako 3 talde; 3 irakasle 
talde; IGEetako 3 talde. 

Lagina 

Banaketa eremu 
geografikoaren arabera 

Araba (Gasteiz, Agurain eta Murgia): 3 
ikastetxe; lehen hezkuntzako 2 talde; 
bigarren hezkuntzako 2 talde; 2 irakasle 
talde; IGEetako 2 talde. 

 

 



Azterketa 
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5- AZTERKETA 
 
Ikerketa honetarako bildutako informazioari buruzko azterketa 6 eremutan 
egituratu da: Familia, Osasuna eta sexualitatea, Hezkuntza, Baliabide 
ekonomikoak eta etxebizitza, Aisia eta astialdia, eta Ingurunea eta 
gizarteratzea. Eremu horiek bat datoz hemen aurkeztutako ikerketarako 
erreferentzia nagusia izan den “Haur eta nerabeei buruzko ikerketa beren 
eskubideen eta bizi-kalitatearen ikuspegitik” ikerketaren (2009) (aldez 
aurretik aipatu da) diagnostiko kuantitatiboa gidatu zuten eremuekin.  
 
Gogora ekarri behar da azterketa egitean lehentasuna eman nahi izan 
diogula haur eta nerabeek 6 eremu horien eraginpeko alderdi guztiei buruz 
duten ikuspegiari, nahiz eta horien bitartez bildutako informazioa osatu 
dugun irakasle eta gurasoen hausnarketaren haritik etorritako 
informazioarekin. 
 
Gainera, 6 atal horietan, azterketari buruzko kapituluak sarrera moduko atal 
bat dakar, “zeharkakoak” izenekoa, eta atal horretara funtsezko zenbait 
ideia biltzen ahalegindu gara, eremuetako ataletan eskainitako informazioa 
behar bezala interpretatzeko lagungarri izan daitezkeelakoan. Eta, azkenik, 
“Kezketatik erronketara” izeneko atalean, irakasle eta gurasoen ustetan 
lehentasunez aztertu beharko liratekeen gaien inguruko ideia nagusiak bildu 
dira bereziki. 
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5.1.- Azterketarako sarrera: kontuan hartu 
beharrekoak  

 

FUNTSEZKO IDEIAK  
A. Haur eta nerabeen bilakaerari buruzko funtsezko ideia batzuk 
B Haur eta nerabeek eskainitako informazioa aztertzeko zeharkako aldagaiak 
C Haur eta nerabe taldeen jarrera, diskurtso eta portaerak 
D. Ama, aita eta irakasle taldeak 

 

A. Haur eta nerabeen eboluzioari buruzko funtsezko 
ideia batzuk 

 

Haur eta nerabeen garapen ebolutiboari buruz askotariko teoria ugari 
sortu dira. Gure asmoa ez da lerro hauetan teoria horien guztien 
zerrenda egitea, ezta, neurri apalago batean, horren inguruan indarrean 
dauden korronte nagusiak azaltzea edo kontuan hartu beharreko aldagai 
eta dimentsioak sakonetik garatzea ere. Asmo apalagoa da gurea, 
irakurleari haur eta nerabeen garapen ebolutiboari buruzko 
funtsezko zenbait ideia baino ez dizkiogulako eman nahi, haur eta 
nerabeez osatutako taldeetatik jasotako informazioari buruzko 
azterketaren ulermena errazteko helburuarekin.  

 
Horregatik, jarraian zenbait alderdi azalduko ditugu, 9 besteak beste 
haur eta nerabeen ezagutzazko garapenarekin eta garapen 
moralarekin, emozionalarekin eta sozialarekin zerikusia dutenak. 
Informazio hori honako etapa ebolutibo hauetan banatu da: operazioen 
aurreko etapa (2-7 urte), operazio konkretuen etapa (7-11 urte), 
nerabezaroaurrea (9-11 urteetatik aurrera, gutxi gorabehera) eta 

                                                 
9  Iturria: Guk egina, bibliografia-atalean eta EDE Fundazioaren Bakeola 

Gatazketarako Bitartekaritza Zentroaren barneko dokumentazioan jasotako 
dokumentuen azterketatik abiatuta.  

nerabezaroa (12-13 urteetatik aurrera, gutxi gorabehera)10. Etapa horiek 
ez datoz guztiz bat osatutako eztabaida-taldeekin (lehen eta bigarren 
hezkuntzako mailekin lotu dira), baina, oro har, horietan zehaztutako 
mugen barruan daude. 
 
Jarraian, informazioa laburbildu dizuegu, zenbait koadrotan banatuta.  

                                                 
10 Adin-taldeak orientagarriak dira, nerabezaroaurreari eta nerabezaroari 

dagokienez iritzi ugari daudelako kontsultatutako adituen arabera 
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 OPERAZIOEN AURREKO ETAPA (2-7 urte) 

EZAGUTZAZKO 
GARAPENA 

- Gauzak irudikatzeko gaitasuna  
- Ezin dute arrazoibide abstrakturik egin, eta horregatik ezin dute arau 

orokorren esanahia ulertu. 
- Aldatu ezinezko gauza konkretuak ikusten dituzte 
- Arauak, kanpokoak eta agindutakoak 
- Ezin dute arrazoibide logikorik egin, sinbolo eta irudikapenen bitartez 

baino ezin dutelako pentsatu. 
- 5-6 urterekin, jolas sinbolikoa, beste zenbait neska-mutilekin. 
- Arrazoibide transduktiboa: partikularretik partikularrera aurrera egitea, 

orokortu gabe 
- Egozentrismoa 
- Gezurrezko usteak atzeman ditzakete 
- Ahaidetasuna ulertzen hasten dira 

GARAPEN 
MORALA 

- Poliki-poliki ingurunea eta beren burua ezagutzen dute, eta unitate 
autonomo eta bereizia dela ohartzen dira. 

- Ingurunearekiko eta gainerako pertsonekiko komunikazioa gero eta 
oparoagoa eta konplexuagoa da 

- Hizkuntza egozentriko bat erabiltzetik hizkuntza sozializatua 
erabiltzera igarotzen dira, hitz egiteko eta komunikatzeko 

- Besteekiko afektuak ezartzen dituzte, eta besteei buruzko lehen 
balorazioak egiten 

- Berdinen taldearekiko harremanak hasten dira 
- Poliki-poliki ikuspegiak bereizten dituzte, eta besteek bestelako 

sentsazio eta pentsamenduak dituztela konturatzen dira 

GARAPEN 
EMOZIONALA 

- Atxikimendu-jokabidea murrizten da, independentzian eta 
heldutasunean irabazi ahala, eta beren emozio-egoerak bereizten 
dituzte.   

GARAPEN 
SOZIALA 

- Izakitzat hartzen dute bere burua, beste hainbat pertsonaren aldean 
- Besteen konpainia bilatzen dute, generoa aintzat hartu gabe 
- Ikastetxea lagungarri da nortasunean gehien eragiten duten gizarte-

harremanak ulertzeko 
 
 

 
 

 OPERAZIO KONKRETUEN ETAPA (7-11 urte) 

EZAGUTZAZKO 
GARAPENA 

- Arauak elkarrekiko errespetuan oinarritzen hasten dira 
- Dena ez kanporatzen ikasten dute, barnetasuna azaltzen da 
- Egozentrismotik lankidetzara igarotzen dira 
- Imitatzeko joera handia dute 
- Objektiboagoak dira 
- Gaitasun handiagoa esperientzian oinarritutako arrazoibide 

logikoak egiteko 
- Sailkatzeko eta seriean jartzeko zereginak bete ditzakete 

GARAPEN 
MORALA 

- Helduen mundutik datozen aldatu ezinezko arauetatik beste era 
bateko arauetara igarotzen dira: hitzarmen sozialak, itunak eta 
abar. 

- Arauen errespetua taldearen errespetuaren haritik dator 
- Sentimendu moralak sortzen dira, hala nola zintzotasuna edo 

justizia 
- Ekintzaren emaitzan oinarritutako judizio moralak egitean 

(ekintza bat txarra da ondorio txarrak dituelako), poliki-poliki, 
pertsonaren asmoa kontuan hartzen hasten dira (zerbait txarra 
da baldin eta norbaiti kalte egin nahi badio) 

- Justiziaren ideia bilakatzen da, familia-arauen aplikazio soiletik 
berdintasunaren aldeko ikuspegiraino 

- Zigorren irudia ere aldatzen da, ordainezko ideia batetik, 
larritasuna edozein izanik ere, proportzionaltasunean 
oinarritutako ikuspegira 

- Ekintzen arrazoia ere aldatzen da: hasiera batean, beren buruaz 
baino ez dira arduratzen, eta, poliki-poliki, besteen premiez 
kezkatzen hasten dira. 

GARAPEN 
AFEKTIBOA 

- Sendoago agertzen dira beren emozio-errealitateen aurrean  

GARAPEN 
SOZIALA 

- Izakitzat jotzen dute beren burua beste zenbaiten aldean, eta 
beste horiekin harremanetan sartzen dira, gero eta gehiagotan 
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 NERABEZAROAURREA  

EZAGUTZAZKO 
GARAPENA 

- Zer izan litekeen irudika dezake 
- Prozedura logikoak (analisiak, sintesiak eta abar) gero eta erraztasun handiagoz 

erabiltzen ditu 
- Espiritu kritikoa garatzen du 
- Teoriak eraikitzen ditu eta zientifikoki eta logikoki probatzen ditu, aldagai bat baino 

gehiago aintzat hartuta 
- Malgutasunez jokatzeko gaitasuna 
- Pentsamenduak aldatzeko gaitasuna 
- Behatutako emaitza bat modu askotara interpretatzeko gai da, aurreiritzietan 

oinarritu gabe 
- Abstraktura jotzeko gaitasuna eta pentsamendu berriak sortzeko trebetasuna 
- Introspekzioa: norberaren pentsamenduari buruzko hausnarketa 
- Pentsamendu logikoa eta arrazoibide hipotetikoa 
- Idealismoa eta soziozentrismoa: arreta gizartearen arazo eta interesetan jartzea 
- Desadostasuna idealismoaren eta jokabidearen artean 

MOTIBAZIOZKO 
GARAPENA 

- Segurtasun-premia du, baina, aldi berean, gurasoengandik askatzeko beharra 
sentitzen du. Askatasuna behar du, eta horretarako desobedientzia erabiltzen du 
premia baten antzera 

GARAPEN 
AFEKTIBOA 

- Oso emozio eta sentimendu biziak, eta desoreka sentimenduaren eta sentimendua 
adierazteko moduaren artean.  

- Kanpo-adierazpenak ez ditu behar bezala kontrolatzen.  
- Erraz igarotzen du agresibitatetik herabetasunera 

GARAPEN 
SOZIALA 

- Independentzia bilatzen du, eta, aldi berean, familiaren babesa 
- Bere burua etengabe baloratu eta autoafirmatzeko beharra 

SEXU GARAPENA 
- Mutilak eta neskak bereizteko joera 
- Jakin-min handia sexualitatearekin zerikusia duen guztiarekiko 

GARAPEN 
MORALA 

- Heteronomiatik11 autonomiara igarotzen dira 
- Familiaren moralak eragina du horretan, lekukotza gisa.  

 
 
 
 
 

                                                 

11 RAE: 1. f. Fil. Condición de la voluntad que se rige por imperativos que están fuera de ella misma 
(Borondatearen kondizioa, haren kanpoko aginduek gidatzen dutena). 

 

 NERABEZAROA  

EZAGUTZAZKO 
GARAPENA 

- Pentsamendu logiko formala helduz doa. Modu arrazionalagoan pentsatzen du. 
- Modu hipotetiko-deduktiboan arrazoitzeko gai da, hau da, hipotesi batetik 

abiatuta zenbait ondorio atera ditzake, esperientziaren datuen aurka joan 
daitezkeenak.  

- Ametsen adina eta idealen garaia ere bada 

MOTIBAZIOZKO 
GARAPENA 

- Segurtasun-premia: Barneko (bere burua maitatzea, bere trebetasun eta balioak 
maitatzea, emozio-oreka eta abar) eta kanpoko (ekonomia, familian eta taldean 
duen estatusa) munduarekiko ziurtasun-sentimenduan oinarritzen da. 

- Segurtasun-falta senti dezake, aldaketa fisiologikoen, emozioen koherentziarik 
ezaren eta bere iritziekiko konfiantzarik ezaren ondorioz. 

- Independentzia- eta autoafirmazio-premia, baita esperientziaren eta afektuen 
premia eta samurtasuna adierazteko eta sentitzeko beharra ere. 

GARAPEN 
AFEKTIBOA 

- Sentiberatasuna, gero eta biziagoa, zabalagoa eta sakonagoa 
- Umore-aldaketak 

GARAPEN 
SOZIALA 

- Gizarte-esperientzia handiagoak eta askotarikoagoak 
- Gizarteari buruzko ikuspegi errealagoa 
- Besteez gehiago ohartzen da, eta, poliki-poliki, gizarte-klase bateko kidea dela 

ere ohartzen da 
- Taldean estatusa bilatzen du, eta familiarengandik emantzipatu nahi du 
- Gorabehera handiak ditu, urduritasunaren eta depresioaren artean, 

soziabilitatearen eta soziabilitaterik ezaren artean, norberarenganako 
konfiantzaren eta konfiantzarik ezaren artean eta abar. 

- Norgehiagokak eta borrokak, boterea lortzeko eta besteak mendean hartzeko 
- Agresibitatea, norbere buruaren aurka eta gauzen aurka 
- Berdinen taldeak garrantzi handia hartzen du 
- Familiarekiko harreman anbibalentea 

SEXU GARAPENA 

- Bizi den gizartearen balio, ohitura eta kontrol sexualek bere jarrera eta portaera 
sexuala baldintzatzen dute 

- Lehen erakarpenak hasten dira 
- Nerabezaroko tentsio sexuala honako hiru estimulatzaile hauen ondorio da: 

kanpo-munduaren ekintza, bizitza psikikoaren eragina eta organismoaren 
ekintza  

GARAPEN 
MORALA 

- Morala nerabezaroan: nerabea bete-betean murgiltzen da bere buruaren irudi 
ezin hobea bilatzeko zereginean. 
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B. Haur eta nerabeek eskainitako informazioa 
aztertzeko zeharkako aldagaiak 

 
 
 

Kontsultan lortutako informazioa aztertu dugun bitartean zenbait aldagai 
atzeman ditugu, haur eta nerabeek aztertutako eremuei dagokienez 
dituzten jarrerei zeharka eragiten dietenak. Esaterako, haur eta 
nerabeek beren inguruneaz duten ikusmoldean eragiten dute batzuek; 
beste batzuek, berriz, arriskuak hautemateko eta segurtasun-
sentimendua garatzeko moduan dute eragina; eta abar. 

 
Jarraian zeharkakotzat jo ditugun aldagaiak aurkeztu nahi dizkizuegu, 
gure ustez neurri batean baldintzatu egiten dutelako haurrek aztertutako 
eremuetan hartzen duten jarrera. Aurkezpen honetan, aldagaiei eta 
aldagaien eraginari buruzko aipamen laburra baino ez dugu egingo, 
txostenean barrena luze eta zabal jardun dugulako haur eta nerabeek 
aztertutako dimentsioei dagokienez dituzten iritzi eta jarreretan nola 
eragiten duten:  

 
- Generoa: aztertzekoa den edozein kolektiboren jarrera, portaera 

eta iritziak aztertzean gertatzen den bezala, genero-atribuzioek eta 
sexuen arteko balio eta arauak bereizteko sistema bideratzen duen 
sexu-tipifikazioko prozesuak baldintzatu egiten dituzte pertsonen 
mundu-ikusmoldeak eta pertsonek gizartearen beste aktore eta 
agente batzuetan jarritako itxaropenak, baita beste pertsona 
batzuen portaera edo jarrerak baloratzeko ematen diren judizio 
moralak ere. 

 

- Adina: aurreko atalean azaldu dugunez, haurtzaroaren eta 
nerabezaroaren garapenean, etapa bakoitzari, besteak beste, 
ezagutzazko eta motibaziozko garapenaren eta garapen afektibo, 
sozial, sexual eta moralaren une jakin bat dagokio.  

 
 

- Landa- eta hiri-eremua: haur eta nerabeen jatorriak, eta, 
zehazkiago, bizitzaren zati handiena ematen duten tokiak, 
baldintzatu egiten du ingurunea eta inguruneko arriskuak 
hautemateko eta segurtasun-sentimendua garatzeko duten modua, 
besteak beste. Familiaren beldurra handiagoa edo txikiagoa izatea 
ere baldintzatzen dute, baita haur eta nerabeen independentzia- 
eta autonomia-aukerak ere.  

 
 

- Ikastetxe mota: ikastetxe mota ugari aurkitu ditugu, irakaskuntza-
ereduan elementu berritzaileak sartzen dituztenekin hasi eta eredu 
tradizionalagoetan oinarritzen direnekin buka, errealitatea 
askotarikoa eta heterogeneoa da. Ikastetxe motak eragina du, 
antza denez, haur eta nerabeek ikasteko erakusten duten joeran 
eta jarreran, edo balorazioak egitean ematen dituzten iritzietan. 

 
 

- Ingurune sozioekonomikoa: Ikastetxearen inguruneak eta 
familiaren estatus sozioekonomikoak baldintzatzen dute haur eta 
nerabeen ingurune sozioekonomikoa. Batzuetan, kontsultatutako 
agenteek nabarmendu dute ikastetxeak zeharka eragiten duela 
haur eta nerabeen jarreretan eta etorkizuneko aukeretan 
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- Familia mota: Txosten honetan behin baino gehiagotan ikusiko 
dugunez, haurraren edo nerabearen familia-egitura motak eragiten 
du, halaber, familiari buruz duten ikusmoldean edo etxeko 
zereginetan duten parte-hartzean, besteak beste  

 
 
 
 

C. Haur eta nerabe taldeen jarrera, diskurtso eta 
portaerak 

 
 
Taldeen eta espazioaren konfigurazioan eta lehen hezkuntzako 
taldeetan egindako lanean atzemandako jarreretan, generoaren 
araberako zenbait alde esanguratsu hauteman ditugu: 
 

- zenbait talde osatzerakoan, mutilak eta neskak bereizita jarri ditugu 
(mutilak mutilen ondoan eseri dira, eta neskak nesken ondoan, 
hurrenez hurren). 

- lehen hezkuntzan bereziki, mutilek urduriago jokatu dute, eta 
zailago gertatu zaigu mendean hartzea. 

- oro har neskak adiago egon dira eta interes handiagoa erakutsi 
dute; gainera, planteatutako jolas eta dinamikak bete dituzte, neurri 
handiagoan eta lasaiago. 

- neskek gidatutako diskurtsoetan heldutasun handiagoa nabari da, 
lehen eta bigarren hezkuntzan.  

 
Taldeetako parte-hartzaileek elkar errespetatu dute (ideiak errespetatu 
dizkiote elkarri, elkar babestu dute, ikasle gazteagoekin harremanetan 
jartzearen aurkako jarrerarik ez da nabari eta abar). 

Oro har, lehen hizkuntzakoek zein bigarren hezkuntzakoek oso zorrotz 
jokatzen dute, “gaizki” dagoena eta “ondo” dagoena ongi bereiziz. 
Praktikan, ordea, toleranteagoak eta ulerkorragoak dira, eta jarrera 
irekiak erakusten dituzte normaltasunetik aldentzen diren egoeren 
aurrean, edo askatasun indibiduala aldarrikatzen dute egoera horiek 
justifikatzeko. Hau da, hasiera batean ikusmolde eta balorazio moralak 
argiak dira, eta ez dute salbuespenik onartzen. Hausnarketan sakondu 
ahala eta aztertutako dimentsioak baloratzeko adibide zehatzak behar 
dituzten heinean, ordea, jarrera irekiagoak eta ulerkorragoak hartzen 
dituzte fenomeno jakin batean eragina izan dezaketen egoerei 
dagokienez 
 
Bestetik, oso sistema moral argia edo nahikoa zorrotza erakutsi dute 
gatazkak konpondu behar diren moduaren inguruan, baina 
ondorenean arazo handiak dituzte sistema hori praktikara egokitzeko, 
eta gatazka saihesteko edo egoera erlatibizatzeko joera atzeman dugu. 
 
Haurtzaroan eta nerabezaroan “ikasitako” diskurtsoak aurkitu ditugu 
batzuetan. Lehen hezkuntzan bereziki, haurrek artean iritziren bat eraiki 
ez badute planteatutako fenomeno edo aldagai baten inguruan, 
inguruneko diskurtsoez jabetzeko joera dute, familian eta 
komunikabideetan oinarrituz bereziki, eta diskurtso horiek atzematen 
errazak dira, erabilitako hitzak eta esaldiak ez datozelako bat beren 
adineko berezkoekin.  
 
Lehen hezkuntzako haurrei dagokienez, inguruneko segurtasunari eta 
segurtasunik ezari buruz zer esaten duten atertzean, esaten dutenetako 
asko ez dituztela berez sortu nabari da. Inguruneko gatazkak hizpide 
hartzean aipatzen dituztenetako zenbaitek ez diete zuzenean eragiten, 
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eta gainera ez datoz bat taldean egindako lanean planteatu dituzten 
lehentasunekin.  
 
Joera orokorra denik ezin esan dezakegun arren, horren haritik 
nabarmentzekoa da txikienen artean sexuari loturik aipatu dituztenetako 
batzuek, gure ustetan, ez dutela zerikusirik haurren benetako desioekin.  
Hau da, zenbaitetan esanbidez baieztapen sexualak egiten badituzte 
ere, haurren jarrera eta portaerak ez datoz bat adierazpen horiekin. 
Zenbait haurrek diotenez, eduki sexual argia duten jarduerak egiten 
dituzte, bideo pornografikoak ikusten dituzte adibidez, baina gure ustez 
horrek ez du esan nahi benetan hori egin nahi dutenik, gizonek “jardun 
behar duten” bezala jardun nahi dutela baizik.  
 
 
Bigarren hezkuntzako nerabeen kasuan, errendimendu 
akademikoaren gaia aztertzean ikusi dugu adibiderik argiena, baita 
kalifikazio edo emaitza akademiko okerragoak dituen lagunari 
laguntzeko prozesua aztertzean ere. Hala, nolabaiteko kontraesana 
nabari dugu ikasleek familiaren edo ingurunearen bitartez jasotzen 
dituzten mezuen (aurreiritziak, emaitzengatiko presioa, zailtasunak 
dituztenei laguntzean okerrera egiteko beldurra, hobeto doazenengandik 
ez ikasteko beldurra eta abar) eta norbaitekin laguntza elkartrukatzean 
egiaztatzen duten errealitatearen artean. Nerabeek sakoneko eztabaida 
egin behar izan dute beren esperientzia-adibideak ezinbestean 
berraztertzeko, eta, bitxia bada ere, horri esker bakarrik lortu dute beren 
iritzi propioa, aurreiritzi gutxiagorekin, ematea.  
 
 
 
 

D. Ama, aita eta irakasle taldeak 
 
Ikerketa honetan parte hartu duten haur-hezkuntzako irakasleek oso 
profil zehatza dute, gehienak 40-50 urteko emakumeak baitira. Lehen 
hezkuntzan ere irakasle gehienak emakumeak dira, eta hori 
egiaztatzeko aukera izan dugu, batetik, irakasle taldeak osatzean, eta, 
bestetik, haur eta nerabeen ahotan, errealitate hori eman digutelako 
aditzera irakasleak eta irakasleekiko harremanak hizpide hartu 
dituztenean; ildo horretatik, haur-hezkuntzan eta lehen hezkuntzan 
gizonezko gutxi daudela adierazi digute. Bigarren hezkuntzatik aurrera, 
gizonen presentzia handiagoa da irakasleen artean.  

 
Irakasle taldeekin jarduterakoan atzeman dugu, halaber, nolabaiteko 
nekea eta motibazioa galdu izanaren sentimendua, eta hainbatek 
“erreta” eta “lanpetuta” daudela adierazi digute, eta esan beharra dago 
litekeena dela egoera horrek diskurtsoetako batzuetan eragina izatea. 
Horien arabera, familien eta irakasleen artean zubiak eraiki beharko 
lirateke gatazka edo desadostasuna gainditzeko, baina batzuetan 
irakasleek ez dute inolako ekimenik hartzen komunikazio-kanal horiek 
ezartzeko.  

 
Gurasoei egindako kontsultan ere emakumeek gehiengo zabala osatu 
dute, eta oso aita gutxi batzuek baino ez dute parte hartu. 
Kontsultatutako aita eta amak Irakasleen Gurasoen Elkarteko 
kideak dira, eta hortik zera ondoriozta dezakegu, aita eta ama horiek 
neurri handiagoan inplikatzen direla seme-alaben hezkuntzan gainerako 
gurasoak baino.  
 
Ikerketa aita, ama eta irakasleei planteatzerakoan, haurren premia eta 
eskakizunetara hurbiltzeko eskatu diegu, eta oro har litekeena da horrek 
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eragin izana fenomeno horri buruz esandakoetan nolabaiteko kutsu 
negatiboa agertzeko joera. Harritzekoa da, nolanahi ere, belaunaldi 
horietan oso alderdi positibo gutxi nabarmendu dituztela beste 
belaunaldi batzuen aldean, diskurtso eta argudio gehienak negatiboak 
izan baitira. Hala eta guztiz ere, eta joera hori orokorra izan den arren, 
irakasleak izan dira haur eta nerabeei buruzko irudirik ezkorrena 
erakutsi dutenak.  
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5.2- Familia 
 
5.2.1 Familiak eraikitzea 
KONTSULTATUTAKO 

AGENTEAK  
Lehen hezkuntzako adingabeak 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 

 

FUNTSEZKO IDEIAK  
A. Familia haientzat zer den eta zer familia motak sortzen dituzten 
B. Antzeko ezaugarriak dituzten familiak eratzeko joera dute 
C. Zenbait familia mota ohiz kanpokotzat jotzen dituzte 

 
A. Familia haientzat zer den eta zer familia motak 

sortzen dituzten 
 

Segurtasuna eta konfiantza ematen duen 
ingurunea da familia. Haur eta nerabeentzat, 
maitatzen zaituztenek zurekin betetzen duten gunea 
da familia, baina ez du zertan jaio zaren tokia izan. 
Honako elementu hauek osatzen dute familia-eredu 
“ideala”: errespetua, konfiantza, maitasuna, eta 

borrokarik eta indarkeriarik eza. Antza denez, haur eta nerabeen ustetan 
familiek ez dute zertan odol bidezko ahaidez osatuta egon, eta familia 
bat zehazten duten ezaugarriek segurtasunarekin, errespetuarekin, 
maitasunarekin eta konfiantzarekin dute zerikusia.  
 
Ohiko familia-ereduak sortzeko joera dute, hain zuzen ere bikote batek 
(gizona eta emakumea) eta seme-alabek osatutako familia-eredua, 
batzuetan familia zabalagoaren beste zenbait kide erantsita. 
Gehienetan, eraikitzen dituzten familietako kideek antzeko ezaugarriak 
dituzte (arraza, kondizio soziala eta ezaugarri soziodemografikoak), eta, 
horri eustea ezinezkoa denean, kide berria “adoptatutzat” jotzen dute. 

 

 
Lehen hezkuntzan sortutako 

familia 

 
Bigarren hezkuntzan sortutako 

familia 

 
Adinean aurrera egin ahala, errazago identifikatzen dituzte 
bestelako familia-ereduak. Hala, txikienentzat, hau da, 8 urtez 
azpikoak direnentzat, familia-eredu ideala familia mota ohikoenaren ildo 
beretik doa, hau da, emakumeka eta gizonak osatutako bikotea, antzeko 
ezaugarri fisikoak eta antzeko estatus sozioekonomikoa eta adina 
dauzkatenak, eta, batzuetan, familia zabalagoaren (aitona-amonak, 
osaba-izebak eta abar) zenbait kide ere biltzen dituzte eredu horretara. 
Adinean gora egin ahala, 8 urte betetzen dituztenez geroztik aurrera 
bereziki, beste zenbait familia-eredu ere sortzen dituzte, adin 
desberdinetako bikotekideek osatutako familiak, arraza arteko familiak, 
pertsona bakarrekoak eta abar.  
 

 
6-9 urtekoek sortutako familia 

 
9-12 urtekoek sortutako familia 

 

Ohiko familia-ereduak 
sortzeko joera dute. 
Adinean aurrera egin 

ahala, bestelako familia-
ereduak ere ikusten 

dituzte. 
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Lehen hezkuntzan aztertu ditugun taldeetako batean, txikienen artean 
zaintzailearen irudia agertu da familia-egituraren zati gisa, eta 
nerabeek, zenbaitetan, nerabearen mutil-laguna edo neska-laguna 
erantsi diote familia-ereduari.  
 
Azken batean, gizonak eta emakumeak osatutako bikoteak, seme-
alabak dituenak, osatzen du familia-eredu ideala haur eta nerabeentzat, 
edo bestela familia zabalak (gizonak eta emakumeak osatutako 
bikotea, seme-alabak, eta familia zabalagoaren beste zenbait kide, 
haiekin bizi direnak, hala nola aitona-amonak eta osaba-izebak). 
 
Familia zabalak sortzeko joera ohikoagoa da landa-eremuetako taldeen 
artean eta 6-9 urteko haur txikienen artean. 
 
B. Antzeko ezaugarriak dituzten familiak eratzeko joera 

dute 
Familiak eraikitzeko prozesuaren hasieran, 
irudien edertasuna ebaluatzeko joera dute, 
bikoteak osatu eta familiak eratzeko: 
 
 
 
 
- “Begira, mutil hau ederra da, eta neska eder 

honen ondoan jarriko dugu” 
- Baina beste honekin hobeto egongo litzateke, ezta?” 
- “Neska hau lodia da” 
- “Aizu, baina mutil hori itsusia da, ez ezazu neska horrekin jarri!” 
- “Hau lodia da; hortaz, lodiarekin” 

- “Itsusia, itsusia, itsusia, itsusia, mutil hau itsusia da… mutil hau neska 
honekin… itsusia…eder-ederra… agurea atsoarekin… hau ikaragarri 
itsusia da…” 
 
Haur eta nerabeek, lehen hezkuntzan dihardutenek bereziki, pertsonen 
edertasunaren araberako sailkapena egiten dute buruan, “justizia edo 
lege natural” moduko bat jotzen dutena : “Mutil eder bat neska itsusi 
batekin elkartzea ez litzateke bidezkoa izango; izan ere, munduan 
hainbat neska eder egonik, bera bezain ederra den neska batekin egon 
beharko luke” Gaia sakonetik aztertzean zera ikusten dugu, haurrek 
salbuespenak onartzen dituztela baldin eta bikotekideek elkar maite 
badute, baina, nolanahi ere, eredu hori mundu “idealetik” urrun egongo 
litzatekeela. “ Nahitaezkoa den biak ederrak izatea? Beno, elkar 
maitatzen badute agian ez da beharrezkoa izango”. 
 
Hala, haur eta nerabeek etengabe neurtzen dute eskuragarri dituzten 
irudien edertasuna, antzeko ezaugarriak dituzten familiak eratzeko. 
Ezaugarri fisikoak ez ezik, haur eta nerabeek beste zenbait ezaugarri 
ere hartzen dituzte kontuan familia bat eratzerakoan, hala nola 
estatusaren proiekzioa, adina, arraza edo kondizio soziala, familiak 
eraikitzeko erabilitako irudietatik ondorioztatzen denez.  
 
- Aberatsen familia da hau…..enpresaburu familia 
- Itxuragatik, haur hau adoptatua da 
 
Familia horiek sortzean irudi jakin batzuk alde batera uzten dituzte, 
antzeko ezaugarri soziodemografikoetan oinarritutako irizpideak bete 
ezin ditzaketelako: 
 

 
“Mutil eder bat neska itsusi 
batekin elkartzea ez litzateke 
bidezkoa izango; izan ere, 

munduan hainbat neska eder 
egonik, bera bezain ederra den 
neska batekin egon beharko 

luke” 
(Lehen hezkuntza) 
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- “Hau gurpil-aulki batean dago, eta ezin du haur baten ardura bere gain 
hartu” 
- “Kontua da mutil beltzik ez daukagula, neska beltz honekin jartzeko” 
- “Mutil hau egokia da benetan, eta beretzako neska ederrik ez daukagu 
eskura. 

 
Aurreko atalean aurreratu dugunez, argi eta 
garbi ikusten da adingabeek adinean 
aurrera egin ahala gero eta errazago 
identifikatzen dituztela bestelako familia-
ereduak.  

 
C. Zenbait familia mota ohiz kanpokotzat jotzen dituzte 
 
Aldez aurretik adierazi dugunez, adingabeek sortutako familia-eredu 
idealaren arabera, familiaren nukleoa osatzen duen bikotea gizon batek 
eta emakume batek osatzen dute, antzeko adina, arraza eta kondizio 
soziala dauzkatenak. Errazago ikusten dute seme-alabak edo familia 
zabalagoaren bestelako ahaideak (osaba-izebak adibidez) gizarte-
ingurune eta arraza desberdinetakoak izatea, baina sexu bereko, 
arraza desberdinetako edo kondizio sozial desberdinetako bikoteak 
eratzea “ohiz kanpokotzat” —baina posibletzat— jotzen dute.  
 
Hortaz, lantaldeek, 9 urtetik gorakoek bereziki, sortzen dituzte familia-
eredu berri horiek guztiak, baina zenbait aukera beste batzuk baino 
“normalagotzat” jotzen dituzte. Esaterako, seme-alabarik gabeko 
bikoteak, belaunaldi arteko bikoteak edo arraza desberdinetako 
pertsonek osatutakoak, nolabaiteko naturaltasunez eta normaltasunez 
onartzen dituzte.  
 

Nolanahi ere, belaunaldi arteko bikoteei dagokienez ñabardura bat egin 
behar da. Egia da taldeak onartu egiten duela adineko emakume batek 
bikotekide gazteagoa edukitzea eta alderantziz, baina hala eta guztiz 
ere, emakumea gizona baino zaharragoa baldin bada, egoera hori 
barregarri uzteko joera nabari da: “atso horrek diru asko izango du, 
seguru”; izan ere, “gazteak gazteekin ibiltzea da normalena”. 
 
Bestetik, sexu bereko bikotekideek osatutako familiek ere burlak pairatu 
behar dituzte eraikitze-prozesuan, baina alor horretan ere esan beharra 
dago normalagotzat jotzen dituztela gizonek osatutako bikoteak bi 
emakumek osatutakoak baino. 
 
Familia-eredu berri horiekiko nahiko jarrera tolerantea erakusten dute. 

Batetik, “normalak” iruditzen zaizkiela adierazten 
dute eta gizarteak ere normaltzat jo behar dituela, 
eta haien ustetan “ohiz kanpokoak” diren kasuak ere 
“begi onez ikusten dituzte”. Bestetik, familiak 
sortzeko prozesuan, homosexualen familiak sortzen 
direnean, edo emakumea gizona baino askoz ere 
zaharragoa den belaunaldi arteko bikoteak 

sortzerakoan, familia-eredu horiek barregarri uzteko eta horiei buruz 
txantxak egiteko joera nabari da, haur txikienen artean bereziki.  
 
Bikote homosexualei dagokienez, zenbait haurrek normaltzat jotzen 
dituzte familia horiek, eta beste batzuen jarrerak tolerantzia txikiagoa 
ematen du aditzera, horrelako bikoteak barregarri uzten baitituzte. 
Nolanahi ere, azken buruan taldeak adosten du familia homosexualak 
onargarriak direla, egungo gizartearen beste familia-eredu bat den 
heinean.   
 

 
Familiak eratzeko, adina, sexua, 

arraza eta estatus soziala hartzen 
dituzte kontuan, erabilitako irudien 

arabera 

Homosexual edo 
lesbiana bikoteek 

osatutako familiak dira 
burla gehien pairatu 

behar dituztenak, baita 
emakumea gizona 
baino nabarmen 

zaharragoa denean ere. 
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Jarraian, haur eta nerabeek “ohiz kanpokoagoak” diren familia mota 
horietako bakoitza nola ikusten duten aztertuko dugu, ikuspegi horren 
alderdi esanguratsuenetako batzuk zehaztuz: 
 
Belaunaldi arteko familiak: Zenbait taldek, berez, belaunaldi arteko 
familiak sortzen dituzte, adineko gizon batek eta emakume gazteago 
batek osatutakoak. Kasu horretan estereotipotan oinarritutako eskemak 
errepikatzen dira. Demagun emakumea gizona baino zaharragoa dela, 
eta gainera seme-alabak badituztela; kasu horretan, emakumea 
gizonaren amatzat jotzen dute, eta gizona, berriz, alarguntzat edo 
banandutzat. Gizona emakumea baino nabarmen zaharragoa bada, 
ordea, ohiko familiatzat jotzen dute automatikoki, aita batek, ama batek 
eta seme-alabek osatutako familiatzat alegia.  
 
Belaunaldi arteko bikoteak barregarri uzten dituzte baldin eta emakumea 
gizona baino zaharragoa baldin bada. Ildo horretan, neskek adierazi 
digute bikotekidea hautatzean nahiago izaten dutela mutila zaharragoa 
izatea, horren zergatia azaltzen ez badakite ere. Ikuspegi hori normaltzat 
jotzen dute gainera: “ez dakit zergatik, baina hala izan da beti”.  
 
Homosexual edo lesbiana bikoteek osatutako familiak: Haur eta 
nerabe helduenen (zortzi edo bederatzi urtetik gorakoen artean bereziki) 
taldeetako batzuek, homosexual bikoteek osatutako familiak sortu 
dituzte berez, seme-alaba adoptatuak dituztenak. Horrelako familiak 
barregarri uzten dituzte, eta normalagoa da gizon homosexualek 
osatutako bikoteak izatea. Nolanahi ere, haur eta nerabe guztiek ez dute 
familia-harreman hori “familiatzat” hartzen. Zenbait arrazoi aipatzen 
dituzte horretarako: “oso bitxia da”, “ezin dute seme-alabarik eduki”.  
Emakume lesbianek osatutako bikoteak bitxiagoak dira haur eta 
nerabeen begitan, txikienen artean bereziki. Zenbait arrazoi ematen 

dituzte horretarako: “harritzekoa da benetan bi emakume elkarri musuka 
irudikatzea”, “hazi-banku batera joan beharko lukete seme-alabak 
edukitzeko”. 
 
Pertsona bakarreko familiak: Aukera hori ez da berez sortu taldeetan, 
eta ez dute familiatzat jotzen honako arrazoi hauengatik, besteak beste: 
“emazterik ez dauka”, “armiarmak nonahi ibiliko lirateke etxean barrena, 
garbitzeko emakumerik ezean”. Pertsona bat bakarrik edo ezkongabeak 
ikusten dituztenean, bikotea galdu ondoren alargundutako pertsonak 
baino ez dituzte ikusten. 
 
Adoptatutako seme-alaba dituzten familiak: Adoptatutako semearen 
edo alabaren irudia naturaltasunez eta normaltasunez ikusten eta 
onartzen dute haur eta nerabeek, baina esan beharra dago irudi hori 
eratzen dutela baldin eta haurra beste arraza edo kondizio sozial 
batekoa bada. Orduantxe jartzen diete adoptatuen etiketa. Adopzioen 
arrazoiak seme-alabak edukitzeko ezintasunarekin lotzen dute 
normalean. 
 
Guraso bakarreko familiak: Egindako talde gehienek berez sortu 
dituzte. Kontsultatutako haur eta nerabeetako askok antzeko familia-
ereduak identifikatzen dituzte hurbileko ingurunean. 
 
Familia bananduen presentzia nahikoa normala da adingabeentzat, 
baina nolanahi ere esan beharra dago horrelako familien inguruan egiten 
dituzten aipamenak esanguratsuak direla. Batzuetan, honako familia-
eredu hau sortu dute: banandutako gizona bere gurasoekin bizi da, 
langabezian dagoelako eta etxerik ez duelako. Banandutako emakumea, 
berriz, bakarrik bizi da, semearekin edo alabarekin. Ildo horretan, 
adingabeek oro har ikusten dute seme-alaben babespea betiere amei 
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dagokiela, eta horrela adierazten dute, argi eta garbi. “Semeak edo 
alabak amarekin joan behar du, babespea betiere amen esku uzten 
dutelako”, “babespea amaren esku uzten dute beti, drogazalea ez bada 
behintzat”. 
 
Haurren ustetan, halaber, gero eta bikote gehiago banantzen dira, eta 
oso denbora laburrean. Haur eta nerabeen ustetan, batzuetan 
banantzeak edo dibortzioak gertatzen dira ezkontzeko pertsona eder bat 
hautatu ostean azkenean ezkongai hori tentela delako, baina baita 
bikotearen barruan liskarrak edo borrokak daudelako edo emakumeen 
aurkako tratu txarrak daudelako ere. 
 
Arraza arteko familiak: Egindako taldeetako batzuek berez sortu 
dituzte. Arraza arteko familiak “normaltzat” ikusten badituzte ere eta 
horrelako familiei buruzko gertuko erreferentziak izan arren, arraza 
arteko familietan arazoak sor daitezkeela uste dute: “arazoak sor 
daitezke, litekeena delako semea edo alaba gizonarena ez izatea eta 
emakumeak beste batekin adarrak jarri izana”.  
 
Horren haritik, kontua hartzekoa da komunikabideek (telesailak) 
eragina izan dezaketela familia-ereduei buruz dituzten ideietan; izan 
ere, sortu berri dituzten familia-ereduei buruz galdetutakoan, horrelako 
familiak telebistaren bitartez ezagutu dituztela ematen dute aditzera. 
Nolanahi ere, hedatuen dauden ereduei dagokienez —hala nola 
dibortzio-prozesuetatik sortutako familiak, aita edo ama desberdinetako 
seme-alabak dituztenak, edo guraso bakarreko familiak—, erreferentzia 
zehatzak aurkitzen dituzte beren ingurunean. Beste familia-eredu 
batzuk, hala nola seme-alabak dituzten homosexual bikoteak, 
telebistaren bitartez ezagutzen dituzte bereziki. 
 

LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

- Antzeko ezaugarri soziodemografikoak 
dituzten familiak eratzeko joera.  
- Irudien edertasuna neurtzen dute antzeko 
bikoteak sortzeko. 
- 9 urte bete arte ohiko familiak eratzen 
dituzte oro har, gizon batek eta emakume 
batek osatutakoak.  
- Familia zabalak landa-eremuetan eratzen 
dira neurri handiagoan, eta haur txikienen 
artean. 
- Bederatzi urte betetzen dutenetik, familia 
tipologia gehiago identifikatzen dituzte. 

- Antzeko ezaugarri soziodemografikoak 
dituzten familiak eratzeko joera.  
- Irudien edertasuna neurtzen dute 
antzeko bikoteak sortzeko. 
- Errazago ikusten dituzte familia-eredu 
berriak. 
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5.2.2 Genero-rolak familian 

KONTSULTATUTAKO 
AGENTEAK  

Lehen hezkuntzako adingabeak 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Gurasoak 
Irakasleak 

 

FUNTSEZKO IDEIAK  A. Rol eta zereginen banaketa amaren eta aitaren artean 
B. Haur eta nerabeen parte-hartzea familian 

 
A. Rol eta zereginen banaketa amaren eta aitaren artean 

 
Kideen sozializaziorako lehen espazioa da 
familia, eta hortaz familiaren barruan 
transmititzen dira lehen aldiz pertsonak 
eta gizartea bere osotasunean gidatzen 
dituzten arau eta balioen sistemak. Hala, 

hasiera-hasieratik, balioak eta arauak bi sexuen artean bereizteko 
sistema sustatzen du familiak, eta horrela nortasuna eta genero-rola 
finkatzen ditu. Arau sozialek pixkana-pixkana argitzen dituzte pertsonek 
beren gain hartu beharreko rolak. Eta horren haritik ezin dugu alde 
batera utzi gizarteak guztiz baldintzatzen duela familiako kide bakoitzak 
bete beharreko rolari buruz indarrean dagoen ideia.  
 
Familia-testuinguruak genero-bereizketa indartzen du, eta emakume eta 
gizonei jarduera desberdinak esleitzen dizkie familia-egituraren barruan. 
Hortaz, familia da sexu-tipifikazioko prozesuaren kate-maila nagusia. 
Sexu-tipifikazioko prozesu hori familietan nabari da, ez bakarrik 
belaunaldi berriei balioak transmititzean, baita familia osatzen duten 
pertsonen artean ezartzen diren harreman-jarraibideen berezkoa, 
garrantzizkoa eta eztabaidatu ezinezkoa den heinean ere. 
 

Familiaren arau eta rolen malgutasuna izan daiteke familia-
funtzionamendu egoki baten garrantzizko adierazle bat, hau da, arauak 
zorrotzak ez izatea, osagarritasunean oinarritzea eta familia osatzen 
duten guztiek kontzienteki onartzea. Nolanahi ere, etxeko zereginak 
generoaren arabera nola banatzen diren aztertzen dugunean, sexu 
bakoitzari ezarritako arauei dagokienez, familia-portaera egoki bat nekez 
lortuko da baldin eta egitura tradizionalak mantentzen badira, non, 
zeregin horiek banatzean, emakumeei erantzukizun handiagoa eta 
gizonei bigarren mailako rola esleitzen zaien, hurrenez hurren.  
 
Ildo horretatik, ohiko familia tradizionalaren eredua poliki-poliki 
apurtzen ari dela nabari da, hau da, gizon eta emakumeen, aita eta 
amen, seme eta alaben arteko hierarkia zorrotza, gizonentzako eta 
emakumeentzako rol espezifikoak eta publikotasunaren eta 
pribatutasunaren arteko dikotomia (mundu publikoa gizonaren eremua 
da, eta emakumeari, aldiz, pribatua dagokio soilik) apurtzen ari dira, 
baina nolanahi ere esan beharra dago oraindik ere emakumeak 
erreferentzia izaten direla etxeko espazioa antolatzerakoan.  
 
Hala, haur eta nerabeen ahotan jaso dugun informazioak zera ematen 
digu aditzera, etxeko espazioa antolatzeko eta familia-nukleoari 
zerbitzuak eskaintzeko erantzukizuna oraindik ere emakumeen 
erantzukizuna dela. Normalean emakumeak izaten dira etxea 
antolatzeaz eta etxeko zereginez arduratzen direnak, eta emakumeak 
izaten dira, halaber, haurrek egindako jardueren kontrolaz eta 
jarraipenaz gehien arduratzen direnak, haur-hezkuntzan eta lehen 
hezkuntzan bereziki. Nolanahi ere, antza denez, gizonen presentzia gero 
eta garrantzi handiagoa hartzen ari da familiaren barruan. 
 

Emakumeak etxeko lanez 
arduratzen dira hobeto egiten 

dituztelako edo gusturago 
egiten dituztelako  



   
   

  Familia 

 

30 

Normalean aita lanean aritzen da emakumea baino neurri handiagoan, 
eta adingabeek hautematen dute lan gehiago daukatela edo lanean 
denbora gehiago ematen dutela. Horregatik, astean zehar gutxiago 
egoten dira aitarekin, une jakin batzuetan bakarrik, eskolako etxeko 
lanak egitean, dutxatzeko unean haur txikienen kasuan, eta abar; 
asteburuan, aldiz, denbora gehiago ematen dute aitarekin. 
 
Etxeko zereginei dagokienez, aldiz, amak parte-hartze handiagoa 
dauka, eta aitek zeregin gutxi batzuen ardura baino ez dute hartzen: 
xurgagailua pasatzen dute, arropa zintzilikatzen dute edo 
ordenagailuarekin zerikusia duten zereginen ardura hartzen dute 
adibidez, edo bestela asteburuan baino ez dute parte hartzen, edo ama 
gaixorik dagoenean. 
 
Emakumeek etxeko zereginen ardura handiena zer dela-eta hartzen 
duten hausnarketa egiteko eskatu diegunean, lehen hezkuntzako 
haurrek honako arrazoi hauek eman dizkigute, besteak beste: “hobeto 
egiten dute”, “orain artean hala izan da beti”, “lanetik datozenean egiten 
dute gustuen", “aitak beste zenbait gauza egiten ditu”, “aita alfer samarra 
da”, “sukaldari hobeak direlako”, eta abar. 
 
Nerabeen artean, beren familietan etxeko zereginak nola banatzen 
dituzten zehazten ahalegindu garenean, hainbatek erantzun digute 
etxeko zereginak sexuen artean zuzen banatzen dituztela beren 
etxeetan. Alabaina, ikerketan aurrera egin ahala, zera atzeman dugu, 
amak direla zeregin kopuru handienaren ardura hartzen dutenak, eta 
amak direla, halaber, zeregin horiek antolatzen eta banatzen dituztenak. 
Hala, “betidanik femeninoak” izan diren zereginetan aitak gehiago 
inplikatzen direla atzeman dugu, baina ez dugu hauteman amak 
“betidanik gizonezkoetan” izan direnetan parte-hartze handiagoa 

dutenik, eta familiaren barruan antolamenduaz eta zerbitzuak emateaz 
arduratzen den aitarik ere ez dugu ikusi. 
 

Nerabeek argudio eta arrazoi 
sendoagoak eman dizkigute gizon eta 
emakumeek familien barruan betetzen 
duten zeregina justifikatzeko. Matxismoan 
oinarritutako familia-sistema bat eta 

ohitura dira nerabeek etxeko rol eta zereginen banaketa azaltzeko 
emandako arrazoi nagusiak: “betidanik izan da horrela, familia berez 
matxista delako”. Sexuaren araberako lan-bereizketa ere hartu dute 
hizpide hausnarketa egitean: “emakumeen lanak okerragoak dira”, 
“emakumeen lanak ez dira hain gogorrak, ez dituzu ikusten etxeak 
eraikitzen, esaterako”, edo “emakume gehienak garbitzen eta 
zerbitzatzen aritzen dira”.  
 
Azken buruan, ama zaintzailea eta zerbitzu-emailea da familia-
taldearentzat. Etxeko zereginei dagokienez, haur eta nerabeak ohartzen 
dira zeregin horien banaketa ez dela bidezkoa, eta horren haritik uste 
dute gurasoek gehiago lagundu beharko luketela. Hala ere, jarrera hori 
barkatzeko joera nabari da, familiarentzat beharrezkoak diren beste 
zenbait zereginetan dihardutela uste dutelako. Lehen hezkuntzako 
azken urteetan eta nerabezaroan, neskek gehiago aldarrikatzen dute 
zereginak zuzen banatu beharko liratekeela, eta neurri txikiagoan 
justifikatzen dute gurasoen jarrera. 
 
 
 
 
 

Nerabeen arabera, beren 
etxeetan etxeko zereginak 

zuzen banatzen dira 
generoen artean. 
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LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

- Berez erantzuten dute amak direla, 
bereziki, etxeko zereginez arduratzen 
direnak. 
- Hasiera batean ez dute egoera hori 
bidegabetzat jotzen, gurasoak lanean ari 
direlako, eta amek ardura hori denbora 
gehiago dutelako hartzen dutelako, edo 
besterik gabe ardura hori hartu nahi 
dutelako. 

- Hasiera batean, etxeko zereginak 
amaren eta aitaren artean zuzen 
banatzen direla adierazten dute. 
- Gaiari buruzko ikerketan aurrera egin 
ahala, desorekak ikusten dituzte 
zereginen banaketan, eta matxismoan 
oinarritutako sistemari edo sexuaren 
araberako lan-bereizketari egozten diote 
hori.  

 
B. Haur eta nerabeen parte-hartzea familian 

 
Haur eta nerabeek botere-maila 
handiagoak hartu dituzte familiaren 
antolamenduaren barruan. Aita, ama eta 
irakasleek aipatu digute ideia hori, eta, 
haur eta nerabeek ere, familia barruko 

harremanei dagokienez egin dituzten adierazpenetako batzuetan, familia 
haur eta nerabeen inguruan antolatuta dagoela eman digute aditzera.  
 
Haur eta nerabeei familia-antolamenduarekin zerikusia duten 
askotariko kontsulta ugari egiten zaizkie. Gurasoek eta irakasleek 
diotenez, zer jan nahi duten, zer arropa jantzi nahi duten eta oporrak non 
eman nahi dituzten galdetzen diete, besteak beste, familia-taldearen 
erabakiak hartzeko prozesuan parte har dezaten.  
 
Haur eta nerabeek erabaki horietan parte hartzeko aukera dutela uste 
dute, eta zera adierazi digute, erraz lortzen dutela aitak edo amak 
prestatutako janaria aldatzea edo behar duten diru guztia ematea, 
adibide batzuk ematearren. Gainera, haur eta nerabeen ikuspegitik, 

gurasoek agindutako zigorrak ez ohi dira zorrotzegiak izaten, eta ez dute 
arazo handirik ikusten agindutako zigorrak ken ditzaten konbentzitzeko.  
 
Lehen hezkuntzako haurrek, oro har, ondo asko dakite zenbait 
estrategiaren jabe direla, eta horiek erabiliz aita edo ama konbentzi 
dezaketela zerbaiten inguruan. Esaterako, behin eta berriz eska 
diezaiekete gurasoei zigorra kentzeko, tematuta erabat, edo bestela 
arrazoitzera jo dezakete, baldin eta elkarrizketa bidea izan daitekeela 
uste badute. Gurasoei koipea emateko aukera ere badute, edo bestela, 
zuzenean, egia ezkuta dezakete edo gezurra esan. 

 
Gurasoen ustetan, gaur egun haur eta 
nerabeei azalpen gehiegi ematen 
dizkiete gauza jakin batzuk egiteko edo 
ez egiteko arrazoien inguruan.  
 
Familiek eta irakasleek uste dute 
gurasoek autoritatea galdu dutela eta 

haurrek gero eta botere handiagoa dutela, familiaren eremuan erabakiak 
hartzeko eta eragiteko. Autonomia-galera horren haritik, irakasle eta 
gurasoen ustetan familiaren gehiegizko babesak ondorio txarrak ditu 
haur eta nerabeen autonomian.  
Antza denez, gurasoek, eredu autoritarioetatik urrundu nahian, ez 
dute asmatu nolabaiteko oreka aurkitzen hurbileko familia-harremanen 
eta familia barruko konfiantza handiagoaren artean. Izan ere, 
horretarako ezarritako arauak eta mugak gehiegi desitxuratu dira, 
familien ustetan. Itxura denez, haur eta nerabeen aurrean "gaiztoak" 
izateko nolabaiteko beldurra nagusitu da guraso eta irakasleen artean: 
 
 “Atzerakoi ez izateko, behar baino aurrerago joan gara” (IGEak) 

Familiaren bizitza haur eta 
nerabeen inguruan 
antolatzen da, haur-

hezkuntzan eta lehen 
hezkuntzan bereziki. 

“Batzuetan informazio 
gehiegi ematen diegu, baina 

horrek ez du inora 
eramaten; jakin beharko 
lukete gauza jakin batzuk 
ezin dituztela egin arauak 

direlako, eta kitto” 
(IGEak) 



   
   

  Familia 

 

32 

“Gurasoek ez dute pelikulako gaiztoak izan nahi, eta horregatik 
norabidea galdu dute” (irakasleak) 
 
Ildo horretatik, gurasoek ondo asko dakite haur eta nerabeek etxeko 
zereginetan parte-hartze "sinbolikoa" izatea izan daitekeela haur eta 
nerabeen autonomia-galeraren erakusgarri nagusietako bat. 
  
Lehen hezkuntzako haurrek, zereginak beren kabuz egin beharrean, 
parte-hartze sinbolikoa dute, antza, aitari edo amari etxeko 
zereginetan laguntzerakoan. Askorentzat agindutako zeregina da hori, 
baina esan beharra dago hainbatek uste dutela, banantze- eta dibortzio-
prozesuetatik datozen familietako haurren artean bereziki, gurasoei 
etxeko zereginetan lagundu behar zaiela, atseden hartzeko aukera izan 
dezaten. Zehazkiago, ohea egiten dutela edo mahaia jartzen dutela 
adierazi dute, eta asteburuan, edo “ama gaixorik dagoenean”, zeregin 
gehiagotan laguntzen dutela. Aipatzekoa da haurrek adierazi digutela 
ezin konta ahala zeregin egiten dituztela etxean, baina, zereginak 
banan-banan zehazteko eskatu diegunean, parte-hartze hori sinbolikoa 
edo unean unekoa delako ondorioa atera dugula.  
 
Nerabeek egiten dituzten zereginak aztertzean, ez dugu alde handirik 
ikusten lehen hezkuntzan egiten dituztenen aldean, eta, horren haritik, 
nerabeek parte-hartze are txikiagoa dutela esan dezakegu. Antza denez, 
ez dituzte zereginak egunerokotasunaren barruan onartzen, eta 
"aginduei" jarraiki jarduten dute: “agintzen didatena betetzen dut”. 
Onartu dute, halaber, ahal dela ez dituztela zeregin horiek betetzen 
(“ahal dudanean ezkutatzen naiz”), eta nerabeek betiere behar adina 
denbora eduki behar dutela zeregin horiek gauzatzeko: “denbora 
dudanean egiten dut”. Familiako kideak diren heinean, zeregin horietan 
parte-hartze handiagoa eduki beharko luketela onartzen dute. 

 
Bestetik, nerabeen artean zereginak generoaren arabera bereizita 
banatzen direla ikusten dugu. Ildo horretatik, zera adierazten dute, 
neskek zeregin gehiago egiten dituztela etxean sexu desberdinetako 
anai-arrebak daudenean, eta, zereginak egitea borondatezkoa denean 
ere, neskak gehiago inplikatzen direla.  
 
Sortuko duten familian zereginak nola banatuko dituzten galdetuta, 
aho batez erantzun digute banaketa bidezkoa izango dela. Neskek 
gehiago errebindikatzen dute (“bikotekidea abandonatuko lukete edo ez 
liokete baimenduko”), baina zenbait salbuespen ezarri dituzte banaketa 
bidezko horretan, hau da, bikotekideetako batek denbora gehiago izanez 
gero, zeregin gehiagoren ardura hartu beharko lukeela uste dute.  
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LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

-  Etxeko zereginak nork egiten dituen 
galdetuta, erantzun egozentrikoa 
nagusitu da, eta zeregin askoren ardura 
hartzen dutela adierazten dute 
- Parte-hartze sinbolikoa gurasoei etxeko 
zereginetan laguntzean. 
- Nesken artean edo banantze- edo 
dibortzio-prozesuetatik datozenen artean 
gehiago dira zereginak borondatezkoak 
direla uste dutenak.  

- Oso parte-hartze txikia etxeko 
zereginetan 
- Etxeko zereginak agindu egiten 
dizkietela uste dute 
- Zereginak sexuaren arabera bereizita 
banatzen direla ikusten dugu 
- Etorkizuneko familia-ereduari jarraiki, 
etxeko zereginak zuzen banatuko lirateke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3 Familia-harremanak 

KONTSULTATUTAKO 
AGENTEAK  

Lehen hezkuntzako adingabeak 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Gurasoak 
Irakasleak 

 

FUNTSEZKO IDEIAK  
A. Familia barruko komunikazioa 
B  Familian ematen duten denbora 
C Familia barruko gatazka  

 
 
A. Familia barruko komunikazioa 
 
Oro har, adingabeak gustura daude familia barruko 
komunikazioarekin, haurtzaroan zein nerabezaroan. Nolanahi ere, 
gurasoekin gai jakin batzuei buruz hitz egiteko zailtasunak dituztela 
adierazi digute, eta, hazi ahala, familia barruko komunikazioa gero eta 
zailagoa dela azaldu dute.  

Lehen hezkuntzako haurrentzat, 
afalordua izaten da, antza, aste barruan 
gurasoekin hitz egin ahal izateko unerik 
onena. Landa-eremuetakoek bazkalordua 
ere aipatu dute, hiri-eremuetakoek baino 
neurri handiagoan.  
 
Eskolako zereginei, eskolaz 

kanpokoei, telebistako emanaldiei eta abarri buruz hitz egiten dute 
familiakoekin.  
 
Gurasoentzat garrantzitsua da, halaber, eguneko une jakin bat 
aukeratzea familia barruko komunikazioa sustatzeko. Bazkalordua une 
egokia dela uste dute, baina lanaren betebeharrak direla medio, 

Lehen hezkuntzan, adinean 
aurrera egin ahala, gero eta 

zailagoa da guretzat 
gurasoekin hitz egitea: “ez 
digute ulertzen, dena puzten 
dute, beti galdezka ari dira, 
dena jakin nahi izaten dute”  
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gehienentzat ezinezkoa da bazkalorduan seme-alabekin hitz egitea, eta 
afalordurako itxaron behar dute horretarako. Nolanahi ere, gurasoek 
ondo asko dakite ordu horietako solasaldiek beren mugak dituztela. 
Honakoak dituzte maiz buruan gurasoek: “leher eginda nago”; “etxeko 
zereginen arduraz gain, dena prest utzit behar dut biharko”. 
 
Haur eta nerabeei gurasoekin partekatzea gehien kostatzen zaizkien 
gauzak barne-barneko gaiekin zerikusia dutenak dira, hala nola 
ikasgelako lagun bat gustatzen zaienekoa, sexualitatea edo lagunen 
arteko gatazkak. Adierazi digutenez, ikastetxearekin zerikusia duten 
gaiei buruz gurasoekin hitz egitea ere zaila egiten zaie, etxeko lanak 
egin ez dituztenean edo irakasgairen bat gainditu ez dutenean bereziki.  
 
Beraz, haurrek zailtasunak dituzte horrelako gaiei buruz hitz egiteko, 
lotsatu egiten direlako gai horiek familiaren barruan planteatu behar 
dituztenean. Horregatik gustatuko litzaieke gurasoak egoeraz 
konturatzea, horrelako gai bat axola zaienean haurrek zeharka egiten 
dizkieten iradokizunen bitartez (diotenez, hala egiten dute), haurrek gaia 
zuzenean planteatu beharrik gabe.  
 
Gurasoen ustez, berriz, seme-alabekin hitz egitea ez da batere erraza, 
denbora asko eta ahalegin handiak eskatzen dituelako: “7 urteko zure 
semearen edo alabaren ahotik zuretzat interesgarria den zerbait entzun 
arte, denbora asko eman behar duzu txorakeriak entzuten”. 
 
Adinean aurrera egin ahala, familiaren barruan komunikatzeko 
zailtasunak areagotzen dira, gurasoek, irakasleek eta nerabeek 
adierazten dutenez, eta haurrak nerabezarora iristearekin batera 
sortzen dira zailtasun handienak.  
 

Ildo horretatik, nerabeek adierazi digute familia barruan harreman eta 
komunikazio arinak dituztela. Nolanahi ere, dagoeneko ez dute nahi 
gurasoei beren arazo eta zailtasunen berri eman, gauza horietarako 
berdinen taldea edo adin bertsuko anai edo arrebaren bat dutelako 
eskura. Hala eta guztiz ere, familiara jotzen jarraitzen dute, baldin eta 
arazoak larriak badira edo hartu beharreko erabakia garrantzitsua bada. 
Taldeetako parte-hartzaileak adierazi digutenaren arabera, amekin 
komunikatzea errazagoa da.   
 

Nerabeentzat ez da erraza gurasoekin 
barne-barneko gaiei buruz hitz egitea 
honako arrazoi hauengatik:  
 

- Aita eta amentzat, nerabeak haur txikiak dira oraindik. 
- Nerabeek, berriz, gurasoek arazoa ez dutela ulertuko uste dute. 
- Gurasoek ez diete seme-alaben arazoei behar adinako 

garrantzia ematen. 
 

Komunikazio-zailtasun horiek zer dela-eta gertatzen diren galdetuta, 
nerabeek adierazi digute helduei dagokiela komunikazio-zailtasun 
horien gaineko erantzukizuna.  
 
Bigarren hezkuntzako ikasleen ustetan, hobe da barne-barneko gaiei 
buruz berdinen taldearekin hitz egitea, talde horretako kideek antzeko 
adina eta kezkak dituztenez, arazoa hobeto ulertuko dutela uste 
dutelako. Anai edo arreba zaharrago bat ere izan daiteke aholkulari 
egokia, esperientzia pixka bat gehiago izanik, oraindik ere nerabearen 
errealitatetik gertu dagoelako.  
 

“Gure arazoak txorakeriak 
dira gure gurasoontzat” 

(Bigarren hezkuntza) 
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Alde handia dago ikasleak berdinen taldetik jaso dezakeen 
informazioaren eta aitarengandik edo amarengandik jaso dezakeenaren 
artean: gurasoek portaera egokiari eta helduari buruzko aholku emango 
diote; berdinen taldeak, aldiz, arazoa konpontzeko aukera edo erantzun 
errazen eta azkarrenei buruzko informazioa eskainiko dio. 
 
Gurasoek ere uste dute nerabezarora iristearekin batera familia-
komunikazioa konplikatu egiten dela, besteak beste nerabeak “mundu 
guztiaren aurka” daudelako. Familiek nerabeei leporatzen diete zailtasun 
horien erantzukizuna, eta komunikatzeko zailtasun handiak dituztela 
uste dute.  
 
Askotan, gurasoak irrikan egoten dira seme-alabekin hitz egiteko, eta, 
antsietate horrek bultzatuta, galdeketa moduko bat egiten diete 
informazioa lortzeko, nahiz eta jarrera hori familia barruko 
komunikaziorako guztiz kontrakoa izan, nerabeek adierazi digutenez.  
 
Ohartu garenez, familiek komunikazio-arazoak hautematen dituzte 
familia barruan, pixkana-pixkana sortzen diren beste zailtasun batzuen 
sorburuan daudenak. Komunikazio-zailtasun horiek haurtzaroko lehen 
urteetan sortzen dira, eta pixkana-pixkana hazten joaten dira, bigarren 
hezkuntzan erabateko urruntzera iristeraino.  
 
Dirudienez, komunikazioa onbideratzea ez da lan erraza izaten 
zailtasunak agertzen direnean, komunikazioa erraztuko duen 
konfiantzazko giroa beharrezkoa delako, adin goiztiarretatik gorpuzten 
joan behar dena.  
 

Kasu horretan, adingabeen erreferentziazko komunikazio-ereduek 
eragiten dute bereziki: “gurasoen arteko komunikazioa egokia dela 
ikusten badute, ikasiko dute”.  
 
 
 
Batzuetan zaila egiten zaie zer esan nahi dieten ulertzea eta adingabeen 
tokian jartzea, baina seme-alabek azken batean hitz egin nahi dutela 
uste dute, nahiz eta batzuetan ez dakiten nola egin behar duten edo 
kontatu behar dizkietenek interesik ez dutela uste duten “gerora hitz 
egiten hasten dira, eta hitz egiteko irrikan zeudela ohartzen zara”. 

 
Irakasleek hauteman dute, halaber, 
familia barruko komunikaziorik ez 
dagoela adin-talde guztietan, baina zera 
azpimarratu dute, aitek eta amek ez 
dutela denbora askorik ematen 
komunikazio hori sustatzeko, eta adin 
horretako neska-mutilekin ezer gutxi hitz 

egiten dutela.  
 
 
 

“13 urte dituela ezin diozu 
eskatu zer gertatzen ari 

zaion kontatzea, baldin eta 
denbora askoan kasurik 

egin ez badiozu”  
(IGEak) 
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B.
 
Familian ematen duten denbora 
 

Oro har, lehen hezkuntzako haurrak gustura 
daude familiarekin duten harremanarekin eta 
familiarekin ematen duten denborarekin, baina 
denbora gehiago eman nahi lukete gurasoekin 
eta gainerako senitartekoekin.  

 
Eguneroko bizitzan, aita ez egotea normalagoa da, aldez aurretik 
adierazi dugun bezala ohikoagoa delako lanaldi luzeagoak egitea eta 
egiten dituzten jardueren kontrolaz bereziki ama arduratzea.  
 
Txikienak (6-9 urtekoak) izaten dira gurasoekin denbora gehien 
eman nahi dutenak. Adinean aurrera egin ahala, ordea, gero eta 
gehiago aspertzen dira familian ematen duten denboran eta egoera jakin 
batzuetan, baina nolanahi ere denbora gehiago emango lukete gurasoen 
konpainian.  
 
Familiak oso presentzia urria du lehen hezkuntzako ikasleen aisian eta 
astialdian. Kasu gehienetan, asteburuetara mugatzen da. Erosketak 
egitera, igerilekura edo beste senitarteko batzuk bisitatzera joaten dira, 
eta zenbait kultura-jarduera ere egiten dituzte, zinera joaten dira 
adibidez, eta abar. Txikienen artean (6-9), amak parte-hartze handia du 
astegunetako ikastetxetik irten ondoko aisialdian, eta handienek 
autonomia handiagoa dute aste barruko jardueretarako. Berdinen 
taldeak garrantzi handia du astegunetan egiten dituzten jardueretan. 
Asteburuetan egiten dituzten jardueretan, berriz, gurasoen zeregina 

FAMILIA BARRUKO KOMUNIKAZIO ZAILTASUNAK 
 

NERABEAK: 
Ez digute ulertzen 
Ez dituzte gure barne-barneko 
gaiak partekatu nahi 
Berdinen taldearen garrantzia 
Erantzukizuna gurasoona da 

GURASOAK: 
-Mundu guztiaren aurka daude. 
-Hitz egiteko zailtasunak dituzte. 
- Gurasoak antierreferentzia 
bihurtzen dira. 
- Denborarik eza. 
 

GURASOAK: 
- Zaila da informazio 
esanguratsua bereiztea.  
- Prozesuak denbora 
eskatzen du. 
- Nekea: gatazkek asko 
nekatzen dute. 

IRAKASLEAK: 
Gurasoek behar baino denbora gutxiago ematen dute familia barruko komunikazioa 
sustatzen. Seme-alabekin ezer gutxi hitz egiten dute. 

Haurrek denbora gehiago 
eman nahi lukete 

familiarekin: 
 “ondo egoteko” “gauzak 

erosteko” 
(Lehen hezkuntza) 

 

HAURRAK: 
Ez digute ulertzen 
Lotsatzen gara 
Barne-barneko gaiak partekatu 
nahi lituzkete 
Zailtasunen erantzukizuna 
partekatua da 
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funtsezkoa da, baita gainerako senitartekoen presentzia eta laguntza 
ere, neurri txikiagoan bada ere.  
 
Zer gustatuko litzaiekeen egitea galdetuta, lehen hezkuntzako ikasleek 
familiarekin batera egiteko jarduerak (bidaiak) aipatu dituzte, baita 
berdinen taldearekin batera egiteko jarduerak ere, dantzalekuetara 
joatea adibidez. 
 
Lehen hezkuntzako ikasleei, oro har, ez zaie etxean bakarrik geratzea 
gustatzen. Lehen hezkuntzan, adinean aurrera egin ahala, haurrek 
denbora gehiago ematen dute etxean bakarrik, gurasorik gabe.  
 

Gurasoen esanetan, lehen hezkuntzako 
adinetan oso zaila izaten da ordutegiak 
bateragarri egitea eta lana eta familia 
uztartzea. Hala, adingabeek gero eta 
denbora gutxiago ematen dute familiarekin, 
eta hirugarren pertsonek (aitona-amonak 
edo zaintzaileak) esku hartu behar dute 

adingabeen zaintzan edo arretan. Hirugarren pertsona horien esku-
hartzearen eraginez, gurasoek autoritatea galtzen dute, eta zenbait 
disfuntzio sortzen dira seme-alaben hazkuntzan.  
 
Zuzeneko ondorioetako bat honako hau da: haurrek gero eta denbora 
gutxiago ematen dute beren adineko adingabeekin, helduekin denbora 
gehiago ematen dutelako. Besteak beste, honako ondorio hauek 
atzeman dira: mugarik eta araurik ezaren gaineko eragina, haurren 
gaineko gehiegizko babesa, haurrek frustrazioa onartzeko dituzten 
zailtasunak eta abar.  
 

Horren haritik, gurasoek uste dute Administrazioak ez duela behar 
bezala zehaztu lana eta familia bateragarri egiteko 
planteamendua12. 
 
Irakasleek adierazi digutenez, familiek seme-alabekin ematen duten 
denboraren kantitatearen eta kalitatearen beherakadak lehen 
hezkuntzan eragiten du bereziki, adingabeen afektibitate-premiak 
betetzeari dagokionez bereziki. Hala, irakasleek atzeman dutenez, 
haurrek gero eta gehiagotan jotzen dute haiengana, afektibitate-mailako 
arreta eskatzeko.  
 

Gurasoen ustetan oso garrantzitsua da 
seme-alabak edukitzeko erabakia 
zergatik hartu duten aztertzea, eta, ildo 
horretatik, batzuetan interes pertsonalak 
eta lehengo bizimoduaren erritmoa alde 
batera utzi behar dituztela konturatzen 
dira.  

 
 
Nerabeak ere gustura sentitzen dira beren familiekiko harremanarekin, 
baina adin horretan ez da hain ohikoa familiekin denbora gehiago eman 
nahi izatea, gurasoak nolabait enbarazu izaten direlako haientzat. Hala, 
beheragoko adin taldekoak ez bezala, ez dira bakarrik sentitzen etxera 
iristean inor ere ez dagoenean: “zoriontsua naiz etxetik alde egiten 
dutenean”, “gurasoak gainean ditugu beti”, “nire atzetik ibiltzen dira 
etxean barrena”. Nolanahi ere, zenbait neskak aditzera eman digute ez 
dutela gogoko etxean bakarrik egotea, beldurtzen direlako.  

                                                 
12 Baliabide sozioekonomikoen atalean sakonetik aztertuko da familia eta lana bateragarri egitearen 
inguruko gaia.  

Haurren afektibitate-premiak 
neurri txikiagoan betetzen 

dira, familiek elkarrekin 
ematen duten denboraren 
kantitateak eta kalitateak 
behera egiten dutelako. 

Familia, lana eta bizitza 
pertsonala bateragarri 

egiteko zailtasunen 
ondorioz, haur eta nerabeak 

askotan kargatzat jotzen 
dira 
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Gustatzen ez zaizkien jarduerak hizpide 
hartzean, honako hauekin zerikusia 
dutenak aipatzen dituzte normalean: 
familia-bazkariak, ezkontzak, familiarekin 
bidaian joatea eta abar. Nerabezaroan 
berdinen taldeak hartzen du garrantzi 
berezia, nerabeek beren adineko 

gazteekin ematen dutelako aisia eta astialdiaren zati handiena. 
Erabateko autonomia dute egiten dituzten jardueretan, eta familiaren 
presentzia agindutako edo hautatu gabeko jardueretara mugatzen da 
normalean.  
 

LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

- Gustura daude familiarekin ematen 
duten denborarekin, baina txikienek 
bereziki, denbora gehiago eman nahi 
lukete beren aita eta amekin. 
-Adinean aurrera egin ahala, gero eta 
egoera aspergarri gehiago lotzen dituzte 
gurasoekin ematen duten denborarekin. 
- Familiarekiko aisia eta astialdia 
asteburuetara mugatzen da. 
- Astegunetan gehiago sentitzen dute aita 
ez dagoela, eta amaren zeregina 
funtsezkoa izaten da normalean 
ikastetxetik irten ondoko jardueretan. 
- Familiarekin ematen duten denboraren 
kantitatea eta kalitatea murriztearekin 
batera, afektibitate-premiak sortzen dira, 
batzuetan irakasleek bete behar 
dituztenak. 

- Gustura daude gurasoekin ematen 
duten denborarekin, baina ez dute 
familiarekin denbora gehiago eman nahi. 
- Irakasleen esanetan, nerabeek denbora 
asko ematen dute bakarrik etxean.  
- Badira gustatzen ez zaizkien hainbat 
jarduera, familia-bilerekin zerikusia 
dutenak bereziki. 
- Berdinen taldeak funtsezko garrantzia 
hartzen du aisiako eta astialdiko 
jardueretan. 
 

Gurasoek eta irakasleek ondo asko dakite familiako kideek elkarrekin 
ematen duten denbora nabarmen jaitsi dela. Irakasleek bereziki zera 

uste dute, gaur egungo nerabeek denbora gehiegi ematen dutela 
etxean bakarrik.  
 
Batetik, gurasoen ustetan, horren eraginez beste sozializazio-agente 
batzuek garrantzi handiagoa hartzen dute iraganeko beste garai 
batzuetan baino, eta ildo horretatik zera uste dute, familiak 
transmititutako balioak bigarren maila batera igarotzen direla, 
komunikabideek, berdinen taldeak edo gizarteak oro har transmititutako 
balioen atzera alegia.  
 
Bestetik, irakasleek uste dute gurasoek seme-alabekin ematen duten 
denboraren kantitatea eta kalitatea murriztu izanak zenbait ondorio 
arriskutsu dakartzala berekin: 
 

- Gurasoek denbora gutxiago dute seme-alaben hezkuntzan 
inplikatzeko. Gainera, daukaten denbora ez da kalitatezkoa, 
nekatuta egoten direlako normalean, eta, nekearen ondorioz, 
autoexijentziak ere behera egiten duelako.  

- Familiek zailtasunak dituzte seme-alabekin eman beharreko 
denbora zertan eman hautatzeko. 

- Seme-alabak familiaren erdigune bihurtzen dira, baina 
haientzako mugarik edo araurik ez da ezartzen.  

- Hezkuntzaren erantzukizuna eskolaren esku uzten da, muga eta 
arauak ezartzeari dagokionez. Txikienen kasuan, oinarrizko 
zenbait ikaskuntzaren transmisioa ere ikastetxearen esku uzten 
da, hala nola jaten, komunera joaten edo lokarriak lotzen 
ikastea, besteak beste. Gainera, gurasoek ez dute eskolan 
jasotako ikaskuntza horien jarraipenik egiten, eta, beraz, egiten 
direnean, haurrek ez dituzte behar bezala barneratzen.  

Nerabezaroan ez dute 
familiarekin egon nahi, 

honako arrazoi hauengatik: 
“ez didate uzten nahi 
dudana egiten” “kalaka 

ematen didate egun osoan” 
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- Familiek jokabide jakin batzuen aurrean egindako zigor-
mehatxuak ez dira betetzen: “mehatxu asko egiten zaie, baina 
gero ez da bat ere betetzen; hortaz, haurrek ez dute seriotan 
hartzen” (haur-hezkuntzakoek nabarmendu dute hori). 

  
 

C. Familia barruko gatazka 
 
Lehen hezkuntzako haurrek amaren eta aitaren autoritatea onartzen 
dute, oro har. Haurren hitzetatik ondorioztatu dugunez, naturaltasunez 
onartzen dute muga eta arauak jartzea, eta, zenbaitetan arau eta muga 
horiek gustuko ez badituzte ere, onartu behar dituztela barneratu dute.  
 
Txikienen artean, 6-9 urtekoen artean alegia, amaren autoritatea 
errespetatzen dute eta inork ez du zalantzan jartzen, maila diskurtsiboan 
bederen. Amak presentzia handia du 6-9 urteko adingabeen bizitzan: 
amarekin joaten dira parkera, plazara edo jolastera, eta gainera ama 
zaintzailea da eta muga eta arauak ezartzen ditu espazioaren eta 
astialdiaren erabileran.  
 
Horren haritik, gurasoek onartzen dute haurtzaroan eta lehen 
hezkuntzako lehen urteetan errazagoa dela haurrak gobernatu eta 
kontrolatzea, eta errazagoa dela, beraz, haurrek gurasoen autoritatea 
onartzea.  
 
Familia barruko gatazka gehienak “gaizki portatzeagatik” gertatzen dira, 
edo bestela “gutxiegi” kopuruarengatik, anai-arreben arteko 
tirabirengatik, gela txukundu gabe edukitzeagatik eta abar. Antza denez, 
neskek gatazka gutxiago dituzte familia barruan.  
 

Gatazkak sortzen direnean, gurasoek adingabeak zigortzen dituzte 
normalean, edo bestela errieta egiten diete; alabaina, aldez aurretik 
adierazi dugunez, haurren ustetan zigor horiek ez dira oso zorrotzak 
izaten, eta erraz lortzen dute gurasoen barkamena. 
 
Dirudienez adin horretan ez da informazio- eta komunikazio-
teknologien gehiegizko erabilerarik egiten, eta aitek eta amek, antza, 
haurrek ordenagailuaren aurrean ematen duten denbora kontrolatzen 
dute, baita eskuragarri dituzten edukiak ere. Nolanahi ere, itxuraz 
ikasleek ez dute ikusten kontrol hori eraginkorra denik, eta haien eta 
gurasoen arteko hesi digitalaz jabetzen dira.  
 
Aisialdia hizpide hartzean aipatzen dituzten jardueren artean, txikienek 
(6-9) ez dute ordenagailuaren erabilera aipatzen. 9-12 urtekoek aipatu 
egiten dute, baina gutxiagotan erabiltzen dute, une berezi jakin 
batzuetan bakarrik. Familia osoak erabiltzeko moduko tokian egoten da 
ordenagailua normalean.  
 
Nolanahi ere, gurasoek behin eta berriz esaten dute adin-talde 
horretakoei mugak eta arauak ezartzea dela bidean aurkitzen dituzten 
zailtasun nagusietako bat.  
 
Bestelako senitartekoek egiten dituzten opariak ere zailtasun-iturburu 
dira seme-alaben hazkuntzan: “ez duzu nahi 10 urte bete arte mugikorra 
izatea, baina izebak edo amonak 8 urte betetzean oparitzen dio”. 
 

Nerabezaroan, familiaren autoritatea ez dute 
hainbeste barneratzen, eta, zenbait nerabek 
adierazi digutenez, familiek jarduera jakin batzuk 
mugatzen edo debekatzen badizkiete ere, 

“Ordenagailua gehiegi ez 
erabiltzeko esaten didate, baina 
nik nahi dudana egiten dut” 

(Bigarren hezkuntza) 
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nerabeek beren erabakiak hartzen dituzte muga horiei dagokienez.  
 
Ikasleek adierazi digute familia barruko borrokak ohikoak izaten 
direla, eta, askotan, haiek sorrarazten dituztela onartzen dute. Nerabeen 
eta familien arteko borroka edo tirabira horiek hainbat arrazoirengatik 
gertatzen dira: etxera iristeko ordutegiengatik, anai-arreben arteko 
borrokengatik, pentsamolde desberdinak dituztelako, gehiegi kezkatzen 
direlako (“haiek badakite zer egin dezakezun, hainbat gauza imajinatzen 
dituzte, baina gehiegi puzten dituztenez paranoia sartzen zaie)” edo 
ordenagailuari ematen dioten erabilera dela medio.  
 
Gurasoek adierazi digute nerabezaroan hasten direla autonomia 
handiagoaren errebindikazioen aldeko gatazkak. Hala, familia-
gatazkak ordutegi-mugengatik gertatzen dira bereziki, gauetan iristeko 
orduengatik zehazkiago, asteburuan batez ere.  
 
Teknologia berrien erabilerak zenbait arazo sorrarazten ditu etxean, 
14 urtetik 16 urtera bitarteko nerabeen artean bereziki, zenbait arrazoi 
direla medio: 
 

- gurasoek jarduera horietarako denbora mugatu nahi dutelako 
“gurasoek nahi dute egunean ordubete edo bi ordu nabigatzen 
ibiltzea, baina ni lau ordu edo denbora gehiago ibiltzen naiz, 
asteburuan edo astegunetan gauden, horren arabera”;  

- ezezagunekin txateatzen ibiltzeak ez dielako inolako 
konfiantzarik ematen, eta, txat irekiko sistema erabili beharrean, 
bestelako sistemak (Messenger adibidez) erabiltzea nahiago 
dutelako: “amari ez dio axola Messengerrean ibiltzen banaiz, 
lagunekin ari naizela badakielako; txateatzen hasten banaiz, 
ordea, larritu egiten da, ezezagunekin ari naizelako”; edo, 

sistema ezagutzen ez dutenez, dena desegokia iruditzen 
zaielako “nire gurasoek ez dakite ezer Interneten inguruan, eta 
horrekin zerikusia duen guztia gorroto dute”.  

 
Gurasoen ez-jakintasunaren haritik kezka sortzen da batzuetan, eta 
nerabeek ondo dakite hori: “nire gurasoek ez dakite ezer, eta dena 
berdin zaie”. Oro har, teknologia berrien erabilerak mesfidantza 
sorrarazten du gurasoen artean, seme-alabengandik bereizten dituen 
hesi digitalaz jabe direlako. 
 
Adin horretan gurasoak kezkatzen hasten dira gazteak alkohola eta 
drogak kontsumitzen hatsen direlako, lagun jakin batzuekin doazelako, 
eta bereziki nerabeei ezarritako mugak onartzea kostatzen zaielako.  
 
Horren haritik, gurasoek nabarmendu dute nerabeek ezezkoak 
onartzen ez dakitela, eta gurasoekin jolasten dute, informazio jakin 
batzuk ezkutatuz eta interesatzen zaiena bakarrik emanez. Gurasoak, 
nerabeen antierreferentzia bihurturik, familiengandik bereizten dira, eta 
taldea funtsezko garrantzia hartzen hasten da. Horren ondorioz, 
gurasoak kezkatu egiten dira, egoera berri horren haritik seme-alaben 
bizitzaren gaineko kontrola galtzen dutelako.  
 

Familia barruko errespeturik eza ere 
kezka-iturri bihurtzen da. Gainera, 
gurasoek uste dute horrek erabateko 
aldaketa ekarri duela beste garai 
batzuekiko: “nire ama aho zabalik 

geratuko litzateke nire semeak esaten dizkidanekin, eta ez luke 
horrelakorik inondik inora onartuko”. Onena zera da, gurasoen eta 

 
“Ukitzen banauzu, salatu 

egingo zaitut” 
(Bigarren hezkuntza) 
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adingabeen arteko harremanak garai hartakoak baino irekiagoak direla, 
konfiantza-maila handiago bihurturik.  
 
Irakasleek uste dute nerabezaroan areagotu egiten direla muga eta 
arauen inguruko gatazkak. Horren ildotik, familiek adierazi dute muga 
eta arauak ezartzearen haritik datozen gatazkak areagotu egiten direla 
nerabeak gauez ateratzen hasten direnean.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

-  Amaren eta aitaren autoritatea 
errespetatzen dute eta ez dute zalantzan 
jartzen. 

-  Amak presentzia handia du ikastetxetik 
irtetean egiten dituzten jardueren 
kontrolean. 

-  Familia barruko gatazkak “gaizki 
portatzeagatik” gertatzen dira, edota 
“gutxiegi” kopuruarengatik, anai-arreben 
arteko tirabirengatik edo gela behar 
bezala ez txukuntzeagatik. Gurasoek 
portaera horiek zigortzen dituzte baina ez 
dute zorrozki jokatzen, eta haurrek erraz 
lortzen dute zigorra ken diezaieten 
konbentzitzea.  

-  Gurasoek kontrolatzen dute informazio- 
eta komunikazio-teknologien erabilera.  

- Gurasoek zenbait gatazka hauteman 
dituzte, muga eta arauak ezartzearen eta 
bestelako senitartekoak tartean 
sartzearen haritik, besteak beste. 

- Familiaren autoritatea ez dute 
hainbeste barneratzen. 

- Familia barruko borrokak maizago 
gertatzen dira, nerabeen autonomia 
handiagoaren aldeko errebindikazioen 
haritik. 

- Teknologia berrien erabilerak 
gatazkak sorrarazten ditu etxean, 
gurasoek denbora mugatu nahi 
dutelako, Internetekin fidatzen ez 
direlako eta nerabeak ezezagunekin 
harremanetan sartzea ez dutelako 
begi onez ikusten. Batzuetan 
gurasoak ez dira kezkatzen, gai 
horretaz ezer ere ez dakitelako.  

- Alkoholaren eta drogen kontsumoaz 
kezkatzen hasten dira gurasoak, baita 
nerabeek ezezkoak onartzen ez 
dakitelako ere. 

- Irakasleen ustetan, adin horretan 
areagotzen dira muga eta arauak 
ezartzeko gatazkak. 

 
Haurtzaro eta nerabezaro osoan, gurasoak ohartzen dira ezezkoak eta 
frustrazioak ez onartzearen haritik hainbat gatazka sortzen direla familia 
barruan. Familiek uste dute haur eta nerabeei frustrazioak onartzen 
irakatsi behar dietela, eta horretarako funtsezkotzat jotzen dute, batetik, 
elkarrizketarako giro egokia sortzea, eta, bestetik, hartutako erabakiei 
irmoki eustea. Nolanahi ere planteamendu idilikoa da hori, eta zenbait 
gurasok onartzen dute betiere ez dutela behar adinako denbora izaten 
seme-alabekin hitz egin eta arrazoitzeko etengabe egiten dizkieten 
eskarien aurrean.  
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Planteamendu idilikoaren arabera bazkalordua komunikazio-giro egokia 
sortzeko une egokia izan daitekeen arren, egia esan, familia osoa 
mahaiaren inguruan elkartzen den bakoitzean, “hika-mikak sortzen dira 
beti”, seme edo alaba bat baino gehiago daudenean batez ere. Janariari 
lotutako gatazkak sortzen dira (jartzen dietena ez dute begi onez 
ikusten), edo bestela anai-arreben arteko eztabaidak, gurasoen ustetan 
egoera desitxuratzen dutenak. Egoera horiek “nekatu egiten zaituzte, 
dena arin-arin joatea espero duzu, baina gauzak ez dira horrela izaten”. 
 
Aitek eta amek etxetik kanpo jarduten dutenez, hainbat gatazka sor 
daitezke familiaren barruan: etxe barruko funtzionamendua aldatzen da, 
kanpoko laguntza (aitonak, zaintzaileak eta abar) beharrezkoago egiten 
da eta abar. Gainera, gurasoek denbora gutxi ematen dute 
adingabeekin, lanarengatik, norbere aisiarengatik eta abar, eta 
horregatik haur eta nerabeek familiaren erreferentzia galtzen dute; 
horrenbestez, diziplinarik eza eta balioen galera areagotzen da. 
 
Irakasleen ustetan, banantze- eta dibortzio-prozesuek eragin handia 
dute haur eta nerabeen garapen ebolutiboan.  
 
Sarritan, haurrek ere parte hartzen dute dibortzio-prozesuan, 
gurasoentzat trukagarri bihurtuta, baina, aldi berean, boterea hartzen 
dute familiaren gainean eragiteko eta horrela beren helburuak lortzeko, 
nahiz eta botere hori gehiegizkoa izan adin horretan.  
 
Bestetik, banandutako gurasoen seme-alaben artean portaera eta 
joera jakin batzuk areagotu egiten dira, mugarik eta araurik eza 
adibidez, gurasoek seme-alabekin oso denbora gutxi ematen dutelako. 
”Seme-alabekin 15 egun baino eman behar ez duen aitak edo amak ez 

die mugarik jarri nahi hain denbora gutxirako, horrek etengabeko 
arazoak eta haserreak ekar ditzakeelako berekin”.  

 
Irakasleek adierazi digute, halaber, 
banandutako edo dibortziatutako 
bikoteen adingabeen arazoak eta 
gabeziak ikastetxean nabarmentzen 
direla. Agresibitate handiagoa, 
erantzun zakarrak eta errespeturik 

eza nabari dira.  
 
Ahulezia-zantzutzat jotzen direlako gizarte honetan sufrimendu-
sentimenduak ezkutatzen edo isiltzen ote diren hausnartu dute 
irakasleek, eta haur eta nerabeak egoera horren erakusgarri direla 
ondorioztatu dute. Ikasleek naturaltasun osoz hitz egiten dute banantze 
edo dibortzioen gaiaren inguruan, baina, irakasleen ustetan, 
normaltasun-jarrera horren atzean sufrimendu handia dago. Adierazi 
digutenez, askotan gurasoek bikoteari bakarrik dagozkion gaien 
inguruan hitz egiten dute, kide bakoitzak familia-egituraren barruan duen 
zeregina jakitearen haritik datozen pentsamenduak kontuan hartu gabe. 
Eta, hortik abiatuta, zalantza asko sortzen dira adingabeen artean. “Nik 
ezin dut imajinatu nire amak nekatuta dagoela esatea, munduaren 
amaiera izango litzateke niretzat, zer egingo genuke guk amak aurrera 
egiterik ez balu?” 
 
Hala eta guztiz ere, banantze- eta dibortzio-prozesuen 
naturalizazioak badu alde on bat: horrelako familien normalizazioarekin 
batera, haur eta nerabeak ez dute “ikasgelako bereziak” direla sentitzen. 
 

“Lehen hezkuntzako neska batek gurasoak 
banantzear zeudela esan zuen, eta mutil batek 
honela erantzun zion: bai zera!, nireak ere beti 
dabiltza horrekin bueltaka baina azkenean berriz 
ere elkartzen dira. Jarraian, beste batek: nireak 
joan den urtean banandu ziren! eta 10 minutuan 

sei kasu inguru zenbatu nituen” 
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Azken batean, irakasleek uste dute banantze- eta dibortzio-prozesuek 
kontuan hartzeko moduko sufrimendua dakarkietela haur eta 
nerabeei, autokontzeptuaren, autoestimuaren eta eskolako 
errendimenduaren ikuspegitik. Eraginak begi-bistakoak dira, nola 
emozioei dagokienez (ezegonkortasun handia) hala arlo akademikoari 
dagokionez (errendimendu eskasa). Irakasleek aipatu digute, halaber, 
eskola-laguntzako ikasgeletan (dibertsifikazio-gelak) banandutako edo 
dibortziatutako familietako ikasleen kopurua nabarmen igo dela. 
 
 

5.2.4 
 
Hezkuntza-jarraibideak: gainbabestea 
autonomiaren kontra 

 

KONTSULTATUTAKO 
AGENTEAK  

Lehen hezkuntzako adingabeak 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Gurasoak 
Irakasleak 

 

Familien hezkuntza-ereduak izugarri aldatu dira azkenaldi honetan. 
Eredu autoritarioen ordez, zorroztasun txikiagoarekin jokatzen da gaur 
egun arauak eta mugak ezartzean, eta hurbiltasuna da nagusi familia-
taldeko kide guztien arteko harremanetan. 
 

Irakasleek nolabaiteko desorientazioa 
nabari dute gurasoen artean, eta, lehen 
hezkuntzari dagokionez, zera aipatu 
digute, galduta sentitzen direla ez 

dakitelako haurrek zehazki zer ikasi behar duten prozesu ebolutiboaren 

adin bakoitzean. Horren haritik, irakasleek zera adierazi digute, gurasoek 
batzuetan ez dakitela seme-alabek adin bakoitzean zehazki zer jakin 
beharko luketen, autonomian eta independentzian hazten ari diren 
adierazgarri.  
 
Ildo horretatik, zera adierazi digute, batzuetan gurasoek irtenbide 
errazenak hautatzen dituztela, esaterako, botoiak lotzea kostatzen 
zaiola ikusten badute, kremaileradun arropa erosten diotela, eta, 
lokarriak lotzen irakatsi beharrean, velkrodun zapatak erosten dizkiotela.  
 
Horren ildotik, irakasleek uste dute gurasoen eskura dagoela zenbait 
ohitura xume aldaraztea, telebista aurrean bazkaltzea eta gosaltzea 
adibidez. Eta horrelako portaeretan eragiteko modurik ez dutela uste 
dute, gurasoek tartean sartzen ari direla pentsa dezaketelako.  
 
Gurasoek onartzen dute, halaber, familietan batzuetan zentzurik gabe 
jokatzen dutela, zentzuzko irizpiderik kontuan hartu gabe alegia: 
“gurasoentzako zentzuzko prestakuntza ez litzateke bat ere gaizki 
etorriko”. Ohartu garenez, zenbait gurasok zentzurik eta erreferentzia 
argirik gabe jokatzen dute seme-alaben hezkuntzarekin zerikusia duten 
erabakiak hartzerakoan: “gurasoei betiere lagundu behar diegu 
erreferentziak aurkitzeko zereginean”. 
 
Gurasoek adierazi digutenez, seme-alabei hainbat balio transmititu nahi 
dizkiete, hala nola lankidetza, lehiakortasunari aurre eginez; 
desberdinarekiko errespetua; enpatia; erantzukizuna; autonomia; 
independentzia; eta abar. Nolanahi ere, gizartearen eskala-balioak argi-
ilunak erakusten dituela ere onartzen dute: batetik, zer egin behar dugun 
eta nola jokatu adierazten digute, baina, bestetik, portaera eta erabaki 
jakin batzuk hartzen dira, askotan asmo on horien aurka doazenak.  

“Guraso askok honelakoak esaten 
dituzte: ´Hara! Lokarriak lotzen 
jakin beharko luke ala?´” 
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Bestetik, gurasoek onartzen dute inguruneak baldintzatu egiten 
dituela seme-alaben hezkuntzari dagokionez hartzen dituzten 
erabakiak, haur eta nerabeen integrazioa sustatu nahi dutenez, 
batzuetan beren hezkuntza-jarraibideak moldatzen dituztelako 
inguruneko erreferentzien arabera: mugikorra erosten diete, berandura 
arte irteten uzten diete eta abar.  
 
Gainera, aitek eta amek etxetik kanpo lan egiten dutenez, aldaketa 
esanguratsuak gertatu dira, nola familiaren funtzionamenduan (denbora 
gutxiago ematen dute seme-alabekin, kanpotik laguntza handiagoa 
behar dute, eta abar) hala ingurune horren barneko erreferentzian; 
hortaz, familiak haur eta nerabeen hezkuntzan duen eraginak 
garrantzia galdu du ingurunearen edo berdinen taldearen 
mesedetan.  

Lehen hezkuntzako haurren kasuan kontuan 
hartzekoa da, halaber, hirugarren pertsonekin 
denbora jakin bat eman behar dutela gurasoek 
lana eta familia bateragarri egiteko aukera izan 
dezaten. Ildo horretan, aitona-amonek seme-
alaben hezkuntzan esku-hartzearen haritik, ama 
eta aita autoritatea galtzen ari dira, eta horren 

ondorioz zailtasun handiagoak sortzen ari dira arau eta mugak 
ezartzeko. Gainera, gurasoek hausnarketa egiten dute familiako beste 
kide batzuei, seme-alaben ardura hartu behar dutenean, jarraibideak 
emateko duten autoritatearen inguruan. Zalantzan jartzen dute, halaber, 
ez ote luketen senitarteko horiei autoritate handiagoa eskaini behar, 
seme-alaben zaintzan gero eta gehiago inplikatzen direla aintzat hartuta. 
 
 

Beren seme-alaben hezkuntzan gurasoek 
generoari dagokionez ezarri dituzten 
hezkuntza-jarraibideei dagokienez, ez du 
ematen jarrera bakarra dagoenik. Guraso 
talde batzuek adierazi digute hezkuntzari 

dagokionez ez dutela generoan oinarritutako desberdintasunik 
egiten; beste talde batzuetan, aldiz, zenbait alde badaudela 
nabarmendu dute, neskei eta mutilei ematen dieten hezkuntzan. 
 
Diskurtso hedatuenaren arabera, familiak eskainitako hezkuntzak 
kontuan hartu behar ditu familia hori osatzen duten haur eta nerabe 
guztien ezaugarri eta bereizgarriak. Hala, familiak ematen dituen 
hezkuntza-jarraibideek izaerarekin edo adinarekin zerikusia dutela eman 
digute aditzera. Nolanahi ere, batzuetan argi eta gari onartzen dute 
hezkuntza-desberdintasunak generoan oinarritzen direla: “kontu 
handiagoz ibiltzen gara neska batekin mutil batekin baino”. Horren 
haritik, irakasleek aipatu digute gizonezko erreferentzia-eredurik ez 
dagoela generoen arteko berdintasun-testuinguruetan. 

Gurasoek adierazi digutenez, adin talde 
horretako haurren premiei lehenbailehen 
erantzun behar zaie, eta gainera haurrek 
ez dituzte ezezkoak onartzen. Gurasoen 

ustetan, haurren une ebolutiboaren ezaugarri bat izan daiteke hori, 
baina, hala eta guztiz ere, adinean gora egin ahala ez dute ikusten 
berehalakotasun-premia horrek behera egiten duenik haurren aldetik, 
premia eta eskariei erantzutean. Gurasoen ustetan, egoera horrek 
haurtzaro eta nerabezaro osoa zeharkatzen du, eta lehen hezkuntzatik 
egin behar zaio aurre. Ildo horretatik, irakasleen ustez, gurasoak ez ohi 
diete ezezkorik ematen haurren eskariei, eta horren haritik dator 

“Hezkuntza betidanik izan 
da permisiboagoa mutilekin 

neskekin baino” 

“Adin horretan, haurrek ez 
dituzte ezezkoak ulertzen, ezta 
gauzak geroko uztea ere” 

“Kontu handiz ibili behar 
duzu amari egiteko edo ez 
egiteko zer esaten diozun. 
Izan ere, purrustadaren bat 
ere bota diezazuke, “haurra 
zaintzen dizut eta gero hau!” 

edo horrelako zerbait. 
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ezezkoak ez onartzeko ezintasuna “ez daude ohituta ezezkoak 
jasotzen”. 
 
Irakasleen ustetan, adin horretako haurrei dena eginda ematen zaie, eta, 
horrenbestez, oso autonomia txikia dute. Haurrak gainbabesten dituzte 
familiek, eta, horrek oso ondorio negatiboak ditu haurren hezkuntzan, 
autonomia, sortzeko gaitasuna, independentzia, frustrazioak eta 
ezezkoak onartzeko gaitasuna eta abar murrizten direlako. Ildo horretan, 
egokitzat jotzen dute haurren portaera guztiak ez saritzea une ebolutibo 
horretan.  
 

Irakasleen ustez, familian badira joera 
batzuk haurtzaro eta nerabezaro osoa 
zeharkatzen dutenak. Mota guztietako 
sufrimenduak galarazi nahi dizkiete 

familiek haur eta nerabeei, eta horregatik, seme-alabak babestu egiten 
dituzte kalte fisiko edo emozionala eragin diezaiekeen edozein egoera 
edo testuinguru saihesten ahaleginduz. Horren ondorioz, haur eta 
nerabeek ez dute ikasten sufrimenduak eramaten, ezta sufrimenduei 
aurre egiten ere: “gehiegi zaintzen ditugu; gehiegizko leuntasunez 
tratatzen ditugu, eta haurrak tontotzen ari gara horrela”. 
 
Gainbabestearekin eta haur eta nerabeen gatazka eta egoerak 
puztearekin batera, irakasleek hauteman dute, halaber, gutxieneko 
arau batzuk falta direla, eta familiak sustatu beharko lituzkeela. Giro 
permisibo argia atzeman dute familietan, zailago egiten duena haur eta 
nerabeek beren erabakiak beren gain hartzea eta horiei jarraiki jardutea. 
Seme-alaben jardun guztiak justifikatzeko joera dute gurasoek, eta talde 
batek iradoki du non egon litekeen justifikazio-bilaketa horren arrazoia: 
gurasoek ez dute nahi errudun sentitu eta beren erruak erakutsi. 

Irakasleen ustetan, mugarik eta araurik eza horrek erabateko aldaketa 
erakusten du beste garai batzuen aldean.  
 
Antza denez, jende gehienak uste du haur eta nerabeek gero eta 
autonomia-maila txikiagoa dutela familiek gehiegi babesten dituztelako. 
Ildo horretan, irakasleek ohartarazi dute familiek ez ezik, gizarteak oro 
har eta hezkuntza-sistema osoak eta irakasleek ere haur eta nerabeak 
gainbabesten dituztela, babesa sustatuz, haur eta nerabeei dena 
eginda emanez, ahaleginik eskatu gabe, eta abar.  
 
Irakasleek argi ikusten dute beraz, hezkuntza-sistemak ere haur eta 
nerabeak gainbabestu egiten dituela, eta horren erakusgarri da, batetik, 
gainditu gabeko irakasgaiak errekuperatzeko sistema bertan behera utzi 
dela, haur eta nerabeei ahalegin handiagoa eskatzen ziena proba 
akademikoak gainditzeko. Eta, bestetik, irakasleek, batzuetan, 
pazientziarik eta motibaziorik ezean, erantzunak zuzenean ematen 
dizkiete haur eta nerabeei, prozesua ikasteko eta ondorioak ateratzeko 
bidea erakutsi gabe.  
 

Bestetik, irakasleek eta familiek adierazi digute 
haur eta nerabeei “arrakastaren sindromea” 
proiektatzen dietela. Hala, gurasoek behar baino 
garrantzi handiagoa ematen diete emaitzei, eta 
seme-alabak estutzen dituzte onenak izan 
daitezen. Haurrei arrakastatsu izateko eskatzen 
diegu, beraz, emaitzak eskatzen dizkiegulako 

“gauza asko eskatzen dizkiegu, ingelesez hitz egiten jakin, kalifikazio 
onenak atera, kirolean onak izan eta abar”, baina horrek arlo materialean 
ere badu eraginik: “familiek nahi dugu haurrek gauza asko edukitzea, 
behar duten guztia eskura izatea alegia”. Familiek jakin badakiten arren 

“Gainbabestea oso tentaldi 
erakargarria da 
gurasoentzat” 

“Futbol-partidu bat 
ikustera joatea besterik 
ez duzu, seme-alabek 

gaizki jokatzen 
dutenean gurasoak nola 
jartzen diren ikusteko” 
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jarrera mendekoak eta ez oso autonomoak sorrarazten dituztela seme-
alaben eskura "den-dena” jartzean, eta horrek haur eta nerabeen artean 
estresa eragiten duela, gizarte-korronte horren aurka joatea benetan oso 
zaila dela uste dute “inori ere ez zaiolako gustatzen bere semea edo 
alaba azkena izatea”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

GIZARTEAK, FAMILIEK, HEZKUNTZA SISTEMAK ETA 
IRAKASLEEK GAINBABESTU EGITEN DITUZTE HAUR ETA 

NERABEAK 

HAUR ETA NERABEENTZAKO ONDORIOAK 
-  Gutxieneko araurik eza 
-  Frustrazioa onartzeko ezintasuna 
-  Autonomiaren beherakada 
-  Esfortzuaren kulturarik eza 
-  Trebetasun sozial eta hobetzeko estrategia urriak 
-  Premia eta eskakizunak berehala betetzen dituztenez, espektatibak sortzeko 

aukerak murrizten dira, eta horregatik gaitasun sortzaileak behera egiten du. 

ZENBAIT ARRAZOI 
-  Gurasoek seme-alabekin ematen duten denboraren kantitatearen eta 

kalitatearen beherakada 
-  Mota guztietako sufrimenduak saihestea 
-  Haur eta nerabeek bizi dituzten egoerak puzteko joera nabari da familietan 
-  Familien erruduntasun-sentimendua 
-  Arrakastaren sindromea proiektatzen dute familiek haur eta nerabeen 

gainean 
-  Familiak desorientatuta daude adin bakoitzari dagozkion ikaskuntzen 

inguruan 
-  Pazientziarik eza eta nekea 
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5.3.- Osasuna eta sexualitatea 
 

5.3.1. Ohitura osasuntsuak haurtzaroan eta 
nerabezaroan 

 

KONTSULTATUTAKO 
AGENTEAK  

Lehen hezkuntzako adingabeak 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Gurasoak 
Irakasleak 

 

FUNTSEZKO IDEIAK  A.  Jarduera fisikoa sedentarismoaren aurka 
B.  Elikadura 

 
A. Jarduera fisikoa sedentarismoaren aurka 

 
Lehen hezkuntzako haurrei asteburuko 
aisia eta astialdiko jarduerei buruz 
galdetu diegunean, besteak beste 
mendira joatea edo kirola egitea 
gustatzen zaiela erantzun digute 

(entrenamenduak, saskibaloia, futbolean jolastea, patinatzea eta abar). 
Gainera, astegunetan eskolaz kanpo gehien gustatzen zaizkienen artean 
ere, kirolen baten egitearekin zerikusia duten jarduerak daudela eman 
digute aditzera.  

 
Hala eta guztiz ere, esan beharra dago egoneko jarduerek nahiko 
presentzia handia dutela haurrei gehien gustatzen zaizkien aisia eta 
astialdiko jardueretan. Besteak beste, kontsolak, bideo-jokoak, mahai-
jokoak, telebista ikustea eta gitarra jotzea aipatu dizkigute gustukoenen 
artean. 

 
Ildo horretatik, zera atzeman dugu, aisia aktiboarekin zerikusia duten 
jarduerek presentzia handiagoa dutela landa-eremuetan bizi diren 
haurren artean; hiri-eremuetan bizi direnen artean, aldiz, aisia pasiboa 
da nagusi.  

 
Nerabeen artean, jarduera fisikoen presentzia nabarmen txikiagoa 
da. Oraindik ere eskolaz kanpoko jardueren artean zenbait neska-
mutilak kirolen bat praktikatzea hautatzen badute ere, asteburuan 
partiduren bat daukaten adierazgarri, aire zabaleko kirolek edo jarduerek 
behera egiten dute asteburuan, aisia pasiboa adierazten duten jardueren 
(ordenagailua, Internet, bideo-jokoak eta abar) eta “lagunekin 
egotearekin” zerikusia duten jardueren mesedetan. Gainera, bigarren 
hezkuntzako adin aurreratuetan (14-16 urte), ohikoagoa da asteburuko 
kontsumoak agertzea. Nerabezaroan, nesken artean kirolarekin 
zerikusia duten eskolaz kanpoko jarduerak uzteko joera nagusitzen 
da, agian interesak aldatzen direlako, exijentzia akademikoak garrantzi 
handiagoa duelako eta abar.  
 
Irakasleek sedentarismo-maila handiagoa atzeman dute belaunaldi 
berrietako haur eta nerabeen artean, eta jarduera fisikoak nabarmen 
behera egin duela ere ohartu dira, beste belaunaldi batzuen aldean. 3-6 
urtekoen taldean sedentarismo hori oso nabaria da, aire zabalean gero 
eta jarduera gutxiago egiten dituztelako, eta etxean, egoneko aisiaz 
gozatzen, denbora gehiago ematen dutelako.  
 
Gurasoak ere egonean egoteko joera horretaz ohartzen dira, eta, 
lehen hezkuntzako haurren artean bereziki, zenbait guraso harritu egiten 
dira nekatuta daudela diotelako: “nekez ateratzen dituzu kalera kirola 
egitera, nekatuta egoten dira beti”. 

Landa-eremuetan bizi diren 
lehen hezkuntzako haurren 
artean aisialdi aktiboagoa 

atzeman dugu. 
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Familien ustetan, jardueraz betetako gizartean bizi gara, eta gurasoek 
estres handia eragiten diete haurrei, lehen hezkuntzan bereziki: “toki 
guztietara korrika eramaten ditugu, eguna milimetroan planifikatuta 
daukagulako”. Horrek etengabeko neke moduko bat sorrarazten du 
haurren artean, baita, batzuetan, gogorik eza ere.  
 
Bestetik, irakasleek erantsi digutenez, batzuetan familian ematen duten 
denboran errutina jakin batzuk ezarri beharko lituzkete otorduetako 
ordutegiei eta atsedenaldiei dagokienez.  

 
Gurasoak kezkatuta daude haurren 
artean egonean egoteko joera handitu 
dela atzeman dutelako, eta haurrek 
telebistaren aurrean denbora gehiegi 

ematen dutela uste dute. Telebistaz, Internetez eta bideo-jokoez 
aparteko aisia-alternatibak eskaini beharko lizkieketela uste dute, baina 
aldi berean uste dute ez dela nahikoa eskolaz kanpoko jarduerak 
sustatzea, aisia erreferentziazko ereduei jarraiki ikasten delako. 
Horregatik, funtsezkoa iruditzen zaie familiek aisialdia haurrekin 
partekatzea horrelako jarduerak sustatzeko. Nolanahi ere, lanaren 
exijentziak direla medio, askotan seme-alabekin aisia aktiboaz 
gozatzeko denborarik eta gogorik ez dutela eman digute aditzera.  

 
 
 
 
 
 
 

B. Elikadura 
 
Antza denez, lehen hezkuntzako haurrek, oro har, elikadura-ohitura 
osasuntsuak dituzte, normalean eskola-jangelan bazkaltzen dutelako.  
 
Haur eta nerabeek ondo jan behar dutela uste dute, baina beste era 
bateko janariak nahiko lituzkete, “janari lasterrak” alegia, hala nola 
pizzak, hanburgesak edo makarroiak, donutsak, kroketak edo 
litxarreriak. Ikastetxean, ordea, gustuko ez dituzten janariak ere jan 
behar dituzte, hala nola espinakak eta abar. 
 

Osasuntsu jatea zergatik iruditzen 
zaien garrantzitsua galdetuta, itxura 
fisikoa nolabait zaindu beharra dagoela 
adierazi dute: “ez zaitezela mortsa bat 
bezala jarri”, edo etorkizuneko 
osasun-arazoak saihestu nahi 

dituztela: “bestela, kolesterola igoko zaizu-eta”. Neskek mutilek baino 
gehiagotan aipatzen dituzte fisikoarekin zerikusia duten arrazoiak, deita 
osasuntsua edukitzeko premia justifikatzeko.  
 
Horren haritik, ondo asko dakite elikadura egokia edukitzea osasuntsua 
dela eta ongizaterako lagungarria era badela, eta, oro har, jartzen 
dietena jan behar dutela esaten dute, eskola-jangelan bereziki, baina 
aldi berean onartzen dute etxean, tematuz gero, azkenean gurasoak 
konbentzitzen dituztela janaria aldatzeko. Gainera, antza denez, 
asteburua salbuespena da, eta gustatzen zaizkien guztiak jan ditzakete, 
oso osasuntsuak ez direnak ere.  
Merienda da gehien gustatzen zaien otordua, eta oro har gustura 
egoten dira egunero meriendatzen dutenarekin. Ogitarteko bat, zuku bat 

Aisia erreferentziazko 
ereduen bitartez ikasten da. 

Lehen hezkuntzako haurrek, 
tematuz gero, azkenean 
lortzen dute gurasoak 
haurrek gustuko duten 

janaria jartzeko 
konbentzitzea 



   
   

 Osasuna eta sexualitatea 

 49

49 

edo edateko zerbait, gazta eta txokolate edo opil industrialen bat hartzen 
dute normalean meriendatzeko.  
 

Nerabeek lehen hezkuntzako haurrek 
baino aukera gehiago dituzte nahi 
dutena jateko. Nahikoa argi dagoena 
zera da, astegunetan nerabeek janari 

osasungarriagoak jaten dituztela, eskola-jangelan bazkaltzen 
dutelako edo etxean norbaitek janaria prestatzen dielako. Asteburuan, 
ordea, janari lasterrera jotzen dute, lagunekin irteten direnean bereziki.  

Horren haritik, nerabeek onartzen dute hautatzeko aukera dutenean ez 
direla ongi elikatzen. Bakarrik edo berdinen taldearekin irteten direnean 
gaizki jaten dutela aipatu digute, askoz ere merkeagoa delako, edo, 
besterik gabe, nahiago dutelako. Gurasoek ondo jateko esaten diete; 
alabaina, “bakarrik edo lagunekin irtetean ez da ohikoa entsalada bat 
jatea”.  

 
Adin-talde horretan ohikoa izaten da 
bazkalorduan zuzeneko gatazkak 
sortzea familietan. Nerabeetako 
batzuek adierazi digutenez, 

bazkalorduan gatazkaren bat sor daiteke, haien eta gurasoen artean. 
Jakina, gatazka sortzen da familiek prestatutako janaria nerabeen 
gustukoa ez delako: lekaleak, barazkiak, frutak eta abar. Adierazi 
digutenez, batzuetan gai izaten dira gurasoak janaria aldatzeko 
konbentzitzeko; beste batzuetan, aldiz, behartu egiten dituzte dagoena 
jatera. Batzuek zera adierazi digute, gazteagoak zirenean errazago 
egiten zitzaiela familiak janaria aldatzeko konbentzitzea.  

 

Neska-mutilek argi ikusten dute osasuna edukitzeko ondo jan behar 
dutela. Nesken artean ohikoa da entzutea elikadura osasuntsua 

behar-beharrezkoa dela ez 
gizentzeko. Neskek uste dute adi 
horretan autokritikoagoak direla: 
“ereduari jarraitzen ez badiozu, jai duzu, 
ezin izango baituzu besteengana 
moldatu”, eta berdinen taldeko 
gainerako kideen iritzia haientzat oso 

garrantzizkoa dela. Ildo horretan, jarrera hori azalekoa dela uste badute 
ere, besteek nola ikusten dituzten axola egiten zaiela onartzen dute.  
 

Gurasoek diotenez, gaur egun 
jendea kontzientziatuago dago 
ondo jan behar dela (zer jan behar 
den, neurrian jan behar da eta 
abar), eta familiak gero eta gehiago 
ahalegintzen dira haur eta nerabeak 
elikatzean, gizarteak ere ildo 
horretan gero eta gehiago eskatzen 
duela aintzat hartuta. Horregatik, 

haur eta nerabeek denetarik eta neuri egokian jan dezatela nahi dute, 
ondo asko dakiten arren batzuetan malgutasun handiagoz jokatu 
beharko luketela: “ez dute zertan beti denetarik jan”. Esaterako, 
meriendatzeko aukera ugari jartzen dituzte gurasoek haurren eskura: 
ogitarteko bat, fruta pieza bat, Actimel bat eta abar, orekaz jan dezaten.  

 
 
 
 

Nerabezaroan autonomia 
handiagoa dute janaria 

hautatzeko 

Adin horretan oso ohikoa da 
dieta egitea, nesken artean 
bereziki. Ez gizentzeko edo 
argaltzeko helburuarekin 

egiten da dieta. 

“Haurrek etxeko ereduetatik 
ikasten dute; izan ere, zenbat 
gurasok gosaltzen dute etxetik 
kanpo? Gurasoek etxean 
gosaltzen ez badute, nola 
eskatuko diete seme-alabei 

etxean gosaltzeko?” 
(Irakasleak) 

Bazkalordua gatazka-iturri 
izaten da familietan  
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Nolanahi ere, gurasoak haur eta nerabeen 
eskura nutrizio orekatu bat jartzen 
ahalegintzen badira ere, askotariko 
elikadura eduki dezaten, gero eta ohikoago 

bihurtzen ari da, halaber, haur eta nerabeen eskura askotariko 
janariak jartzea bai, baina bazkalordua gatazka-une ez bihurtzeko 
helburu nagusiarekin. Erosotasuna eta erraztasuna bilatzen da beraz, 
haur eta nerabeen eskura askotariko eskaintza jarriz zer jan nahi duten 
hauta dezaten. 
 
Irakasleek zuzenean adierazi digute gaur egungo haur eta nerabeek 
elikadura-ohitura txarrak dituztela (esaterako, litxarreria eta opil asko 
jaten dituzte atsedenaldian eta meriendan, ez dute etxean gosaltzen edo 
telebistaren aurrean gosaltzen dute, eta abar), familia barruan jarraitzeko 
moduko eredurik ez dutelako.  

 
Ildo horretan, irakasleek zera adierazi digute, haurrek jateko zailtasunak 
dituztenez, gurasoek gero eta gehiago eskola-jangela “denetik jaten 
ikas dezaten” erabiltzen dutela”, nahiz eta ordutegiek ahalbidetu 
bazkalorduan seme-alabekin egoteko: “garai batean beste erremediorik 
ezean bakarrik jotzen zen jangelara. Gaur egun, ordea, alternatiba 
bihurtu da, bizitza erraztasun handiagoz eramateko, edo, gatazkak 
saihestuta, gurasoek atseden hartzeko une bat eduki dezaten 
ahalbidetzeko alternatiba alegia”. 

 
Haurtzaroari dagokionez, irakasleek adierazi dute 
askotan haurrek bakarrik jaten ez dakitela, eta 
janari jakin batzuk ez dituztela sekulan ikusi 
“haur batzuek ez dakite lekak zer diren, eta koilara 
bat erabiltzen ez dute ikasi”. Adin horretan argi eta 

garbi ikusten da gurasoek eskola-jangela erabiltzen dutela ikasleek 
bakarrik jaten eta askotariko janariak jaten ikasteko estrategia gisa 
“solidoak jateko garaia iritsitakoan, amaren pureak baino ez dituzte 
nahi”. 
 
Irakasleek uste dute beharrekoa dela gurasoei ohartaraztea oso 
garrantzitsua dela txikitatik seme-alabek etxean elikadura-ohitura 
osasungarriak hartzea, erreferentziazko eredu egokien bitartez.  
 
Aldez aurretik adierazi dugun bezala, 
elikadura-ohiturak gatazka-iturri izaten 
dira familietan: “haragia jan nahi dute 
bakarrik; barazkiak eta arraina, ordea, 
ikusi ere ez!”. Familien ustetan, 
nerabezaroan bereziki janariari loturik 
sortzen diren arazoetako batzuk 
“txikitatik gaizki jaten dutelako” gertatzen direla. Gurasoek uste dute 
jangela modu egokia dela haur eta nerabeek ongi jaten dutela 
ziurtatzeko, etxean jateko arazo ugari dauzkaten haurrek eskola-
jangelan hobeto jaten dutelako. 
 
Familien ustetan, elikadura-ohiturei buruzko jarraibideak 
lehenbailehen ezarri behar dira. Sei urte betetzen duten arte, 
garrantzitsua da haurrei zer jan behar duten hautatzeko aukerarik ez 
ematea, eta familiak jaten dutenaz eta oinarrizko ohitura batzuk 
irakasteaz arduratzea. Ondo asko dakite sei urte betetzerako ohitura 
horiek bermatu ezean, aurrerantzean nabarmen zailago izango dutela. 
Hala eta guztiz ere onartzen dute beti ez direla gai izaten ohitura horiek 
seme-alabei ongi irakasteko. Zenbaitetan, ohitura txar horien 

Alaba jangelatik atera nuenean, 
etxean ez zuen barazkirik jan 

nahi. Orain etxean daukat arazoa, 
baina jangelan denetarik jaten 

zuen”  
(IGEak) 

“Gauzak aldatu egin dira; gaur 
egun, esertzen zara, dagoena jaten 

duzu, eta kitto!” 

(IGEak)  

Eskola-jangela, lana 
eta familia 

bateragarri egiteko 
eta gatazkak 

saihesteko tresna 
gisa 
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adierazpenak baino ez dituzte hautematen, baina zertan huts egin 
zuten edo inguruneak ohitura horietan eragin ote duen ez dakite.  
 
Hala, gurasoek beren gain hartzen dute haur eta nerabeek 
elikadura-ohitura osasungarriak ez edukitzearen erantzukizuna: 
“jaten ikasten da, eta jaten irakasten da ere bai”, eta batzuetan 
onartzen dute horrelako portaerak gertatzen direla gurasoak ez 
direlako fin ibili ohitura horiek irakastean. Irakasleekin bat datoz jaten 
irakasteko, haur eta nerabeentzako erreferentziazko eredu izan behar 
dutela diotenean: “haiekin jaten eta haiek jaten dutena jaten irakasten 
da”.  
 
Nolanahi ere, beste behin ere lan-ordutegiek galarazi egiten dute 
askotan familian jateko ohiturari eustea, eta orduan jatekoa prest uzten 
diete normalean, haur eta nerabeek berotu eta bakarrik jan dezaten. 
Alabaina, horrela kontrola galtzen da, eta familiek ezin dute ziurtatu 
prest uzten dietena benetan jaten duten edo ez. Gauzak horrela, 
jangela alternatiba erakargarria eta interesgarria izaten da familientzat.  
 

Azken batean, eskola-jangela gero eta gehiago erabiltzen dela 
ikusten da. Kanpoan lan egiten dutenez, zeregin horren ardura hartu 
ezinean dauden gurasoen premiak betetzea ahalbidetzen du 
zerbitzuak, baina, aldi berean, gero eta gehiago erabiltzen da 
bazkaltzean sortzen diren arazoak eta gatazkak saihesteko. 

 
Bestetik, elikadura gero eta gehiago zaintzen bada ere, gurasoek 
nabarmendu dute bazkaltzean okerrago portatzen direla. Irakasleen 
ustetan, familiek beren gain hartu behar dute zeregin horren ardura 
osoa, eta gurasoek onartzen badute ere bazkalorduan nola portatu 

behar diren irakastea beren erantzukizuna dela, eskola-jangelek ere alor 
hori gehiago landu beharko luketela uste dute.  

 
Familiak kezkatuta ageri dira haur eta 
nerabeek egunero-egunero jaten duten 
tokiaren, hau da, eskola-jangelaren, 
baldintzak eta espazioa direla-eta. 
Uste dutenez, haur eta nerabeek ez 
dute inolako araurik betetzen eremu 
horretan, eta zaila izaten da ikasle 

guztien kontrola eta ardura hartzea. Hortaz, dena azkar jateari ematen 
zaio lehentasuna, jokamoldeak, arauak eta jangelako zaindarienganako 
errespetua ahaztuta. 
 
 
Alde batetik, eskola-jangeletan dagoen gehiegizko zarataz hitz 
egiten digute eta familien ustez, horrek haurrengan eta 
nerabeengan aktibitate eta urduritasun handiegia sortzen du, 
“poliziak jangela bateko dezibelioak neurtuko balitu ziur hori 
delituzko egintza dela esango lukeela, baita haurrak estresatuta 
daudela ere”.  

 
Gurasoek onartzen dute testuinguru horrek indarra hartzen duela 
familiatik jangelari ez zaiolako garrantzi askorik ematen eta 
aldiz, ikastetxeko bestelako alderdi batzuei ematen zaiolako 
lehentasuna, esaterako, gelako portaera edo errendimendu 
akademikoa, eta haurraren eta nerabearen ingurunean dauden 
bestelako alderdiak ahazten direlako, jolas-lekuak edo jangela, 
besteak beste. Aurrekoaren adibide bat haurrek eta nerabeek 

“Eskola-jangela kuartel 
baten antzeko tokia da” 
“beste testuinguru bat” 
“askatasun osoz ibiltzen 
dira eremu berri horretan” 

(IGEak)  
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jangelako zaintzailearen irudiarekiko duten autoritate eta 
errespeturik eza da. 

 
Jangela-zerbitzua garrantzi gutxi ematen zaion gune bat dela ikusten da 
eta hori dela-eta, familien aldetik zerbitzu hori bultzatzeko alegatu bat 
atzematen da, eskola-jangela haur eta nerabeei elikagaiak emateko 
lekua izateaz gain besteak beste, arauak eta mahairako portaera 
egokiak eta arduradunekin errespetua izaten ikasteko gunea izan dadin.   
 
Aipatu da, hezkuntzak integrala izan behar duela eta ikastetxeko gune 
guztiak kontuan hartu behar dituela, ez soilik gelako gunea. Hala eta 
guztiz ere, ildo hori jorratzea zaila egiten da; izan ere, irakasleek uste 
dute gai horrekiko ardura eta ohitura horiek hartzeko funtsezko egitekoa 
familiei dagokiela.  
 
Proposamen zehatzei dagokienez, horietako bat hezkuntza- eta 
musika-tresnen erabileran oinarritzen da eskola-jangelako gehiegizko 
zarata saihesteko, hau da, haurrak eta nerabeak lasaitasunez jateko 
ohitura osasungarrian hezteko “heziketa akustiko” moduko bat 
gauzatzea, “maila indibidualean egin da, adibidez, lagun bati musika bat 
entzunarazi eta jangelan musika hori bera entzun behar duela esan, eta, 
beraz, jangelan ezin badu musika hori entzun erabateko isiltasuna egon 
behar duela azaldu”. Zarata asko sortu gabe eta isilago hitz egitean 
oinarritzen den hezkuntza, zarata baita haurren bizitzako estres-faktore 
nabarmenetako bat. 

 
Nolanahi ere, irakasleek, eta gurasoek diote funtsezkoa dela haurrek eta 
nerabeek jangela ikastetxeko gune bat bezala identifikatzea (non 
arauak errespetatu behar diren) eta ez aldiz, nahi dutena egiteko 
neurririk eta kontrolik gabeko beren aisialdiko testuinguru gisa ikustea.  

 - Modu osasungarrian jaten dute normalean eskolako jangelan jaten 
dutelako 

- Nahiago lukete “janari lasterra”, makarroiak edo opilak jatea. Askaria da 
gehien gustatzen zaien otordua 

- Ondo jatea ona da ez gizentzeko (neskak batez ere) eta etorkizunean 
osasun-arazorik ez izateko 

- Etxean aitak eta amak konbentzitu ditzakete janaria aldatzeko 
gustatzen ez zaienean  
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Gurasoek eta irakasleek elikadura-ohituretan arazoak atzematen dituzte 
(ez dute ondo jaten, ez dituzte portaera onak..) eta eskola-jangela lan- eta 
familia-bizitza bateragarri egiteko eta jateko orduan familiari gatazkak 
saihesteko tresna bat bihurtu da. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.2. Itxura fisikoaren garrantzia  
 

KONTSULTATUTAKO 
AGENTEAK  

Lehen hezkuntzako adingabeak 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Gurasoak 
Irakasleak 

 

Aurreko kapituluan ikusten genuen moduan, haurrek eta nerabeek, 
batez ere neskek, elikadura zuzenean erlazionatzen dute itxura 
fisikoarekin eta gizartean onartuta dauden irizpideetan biltzen den eta 
egungo edertasun-kanonekin bat datorren irudia mantentzeko, modu 
osasungarrian jateko beharrarekin. Aurretik esan dugu nerabezarotik 
aurrera ohikoa dela nerabeek (neskek nahiz mutilek) baina batez ere 
neskek dietak egitea, gizentzea saihesteko edo argaltzeko eta horrela 
aipatu ditugun edertasun-kanonetara egokitzeko. 

 
Izan ere, irudi fisikoak garrantzi handia hartzen du haurtzaroan eta 
nerabezaroan, taldean integratzea eta besteekiko harremanetarako 
aukerak baldintzatzen ditu eta estatus-marka edo gizarte-arrakastaren 
zeinua izaten da.  

 
Lehen hezkuntzako haurren artean esaten da itxura garrantzitsua 
dela gutxieneko estandar batzuen barruan baina gutxieneko estandar 
horiek betetzen badira, garrantzi gehiago hartzen du pertsonaren 
izaerak, berdinen taldean integratzeko nahiz bikotea lortzeko. 
 

 
Alabaina, esaten denak ondoren agertzen diren portaerekin ―nagusiki 
bikotearekin zerikusia dutenekin― talka egiten du; izan ere, haurrek 
zuzenean lotzen dituzte irudi fisikoaren garrantzia eta bikotea 
"lortzea". Esaten dute denontzat irudi fisikoa garrantzitsua dela baina 

ESKOLA JANGELA 
- “Kuartel” antzeko bat 
- Araurik gabeko eta zarata 

askoko gunea da 
- Proposamena: hezkuntza-

arloa sustatzea 

LEHEN HEZKUNTZA 

BIGARREN HEZKUNTZA 

FAMILIAREN 
ERANTZUKIZUNA 
- Familia-erreferenterik eta –

eredurik eza 
- Ez da familiarekin jaten 
- Jatekoa aukeratzen uzten zaie

  

- Etxean jan nahi dutena aukeratzeko autonomia 
gehiago 

- Jatordua familia-gatazkako unea izaten da 
- Hautatzeko aukera dutenean ez dute modu 

osasungarrian jaten 
- Ohikoa da dieta egitea ez gizentzeko edo 

argaltzeko, batez ere nesken artean. 

- Modu osasungarrian jaten dute normalean eskola-
jangelan jaten dutelako 

- Nahiago lukete “janari lasterra”, makarroiak edo 
opilak jatea. Askaria da gehien gustatzen zaien 
otordua 

- Ondo jatea ona da ez gizentzeko (neskak batez ere) 
eta etorkizunean osasun-arazorik ez izateko 

- Etxean aitak eta amak konbentzitu ditzakete janaria 
aldatzeko gustatzen ez zaienean 
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“Garrantzitsua da 
ligatzeko, itsusia bazara 
inork ez baitu zurekin 

egon nahiko" 
(Lehen hezkuntza)  

nesken gaineko presioa handiagoa dela eta, beraz, neskek mutilek 
baino neurri handiagoan hartu beharko 
dutela aintzat alderdi hori bikote-
harremanak hasterakoan. “Familia” 
izenburuko kapituluan familien eraikitzeari 
buruzko idatz-zatian ikusi genuen bezala, 
bikoteak ezaugarri fisiko antzekoak 

dituzten pertsonekin egiteko joera dute haurrek, bikote horiek egiteko 
orduan irudien edertasuna ebaluatuz eta pertsona batzuk antzeko 
edertasuna duten beste pertsona batzuei lotzeko nolabaiteko “lege 
naturala” gauzatuz.  

Lehen Hezkuntzako haurrak berdinen taldean integratzeko ere 
irudi fisikoa  erabakigarria izaten da. Hezkuntzari buruzko 
kapituluan ―berdinen arteko harremanak eta gatazkak aztertzen 
diren idatz-zatian― ikusiko dugun moduan, arrazoi batengatik 
edertasun-kanonetatik kanpo dauden pertsonak, zenbaitetan, 
iseken eta taldearekiko nolabaiteko isolamenduaren biktimak 
izaten dira.  

 
Haurrek eskolan ospetsua izateko ikasle batek bildu behar dituen 
ezaugarrien zerrenda bat eskaintzen digute. Ezaugarrien zerrenda 
horretan aipatzen ari garen bi fenomenoak ikus daitezke, alde batetik, 
edertasunaren eta kanon fisiko batzuk betetzearen garrantzia eta 
bestetik, edertasun-maila altuagoa izatea neskentzat edo behintzat 
pertsona ospetsuek bete behar dituzten ezaugarriak desberdinak dira 
sexuaren arabera.  

 
Horrela, neska bat ospetsua izateko nabarmentzen den 
ezaugarrietako bat ederra izatea da eta ederra ez bada, gutxienez 
“titi eta ipurdi handiak izan behar ditu mutilak bere atzetik 

joateko”. Aldiz, mutil ospetsua izateko garrantzitsuena jarrera 
harroa hartzea eta hantusteak izatea da. Gainera, nesken kasuan, 
edertasunari buruzko ideia azalkeriari lotzen zaio mutilen kasuan 
baino neurri handiagoan, mutilekin, aldiz, ez baitira horrelako 
loturak egiten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gainera, itxura fisikoa erabakigarria da 
beste pertsonaren irudia moldatzeko 
eta besteei hurbiltzeko.  
 
Nerabeen artean, honelako diskurtsoak 

aurkitzen ditugu: izaerak, “barrukoak” eta “pertsona ona izateak” 
garrantzi handiagoa dutela pertsona bati buruzko irudia egiterakoan, 
pertsona bat bikote gisa aukeratzerakoan edo berdinen taldean 
integratzerakoan. Alabaina, onartzen dute irudi fisikoa oso 
garrantzitsua dela neska eta mutilentzat, eta itxura desberdina izatea 
edo edertasun-kanonetan ez sartzea isekak eta gizarte-isolamendua 
sorrarazten duen faktore izan daitekeela.  

Irudia eta itxura 
garrantzitsuak dira beste 

pertsona bati buruzko 
ideia egiteko  

NESKA OSPETSUAK 
Ederrak 
Titi eta ipurdi handiekin  
Mutilak beren atzetik 
joatea 
Buruarinak  
Ergelak 
Orojakileak  
Faltsuak 
Harroputzak  
Agintzaileak 
Onenak direla uste 
dutenak 

MUTIl OSPETSUAK  
Harroak  
Hantusteak 
Egoistak 
Munduaren zilborra direla 
uste dute 
Ondo janzten dira eta 
markako arropekin  
Exageratu egiten dute 
Harroaren papera hartzen 
dute 
Patioan jende asko dago 
beren alde 
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Kontsultatutako neska nerabe batzuek diote mutilek neska baten 
itxura ebaluatzerakoan neskek mutilaren itxura neurtzerakoan 
baino garrantzi handiagoa ematen diotela fisikoari, eta, beraz, 
edertasunarekiko gizarte-presioa handiagoa dela neskentzat. 
Horrela, neskek diote garrantzitsuena “jatorra izatea” dela baina 
mutilek garrantzi handiagoa ematen diote fisikoari eta neskak 
horretaz jabetzen dira. Hori dela-eta, neska nerabeek diote, 
nesken artean orokorrean irudi fisikoari arreta gehiago jartzeko 
joera dagoela, hau da, “neskek besteen irudiari buruz gehiago 
pentsatzen dugu eta irudi hori gehiago balioesten dugu” eta 
“neskek besteen irudiari gehiago begiratzen diogu”. 

 
Neskek diote nerabezaroan zailtasun handiagoak dituztela beren 
buruarekin ondo egoteko eta norberaren irudiarekin eta 
autokontzeptuarekin zerikusia duten arazo gehiago izaten dituztela, 
“argala izan behar duzu eta ondo jantzita joan behar duzu; horrela 
zailagoa da”. Neskek “ondo sentitzea” autoestimuarekin eta beren 
buruaz duten eta proiektatzen duten irudi fisikoarekin lotzen dute eta 
uste dute beste pertsonek itzultzen dieten begiradak garrantzi handia 
duela beren autokontzeptua eraikitzeko. Uste dute batzuetan garrantzi 
gehiegi hartzen duela beste pertsonek beren buruez duten irudiaz duten 
iritziak: “besteek ikuspegi bat dute gutaz eta batzuetan guk geure buruaz 
pentsatzen duguna ahazten dugu”.  
 

Nesken gainean dagoen edertasun-
eskakizun handiagoa gizartearen joera 
orokorra da eta uste dute gizarteak nagusiki 
publizitatearen bidez gauzatzen duela 
presioa eta horrek jarrera kontsumisten 

sustapenarekin zerikusia duela, “neskei erostera bultzatzen gaituzte 
iragarkietako nesken antzekoak izan gaitezen”. Neska nerabeek 
sentitzen dute gizarteak agintzen dien eredua aldizkarietako 
emakumeena dela, badakite zaila dela (ezinezkoa ez esateagatik) kanon 
horiek betetzea eta egoera horrek, batzuetan, segurtasun-gabezia 
eragiten die eta ez zaie erraza egiten beren buruekin pozik egotea. 
Mutilek onartzen dute zenbaitetan beren jarreren bidez emakumeei 
edertasun-ereduek ezartzen dieten gizarte-presioa indartzen dutela 
“kaletik goazenean fisikoari begiratzen diogulako". 

 
Orokorrean mutilek diote beren gorputzekin gustura sentitzen direla 
baina hala ere ikusten dituzte bete beharreko edertasun-eredu eta –
kanonak, “gure eredua gihartsuarena da”; bestalde, beraien gain ere 
maila horretan presioa badagoela adierazi dute (argala egotea, indartsua 
eta gihartsua izatea eta abar). 
 
Nerabeek uste dute heltzen eta heldutasunera iristen ari diren neurrian 
irudi fisikoak garrantzia galduko duela eta bestelako ezaugarri edo 
balio pertsonalei utziko diela lekua, baina oraingoz irudi fisikoak asko 
baldintzatzen ditu (neskak eta mutilak).  

 
Irakasleek ere atzeman dute haurtzaroan eta nerabezaroan 
autoestimua eta norberaren kontzeptua eraikitzerakoan fisikoak 
hartzen duen garrantzia. Adin-tarte guztietan ikusten dute hori eta 
nahiz eta onartzen duten presioa handiagoa dela neskentzat gero eta 
garrantzi handiagoa hartzen ari da mutilentzat ere adin horretan.  

 
Itxurari eta irudi fisikoari ematen zaion garrantzia orokorrean gizartetik dator 
baina irakasleek ikusi dute haurren familiak ere gehiegi kezkatzen direla haur 
horien itxura fisikoaz eta janzkeraz.  

Ingurukoek neska 
nerabeaz duten irudiak 

neska horien autoestimua 
eta autokontzeptua 
baldintzatzen du  
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Gurasoek ere atzeman dute haurrek, 
batez ere neskatoek, haurtzaroan 
beren itxura fisikoari ematen dieten 
garrantzia eta esaten digutenez haur-
hezkuntzako neskato batzuekin 
familian gertatzen diren zenbait 

gatazkak beren amek edo aitek janzterakoan, orrazterakoan eta 
abar sortutako eskakizunekin dute zerikusia. “Nire lau urteko 
alabari ilean pintza bat jartzeak borroka dakar, inoiz ez delako 
konforme geratzen”. Lehen hezkuntzan, gatazka horiek 
batzuetan gertatzen dira neskak modu probokatzailean jantzi nahi 
dutelako eta gurasoek uste dutelako modu horiek ez direla 
haurren adinerako egokiak. Dena den, uste dute itxurari 
emandako garrantzia gehiago datorrela ingurunearen eraginetik 
familiatik baino.  
 
 
 

Nerabezarotik aurrera irakasleek uste dute 
nesken gaineko presioa nabarmenki 
areagotzen dela eta gizarte-presioak 
eragiten duela “fisikoki perfektuak” izateko, 
“neskak esklabo bihurtzen dira” eta 
“batzuetan irakasleak baino zaharragoak 
dirudite”. Neskek nerabezaroan duten irudia 
arrakasta- eta estatus-marka bihurtzen da 
eta gelara “oso makillatuak, eskote 
handiekin eta takoiekin etortzen dira”. 

 

Adin-tarte horretan, “marken balioa” funtsezkoa da eta pertsonak 
daukatenaren arabera eta ez direnaren arabera balioesteko joera dago; 
hori dela-eta, “markak” garrantzitsuak dira norberaren nortasuna taldean 
eraikitzeko eta gainerako kideetatik “bereizteko”.  

“Nire lau urteko alabari 
ilean pintza bat jartzeak 
borroka dakar, inoiz ez 

delako konforme 
geratzen” 

(IGE)  

Gurasoek diotenez, 
haurtzaroan eta 
nerabezaroan 

autokontzeptua eta 
autoestimua beste 
garaietan baino 

ahulagoak dira, eta, 
beraz, norberaren irudi 

fisikoaren onarpena 
lantzea garrantzitsua da 
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5.3.3. Harreman afektibo-sexualak 
 

KONTSULTATUTAKO 
AGENTEAK  

Lehen hezkuntzako adingabeak 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Gurasoak 
Irakasleak 

 

FUNTSEZKO IDEIAK 
  

A.  Bikote-harremanak eta sexualitatea 
B. Metodo antikontzeptiboak, haurdunaldia eta abortua 

 
A. Bikote-harremanak eta sexualitatea 

 
Lehen hezkuntzan ez dira ohikoak 
bikote-harremanak baina agertzen 
hasten dira (neurri handiagoan 
nerabezarora heltzen diren neurrian) 
eta gelan sortutako bikoteen aipamena 

egiten da. Alabaina, bikotea eratzen denean harremana estutu 
beharrean, urruntze handiagoa sortzen da (gutxiago begiratzen eta hitz 
egiten diote elkarri…), “bikote direnean harreman gutxiago dute eta 
lagunak zirenean baino gutxiago hitz egiten dute”. Bikotean garatzen 
diren portaera sexualei dagokienez, eskutik heltzea eta beharbada 
musuren bat ematea aipatzen dira. 
 
6-9 urtetako haurren kasuan, bikoteari eta harreman afektiboei 
buruz hitz egiteak barreak, urduritasuna eta isiltasunak sorrarazten 
ditu. Orokorrean, arlo horrek ez du interes handirik eragiten baina 
batzuetan gelako kide batzuk “bikote” direla esaten da. Gogoeta horiek 
giro alai batean garatzen dira eta taldearen barruan jakin-mina sortzen 
da bikotea zeinek osatzen duten, zer egiten duten eta abar jakiteko.  

 
Adin-talde horrek ligatzeko orduan portaera desberdinak 
identifikatzen ditu mutila eta neska izatearen arabera. Horrela, aipatu da 
mutilek ligatzeko “gogorraren plantak" egin behar dituztela eta neskek, 
aldiz, "ederrak izan behar dutela eta emakumezkoen keinuak egin behar 
dituztela". 
 

Lehen hezkuntzako adin 
aurreratuenetan (11-12 urtetatik 
aurrera), bikote-harremanak interes 
handiagoa hartzen hasten dira, 
nahiz eta generoaren arabera 

desberdintasunak atzematen diren; izan ere, badirudi mutilek 
neskekiko interesa gehiagorako joera dutela gero lagunei 
kontatzeko eta horri esker beren gizarte-estatusa handitzeko. 
Nesken kasuan, gustatzen zaizkien mutilak aukeratzen dituzte, 
haiekin egon nahi dutelako. Ildo beretik, neskek uste dute 
harreman afektiboetan mutilek haur-jarrerei eusten dietela 
oraindik. 
 
Atzemandako alderdi bat izan da harreman afektiboak hasterakoan 
rolen banaketa erabat estereotipatua gertatzen dela, hau da, neskek 
lotsa gutxiago izaten dute gaiari buruz hitz egiterakoan edo beren behar 
edo eskakizunak planteatzerakoan baina gorteiatzea oraindik 
gizonezkoaren erantzukizuna izaten jarraitzen du eta mutilak dira 
hurbilketa hasi behar dutenak, nahiz eta neskek arlo horietan segurtasun 
eta autonomia gehiago izaten duten. 

 
 

 

“Bikotea osatzen dutenetik 
aurrera ia ez diote elkarri 

begiratzen” 
(Lehen hezkuntza) 

“Mutilak harrokeriaz 
ateratzen dira neskekin, 
neskak, aldiz, mutilak 
gustatzen zaizkielako” 

(Lehen hezkuntza) 
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12-14 urtetik aurrera eta jadanik 
bigarren hezkuntzan harreman 
afektiboak hedatuagoak eta 
normalizatuagoak egoten dira, 
nahiz eta ez duten asko irauten. 
Jadanik ez da gertatzen adin 
gutxiagorekin gertatzen zena, hau da, 
“bikotea izateak” harremana eta 
kontaktu fisikoa murriztea ekartzea. 
12-14 urteko adin-taldean badago 
kontaktu fisikoa baina “musuetara eta 

horrelako gauzetara” murrizten da; nolanahi ere, badakite etorkizun 
hurbil batean harreman sexual osoak izatera hel daitezkeela.  

 
Nerabeek izan nahi duten harreman 
motari dagokionez, sexuaren 
araberako desberdintasun batzuk 

atzeman ditugu; izan ere, mutilek nabarmentzen dute "gau bateko” 
harremanak dibertigarriagoak eta interesgarriagoak direla eta neskek 
aipatzen dute harremanak zenbat eta luzeagoak izan atseginagoak 
direla. Dirudienez, genero-estereotipoak indarrean jarraitzen dute 
harreman afektibo edo sexualetaz hitz egiten dugunean; horren harira, 
nesken iruzkin batzuetan honelakoak entzuten dira: “mutilei oso 
urdangak gustatzen zaizkizue, edozeinena miazkatzen duten 
horietakoak” eta mutilek konpromiso afektiboa saihestearekin loturiko 
diskurtsoak egiten dituzte.  
 

Irakasleek uste dute nerabezaroan bikote izateak eta batez ere, 
ligatzeak eta arrakasta izateak estatusa ematen duela nerabeen 
artean, ospetsua izatea ahalbidetzen duelako. Errealitate hori 
aurreko belaunaldietan ere agertzen zen baina gaur egun 
dimentsio handiagoa hartu du.  

 
Normalena da bikoteek harreman sexual osorik ez izatea 
baina onartzen dute bikote batzuek “jadanik egin dutela”; dena 
den, azpimarratu dute bikote horiek nahiko denbora elkarrekin 
ateratzen eramaten dutela eta konfiantzazko harremana izaten 
dutela. Kasu batzuetan, neskek onartu dute askotan ez dela 
erraza harreman sexual osoari ezetz esatea “mutila inporta 
zaizunean”; badirudi harreman afektiboa estua denean eta 
“mutila asko maite dutenean”, neska batzuek “egin behar 
dutela” sentitzen dutela.  

 
Nerabeei harreman afektiboen alderdi sexualari buruzko kontsulta 
egiten zaienean, nabarmentzen den lehen ideia da harreman 
sexualak koitora soilik mugatzen duen ikuspegirako joera 
dutela eta batzuetan, iruzkin estereotipatuak eta ia “mitikoak”  
adierazten dituzte, “neskek errazagoa daukate orgasmoa 
lortzeko, kontsolagailu batekin ere egin dezaketelako”  15 urtetik 
gora harreman sexualak ohikoagoak dira eta neskek diote adin 
horretan “mutilak likits hutsak direla”.  
 
Nerabeek honela definitzen dute harreman sexuala: egintza 
seriotzat hartzen dute, bi pertsonak egingo dutenarekin guztiz 
ados eta ziur egotea eskatzen duena; bestalde, metodo 
antikontzeptiboak erabili behar direla uste dute, gaixotasunak 
kutsatzea eta nahi ez diren haurdunaldiak saihesteko. 

Nerabezaroan harreman 
sexualaren kontzeptua 
koitora mugatzen da 

Nerabezaroan, harreman 
afektiboak hedatuagoak 
daude eta ez dute asko 

irauten. 
Mutilek diote “gau 

bateko” harremanak 
dibertigarriagoak direla 
eta nesken kasuan, aldiz, 
harreman iraunkorrak 

dira gogobetetzen 
dietenak 
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Esan daiteke, orokorrean, adingabeek telesailetan beren 
harreman afektibo-sexualen errealitatera hurbil daitezkeen 
egoerak atzematen dituztela baina normalean serie horiek nahiko 
fikziozko egoerak eskaintzen dituztela, eta beharbada, adingabe 
horien eguneroko bizitzan oso kasu jakin batzuetan edo 
anekdotikoetan gertatzen direla. 

 
Nolanahi ere, irakasleek diote 
harreman sexualak gero eta goizago 
eta okerrago hasten direla, 
lehenbailehen egin behar dutenaren 

presioa dutelako, “jadanik ez dago modan birjina izatea”. 
Gainera, esaten dute genero-rolek asko finkatzen dituztela 
harreman sexual eta afektiboak eta gainera, nesken artean presio 
handiagoa dago eta arlo hori arrakastaren elementu edo ikur 
bihurtzen da, “neskak ez badu lortzen gustatzen zaion mutilari 
musu ematea galtzailetzat hartuko dute”. 

 
Horrela, nerabeen portaera sexual 
oso arduragabeez hitz egiten 
digute eta ildo berean diote 
hezkuntzaren edo familiaren 
eremuan atzematen diren 
erantzukizunik ezako eta 
autonomiarik ezako jarrerak 
harreman sexualak izaterakoan ere 
garatzen direla.  

 
 

Ildo horretan, familien gehiegizko babes-jarrerak nerabeek 
beren ekintzen ardurarik ez hartzea eragiten dute eta noski, 
bigarren hezkuntzaz eta harreman sexualez ari bagara, gai hori 
arazo garrantzitsu bihurtzen da. Irakasleek diote gurasoek 
preserbatiboak erosten dizkietela seme-alabei behar dituztenerako 
eta uste dute praktika horrek haurrago bihurtzen dituela nerabeak, 
preserbatiboak erosteaz ere arduratu beharrik gabe. Horrela ezin 
dugu espero nerabe horiek preserbatiboak erosteaz arduratzea eta 
horrela sexu-transmisioko gaixotasunak eta nahi ez diren 
haurdunaldiak saihestea.  
 
Sexuaren gaiaz hitz egitea da familietan hitz egitea gehien 

kostatzen den gaietako bat eta 
nerabeek uste dute gai horietaz hitz 
egiteak gurasoak deseroso 
sentiarazten dituela, nerabe horiek 
oraindik haur txikitzat hartzen 
direlako familietan. Nolanahi ere, 
neskak mutilak baino gehiago 
lotsatzen dira gai horiek beren 
familiekin hitz egiterakoan.  
 
Ildo horri jarraiki, irakasleek uste 
dute duela urte batzuk 
sexualitatearen, afektibitatearen edo 
gorputzaren gaia familian 
lantzerakoan agertzen ziren beldur 
eta lotsak gaur egun ere badaudela. 
Ikusi dute familiek prestakuntza 
eskasa dutela afektibitateari eta 

“Jadanik ez dago modan 
birjina izatea” 

(Irakasleak)  

Nerabeek diote zaila dela 
familian sexuaz hitz 

egitea. Gurasoek diote 
gaur egun gai horiek 
tratatzeko irekiagoak 
direla eta irakasleek 

atzeman dute 
prestakuntza afektiboa 

eta sexuala eskolari 
uzteko joera dagoela 

“Ikasle bat klasera joateko 
goizean iratzargailua 
jartzeaz arduratzen ez 

bada, ezin izango diogu 
eskatu harreman sexuala 
hasterakoan kondoi bat 
jartzeko; bere amak joan 
beharko du hori jartzera 

ere” 
(Irakasleak)  

Mota guztietako 
informazioaren menpe 

gehien dagoen 
belaunaldia osatzen dute 

baina aldi berean, 
erabakiak hartu ahal 

izateko prestakuntza eta 
independentzia gutxiena 

duena  
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sexualitateari buruz eta hori nabarmenagoa egiten da 
nerabeetan.  
 
Lehenago adierazi dugun bezala, familiek gehiegizko babes-
jarrerei –harremanak izaterakoan seme-alaben autonomia eta 
erantzukizuna sustatzen ez dutenei– eusten diete, eta horri 
gehitzen badiogu seme-alaba horiek mota desberdineko 
informazioaren menpe gehien daudenen belaunaldia osatzen 
dutela baina kontrajarrita, erabakiak hartzeko prestakuntza eta 
independentzia gutxiena dutela, gaia konplexuago bihurtzen da: 
“Kondoia kondoi bat baino askoz gehiago da; izan ere, hori 
erosteko dirua izan dezaten dirua kudeatzeko erantzukizuna edo 
farmazeutikoaren aurrean egoteko erantzukizuna eskatzen du". 

 
Irakasleek uste dute beharrezkoa dela 
gurasoek gehiago inplikatzea beren 
seme-alaben prestakuntza afektibo-
sexualean eta prestakuntza hori 
txikitatik egin beharko litzatekeela 
diote, beren gorputzak zaintzen eta 
ohitura osasungarriak izaten heziz. 
Esaten dutenez, gauza ez da 14 urte 
bete dituztenean seme-alabekin 

esertzea eta azalpenak ematen hastea, esaterako, zer den ernalketa 
edo zein diren gaixotasunak kutsatzea eta nahi ez diren 
haurdunaldiak saihesteko metodoak; izan ere, informazio guzti 
hori eskuragarri daukate eta askotan, hezkuntza-eremuan ematen 
zaie. Dirudienez, erantzukizunezko jarrerak eta beste pertsonaren 
egoera eta premiak ezagutu ahal izateko enpatia lantzean dago 
gakoa. 

 
Azkenik, irakasleek diote familiak heziketa afektibo-sexuala 
eskolari uzteko joera izaten dutela, “batzuetan gurasoak 
etortzen zaizkigu honelakoak esanez: aizu! noiz eman behar 
diezue sexuaren gaia?, gu oso lotsatiak baikara!”. Alabaina, 
familiaren inplikazioa funtsezkoa da, gehien bat portaerarako eta 
harremanak eraikitzeko erreferente eta eredu modura.  

 
Familiek, aldiz, uste dute orain dela urte batzuk baino 
irekiagoak direla sexualitateaz hitz egiterakoan. Sexualitate-
gaiak naturaltasunez jorratzen dituztenaren diskurtsoari eusten 
diete familiek baina seme-alabekin hitz egiten dituzten alderdiak 
zehazten dituztenean, batzuetan ez dirudi zuzenean 
sexualitatearen gaiaz ari direnik baizik eta gai horri indarra 
kenduz harremanetaz orokorrean, pertsonen dibertsitateaz, 
familia-eredu desberdinez (bikote homosexualak, adibidez) eta 
abarrez aritzen dira. 
Uste dute sexualitatearen tabua desagertzen joan dela eta gai hori 
gero eta irekiagoa dela. 

 
Nolanahi ere, kasu batzuetan, guraso batzuek aitortu dute 
nerabezaroan sexualitate aktiborik izan behar denik onartzea 
zaila egiten zaiela. Zaila egiten da onartzea haurrek ere 
identifikatu eta bete behar dituzten sexu-desirak sentituko 
dituztela, “nik uste dut gai horri buruz itzulinguruka ibili gabe 
hitz egin behar dela alabarekin”. Gurasoek onartu behar dute 
biologiaren alderdi bat dela hori ere eta haurrek bizi beharko 
dutela.  
 

“Gauza ez da 13 urte 
betetzen dituztenean 

hitzaldi bat ematea, adin 
horretan ez baitute ezer 

kontatzea nahi, baizik eta 
aitak eta amak harreman 
sano eta errespetuzkoa 

izatea” 
 (Irakasleak)  
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B. Metodo antikontzeptiboak, haurdunaldia eta 
abortua 

 
Antikontzeptibo hitza askotan segurtasunaren eta erabakiak 
hartzearen kontzeptuari lotuta aipatu izan da. Orokorrean, 
nerabeek ezagutzen dituzte metodo antikontzeptiboak, 
nagusiki preserbatiboa, baina ohikoena da horren erabilera nahi 
ez den haurdunaldi bat saihesteko metodo batekin erlazionatzea 
eta ez sexu-transmisioko gaixotasunen aurka babestearekin, gai 
hori ez baitute hainbeste kontuan hartzen.  

 
Jabetzen dira metodo antikontzeptiboak 
erabiltzearen premiaz baina neskek 
jarrera arduratsuagoak azaltzeko 
joera izaten dute, hitzez behintzat, ez 
erabiltzeko aitzakiarik ez dagoela 
esanez. Mutilek, aldiz, zenbaitetan 
jarrera ausartegiak izatea justifikatzeko 
joera izaten dute, “batzuetan oso bero 
zaude eta ezer gabe egiten duzu”. 
Beste batzuetan, lehen sexu-
harremanean inongo metodo 

antikontzeptiborik erabili ez duten lagunen erreferentziak eman 
dizkigute. 

 
Esan dugunez, metodo ezagunena preserbatiboa edo kondoia da, 
baina neskek mutilek baino gehiago, beste metodo batzuei 
buruzko informazioa izaten dute eta batzuetan mutilen zenbait 
adierazpen oker ere zuzentzen dituzte, “hori haurdun ez 

geratzeko pilula da, baina hurrengo eguneko pilula beste bat 
da”.  

 
Preserbatiboen eskuragarritasunari dagokionez, nerabeek 
orokorrean badirudi ezagutzen dituztela preserbatiboak lortzeko 
lekuak, batzuek leku ohikoenak ezagutzen dituzte (farmaziak, 
komunak…) eta beste batzuek dohainik ematen dituzten lekuak 
aipatzen dituzte.  
 
Oro har, uste dute metodo antikontzeptiboak eskuragarriak direla 
baina egia da arreta zuzeneko lekuetara (farmaziak, adibidez) 
joateak ahalkea eta lotsa sorrarazten duela eta hori dela-eta, 
anonimotasuna bermatzen duten sistemak nahiago dituzte. 

 
Zenbaitetan, preserbatiboak familian bertan eskuratzeko 
aukera ere aipatu digute. Egoera hori ez da idealenatzat hartzen 
orokorrean, baina badirudi mutilen artean nesken artean baino 
gehiago hartzen dela aintzat, neskek nahiago dutelako etxean ez 
eskatu.  

 
Nerabeek uste dute haurdun gelditzea “putakeria”  bat dela 
oraindik gazteegiak direlako eta diote mutilei baino gehiago 
eragiten dien egoera bat dela “zeren haiek joan daitezke baina zu 
haurrarekin geratzen zara”. Nerabeek diote horrelako egoera 
baten aurrean lagunen batekin edo helduren batekin hitz egingo 
luketela. Nerabe batzuek familiaren baliabidea aipatzen dute 
lehenik baina beste batzuek diote beti “azken aukera” izango 
litzatekeela.  

 
 

Nerabeek ezagutzen dute 
preserbatiboa metodo 
antikontzeptibo gisa 

baina gehiago 
erlazionatzen dute nahi ez 

diren haurdunaldiak 
saihestearekin sexu-

transmisioko 
gaixotasunen 

prebentzioarekin baino 
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Abortuaren  gaiak nerabeengan 

gatazka moralak sorrarazten ditu. Oro har, nerabeek uste dute 
egokia dela abortuaren alternatiba izatea nahi ez den haurdunaldia 
gertatzen den kasuetarako, batez ere, beren adineko neskei 
dagokienez. Alabaina, nerabeak hautatzeko aukerarekin pozik 
azaltzen badira ere, zenbaitetan azaltzen dira iruzkinak esanez 
beste metodo antikontzeptibo bat balitz bezala emakume batzuek 
abortua erabiltzea saihesteko kontrolak areagotu egin behar 
direla. 
Zenbait kasutan, abortuaren gaia jorratzerakoan abortua aipatu 
dute beste gizaki bat “hiltzeko”  ideiari lotuta eta kontrolak 
areagotzeko moduko gai garrantzitsutzat hartuta. Nerabeen 
definizioen zehaztugabetasuna ikusita, suposatzen dugu abortuari 
buruzko legedia eta legeak ezartzen dituen suposamenduak ez 
dituztela ezagutzen.  
 
Nerabeei iruditzen zaie kasu horietan abortua gaiari buruzko 
gogoeta sakon bat egin gabe eta arinkeriaz erabiltzen dela. Era 
berean, abortuaren baliabidea justifikatzeko ordena moral bat 
ezartzen dute; izan ere, ez dute berdin ikusten abortura jotzea 
istripu bat gertatu denean edo nahi ez den haurdunaldi bat 
saihesteko behar diren neurriak jarri direnean. 

 
Azkenik, beste talde batzuetan, abortuari buruzko diskurtsoa 
emakumeak abortatzeko duen eskubidearen defentsan 
oinarritu da “emakumeak izango du beti azken hitza”. Kasu 

horietan mutilek gehiago parte hartu dute gai horren inguruko 
gogoetetan.  
 
 
 
 
 
 
 

5.3.4.Alkoholaren, tabakoaren eta beste 
substantzia batzuen kontsumoa 
nerabezaroan 

 

KONTSULTATUTAKO 
AGENTEAK  

Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Gurasoak 
Irakasleak 

 
Bigarren hezkuntzako nerabeen artean 
alkohol-kontsumoa (maiztasunari 
dagokionez) normaltasunez 
onartzen da aisiaguneekin, festekin 
edo une bereziekin lotzen denean. 13-
14 urteak ezartzen dituzte alkoholaren 
noizbehinkako kontsumoa hasteko eta 

jarraian 14-15 urteak tabako-kontsumoa hasteko. Nolanahi ere, 
diote kontsumo horien hasieran inguruneak eta berdinen taldeak 
dutela eragina “ingurunean dituzun lagunen arabera lehenago 
edo beranduago hasiko zara edaten edo erretzen”; izan ere, 
inguruneak kontsumoak eskuragarriagoak eginez, kontsumoa 

Abortuaren gaiak 
gatazka moralak 
sorrarazten ditu 
nerabeen artean 

“ Gure adineko jendeak 
edaten du baina jaietan 
soilik eta ez asteburu 

guztietan” 
(Bigarren hezkuntza) 
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errazten baitu “besteak ikusten badituzu eta behin eta berriz 
eskaintzen badizute…niri ezetz esatea zaila egiten zait”.  
Alkoholak tabakoak baino kalte gutxiago egiten duela uste 
da, batez ere, noizbehinkako kontsumoei dagokienez.  
 
Nerabeek alkohola kontsumitzeko dituzten arrazoiak honako 
hauek dira: gustatzen zaielako, burua galtzeko, lasaitzeko, 
desinhibitzeko eta lotsa galtzeko. 
 
Legez kanpoko drogak kontsumitzeak oraindik pixka bat 
eskandalizatzen ditu eta gai hori fenomeno mitiko eta 
urrunekotzat hartzen dute. Alabaina, haxixa eta marihuana ez dira 
identifikatzen lehen unetik legez kanpoko drogekin eta horien 
kontsumoa hurbilagotik bizi dute. Era berean, adierazten dute ez 
dela beren adinekoen artean droga horien ohiko kontsumorik 
izaten baina kontsumoa gerta daitekeela onartzen dute eta haxixa 
edota marihuana noizbehinka kontsumitzen duten beren adineko 
pertsonak ezagutzen dituztela diote. Substantzia horiek eskuratzea 
nahiko erraza da nerabeentzat “gutxi kontrolatuta dagoelako eta 
erraz lortzen delako".  
 
Hala ere, kontsumo horietan arriskuak ikusten dituzte nahiz eta 
nerabe guztiek ez dieten garrantzi berdina ematen “niregatik nahi 
dutena egin dezatela, baina nik ez dut uste ona denik”, “batzuek 
oso noizbehinka porro bat erretzen dute”. Familiak ezarritako 
kontrola  aldagai garrantzitsua dirudi kontsumo horietan, 

“kontrolatzen badizute” 
konplikatuagoa egiten baita.  
 

Lehen hezkuntzako haurrek drogen kontsumoari buruz 
duten ikuspegia nahiko “mitikoa” eta heldu-portaerei loturikoa 
da. Drogak eskura daudela diote eta “trapitxeoak”  kalean eta 
institutuan ikusten direla. Haurrek kalean ikusten dituzte 
marihuanari eta haxixari loturiko kontsumoak “jendea kalean 
ikusten da porroak erretzen”. Portaera horiek, orokorrean, 
ezegokitzat eta arriskutsutzat hartzen dituzte eta “gaizki iruditzen 
zaizkie intoxikatzen ari direlako”, baina norberaren 
askatasunarekin lotzen dituzten argudioetan oinarrituta onartzen 
dira “niregatik nahi dutena egin dezatela nirekin sartzen ez diren 
bitartean”. Kontsumo horiek direla-eta, kontsumitzen duten 
pertsonak arriskutsutzat hartzen dira eta “helduagoaren” itxura 
ikusten diete. 

 
Beste garaiekin alderatuz, irakasleek uste dute nerabezaroko 
kontsumoa areagotu egin dela. Kontsumoaren areagotzea 
azaltzeko diote beste garai batzuetan baino aukera gehiago 
dituztela nerabeek eta mundu konplexuago batean bizi direla 
gauza asko berehala eskuratzeko aukerarekin. 

 
Uste dute gauzak berehala eskuratzeko aukerek nerabeen 
portaera konpultsiboagoa bihurtu dutela eremu askotan, besteak 
beste, kontsumoetan. Gainera, kontsumoak eskuragarriagoak dira 
belaunaldi horrek erosteko ahalmen handiagoa duelako. Uste dute 
kontsumoak ez direla arriskutsutzat hartzen nerabezaroan eta gero 
eta goizago hasten direla.  

 
Bestalde, familiaren “ez jakin nahi izateko" joera atzeman dute, 
gurasoek nahiago dute horrelako portaerez ez jabetzea. Uste dute 
beharrezkoa dela guraso eta nerabeen artean komunikazio 

Lehen hezkuntzan droga-
kontsumoari buruz duten 

pertzepzioa mitikoa da 
eta helduen munduari 

loturikoa.  
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handiagoa izatea sustatzea, gai horiek familian bertan jorra 
daitezen.  

 
Irakasleek diote nerabeentzat 
alkohola lasaitzeko, ahazteko, 
desinhibitzeko eta beste egoera bat 
lortzeko modu bat dela, eta uste 
dute benetan ez dagoela 
desberdintasun askorik helduek eta 
nerabeek alkoholaren 

kontsumoarekin bilatzen dutenaren artean baina atzematen dute 
“lehenbailehen mozkortzeko” joera. 

  
Uste dute ingurunea eta berdinen taldea elementu 
erabakigarriak direla kontsumoak hasteko eta hori dela-eta 
komenigarria ikusten dute gurasoek aisialdirako eta denbora 
librerako alternatibak eskaintzea beren seme-alabei baina baita 
nerabeei muga gehiago ezartzea ere (ordutegiak, mugikortasun 
geografikoa eta bar). 
 
Normalean irakasleek familiek baino lehenagotik izaten dute 
nerabeen kontsumoen berri, nerabeek aipatzen dutelako edo 
kontsumoaren lekukoak direlako (gelara erretzen sartzen dira, 
adibidez). 

 
Nerabezaroan aisialdia autonomoagoa da eta, beraz, familiek  

jadanik ez dute adin-talde horretan 
egiten diren jardueren gaineko 
kontrolik. Hala, familiek pentsatu nahi 
dute beren seme-alabek ez dutela 

kontsumitzen baina ez daude guztiz ziur “niri esaten dit lokalera 
egotera joaten dela eta espero dut egun osoa porroak erretzen ez 
egotea, baina benetan ez dakit zer egiten duen”. Hala ere, 
familiek uste dute berdinen taldearekiko jarrera arduratsu  eta 
ahaldunak erakutsi zaizkien nerabeen artean ez dela alkoholaren, 
tabakoaren edo bestelako substantzien gehiegizko kontsumorik 
gertatzen.  

 
Gurasoen arabera ingurunea da nerabezaroko kontsumoak 
hasteko eragin handiena duen aldagaia, batez ere berdinen 
taldeari dagokionez. Ildo horretan, kontsumoekiko 
eskuragarritasuna da familien iritziz, kontsumo horiek hasteko 
adina jaitsiarazi duen arrazoia, ingurunean erraz aurki 
daitezkeelako eta nerabeek eskuratu ahal izateko nahiko diru 
badutelako. Inguruneak nerabezaroko kontsumoak hasterakoan 
duen eragin handiak segurtasun-gabezia sorrarazten du 
familietan, hori saihesteko ezin dutela ezer egin iruditzen baitzaie.  

 
Inguruneaz gain, familiek atzeman dute honako bi aldagai hauek 
ere erabakigarriak izan direla fenomeno horretan: familietan 
bertan dauden kontsumoekiko permisibitate gehiago izatea eta 
mota guztietako informazioa azkarrago eskuratzeko aukera.  

 
 
 

Irakasleen ustez, ez dago 
desberdintasunik helduak 

eta nerabeak alkohola 
kontsumitzera eramaten 

dituzten motibazioen 
artean 

Kontsumitzen hasteko 
adina jaisteko eragina 

duten aldagaiak honako 
hauek dira: berdinen 
taldea, kontsumoen 
eskuragarritasuna, 
nerabeek erosteko 

ahalmen handiagoa izatea 
eta familietan 

permisibitate gehiago 
izatea 
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5.4  Hezkuntza 
 

5.4.1.Hezkuntza-sistema: antolaketa eta 
gertatutako aldaketak 

 

KONTSULTATUTAKO 
AGENTEAK  

Gurasoak 
Irakasleak 

 

FUNTSEZKO IDEIAK  A.  Eginkizunak eskolaren esku uztea 
B. Hezkuntza-sistemaren antolaketa 

 
C. Eginkizunak eskolaren esku uztea 

 
Gizarte-premiak asko aldatu dira 
azken aldian. Pertsonak, familiak eta 
egoerak aurreko garaietan baino 
askotarikoagoak dira, orduan 
familiako eredu nagusi bat 
baitzegoen. Egoera horrek aldaketa 

handia ekarri du eta pertsona askotarikoak eta lan-modu eta -
erritmo desberdinak eratu ditu, hain zuzen ere premiak berehala 
asetzea bilatzen da eta bezerokeria areagotzen ari da, “nik 
ordaintzen badut, exijitzen dut”. 
 
Egoera horrek ondorioak izan ditu hezkuntza-sisteman eta 
zehazki, gurasoek eta gizarteak eskolari eta irakasleei egiten 
dizkieten eskakizunei dagokienez. Hezkuntza-ereduan aldaketa 
gertatu da, hau da, komunitateko eskola txiki eta hurbiletatik haur 
eta nerabe kopuru handiagoa biltzen duten makroeskolen –

komunitatearen bizitzatik deskonektatuagoen– eredu 
produktiboagoetara igaro gara. Kasu batzuetan irakasleek uste 
dute eskola hezkuntza-eremu bat izateaz gain zerbitzuen 
(zaintza, elikadura eta abar) emaile orokor bat izatera heldu 
dela, “haurrak kokatzeko leku bat”. Ildo horretan, uste dute 
eskolaren esku utzi dela batez ere haurren zaintza eta arretaren 
oinarrizko zenbait arlotako hezkuntza, lehen familien ardura zena.  
 
Irakasleen susmoa da lehengo eskola soilik hezkuntza-eremuaren 
kargu egiten zela baina gaur egun hezkuntza-sistematik seme-
alaben hazkuntzaren oinarrizko arloak estaltzen direla, esaterako, 
esfinterren kontrola, erlojuak nola funtzionatzen duen irakatsi, 
egunero modu osasungarrian jaten dutela ziurtatu eta abar; “zaila 
da mugak ezartzea baina erantzukizun osoa eskatzen zaigu, jaten 
duten ala ez, komunera joan diren edo ez. Haurren hazkuntzaren 
eta garapenaren oinarrizko arloak dira horiek”.  
 
 

Irakasleen ustetan gertatutako 
aldaketa nabarmenetako bat izan da 
gero eta gehiago haurren eta 
nerabeen behar afektiboak 
betetzearen kargu egin behar 

dutela. Behar horiek betetzen direla adin-talde guztietan 
atzematen da baina bakoitzean modu desberdinean adierazten da. 
Haur eta lehen hezkuntzan zuzenean irakasleen estimua eskatzen 
da etengabe arreta-eskaerekin eta bigarren hezkuntzan ere arreta-
eskaerak erabiltzen dira irakasleek giza arlo afektibo hori bete 
dezaten. Beharbada egoera hori bigarren hezkuntzako taldean 
gertatzea da harrigarriena eta hor izan da eboluzio nabarmenena, 

Familiek eskolaren esku 
utzi dituzte seme-alaben 
hazkuntza eta zaintzaren 

oinarrizko alderdi 
batzuk. Irakasleek gero eta 

gehiago bete behar 
dituzte haurren eta 
nerabeen premia 

afektiboak 
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“orain dela hamar urte, bigarren hezkuntzako ikasleak 
irakaslearen mahaitik fisikoki banatuta egoten ziren eta 
ohikoagoa zen txikiak egotea irakaslearen mahaiaren bueltan; 
gaur egun oso ohikoa da bigarren hezkuntzako ikasleak beren 
gauzatxoak kontatzea eta laztan bila etortzea”. Irakasleen ustetan, 
premia afektibo horiek zerikusi handia dute familiak seme-
alabekin dauden denboraren kantitatea eta kalitatea 
murriztearekin eta beren buruei galdetzen diete zenbateraino 
diren irakasleak errealitate horren arduradun, "zenbateraino naiz 
ni neska-mutiko horien ama?” Kontrapuntu modura, irakasleek 
diote ikasleekiko harremanak estutu egin direla, 
maitekorragoak eta hurbilagoak bihurtuz.  
 

Hezkuntza eremuaren esku utzitako 
beste eginkizunetako bat, beste 
garaietan baino gehiago, haurrei eta 
nerabeei balioetan heztea izan da. 
Gaur egun daukaguna bezalako 
gizarte aldakor eta konplexuan 
balioetan heztea konplikatu egin da. 
Lehen irizpide gutxi eta komun eta 
zorrotzetan oinarritzen zen hezkuntza 

“lehen, sota, zaldia eta erregea izaten zen” baina gaur egun 
jarraibide ugari daude, batzuetan kontrajarriak eta agente askok 
eta oso desberdinek dute eragina haurren eta nerabeen 
sozializazioan (familia, eskola, komunikabideak eta abar). Ildo 
horretan, balioen hezkuntzan bete beharreko eginkizunen mugak 
zein diren eta zein balio jorratu behar diren erabakitzerakoan ez 
dago akordiorik familia eta hezkuntza-eremuaren artean. 
Irakasleek uste dute zenbait balio (bizikidetza, drogak, 

sexualitatea eta abar) familian jorratu behar direla, oinarriak 
ezarriz gutxienez. Arlo horretan irakasleak beren gain hartzen ari 
diren prestakuntza hori "fardel bat" beren gain hartzea da 
askorentzat; izan ere, alderdi horietakoren baten inguruko 
heziketa jorratzeari ekiten zaionean irakasleak mugatuta sentitzen 
dira haurrek eta nerabeek familia-giroan hartutako ohitura batzuk 
(adibidez, telebista ikusiz gosaltzea eta afaltzea) aldatu nahi 
izaterakoan eta hori gurasoek sarkinkeria bezala bizi dezakete.  
 
Hortaz, atzeman daiteke zenbait eginkizun hezkuntza-eremuaren 
esku utzi badira ere prozesu hori ez dela guztiz erreala, prozesu 
horri ez zaiolako gehitu haur eta nerabeetan dagozkion 
ikaskuntzak finkatzeko beharrezkoak diren alderdietan eragiteko 
gaitasuna.  
 
Gurasoek, orokorrean, badakite orain arte familiek beren gain 
hartzen zituzten eginkizunak eskolaren esku uzten ari direla 
baita hezkuntza-eremuari ordutegiak zabaltzeko eta eginkizun 
gehiago bere gain hartzeko eskaera asko egiten dizkiotela ere. 
Dena den, uste dute eskaera horiek ez direla nahikeriak eta laneko 
modu eta erritmo berriek benetako premiak bihurtzen dituztela.  
 
Talde batzuetan gurasoek diote gizarteak ere eskakizun 
zorrotzak ezartzen dituela eta irakasleek eskolako eremuan 
atzematen duten joera bera errepikatzen dela lan-esparruan ere. 
Uste dute neurriz gaineko jarrera hartzen dutela, “beharbada 
gertatzen zaiena da oso gaizki ohituta daudela, hori baita 
eguneroko ogia edozein enpresatan, hau da, bezeroak beti nahi 
du ordaintzen ari den zerbitzua baino zerbitzu hobea ematea eta 

Eskolan landu daiteke 
lankidetzaren balioa 
baina lehiakortasuna 

gizartean dagoen 
elementua denez, 

“onenak irabazten duela” 
ezartzen duen hezkuntza-

eredu amerikarraren 
aldeko joera dago" 
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bezeroa delako eta ordaintzen duena delako berak esaten dizu 
gutxi gorabehera eskatutakoa egin behar duzula”.  
 
Gainera, gertatutako gizarte-aldaketek ekarri dute irakasleak gela 
berdinean oso profil desberdinetako ikasleen aurrean aritu 
beharra, “gela bakoitzean egongo da ikastetxea guztiaren kargu 
egiteko eskatzen duen gurasoa duen ikaslea eta aldi berean 
gurasoek izugarri motibatutako ikaslea”. Batzuetan, gurasoek 
uste dute irakasleek errealitate berri horretara egokitu behar 
dutela jadanik aldatu diren egitura batzuei eutsi beharrean.  
 

Gurasoek eta irakasleek badakite 
haurren eta nerabeen heziketan 
familiari dagozkion hezkuntza-arloak 
eta hezkuntza-eremuak bere gain 

hartu behar dituen hezkuntza-arloak argi bereiztea zailtzen duten 
muga lausoak daudela. Nolanahi ere, aspaldiko gatazka dirudi, 
betiko eztabaida: “ni gogoratzen naiz txikiak ginenean eskolan 
hau esaten zigutela: ez ahaztu hezten dutenak gurasoak direla eta 
ondoren etxera joan eta gurasoek kontrako mezua helarazten 
ziguten”.  
 
Gizartean gertatutako aldaketa sakonek –lan-ordutegiak aldatu 
dira, haurrek lehen ordu gutxiago igarotzen zituzten eskolan eta 
eskolaz kanpoko jardueretan eta aldiz, ordu gehiago etxean– 
eragin dute arlo batzuek modu positiboan baina beste batzuek 
modu negatiboan eboluzionatzea. Gurasoek uste dute ulergarria 
dela irakasleek beren kexak azaltzea baina era berean uste dute 
irakasleek eta familiek ezer gutxi egin ahal izango dutela 
errealitate horren aurka. 

Hezkuntzaren arloak familien eta 
irakasleen lankidetza eskatzen du. 
Irakasleak eta familiak bat datoz 
haurrak eta nerabeak ahalik eta 
hobekien hezteko asmo eta 

helburuarekin, “hemen inor ez da erabateko egiaren eta 
zuzentasun osoaren jabe”.  
 
Gurasoek gaur egungo hezkuntza-sistema zalantzan jartzen dute 
eta beharrezkoa ikusten dute zenbait galderari erantzutea, hain 
zuzen ere familiaren eginkizunak hezkuntza-eremuaren gain 
uzteari buruzko dilemari erantzun bat emateko: Zertarako da 
eskola? Zertarako nahi dugu eskola gurasoek? Eskolak ezagutzak 
helarazteko eta haur eta nerabeei hezteko leku bat izan behar du 
edo garrantzi handiena zerak izan beahr du, balioak, estrategiak 
eta bizitzarako tresnak eskuratzea izango duen 
esperimentaziogune bat izatea? Eskola produzitzen jarraitzea 
ahalbidetuko digun lekua izango da, produkzio-sistemaren 
osagarri modura ikusiz, edo aldiz, eskolak duen garrantziak izan 
behar du produkzio-sistema osoaren ardatza? 
 

D. Hezkuntza-sistemaren antolaketa 
 
Irakasleek uste dute hezkuntza-proiektu zehatz bat eta irizpide 
homogeneoak falta direla. Hezkuntza-maila desberdinetan 
eragina duten legeak eta dekretuak aldatzen dira, eta disfuntzioak 
sorrarazten dira “hezkuntza-arloa oso aldakorra da, legealdi berri 
bat iristen da eta sistema aldatuko duen beste dekretu edo lege 
bat ateratzen da” . 
 

“ Mugak xeheak dira eta 
batzuetan eten egiten dira” 

(IGE) 

“ Irakasleak eta gurasoak 
elkar ulertzera behartuta 

gaude” 
(IGE) 
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Hala ere, uste dute hezkuntza-sistema 
aurreratzen eta hobetzen joan dela, 
batez ere, planifikazioari eta 
antolaketari, dauden baliabideei edo 

identifikaturiko premien estaldurari lotutako alderdietan: 
antolaketa eta planifikazio handiagoa egiten da, familia-errealitate 
desberdinak kontuan hartzen dira, hezkuntzako ordu-kredituak 
hobetu dira eta horrela, irakasleak ikastordu gutxiago sartzen ditu 
eta gelditzen diren orduak prestakuntzan, tutoretzetan eta 
banakako arretan eta abar erabiltzen dira.  
 
Nolanahi ere, hezkuntzaren funtzionamendu egokia zailtzen duten 
zenbait alderdi daude: ikastetxeak eta irakasleek autoritatea 
galtzea (gurasoen, haurren, nerabeen eta oro har, gizartearen 
aurrean) edo irakasleen etengabeko mugikortasuna. Azken 
gertaera horrek bere ondorioak ekarri ditu, esaterako, arazo 
gehien dituzten haurren eta nerabeen jarraipena egiteko 
zailtasunak, ikasleek ikastetxean erreferente egonkor eta 
segidakoa ez izatea eta irakasleak gutxiago inplikatzea, 
ikastetxean zenbat denbora egongo diren ez dakitelako. Horiek 
izan daitezke zenbait adibide.  
 
Irakasleen mugikortasun horrek duen alderdi positiboa da 
haurrek eta nerabeek estilo desberdinetako irakasle gehiago 
ezagutzeko eta horrela ikuspegi askotarikoak izateko aukera 
dutela baina alderdi negatiboa da irakaslearekiko lotura sortzea 
konplikatuagoa dela eta, beraz, erreferenteak galtzen direla.  
 
Horren ildotik, uste dute lehen hezkuntzako adin-taldean hobeto 
landuko litzatekeela emozioei dagokien arloa irakasleek ez 

balukete hainbesteko mugikortasunik pairatuko, “ni OHOko 
seigarren mailan izan nuen irakasleaz gogoratzen naiz baina ez 
dakit oraingo ikasleek horrelakoetaz gogoratuko diren helduak 
direnean”. 
 
Aurrerapenak izan dira baina hala ere irakasleek uste dute 
eskolari baliabide espezializatuak falta zaizkiola premia berriak 
–balioen hezkuntza eskolaren esku utzi izana, haur atzerritarrak 
eta abar– sorrarazten dituzten gizarte-aldaketei aurre egiteko. 
Eskolak modu indibidualizatuago batean estali beharreko premiak 
eta alderdiak areagotzen ari dira (oinarrizko ikaskuntzak, balioen 
hezkuntza, arauak eta mugak ezartzea, behar bereziak dituzten 
haur eta nerabeak gelan sartzea, familia atzerritarren presentzia, 
behar afektiboak estaltzea eta abar). Gelak gero eta 
heterogeneoagoak dira baina irakasle bakoitzeko ezarritako haur-
ratioak berdin jarraitzen du eta, beraz, premia eta egoera berri 
horiek ezin dira modu egokian estali.  
 

Bestalde, gurasoek uste dute 
hezkuntza-sistematik eskaintzen 
diren baliabide espezializatuak ez 
direla nahikoak eta gehienetan 
“berandu iristen direla”.Aipaturiko 
adibideetako bat laguntza-gelari 
dagokio eta honela diote “ez du 

ezertarako balio” “haur asko daudelako eta denbora gutxi. Ez da 
nahikoa”.13. 
 

                                                 
13 Esan behar da ikerketak ez duela asko sakondu laguntza-gelen inguruan. 

Hezkuntza-proiektu 
zehatz bat eta irizpide 

homogeneoak falta dira 

Autoritatea galtzea, 
irakasleen mugikortasuna 

eta baliabide 
espezializatuen eza dira 

irakasleek dituzten 
kezketako batzuk 
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Familiek uste dute administraziotik egiten den inbertsioa ez 
dela nahikoa. Pentsatzen dute garrantzitsuagoa dela 
ekipamenduetan, irakasleak prestatzen eta berrikuntzan 
inbertitzea, besteak beste.  
 
Hezkuntza-sistemak, konfiguratuta dagoen moduan, haurren eta 
nerabeen potentzialtasunei etekina ateratzen eta talentu 
pertsonalak deskubritzen ez jakiteak kezka sortzen die gurasoei. 
Era berean, uste dute hutsunea dagoela lan-orientazioan eta 
orientazio akademikoan.  
 
Nabarmendutako beste alderdi 
bat honako hau izan da: 
adingabeen hezkuntza-maila 
gremio baten lorpen sindikalek 
baldintzatzeak ere zalantza 
sortzen dietela. Irakasleen 
lanaldi-murrizketak ikasleen 
ikastorduen kopuruan eragina 
izan duela dioen ideiarekin lotuta 
dago gogoeta hori. Ildo horretan, 
guraso batzuek uste dute egoera horrek eduki akademikoetan 
eragina izan dezakeela eta, beraz, eskolaldian haurrek lor 
dezaketen hezkuntza-mailan. Nolanahi ere, aditzera eman beharra 
dago kontsultatutako beste guraso batzuek ez dutela pertzepzio 
berdina eta haien ustetan, eduki akademikoak antolaketa-modu 
berrietara egoki daitezke horrek murrizketa eragin gabe ikasleek 
beren prestakuntzaldian lor ditzaketen ezagutza eta 
trebetasunetan. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Irakasleek sentitzen 
dute dena estali 
behar dutela. 
Baliabide berdinak 
daude eta errealitate 
anizkunei eta premia 
berriei aurre egin 
behar zaie. 
Eginkizunen esku 
uztea ez da guztiz 
erreala. 
 Honako hauek dira gurasoek 

izaten dituzten kezketako 
batzuk: hezkuntzarako egiten 
den inbertsio publiko eskasa, 

itundutako ikastetxeei 
zuzenduriko laguntzaren 

inguruko betiko eztabaida, 
baliabide espezializatuen eza 

eta hezkuntza-sistemak 
talentu pertsonalak 

deskubritzearen inguruko 
kezka. 

Gurasoek uste dute eginkizunen 
esku uztea ez dela kapritxo bat eta 
irakasleek errealitate berrira 
egokitu behar dutela.  
 
Kezkak: inbertsio publiko eskasa, 
baliabide espezializatuen eza eta 
talentu pertsonalak deskubritzeko 
sistemak duen ahalmena. 

EZTABAIDA:  
Zertarako da eskola? Zertarako nahi dugu gurasoek? Eskolak ezagutzak 

jasotzeko tokia izan behar du edo balioak, estrategiak eta bizitzarako tresnak 
eskuratzeko? Produkzio-sistemaren osagarria izan behar du eskolak edo 
aldiz, eskolak duen garrantziak izan behar du produkzio-sistema osoaren 

ardatza? 

GERTATUTAKO GIZARTE ALDAKETAK: 
- Gizartearen premiak aldatu egin dira 
- Irakasleek, gurasoek eta gizarteak oro har modu desberdinean 

ikusten duten gune bat bihurtu da eskola  
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5.4.2.Ikastetxea 
 

KONTSULTATUTAKO 
AGENTEAK  

Lehen hezkuntzako adingabeak 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Gurasoak 
Irakasleak 

 
Oro har, ikastetxea leku seguru 
bezala bizitzen dute lehen mailan 
dauden haurrek nahiz bigarren 
mailan dauden nerabeek. 

Ikastetxearekiko eta bertan sortzen diren harremanekiko 
(berdinen artekoak nahiz irakaslearekin sortutakoak) atxikimendu 
handia sentitzen dute. Harreman horiek, a priori, ontzat edo 
normaltzat hartzen dira, baina zenbait gatazka-egoera gertatzen 
direla ere ikus daiteke, neurri handi batean ikastetxearen 
egunerokotasunaren alderdi bat bezala bizitzen direnak.  

 
Gurasoentzat ere ikastetxea leku 
segurua da beren seme-alabentzat 
eta orokorrean pozik daude 
aukeratutako ikastetxearekin. 
Ikastetxearen aukeraketa irizpide 

askok eta oso anizkunek zehazten dute. Irizpide bakoitzak izan 
duen garrantzia eremu pertsonalago bati dagokio baina alderdi 
batean nahiko adostasun atzeman daiteke, ikastetxea 
etxebizitzatik gertu egotea. 
 
Beste irizpide batzuek ikastetxearen balioekin, hezkuntza 
motarekin edo hezkuntza-sistemarekin zerikusia dute. Irizpide 
horiek batez ere, erlijio-hezkuntza ematen den ikastetxeetan edo 

hezkuntza-ereduaren berrikuntzak definitzen dituen ikastetxeetan 
balioesten dira.  

 
Gainera, ikastetxe txikiagoetan, familia-giroari  buruzko 
aipamena egiten da; izan ere, giro horrek haurraren edo 
nerabearen eboluzioaren gaineko kontrol handiagoa izatea 
ahalbidetzen du, “hemen, zure semea edo alaba ez da zenbaki 
bat, denek dakite bere izena”. Aukeraketa egiterakoan gurasoek 
kontuan hartzen duten beste irizpideetako bat izaten da ikasleak 
derrigorrezko hezkuntza-ziklo guztiak ikastetxe berdinean eta 
auzo berdinean egitea. Maila txikiagoan baina alderdi 
ekonomikoa ere kontuan hartu beharreko irizpide modura 
balioetsi da.  

 
Lehen hezkuntzako haurrek 
ikastetxeari dagozkion aldaketa-
proposamen ugari egiten dituzte: 
ikastorduak eta etxeko lanak 
murriztea; eskolako aisia- eta 
atseden-eremuak handitzea 
(kulunkak, kirola egiteko lekuak eta 
abar); bideojokoak eta aisiaguneak 
jartzea (joko-aretoak); janaria 

aldatzea, kasu batzuetan kalitate txarrekoa, prefabrikatua, hotza 
edo birberotua dela uste dutelako eta beste kasu batzuetan, 
gustatzen ez zaizkien plater osasungarriak sartzen direlako 
(barazkiak, lekaleak eta abar) eta azkenik bere izaera edo 
trebetasun didaktikoak direla-eta gustatzen ez zaien irakasleren 
bat aldatzea.  

 

Ikastetxea 
aukeratzerakoan 

etxebizitzarekiko gertu 
egotea funtsezko alderdia 

izaten da 

Ikastetxea gune segurua 
eta atsegina da haur eta 

nerabeentzat 

Haurrek eta nerabeek 
ikastetxearen 

azpiegiturak eta 
aisiaguneak hobetzea, 

eskakizun 
akademikoaren maila 
jaistea eta janariak 

hobetzea proposatzen 
dute 
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Bigarren hezkuntzako nerabeek ere antzeko proposamenak 
egiten dituzte. Hezkuntza-ziklo honetan ere eskatzen jarraitzen 
diren elementuak honako hauek dira: instalazioak hobetzea, 
eskakizun akademikoen maila jaistea, irakasle jakin batzuk 
ordezkatzea eta janariari buruzkoak. Gainera, gaiak banatzeari 
buruzko proposamen zehatzak egiten dituzte, adibidez, gai 
zailenak egun berean jartzea saihestea edo zerbitzu berriak, 
armairuak esaterako, jartzea.  

 
LEHEN HEZKUNTZA  BIGARREN HEZKUNTZA  

- Janaria aldatzea 
- Ikastetxetik atera ahal izatea jolas-

orduan 
- Askatasun gehiago 
- Igogailua edo eskailera mekanikoak 
- Eskola-orduak murriztea 
- Etxeko lanen maila jaistea 
- Ikastetxeko aisiaguneak hobetzea 

(patio handiagoa, kulunka gehiago, 
futbol-zelai hobeagoa) 

- Jolasguneak jartzea (joko-aretoak) 
- Zenbait irakasle aldatzea 
- Komunak berritzea 
- Ordenagailu gehiago izatea 
- Eskolako ospetsuena izatea jende 

guztia ezagutzeko eta fama izateko 
- Ordu gehiago patioan 
- Patioak futbol-zelaietan dagoenaren 

moduko soropila izatea 
- Igerileku bat 
- Euria egiten duenerako patio estalia 
- Futbola ez diren bestelako 

jardueretarako lekua izatea patioan 
- Jolas-parkea egitea 

- Gauzak gordetzeko armairuak 
izatea 

- Zenbait irakasle aldatzea 
- Eskailera mekanikoak edo 

igogailua  
- Klaseetarako teknologia gehiago 

(ordenagailuak, arbel 
teknologikoak eta abar) 

- Gai gutxiago edo hobeto banatuta 
- Patioa handitzea 
- Baloiak oso altu botatzen direnean 

eta hormaren gainetik igarotzen 
direnean, baloiak ez galtzeko 
sistemaren bat. 

- Ikastetxearen instalazioak hobetzea 
- Klaseak goizetik soilik izatea 
- Saltzeko makinak  
- Janaria aldatzea 

 
Gurasoek uste dute azpiegiturei eta ekipamenduei dagokienez, 
ikastetxea potentzialtasun asko dituen gunea dela eta batzuetan, 
iruditzen zaie alferrik galtzen direla. Uste dute lekua eta 
baliabideak modu eraginkorrago batean erabil daitezkeela.  
 
Gurasoek gehien kritikatzen dituzten alderdiak ikastetxeen 
ordutegiei eta opor gehiegi izateari buruzkoak dira. Ekainetik 
aurrera ikastetxe askotan soilik goizeko lanaldiarekin hasten dira 

eta guztira, haurrek ia lau hilabeteko 
oporrak izaten dituzte,“nik ez dut 
ulertzen ekainean zer dela-eta hasten 
den goizez soilik joateko ordutegia, 
horrek arazo asko sortzen baditu 
familietan”.  

 
Gurasoen proposamen batzuk diote ikastetxearen 
ekipamenduak beste erreferentziako pertsona batzuekin erabil 
daitezkeela eta ez derrigorrez irakasleekin; izan ere ez da 
irakasleen ordutegia gurasoen ordutegira egokitu nahi baizik eta 
azpiegiturak eta ekipamenduak aprobetxatu haurrek eta nerabeek 
(batez ere haurrek) bestelako jarduerak egin ditzaten, 
“ikastetxeetako baliabide fisiko eta pertsonalen errendimendua 
hobetuko litzateke”. Nolanahi ere, gogoetak aurrera egiten duen 
neurrian gurasoek ere zalantzan jartzen dute beren seme-alabek 
ikastetxean igarotzen dituzten orduak gehiegizkoak ez ote diren, 
"azkenean nazkatuta bukatuko dute". 
 
Ikastetxeak eskaintzen dituen eskolaz kanpoko jarduerei 
buruzkoa da gurasoen ustez hobetu daitekeen beste alderdia. Alde 

“Horrelako kostua eta 
azpiegiturak dituen 

eraikin bat  izatea eta 
16:20etan ixtea nik uste 
dut onartu ezin dugun 

luxua dela 
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batetik, esaten dute ez dagoela eskolaz kanpoko kirol-jarduerei 
dagokienez eskaintza interesgarririk neskentzat, batez ere 
bigarren hezkuntzan; izan ere, garai horretan uzten dituzte neska 
gehienek kirolarekin zerikusia duten eskolaz kanpoko jarduerak. 
Guraso batzuek adierazten dute futbolarekin zerikusirik ez duen 
eta jarraipena duen kirol-eskaintzarik ez dagoela eta uste dute ez 
direla behar bezala sustatzen neskentzat interesgarriagoak izan 
daitezkeen beste kirol batzuk.  

 
Bestalde, guraso batzuek diote haur-hezkuntzan ere eskolaz 
kanpoko jardueren eskaintza oso mugatua dagoela. Badakite 
planteamenduak ezin duela lehen hezkuntzakoaren parekoa izan 
baina uste dute une egokia izan daitekeela haur-hezkuntzako 
haurrak eskakizun fisiko handia behar ez duten kirol-jardueretan 
hasteko.  

 
Batzuetan, gurasoek ez daukate nahiko informazio hezkuntza-
eremutik kanpoko eremuetatik eskaintzen diren eskolaz 
kanpoko jarduerei buruz (udalek edo elkarte pribatuek 
sustatutako jarduerak, besteak beste). Mota horretako jarduerak 
gehiago zabaltzea eta sozializatzea da gurasoen taldeek 
planteatutako beste proposamen bat.  

Eskola-eremuko erabakiak 
hartzeko partaidetza bigarren 
hezkuntzako ikasleetara eta 
gurasoetara mugaturik dago. Lehen 
hezkuntzako ikasleei ez zaie 
galdetzen eta ikasle horiek onartuta 

daukate beren partaidetza goragoko maila akademikoetara 
heltzean gauzatuko dela.  

 
Bigarren hezkuntzako ikasleen artean honako bi errealitate 
hauek aurkitzen ditugu: 

 
- Ikastetxeari dagozkion erabakietan parte hartzeko guneak 

aurkitzen dituztenak. Ikasturte amaieran irakasleei buruz 
egindako gogobetetze-inkestez, ikastetxeko azpiegiturei 
buruzko gogobetetze-inkestez edo kexa- eta iradokizun-
postontziez hitz egiten digute. 

 
- Ikastetxeari dagozkion erabakietan parte hartzeko aukera 

askorik ez dutela uste dutenak eta parte hartzeko modu 
zehatzik ikusten ez dutenak. 

 
Bi kasuetan, esaten dute badaudela 
kexak aurkezteko guneak baina 
kexak kudeatzeko modua 
kritikatzen dute , uste dutelako 
kexak ez direla kontuan hartzen, 
“asko kexatuta ere ez dizute kasurik 
egiten”. Batzuetan, erabakiak 

hartzeko jarraitzen diren irizpideekiko (zenbaitetan 
bidegabekoak) ezinegona azaltzen dute, “eskolan denongan 
eragina duten erabakiak hartzen dira gutxi batzuen portaeran 
oinarrituz”. 
 
Ikastetxeko partaidetza-moduak aztertuta ikusi da honako hauek 
direla elkarreraginerako bide nagusiak: alde batetik, tutoretzak, 
ikasleek kexak eta hobetzeko proposamenak egiteko eta bestetik, 

Ikastetxeko erabakiak 
hartzerakoan izaten den 
parte hartzea bigarren 

hezkuntzako ikasleei eta 
gurasoei mugatuta dago 

“16 urte bete arte inork ez 
dizu galdetzen” 

(Bigarren hezkuntza) 
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gelako delegatuen bitartekotza, horien bidez kexak biltzeko eta 
irakasleen eta ikasleen arteko gatazkak konpontzeko. 
 
Alabaina, partaidetzaren arloan desberdintasun nabarmenak 
daude ikastetxe batzuen eta besteen errealitatearen artean. 
Ikastetxe batzuetan ikasleenganako kontsulta-mekanismo 
horiek beste batzuetan baino zabalduagoak daude eta era 
berean, ikasleen aldarrikapen batzuek ikastetxe batzuetan beste 
batzuetan baino oinarri sendoagoa dute.  
 
Zenbaitetan, ikasleek ezinegona azaltzen dute beren 
proposamenak gauzatzen ez direlako, kontuan hartu gabe 
ikastetxeak proposamen horiek garatzeko izan ditzakeen aukera 
errealak eta alde batera utzita proposamen horiek ez gauzatzeko 
arrazoiei buruzko azalpen bat ematen zaiela, “urtean behin 
zuzendaria geletara etortzen da aurkeztutako kexa eta 
iradokizunak eta ez gauzatzeko arrazoiak azaltzera, baina betikoa 
esaten du, ez dituztela egingo”.  
 
Beste ikastetxe batzuetan, aldiz, kexa eta iradokizun horiek 
kudeatzeko sistemarik ez dago eta hori dela-eta, logikoa da 
ikasleek ez argi izatea kexa eta iradokizun horiek aintzat hartzen 
ote diren.  
 

Gurasoen ikastetxearekiko 
gogobetetze-mailari dagokionez, 
aipaturiko joerari eusten zaio, hots, 
ikastetxe batzuek sistema landuagoak 
ezarri dituzte familien gogobetetzea 
neurtzeko eta beste ikastetxe 

batzuetan kontsulta mugatuagoa da. Hala ere, orokorrean 
kontsultatutako familiak pozik agertu dira ikastetxeari 
dagozkion erabakiak hartzeko ematen zaizkien aukerekin. 
Alabaina, dagokigun kasuan ezin dugu ahaztu kontsulta IGEetan 
parte hartzen duten gurasoei egin zaiela, eta IGEak ikastetxe 
gehienetan erabakiak hartzeko prozesuetan presentzia dezente 
izaten duten egiturak direla. 
 
Bestalde, gurasoek uste dute garrantzitsua dela irakasleekiko 
hurbiltasun handiagoa lortzea, komunikazioa arinagoa izan 
dadin. Gurasoen ordutegiak eta ikastetxearenak bat ez 
datozenean irakasleekin hitzordu bat izateko izaten dituzten 
zailtasunez hitz egin digute gurasoek. Uste dute beharrezkoa dela 
ikastetxean ematen ari diren eduki akademikoen jarraipena egin 
ahal izateko mekanismoak ezartzea, batez ere lehen hezkuntzan, 
etxean eduki horiek sendotzeko helburuarekin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familiak pozik daude 
parte hartzeko aukerekin 

baina irakasleekiko 
hurbiltasun handiagoa 

eta komunikazio arinagoa 
proposatzen dute 
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5.4.3. Eskola-eremuan ematen diren 
elkarreraginak 
 

KONTSULTATUTAKO 
AGENTEAK  

Lehen hezkuntzako adingabeak 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Gurasoak 
Irakasleak 

 

FUNTSEZKO IDEIAK  
A.  Berdinen arteko harremanak eta gatazkak 
B. Irakasleen eta ikasleen arteko harremanak eta gatazkak 
C. Irakasleen/ikastetxearen eta gurasoen arteko harremanak eta gatazkak 

 
A. Berdinen arteko harremanak eta gatazkak 

 
Oro har, haurrak eta nerabeak oso pozik azaltzen dira 
ikastetxean beren berdinekin ezartzen dituzten 
harremanekin. Egunerokotasunean ez da atzematen egoera 
problematikorik ezta berdinen arteko indarkeria- edo eraso-
kasurik ere baina gertatzen dira lagun batek beste bati iseka egitea 
akats bat dela-eta, “itsusia delako” edo beste herrialde batetik 
etorria delako. Zenbaitetan gertatzen dira indarkeriazko egoerak 
baina argi dago hori ez dela ohikoena.   
 
Kasu batzuetan, berdinen artean ezartzen diren harremanetan 
“ohore-kode” bat dagoela atzematen da eta horri esker kidetasun- 
eta babes-portaerak, gertaerak erlatibizatzekoak, kideei ez 
salatzeko eta ahulenez ez abusatzeko kodeak eta abar ikusten dira. 
Kode hori berdinen arteko harremanen gaia taldeekin jorratzeko 
lan-prozesuan atzeman da. Egindako gogoeta eta diskurtso 
askotan –batez ere nerabeek egindakoetan– berdinen taldeak 
hartzen duen garrantzia atzeman da baita talde horretako kide 

guztiak babestera bideratutako jarrerak daudela ere, “familia 
handi bat bezala gara”. 
 
Hortaz, ikusten dituzten gatazka motak honelakoak dira: 
pertsona bat desberdina denean edo itxura fisiko hain atsegina ez 
duenean ezartzen zaizkion bazterketa-portaerekin zerikusia 
dutenak, “desberdina bazara baztertu egiten zaituzte”, “beti 
dago gelako kaikua edo berezia, baina hori normala da”. 
 

Lehen hezkuntzatik aurrera gelan 
edo adin bereko berdinen taldean 
lider baten sorrera atzematen da, 
kide ospetsu bat izaten da eta horri 
jarraitzen diote gainerako kideek 
nahiz eta orokorrean ez den ongi 
balioetsitakoa izaten lehen mailako 

ikasleen aldetik eta hori pertsona horren izaera edo portaerari 
buruz ematen duten definizioan (harroa, tontoa) eta gauzatzen 
duen autoritate eta boterean ikusten da. Karisma jakin bat izaten 
du eta normalean inbidia sorrarazten du eta kasu askotan, irudi 
fisiko erakargarria izaten du, ondo janzten da eta markako 
arropekin.  
 

Lehen hezkuntzako ikasketak egiten 
diren bitartean pertsona ospetsua 
izatea lortzeak gainerako kideen 
interesa eskuratzea ekartzen du eta 
berdinen arteko gatazka bat gertatuz 
gero, gainerakoen laguntza izatea 
bermatzen du.  

 “ Ezaguna izateko ondo 
jantzi behar da eta 

markako arropekin, 
harroaren papera hartu, 
istorioak exageratu eta 

patioan lagun asko egin” 
(Lehen hezkuntza) 

“Neska batek ezaguna 
egiteko titi eta ipurdi 

handiak izan behar ditu 
eta mutilak bere atzetik 

joatea lortu” 
(Lehen hezkuntza) 
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Egiten dituzten deskribapenen arabera, pertsona ospetsu batek 
izan behar dituen ezaugarriak ez dira berdinak nesken edo 
mutilen kasuan. Horrela, neskak ospetsuak izateko mutilak 
beren aldeko interesa (ezaugarri fisikoen arabera) azaltzea lortu 
behar dute, eta mutilentzat erakargarriak izatea. Neska ospetsua 
neska buruarina izaten da eta arazoek neurri txikian eragiten 
diotena. Mutilen kasuan, gehiago kontsumo-elementuetan 
(markak esaterako) oinarritutako itxura erakargarria eta 
komunikatzeko eta lagunak egiteko gaitasuna izaten dira 
funtsezko elementuak.  
Lehen hezkuntzan nesken eta mutilen arteko harremanak ez 
daude normalizatuak eta talde bakoitza bide desberdinetatik 
ibiltzen da. Haurrek “banaketa “ hori justifikatzen duten talde 
bakoitzaren kezka eta gustuetan desberdintasunak ikusten dituzte: 
“ez ditugu gauza berdinak egiten”, “ez gara gauza berdinetara 
jolasten” edo “mutilei gehiago gustatzen zaie kirola egitea”.  
 

Gainera, onartzen dute bi taldeen 
artean harremana zailtzen eta 
ezinezkoa ere egiten duten 
konfiantza-mailako eta jarrera- eta 
interes-eremuko desberdintasunak 
daudela, “nesken artean konfiantza 
gehiago dago, gehiago hitz egiten da 
eta mutil bat hurbiltzen denean 
lotsatu egiten dira”, “ez da berdin 
mutil batekin edo neska batekin hitz 

egitea”. Lehen hezkuntzako neska nagusiek esaten dute beraiek 
pairatzen dituzten zenbait aldaketa fisiko eta heldutasun-

aldaketa desberdinak direla eta horrek eragina duela 
komunikazio-zailtasunetan eta interes- eta jarrera-
desberdintasunetan.  
 
Nabarmentzen dituzten desberdintasunak honako hauek dira: 
neskak sentikorragoak direla eta negar gehiago egiten dutela eta 
aldiz, mutilak zakarragoak direla batetik eta bestetik, neskak 
sentiberagoak, “gaizki hartzen dute esaten zaien guztia”, 
arduratsuagoak eta axolatiagoak direla. Orokorrean, lehen 
hezkuntzako haurrek diote neskatoen arteko harremanak 
konfiantza gehiagokoak direla baina nabarmentzen dute gatazkak 
ere gehiago sortzen direla.  
 
Bigarren hezkuntzan berdinen taldeak gehiago irekitzen dira 
eta talde mistoak sortzen dira. Horrela, berdinen arteko 
harremanak normalizatu egiten dira baina “ingurunea eta 
gizarteratzea” idatz-zatiko berdinen arteko harremanei eta 
gatazkei buruzko kapituluan jorratuko dugun moduan, oso 
jarrera estereotipatuei eusten zaie emakumea izateak eta 
gizona izateak duen esanahiaren inguruan eta bi sexuen arteko 
harremanak izateko moduaren inguruan.  
 
Gainera, izaera sexista duten mezuak atzematen dira mutilen eta 
nesken arteko komunikazioan. Mezu horietan neskek ere parte 
hartzen dute eta askotan, nesken aldetik indartzen dira horrelako 
mezuak.  
 
Esan den bezala, berdinen artean gauzatzen diren harremanetatik 
zenbait gatazka sortzen dira. Gatazka batzuk eguneroko 
martxan ohikotzat hartzen dira edo ikastetxeko harremanen 

Lehen hezkuntzako 
nesken eta mutilen arteko 

harremanak ez daude 
normalizatuak.  

Lehen mailako neska 
nagusiek diote fisikoan 
eta heldutasun-mailan 
jasandako aldaketek 
harremana zailtzen 

dutela 
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berezko parte dira baina batzuetan ezohiko egoerak ere 
gertatzen dira non gatazka haratago doan.  
 
Lehen hezkuntzako haurrek diote askotariko arrazoiak direla-eta, 
mutilek neskek baino joera handiagoa izaten dutela 
gatazkarako. Ondoren azaltzen den taulan aurkezten ditugu 
lehen hezkuntzako ikasleek zehaztutako gatazka mota nagusiak 
ohikoak edo ezohikoak diren kontuan hartuta.  
 
 
 

 LEHEN HEZKUNTZA  

Ohiko 
gatazkak 

- “Iseka egiten dizute” “Berria zarelako baztertzen zaituzte” 
- Liskarrak eta irainak. Normalean, irain horiek itxura 

fisikoarekin edo eramaten den arroparekin zerikusia izaten 
dute. Beste iseka batzuk ohikoak ez diren izen edo abizenekin 
zerikusia izaten dute. 

- Jolasetan parte hartzen ez uztea 

Ezohiko 
gatazkak 

- Adingabe atzerritarrekin harreman txarrak izatea, portaera 
zakar edo erasokorrak dituztelako14 

- Indarkeria fisikoko kasuak 
 
Bigarren hezkuntzako nerabeen kasuan gatazka motak lehen 
hezkuntzan atzemandakoen antzekoak dira baina ziklo horretan, 
talde-mailako gatazkak sortzen hasten dira, hau da, aurrez aurre 
dauden talde desberdinetakoak izateagatik eta pertsona bera 
gustatzen zaiela-eta, mutilen eta nesken artean gertatzen diren 
harreman afektiboekin zerikusia duten gatazkak.  

 BIGARREN HEZKUNTZA  

                                                 
14  Informazioa zabaltzeko “Berdinen arteko harremanak eta gatazkak” idatz-

zatia kontsultatu “Ingurunea eta gizarteratzea” kapituluan.  

Ohiko 
gatazkak 

- Isolatuak eta baztertuak diren pertsonak, edertasun-kanon jakin 
batzuk ez betetzeagatik, desberdinak direlako, nabarmentzen 
den ezaugarri fisikoren bat dutelako “itsusiak direlako” edo 
“gizenak direlako” edo klaseko gaiez interesa azaltzen 
dutelako. 

Ezohiko 
gatazkak 

- Edertasun-kanonak betetzen ez dituzten edo klaseko gaiez 
interesa azaltzen duten pertsonei ("enpolloiak”) irainak egitea. 

- Mutilen eta nesken arteko gatazkak pertsona bera gustatzen 
zaielako. 

- Bulling edo eskola-jazarpen kasuak. 
- Ikasle atzerritarrekin borrokak eta irain arrazistak. 
- Institutuan sortzen den estresak eta tentsioak eragindako 

indarkeriazko gatazkak. 
- Harreman gatazkatsuak dituzten talde desberdinen artean 

sortutako gatazkak. 
- Besteen aurrean lider gisa edo harro gisa agertzen diren 

pertsona jakin batzuek eragindako gatazkak. 
Kontsultaturiko nerabe batzuek ezohiko gatazka gisa ikastetxean 
berdinen arteko jazarpen-kasuren bat nabarmendu dute. 
Berdinen arteko kasu bat kontatu digute non biktima honelako 
mutil bat zen: hitz-motela, gizena eta betaurrekoduna, “beretaz 
iseka egiten zuten nahiko berezia zelako eta azkenean eskola hori 
utzi zuen”. 
 

Irakasleek atzeman dute berdinen 
arteko eskola-jazarpeneko eta 
mobbingeko kasuak adin txikiagoetan 
hasten direla eta lehen hezkuntzan 
kokatzen dute kasu horien hasiera. 
Biktimaren eta erasotzailearen 
profilari buruzko informazio zehatzik 

ez dago baina identifikaturiko profiletako batek gizarte-
trebetasunik eta frustrazioarekiko tolerantziarik gabeko haurrak 

“Erasotzailearen profila 
honako hau da: mizke 

hazitako haurra, gehiegi 
babestutakoa eta berdinen 

taldean ondo ikusia” 
(Irakasleak) 



   
   

  Hezkuntza 

 77

77 

(beren familiak ez diete berdinekin lan egiten erakutsi) jartzen 
ditu biktima gisa, “giro ona hondatzen dutenak izaten dira, 
taldearekin erlazionatzen ez dakitenak, beren etxeetan gizarte-
trebetasunik erakutsi ez dietelako”. 
 

Irakasleek uste dute familiaren 
gainbabestea dela biktimak eta 
erasotzaileak sortzeko eragina duen 
faktore erabakigarrietako bat; izan 
ere, gainbabeste horrek norberaren 
ekintzen gaineko erantzukizuna 
inhibitzen duelako, “mutikoa ez da 
bere ekintzen arduradun sentitzen. 

Lagunak egitea edo ez egitea besteen errua da, berarengana 
hurbiltzen direnena edo hurbiltzen ez direnena, eta mutikoak 
errurik ez duenez, norbaitek eman beharko dio irtenbide bat 
bidegabekeria horri eta bestalde, bere lagun gehienak eskolako 
ingurunetik datozenez ba irakasleak konpondu beharko du 
aldrebeskeria hori”. Ildo horretan, irakasleek uste dute 
haurtzaroko lehen urteei dagozkien oinarrizko trebetasunak 
eskuratzearekin zerikusia duten arazoak konpontzeko eskatzen 
zaiela beraiei.  
 
Beren ustez, eskolan gatazka gehien izaten dituzten haur eta 
nerabeen artean honako faktore komun hauek aurki daitezke: 
beren familiak ez dizkietela balio egokiak helarazi, familiek ez 
dutela inplikaziorik beren seme-alaben heziketan edo haur eta 
nerabe horiek familia-giro ezegonkor eta konplexuak bizi 
dituztela (banaketa edo dibortzio gatazkatsuak, tratu txarrak jasan 

dituzten emakumeen seme-alabak izatea, gainbabestu dituzten 
amen seme-alabak izatea eta abar). 
 

Ikastetxean berdinen arteko 
gatazketan hartzen diren jarrerei  
dagokienez, batez ere lehen 
hezkuntzan atzeman dugu 
desabantailazko egoeran aurkitzen 
denarekiko elkartasun- eta laguntza-
balioak onartuta daudela, baina 
taldeak gizarte-kontrol handia 
gauzatzen du eta horrek botere 

faktikoari aurre egiterakoan beldurra eta zailtasuna sorrarazten 
ditu.  
 
Alde batetik, badirudi lehen hezkuntzako ikasleek egoera 
kalteberean dagoen pertsonarekiko nahiko onartuta dituztela 
diskriminaziorik ezako eta elkarrekiko laguntza eta elkartasuneko 
balioak. Horrela, ikastetxeko “status quo-an” aldaketa bat 
gertatzen denean, ikasle berri bat etortzen denean edo gatazka bat 
dagoenean badakite zein diren jarrera eta erreakzio egokiak, "haur 
horri lagundu”, “irakasleari esan”, “bere alde egin” edo “bere 
lagun egitea”. Gainera, horretarako ematen dituzten arrazoiak 
enpatikoak dira, hau da, honako ideia hauekin dute zerikusia: 
batetik, guretako inori ez litzaigukeela gustatuko beste horri 
egiten diotena, “ez da inor bakarrik utzi behar” eta bestetik, 
inork ez duela beste pertsona bati gaizki tratatzeko eskubiderik; 
azken batean, bestearen lekuan jartzeko kontzeptuarekin zerikusia 
duten ideiak. Horretaz gain, aitortzen dute taldeari aurre egitea eta 
ausarta izatea zaila dela, “beldurra” sentitzen delako eta gaizki 

Lehen hezkuntzako 
haurrek desabantailazko 
egoeran aurkitzen denari 
elkartasuna eta laguntza 
emateko dioen diskurtsoa 
onartuta daukate baina 
taldeak eragiten duen 

gizarte-kontrolak 
beldurra ematen du 

Eskola-jazarpenaren 
biktimaren profila hau 

da: familiak gehiegi 
babesteagatik gizarte-
trebetasunik garatu ez 
duen haur edo nerabea 

“….” 
(Irakasleak) 
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tratatzeko, kasurik ez egiteko edo ikastetxeko patioan norbaitek 
“jotzeko”  arriskua egon daitekeelako.  
 
Hala ere, lehen hezkuntzako haurrek uste dute erraza dela 
eskolako lagunekin arazoak konpontzea, lehenik barkamena 
eskatuz eta gero gertatu den horretaz hitz eginez. Mutilen  artean 
atzematen da indarkeria erabiltzearekin  zerikusia duten 
diskurtsoetara gehiago jotzen dutela lehen urrats gisa, “aurrena jo 
eta gero hitz egingo dugu”; nesken artean, aldiz, ohikoagoa da 
adiskidetzearekin zerikusia duten erantzunak jasotzea. Ildo 
horretan, badirudi neskentzat indarkeriaren erabilera ez dela 
tresna erabilgarria, arriskuan jar ditzakeelako eta uste dutelako 
elkarri joka beti galtzen aterako liratekeela eta gertatutakoaz hitz 
egitea askoz estrategia erabilgarriagoa eta praktikoagoa dela. 
Gatazka ezin badute konpondu, pertsona heldu batengana joko 
lukete.  

 
Beste lagunak salatzea eragozten 
duen ohore-kode bat ere badute eta 
nahiz eta kode hori ez den zalantzan 
jartzen, egoera larri batzuetan, 
beharrezkoa izaten da ohore-kode 
hori urratzea, “norbaiti jo eta 
odoletan badago ondo dago esatea 
baina astakirtena deitzeagatik 

norbaitena joaten bazara salataria zara”. Irakaslearengana 
jotzeko egoerei dagokienez, argi daude mugak: irakasleengana jo 
behar da gertaera batek zuzenean eragiten dizunean eta zu 
zarenean pertsona kaltetua edo kaltea jaso duen pertsonak irakasle 
bati esateko eskatzen dizunean. Egoerak larriak direnean edo 

borroka larria gertatzen denean ere onartzen da irakasleengana 
jotzeko aukera. 
 
Alabaina, nahiz eta argi daukaten horrelako egoeretan zein den 
portaera zuzena, aitortzen dute ohikoena ezer ez egitea dela 
errepresalien edo etor daitezkeen ondorioen beldurrez, “ezin duzu 
salatu edo besteei aurre egin zure lagunek jo egingo dizutelako”. 
 
Irakasleek diote lehen hezkuntzako haurrak normalean ez direla 
gatazkak kudeatzeko edo sozializatzeko behar diren tresna eta 
trebetasunen jabe izaten, kasu batzuetan pertsona helduek 
gainbegiratu gabe esperimentatzeko aukerarik izan ez dutelako. 
Hori dela-eta, diskurtso batzuek diote beharbada jarrera 
hezitzaileena helduek ez parte hartzea izan zitekeela, haurrak 
jarrera autonomoagoetan eta independenteagoetan hezteko ideiari 
jarraiki. Alabaina, ez da ahaztu behar gurasoek eta lehen mailako 
haurrek modu esplizituan nahiz inplizituan horrelako gatazketan 
irakasleek parte hartzea eskatzen dutela.  

 
Nerabeen artean ez da aintzat 
hartzen berdinen arteko gatazka 
sortzen denean heldu batena jotzeko 
aukera, eta aldiz, aukera bakarra, 
diskurtso-mailan behintzat, bakoitzak 
bere burua defendatzea izaten da. 
Berdinen arteko gatazkak sortzen 

direnean, ohikoena taldearen barruan eta irakaslearengana jo gabe 
konpontzea izaten da, irakasleek ikasleen artean gertatzen diren 
gatazkak exageratzeko joera izaten baitute. Irakasleengana jotzen 
da gatazkan indarkeria fisiko larria gertatzen denean.  

Lehen hezkuntzan, 
gatazkak zuzenean 
eragiten dietenean, 

kaltetutako pertsonak 
eskatzen duenean edo 

berdinen arteko gatazka 
larria denean jotzen dute 

irakaslearengana 

Nerabezaroan ez da 
aintzat hartzen 

irakasleengana jotzeko 
aukera.  

“azken aukera da, 
irakasleek asko 

exageratzen dute” 
(Bigarren hezkuntza) 
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Bigarren hezkuntzako nerabeek parte 
ez hartzeko jarrera hartzen dute 
zuzenean eragiten ez dien gatazka bat 
gertatzen denean, salbu eta egoera 
larriegia bada edo nerabeei zuzenean 
eragiten badie, bidegabetzat jotzen 
dutelako nahiz gatazkan parte hartzen 
duten pertsonetako bat ezagutzen 
dutelako.  
 

Nerabezaroan ere onartuta dago, diskurtso-mailan behintzat, 
kalteberatasun-egoeran dagoenari laguntzeko eta abusuak ez 
onartzeko kode morala, nahiz eta, askotan, nerabeek nahiago 
izaten duten gatazketan paso egitea, azkenean pertsonalki ez 
eragiteko, “norberarengan eraginik ez izateko”. Hala ere, 
gatazkak eskatzen badu eta irakasleengana jo behar badute, gaia 
tratatzeko pertsona jakin batzuk aukeratzen dituzte.  
 

Nerabeen artean ere gatazkak 
konpontzerakoan genero-
desberdintasunak atzeman dira eta 
dirudienez, mutilek borrokarako eta 
gatazka zuzenerako joera handiagoa 
dute. Kasu horretan eta orokorrean, 
gatazka gehiago gertatzen dira nesken 
artean eta gatazka mota desberdinak 
dira: “neskek buelta gehiago ematen 
dizkiete gaiei, marmartiagoak dira, 

gehiago eztabaidatzen dute, elkarri hitz egiteari uzten diote, beste 
pertsona batzuk konbentzitzen dituzte beren alde jartzeko (…), 
mutilak borrokatzen dute eta kito, zakarragoak dira”. 
 
Nerabeen kasuan, informazio-teknologiak berdinen arteko 
jazarpenerako eta eskola-ingurunean gatazkak sorrarazteko 
tresna berri gisa ikusten dira: pertsona bati ez dagozkion 
argazkiekin etiketatzea, pertsona bati argazkiak atera eta 
Interneten jartzea, beste pertsona baten twenty-an sartzea eta 
haren itxurak egitea… 
 
Ildo horretan, irakasleek diote nerabeen belaunaldi hau dela bere 
intimitatea agerian gehien jarri duena, “irteerak egiten 
ditugunean, neska-mutiko batzuei izugarrizko beldurra ematen 
die lo geratzea autobusean, norbaitek mugikorrarekin argazki bat 
ateratzeko beldurra hain zuzen ere, eta wifia hain hedatua 
dagoenez, egun bat igaro baino lehen argazki horiek faccebook-
en edo twenty-n jarrita egon daitezkeelako”. 
 
Ikastetxean berdinen artean gertatzen diren gatazken aurrean 
irakasleek betetzen duten papera izaten da inplikaturiko alderdi 
guztiak dituzten bertsioak entzutea eta gertaeraren inguruko 
“ikerketa”  moduko bat egitea.  
 

B. Irakasleen eta ikasleen arteko harremanak eta 
gatazkak 

 
Irakasleekin dituzten harremanak ontzat eta egokitzat 
hartzen dituzte ikasleek, lehen nahiz bigarren hezkuntzan, baina 
lehen hezkuntzakoek zehazten dute “irakaslearen arabera” 

“ Eskolako gaietarako 
eskolaz asko dakien eta 
oso jatorra den irakasle 

batengana joko nuke; gai 
pertsonaletarako, aldiz, 
bizitzaz asko dakien eta 

aholku onak ematen 
dituen irakasle 

batengana” 
(Bigarren hezkuntza) 

Gatazkak konpontzeko 
diskurtso ideal bat dago 

(elkar ulertzea, 
elkarrizketa, ikaskideei 

laguntzea…) baina 
praktikan ez da hori 

jarraitzen. Neskak dira 
horrelako estrategiak 

gehien aipatzen 
dituztenak. 
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izaten dela eta bigarren hezkuntzakoek diote irakasleekin dituzten 
harremanak beren ikaskideekin dituztenak baino txarragoak 
izaten direla.  
 

Lehen hezkuntzako haurretan 
aurreko hezkuntza-zikloarekin 
alderatuta irakasleekiko 
harremanetan aldaketa ikusten da 
eta aldaketa hori ikasleen heldutasun-
maila handiagoari eta babesteko 
tresna gehiago eskuratu izanari lotzen 

zaio. Diotenez, lehen edozein arazoren aurrean jotzen zuten 
irakaslearengana eta orain beren kabuz konpontzen saiatzen dira. 
Nolanahi ere, ikasle batzuek isilbidezko moduan irakasleengandik 
arreta gehiago eskatzen dute. Horrela, negatibotzat jotzen dute 
ikaskideekin arazoren bat sortzen denean irakasleek beren artean 
konpondu behar dutela esateko joera izatea. Nolanahi ere 
aitortzen dute beharrezkoa dela norbere burua defendatzen ikastea 
Institutuan sartzen direnerako; izan ere une hori 
problematikoagoa ikusten dute.  
 
Garai horretan, badirudi irakasleekin duten komunikazioa 
arina eta erraza dela, “erraza da gelako gaiez eta asteburuan 
egindakoaz irakasleekin hitz egitea”, baina irakasleren batekin 
beti izaten da zailtasun handiagoa. Ildo horretan, nabarmentzen 
dute bidezko portaera ez duten irakasleekin edo ikasle jakin baten 
aldeko faboritismoa agertzen dutenekin zailtasun handiagoa 
izaten dutela. Dena den, egoera hori ez dirudi ikastetxeetan eta 
lehen hezkuntzako mailan ohikoena denik.  
 

Bigarren hezkuntzan irakasleen eta 
ikasleen arteko komunikazioa 
konplikatuagoa da. Dirudienez, 
badago ziurtasuna, hurbiltasuna eta 
nerabeekiko ardura eskaintzen 

duen irakasle-profil bat baina orekari eustea ez da erraza eta 
batzuetan, nerabeek uste dute ardura hori gehiegizkoa dela, “zure 
bizitzan sartzen dira”. Kontrapuntu gisa, arazoak (batez ere 
barne-barneko izaera dutenean) kontatzeko urrunegiak diren 
bestelako irakasleez ere hitz egiten dute, “batzuetan irakasleek 
ez dizute kasu askorik egiten”, “batzuk pasilloan gurutzatzean 
ere ez dute agurtzen”. Batzuetan, irakasleak aipatzerakoan egiten 
dituzten adierazpenen arabera ikusten da nerabeek uste dutela 
irakasleek lanaren gutxienekoak soilik betetzen dituztela, 
beraiekin eta beren arazoekin modu pertsonalagoan eta 
samurragoan inplikatu gabe, “irakasleak kafetxoa hartzera joaten 
dira eta kito”. 
 
Nerabeek diote zenbait irakaslerekin beren arazoak konpartitzeko 
eta aholkuak jasotzeko gune egokiak eta denbora falta direla.  
 
Oro har, irakasleek egokitzat jotzen dituzte ikasleekin dituzten 
harremanak baina nerabezarora heldutakoan komunikazio-
zailtasunak atzematen dituzte. Komunikazio hori norabide 
bakarrekotzat daukate; izan ere, irakasleek adierazitako, 
azaldutako eta helarazitako guztia nerabeek ez dute onartzen, 
“entzuten dute baina ez dute kasurik egiten”. Gainera, irakasleek 
haurtzaroko komunikazio-moduak ulertzen ez dituzteneko zenbait 
egoera atzematen dituzte (“negar egiten dute, ez dituzte esaldiak 

Lehen hezkuntzako 
ikasleentzat irakasleekin 

dituzten harremanak 
gogobetegarriak dira eta 
komunikazioa erraza eta 

arina da.  

Bigarren hezkuntzan 
ikasle eta irakasleen 
arteko komunikazioa 
konplikatuagoa da.   
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bukatzen…”), nahiz eta askotan ez dituzten noranzko biko 
ulermenera eta komunikaziora eramaten duten bideak lantzen. 
 

Irakasleen iritziz, haurrek eta 
nerabeek irakasleekin dituzten 
harremanak asko aldatu dira 
azkenaldian, batez ere bigarren 
hezkuntzari dagokionez.  
 

Alde batetik, irakasleen autoritate-maila jaistearen ondorioz 
nerabeek errespetu falta handiagoa agertzen dute. Irakasleek 
esaten dute nerabeek badakitela zenbaterainoko boterea duten 
eta irakasleek ezin dietela eraso egin edo gaizki erantzun eta kasu 
askotan, gatazka baten aurrean “tamaina har" diezaieketela. 
Aipatutakoa irakasleekiko mehatxu modura erabiltzen dute gelan 
gertatzen diren egoera gatazkatsuen aurrean.  
 
Bestalde, haurrak eta nerabeak hamasei urte arte ikasten 
jarraitzera behartzen dituen hezkuntza-sistemaren eskakizunak 
ere ikastetxean gatazkak sorrarazten ditu, ikasleek agertzen duten 
motibazio eskasagatik eta helburu zehatzak falta direlako.  
 

Irakasleek uste dute nerabeek gero eta 
neurri handiagoan agertzen dituztela 
gela barruan errespetu faltak eta 
hitzezko agresibitatea. Kasu 
horretan, zailtasunak biltzen dituzten 

inguruneetako ikasleen (“gatazkatsuen”) profilez ari dira, nahiz 
eta ohartarazten duten portaera mota horiek, agresibitate-maila 
baxuagoan, ingurune normalizatuetara hedatzen ari diren eta 

ingurune horietako nerabeek bereganatzen dituzten, “gelak oso 
berezia izan behar du horrelako portaerak neutralizatzea 
lortzeko”. Ezohikoagoa bada ere, beste mota bateko erasoak ere 
aipatzen dira, adibidez, autoetan egindako triskantzak. Egoera 
horren aurrean irakasleak babesik gabe sentitzen dira eta ez dute 
Administrazioaren laguntzarik jasotzen nahiz eta onartzen duten 
gizartea gero eta gehiago konturatzen ari dela horrelako portaerek 
gizartean eragiten dituzten ondorioez.  
 

Bigarren hezkuntzako nerabeek 
onartzen dute batzuetan irakasleen 
autoritatea zalantzan jartzen dela, 
irakasle berriak direla aprobetxatuz 
edo beste edozein egoeratan. Talde 

batzuetan esan digute nolabaiteko gerra ireki bat egoten dela eta 
gerra hori areagotzen joaten dela bigarren hezkuntzako 
ikasturteak aurrera doazen heinean, “institutuan ez dago arazorik 
gure artean, familia handi bat gara baina, hori bai, irakasleak 
ahal dugun bakoitzean izorratzen ditugu, batez ere goi-mailetan 
gaudenean”. Nolanahi ere, uste dute gatazka mota horiek ez 
daudela oso hedatuak beren ikastetxeetan eta iruditzen zaie 
irakasleek oso pazientzia gutxi izaten dutela eta batzuetan 
gehiegizko adierazpenak erabiltzen dituztela, “irakasle batzuek 
arrazoirik gabe egiten digute garrasi”. 
 
Bestalde, irakasleek diote ikasleekiko harremanetan izandako 
aldaketak alderdi positiboa ere baduela; izan ere, harremanak 
estutu egin dira eta nolabait, konfiantzazkoak izaten dira 
nahiz eta, neurri handi batean ikasleen profilaren araberakoak 

Bigarren hezkuntzako 
ikasleek uste dute 

irakasleek pazientzia 
gutxi dutela eta exageratu 

egiten dutela 

Nerabeek daukaten 
botereaz konturatzen 

dira eta irakasleak 
salatzearekin 

mehatxatzen dituzte 

Bigarren hezkuntzan 
errespetu faltak eta 

hitzezko agresibitatea 
gertatzen dira 
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izaten diren, “klasea ona denean harreman estuagoa lortzen da 
baina klasea txarra denean…” 
 

Haurrek eta nerabeek argi daukate 
nahiago duten irakasle-profila. Lehen 
hezkuntzako haurrek beren 
irakasle idealaren profila zein den 
adierazten digute: garrasi egiten ez 
duena, arrazoirik gabe suspenditzen 
ez duena, zorrotzegia edo gogorregia 
ez dena, jatorra dena eta txisteak 
kontatzen dituena, dibertigarria dena, 
pazientzia duena eta gaiak ondo 

azaltzen dituena. Deskribapen horietan, irakaslearen gaitasun 
teknikoa edo irakaskuntza-gaitasuna normalean nabarmentzen ez 
den ezaugarria izaten da baina zuzenean kontsultatzen diegunean 
esaten digute ezaugarri hori ere interesgarria dela. Emakumezko 
irakasleez ari direnean ohikoa izaten da haren erakargarritasun 
fisikoari buruzko aipamenak egitea: ederra izatea, ipurdi 
handiarekin eta abar; iruzkin horiek mutikoek egiten dituzte, 
noski.  
 

Nerabeen iruzkinetan irakasleen 
irakaskuntza-gaitasunari eta haien 
maila teknikoari buruzko aipamena 
maizago egiten da. Gainera, gaitasun 
enpatikoa izateari, entzuten jakiteari 
eta nerabeei beren erritmoan 
mintzatzen uzteari buruzko 

aipamenak egiten dira. Bigarren hezkuntzako ikasleek beren 

irakasle idealari buruz honako ezaugarri zehatz hauek aipatzen 
dituzte: jatorra izatea, garrasi ez egitea, bere portaera dela-eta 
eredu bat izatea, entzuten jakitea, koherentea izatea, gaiak modu 
erraz eta argian azaltzen jakitea, teknikoki eman behar duen gaia 
emateko prestatua egotea, zehaztasunez hitz egitea eta benetan 
ikasleez arduratzea.  
 
Gainera kolektibo horrek proposatzen du klaseak 
dinamikoagoak izatea eta eduki praktikoak eduki teorikoei 
nagusitzea. Bigarren hezkuntzako nerabeen iritziz, alderdi 
praktikoei lehentasuna emateko modu bat klasean emandako 
teoria esperientzia errealekin lotzea ahalbidetu dezaketen 
txangoak eta irteerak egitea izan zitekeen.  
 
Kasu horretan ere, irakaskuntzan aritzeko emakume ideala 
deskribatzerakoan erakargarritasun fisikoari buruzko 
aipamenak egiten dira baina horrelako edukiak murriztuagoak 
izaten dira lehen hezkuntzan, nahiz eta betiere soilik mutilek 
egiten dituzten.  
 

C. Irakasle/ikastetxearen eta gurasoen arteko 
harremanak eta gatazkak 

 
Irakasleek diote familiekiko 
harremanak urriak eta 
konplikatuak edo gatazkatsuak 
izaten direla. Diotenez, gurasoek 
ikastetxera edo irakasleengana 
arazoren bat dagoenean soilik 
jotzeko joera dute, irakasleen aldetik 

Irakaslearen gaitasun 
teknikoak, erakusteko 
gaitasuna, enpatia eta 
entzuteko gaitasuna 

nabarmentzen dituzte 
nerabeek 

Lehen hezkuntzako 
haurrentzat irakasle 

ideala: garrasi egiten ez 
duena, arrazoirik gabe 
suspenditzen ez duena, 

zorrotzegia ez dena, 
dibertigarria dena, 

pazientzia duena eta 
gaiak ondo azaltzen 

dituena 

Irakasleek diote 
familiekiko harremanak 
urriak eta gatazkatsuak 
direla. Gurasoek diote 

urruntzea dagoela baina 
pozik daudela harreman 

horiekin.  



   
   

  Hezkuntza 

 83

83 

arazoa konpontzeko eskatzeko. Ildo horretan, irakasleek atzeman 
dute familiek eta oro har gizarteak gero eta gehiago eskatzen 
dutela eta horrekin batera gurasoak gero eta gutxiago inplikatzen 
direla seme-alaben heziketan. 
 
Gainera, esaten dute familiek irakasleak zalantzan jartzeko 
joera dutela baita haurren eta nerabeen jarrerak eta portaerak 
justifikatzekoa ere. Horrela, irakasleek oztopo handi bat 
aurkitzen dute jarrera horretan eta ezinezkoa egiten da gurasoek 
onartzea irakasleek beren seme-alabez esaten dituztenak; izan ere, 
beren seme-alabek esaten dutenari lehentasuna eta fidagarritasun 
gehiago emateko joera izaten dute.  
 
Ildo horretan, adierazten dute gurasoek irakasleez duten iritzia 
aldatu egin dela eta orain errespetu eta autoritate gutxiagokoa 
dela, “lehen, zer dira nota hauek? aurpegiratzen zitzaion 
haurrari” Orain, baina zer nota dira hauek? aurpegiratzen zaio 
irakasleari. 
 
Bestalde, esaten digute familiak gutxiago inplikatzen direla 
ikastetxean, gurasoek, besteak beste, ikastetxeak sustatutako 
ekimenetan eta IGEetan gutxi parte hartzen dutela aipatuz. 
Inplikazio hori gutxitzen joaten da seme-alabek hezkuntza-
zikloetan aurrera egiten duten neurrian eta, beraz, bigarren 
hezkuntzako ikasleen gurasoen parte-hartzea lehen hezkuntzako 
ikasleen gurasoena baino nabarmen baxuagoa da.  
 
Gainera, esaten dute orain dela urte batzuk baino zailtasun 
handiagoak izaten dituztela familiekin biltzeko, haien 
inplikazioa eta beren seme-alaben hezkuntza-arloari ematen 

dioten lehentasun-maila jaitsi delako, “hitzorduak ahazten 
dituzten ama oso jatorrak daude, baita bileretara berandu iristen 
diren aitak edo beren aisialdia utzi nahi ez dutelako ordu jakin 
batzuetan deitu behar zaien aitak ere…”. 
 
Eginiko taldeetan irakasleek zentzu autokritikoa  erabiliz gogoeta 
egin ondoren esan dute batzuetan gurasoek “molestatu egiten 
dutela”. Suposatzen da irakasleek eta familiek elkarrekin lan egin 
behar dutela baina irakasleak motibaziorik gabe aurkitzen dira 
edo “estututa” sentitzen dira eta neurri batean aitortzen dute 
batzuetan “lasaitua” hartzen dutela eginkizun hori bete behar ez 
dutenean.  
 
Hala ere, irakasleek diote familiekiko harremanak dagokion 
pertsonaren araberakoak izaten direla eta, beraz, irakasleak 
guraso batzuekin zailtasunik gabe komunikatzen dira eta beste 
batzuekin, aldiz, gero eta gatazka handiagoak izaten dituzte.  
 

Gurasoek, aldiz, irakasleekiko 
harremanetan urruntzea gertatu 
dela esaten digute baina orokorrean, 
pozik daudela dauzkaten 
harremanekin. Gurasoen eta 
irakasleen ikuspuntuak oso 
desberdinak izateak eragin du 
urruntze hori, “ikuspegia oso 

desberdina da eta iruditzen zait ondo eramatera derrigortuta 
gauden etsaiak garela”.  
 

Gurasoek uste dute 
irakasleak oso ongi bizi 

direla.  
“pentsatzen dugu: begira 

horiek, hainbeste diru 
kobratzen, ordutegi 
bikainarekin eta lau 

hilabeteko oporrekin” 
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Gurasoek uste dute irakasleekin gatazka-planteamendua sortzen 
dela haiek esaten dutenean beren seme-alaben heziketarako 
hezkuntza- eta familia-eremuak batera joatea beharrezkoa dela. 
Hezkuntza-arloari dagokionez, gurasoen zenbait eskakizun 
irakasleen lorpen sindikalen aurkako mehatxu bezala hartzen dira 
eta bestalde, familiek uste dute irakasleak “oso ondo bizi direla”. 
 

Gurasoek irakasleekin dituzten 
harremanak eta komunikazioa 
ontzat baina ezohikotzat jotzen 
dituzte: “Espresuki irakaslearekin 
hitz egitera etortzen bazara oso 
gustura hartuko zaitu baina zuk etorri 
beharko duzu, berak ez baitizu 
deituko”. Bestalde, ordutegiak ez 
direla bateragarriak  esaten dute eta 
horrek batzuetan zailtasunak 
planteatzen dizkie gurasoei beren 
seme-alaben heziketaren jarraipena 
egiteko orduan. 

 
Familiek uste dute hezkuntza-arlotik ez dela beren seme-alaben 
heziketari dagozkion alderdi sakonei buruzko komunikaziorik 
sustatzen, “talde honetan hitz egin ditugun gaiez ez da hitz 
egiten”. Gainera, haurrek eta nerabeek egiten dituzten 
aurrerapenen inguruan komunikazio arinago baten falta sumatzen 
dute. Azpimarratu dute lehen hezkuntzan irakasleekiko 
komunikazio informala galtzen ari dela. Haurtzaindegiaren 
garaian, seme-alabak jasotzerakoan beti egoten ziren hamar bat 
minutu mutikoari edo neskatoari eguna nola joan zaion 

komentatzeko, “lehen hezkuntzan batzuetan ez dakizu zure seme 
edo alabaren irakaslea zein den ere, jadanik ez zarelako haren 
bila joaten eskolara.”  
 
Aurreko idatz-zatietan adierazten genuen moduan, gurasoek 
badakite familiek zenbait eginkizunetarako hezkuntza-arloa 
eskuordetu dutela baina uste dute ez dela kapritxo bat, laneko 
ekoizpen-eredu berrien ezarpen bat baizik. Ildo horretan, uste 
dute irakasleek errealitate berri horretara egokitu beharko 
luketela, jadanik asko aldatu diren egitura eta moduei gogor atxiki 
gabe. Azken batean, gizarte-mailan gertatutako aldaketak familia-
tipologia berriak sortzea ekarri du baita irakasleei erronka berriak 
planteatzen dizkieten premia berriak ere, adibidez, gela berdinean 
ikasleen oso profil desberdinak dituzten ikasleei aurre egin 
beharra. 
 
Gurasoek hezkuntza-maila altuagoa eta ezagutza gehiago izatea 
da irakasleen autoritate-galeran eta familiekin sortzen diren 
gatazketan eragina izaten ari den alderdietako bat: “Lehen 
matematika suspenditzen bazenuen zure gurasoek esaten zizuten: 
ez dakizu matematikarik! Eta nola jakingo zuten haiek bazenekien 
ala ez; orain zentzu gehiagorekin ebalua dezakete irakasleen 
lana". Uste dute gaur egungo hezkuntza-sistemak ez duela 
sustatzen talentu pertsonalak aurkitzea eta batzuetan, ez direla 
egin litezkeen ahalegin guztiak egiten ikasleak sustatu eta 
motibatzeko, “batzuetan irakasleek espedientea betetzera doaz 
eta kito”. 
 
Kontsultatutako ikastetxe batzuetan gurasoek aitortzen dute 
irakasleek ahaleginak egiten dituztela familien eta eskolaren 

“ Irakasleari ondo etortzen 
zaion orduan etorri behar 

duzu, ez gurasoei ondo 
etortzen zaizuenean eta, 

noski, irakasleek 
funtzionarioen ordutegia 
dutenez, zaila da enpresa 

pribatu baten 
ordutegiarekin bat 

etortzea” . Eta gai larri 
baterako ez baldin bada, ez 
zaizu bururatzen lantokian 

ordu librerik eskatzea” 
(IGE) 
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arteko harremanak sendotzeko baina atzeman dute zenbait 
gaitan irakasleei dagokienez, “nork bereari eusten diola”.  
 
Bestalde, atzeman dituzte ikastetxeko jardunak kritikatu baina 
gertatzen diren egoerak hobetzeko ahaleginik egiten ez dituzten 
familia-profilak ere.  
 
Irakasleen eta familien arteko gatazkak edo desadostasun-
puntuak besteak beste, eremu akademikoan, kalifikazioetan, 
irakaskuntza-estiloetan eta ezartzen diren zigorretan batzuek eta 
besteek dauzkaten ikuspuntu edo ikuspegi desberdinekin izaten 
dute zerikusia. Familien ustez ez dira gatazka larriak izaten, 
baizik eta seme-alaben hezkuntza-ibilbideari ekiterakoan 
dauzkaten ikuspuntu desberdinak.   
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5.4.4.Motibazioa eta jarrera ikasketen 
aurrean 

 

KONTSULTATUTAKO 
AGENTEAK  

Lehen hezkuntzako adingabeak 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Gurasoak 
Irakasleak. 

 

Lehen hezkuntzako haurrek 
ikasketak gauza aspergarriekin 
lotzen dituzte.  
 
Lehen hezkuntzako haurrek jarduera 
desegokitzat jotzen dituzte 
ikasketekin, irakurketarekin edo 
etxeko lanekin laguntzeko edo 

hizkuntzak edo musika ikasteko egiten diren eskolaz kanpoko 
jarduerak; joera argia ez bada atzeman ere, ikusi dugu lehen 
hezkuntzako neskatoek mutilek baino egokiagotzat hartzen 
dituztela ikasketekin edo irakurketarekin zerikusia duten 
jarduerak. 
 
Alabaina, atzeman dugu eskolaren eta ikasketekin zerikusia duten 
eskolaz kanpoko jardueretara joateak duen garrantziari buruzko 
gurasoen diskurtsoa oso barneratuta daukatela; izan ere, 
norberaren argudioak aurkitzea kostatzen zaie eta seguruenik 
beren gurasoek esandako esaldietara jotzen dute. Horrela, 
ikasketek duten garrantziari buruz galdetzen diegunean 
honelakoak botatzen dizkigute: “etorkizun on bat izateko”, 
“probetxuzko pertsona izateko”, “etorkizunean lan on bat izan 

eta barrabilak ukitzen egoteko”, “bizitzan norbait izatera 
iristeko”. 
 

Bigarren hezkuntzan ere atzeman 
dugu ikasketek etorkizunerako eta lan 
on bat lortzeko duten garrantziari 
buruzko diskurtsoaren barneratzea 
gertatzen dela. Diskurtso horiek ere 
badirudi familia-ingurunetik datozela 
eta horietan biltzen diren esaldiak 
lehen hezkuntzako haurrek 
esandakoen oso antzekoak dira, 
“etorkizun on bat izateko”, “lan bat 
lortu eta diru asko irabazteko”.  

 
Gogobetetzerik eza sorrarazten dieten jarduerei dagokienez, 
ohikoa izaten da aipatzea ikasketekin zerikusia duten jarduerak 
edo etxekolanetan laguntzeko edo hizkuntzak ikasteko eskolaz 
kanpoko jarduerekin zerikusia dutenak. Hala ere, beste nerabe 
batzuek ikasketei buruzko argudio indibidualetan oinarritzen 
diren diskurtsoei eusten diete; interesatzen zaien unibertsitate-
karrera egin ahal izateko kalifikazioek duten garrantziaz hitz 
egiten dute edo hezkuntzaren bidez lortutako hazkuntza 
pertsonalarekin eta prestakuntza-hazkuntzarekin zerikusia duten 
argudioak erabiltzen dituzte.  
 
Bigarren hezkuntzako nerabeekin izandako elkarrizketetan 
atzeman dugu ikasketekin gutxi motibatutako ikasle-profil  bat 
dagoela, hain zuzen ere, ikastetxean bizi dituen berdinen 
arteko harremanez interes handiagoa azaltzen duena bere 

Bigarren hezkuntzan bi 
profil daude batera: 

prestakuntza 
akademikora 

bideratutako nerabeak, 
ikasketetarako motibazio 

gehiagorekin eta 
motibazio gutxiago duten 

nerabeak, berdinen 
arteko harremanetara 

bideratuagoak 

Zergatik da garrantzitsua 
ikastea? 

“Egia esan ez dakit 
zergatik baina oso 

garrantzitsua izango da, 
egun osoan hori esaten ari 

baitzaizkit” 
(Lehen hezkuntza) 
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prestakuntzaz baino, baina badago bere hezkuntza-ibilbidera 
gehiago bideratutako beste ikasle-profil bat ere. Dirudienez, 
jatorrizko ingurune sozio-ekonomikoak eta hezkuntzan familiak 
gehiago inplikatzeak besteak beste, eragin dezakete nerabeen 
profil horretan atzemandako ikasketen aldeko motibazio eta 
orientazio handiagoan 15, 
 

Irakasleek ikasketekiko motibazio-
mailaren jaitsiera atzeman dute 
batez ere bigarren hezkuntzako 
mailetan eta diote “ikasle txarrak” 
aurreko garaietan baino txarragoak 
direla, baina beharbada "ikasle onen" 
profila hobetu egin dela.  

 
Motibazio-mailaren jaitsiera hori gizartean oro har ezarri den 
ahaleginaren kulturaren gabeziarekin lotzen dute baita haur eta 
nerabeen artean irakasleak atzematen duten autonomia- eta 
ekimen-maila baxuagoarekin ere, “niri aitortu didate etxekolanak 
amak eginak zirela eta gainera, gaizki eginak zeuden”, “lehen 
zure eginkizuna zen babak eltzetik ateratzea baina orain testu 
txiki bat ematen diezu eta galduta daude, ez dakite nola landu". 16 
. 
 

                                                 
15 Garrantzitsua da kontuan hartzea ikasketekiko motibazioa eta jarrera alor 

askoz osaturiko fenomeno konplexua dela.  
16 La falta de cultura del esfuerzo es abordada en el capítulo referido a Entorno e integración 

social. 

Gainera, nabarmentzen dute batez ere nerabeek ez dutela 
gozatzen lorpen edo ikaskuntzekin eta gero eta zailagoa dela 
adin-talde horretako neska-mutilak motibatzea.  
 

 
Gurasoek ikasketekiko 
motibazio-maila jaistearen 
inguruko gogoeta egin dute eta 
diotenez, lehen hezkuntzako 
garaian kanpoko motibazioak 
nahikoak izaten dira, esaterako, 
familiaren eta irakasleen 
aurreikuspenak, sari bat lortzea 
edo zigor bat saihestea. 

Alabaina, nerabezaroan motibazio horiek ez dira nahikoak izaten 
eta konplexuagoa izaten da neska-mutilak ikasketetara bideratzea. 
Dirudienez, puntu horretan beharrezkoa izaten da kanpoko 
motibazioak barruko motibazio bihurtzea.  
 
Gurasoek nabarmendu dute emaitza akademikoak direla-eta, 
familiaren presioa oso handia izaten dela eta haur eta 
nerabeengan proiektatzen direla gurasoen amets eta frustrazioak 
baita nolabaiteko arrakasta-sindromea ere, “haur batzuek ahal 
dute, beste batzuk saiatzen dira eta lortzen dute eta beste batzuek 
saiatuta ere ezin dute; gurasoek hori onartzen ikasi behar dugu”.  
 
Talderen batean ikusi dugu familiako presioak garrantzi handiko 
gaietan bigarren mailako ondorioak sor ditzakeela, kontrabalioak 
sustatzen baititu (lehiakortasuna vs. adiskidetasuna; lorpen 
konpartituak vs. lorpen indibidualak eta abar). Adibidez, bigarren 

Lehen hezkuntzan irakasleen 
eta familien aurreikuspenak 

betetzearekin lotutako 
kanpoko motibazioak 

ikasketekiko jarrera on bati 
eusteko nahikoak izaten dira. 

Bigarren hezkuntzan 
beharrezkoa da motibazioak 

barrukoak izatea 

Ikasketekiko motibazio-
maila jaitsi dela atzeman 

dute irakasleek eta 
ahaleginaren kulturaren 
gabeziarekin lotzen dute; 
batez ere, nerabezaroan 

gertatzen da. 
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hezkuntzako ikasle batzuk kezkatuta azaldu dira klasean 
errepikatzaileak edo klasearen erritmoan eragina duten bestelako 
zailtasunak dituztenak egoteak beren emaitza akademikoetan 
eragin negatiboa izan dezakeelako. Kasu horietan, esan dute 
zailtasun gehienak dituzten ikasleei laguntzea soilik irakasleen 
lana izan beharko lukeela. 
 
Gai horri buruz ikasleek bizitutako eztabaidak burura ekartzen 
digu kontraesana egon daitekeela ikasleak familiatik eta 
ingurunetik jasotzen dituen mezuen (aurreiritziak, emaitzengatiko 
presioa, zailtasunak dituztenei laguntzeagatik okertzeko beldurra 
eta klasean hobekien dihoakienetatik ez ikastekoa eta abar) eta 
ikasleak berak norbaitekin laguntza elkartrukatzen duenean 
bizitzen duen errealitatearen artean. Benetan bitxia da egiaztatzea 
hainbesteko presioak ikaskideen arteko laguntza-elkartrukatzeko 
esperientziaren alderdi positiboak ere bigarren maila batean 
uztera eramaten dituela, aurreiritziek nabarmen eragindako 
diskurtsoei eutsiz. 
 

Gurasoek diote familia batzuei lotsa 
ematen diela eremu akademikoko 
premia bereziak artatzeko dauden 
laguntzarako hezkuntza-baliabideak 
erabiltzea, “gurasoek konplexu pixka 
batekin eta etsi samar sentitzen dira 
baliabide espezializatuetara jo behar 
dutenean”.  
 
Ikasketekiko desmotibazioaren 
adierazpen gorena eskola-porroteko 

kasuetan aurkitzen dugu. Fenomeno hori eskola-
absentismoarekin batera gurasoen estatus ekonomiko eta 
ekonomiko-sozialarekin lotzen dute irakasleek.  
 
Ildo horretan, gurasoek uste dute ikasketekiko motibazio-
mailaren jaitsierak eskola-porrotera eraman dezakeela 
hezkuntza-sistema eta familia ez badira gai egoera hori 
atzemateko eta eskola-porrota ez gertatzeko behar diren 
baliabideak jartzeko. Batzuetan uste dute motibazio-mailaren 
jaitsierak haurrak edo nerabeak ikasgai jakin batekiko izan 
dezakeen segurtasun-gabeziarekin zerikusia izaten duela eta 
irakasleek ez badute atzematen, eskola-porrotara eraman 
dezakeela, “neska-mutilak etsita daude”.  
 
Gurasoek uste dute ikasketekiko motibazio handiagoa izateko eta 
eskola-porrotaren arriskua murrizteko eragina duten aldagaiak 
honako hauek direla: familiaren inplikazioa, ikastetxearen eta 
irakasleen inplikazioa, eta familiaren eta ikastetxearen ingurune 
sozio-ekonomikoa haurraren edo nerabearen ingurunearen eta 
berdinen taldearen gain duen eraginaren arabera. Egoera hori 
batez ere bigarren hezkuntzan izaten da garrantzitsua baina uste 
dute haurrei eta nerabeei ere eragiten diela.  
 
Irakasleek uste dute LOGSEren eraginez lehen hezkuntzako 
eta bigarren hezkuntzako mailei dagozkien titulazio 
akademikoak lortzeko eskakizun-maila jaitsi egin dela eta 
nolabait, horrek eskola-porrota ezkutatu duela, “orain ikasle 
txarrei graduatua oparitzen zaie”. Diotenez, eskola-porrotaren 
mailak murrizteko eta Estatu Espainola Europako eskakizunetara 

“Irakasleak atzeman 
behar du ikasle bat 

noiz geratzen ari den 
atzean eta egiten 

duenaren 
baliagarritasuna 

helarazi behar dio. 
Haurraren ziurtasun-
gabeziak ez dira behar 

bezala lantzen” 
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hurbil dadin, irakasleengan presio handia egin da eskakizun-
mailak jaisteko.  
 

Gainera, gurasoak eta irakasleak bat 
datoz honako iritzi honetan: 
nerabeak hezkuntza-sisteman 16 
urte arte derrigorrez egoteak eta 
lanbide heziketarako sarbidea 
kentzeak, irakasleen lana zaildu 
egiten du, ikasle erabat desmotibatuei 
eta beren ikasketekin jarraitu nahi ez 
dutenei aurre egin behar dietelako. 
Alabaina, derrigorrezko 
hezkuntzarako adin-maila igotzeak 

eragin negatibo edo positibo gehiago sortu dituen aztertzerakoan 
ez dago adostasunik.  
 

Hala ere, nerabeek planteatzen 
dituzten etorkizunerako 
aurreikuspenetan desiratutako 
egoerak ikastearekin loturik azaltzen 
dira. Joera hori sendoagoa da nesken 
kasuan; izan ere, neska gehienek 
beren burua ikasten ikusten dute 

hamar urteko epean eta kasu batzuetan, ikasketak lanen batekin 
uztartzen. Mutilen artean erantzun anizkunagoak jasotzen dira, 
hau da, batzuek beren burua lanean eta modu independentean 
ikusten dute eta beste batzuk etxean familiarekin bizitzen eta 
ikasketekin jarraitzen ikusten dira.  
 

Nerabeek une honetan ikasten ari diren ikasgaiak ez 
gustatzearekin eta ikasgai horiei epe motzean balio praktikorik 
ez ikustearekin lotzen dute sentitzen duten desmotibazioa. 
Nolanahi ere, unibertsitate-ikasketekin lotzen duten etorkizun 
hurbilean espero dute bizitzarako interesgarriagoak eta 
baliagarriagoak diren ikasgaiak ikastea.  
 

Bestalde, irakasleek diote nerabeek 
argi daukatela oinarrizko ikasketa-
mailarik gabe heldutasunerako eta 
lan-merkaturako sarbidea oso zaila 
izango dela. Gainera, gaur egungo 

gizartean oinarrizko ikasketa-maila lortzeak estatusa ematen du 
taldearen barruan eta nerabeek estatusaren inguruan kezka handia 
izaten dute. Bizitzarako beharrezkoa den oinarrizko ikasketa-
mailaren ideia hezkuntza sistematik sustatzen da.  
 
Irakasleek gogoeta egin dute nerabeen gain zenbait mezuk izan 
duten eraginaren inguruan, “Carpe Diem-en edo No Future-n 
esloganak eragin handia izan dute belaunaldi hauetan”, eta 
diotenez, beharbada belaunaldi hauek aurreko garaietakoak baino 
gutxiago daude etorkizunari bideratuak, “lehen susmatzen genuen 
etorkizunerako prestatu egin behar zela”. Uste dute ez dutela 
erlazio zuzenik ikusten ahaleginaren eta sariaren artean.  
 

Gurasoek beste profil bat ere ikusten dute nerabezaroan, hain 
zuzen ere ikasketak utzi eta dirua lortzeko espezializaziorik 
eskatzen ez duen lanbide batean lanean hasteko aukera buruan 
daukan mutil edo neskaren profila, “autoa atean dutelarik, 
egun osoa lonjan igarotzen duten neska-mutil horietakoak izaten 
bukatzen dute”. 

“Irakaslek uste dute 
gaur egungo 
hezkuntza-sistemak 
ahalegin gutzieneko 
legea sustatzen duela 
eta edozeinek 
gainditzen duela 
ikasturtea arazorik 
ematen ez badu” 

“Denek buruan daukate 
batxilergorik gabe ez 

doazela inora” 
(Irakasleak) 

Nerabe gehienek 
ikasten ikusten dute 
beren burua 
hemendik hamar 
urtetara  
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Bestalde, familiek  uste dute gaur egungo hezkuntza-sistemak 
oso erabaki garrantzitsuak hartzea eskatzen diela nerabeei 
horretarako prestatuta ez dauden adinetan baina etorkizun 
hurbilean nerabe horien prestakuntza- eta lan-ibilbidea 
baldintzatzen dutenak dira eta hautaketa okerra egin eta gero 
damutuko diren beldur dira. Alde batetik, maila akademikoari 
dagokionez, espezializazioen aniztasuna handiagoa da eta hori 
positibotzat jotzen da baina bestetik, lehiakortasuna ere handiagoa 
da.  
 

Irakasleen ustez, hezkuntza asko espezializatu da eta gaur egun 
nerabeek egiten dituzten hautaketak aurreko garaietan baino 
garrantzi handiagoa hartzen dute, horien arabera lehen baino 
gehiago mugatzen direlako ondorengo aukerak, “lehen BBB 
letretatik egiten bazenuen aukera asko izaten zenituen, oraingo 
joera da ingeniaritza aukeratzen baduzu soilik arlo bateko 
ingeniaria izatea”. 
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5.5- Baliabide sozioekonomikoak 
 

5.5.1 Haurren eta nerabeen erosteko 
ahalmena 

 

KONTSULTATUTAKO 
AGENTEAK  

Lehen hezkuntzako adingabeak 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Gurasoak 
Irakasleak. 

 

FUNTSEZKO IDEIAK  A.  Arlo materialak haurren eta nerabeen munduan duen presentzia 
B.  Pagaren zenbatekoa eta erabiltzeko modua 

 
E. Arlo materialak haurren eta nerabeen 

munduan duen presentzia 
 

Haurren eta nerabeen mundua gauza materialez inguratuta 
dago. Horixe egiaztatu dugu haurrekin eta nerabeekin egin 
ditugun taldeetan eta horixe adierazi dute gurasoek eta irakasleek.  

 
Gurasoek eta irakasleek diote 
haurrek eta nerabeek bizi garen 
kontsumo-gizartearen adierazpena 
direla eta beren ingurunean baliabide 

eta gauza material gehienak metatzen dituen belaunaldia osatzen 
dutela. Hori horrela izatea, alde batetik, positiboa izan daiteke, 
aukera gehiago eskaintzen dielako baina gauza asko ahaleginik 
egin gabe lortzeak eta edukitzeak eragiten du daukatenarekin 
inoiz gustura ez egotea eta falta zaien gauzetan jartzea arreta. 

 

Gainera, gurasoen ustez, hainbeste arlo material izateak 
erantzukizun gutxiagoko jarrerak sustatzen ditu haur eta 
nerabeengan.   

 
Familiek uste dute haur eta nerabeek gizartearen adierazpen bat 
direla eta gizarte horretan kontsumoak “mugitzen du mundua”. 
Familiak baliabideak neurririk gabe gastatzeko eta kontsumitzeko 
eredu bat badira, normala da haurretan eta nerabeetan ere joera 
horretako portaerak atzematea.  
 

Haur eta nerabeak familien 
kontsumoaren sinbolo moduko bat 
bihurtu dira, hau da, familiaren 
estatus sozioekonomikoaren 
adierazpena, eta erabiltzen duten 
arroparen eta dituzten baliabideen 
(mugikorrak, paga, zenbat eskolaz 
kanpoko jardueretara joaten diren, 

oporretara nora joaten diren eta abar) arabera ezartzen da edo 
lortzen da estatus jakin bat. Irakasleen arabera guraso asko 
inguruneaz eta ildo horretan daukaten irudiaz kezkatzen dira.  

 
Irakasleek uste dute familia 
desberdinen estatus 
sozioekonomikoen arteko aldeak 
gero eta gutxiago nabaritzen direla. 
Dena hainbeste homogeneizatu 
denez, termino ekonomikoetan 
egoera bereziki ona edo txarra duten 
ikasleak soilik nabarmentzen dira. 

“Hainbeste gauzekin 
tontotu egiten ditugu” 

(IGE) “Orain denak oso antzeko 
moduan joaten dira eta 
beharbada oso gainetik 
edo oso azpitik dauden 
ikasleak nabarmentzen 
dira baina orokorrean 

dena homogeneizatu egin 
da” 

(Irakasleak) 

“Aita bi urtean behin 
kotxez aldatzearekin 

kezkatuta baldin badago, 
haurrak ere azken 

belaunaldiko mugikorra 
nahiko du eta mugikor 

berria urtero” 
(IGE) 
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Familiek askotan beren ahalbidea gainditzen duen ahalegina 
egiten dute beren seme-alabek nahi duten guztia eta gainerako 
lagunek dutena izan dezaten. Badirudi familien artean 
nolabaiteko obsesioa dagoela haurrei eta nerabeei “ezer falta ez 
dakien”. Gaur egun, familiako estatusari dagozkion 
desberdintasunak beste une historiko batzuetan izandakoak 
baino gutxiago nabaritzen dira. 
 

B. Pagaren zenbatekoa eta erabiltzeko modua 
 
Ohikoena da haur eta nerabeek beren gastuetarako diru-
zenbateko jakin bat esleitua izatea astean. Zenbateko hori oso 
heterogeneoa da eta esan gabe doa zenbateko hori igotzen joaten 
dela kontsultatutako adingabeen adina handitzen joaten den 
neurrian.  
  
Lehen hezkuntzan bi talde bereizten ditugu:  
 
� alde batetik, gurasoengandik 5€ baino gutxiagoko paga 

jasotzen dutenena baina zenbateko hori familia zabalagoko 
beste kide batzuek ematen dieten diruarekin osatzen dutenena. 
Kasu horretan, ezohiko jarduerak egiteko, adibidez, zinera 
joateko, gurasoei diru gehiago eskatzen diete. Gainera, 
mugikorraren faktura, mugikorrik baldin badute, ez da 
zenbateko horretan sartzen.  

� bestalde, astean 10-15€-ko paga jasotzen dutenak daude eta 
horrekin aurre egin behar diete aparteko gastuei eta kasu 
batzuetan baita mugikorraren fakturari ere.  

 

Kasu gutxiagotan gertatzen bada ere, batzuei ez zaie diru-
kopuru finkorik esleitzen astean eta dituzten beharren arabera 
edo egin nahi dituzten jardueren arabera eskatzen diete dirua 
gurasoei. Astean aurretik ezarritako diru-kopuru finkorik ez 
badute ere, gurasoengandik edo familia zabalagoagandik dirua 
astero jasotzen dutela aitortzen dute.  
 
Diru hori batez ere beren aisialdian eta denbora librean izaten 
dituzten ohiko gastuetan erabiltzen dute: litxarreriak erosteko, 
bideo-jokoak erosteko (mutilen kasuan) edo kapritxoak erosteko 
(neskatoen kasuan arropa aipatzen da) aurrezteko eta orokorrean 
aurrezteko. Normalean aurrezteko aukera egoten da eta 
aurrezteak adingabeen hitzetan honako xede hauek izaten ditu: 
bankuan sartzeko, hazi eta nagusi direnean lana bilatzeko 
erabiltzeko, gauzak erosteko (bideo-jokoak, arropa eta kapritxoak 
orokorrean), etxebizitza bat erosteko 
 
Gurasoek ez daukate oso argi lehen hezkuntzako haurren kasuan, 
zein den asteko paga egokiena. Gaur egungo 12 urteko haurrek 
daukaten erosteko ahalmena pentsaezina zen beste garai 
batzuetan eta horrek kontsumoak askoz eskuragarriagoak 
bihurtzen ditu; egoera horrek adin-talde horretan daudenen 
gurasoei kezka sortzen die.  
 
Bigarren hezkuntzako errealitatea heterogeneoagoa da. Bistakoa 
denez, asteko diru-kopurua igotzen joaten da baina hala ere, lehen 
hezkuntzakoei dagokienarekin alderatuz ez gehiegi, bestelako 
formulak praktikan jartzen direlako, esaterako, hileko esleipena. 
Gainera, diru-sarreren iturriak zabaltzen joaten dira, esaterako 
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ordaindutako lan txikietatik etor daitezke (kiroletan epaile- edo 
arbitro-lanak edo umezain-lanetako zerbitzuak). 
Erosteko ahalmenari dagokionez, bigarren hezkuntzan 
desberdintasun handiagoak daude eta asteko gastuetarako 10€ 
dituztenen -12-14 urtekoen-eta 25 € arte dituztenen –helduenen– 
arteko tartea dago. Hileko zenbatekoak direnean 50€ inguru 
izaten dira. Nolanahi ere, diru hori beren erabilera pertsonalerako 
izaten da, zeren arropa eta ikasketetarako edo jokoetarako 
materiala gurasoek finantzatzen dute asteko pagari esleitutako 
aurrekontutik kanpo: “niri 10€ ematen dizkidate eta arropa behar 
badut aparte erosten didate”.  
 
Diru hori litxarreriak erosteko, aurrezteko, erosketetara joateko, 
asteburuan berdinen taldearekin afaltzeko edo makinetarako 
izaten da edo nerabe nagusien artean baita parrandan irteteko eta 
zenbait kontsumotarako ere (porroak, tabakoa eta alkohola). 

 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 
esaten digute beren gurasoengandik 
dirua jasotzeko ez dutela arazorik 
izaten eta ohikoa dela beren diru-
sarrerak familia zabalagoaren kide 
batzuen parte-hartzearekin osatzea. 

Aurrezkiak “kapritxoetarako” izaten dira, esaterako, arropa, 
bideo-jokoak, ordenagailurako programak eta abar.  
 
Gurasoek uste dute asteko edo hileko diru-kopuru bat ezarrita 
nerabeen artean erantzukizuna eta antolaketa-trebetasunak 
sustatzen direla. Bestalde, saihestezina ikusten dute dirua ematea 
ager daitezkeen ustekabeak direla-eta. Gainera, beren ustetan, 

gurasoek dirua ukatzen dieten kasurako nerabeek nahiko 
baliabide badituzte dirua lortzeko familian eta berdinen taldean.  
Batzuetan haur eta nerabeek uste dute jasotzen duten dirua 
nahikoa dela baina gehien bat lehen hezkuntzan daudenen artean 
atzematen da nolabaiteko “arauzko“ diskurtsoa, hain zuzen ere 
diru-kopuru hori ez dela nahikoa esaten duena, nahiz eta aparteko 
gastuak esaterako, mugikorrarenak, gurasoek bere gain hartzen 
dituzten. 
 

Gurasoek esaten dute belaunaldi 
hau dela erosteko ahalmen 
handiena lortu duena. Nolanahi ere, 
aitortzen dute haurrei eta nerabeei 
dirua ematea eztabaidak saihesteko 

modu bat dela. Gainera, nahiz eta emandako diru-kopuruaren 
inguruan zalantzak izaten dituzten gehiegizkoa ote den edo ez 
jakiteko, inguruneko portaerak familien erreferentziak eta mugak 
finkatzen dituzte arautik kanpora ez geratzeko eman beharreko 
diru-kopurua zehazterakoan.  
 

LEHEN HEZKUNTZA  BIGARREN HEZKUNTZA  
- Gehienei astean diru-kopuru 

jakin bat esleitzen zaie 
- Bi talde handi, astean 5€ 

baino gutxiago dutenak eta 
astean 10-15€ dituztenak 

-  Kontsumorako erabiltzen 
dute: aisialdiarekin eta 
denbora librearekin zerikusia 
duten gastuak  

-  Familia zabalagoaren beste 
kide batzuen ekarpenekin 

-  - Gehienei astean diru-kopuru jakin batt 
esleitzen zaie 

-  Hileko diru-esleipenaren formula ere biltzen da  
- Diru-sarreren iturriak askotarikoagoak dira eta 

ordaindutako lehen lanak egiten hasten dira 
-  Diru-kopuruak asteko 10-25€-tik hileko 50€-ra 

bitartekoak dira 
- Kontsumorako erabiltzen dute: aisialdiarekin 

eta denbora librearekin zerikusia duten gastuak 
Zati bat “parrandako" kontsumora bideratzen 
da 

“Haur hauek bederatzi 
urte betetzen dituztenetik 

aurrera beti dirua daukate 
poltsikoan” 

(IGE) 

“40€ eskatzen badizkizu 
eman egingo dizkiozu ez 

eztabaidatzeagatik” 
(IGE) 
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osatzen dituzte 
-  Aurrezteko aukera gehiago 

dute eta aurreztutakoa 
etorkizunera bideratzen dute 

- Familiako beste kide batzuen ekarpenekin 
osatzen dute 

-  Aurrezteko aukera gutxiago dute eta aurrezkiak 
“kapritxoetara”, arropa erostera eta abar 
bideratzen dira. 

-  Dirua familiatik lortzeko ez dute arazo handirik 
izaten  

 

5.5.2 Mugikorra komunikaziorako eta 
erabilera ludikorako tresna gisa, 
familiaren segurtasun- eta kontrol-
elementu gisa eta kontsumo-sinbolo gisa 

 
 

KONTSULTAT
UTAKO 

AGENTEAK  

Lehen hezkuntzako adingabeak 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Gurasoak 
Irakasleak 

 

Lehen hezkuntzako haurrek gutxi gorabehera 9 urte 
dituztenerako mugikorra izaten dute. Nerabeen artean mugikorra 
edukitzea oso zabalduta dago eta helduen artean gertatzen den 
moduan nerabe bakoitzak mugikor bat dauka.  

 
Gurasoek uste dute lehen 
hezkuntzako adingabeek 
mugikorraren erabilera okerra 
izaten dutela eta gainera, adin 
horretarako guztiz alferrikakoa 

ikusten dute; alabaina, mugikorraren erabilera oso zabalduta 
dago lehen hezkuntzako haurren artean eta aitortzen dutenez, 
askotan gurasoek oparitzen diete mugikorra beren seme-alabei.  

 
Kasu gehienetan mugikorra gurasoen edo familia zabalagoko 
kideen opari bat izan da. Zenbaitetan, adingabeek espresuki 
eskatzen dute. Oro har, lehen hezkuntzako haurrek jaunartzean 
eskuratzen dute sari modura beren lehen mugikorra. 

Seme-alabak ingurunean integratzeko helburuarekin, gurasoek 
berriz ere ingurunea hartzen dute erreferentziatzat beren seme-
alabek mugikorra zein adinetan eskuratu behar duten 
erabakitzeko, ez dutelako nahi “beren seme-alabak bitxitzat 
hartzea”. Ildo horretan, ez dirudi irizpide hori denik irizpide 
hezitzaileena eta familiak konturatzen dira bestelako irizpideak 
erabiltzeko premiaz; alabaina, nahiz eta adin jakin bat arte beren 
seme-alabek mugikorrik ez eskuratzeko erabakia hartzen duten 
gurasoek, askotan familia zabaleko beste kideen oparia izaten da 
mugikorra: “Oso zaila da haize kontra joatea eta azkenean beti 
norbaitek oparituko dio”. 

 
Azkenean, gurasoek seme-alabei mugikorra erostea erabakitzen 
dutenean beti ez dituzte argi edukitzen erabilerako eta gastu-
kontrolerako irizpideak eta, beraz, batzuetan, gurasoek eskaintzen 
eta kontsumo-sinboloen atzetik joaten dira kontuan hartu gabe 
irauteko kontratuak, ezarritako gutxieneko kontsumoak, 
aurreordainketako txartelak, kontsumoko mugak eta abar,“nik 
mugikorren denda batean lan egiten dut eta ikusi ditut haurren 
izutzeko moduko fakturak beren gurasoek izugarrizko mugikorra 
oparitzen zutela-eta kontratua sinatu zutelako eta gero baja 
ematen dutelako irauteko kontratua sinatu ondoren". 
 
Irakasleek nabarmendu dute gaur egungo haurrek eta nerabeek 
komunikazio-teknologiekiko eta zehazki, mugikorrarekiko 

“Mugikorra 
jaunartzeetako opari 
izarra bihurtu da” 

(IGE) 
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mendetasun handia dutela. Uste dute arazo nagusietariko bat 
dela gurasoek inongo neurririk gabe teknologia hori seme-alabei 
eskaintzea eta batzuetan, mugikorraren erabilera debekatzea zigor 
modura erabiltzen dute portaera eta jarrera desegokien aurrean.  
 
Haur eta nerabe guztiek ez dute jakiten mugikorraren hileko 
kontsumoa zenbatekoa izaten den. Askotan erabiltzen duten 
mugikorra kontratuzkoa izaten da eta, beraz, ez daukate hileko 
gastuaren erreferentzia zehatzik. Ildo horretan, nahiz eta nerabeen 
artean ere badauden telefonia mugikorraren hileko kontsumoa ez 
dakitenak, adin horretan ohikoagoa izaten da gastu zehatza 
jakitea, nahiz eta beti ez diren fakturen kargu egiten.  
 
Kontsumo-mailak oso heterogeneoak dira eta kontsumoari 
dagokionez, lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleen artean ez 
dira desberdintasun handiak atzematen. Horrela, gastua 5€-tik 
25€-ra bitartekoa izaten da.  
 
Normalean, gurasoak arduratzen dira telefonia mugikorreko 
kontsumoa ordaintzeaz, zuzenean edo hilean aparteko diru-
kopuru bat emanez (aurreordainketako txartelen bidez faktura 
horiek ordaintzeko). Nerabezarotik aurrera ere neska-mutil batzuk 
beren fakturen kargu egiten dira astean esleituta daukaten 
diruaren bidez nahiz eta esan dugun moduan ohikoena den 
faktura horien kargu familiak egitea.  
 
Haur eta nerabeek (lehen nahiz bigarren hezkuntzan) berdinen 
taldearekin komunikatzeko tresna gisa erabiltzen dute 
mugikorra, batez ere mezuen bidez. Berdinen arteko 
komunikaziorako ordenagailua ere erabiltzen da baina mugikorra 

oso baliagarria da zure lagunak Internetera konektatuta ez 
daudenean. Alabaina, lehen hezkuntzako garaian gehiago 
erabiltzen da gurasoekin komunikatzeko eta nerabezaroan, aldiz, 
berdinen arteko komunikaziorako.  

 
Mugikorra tresna ludiko gisa, musika 
entzuteko, bideoak ikusi eta 
grabatzeko edo argazkiak ateratzeko 
ere erabiltzen da. Bi erabilera horiek –
berdinen arteko komunikazioa eta 
osagai ludikoa– haurtzaro osoan 
(lehen hezkuntzatik hasita) eta 

nerabezaroan gertatzen badira ere, nerabeen artean berdinen 
arteko komunikazioak lehen hezkuntzakoen artean zuena baino 
garrantzi handiagoa hartzen du; izan ere, ikasleek adierazten dute 
ezin diotela uko egin aparatu horri. Batzuetan, mugikorrarekiko 
mendetasuna adierazten duten mezuak helarazten dizkigute 
nerabeek.  

 
12 urtetik beherako haurren kasuan, mugikorraren erabilera 
gehiago kontrolatzen eta murrizten da. Muga horiek gurasoek 
ezartzen dituzte edo bestela, ikastetxeak, ikastetxe barruan 
erabiltzea debekatuz. Bigarren hezkuntzako nerabeen kasuan ere 
ikastetxe batzuetan horrelako aparatuen erabilera mugatzen da 
baina familiaren kontrolik ez da ikusten.  

 
Familiek uste dute zenbait adinetan seme-alabak kontrolatzeko 
tresna izan daitekeela mugikorra baina ez dago oso argi 
aparatu horiek erabiltzen hasteko adin egokia zein den. Batzuek 
esaten dute bederatzi urtetik aurrera adin egokia dela eta beste 

“Mugikorrik gabe nireak 
egin du” 

“Ni biziko nintzateke 
mugikorrik gabe baina 

egun batzuk soilik” 
(Bigarren hezkuntza) 
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batzuek diote haurrak edo nerabeak mugikorra eskuratzeko 
irizpidea familiarekin komunikatzeko elementu bat izateko 
beharrak ezarri behar duela. Edozein kasutan, lehen hezkuntzako 
ikasleek mugikorrak edukitzeak ez du derrigorrez esan nahi leku 
guztietara eraman behar dituztenik; gurasoek uste dute mugikorra 
erabiltzeko uneak hautatu egin behar direla: “egiten ari den 
jardueraren araberakoa izaten da, bakarrik egon behar duen edo 
etxera bakarrik etorri behar duen”. 
 

Haurrek eta nerabeek diote beren 
mugimenduak kontrolatzeko eta 
ondo daudela ziurtatzeko tresna gisa 
erabiltzen dutela gurasoek 
mugikorra. Mugikorra gurasoekin 
komunikatzeko eta beren planen berri 
emateko erabiltzen duten bide 

nagusia da. Hori horrela izanik, berandu iritsiko direla gurasoei 
abisatzeko edo ordutegia zabaltzeko eskatzeko erabiltzen dute 
mugikorra haur eta nerabeek. Ildo horretan, lehen hezkuntzako 
garaian, haurrek mugikorra gehiago erabiltzen dute familiei non 
dauden esateko baina nerabeek nabarmen gehiago erabiltzen dute 
ordutegia zabaltzeko eskatzeko.  

 
Mugikorra edukitzeak lasaitasuna ematen die familiei. 
Gurasoek aitortzen dute lasaitasuna ematen diela seme-alabekin 
telefono bidezko harremana eduki ahal izateak eta nahiz eta 
konturatzen diren seme-alabek dauden lekuaren eta beraiekin 
dauden pertsonen inguruan gezurra esan dezaketela, haien egoera 
froga dezakete elkarrizketa labur baten bidez: “Deitu eta esaten 
badizu autobusa hartzen ari dela, zu jadanik lasai geratzen zara 

nahiz eta beharbada oraindik lokalean dagoen, baina gutxienez 
badakizu bizirik dagoela”. 

 
Lehen hezkuntzako haurrei daukaten adinean mugikorra 
izatearen garrantziari buruz galdetzen diegunean, haien diskurtsoa 
aparatu horrek ematen duen segurtasun-balioan oinarritzen da; 
izan ere, arrisku- edo larritasun-une bat sortzen bada norbaiti 
abisua ematea ahalbidetzen du edo disuasio-elementu izan daiteke 
norbaitek eraso egin nahi badie. Alabaina, mugikorra beren 
segurtasun pertsonalerako lagundu duen elementua izan dela 
dioen norberaren historiaren bat kontatzen badigute ere, 
gehienetan eta praktikan guztiz erabilera ludikoa ematen diote 
mugikorrari.  

 
Alde batetik beren segurtasunerako 
aparatu horiek duten garrantziaren 
inguruko diskurtsoak dituzte baina 
dirudienez, argudioak batez ere 
familiaren beldur eta segurtasun-

gabeziekin zerikusia du. Diskurtso horien jarraipena egiteak 
egiaztatu digu lehen hezkuntzako haurrek mugikorrari ematen 
dioten garrantziak zerikusi gehiago duela mugikorra edukitzea 
kontsumo-sinbolo izatearekin, edo modan egotearekin edo 
gizarte-joera izatearekin.  

 
Ildo horretatik, haurren portaerekin edo aparatu horiek erabiltzeko 
moduarekin bat ez datozen helduen mundutik ikasitako 
diskurtsoak daudela atzeman da; beharbada diskurtso horiek 
gurasoei mugikor bat izateak duen garrantziaz konbentzitzera 

“Amari esateko autobusa 
hartu dutela” 

(Lehen hezkuntza) 
“Amari denbora gehiago 

geratzen uzteko eskatzeko” 
(Bigarren hezkuntza) 

“mugikorra edukitzea 
gustatuko litzaidake, 
primerakoa baita” 
(Lehen hezkuntza) 
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bideraturik egon daitezke, aipatzen duten segurtasun-elementua 
benetan barneratu gabe.  
 

Kontuan hartzekoa da mugikorra 
gizarte-bereizketako elementu bat 
dela haur eta nerabeentzat eta 
gainerako taldearekiko estatus-
desberdintasuna markatzeko 

erabiltzen dela. 
 

Hala, mugikorrak edukitzea eta erabiltzea batzuetan ez da haurren 
edo nerabeen eskakizuna soilik baizik eta zenbaitetan familiatik 
sustatutako joera, seme-alabak familiaren estatus 
sozioekonomikoaren adierazpena direlako: “Guraso batzuek 
oso gustuko dute beren seme edo alabek azken belaunaldiko 
mugikorra eramatea poltsikoan”. 

 
LEHEN HEZKUNTZA  BIGARREN HEZKUNTZA  

-  Mugikorra edukitzea ez dago 
bigarren hezkuntzan adina zabaldua 
baina oso ohikoa da. Normalean 
gurasoen edo familia zabalagoaren 
opari bat izaten da. Modatzat har 
daiteke.  

Erabilera ludikoa eta familiekin 
komunikatzekoa ematen diote. Adina 
aurrera doan heinean, mugikorra 
erabiltzeak garrantzi handiagoa 
hartzen du berdinen taldearekin 
komunikatzeko tresna gisa 

- Mugikorraren garrantziari buruzko 
diskurtsoak segurtasuna ematen duen 
elementua izatearekin lotzen dira 

-  Mugikorra edukitzea oso zabalduta 
dago. Normalean gurasoen edo 
familia zabalaren opari bat izaten 
da. Mendetasuntzat har daiteke. 

- Berdinen taldearekin eta 
familiarekin komunikatzeko 
funtsezko elementua da. 
Mugikorraren erabilerak osagai 
ludikoa ere biltzen du 

-  Egunero erabiltzen dute mugikorra 
eta hori gabe ezin bizi 

- Ohikoagoa da mugikorraren 
kontsumoaren berri izatea. 

baina guztiz erabilera ludikoa 
ematen diote 

- Mugikorrak gizarte-bereizketako 
osagai bat biltzen du 

- Mugikorraren erabilera mugatua 
izaten da eta ez dute beti eramaten  

- Normalean ez dute mugikorraren 
kontsumoaren berri izaten 

 

5.5.3 Haurren eta nerabeen etorkizuna: 
emantzipazio-aurreikuspenak. 

 
KONTSULTAT

UTAKO 
AGENTEAK  

Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Gurasoak 
Irakasleak. 

 

Etorkizunarekin, emantzipazio-aurreikuspenekin eta 
laneratzearekin zerikusia duen dimentsioa bigarren hezkuntzako 
ikasleei egindako kontsultan landu da, errealitate hori hurbilagoa 
delako ikasle horientzat. Oro har, nerabeek konplikatua ikusten 
dute etorkizuna batez ere lan-merkatuari dagokionez. Kalitatezko 
lanpostu bat lortzeko dauden zailtasunez jabetzen dira eta 
badakite prestakuntza akademikoak beti ez duela bermatzen 
emaitza onak izatea; hori dela-eta, uste dute funtsezkoa dela urte 
hauek prestakuntzarako aprobetxatzea eta prestakuntza hori 
hizkuntzak ikasiz osatzea. 
 
“Familia” idatz-zatian ikusten genuen bigarren hezkuntzako 
ikasleek bizitzako eremu guztietan emakume eta gizonen arteko 
berdintasunari buruzko diskurtsoari eusten ziotela baina bitxia 
da beren laneko etorkizunari buruz gogoeta egiterakoan laneko 

“esaten badit, begira nire 
mugikorra eta nik nirea 
erakusten badiot, zur eta 

lur geratuko da!” 
(Lehen hezkuntza) 
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“Guk jan dugu dena eta horrela 
beraiei ez zaie ezer geratuko” 

(IGE) 

sexuagatiko segregazioa kontuan hartzen dutela atzematea. 
Hortaz, gizonentzat eta emakumeentzat mota eta dedikazio 
berdineko lanak bilduko ez dituen lan-merkatua deskribatzen 
digute. 
 
Gurasoak beren seme-alaben etorkizunaz kezkaturik daude, 
baliatuko duten independentzia ekonomikoari eta bizitza-
mailari dagokienez, hain zuzen ere. Uste dute haurrek eta 
nerabeek zailtasun gehiago izango dituztela independentzia 
ekonomikoa lortzeko eta gaur egun familietatik ematen zaien 
ongizateari eusteko eta hori dela-eta, beharrezkoa izango dela 
trebetasun gehiago garatzea hain testuinguru aldakorretara 
egokitzeko.  
 
Aurreko belaunaldiak baino okerrago biziko dira, batez ere, 
termino ekonomiko eta materialei dagokienez eta hori hazi diren 
ingurunearekiko kontraesanean egongo da, hau da, gauza 
materialez inguraturik eta familietatik eta oro har gizartetik 
sustatutako jarrera kontsumistekin. Kontsultatutako familien 
iritziz kontraesan horiek krisi handia sorraraziko dute belaunaldi 
horretan.  
 

Gurasoak zerak kerak 
kezkatzen ditu, beren seme-
alaba nerabeek aurre egin 
beharko dieten etorkizun 

ezezagun eta konplikatuagoak: lan-merkatua, etxebizitza 
lortzea, hazten ari den lan-munduko lehiakortasuna eta abar. 
Azken batean, nola lortuko duten mundu aldakor eta oso 
konplexu batean orientatzea: “Nik nire seme-alaben etorkizuna 

oso beltza ikusten dut”, “Beren etorkizuna gurasoek daukaten 
diruaren araberakoa izango da”. 
 
Nerabeen gurasoek seme-alabek etorkizunari buruzko erabaki 
egokiak hartzearen inguruko kezka daukate baita gizarteak eta 
lan-merkatuak emango dieten aukerei buruzkoa ere.  
 
Beste kezka bat nerabeek independentzia- eta autonomia-maila 
egokiak hartzearen ingurukoa da. Uste dute nerabeek gazte diren 
bitartean emantzipatu behar dutela, horrek heldutasuna 
lehenago lortzea eta autonomia garatzea ahalbidetuko duelako. 
 
Ildo horretatik, zenbait gurasok gazte horien emantzipazio-
aukerak ahalbidetzera bideratutako proposamen zehatzak egin 
dituzte. Proposamen horietako batzuen oinarria da 
Administrazioa egitea emantzipazio-prozesu horien kargu, 
laguntza ekonomikoen bidez esaterako. Beste proposamen 
batzuek diote seme-alabek bizitza independentea hasteko 
helburuarekin familiak egitea alokairu- eta mantenu-gastuen 
kargu.  
 
Nolabait kontraesana da horrelako neurriak proposatzea –seme-
alaben gastuen kargu egiten jarraitzea–, hain zuzen ere nerabeen 
familiekiko mendetasun-egoerei eusten dietenak, eta autonomia 
eta independentzia handiagoa sustatzeko helburua izatea.   
 
Gurasoen artean atzemandako beste joera bat izan da gurasoen 
nahi eta frustrazioak beren seme-alabengan proiektatzea eta 
zenbaitetan, gurasoek seme-alaben etorkizuna haiek 
garrantzitsutzat dituzten helmugetara eramatea. Hori horrela 
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“Niregatik nahi dutena 
aukeratu dezatela baina 

ingelesa negoziaezina da. 
Nik nahi dut nire seme-

alabek bidaiatzea, hemen 
ez geratzea. Ez dut nahi 

herri honetan bizitzea. Ni 
hemen bizi naiz beste 

erremediorik ez dudalako 
baina seme-alabak 

atzerrira joatea nahi dut” 
(IGE) 

izanik, familiek beren seme-alaben patu eta 
etorkizunean izan dezaketen garrantzi handia 
atzeman dugu baita zenbaitetan gurasoek beren 
seme-alabak haiek lortu ez duten hartara 
bideratzen saiatzen direla ere. 
 
Irakasleek atzeman dute nerabezaroan 
badagoela diru asko irabazi ahal izateko lan bat 
lehenbailehen lortzeko joera. Alabaina, 
heldutasunera heldutakoan egoera hori ohikoa 
ez denez, ohartarazi dute frustrazio-

sentimenduak sorrarazi daitezkeela.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.4 Lan- eta familia-bizitza bateragarri 
egitea: Haurren arretarako baliabideen 
balioespena 

 
KONTSULTAT

UTAKO 
AGENTEAK  

Gurasoak 
Irakasleak. 

 

FUNTSEZKO 
IDEIAK 

A. Bateragarritasun-arazoen oinarrian dauden gizarte-joerak 
B.  Bateragarritasunerako zailtasun zehatzak 
C. Administrazioak aurreikusitako neurri eta laguntzak 

 
A. Bateragarritasun-arazoen oinarrian dauden 

gizarte-joerak 
 
Gurasoen taldetan behin eta berriz ateratzen den ideietako bat 
lan- eta familia-bizitza bateragarriak egiteko dauden 
zailtasunei buruzko gaia izaten da. Gurasoek beren seme-
alabekin denbora gehiago egon nahi lukete eta badakite harreman 
gehiago izateak nolako onurak ekarriko lizkiekeen seme-alaba 
horiei baita gurasoei ere; alabaina, errespetatzea beharrezkoa dela 
dirudien lege bat ezartzen du lan-munduak.  
 
Gaur egun bizi garen gizarte honek ez dirudi familia-harremanak 
sustatzen dituenik; izan ere, ordutegi-murrizketa ez da familia-
harremanak sustatzeko izaten, guztiz kontrakorako baizik, 
krisialdian produktibitatea handitzeko premia planteatzen da 
dedikazio-orduak gehituz, erretirorako unea atzeratuz, oporrak 
murriztuz eta abar. Lan- eta familia-bizitza bateragarriak egitea 
ezinezkoa egiten duten eta eragozten duten gero eta 
prekarioagoak diren lan-baldintzak.  
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Bateragarritasunerako dauden 
zailtasunak haurrak karga 

modura ikustera eraman dezakete 
batzuetan. 

“Askotan hitz egiteko moduagatik 
badirudi gurasoek seme-alabak 

edozein lekutan uzten ditugula eta 
hori ez da horrela; tamalez gizartea 

dagoen bezala dago eta guraso 
batzuek seme-alabak  nonbait sartu 

beharra izaten dute, bestela zer 
egin dezakete?” 

(IGE) 

 
Testuinguru horretan, uste da bateragarritasuna sustatzea ez 
dela gizarte-lehentasun bat, nahiz eta maila politikoan 
bateragarritasun hori ahalbidetzera zuzendutako diskurtsoari 
eusten zaion nolabait. Gurasoek argi daukate lan- eta familia-
bizitza bateragarriak egiteko eskolaz kanpoko jarduerak, 
hirugarren pertsonak, familia zabalagoaren kideak, eskola edo 
lanaldi-murrizketak baliatu beharko dituztela baita lan- eta 
familia-bizitzaren arteko aukeraketa egitea ere.  
 

Gurasoek diote seme-alabak 
izan aurretik baliatzen 
zituzten kontsumo-mailak, 
eta aisialdirako eta denbora 
libreko ohitura berak 

mantentzeko joera dagoela familietan.  
 
Hori horrela izanik, zenbait taldetan esan da IGEek etengabe 
eskola-ordutegia aldatzeko egiten duten eskaeraren oinarria guztiz 
ekonomizista izan daitekeela, hau da, ikastetxearen ordutegiak 
gurasoen ordutegiei egokitu nahi izatea, horrela haurrak zaintzeaz 
arduratuko den hirugarren pertsona bat kontratatzea saihesteko 
eta familiaren bizitza-mailari eusteko, familiak ohikoak zituen 
erosotasunei (autoa, oporretarako bigarren etxebizitza, asteburuko 
baxoerdi eta pintxoak eta abar) uko egin beharrik gabe. 
 
Argi dago lan-egoera prekario batzuek ez dutela ahalbidetzen lan- 
eta familia-bizitza bateragarri egitea baina hala eta guztiz ere, 
gurasoek gaineratu dute pertsona batzuk beren seme-alabekin 
denbora gehiago egotearren ez daudela prest beren denbora eta 

bizitza-maila (termino ekonomikoetan) alde batera uzteko. 
Hala ere, egoera hori salbuespenezkoa dela esaten dute eta betiere 
“beste aita eta ama batzuk” aipatuz; izan ere, uste dute 
ondorengoak dituzten pertsona gehienek beren seme-alabekin 
denbora gehiago egon nahi dutela. 

 
Gurasoekin osatutako talde 
batzuetan honako gai honi 
buruzko gogoeta egin da: 
aitak edo amak familia 
zaintzeko dedikazio osoa 
izateak duen garrantzia, 
batez ere, haurrak txikiak 
direnean, haur-hezkuntzan 

normalean. Ildo horretatik, “enpresa garrantzitsuena” familia 
dela eta familiari lehentasuna emateak lan-mundua eta karrera 
profesionala bigarren mailan utzi behar dituela dioten ideiekin 
zerikusia duten diskurtsoak sortzen dira. Gainera uste dute 
planteamendu horrek dakarren sakrifiziotik haurrek, familiek eta 
orokorrean gizarteak jasoko dituztela onurak.  
 
Familia osatzen duen bikotean gune desberdinen banaketaren 
planteamendurako (publikoa-lana, pribatua-etxea) itzulera 
horrek  haur eta nerabeen heziketan gertatzen diren disfuntzioak 
saihestuko lituzke. Disfuntzio horiek familiari buruzko idatz-
zatian jorratu ditugu eta honako hauek dira: mugarik ez egotea, 
haur eta nerabeengan ikusitako autonomia-murrizpena, 
etorkizunean nahi ez diren egoerak prebenitzea eta abar. 
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Emakumea etxeko eremura 
itzultzea 

“Lehen mileuristena zen soldata-
maila baxuena baina orain 

mugimendu berri bat ikusten hasi 
gara eta hor biltzen direnak 

mileuristak izan nahi dutela diote” 

Planteamenduan bikotearen edozein kideren etxerako itzulera 
jasotzen bada ere, taldeetan erabilitako iruzkin eta argudioetatik 
ondorioztatzen da komenigarriagoa ikusten dela ama izatea 
haurrak zaintzeaz eta familia-guneari zerbitzuak emateaz 
arduratzen dena. Argudio horiek, alde batetik, emakumeen lan-
egoera prekarioagoarekin dute zerikusia eta bestetik, haurtzaroko 
lehen urteetan ama eta seme-alaben arteko loturarekin eta haurrak 
haur-hezkuntzan ama gehiago behar dutenaren pertzepzioarekin.   
 

Ildo beretik, izaera 
kontserbadorea duten 
diskurtsoetarako itzulera 

atzeman dugu; izan ere, diskurtso horiek ekonomia- nahiz balio-
krisialdietan edo gizarte-eredua aldatzen den aldietan emakumeak 
eremu pribatura (etxeak eta familiak osatutakoa) itzultzea 
justifikatzen dute.  
 
Alabaina, aipatzekoa da guraso guztiak ez datozela bat diskurtso 
horrekin. Parte-hartze bat baino gehiagotan esan da egia dela 
bikoteko bi kideek etxetik kanpo lan egiten dutenean lan- eta 
familia-bizitza bateragarri egitea zailagoa egiten dela eta haur eta 
nerabeen heziketan zenbait disfuntzio sortzen direla baina 
bestalde, egoera horrek haurrei eta nerabeei bikoteko eta 
generoko harremanetarako berdintasun gehiagoko 
erreferentzia-eredua ere eskaintzen die. Eredu horrek pertsona 
horietako bat, normalean emakumea, etxea bezalako eremu itxira 
mugatzea saihesten du baina eszenatoki hori soilik sor daiteke 
gizonak etxeko eremura sartzen badira.  
Bateragarritasunean eragina duten beste faktore batzuk –aita eta 
ama lan-merkatura sartzearekin lotura zuzena dutenak– honako 

hauek dira: etxebizitza bat lortzeko zailtasunak eta azken 
urteetan soldata-mailetan gertatutako jaitsiera.  
 

Gurasoek uste dute lan- eta 
familia-bizitza bateragarri 
egiteko zailtasunen oinarrian 
etxebizitzaren arazoa 
dagoela; izan ere, 
etxebizitzaren gastuak beren 

diru-sarrerak dibertsifikatzera eta gastu horri aurre egiteko bi 
diru-iturri izatera derrigortzen ditu familiak. Bestalde, gurasoek 
diote soldata-mailak jaitsi egin direla azken urteetan. 
 
Gizarte-joerak ikusita badirudi seme-alabak zaintzearren lan 
gutxiago egitea ez dela aukera errealista eta lanaldi zatituko 
lanak ez direla familiarekin bateragarriak. Gurasoek uste dute epe 
motzera edo ertainera behintzat egoera horrek ez duela aldatzeko 
itxurarik.  
 
Lan- eta familia-bizitza bateragarri egiteko zailtasunak egiaztatu 
ondoren honako honi buruzko eztabaida sortu da: haurren zaintza 
eta arretaren arduraren esleipena familiaren, Administrazioaren 
eta hezkuntza-sistemaren artean nola banatu. Eztabaida horretan 
familien eta hezkuntza-eremuaren jarrerak aurrez aurre ageri dira.  
 
Alde batetik, hezkuntza-sistemaren aldetik egiaztatzen da lehen 
familiak bete ohi zituen eginkizunak etengabe eskolari uzten 
zaizkiola eta bestalde, gurasoek laguntza eskatzen dute lan- eta 
familia-bizitza bateragarri egin ahal izateko.   
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B. Bateragarritasunerako dauden zailtasun zehatzak  
 
Lan- eta familia-bizitza bateragarria egiteko gurasoek dituzten 
zailtasun zehatzak nagusiki haurren lehen urteetan kokatzen dira, 
hau da, haurrek autonomia gutxiena duten garaian; gainera, 
garai horretan hezkuntza ez da derrigorrezkoa izaten.  
 
Bestalde, lan- eta familia-bizitza bateragarri egiteko modu 
egokienak aukeratzerakoan ere zailtasunak sortzen dira. Hau da, 
aitak edo amak ezin badu adingabearen zaintzaren kargu egin, 
kezkak eta zalantzak sortzen dira modu egokiena 
aukeratzerakoan, hots, eginkizun hori zaintzaile batek egitea den 
egokiena edo aldiz, egokiagoa ote den familia zabalagoaren 
kideren batek, batez ere aitona-amonek, betetzea lan hori.  
 
Familiari buruzko idatz-zatian esan dugu aitaz edota amaz gain 
haurren zaintzan beste pertsonek askotan parte hartzen dutenean 

zailtasunak eta disfuntzioak gertatzen direla haurren hezkuntzan. 
Zailtasun horiek haurraren aurrean autoritatea galtzearekin edo 
haurrari helarazten zaizkion hezkuntza-jarraibideekiko kontrola 
galtzearekin lotzen dira. Gainera, familiako beste kide batzuk 
arduratzen direnean haurren zaintzaz eta arretaz haiengan 
proiektatu daitekeen eskakizun-mailarekin loturiko zailtasunak 
agertzen dira, jarraitu beharreko irizpide eta jarraibideei 
dagokienez.  
 
Beste idatz-zati batzuetan ere aipatu da eskola-jangela gurasoek 
lan- eta familia-bizitza bateragarri egiteko erabiltzen duten 
zerbitzu bat bihurtzen dela dioen ideia. Ildo horri jarraiki, modu 
osasungarrian jaten dutela eta “denetik jaten ikasten dutela” 
bermatzeko helburua kontuan izanda eskola-jangelara joaten 
hasteko momentuaren inguruko zalantzak ere sortzen zaizkie 
gurasoei.  
 
Lan egiten duten familiek haurren zaintzaz arduratu behar 
dutenean aurrez aurre izaten duten beste zailtasun bat izaten da 
bateragarritasuna gauzatzeko ahaleginak egin beharko dituen 
pertsona aukeratzea: ama ala aita.  
 
Oro har, lana uztearen edo haurrak zaintzeko lanaldia 
murriztearen aukera emakumeak egiten du. Irtenbide horrek 
barne-zalantzak eta -gatazkak sorraraz ditzake, “emakumeak 
aukera egitera behartuta gaude”. Seme edo alaba bat jaiotzen 
denean emakumeak gizonak baino neurri handiagoan 
baldintzatuta daude; izan ere, emakumeek sentitzen dute beren 
bizitzan zehar eskuratutako lorpenak alde batera utzi behar 
dituztela, “gogorra da, hautaketa egin behar delako”. 

IDENTIFIKATURIKO ZENBAIT GIZARTE JOERA 
 

- Lan- eta familia-bizitza bateragarri egiteko zailtasunak 
- Familia ez da gizarte-lehentasun bat  
- Produktibitatera eta kontsumora bideratutako gizartea 
- Emakumeak etxeko eremura itzuli behar duela dioten 

diskurtso kontserbadoreen berpiztea  
- Etxebizitza bat lortzeko zailtasunak eta soldaten jaitsiera 
- Bizitza-eredu berrien eta familiaren artean etengabe 

gertatzen den disfuntzioa. Familia, Estatua eta hezkuntza-
erakundeen artean gertatzen den ardura-banaketa  
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“Bizitza soziala guztiz aldatzen da 
lana uzten duzunean, eta hasieran, 

bizitzatik desagertzen zara”. 
Askotan ingurukoek ez dute zure 
erabakia onartzen. Gogorra da, 
hautaketa egin behar baituzu” 

(IGE) 

“Senarrak eta biok oporrak 
banatuta hartzen baditugu ere, bi 

hilabete dira baina zer egiten dugu 
geratzen den hilabete eta erdian?” 

(IGE) 

“Enkajatu da hitza, nik seme-
alabak enkajatu egiten ditudala 

sentitzen baitut” 
(IGE) 

 
Egoera horietan, emakumeek 
diote batez ere ordaindutako 
lana utzi eta lehen uneetan, 

munduarekiko 
deskonektatuta sentitzen 
direla eta ez dutela sumatzen 
ingurukoek ulertzen edo 

laguntzen dietenik. Hala eta guztiz ere, ordaindutako lana utzi eta 
familiari dedikatzearen esperientzia kontatzen diguten 
emakumeak pozik daude hartutako erabakiarekin.  
 
Emakumeak lan-merkatuan sartzen joan dira baina gizarteak, 
familiako kideek eta Administrazioak ez dute jakin errealitate 
horri egokitzen eta errealitate hori kudeatzen, denontzat 
bideragarri izan zitekeen familiaren, lanaren eta pertsonaren 
arteko bideragarritasuna ahalbidetzeko. 
 

Gurasoek diote 
bateragarritasunaren inguruko 
zailtasun handienak haurren 
oporraldietan metatzen 
direla. Eguberritako, aste 
santuko eta udarako oporrak 

kontuan hartzen badira, adingabeek lau bat hilabeteko oporrak 
dituzte. Egoera hori lan normal batekin –gehienez lan egindako 
urteagatik hilabeteko oporrak ezartzen dituenarekin– bateragarri 
egitea zaila egiten da. Lau hilabeteko opor horiek helduek ezin 
dituzte hartu. 
 

Gurasoek eskolaz kanpoko 
jarduerak eta udalekuak 
baliatzen dituzte beren lan-
egutegiak haurrak lehen 
hezkuntzan daudenean 

dituzten oporraldietara egokitzeko: “uztailean udaleku batzuetan 
izena eman behar izan diot ordubatetik ordubietara han egoteko; 
bestalde, senarrak abuztuan hartu ditu oporrak eta nik irailean 
eta horrela familia osoa soilik aste batean batzen da. Azken 
batean, hori definitzen duen hitza “enkajatzea” da, nik seme-
alabak enkajatu egiten ditudala sentitzen baitut”.  

 
Hortaz, ikusten den moduan bateragarritasunerako zailtasunak 
urte osoan gertatzen dira baina haurren oporraldietan areagotu 
egiten dira. Une horretan, haurrak adibidez aitona-amonekin 
uztearen komenigarritasunaren inguruko barne-gatazkak sortzen 
dira, horrela haurren aisialdi mota mugatzen delako.  
 
Gurasoek aukeratzen duten irtenbidea alternatiba desberdinen 
arteko erantzun konbinatu bat izaten da, adibidez, denboraldi 
baterako pertsona bati ordaintzea haurren zaintzaz arduratu dadin, 
hori aitona-amonekin egoteko beste denboraldiekin konbinatu eta 
udalekuak baliatu udako beste egun batzuetarako. Nolanahi ere, 
aukera horrek nahiko antsietate eta estres sortzen die gurasoei eta 
horrelako erantzun konbinatuak ez dira egokiak izaten 
familientzat.  
Honako hau proposatu da: eremu akademikoarekin loturiko 
egutegi bat (jadanik ezarritakoa izan daiteke) ezartzea baina 
oporraldietan ikastetxeak eskain ditzala aisialdiko edo denbora 
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Lan- eta familia-bizitza 
bateragarri egiteko 

Administrazioak aurreikusitako 
neurri eta laguntzak ezagutzen ez 
dituztenei iruditzen zaie eremu 

horretan aurreratu dela.  

libreko jarduerak edo eskolaz kanpoko jarduerak egutegi hori lan-
munduak gurasoei ezartzen dizkien eskakizunetara egokitzeko.  
 
Onartzen dute udalerrian badaudela beste alternatiba batzuk –
aurrezki-kutxa baten udalekuak edo udalak antolatutako 
jarduerak– baina dirudienez horien ordutegiak ez dituzte guztiz 
konpontzen gurasoek oporraldietan izaten dituzten 
bateragarritasun-zailtasunak. Gainera, gurasoei batzuetan jarduera 
mota horiei buruzko informazioa falta zaie.  
 
 
C. Administrazioak aurreikusitako neurri eta 

laguntzak 
 
Lan- eta familia-bizitza bateragarri 
egiteko Administraziotik ezarritako 
neurri eta laguntzen inguruan 
gurasoek duten ezagutza-mailaren 
arabera honako hiru kategoria hauek 
ezar daitezke: 

 
- Administrazioak ezarritako neurriak ezagutzen ez 

dituzten gurasoak, batez ere ez dituztelako erabili.   
 
- Administraziotik sustatutako laguntza eta neurriei buruzko 

zenbait erreferentzia dituzten gurasoak, nahiz eta ez 
sakonki ezagutu.  

 

- Aurreikusitako neurri edo laguntzaren bat baliatu duten 
gurasoak, eta, beraz, modu zehatzagoan ezagutzen 
dituztenak. 

 
Administrazioak gaur egun aurreikusten dituen 
bateragarritasunerako neurriak ezagutzen ez dituztela dioten 
gurasoei –familia horietako askok bigarren hezkuntzan ikasten ari 
diren seme-alabak dituzte– iruditzen zaie azken urteetan 
Administrazioak asko hobetu duela haurren arretarako 
eskainitako estaldura.  
 
Kasu horietan, balioespena ez da hainbeste enpresei edo langileei 
emandako laguntzetara bideratzen baizik eta haurtzaindegi-
zerbitzuetara, jangeletara eta ordutegia zabaltzera. Zerbitzu horiek 
ikastetxeetatik eskaintzen dira eta horiei buruzko balioespen 
positiboa egiten dute lan- eta familia-bizitza bateragarri egitea 
ahalbidetzeko tresna gisa.  
 
Alde batetik, Administrazioak lan- eta familia-bizitza bateragarri 
egiteko aurreikusitako ekintzei buruzko erreferentziak dituzten 
gurasoek eta bestetik, seme-alabek dituzten familiei laguntzeko 
Erakundeen arteko Planean aurreikusitako neurri eta laguntzei 
buruzko informazio zehatzagoa dutenek uste dute 
Administrazioak ezarritako neurri eta laguntza horiek urriegiak 
direla eta ez daude pozik egoera horrekin.  
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“Has zaitez aldi baterako kontratu batekin 
gauza arraroak egiten eta ikusiko duzu 
zenbat denbora beharko duzun kalean 

egoteko” 

(IGEak)  
“Toki libre bat dutela esateko deitzen 
dizute eta bat-batean, loteria tokatu 
izan balitzaizu bezala sentitzen zara” 

(IGEak) 

 
 

Enpresei eta soldatapeko 
langileei zuzendutako neurriak, 
bestalde, utopikotzat hartzen 
dituzte, horien adierazpenari 
dagokionez, eta horretaz gain, 
Administrazioko funtzionarioen 

kasuan edota enpresa handietako langileen –aldi baterako kontratua 
dutenen– kasuan baino ezin direla aplikatu deritzote, eta horrenbestez, 
hori EAEko langile gehienen errealitatearekin ez datorrela bat. Orobat, 
horrelako neurriak nahikoak ez direla edota oso egokiak edo zehatzak 
ez diren irizpideak dituztela uste dute, eta gainera, behar adina ez direla 
hedatzen.  
 
Oro har, gurasoek sentitzen dute Administrazioak ez dituela 
babesten, eta egungo neurriak eta laguntzak fenomenoa osorik ez 
duela kontuan hartzen: “Familiari ez zaio babesik ematen, laguntza 
solteak baino ez daude, adabaki jakin batzuk, baina fenomenoa 
orokorrean eta osotasunean kontuan hartzen duen ezer ere ez”. 
 
Estatuari askoz ere ekarpen handiagoa egiten zaion Europako beste 
hainbat herrialderekin gurea alderatzea oso konplikatua dela 
badakite ere, gurasoen aburuz, familia eta lana bateragarri egitearen 
alorrean liderrak diren Europako beste zenbait herrialdetan –hala nola, 
Norvegian– bizi dituzten egoeretara hurbiltzea desiragarritzat jotzen 
dute: “Ezin dugu gure burua euroaren Europarekin alderatu ez dugulako 
ekarpen-sistema berbera”. 
 

Dirudienez, Administrazioak eskainitako neurriek eta laguntzek 
Europako joeren ildo beretik joan beharko lukete; izan ere, Europako 
joerek honako hauek biltzen dituzte: lan-denborak malguagoak izatea, 
lanaldi etengabeak txertatzea, eta haurrei arreta emateko baliabide 
soziokomunitarioek estaldura zabalagoa izatea.  

Haur gazteenen gurasoen kezka 
nagusia zera da, 0-3 urteko 
haurren hezkuntzan tokiak 
edukitzeko aukera izatea. Seme-
alabek haurtzaindegian tokirik 
lortzeko aukera ematen ez duten 
laguntza ekonomikoek lana eta 

familia bateragarri egitearen arazoa ez dutela konpontzen uste dute: “nik 
ez dut dirua nahi, lan-bizitzarekin jarraitu ahal izango dudala jakitea da 
nik nahi dudana, eta horregatik, ezin liteke gai hori loteriaren antzekoa 
izatea, haurtzaindegian tokirik ez edukitzea, eta bezperan deitzea toki 
libre bat geratzen zaiela esanez eta loteria tokatu izan balitzaizu bezala 
sentitzea”.  
 
0-3 urteko haurren hezkuntzarako behar beste toki daudela bermatzen 
ez bada, badirudi gainerako neurriak partzialki hartzen direla eta ez 
dutela lana eta familia bateragarri egitea errazten.  
 
Haur-hezkuntzaren lehen zikloan emandako arretan gogobetetze-maila 
handia sumatzen bada ere, zera ohartarazten da, tokiak hain dira 
mugatuak, non ohikoena ezinbestean merkatu pribatura joatea baita: 
“Premia duenak ordaindu egin behar du”. Baliabide horiek garestiegiak 
dira eta beti ez dira egokitzen gurasoen premietara, hainbat arrazoi 
direla-eta: 
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“Haurtzaindegirako diru-laguntza 
jaso ahal izateko Administrazioak 

ezarritako kantitatea irabaziko banu, 
zubi baten azpian biziko nintzateke” 

- Ordutegi mugatuak dituzte. Batetik, udan haurtzaindegiak itxi 
egiten dira, eta horrek, beraz, oporraldietan lana eta familia 
bateragarri egitea zailtzen du. Eta bestetik, haurrak 
haurtzaindegian uzteko orduak ere mugatuak dira; ordu horiek, 
izan ere, beti ez datoz bat gurasoen lanaldiekin. 

 
- Haurtzaindegiak oso garestiak izan ohi dira, eta kostu hori 

ordaindu ahal izateko, bikotea osatzen duten bi pertsonek lan 
egin behar izaten dute.  

 
Merkatu pribatura jotzen denean, laguntza ekonomikoak eska daitezke, 
baina laguntza horien adierazpena eta erabilgarritasuna zalantzan 
jartzen dute ezagutzen dituzten pertsonek.  
 

Azken urteotan zenbatekoa ez 
dela handiagotu kritikatzen da. 
Lanaldia murrizteko laguntza oso 
txikia da, eta diru kantitate horren 
truke inork ezin dio lan egiteari 
utzi. Laguntza ekonomikoak 

gaizki balioetsita daude, eta iraganeko beste zenbait denboraldirekin 
alderatuz hobetu egin direla aitortzen badute ere, behar adinakoak 
izatetik oso urruti daudela uste dute. Halaber, familien aburuz 
murritzegiak ez ezik oso errealak ez diren baremo ekonomikoak 
ezartzen dira. 
 
Gurasoen ustez, haurrak zaintzeko lanaldia murrizteagatik enpresei 
eskaintzen zaizkien diru-laguntzak ez dira behar bezain erakargarriak, 
lan horren ardura izateko beste pertsona bati prestakuntza emateak 
inbertsio handia dakarrelako edota arriskua dakarkiolako murrizketari 

atxikitzen zaion pertsonari. Enpresari pizgarri gehiago ematea 
ezinbestekotzat jotzen dute, mota horretako doikuntzek eragozpen 
garrantzitsua baitakarkiote enpresari, enplegatu berriaren gizarte-
segurantza ordainduz konpontzen ez den eragozpena, hain zuzen ere. 
 
Egia da gai horren gainean erabateko adostasunik ez dagoela; 
horrela, zenbait partaideren ustez, lanaldi-murrizketako neurriei heltzen 
dieten emakumeek motibazio handiz egiten dute lan, etxetik lau orduz 
ateratzea eta haurrarekin egotea ez den beste gauza batez arduratzea 
oso atsegingarria delako. Nahikoa litzateke enpresa pribatuak jabetzea 
horrelako neurriak hartzea ona dela enpresentzat, plantilla motibatuagoa 
izan baitezakete: “enpresak motibatuta dagoen langile bat dauka, 
berarengatik zerbait ona egin duelako, eta pozik dagoen beste langile 
bat, lana aurkitu duelako ”. 
 
Bestalde, taldeetan beste zerbait ere azaldu da, pertsona batek 
horrelako murrizketei heltzen dienean, efektu gaiztoak sortu ohi direla, 
zenbait kasutan, enpresak ez baitu beste pertsonarik kontratatzen 
lanaldiaren gainerako zatia estaltzeko eta lan kantitate berbera ordu 
kopuru txikiagoan egitea izan ohi da joera horrelako kasuetan.  
 
Lehen agertu dugunez, batez ere emakumeek heldu ohi diete lana eta 
familia bateragarri egitea faboratzeko Administrazioak sustatutako 
neurriei, eta askotan, mota horretako neurriek emakumeen artean 
diskriminazio estatistikoaren17 fenomenoa handiagotzea eragiten du 

                                                 
17  Diskriminazio estatistikoa dago baldin eta pertsona bati buruzko iritzia 

osatzean, bere ezaugarri pertsonaletan oinarritu ordez, bere taldearen edo 
taldeetan oinarritzen bagara. Horrenbestez, emakumeen kontratazioaren 
kasuan, etorkizunean seme edo alabaren bat izateko aukera balioetsi ohi du 
enpresaburuak. 
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horrek lan-merkatuan, enpresaburuentzat emakumeak arrisku handiko 
langile bilakatuz (kontratazioari dagokionez), “enpresentzako karga” 
antzeko bat, hain zuzen ere. 
 
Laburbilduz, lana eta familia bateragarri egiteari dagokionez, batez ere 
0-6 urteko aldian, gurasoen taldeek identifikatutako premia zehatzak 
honako hauek ditugu:  
 

- Haurrak zaintzeko zerbitzuei dagokienez, ordutegi zabala 
eskaintzea: lehen zikloko haur-hezkuntzarako toki gehiago, eta 
ordutegi zabalagoak, 

 
- Familia eta lana bateragarri egiteari dagokionez, zuzenean 

lanpostuan eragina duten neurriak hobetzea. Familia eta lana 
bateragarri egiteko neurriak enpresa pribatuetan ere eragina 
izan dezaten bultzatzea, esparru pribaturako erakargarriak 
liratekeen hobarien bitartez eta neurriak enpresetan txertatzen 
ote diren hobeki kontrolatuz. 

 
- Gizonak etxeko esparruan sartzeari dagokionez, 

sentsibilizazioa eta sustapena gauzatzea. Administrazioak 
sustatutako neurrietan familia eta lana bateragarri egiteko 
sortzen diren zailtasun eta disfuntzio horietako askoren erroak 
gizonek etxeko esparruan eta haurrak zaintzeko eta haurrei 
arreta emateko esparruan duten sartze-maila txikian daude. 
Horrela, gizonak haurrak zaintzeko eta arreta emateko 
esparruan sartzen diren heinean, lan-merkatuko diskriminazio 
estatistikoa murriztu egingo da.  
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5.6.- Aisia eta astialdia 
 

5.6.1 Astialdia haurtzaroan eta nerabezaroan.  
 

KONTSULTATUTAKO 
AGENTEAK  

Lehen hezkuntzako adingabeak 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Gurasoak 
Irakasleak 

 

Lehen hezkuntzako haurren hitzetan, 
astegunetan  eskola-orduak amaitu 
ondoren duten denbora jarduerez beteta 
dago. Horregatik, duten astialdiaren 
gainean egiten dituzten balioespenak 
askotarikoak dira, batez ere, jarduera 

horiekiko gogobetetze-mailaren eta aisia-jardueratzat edota lan 
akademikoen luzapentzat hartzearen araberakoak.  

 
Duten astialdiarekiko gogobetetze-mailari dagokionez, lehen 
hezkuntzako haurrak bi kategoriatan sailka ditzakegu:  

 
- Duten astialdia eskasa dela deritzotenak, nagusiki, eskolaz 

kanpoko jarduerak dituztelako, eta horretaz gain, astegunetako 
astialdian eskolaz kanpoko lanak egitera behartzen dituen 
exijentzia akademikoa dela-eta.  

- Garrantzitsuena antolatzea dela, eta eskolaz kanpoko jarduerak 
gogobetegarriak badira denbora gauza interesgarriak egiten 
ematen dutela deritzotenak, eta beraz, astialdia positibotzat eta 
gogobetegarritzat jotzen dutenak. 

 

Nagusiki eskolaz kanpoko jarduerak dituztelako astialdi eskasa dutela 
deritzoten lehen hezkuntzako haurrek adierazi dutenez, astegunetan 
betebehar ugari dituzte eskola-orduak amaitu ondoren (eskolaz 
kanpoko jarduerak eta etxeko lanak), eta leku batetik bestera korrika 
joaten direla sentitzen dute: “autoak bezala ibili ohi gara, gurasoek 
korrika eta presaka eramaten gaituzte toki guztietara”. Bestalde, duten 
astialdiarekin pozik dauden haurrek nahikotzat hartzen dute astialdia, 
denbora gehiago nahiko lukete. 
 
Nerabezaroan, lehen hezkuntzako haurren kasuan bezalako 
kategoriak atzematen baditugu ere (hots, astialdia nahikoa eta 
gogobetegarria dela uste dutenak eta eskolako lanek, ikasketa-orduek 
eta eskolaz kanpoko jarduerek astialdia gehiegi mugatzen dutela 
deritzotenak), diskurtsoak zera nabarmentzeko joera dutela sumatzen 
dugu, eskola-orduetatik kanpo astegunetan lan eta betebehar asko 
dituztela eta astialdi eskasegia dutela, hain zuzen ere. 
 
Alabaina, asteburuak lasaiagoak direla eta aisiarako denbora gehiago 
dutela, baina "estresatuta bizi" direla adierazi dute. Kasu horretan, 
astialdirako denbora gehiago eduki nahi luketela ere esan dute, 
gogobetegarriak diren jarduerak egiteko.  
 
Gurasoek ere nerabezaroa iristean aisia-jardueretarako denbora 
nabarmen murrizten dela uste dute, batez ere astegunetan. Orobat, 
zera ohartarazi dute, adin horretan, nerabeentzat aisia hasten dela 
garrantzi handiena hartzen, eta batez ere, berdinen taldearekin 
ematen duten denbora. 
 
Irakasleek ere horrekin ados daudela adierazi dute, eta horretaz gain, 
zerari erreparatzen diote, nerabezaroarekin batera, ikasketak eta 

Astialdia honela definitzen 
dugu: eskola-orduetatik 
kanpoko astegunetako 

denbora gehi asteburuetako 
denbora 
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esparru akademikoa garrantzi txikiagoa hartzen hasten direla, 
hots, aisiak eta berdinen taldearekin egindako jarduerek baino 
garrantzi txikiagoa. Nabarmendu beharrekoa da horri buruzko zenbait 
intuizio badituzte ere, ikasleek eskola-orduak amaitu ondoren 
denborari ematen dioten erabilerari buruzko erreferentzia zehatzik ez 
dutela aitortzen dutela irakasleek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.2 Astialdia haurtzaroan eta nerabezaroan: zer 
egiten duten eta nola balioesten duten 

 

KONTSULTATUTAKO 
AGENTEAK  

Lehen hezkuntzako adingabeak 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Gurasoak 
Irakasleak 

 

FUNTSEZKO IDEIAK  
A.  Aisia- eta astialdi-jardueren deskribapena eta balioespena 
B.  Eskolaz kanpokoak: astialdiko jarduerak edo esparru akademikoaren 

hedapena? 
 

F. Haurtzaroko eta nerabezaroko aisia-jardueren 
deskribapena eta balioespena 

 
Lehen adierazi dugun bezala, astialdi-jardueratzat hartu ditugu 
astegunetan eskola-orduetatik kanpo egindakoak nahiz 
asteburuetakoak.  

 
Haurtzaroan, gurasoek erabat kontrolatzen dituzte seme-alaben aisia- 
eta astialdi-jarduerak, eta jarduera horiek, funtsean, eskola amaitzean 
parkeetara edota haurrentzako aisia-lekuetara jolastera joatean dautza. 
Zenbait gurasok adierazi dutenez, adin horretarako aisia- eta astialdi-
jardueretarako alternatiba gutxi daude.  

 
Eskuarki, lehen hezkuntzako haurrek, eskolatik atera ondoren, eskolaz 
kanpoko jarduerekin eta jolas-uneekin lotutako jarduera ugari egin ohi 
dituzte astegunetan, eta asteburuetan, ostera, familiarekin emandako 
denboran funtsatu ohi dira adin horietako haurrek egindako jarduerak. 
Lehen hezkuntzako haur gehienen egun normal bat, eskola-orduak 
amaitu ondoren, honela banatuta egon ohi da: eskolatik atera, eskolako 
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lanak egin, pixka batean telebista ikusi, kalera irten, eskolaz kanpoko 
jardueretara joan, eta etxera itzuli. Jarduera horien ordena haur 
bakoitzaren araberakoa da, baina halere, arestian agertutakoak izan ohi 
dira lehen hezkuntzako haurren jarduerak gehienetan. Asteburuetan, 
bestalde, jarduerak heterogeneotasun handiagokoak izaten dira 
normalean. 
 
Horrela, lehen hezkuntzako haurrek bakarka edo berdinen taldearekin 
egiten dituzte jarduerak astegunetan, baina gazteenen kasuan, 
helduren batek (aita, ama edota zaintzailea) kontrolatu ohi ditu berdinen 
taldearekin egiten dituzten jarduerak. 9 urtetik aurrera, astegunetan 
aisia- eta astialdi-jarduerak egiteko autonomia areagotu egin ohi da.  
 
Asteburuetan gurasoekin eta/edo familia zabalagoko bestelako kideren 
batekin egon ohi dira. Familiarekin egindako aisia- eta astialdi-jarduerek 
oporretara joatearekin, paseatzera ateratzearekin, jatetxeren batera 
jatera joatearekin, kartetara jolastearekin edota mendira irtetearekin 
(besteak beste) zerikusia izan ohi dute.  
 
6-9 urteko haurren kasuan, horiek egindako jardueretan garrantzi 
handiena hartzen duten pertsonak desberdinak izan daitezke kasu 
bakoitzeko jarduera-motaren arabera. Horrela, joko-mahaietara edota 
jolas tradizionalagoetara aitona-amonekin edota gurasoekin jolasten dira 
normalean, asteburuetan edota ongi pasatzeko aire zabaleko tokietako 
jarduerak, berriz, gurasoekin egin ohi dituzte, eta ikus-entzunezko 
jokoekin lotutakoak (WI, PSP edo Play), ostera, anai-arrebekin, berdinen 
taldearekin edota bakarka.  
 
Lehen hezkuntzako haurrek jolasarekin lotutako jarduerekin –
astegunetakoekin nahiz asteburuetakoekin– gogobetetze-maila handia 

izan ohi dute, batik bat adin bereko beste hainbat haurrekin 
elkarreraginean badaude, eta baita aire zabalean jardueraren bat egiten 
gurasoekin emandako denborarekin ere. Ikasketekin eta etxeko lanekin 
zerikusia duten jarduerak, ostera, ez zaizkie gustatzen normalean.  
 

Lehen hezkuntzako haurren artean 
genero-desberdintasunak atzematen 
dira. Zehazki, mutikoek kirolak nahiago 
dituzte, eta neskatoek, berriz, elkarren 
arteko komunikazioan oinarritutako 
jarduerak, lankidetza-jolasak, argazkiak 
ateratzea edota patinatzea, besteak 
beste. Lehen hezkuntzan, oraindik, kirol-

jarduerek presentzia handia izan ohi dute neskatoen kasuan, baina hala 
eta guztiz ere, horrelakoekin gogobetetze-maila nabarmen handiagoa 
izateko joera dute mutikoek normalean.  
 
Neskatoei eta mutikoei antzeko gogobetetze-maila eragiten dieten 
jarduerei –esaterako, bideo-jokoekin jolasteari– dagokienez, nahiago 
dituzten joko-motetan ere desberdintasunak sumatzen ditugu. 
Horrela, mutikoek kirol-jokoak edota nolabaiteko indarkeria-karga duten 
jokoak aipatzen dituzte, eta neskatoek, berriz, “Hanna Montana” 
bezalakoak. Orobat, gogobetetzea eragiten duten jarduerei dagokienez, 
kontsumoarekin lotutakoak aipatu dituzte neskatoek neurri handiagoan.  
 

 
Hiri-eremuetan bizi diren lehen hezkuntzako zenbait haurretan (9 
urtetik aurrera), nolabaiteko asegabetasuna atzeman dugu dirua 
gastatzea ez dakarten jarduerak egiteko tokirik ez egoteari 
dagokionez, eta baita dauden horrelako tokiak haur gazteagoentzat 

Lehen hezkuntzako haurrek 
ondo pasatzen dute aire 

zabaleko tokietako 
jarduerekin, kirol-

jarduerekin edota bideo-
jokoekin, eta eskola-lanak 
edota etxeko lanak, berriz, 

ez zaizkie gustatzen  
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izateari dagokionez ere. Dirudienez, hirietako tokiak kontsumora 
bideratuta egin ohi dira, eta adin horretako haurrei dirurik gastatu gabe 
jolasteko aukera ematen dieten toki gehiegi ere ez daude: "Zenbait 
plazatan ez dago zaburik, tabernak eta dendak baino ez, eta dirurik gabe 

aspertu egiten gara". 
 
Ildo horretatik, gurasoen artean ere 
honako honi buruzko eztabaida sortu da: 
ingurunean adin horretako haurrei aske 
jolasteko eta berdinen taldearekiko 

erlazio-formulak gauzatzeko aukera ematen dieten tokirik falta ote da? 
Zenbaiten ustez, hirietako tokiak ez daude haurrengana zuzenduta, 
helduengana eta kontsumora baizik.  

 
Aitzitik, beste zenbaiten aburuz, euskal hiriek hobekuntza handia izan 
dute azken urteotan, eta adin horretako haurren premietara erabat 
egokituta dauden tokiak sortu dira bertan. Iritzi hori duten pertsonen 
ustez, arazoa zera da, seme-alabak eduki baino lehen zuten aisia-mota 
berberarekin jarraitu nahi dutela gurasoek; “ama horiek zera nahi dute, 
lagunekin kafea edatera joaten diren tabernaren aurrean zabuak jar 
ditzaten”; “ordu asko ematen ditugu lanean, eta lanetik atera ondoren, 
unetxo bat nahi izaten dugu guretzat, adiskideekin garagardotxo bat 
edateko, ez dugu inola ere nahi haurra gu gogaitzen ibiltzea”. 
 
Gaur egun egiten ez dituzten baina egin nahi lituzketen jarduerak ere 
ikertu nahi izan ditugu. Lehen hezkuntzako haur gazteenen kasuan (6-9 
urte), egin nahi lituzketen jarduerak, nagusiki, jolas-parkeetara eta 
antzekoetara joatearekin daude lotuta. 9 urtetik aurrera, helduekin 
lotutako aisia- eta astialdi-jarduerak interesgarriak iruditzen hasten 
zaizkie haurrei, esate baterako, diskoteketara joatea, edota muturreko 

kirol-jarduerak egitea, hala nola paraxuta edota zubitik behera salto 
egitea. 
 
Adin horretako haurren artean, halaber, egin nahi lituzketen jarduerei 
dagokienez, gogobetetzen ez dituzten jarduerak derrigorrean egiteari 
uztea ere ohikoa da, adibidez, ikasketekin edota etxeko lanekin 
lotutakoak.  
 

ZER EGIN NAHI LUKETEN 

Jolasteko eta telebista ikusteko denbora gehiago 
Eskola- eta familia-betebeharrik ez izatea 
“Muturreko” kirol-jarduerak egitea (zubitik salto egitea, 
alpinismoa, paraxuta, eta abar) 

LEHEN 
HEZKUNTZA 

Jolas-parkeetara joatea (Disney, Port Aventura, eta abar) 
 

Irakasleen ustez, adin horretan haurrek aurreko aldietan baino denbora 
gehiago eman ohi dute bakarrik, eta teknologia berriek gero eta 
presentzia handiagoa izateak, era berean, haurrek bakarkako jokoetan 
jolasten denbora gehiago ematea dakar. 

 
Horregatik, toki itxietan egin ohi dituzte jolasak, aurreko beste zenbait 
alditan ez bezala (horietan, haurrak gehiago jolasten ziren kalean). Adin 
horretan, toki itxietan jolasteaz gain, egindako jarduera guztiak toki 
itxietara mugatuta egon ohi dira, arauen bidez araututako tokietan, hain 
zuzen ere, eta helduren baten ikuskapenaren eta kontrolaren pean 
(eskolak, eskolaz kanpoko jarduerak, etxea, eta abar). Joera hori 
helduek ohiturak eta azturak aldatzearekin lotuta dago. Irakasleen ustez, 
haur-hezkuntzan nahiz lehen hezkuntzan, kalean denbora gehiago 
ematea falta zaie, berdinen taldearekin sozializatuz eta gerta litezken 
gatazkak konponduz.  
 

“Zenbait plazatan ez dago 
zaburik, tabernak eta 

dendak baino ez, eta dirurik 
gabe aspertu egiten gara" 

(Lehen hezkuntza) 
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Adin horretako haurrek kalean 
jolasean denbora gutxiago ematea 
gaur egun ohikoena bi bikotekideek lan 
egitearekin ere lotuta dagoela deritzote 

gurasoek. Horrela, seme-alabak jasotzera joateko lanetik ateratzen 
direnean, hurrengo egunerako prestatutako gauzak uztera joan behar 
izaten dute gurasoek. Partaideetako batzuen hitzetan, inola ere ezin 
dute kalean seme-alabekin egon arratsaldeko zortziak edo bederatziak 
arte: “egunero goizeko hiruetan joango nintzateke ohera”  eta haur-
hezkuntzan eta lehen hezkuntzan haurrak kalean bakarrik uzteko 
aukera, oro har, ez da kontuan hartzen hiri-inguruneetan. 
 

Auzo jakin batzuetan, jende gehiagok deritzo haurrak modu seguruan 
jolas daitezen ahalbidetzen duen tokirik ez dagoela. Adierazi denez, 
hiriburuetan ongi pasatzeko toki egokituak eta moldatuak sortu badira 
ere, familiak normalean ez dira joaten horrelako tokietara astegunetan, 
eta beraz, familien ingurune hurbilenean egon litezkeen mugek 
zuzeneko eragina izan ohi dute adin horretako haurren aisian.  

 
Bestalde, haur-belaunaldi berri horietarako aisia-moduak bi faktoreren 
eraginez mugatuta daudela ere adierazten dute, zehazki, honako hauen 
eraginez: batetik, autoek eta etxeek aisiarako eta ondo pasatzeko tokiei 
lekua irabazi dietelako, eta bestetik, mugaketa eta debeku gehiago 
daudelako; “agian, plazatxo bat dute gertu, baina bizilagunak ez 
gogaitzeko debekatuta dago pilotarekin bertan jolastea”.  

 
Aurreko paragrafoetan ikusi dugunez, nerabezaroan eskolaz kanpoko 
jarduera gutxiago atzematen badira ere, nerabeek eskastzat hartzen 
dute astegunetako astialdia; haatik, eskola-orduen ondoren egindako 
jardueretan berdinen taldeak lehen hezkuntzan baino presentzia 

handiagoa duela sumatzen da. Asteburuetan, berriz, batez ere berdinen 
taldearekin partekatutako aisiarekin zerikusia duten jarduerak egin ohi 
dituzte.  
 
Honenbestez, nerabeen hitzetan, gustatzen zaizkien jardueretan 
berdinen taldeak oso presentzia handia du, logikoki. Honako jarduera 
hauek aipatzen dira: lagunekin egotea, ordenagailua erabiltzea, edota 
Interneten ibiltzea. Jarduera horiek toki itxietan egiten dira batez ere 
(bakarka edota berdinen taldearekin egiten diren kirol-jarduerak izan 
ezik).  

 
Gustatzen ez zaizkien jarduerek eskola-
jarduerekin eta etxeko betebeharrekin dute 
zerikusia. Asteburuetan, zigorren batengatik 
edota eguraldiarengatik ezin ateratzeak 
garrantzi handiagoa hartzen du 
asegabetasuna sortzen duten gaien 
barruan.  
 
Astegunetan egin nahi izaten dituzten 
jarduerak asteburuetakoen oso antzekoak 

dira. Horrela, ordenagailua, Internet edo ikus-entzunezko jolasak 
atsegingarriak dira nerabeentzat. Zenbait kasutan, beste hainbat 
neraberekin partekatutako lokalen edo toki pribaturen bat eduki ohi dute, 
eta horrelakoetan, toki edo lokal horretara egunero joatea nerabezaroko 
jarduerarik gogobetegarrienetakoa dela adierazten dute.  
 
Asteburuetan egiten dituzten jarduerak, berriz, astegunetan egin ezin 
dituztenak (edo hori iruditzen zaie) izan ohi dira (horrelako jarduerak 
egiteko denbora gehiago izan nahi lukete): kirola egitea edo partidak 

Nerabeen aisian, berdinen 
taldeak funtsezko garrantzia 

hartzen du. Ez dituzte 
gustuko eskolako 

betebeharrak eta etxeko 
lanak, eta ezta eguraldi txarra 

edota zigorrak direla-eta 
asteburuetan etxetik ezin 

ateratzea ere 
 

“Batzuetan, arrastaka eramaten 
dituzu haurrak etxera” 

(IGEak) 
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ikustea (batez ere, mutilen kasuan), ordenagailua jolasteko edo 
komunikatzeko erabiltzea, musika entzutea, edo berdinen taldearekin 
jardueraren bat egitera joatea (adibidez, zinemara edota kontzerturen 
batera joatea).  
 
Jarduera gogobetegarriei dagokienez, genero-desberdintasunak bi 
alderditan oinarritu ohi dira: kirola egitea –mutilen artean presentzia 
handiagoa duena–, eta merkataritzaguneetara joatea (neskek hein 
handiagoan aipatzen dute hori). Gogobetetzea eragiten duten gainerako 
jardueretan ez dugu genero-desberdintasun nabarmenik atzematen.  
 
Landa-eremuetan bizi diren nerabeen kasuan, zera atzematen dugu, 
identifikatutako aisia-jarduerak ez daudela baliabide zehatzekin lotuta, 
eta horren ordez, hiri-inguruneetako nerabeen kasuan baino hein 
handiagoan izan ohi direla landa-eremuetan kokatutako jarduerak, aire 
zabalekoak, esate baterako, honako hauek: bizikletan ibiltzea, ibaira 
joatea, kanpaketa egitera joatea, etxolak eraikitzea, fruituak hartzea, eta 
abar.  
 
Astegunetan egin nahi izaten ez dituzten jarduerei dagokienez, 
nabarmendu beharrekoak dira goizean goiz jaiki behar izatea eta 
eskolako betebeharrak eta lanak egin behar izatea, eta asteburuetan 
egin nahi ez dituztenei dagokienez, ostera, asegabetasun-mailan 
garrantzia hartzen dute lagunekin ateratzeko aukerarik ez izateak edota 
aspertzeak.  
 
Jarraian, koadro batean laburbilduko ditugu haurrek eta nerabeek 
egin nahi izaten dituzten eta gogobetetzen ez dieten jarduerak; jarduera 
horiek kategoriatan taldekatuta daude, norekin eta noiz egiten dituzten 

identifikatuz eta nolako tokietan –toki itxietan edota toki irekietan– egiten 
diren zehaztuz. 
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GUSTATZEN ZAIT 
ZER? NOREKIN?  NOIZ? NON? 

Kirol-jarduerak Berdinen taldearekin Bastez ere, astegunetan Toki irekiak eta itxiak 
Lagunekin denbora ematea Berdinen taldearekin Batez ere, asteburuetan Toki irekiak eta itxiak 
Telebista ikustea Bakarka edo familiarekin Astegunetan eta asteburuetan Toki itxiak 

Kontsolarekin edo bide-jokoekin jolastea 
Bakarka, senideren batekin 
edota berdinen taldearekin 

Astegunetan eta asteburuetan Toki itxiak 

Ordenagailua eta Internet Bakarka Batez ere, asteburuetan Toki itxiak 

Mahai-jokoak, xakea, eta abar. 
Gurasoekin edota familia 
zabaleko beste kideren batekin 

Asteburuetan Toki itxiak 

Txangoak, irtenaldiak eta beste senitartekoei bisitak egitea Familiarekin Asteburuetan Toki irekiak eta itxiak 

LEHEN HEZKUNTZA 

Patinatzea, bizikletan ibiltzea eta aire zabalean ondo 
pasatzeko jarduerak 

Familiarekin Asteburuetan Toki irekiak 

Lagunekin, mutil-lagunarekin edo neska-lagunarekin 
denbora ematea 

Berdinen taldearekin Astegunetan eta asteburuetan Toki irekiak eta itxiak 

Parranda egitera ateratzea Berdinen taldearekin Asteburuetan Toki irekiak eta itxiak 
Ordenagailua, Internet Bakarka Astegunetan eta asteburuetan Toki itxiak 
Telebista ikustea Bakarka edo familiarekin Astegunetan eta asteburuetan Toki itxiak 

Bideo-jokoetara jolastea 
Bakarka, senideren batekin 
edota berdinen taldearekin 

Astegunetan eta asteburuetan Toki itxiak 

Atseden hartzea, lo egitea edo sofan egotea Bakarka Astegunetan eta asteburuetan Toki itxiak 
Kirol-jarduerak Berdinen taldearekin Astegunetan Toki irekiak eta itxiak 

BIGARREN HEZKUNTZA 

Patinatzea, bizikletan ibiltzea eta aire zabalean ondo 
pasatzeko jarduerak 

Berdinen taldearekin Asteburuetan Toki irekiak  

EZ ZAIT GUSTATZEN 
Ikastea, irakurtzea eta eskolako lanak egitea 

Berdinen taldearekin edo 
bakarka 

Astegunetan eta asteburuetan Toki itxiak 

Eskolako lanetan laguntza izateko eskolaz kanpoko 
jarduerak, eta hizkuntzak edo musika ikastea 

Berdinen taldearekin Astegunetan Toki itxiak LEHEN HEZKUNTZA 

Etxeko lanekin laguntzea Familiarekin Asteburuetan Toki itxiak 

Ikastea eta eskolako lanak egitea 
Berdinen taldearekin edo 
bakarka 

Astegunetan Toki itxiak 

Goizean goiz jaikitzea Bakarka Astegunetan Toki itxiak 
Etxeko lanak Bakarka eta familiarekin Astegunetan eta asteburuetan Toki itxiak 
Ikasketetan laguntzeko eta hizkuntzak ikasteko eskolaz 
kanpoko jarduerak 

Berdinen taldearekin Astegunetan Toki itxiak 

BIGARREN HEZKUNTZA 

Familia-bilerak eta ekitaldiak Familiarekin Asteburuetan Toki irekiak eta itxiak 
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Nerabezaroan egin nahi lituzketen jarduerak autonomia eta 
independentzia handiagoa lortzearekin lotuta daude. Asteburuetan 
ateratzen direnean ordutegi-mugarik ez izatearekin eta bidaiatzearekin 
lotutakoak dira nabarmenenak.  
 

EGIN NAHI LITUZKETEN JARDUERAK 

Ordutegi-mugarik ez izatea eta gauetan parranda egitera 
ateratzeko aukera izatea (lokal gehiago, giroa, festak, eta 
abar) 
Familia- edo eskola-betebeharrik ez izatea  
Gidatzea eta autoa edota motoa izatea 
Ordenagailuan ibiltzeko eta telebista ikusteko denbora 
gehiago izatea 
Gehiago lo egin ahal izatea 

BIGARREN 
HEZKUNTZA 

Bidaiatzea, bestelako kulturetako pertsonak ezagutzea, 
beste herrialderen batean ikastea, eta abar 

 
Gurasoen uste dute nerabezarotik aurrera, astegunetako aisia 
kontsumo-tokiekin lotuta dagoela, esate baterako, 
merkataritzaguneekin hiriburuen kasuan: “hemen, gazte guztiak 
Bidartera joaten dira azkenean”. 
 

Nerabezaroan autonomia eta askatasun 
handiagoak eskatzen dira, eta intimitate 
handiagoa nahi da gainerakoekiko 
harremanetan. Horrela, “lokalen” 

fenomenoa18 oso hedatuta dago, batez ere landa-eremuetan, eta 
hedatuta ez dagoenean, nerabeen aldarrikapenen erdian taxutzen da.  

 

                                                 
18 Lokalak nerabeek alokatutako tokiak dira, eta astegunetan eta asteburuetan 

biltzeko gune gisa erabili ohi dira. 

Irakasleek adierazi dutenez, lokal horien alokairuak gurasoek ordaintzen 
dituzte askotan, eta honela definitzen dituzte: nerabeek nahi duten 
guztia egiteko erabiltzen dituzten ezkutuko toki pribatuak, helduen 
kontrolik gabeko “babesleku” antzeko bat; “duela urte batzuk, piper 
egiten zutenean, norbaitek ikusteko arriskua zuten, baina gaur egunean, 
ez dute horrelako beldurrik”. 
 
Jolas-motak eta harreman-formulak aldatu egin direla ohartarazi 
dute irakasleek. Lehen, haurren jolasak elkarren arteko gizarte-
harremanak zekartzaten inplizituki, eta beraz, gatazkak agertzeko eta 
gatazka horiek konpontzeko formulak bilatzeko posibilitate gehiago 
zeuden.  
 
Orobat, lehengo jolasek haur gehiago egotea eskatzen zuten 
dibertigarriak izateko, eta lehiaren eta lankidetzaren ikuspegitik 
planteatzen ziren. Gaur egun, esate baterako, maiz ikusten dira kontsola 
desberdinekin jolasten ari diren haurrak eta nerabeak; elkarrekin daude, 
baina ez dira elkarrekin jolasten, eta beraz, elkarreragina eta gatazkak 
sortzeko posibilitaterik ez dago ia, nahiz eta lehiakortasun-izaerari 
eusten zaion oraindik ere.  
 

Gehienez, sarean jolasteko aukera dute, 
baina bakoitzak bere bideo-jokoarekin. 
Gero eta indibidualistagoa den egungo 
gizartea, beharbada, aisia indibidualagoa 
sustatzen ari da, aurreko kapituluetan 
jorratu ditugun dinamikak bazter utzi gabe, 
haurrei gatazkarik sortzen ez duten 

alternatibak eskainiz gatazka saihesteko dinamikak, hain zuzen ere 
(otorduetan hainbat jaki aukeran eskaintzea, eta abar). 

Lokalak: errealitatea eta 
eskaria nerabezaroan Jolas-motak eta harreman-

formulak aldatu egin dira. 
Lehiakortasun-osagaiari 
eusten zaio baina adin 

horretan indibidualizatuagoa 
eta pasiboagoa da 
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Egoera horretaz gain, aisia pasiboagoa izatearen fenomenoa –
irakasleek eta gurasoek identifikatua– ere gertatzen da haurtzaroan eta 
nerabezaroan, jarduera sedentarioak areagotuz eta aire zabalean 
egindako jarduerak beheratuz, aurreko belaunaldiekin alderatzen 
baditugu.  
 
Horri dagokionez, haurrek eta nerabeek egin nahi lituzketen jardueren 
barruan (batez ere nerabezaroan), deigarria da atseden hartzea 
egotea, “gehiago lo egitea” edota “sofan etzanda egotea”, hain zuzen.  

 
Familien ustez, gizartea asko aldatu da eta aldaketa horren hedapenez, 
aisiaz eta astialdiaz gozatzeko modua ere bai. Lehenik eta behin, 
aisia helduagoa detektatzen dute, eta aisia hori modu desberdinetan 
hezurmamitzen da adinaren arabera: 

 
- Haur-hezkuntzako eta lehen hezkuntzako haurrek gurasoekin 

ematen dute aisialdia. Haatik, gurasoen aisia-ohiturak ez dira asko 
aldatu seme-alabarik ez zuten garaiaz geroztik, eta horrenbestez, 
gurasoak "tragoxka bat hartzera" joaten direnean “beraiekin joaten” 
dira haurrak gehienetan. 

 
- Nerabeen aisia gero eta helduagoa da, eta gaueko bizitzarekin eta 

gero eta urte gutxiagorekin alkohola eta tabakoa kontsumitzearekin 
gero eta lotura handiagoa du.  

 
Nolanahi ere, aisiaz eta astialdiaz gozatzeari dagokionez gertatu diren 
aldaketetara egokitzea beharrezkotzat jotzen dute gurasoek, seme-
alabak errealitatetik urrun bizi ez daitezen eta taldean integrazio-arazoak 
izan ez ditzaten: “beharbada, zure semeari edo alabari ez diozu kalera 

gauez irteten utziko 18 urte betetzen dituen arte, baina ezinbestean 
biziko du fase hori, eta ezin izango duzu gizartea aldatu, ezta gainerako 
haurrak ere. Zure alabak arraroa dela sentituko du irteten ez bada, hori 
aldatzea ez dago zure esku, guztia aldatu delako eta gu geu ere aldatu 
garelako”. 

 
Familien ustez, aisia eta astialdia 
kontzeptu modernoak dira, eta 
aurreko belaunaldietako gurasoek heldu 

behar izan ez zioten hezkuntza izatea eskatzen du; "lehen, zenbait 
gaztek tailerrean ematen zuten egun osoa eta pot eginda ateratzen 
zirenez, ez zuten energia gehiago gastatu nahi. Gure seme-alabek, gaur 
egun, jarduerekin bete behar duten astialdia daukate”. Gaur egun, 
gurasoek dute familia baliabide ekonomikoez hornitzeko ardura, 
“gazteek, gaur egunean, ez dute zertan horretaz kezkatu, horretarako 
baikaude gurasoak, eta lan-moduak ere horretarako aldatu direla 
suposatzen baita”. Horretaz gain, familien aburuz, astialdi desberdina da 
gaur egungoa, eta beraz, familiek lan-mota desberdina egin behar dute. 
Orobat, badakite gizarte-joeren aurka joatea zein zaila den; “aisia-
mota desberdinak proposatzen dizkiozu, baina berari gainerako haurrek 
gustuko dutena gustatzen zaio”. 

 
Irakasleek nahiz gurasoek atzemandako 
joeretako beste bat zera da, txikienen 
aisia eta astialdia erabat antolatuta eta 
zuzenduta dagoela. Dirudienez, haurrak 
lan-merkatuaren eskakizunetara 

egokitzea da horren arrazoietako bat; horrela, eskolatik ateratzeko 
orduaren eta gurasoak lana eta gero etxera iristeko orduaren arteko 
denbora eskolaz kanpoko jarduerez bete ohi da, haurrak toki 

Aisia kontzeptu modernoa 
dugu 

“Zer ordutan, non, norekin, 
zer ordura arte; dena 
planifikatuta dago” 

(IGEak) 
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seguruetan lanpetuta egon daitezen eta ez daitezen aspertu. Horretaz 
gain, orain fidagaitzagoak direla aitortzen dute familiek, beldur baitira 
beren seme-alabei zerbait gertatuko ote zaien helduren batek zaintzen 
eta ikuskatzen ez baditu.  
 
Gurasoen eta irakasleen aburuz, plangintza horrek beste ondorio bat 
ere badu: haurrak hiperestimulatuta daude kanpoko faktoreen 
eraginez, eta ia ez dute jarduerarik gabeko tarte hutsik; horren 
ondorioz, haurrek ez dakite aspertzen edota ezer ere egin gabe 
bakarrik egoten.  
 

Familiek garrantzia ematen diote seme-
alabek jarduerarik gabeko tarte hutsak 
izateari, baina inguruneak beren 
seme-alaben astialdia jarduerez bete 
dezaten estutzen diela sentitzen dute 
gurasoek, denbora hori gizarteak 
konstruktibotzat hartutako jarduerez 
betetzen ez badute guraso gisa 
dituzten eginkizunetan utzikeria egiten 
ari direla eta “guraso txarrak” direla 

iruditzen zaielako.  Haurrek orientazio praktiko zehatzik ez duten eta 
“ezertarako ere balio ez duten" jarduerak egitea positiboa ote den 
zalantzan jartzen dute gurasoek. 
 
Egungo gizartean, ondo pasatzeari eta jolasteari balio handiegia 
ematen zaio, haurra eta nerabea bere pentsamenduekin bakarrik 
egoteko balio duten inolako estimulurik gabeko tarteak ez dira sortzen 
eta onartzen. Familiei iruditzen zaie aspertzen eta gauza dibertigarriak 
egin gabe egoten ez dakien belaunaldia hezi dutela. Askotan, gurasoek 

haurrekin jolastu behar dutela eta haurrei denbora eskaintzea beren 
garapenerako faboragarria dela transmititzen zaie gurasoei, baina 
haurrek bakarrik jolasten eta aspertzen ikastea ere beharrezkoa eta 
garrantzitsua dela uste dute. 

 
“Fenomeno” horrek adierazpen bat du 
nerabezaroan, nerabeak isiltasunera 
ohituta ez daudela eta tarteak 
estimuluz bete behar dituztela, antza. 
Irakasleek horrekin kezkatuta daudela 

adierazten dute, eta isiltasunak duen garrantziaren gaineko gogoeta 
egiten dute, nerabeak beren buruarekin harremanetan jar daitezen, nola 
dauden eta gogaitzen dituen zerbait ote dagoen jakiteko xedez (besteak 
beste); izan ere, isiltasuna da konektatzeko eta pentsatzen hasteko bide 
bakarra.  

 
Irakasleen aburuz, haurren astialdia oso-osorik planifikatze hori dela-eta 
(batez ere haur-hezkuntzaren eta lehen hezkuntzaren kasuan), 
haurtzaroko harreman-sareak lotura handiegia du helduen 
munduko harremanekin, eta horrek, era berean, adiskideak 
aukeratzeko aukerak mugatzen dizkie haurrei (esaterako, gurasoen 

lagun-sareko seme-alabekin ematen dute 
astialdia).  
 
Halaber, haurrek eta nerabeek jarduera 
antolatu ugari izateak beste efektu bat ere 
baduela detektatu dute irakasleek: 
aurreko belaunaldiekin alderatuz, sortze-
gaitasunak behera egin du. Eta sormen-
gabezia hori ideia batekin dago lotuta: 

“Isiltasunak urduritu egiten 
ditu nerabeak eta 

musikarekin, hitzekin bete 

behar dute isiltasun hori (…)” 
(Irakasleak) 

“Bizikleta nahi badute, ez 
dute itxaron behar, eta beraz, 
bizikleta dutenean beren 
bizitza nolakoa izango den 

imajinatzeko edota 
bizikletarekin zer egingo 

duten pentsatzeko denborarik 
ez dute. Horrek sormenean 

zuzeneko eragina du” 

(Irakasleak) 

“Ba nire alabak ere telebista 
ikusten du eta ez dut zertan 
baimena edo barkamena 
eskatu prestakuntza-

jarduerarik edo bizitzarako 
erabilgarria den jarduerarik 
egiten ari ez delako, baina 
etengabe justifikatzen egon 
beharko bazenu bezala 

sentitzen zara” 
(IGEak) 
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egiten dituzten jardueretan, "guztia eginda ematen zaie", eta helduren 
baten jarraibideei jarraitu behar diete soil-soilik. Kasu horietan, haurrek 
eta nerabeek ez dituzte zertan prestatu portaera-arauak, zehaztu jolasak 
eta ezarri mugak, adibidez. Orobat, gaur egun, haurrek eta nerabeek ez 
dute itxaron behar gauzak gertatu arte edo nahi dutena jaso arte, eta 
horren eraginez, sortze-gaitasunaren beherakada larriagotu egiten da, 
ez baitie denbora ematen gertatzen denean nolakoa izango den 
imajinatzeko edota itxaropenak sortzeko; laburbilduz, ez dute amets 
egiteko denborarik.  
 

Gurasoen hitzetan, egoera horretaz gain, haurren eta nerabeen 
erosahalmenak kontsumora bideratuta egoteaz gain autogestioarekin 
eta berezko sorkuntzarekin hain lotuta ez dagoen aisia indartu du.  
Lehen hezkuntzan, gainera, jolas-motetan eta sortze-gaitasunean 
genero-desberdintasunak daudela atzeman dute irakasleek; horrela, 
neskatoek, gutxienez haurtzaroko lehen urteetan, asmatzeko gaitasuna 
sustatzen duten lankidetza-jolasetan jolasten jarraitzen dute, esate 
baterako, kontsumoarekin lotutako jolasetan, eskumuturrekoak sortzeko 
jolasetan, eta abarretan; hori dela-eta, mutikoek baino hein handiagoan 
eusten diote sortze-gaitasunari. Lehen hezkuntzako mutikoen kasuan, 
baloia erregea da: "baloia kentzen badiezu, “desorientatuta sentitzen 
dira”.  

 
Bestalde, bilakaera positibo bat ere atzematen dute; izan ere, aurreko 
belaunaldietan, neskatoen jolasak etxeko lan gisa eta etorkizunean 
emakumeak izango zirenez izango zituzten rolen imitazio gisa sailkatuta 
zeuden neurri handiagoan. Gaur egunean, neskatoen jolasak zertxobait 
gehiago dibertsifikatu dira, eta mutikoekin baterako interes gehiago 
dituzte; horrela, talde mistoetan gehiago jolastea bultzatzen zaie orain.  

 

Irakasleen arabera, jolastokiko jolasak gero eta bortitzagoak dira 
(borrokak, eta abar), baina jolas bortitz horiek mutilen artean askoz ere 
hedatuagoak daude. Mutilek hartzen dute jolastokiaren zati 
handiena, batez ere futbolean jolasteko, eta neskek, berriz, leku 
gutxiago hartzen dute eta horien jolasak askotarikoagoak izan ohi dira. 

 
Irakasleek ezarritakoaren arabera, mutikoen eta neskatoen jolasen 
arteko genero-desberdintasunak bederatzi urtetik aurrera atzematen 
dira, gutxi gorabehera. Adin horretan, ohikoagoa da neskatoak 
elkarrekin hitz egiteko edo kromoak trukatzeko elkartzea edota 
sokasaltora edo dantza egitera jolastea, zenbait adibide aipatzeko. 
Mutikoak, berriz, futbolean kontzentratzen dira batik bat. Gurasoek 
adierazi dutenez, haurtzaroan, haurrak instintiboki jolasten dira 
“neskatoenak edo mutikoenak” gisa definitutako jolasetan; “nire semeak, 
lehen, sukaldetxoa eta panpinatxoa nahi zituen, eta orain, bost urte 
dituela, berriz, panpinatxoa jipoiak emateko nahi du”. 
 
Nerabezaroan, asteburuetako gau-aisiak garrantzi handia hartzen 
du. Horrela, gurasoen hitzetan, oraingo belaunaldiak sekula baino gau-
aisia zabalagoa du, eta hori dela-eta, ordutegi-mugekin kezkatuta 
daudela adierazten dute, "ez baitugu nahi taldetik isolatuta geratzea, eta 
11:00etan etortzeko esaten badiozu, beharbada koadrilako frikia 
bilakatzen da”. 

 
Nerabeek, oro har, natural eta 
normaltzat hartzen dituzte beren 
familiek astialdiaz gozatzeko ezartzen 
dizkieten ordutegi-mugak. Ordutegi-

muga horiek aisiako berdinen taldearen araberakoak izan ohi direla 
deritzote: “etxera goiz itzultzen diren adiskideekin atera nadin gustatzen 

Nerabeen belaunaldi berriak 
sekula baino gau-aisia 

zabalagoa du 
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zaie nire gurasoei”. Gurasoek etxera itzultzeko ordutegi-mugak ezartzea 
normala dela baderitzote ere, muga horiek handiagotzea gustatuko 
litzaieke gehienei, etxera geroago itzultzeko behar adina autonomia eta 
erantzukizun dutela sentitzen baitute. Zenbait kasutan, ordutegi-muga 
horiek gehiegizkoak iruditu zaizkie nerabeei. 

 
Irteteko ordutegiak erabat aldatu direla adierazi dute gurasoek, eta 
zenbait kasutan, nerabeek dituzten aisia-ohiturekin eskandalizatuta 
daudela esan dute; "niri ez zait normala iruditzen 14 urteko nire alabak 
ostiralean goizeko 01:30ean itzuli nahi izatea urtebetetze bat diskoteka 
batean ospatuko duelako".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Asteburuetan gurasoekin eta/edo familia zabalagoko bestelako kideren 
batekin egon ohi dira. Familiarekin egindako aisia- eta astialdi-jarduerek 
oporretara joatearekin, paseatzera ateratzearekin, jatetxeren batera 
jatera joatearekin, kartetara jolastearekin edota mendira irtetearekin 
(besteak beste) zerikusia izan ohi dute.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEHEN 
HEZKUNTZA 

- Astegunetan: eskolatik atera, eskolako lanak egin, 
pixka batean telebista ikusi, kalera irten, eskolaz 
kanpoko jardueretara joan, eta etxera itzuli 

- Asteburuetan: familiak presentzia handia aisia- eta 
astialdi-jardueretan 

BIGARREN 
HEZKUNTZA 

- Astegunetan: eskolaz kanpoko jarduera gutxiago, 
berdinen taldeak presentzia handiagoa 
astegunetako aisian 

- Asteburuetan: berdinen taldeak garrantzi handia  

FAMILIEK ETA IRAKASLEEK IDENTIFIKATUTAKO JOERAK 
 

• Jolas-motak eta harreman-formulak aldatu egin dira: Jolasak, indibidualistagoak 
eta sedentarioagoak 

 
• Aisia, pasiboagoa 
 
• Aisia, zuzendua eta antolatua: 
 - Belaunaldi hiperestimulatuak 
 - Egungo gizarteak ondo pasatzeari eta jolasteari balio handiegia ematen die  
 - Ez dago isilik egoteko eta aspertzeko tokirik 
 - Lehen hezkuntzan, harreman-sareak lotura handiegia du helduen 

munduarekin 
 - Haurtzaroan eta nerabezaroan sormen-gaitasunaren beherakada 
 
• Aisia, kontsumora bideratua 
 
• Genero-desberdintasunak jolas-motetan eta ezartzen dituzten harremanetan 
 

• Gau-aisia, sekula baino zabalagoa  
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G. Eskolaz kanpoko jarduerak: astialdiko jarduerak 
edo esparru akademikoaren hedapena? 

 
Lehen hezkuntzako haurren kasuan, eskolaz kanpoko jarduerak oso 
hedatuta daude (kontsultatutako ia haur guztiek egiten zuten eskolaz 
kanpoko jardueraren bat). Askotan, gurasoek aukeratzen dituzte eskolaz 
kanpoko jarduera horiek (batez ere, kirolekin lotuta ez daudenak), baina 
haurrek beren interesen araberako proposamenak ere egin ditzakete. 
Adina aurrera doan heinean, haurrek eskolaz kanpoko jarduerak 
proposatzeko eta aukeratzeko dituzten aukerak ere arian-arian 
areagotzen dira.  

 
Edonola ere, eskolako lanetan 
laguntzeko akademietara joateko 
edota hizkuntzak edo musika 
ikasteko eskolaz kanpoko 
jarduerak gurasoek inposatzea da 
joera nagusia, zenbait kasutan 
haurrak emaitza akademiko txarrak 
dituelako, eta beste batzuetan, 
berriz, horien ikaskuntza hobetzeko. 
Eta kirolarekin edo dantzarekin 

lotutako eskolaz kanpoko jarduerak, berriz, haurrek hein handiagoan 
aukeratzea. Adingabeek adierazten dute etxean proposatu behar 
dituztela eta gurasoek onespena eman behar diela, eta horretaz gain, 
batzuetan ordutegiek “egokiak izan behar dutela”. 

 

Ildo horretatik, ikaskuntzara eta hizkuntzak eta musika ikastera 
bideratutako eskolaz kanpoko jardueren garrantziaren inguruan 
gurasoek ematen dieten diskurtsoa oso barneratuta dute lehen 
hezkuntzako haurrek. Horrela, zera adierazten dute, batzuetan 
aspergarriak badira ere, horrelako jarduerak egitea komenigarria dela 
beren etorkizunerako eta oso garrantzitsuak lana lortzeko.  

 
Lehen hezkuntzako haurrek eskolaz kanpoko jarduerekin duten 
gogobetetze-maila oso gai pertsonala da, baina hala eta guztiz ere, 
batez ere kirolarekin edota dantzarekin lotutako eskolaz kanpoko 
jarduerek gogobetetzen dituzte gehien, eta esate baterako, hizkuntzak 
ikastearekin lotutakoek, aitzitik, asegabetasuna sortzen diete lehen 
hezkuntzako haurrei, nahiz eta, lehen adierazi dugun bezala, 
horrelakoek duten garrantzia oso barneratuta dagoen. Eskolaz kanpoko 
jarduera horietako gehienak berdinen taldearekin egin ohi dituzte.  

 
Nerabezaroaren kasuan, eskolaz kanpoko jarduerak, oro har, nerabeek 
aukeratu ohi dituzte, edo bestela, lehen hezkuntzako garaitik egin 
izan dituztenak izan ohi dira. Adin horretan, eskolaz kanpoko zenbait 
jardueratan eman beharreko denborak eta exijentziak gora egin ohi du, 
eta horixe da, hain zuzen, nerabezaroan lehen hezkuntzan baino astialdi 
gutxiago dutela hautemateko arrazoietako bat .  

 
Aisia eta astialdia aukeratzeko eta horietaz gozatzeko autonomia 
nerabezaroan nahiko handia bada ere, eta gainera, nerabeek eskolaz 
kanpoko jarduerak eta astegunetako astialdirako nahi dituzten jarduerak 
hautatzeko gaitasun handiagoa badute ere, oro har, eta lehen 
hezkuntzaren kasuan bezalaxe, eskolaz kanpoko bi jarduera-mota 
bereizten dituzte:  

 

Lehen hezkuntzan, eskolaz 
kanpoko jarduerek –eskolarekin 
lotutakoek– honako hauetarako 

balio dute:  
etorkizunean zerbait egiteko, 
etorkizun ona izateko, lanpostu 
ona lortzeko, bizitzan norbait 
izateko, ikasteko garrantzitsuak 
direlako, guretzat onak direlako, 
gurasoek ez dutelako nahi gu 

ergelak izatea 
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- Eskolako lanetan edo hizkuntzen ikaskuntzan laguntzeko 
jarduerak: orokorrean, gurasoek aukeratu ohi dituzte horrelako 
jarduerak, baina nerabeek beren prestakuntza osatzeko 
beharrezkotzat eta garapen pertsonalerako eta lanbide-
garapenerako egokitzat jo ohi dituzte.  

 
- Eskolaz kanpoko beste jarduera batzuk, ostera, 

borondatezkoak izan ohi dira, hots, nerabeek aukeratu ohi 
dituzte; horrelakoak, normalean, kirolarekin (batez ere mutilen 
kasuan), dantzarekin edota musika-jarduerekin lotuta daude. 

 
Nerabeen hitzetan, izandako portaerarengatik saritzeko edo zigortzeko 
mekanismo gisa erabiltzen dituzte gurasoek horrelako jarduerak 
batzuetan. Horrela, nerabeei eskolaz kanpoko jardueraren bat 
interesatzen zaien kasuan, eskola- edo/eta familia-betebehar jakin 
batzuk betetzen ez badituzte jarduera horietara joaten ez dietela utziko 
esanez mehatxatzen dituzte gurasoek nerabeak.  
 
Kirolarekin lotutako eskolaz kanpoko jarduerak ez dira hain 
arrakastatsuak nesken artean, eta familiek horrelakoetan izena emateko 
gomendatu ohi badiete ere, neskek, normalean, bestelako jarduera 
batzuk nahiago dituzte, esate baterako, dantzarekin, lagunekin 
egotearekin edota erosketak egitera joatearekin lotutakoak, besteak 
beste.  
 

Lehen hezkuntzarekin alderatuz, 
nerabezaroan kirolarekin lotutako 
eskolaz kanpoko jardueren 
partaidetzak behera egin ohi duela 
atzematen da, batez ere nesken kasuan 

(hein handiagoan utzi ohi dute kirola neskek). Horren kausak ugariak eta 
askotarikoak dira, besteak beste, honako hauek: 

 
- Adinarekin, interesak aldatu ohi dira: haurtzaroan, jolastea 

atsegin dute, eta denbora gehiena horretan ematen dute. Jolas 
askok mugimendua dakarte. Nerabezarora iristean, jolasteko 
interesa galtzen dute, eta aisia eta astialdirako bestelako 
alternatibak agertzen dira. 

- Jarduera fisikoen eta kirol-jardueren eskaintzak interesgarria 
izateari uzten dio nerabeentzat. 

- Astialdirako modu berriak agertzen dira. Nerabezaroarekin 
helduen mundura hurbiltzen dira. Lehen debekatuta zituzten edo 
interesgarritzat jotzen ez zituzten astialdi-modu berriak agertzen 
dira. Alternatiba horietako asko sedentarioak dira. 

- Debora-gatazkak agertzen dira: askotan, eskola-exijentzia 
areagotu egiten da, eta pertsonen arteko harremanek garrantzi 
handiagoa hartzen dute. Adin horretan, ikusi dugunez, duten 
astialdia aurreko aldietan baino txikiagoa dela hauteman ohi dute.  

- Familiek eragina galtzen dute nerabeengan, eta berdinen 
taldeak, berriz, garrantzia hartzen du;  honenbestez, nerabeek 
astialdian egiten dutena berdinek egiten dutenaren araberakoa 
izan ohi da.  

 
Gurasoen hitzetan, haurraren edo 
nerabearen interesen edota familiak 
atzemandako eskola-interesen edo puntu 
garrantzitsuen arabera aukeratu ohi 
dituzte familiek eskolaz kanpoko 
jarduerak. Hezkuntzan laguntzeko edota 
hizkuntzak ikasteko eskolaz kanpoko 

Nerabezaroan, kirolarekin 
lotutako eskolaz kanpoko 
jarduera gutxiagotan parte 

hartu ohi da 

Eskolaz kanpoko jarduerak: 
lana eta bizitza bateragarri 

egiteko baliabidea, 
haurrentzako toki segurua, 

eta arrakastaren gizarte-
sindromearen proiekzioa 
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jarduerek, lehen adierazi dugun moduan, asegabetasun handiena 
sortzen diete haurrei eta nerabeei, baina halere, horrelakoak 
garrantzitsuak direla konbentzitzen saiatzen dira gurasoak. Batzuetan, 
sarira edo zigorrera jo behar dutela aitortu dute familiek, inposatutako 
betebeharrak bete ditzaten.  
 
Haurtzaroan (0-6 urte), eskolaz kanpoko jardueren eskaintza zabala 
ez dela nabarmentzen dute familiek. Garai horretan haurrak “belakiak” 
bezalakoak direlako eta jakintza ugari xurgatzeko gaitasuna dutelako 
diskurtsoa dela-eta, gurasoek zera pentsatu ohi dute, haurrak eskolaz 
kanpoko jardueretan edota kirol- edota musika-abileziak (besteak beste) 
garatzea ahalbidetzen dieten jardueretan sarrarazten ez badituzte, 
haurren gaitasunak gutxiagotu egiten direla.  
 
Aitzitik, lehen hezkuntzan eskolaz kanpoko jardueren eskaintza 
zabala dela dirudi, eta zenbait kasutan, lehen hezkuntzako haurrek 
gainkarga dutela senti dezakete, astegunetan eskola amaitu ondoren 
egiten dituzten jarduerei dagokienez. Horri dagokionez, asetasun-maila 
gurasoek ezarri ohi dutela dirudi. Batzuetan, familiei irizpidea eta sen 
ona falta zaiela adierazi da: "beharbada, gurasoek zentzutasun apur bat 
izateko prestakuntza egokia litzateke". 
 
Garai horretan, eskolaz kanpoko jarduera ugari lana eta familia 
bateragarri egitea ahalbidetzen duten baliabide gisa erabili ohi dira. 
Gainera, gurasoei zera iruditu ohi zaie, seme-alabak ia mota guztietako 
jardueretan sarrarazten ez badituzte, beren eginkizunarekin utzikeria 
egiten ari direla; “haurrak jarduera guztietan sarrarazten ez badituzu, 
guraso utzia zarela iruditzen zaizu”. Horri dagokionez, inguruneak, 
askotan, mota horretako jarduerak aukeratzerakoan eragina du: ”zera 
esaten dizute: nire alabak baleta, saskibaloia eta abar egiten ditu, eta 

zureak? Ba nireak, txirula baino ez, eta astearte eta ostegunetan 
aspertzea tokatzen zaio, eta jakina, konplexua sartzen zaizu”. Horretaz 
gain, ingurunearekiko alderaketen kontua borroka galdua dela dirudi; “ez 
du axola eskolaz kanpoko zenbat jardueratan sarrarazten duzun semea 
edo alaba, beti aurkituko duzu gehiago dituen haurren bat. Borroka 
galdua da”. 
 

Batzuetan, gurasoek eskolaz kanpoko 
jarduera horien benetako 
aprobetxamendua eta eraginkortasuna 
zalantzan jarri dute, horietan emandako 
denbora eta jarritako dirua lortutako 
emaitzekin alderatzen badugu. Balio 
handiegia ematen zaiela eta inguruneko 
presioaren eta lan-merkatuaren 

exijentzien ondorioz gurasoek duten joera direla uste dute: “senar 
ohiarekin borrokan aritzen naiz ni ingelesa dela-eta. Gure alabak 9 urte 
ditu eta ingeleseko eskoletara joaten da, baina hizkuntzen ikaskuntzan, 
praktikatzen ez baduzu ahaztu egiten zaizu, eta nik galdetzen diot nire 
buruari: nola egongo da bizitza osoan ingelesa ikasten praktikatzera 
atzerrira joateko adinera iristen den arte?” 
 

Familien aburuz, eskolaz kanpoko 
jardueren gaia gurasoen frustrazio 
pertsonalen proiekzioa da (“haurra 
zinela ikasi nahi zenituen gauzak, baina 
horretarako aukera ez zenuen izan”), 
eta baita nolabaiteko arrakasta-
sindromearen proiekzioa ere, hots, 
haurren eta nerabeengan ezarritako 

“Antzeko zerbait gertatzen da 
aseguruekin, kuota igotzen 
dizute eta zera pentsatzen 

duzu, `orain utzi behar al dut, 
hainbeste urtez ordaindu 
ondoren?´, ba ingelesarekin 

gauza bera gertatzen da”  
(IGEak) 

“Lehen, huts egiten zenuelako 
eta laguntza behar zenuelako 
joaten zinen ingeleseko 

eskoletara, baina orain, haurrak 
nota onak ateratzen ditu, eta 
eskolaz kanpokora eramaten 
duzu gelako onena izatea nahi 

duzulako”  
(IGEak) 
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presioa, hoberenak izan daitezen. 
 
Orobat, eskolaz kanpoko jarduerak leku seguruak dira, eta haurrek 
bertan eman dezakete aisialdia pertsona helduren baten zaintzapean, 
gurasoak lanetik irteten diren arte. Horren ildotik, beldurraren kulturak 
batetik, eta gizarteak (orokorrean) eta familiek (zehazki) haurrak eta 
nerabeak gehiegi babesteak bestetik, eragina dute haurtzaroan eta 
nerabezaroan (batez ere, lehen hezkuntzan) horrelako jarduera gehiago 
egotean. Hiri-inguruneetan eskolaz kanpoko jarduera gehiago 
daudela sumatu dute irakasleek, eta zenbait kasutan, horren 
arrazoietako bat zera da, haurrak helduren baten ikuskapenik gabeko 
tokietan egoteak beldurra ematen diela familiei, hain zuzen ere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.3 Ordenagailua, Internet eta gizarte-sareak 
 

KONTSULTATUTAK
O AGENTEAK  

Lehen hezkuntzako adingabeak 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Gurasoak 
Irakasleak 

 

Ikus-entzunezko jokoen erabilera aipatzen dute lehen hezkuntzako 
haurrek gehien gustatzen zaizkien jardueren artean; alabaina, 
ordenagailuaren erabileraren gaia ez da beti modu espontaneoan 
atera, eta zenbait taldetan, dinamizatzaileak egindako iradokizunak 
ahalbidetu digu gai horri adin-talde horrekin heltzea.  
 
Joera hori apurkakoa da, edo beste modu batean esanda, haurren adina 
aurrera joan ahala, ordenagailuaren eta ikus-entzunezko jokoen 
erabilerak ere gora egin ohi du (6-9 urteko haurrek ia ez dituzte 
aipatzen). 
 

Ordenagailu-jokoak, eta hein 
txikiagoan, Internet, berehalako 
mezularitzako zerbitzuak (Messenger, 
eta abar) edota gizarte-sareak 
(Facebook, Twenty, eta abar) 
erabiltzen dituzte. Internetek eskaintzen 
dituen komunikazio-zerbitzuen barruan, 
lagunekin komunikatzeko berehalako 

mezularitzako zerbitzuak erabiltzen dituztela adierazten dute (gizarte-
sareak ia ez dira aipatzen).  
 
Berdinen arteko zuzeneko komunikazioa aberatsagoa izan daitekeela 
hautematen badute ere (gauza gehiago adieraz daitezke), dirudienez, 

“Ez da gauza bera lagunekin 
ordenagailuaren bitartez hitz 

egitea; zuzenean gauza gehiago 
esan ditzakezu. Baina batzuetan, 

aurpegira zerbait esatera 
ausartzen ez zarenean, 

ordenagailuarekin errazagoa da” 
(Lehen hezkuntza) 
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komunikatzeko ordenagailua erabiltzea aukera interesgarria eta 
dibertigarria iruditzen zaie, beste ezein modutan planteatzera ausartzen 
ez diren sentimenduak adierazteko eta erakusteko edota arazoei eta 
gaiei buruz hitz egiteko.  

 
Familiari buruzko kapituluan, familia 
barruko gatazkak aztertzeko atalean 
adierazi dugunez, lehen hezkuntzan ez 
da ordenagailua eta Internet gehiegi 
erabiltzearekin lotutako gatazkarik 
agertzen, baina hori gorabehera, 
gurasoek muga argiak ezartzen dituzte 

ordenagailua erabiltzeari dagokionez. Zehazki, haurrek 
ordenagailuarekin eman dezaketen denbora mugatzen dute, eta baita 
sarbidea baimenduta duten edukiak mugatzen saiatu ere, nahiz eta beti 
ez duten arrakasta izaten. Horrela, haurrek gurasoei planteatzeko 
zailtzat hartzen dituzten gaien artean, ordenagailuarekin egiten dituzten 
gauzak ditugu, izan ere, horrelako gauzak debekatuta daude batzuetan, 
eta gainera, familiak horien berri izango balu, haserretuko litzakete.  
 
Hala eta guztiz ere, Interneten arriskuen gaineko mezua oso 
barneratuta daukate. Zera esaten digute, Internet arriskutsua dela 
sarean “bullying zibernetikoa” eta “espioiak” daudelako. Ordenagailuaren 
aurrean emandako denbora mugatzeari dagokionez, gurasoek hainbat 
arrazoi ematen dizkiete lehen hezkuntzako haurrei, eta arrazoi horiek, 
batzuetan, mezu sinplistak izateko joera dute, hau da, gurasoak ez dira 
argudiatutako adierazpenik ematen saiatzen: “ohera laster joan behar 
dugula esaten digute, argindarra aurrezteko, ordenagailuan birusik ez 
sartzeko, eta abarrerako”. 
 

Mahai gaineko ordenagailua etxeko egongelan kokatu ohi da; haatik, 
gero eta ordenagailu eramangarri gehiago daude, eta ordenagailura 
beren logeletan bakarrik sartzeko aukera ematen die horrek seme-
alabei.  
 

Nerabezaroan, ordenagailua eta 
Internet gogobetegarrienetakotzat 
jotzen dira astegunetan eta 
asteburuetan egindako jardueren 
artean. Izan ere, berdinen taldearekiko 

komunikazioan garrantzi handia hartu ohi du, eta horretaz gain, kanpoko 
mundua ezagutzeko eta jolasteko baliabidetzat ere hartzen da.  
 
Nerabeen hitzetan, telebista ikusi baino nahiago dute ordenagailuan 
ibili eta Interneten nabigatu, egungo programazioan bere adin-
talderako emisio interesgarririk ez dagoela baiteritzote, eta telebistarekin 
“aspertu” egiten baitira. Ordenagailua egongelan egon ohi da, edo 
bestela, beren logelan, eta eramangarria bada, lekuz alda dezakete.  

 
Berehalako mezularitza eta txata 
erabili ohi dute lagunekin 
komunikatzeko, eta ez hainbeste 
pertsona gehiago ezagutzeko. 
Horretaz gain, adin-talde horretan 
beste ideia bat ere badago, ahalkea 
eta lotsa sortzen duten gaietarako 
edota heltzeko zailak diren 
arazoetarako sarearen bitartez 
komunikatzea errazagoa dela, hain 

zuzen ere: “horrela, ez zara gorritzen eta ondo pentsatzen duzu zer esan 

“Gurasoek mugak jartzen 
dituzte ordenagailuarekin, 
adibidez, denbora gehiegi 
ez egotea, ezezagunekin ez 
txateatzea edo pornorik ez 

ikustea” 

(Lehen hezkuntza) 

“Neskok gehiago ibiltzen garela 
dirudi, baina horretaz asko hitz 

egiten dugulako da hori; 
mutilek adiskideekin txataren 
bitartez geratzeko eta bideoak 
ikusteko erabiltzen dute, eta 
neskok, berriz, argazkiekin 
marmarrean ibiltzea eta beste 

profilak ikustea atsegin dugu” 

(Bigarren hezkuntza) 

Nerabezaroan, ordenagailuaren 
eta Interneten erabilera 

hedatuago dago, eta 
gogobetetze handiena sortzen 

dien jardueretako bat da 



   
   

  Aisia eta astialdia 

123 123

123 

behar duzun”. Gizarte-sareetara argazkiak igotzeko, berdinen 
taldearekin gauzak agertzeko eta beste pertsonen argazkiez barre 
egiteko sartzen dira.  
 
Horren ildotik, zenbait taldetan genero-desberdintasunak daudela 
atzeman da, nerabezaroan gizarte-sareak erabiltzeari dagokionez. 
Horrela, mutilen kasuan, beren profilean mezuak idazteko, lagunekin 
txateatzeko eta kalera ateratzeko geratzeko edota bideoak ikusteko 
erabili ohi dituzte gizarte-sareak, eta neskek, ostera, beste pertsonen 
profilak bisitatzea eta horien argazkiak ikustea dute gustuko, ondoren, 
iruzkinak egiteko. Erabilera desberdin horiek, beharbada, neskek 
gizarte-sareak mutilek baino gehiago erabiltzen dituztela pentsaraz 
dezakete; alabaina neska nerabeen hitzetan, neskek bezainbeste 
erabiltzen dituzte gizarte-sareak mutilek, baina neskek 
elkarreragileagoak izateko eta argazkien eta profilen gainean iruzkinak 
argitaratzeko joera dute.  
 
Ordenagailuari eta Interneti dagokionez familiak nerabeei igorri ohi 
dizkien mezuak, oro har, negatiboak dira: "ikusmenerako txarra da", 
“komunikazioa atrofiatzen du”, eta abar. Nerabeek hautematen dutenez, 
gurasoek uste dute elkarren artean hitz egiteko ordenagailua erabiltze 
hutsagatik nerabeen komunikazioa murrizten dela, baina halere, 
nerabeek errealitatea ez dute modu berean ikusten, eta berdinen arteko 
komunikazioa faboratzen duen oso tresna baliagarria dela deritzote.  
 
Batzuetan nerabeek aditzera ematen dutenez, gurasoek ez dakite 
ordenagailua eta Internet zertarako erabiltzen duten nerabeek, soilik 
lagunekin komunikatzeko erabiltzen dutela esateko joera baitute; 
errealitatea, aitzitik, zera da, baliabide horiek dituzten aukerak askoz ere 

zabalagoak direla eta nerabeek askoz ere gehiagorako erabiltzen 
dituztela.   
 
Familia barruko gatazkei buruzko atalaren barruan, familiaren 
dimentsioa aztertzean adierazi dugunez, nerabezaroan horrelako 
teknologiei ematen dieten erabilerak gatazkak eragiten ditu familia-
esparruaren barruan, nerabeek ordenagailuaren aurrean emandako 
denbora mugatu ez ezik, kontsultatutako edukiak kontrolatu nahi 
baitituzte normalean gurasoek.  
 
Familien kasuan, beraz, nerabeen jardueren gaineko kontrola galtzeko 
sentimenduarekin lotuta daude gatazkak, laburbilduz. Irakasleekin 
izandako gatazkaren bat ere kontatu digute, gizarte-sare batean 
argazkiak esekitzearekin zerikusia duena (irakasleren bat agertzen zen 
argazki horretan).  
 
Irakasleei kezkagarria iruditzen zaie haurrek eta nerabeek 
ordenagailuari, eta batez ere, Interneti eta gizarte-sareei ematen dieten 
erabilera. Izan ere, haurrek eta nerabeek mota horretako 
teknologiekin mendekotasun handia dutela adierazten dute, batez 
ere, nerabezarora iristean. Batetik, horrelako teknologiak erabiltzeak 
izan ditzakeen ondorio kaltegarrien gainean ohartarazten dute, eta 
bestetik, zuzeneko komunikazioa eta harremana harreman 
inpertsonalekin ordezteagatik sortutako komunikazio-modu desegokiak 
nabarmentzen dituzte: “presentzia fisikoa ordenagailuarekin ordeztu ohi 
da”.  
 
Irakasleek nerabezaroan detektatutako komunikazio-mugak teknologia 
horri eman ohi dioten erabilerarekin lotuta daude; "ahozko komunikazioa 
oso txikia da, gaur egun, hizkuntza behar bezala erabiltzeak ez du 
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axola". Horrelako teknologiei eman ohi dioten aldizkako erabilerak 
(adibidez, eskolako lanak egitearekin edota gurasoekin hitz egitearekin 
konbinatuz) ere eragina du nerabeek komunikatzeko eta mintzatzeko 
duten moduarekin.  
 
Lehen hezkuntzako haurrei dagokienez, bestalde, haurrak inolako 
kontrol eta neurririk gabe horrelako teknologiaren erabiltzaileak izatea 
kezkagarria iruditzen zaie irakasleei. Gurasoen eta seme-alaben artean 
hesi digitala dagoela deritzote, eta seme-alabek baliabide horiei ematen 
dieten erabilera zailtzen duela hesi horrek. Gainera, sentsorialki 
gainestimulatuta daudela deritzote.  
 
Gurasoek ere badakite beren belaunaldiaren eta seme-alabenaren 
artean hesi digitala dagoela, eta oso prestatuta daudela deritzote, baita 
Internet aukera ugariko baliabidea dela eta familiei baliabide hori 
kontrolatzea asko kostatzen zaiela ere. Familien hitzetan, Internet 
gehiegi erabiltzea saihesteko eta seme-alaben adinerako egokiak ez 
diren edukietarako sarbidea kontrolatzeko familiek kontuan hartzen 
dituzten neurrietako batzuk honako hauek dira: gezurra esatea, birusa 
dela esanez eta ordenagailua honda ez dadin ez sartzeko eskatuz, 
ordenagailua beti begien bistan edukitzea, edukiak mugatzen dituen 
softwarea kontratatzea, ordenagailura sartzeko pasahitzak ezartzea, eta 
abar.  
 
Horretaz gain, irakasleen aburuz, beste hainbat gauza kezkagarri ere 
badaude, hala nola nerabeak gizarte-sareetan sartzeko moduak eta 
horiek erabiltzeko moduak dakartzan intimitate-galera eta agerpena. 
Interneten arriskuen gaineko eta familiak seme-alabek inolako iragazkirik 
gabe sarearen bitartez lor dezaketen informazio guztiaren jakitun 
izatearen gaineko hausnarketa egiten dute irakasleek. Horretaz gain, 

zenbait familiatan gutxieneko 
kontrolik ezartzen ez dela 
jakinarazten dute, esate 
baterako, ordenagailua seme-
alaben logeletan ez egotea.  
 
Irakasleen ustez, oraingo 
belaunaldiak beren irudia inoiz 

baino gehiago erakusten dute mundu osoan, gizarte-sareen eta 
Interneten bitartez. Horien hitzetan, bigarren hezkuntzan gertatzen diren 
gatazka asko baimenik gabe Internetera igotako argazkiekin (adibidez) 
lotuta daude.  
 
Intimitate-galera ere kezkagarritzat jotzen dute gurasoek, eta gainera, 
mota horretako baliabideek berdinen arteko indarkeriarako eta 
jazarpenerako aukera gehiago emateaz gain, horiek fabora ditzaketela 
deritzote.  
 
 
 
 

“Txangoren batera joaten garenean, 
zenbait ikasle ez dira ausartzen ezta 
autobusean lo egitera ere, beldur 

direlako norbaitek argazki bat aterako 
ote dien eta argazkia gizarte-sareren 

batean jarriko ote duten” 

(Irakasleak) 
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5.7- Ingurunea eta gizarteratzea 
 

5.7.1 Nire herria / Nire auzoa: haurrek eta 
nerabeek ingurunearekin duten gogobetetze-
maila 

 

KONTSULTATUTAKO 
AGENTEAK  

Lehen hezkuntzako adingabeak 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Gurasoak 
Irakasleak 

 

FUNTSEZKO IDEIAK  A.  Ingurunearen balioespena 
B. Arriskugarritasuna eta gatazka segurtasunaren aurrean 

 

H. Ingurunearen balioespena 
 

Oro har, haurrak eta nerabeak beren 
ingurunearekin pozik daude, lehen 
hezkuntzan nahiz bigarrenean. Hala eta 
guztiz ere, lehen hezkuntzako 
haurrek erakusten dituzte 
ingurunearekiko gogobetetze-maila 

handienak, eta nerabeek, berriz, gogobetetzen ez dituzten edota beren 
ingurunean, auzoan edota herrian beharrezkotzat jotzen dituzten hainbat 
gauza agertu dituzte.  

 
Ildo horretatik, haurren eta nerabeen jatorriak zuzeneko eragina du 
inguruneko gaiak positibotzat edota ez-gogobetegarritzat hartzean. 
Horrela, ondoren aztertuko dugun bezala, hiri-inguruneetan zirkulazioa, 
etxebizitzen metaketa eta zikinkeria edo kutsadura nabarmentzen dira 
alderdi ez-gogobetegarri gisa, eta landa-inguruneetan, berriz, ingurune 

horietan jarduera gutxi egotea eta zarata eta oztopoak direla-eta 
eragozpenak sortzen dituzten obrak ditugu asegabetasun-maila 
handienak biltzen dituzten elementuak. 

 
Haur gazteenen marrazkietan19, 6-9 urte izaki, hiri-inguruneetan bizi 
direnen marrazkietan hainbat elementu agertzen dira behin baino 
gehiagotan, esaterako: errepideak, eraikin altuak, edota 
esanguratsuenetako bat aipatuz, Iberdrolako dorrea, Bilbon bizi diren 
haurren kasuan. Adin horretako haurrek belarra edota zuhaitzak 
margotzen dituztenean, etxetik gutxi gorabehera gertu dituzten ondo 
pasatzeko tokien irudikapenak ari dira margotzen; beste batzuetan, 
aitzitik, nahi dutenarekin errealitatearekin baino lotura handiagoa du 
margotutakoak20. Kasu jakin batzuetan, aiton-amonen edota lagunen 
baten herria marraztu nahi izan zuten, bizi diren hiria baino gehiago 
gustatzen zaielako. Halere, hiri-inguruneetan bizi diren ia haur guztien 
hitzetan, beren bizitokiarekin pozik daude.  
 

  

                                                 
19 6-9 urteko haurrek beren ingurunea marraztu eta balioetsi dute, hurbileko 
ingurunea irudikatzen duten marrazkien bitartez. 
20 Zenbait kasutan, haurrek berdeguneak eta zuhaitzak marraztu zituzten, eta 

etxetik gertu horrelako tokirik ote zuten galdetzean, batzuetan ezezko 
erantzuna eman zuten, baina nahiko luketela adierazi zuten.  

Haurrak eta nerabeak beren 
ingurunearekin pozik daude, 

batez ere, gazteenak. 
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Hiri-esparruan bizi diren haur gazteenek hobekien balioetsitako 
ingurune-elementuak jolasguneekin eta ondo pasatzeko aire zabaleko 
tokiekin lotuta daude, hots, parkeekin, plazekin eta etxetik gertu dituzten 
zabuekin (toki horietara joan ohi dira jolastera). Asegabetasun 
handiena sortzen duten elementuak, berriz, segurtasun-gabezia edota 
beldurra sortzen duten gaiekin (autoak edota kalean ikusitako 
indarkeriazko gertaeraren bat, besteak beste), edota hots-kutsadurarekin 
(adibidez, autoen zarata), zikintasunarekin eta hiriaren itxurarekin 
(errepideak, jendeak zikinkeria lurrera botatzea, edo ibaia zikina egotea) 
lotuta daude, besteak beste. 

 
Arroparen eta osagarrien kontsumoarekin lotutako tokiei (esate 
baterako, dendak eta merkataritzaguneak) dagokienez, neskatoek 
orokorrean mutikoek baino interes handiagoa erakutsi dutela atzeman 
dugu.  

 
Landa-inguruneetan bizi diren 6-9 urteko haurrek, halaber, bizi diren 
tokiarekin oso gogobetetze-maila altua dutela ere erakutsi dute; horrela, 
honako hitz hauek erabili dituzte toki horiek deskribatzean: polita, txikia, 
apaburuak dituen ibai batekin, mendiarekin, iturriekin, plaza batekin eta 
frontoi batekin, besteak beste. Haur horien marrazkietan elizak, 
mendiak, ibaiak, zuhaitzak eta antzekoak agertzen dira.  
 
Beren ingurunearen barruan gehien gustatzen zaizkien gauzei 
dagokienez, honako hauek aipatu dituzte: mendia eta basoak, igerilekua, 
plaza ugari egotea, parkea, ibia, jaiak, gozoki-dendak, tabernak, iturriak, 
aitaren baserria, eta abar.  

 

 
 

Gustatzen ez zaizkien gauzak zeintzuk diren galdetu genienean, 
honako hauek aipatu zituzten: obrak, zaratatsuak direlako eta kalean 
oztopoak ipintzen dituztelako, eskola, arropa erosteko dendarik ez 
egotea, txakur handiegiak egotea, harresia, ibaiko zikinkeria, eta herriko 
pertsona jakin batzuk, besteak beste. 
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6-9 urteko haurrak  

 LANDA INGURUNEA HIRI INGURUNEA 

Nola marrazten 
dute?  

Zubiak, elizak, ibaia eta futbol-
zelaia agertzen dira. Eta herria 
polita eta txikia dela eta 
apaburuak dituen ibaia, mendia 
eta abar daudela.  

Errepideak, autoak, eraikin altuak eta 
antzeko elementuak agertzen dira. 
Belarra edo zuhaitzak agertzen 
direnean, fantasia eta errealitatea 
nahasten dituzte. 
Haur batzuek nahiago izan zuten 
beste senitartekoren baten edo 
lagunen baten herria marraztu. 

Zer gustatzen 
zaie? 

Mendia 
Basoak 
Igerilekua 
Plazak 

Parkea 
Ibaia 
Iturriak 
Tabernak eta 
gozoki-
dendak 

Jolasguneak eta ondo pasatzeko aire 
zabaleko tokiak 
Merkataritzaguneak eta 
kontsumorako tokiak (batez ere, 
nesken kasuan) 

Zer ez zaie 
gustatzen? 

Obrak  
Txakur handiak 
Zikintasuna ibaian 
 

Zenbait 
pertsona 
Dendarik ez 
(neskak) 

Obrak 
Autoak 
Indarkeria 

Zarata 
Zikinkeria 
Hiriaren itxura 

 
Lehen hezkuntzako 9 urtetik gorako haurren kasuan, gehien 
gogobetetzen dituzten ingurune-alderdiak parkeekin, plazekin eta 
ondo pasatzeko aire zabaleko tokiekin, aisiarako eta kontsumorako 
tokiekin, kirolekin eta kirol-ekipamenduekin lotuta daude. 
 
Neskatoek hein handiagoan aipatzen dituzte dendak eta 
merkataritzaguneak gogobetetzen dituzten elementu gisa. Orobat, 
honako hau ere atzeman dugu: hiri-inguruneetan bizi diren haurren 
kasuan, kontsumoarekin lotutako tokiak aipatzeko joera dute, 
gogobetetze-maila altuenetakoak biltzen dituzten elementu gisa 
(aurrerago helduko diogu gai horri).  
 
Bestalde, gustatzen ez zaizkien ingurune-elementuek honako 
hauekin zerikusia dute: segurtasun-gabezia edota beldurra sortzen 

duten pertsonak, autoak, zirkulazioa, zikintasuna, kutsadura eta 
naturarik edota ondo pasatzeko tokirik eza, besteak beste, zabu gutxi 
daudelako eta dendarik ez dutelako edo denda gehiegi dituztelako.  
 
Adin-talde horren aburuz, parkeetako zabuak haur gazteagoentzat 
dira, eta beren adineko jendearentzat aspergarriak dira. Beste kexa bat 
ere badute, zarata eta kutsadura gehiegi dagoela eta jolasteko toki 
gutxi dagoela. Landa-inguruneetako haurrek, bestalde, dendak eta 
zerbitzuak falta zaizkiela deritzote. 
 

9-12 urteko haurrak 

LANDA INGURUNEA HIRI INGURUNEA 

Gustatzen zait Ez zait gustatzen Gustatzen zait Ez zait gustatzen 
Mendia 
Basoak 
Igerilekua 
Plaza asko daude 
Parkea 
Frontoia 
Ibaia 
Jaiak 
Musika-etxea Gozoki-
denda 
Tabernak 
Iturriak 
Zinema 
Nire etxea 
Zubiak 
Futbol-zelaia 
Aitaren baserria 
Herria txikia da 
Berdea 
Pizzeria 
Etxe politak 
Barrakoia eta urmaela 
Mendia 

Obrak 
Eskola 
Mairuak 
Atzerritarrak 
Eliza 
Arropa-dendarik ez 
Txakur handiak 
Zikintasuna ibaian 
Zenbait pertsona 
Anaiaren lagunak 
Ijitoak 
Eskolako  jolaslekua 
txikia da 
Pista berdea ez dago 
estalita 
Skate egiteko lekurik ez 
Frontoi txikia 
Bizilagunek oihu egiten 
dute 

Lorategiak 
Parkeak 
Nire etxea 
Museoak 
Pintxoak 
Futbol-taldea 
Dendak 
Plazak 
Eskola gertu dago 
Lagun baten taberna 
Atletismo-pista 
Igerilekua 
Txinatarrera joatea 
Futbol-zelaia 
Hiria ez da oso handia  
Nire auzoa 
Ikastola etxetik gertu 
dago  
Zinema 
Kiroldegia 
 

Obrak 
Txakur-kakak 
Nire bizilagunek gaizki 
usaintzen dute 
Zaborra 
Zirkulazioa 
Semaforoak 
Jendea desagertzen da 
Parkeetan ez dago 
dendarik edo denda 
gehiegi daude 
Janari osasungarria 
Nire auzoko etxe 
abandonatua 
Etxe aurreko pinua  
Etxez etxe zaborra 
jasotzeko proiektua 
Zaintzarik ez dago 
Natura gutxi 
Etxe gehiegi niretik 
gertu 

Nerabeek, horretaz gain, bizi diren ingurunean oso pozik daudela 
adierazi dute, eta zera ikusi da, batez ere landa-inguruneetan bizi diren 
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nerabeek uztardura handia eta sustraitze-sentimendu eta kide izateko 
sentimendu garrantzitsua dutela.  

 
Udalerri txikietan bizi diren nerabeen kasuan, oso desberdinak diren bi 
errealitate ikus ditzakegu: 

 
� Batetik, landa-izaera handiagoko tokietan bizi direnek 

natura eta mendiak aipatu dituzte herriaren barruan 
hobekien balioesten dituzten gai gisa. Halaber, herriko 
pertsona jakin batzuk nabarmendu dira (“eroa, gozokiak 
oparitzen dituena, eta abar”) egunerokoa eta dibertigarria 
den gauza gisa; 

 
� Bestetik, txikiak izaki industria-tradizioa duten 

udalerrietan bizi direnek tabernekin eta gau-bizitzarekin 
edota gizarte-bazterkeriazko egoeran dauden pertsonak 
egotearekin lotutako alderdiak nabarmendu dituzte. 

 
Jarraian, ondorengo koadroan kontsultatutako bigarren hezkuntzako 
ikasleek –nolabaiteko landa-izaera duten inguruneetan bizi direnek– 
aipatutako hitzak –"nire herria" kontzeptuarekin lotuta daudenak– 
laburbildu ditugu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nire herria / Landa Ingurunea 

12-16 urteko mutilak eta neskak 
LOTUTAKO HITZAK 

KATEGORIA 
Neskak Mutilak 

Ingurunearen 
deskribapenean erabilitako 
kontzeptuak 

Lasaia, txikia, hutsik, bakartia, ez 
dute ezer ere, aspergarria, txarra, 
gogaikarria, ezer interesgarririk ez 
dago, altua, eskasa, ez daude behar 
beste lokal, munduko herririk 
hoberena, mendiz inguratuta, herri 
perfektua da, unibertsoko herririk 
hoberena, animaliak ditu, izugarri 
gustatzen zait, autoak daude, 
kutsadura dago 

Berdea, polita, alaitasuna 
eta ilusioa, lasaia, 
segurtasuna, oso ederra, 
menditsua, biziki 
gustukoa, aspergarria, 
itsasoa, fashion. 

Inguruneko pertsonen 
deskribapenak 

Mota guztietako jendea, Urtuellako 
jendea, baztertuak, jende gaiztoa, 
antisoziala, hemengo jendea 
herrikoa da eta harro dago, gozokiak 
banatzen dituen pertsona tipikoa 
dago, etxekoandre ezjakin tipikoak 
ditugu, haurrak gogaitzen dituen 
pertsona tipikoa dugu, baserritarrak 
dira 

Arraza anitzekoa, mundu 
guztia ezagutzen duzu, 
bizilagunak, jende gaiztoa.  

Nerabeentzat esanguratsuak 
diren tokiak eta pertsonak 

Nire familia, nire etxea, txaleta.  
Nire txakurra, nire familia, 
nire adiskideak, 
oroitzapenak, txokoa. 

Aire zabaleko jarduerak eta 
jolasguneak eta ondo 
pasatzeko tokiak 

Baratzak, txabolak, natura, 
bizikletan ibiltzea, basoak, baserriak, 
egunsentia ikustera joatea, 
ilunabarra ikustera joatea 

Naturan jolastea, etxolak 
egitea, basoan txabolak 
egitea, igerilekua. 

Jaiak / Tabernak Tabernak 
Alkohola, parranda asko, 
kontzertuak.  

 
Hiri-izaerako tokietan bizi diren nerabeen kasuan, hirietan bizi 
direnei kontsultatu zaie, kontuan hartu behar baita EAEko hiru 
hiriburuak oso desberdinak direla ingurunearekin alderatuz, eta 
nerabeek egindako deskribapenetan irudikatzen da hori. 
Baterako zenbait elementu atzeman dira, esaterako, kontsumo-tokien 
edota gau-aisiarekin lotutako tokien balioespena, baina hala eta guztiz 
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ere, toki horiek deskribatzeko erabilitako adjektiboak oso 
heterogeneoak dira: 
 

� Bilboren kasuan, pertsona gehiago ezagutzea 
ahalbidetzen duen “gau-giroa” duen hiri gisa balioesten da. 

� Donostiaren kasuan, hiri polit, seguru eta turistiko gisa 
definitu dute; 

� Gasteizen kasuan, toki lasaia dela nabarmentzeaz gain, 
arraza eta nazionalitate desberdinetako pertsonak daudela 
aipatu dute. 

 
Ondoren aurkeztutako koadroan, EAEko hiru hiriburuetako nerabeek 
“nire auzoa” kontzeptuarekin lotu dituzten hitzak laburbildu ditugu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nire Auzoa / Hiri Ingurunea 

12-16 urteko mutilak eta neskak 
LOTUTAKO HITZAK 

KATEGORIA 
Neskak Mutilak 

Ingurunearen deskribapen 
positiboak 

Segurtasuna, polita, lasaitasuna, 
ondo pasatzea 

Hurbiltasuna, lasaitasuna, 
oso ederra, segurua 

Ingurunearen deskribapen 
negatiboak 

Zenbait kale asfaltatu behar dira, 
inguruan ez dago supermerkaturik, 
lana egotea nahi nuke, kanpoko 
hainbeste jende ez egotea nahi 
nuke, isolatuta, borrokak 

Pasatzen diren mairuak 

Ondo pasatzeko lekuak Itsasadarra, Doña Casilda parkea 
Mendiak, parkea, 
kiroldegia, paseoak 

Jaiak  /  Lokalak  / Tabernak 
Giroa, jaiak, gaztetxea, lonjak,  
Pozas 

Lonja, tabernak, jaiak 

Pertsonak 

Lagunak, auzo-giroa, auzoko 
jendea, Ikastolatik kanpoko jendea, 
gazteak, EH osoko jendea, jende 
gehiago ezagutzea, jende asko 

Adiskideak, jendea, 
futboleko adiskideak, 
familia 

Udalerri edo auzorako 
esanguratsuak diren lekuak, 
erakundeak edo pertsonak 

Nire etxea, Donostia, San Roke, 
hazi eta bizitza osoan bizi izan 
naizen tokia, Aiete, Amara, La Salle, 
Pío Baroja, Zubi Zuri, Artxandape, 
Begoñazpi, Pupi, Deustu, Iñaki 
Azkuna, Ripa kalea, Ría 2000, Javi 
Martinez, Athletic, Deustuko 
Unibertsitatea, Vianako Printzearen 
kalea, BEC 

Solokoetxe, Zazpi Kaleak, 
Barrika, Bilbo, Institutua, 
Prim-Fika, Santutxu, 
Uribarri, La Peña, Axular 
Lizeoa, nire etxea, 
Hernani, Metro, errepidea, 
Eskolapioak, San Mames 

Kultura / Turismoa Museoak, Guggenheim 
Euskara, kultura, kultura 
berbera, ohitura berberak, 
turismoa 

Kontsumoa 
Dendak, gozoki-dendak, Zubiarte, 
Bidarte 

Dendak, Ikea, Mega-Park 

Garraioa Autobusak, abiadura handiko trena Autoak, tranbia 
Polizia Polizia Polizia 
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Mugikortasuna erlatiboki erraza eta 
erosoa da kontsultatutako haurrentzat 
eta nerabeentzat. Hiri-ingurunean 
dagoen garraio-sarea, haurren eta 

nerabeen aburuz, egokia da kopuruari eta maiztasunari dagokienez, 
baina nerabeen ustez, garestiegia da.  
 
Landa-izaera handiagoa duten tokietan, mugikortasuna ez da 
asegabetasuna eragiten duen alderdietako bat, eta beste hainbat 
lekutara edota EAEko hiriburuetara joatea erraza dela deritzote; haatik, 
kasu horietan, hein handiagoan aipatu dute autoa leku-aldatze 
horietarako gehien erabilitako garraiobide gisa.  
 

Pozik daudela badiote ere, haurrek eta 
nerabeek aldaketak proposatu dituzte 
hurbileneko inguruneari dagokionez. 
Horrela, gazteenek (lehen hezkuntza) 
honako gai hauetan funtsatzen dituzte 

proposamenak: 
 
� Jolasteko toki gehiago nahi lukete. Errepideak egitea 

garrantzitsutzat jotzen badute ere, horrek tokia kentzen diela 
eta ingurunea hondatzen duela deritzote. 

� Denda gehiago nahi lituzkete, erostera joateko (arropa-dendak, 
gozoki-dendak eta abar). Eskaera hori landa-inguruneetan 
egiten dute bereziki, batez ere, neskek, eta hein handiagoan 
arropa-denden kasuan. 

� Eskolatik gertu parkeren edo toki zabalen bat egotea nahi 
lukete, eskolatik atera ondoren lagunekin jolasteko aukera izan 
dezaten.  

 
Nerabeen kasuan (bigarren hezkuntza), ingurunearekin lotutako 
aldaketa-proposamenak honako alderdi hauei dagozkie: 
 

� Hainbat kilometro bidegorri egitea nahi lukete, bizikleta 
erabiltzeko.  

� Nerabeentzako jarduerak planteatzea nahi lukete, kultura-
eskaintza haurrei hein handiegian zuzentzen zaiela 
baiteritzote. 

� Kultura-ekitaldien eta kirol-ekipamenduen prezioak merkatzea 
egokitzat jotzen dute, gazteak horrelakoetara joan daitezen 
sustatzeko. 

� Garraio publiko merkeagoa nahi lukete. 
� Bestalde, autogestionatutako tokiak izateko aukera nahi dutela 

adierazi dute, hots, Gaztetxe antzekoak baina doakoak eta 
edozein pertsonari irekiak (ideologia alde batera utzita). 
Horrelako tokiak aldia igarotzeko, filmak ikusteko, jolasteko eta 
abarrerako erabiltzea egokia litzateke.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haurrek eta nerabeek 
ingurunea aldatzeko 

proposamenak dituzte 

Hirian mugitzea edota 
herritik ateratzea erosoa eta 

arraza da 
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I. Arriskugarritasuna eta gatazka segurtasunaren 
aurrean 

 
Hiri-eremuetan bizi diren lehen hezkuntzako 
haurrek bizi diren ingurunea balioesten 
dutenean, kezkagarriak iruditzen zaizkien 
gaietako bat zera da, ingurunean 
desatseginak iruditzen zaizkien edota 
beldurra ematen dieten pertsonak egotea. 
Eskaleez edota alkohola neurriz kanpo 
kontsumitzen duten edo gizarte-bazterkeria 
larriko egoera nabarmenean dauden 
pertsonez hitz egiten dute.  
 

Lehen hezkuntzako haurrei horrelako pertsonak arriskutsuak edo 
desatseginak iruditzearen arrazoiak honako hauek dira: “gogaikarriak 
dira”, “gaizki usaintzen dute”, “nazka ematen dute”, “pasatzean higuina 
ematen didate”, “agian zerbait egingo didate” edo “niri pena ematen 
didate". Hiri-eremuetako haurren hitzetan, eguneroko bizitzan 
horrelakoak topatzea normala da.  
 
Pobreziak lehen hezkuntzako hiri-inguruneetako haurrak gogaitzen 
ditu horrelako pertsonek lan bila beharko luketela deritzotelako edota 
lapurretan ibili ohi direlako susmoa dutelako. Horretaz gain, pertsona 
pobreak honela definitzen dituzte: “zikinak eta dirua eskatzen dutenak”.  
 
Inguruneari eta inguruneko arriskuei buruz haur gazteenek duten 
diskurtsoa mitifikatuta dago nolabait. Horrela, lehen hezkuntzako 
haurrek drogazaleak, jende arriskutsua, eta xiringak iturrietan aipatzen 
dituzte, eta gai horiek hiri-mitoetatik haurrek ikusitakotik baino hurbilago 

daudela dirudi maiz. Ildo horretatik, komunikabideetatik –batez ere, 
telebistatik– jasotzen dituzten mezuek, beharbada, eragina dute haurrek 
ingurunea arriskuz betetako toki gisa ikustean; izan ere, zenbait 
komunikabidetan beldurraren kultura sustatzen da.  
 
Bazterkeriazko egoerak eta egoera erabat normalak batera gertatzen 
diren inguruneetan kokatutako ikastetxeetako ikasle kontsultatuen artean 
indar handiagoa izan du mota horretako diskurtsoak, eta horrek, agian, 
egoera arriskutsu gehiago edota hasiera batean arriskutsuak diruditen 
pertsona gehiago ikustea eragiten du.  
 
Lehen hezkuntzako ikasleen diskurtsoetan, era berean, ondo pasatzeko 
tokietan autoak egotearekin lotutako arriskuak ere aipatzen dira. 
 

Bazterkeriari eta pobreziari 
dagokienez, bigarren hezkuntzako 
ikasleen diskurtsoa gehiago landuta 
dago, baina segurtasun-gabezia handia 
sortzen dieten horrelako pertsonak 

egotearekin gogaituta daudela adierazi dute horiek ere.  
 
Adin-talde horretakoek neurri handiagoan dakite bazterkeriaren 
munduak orokorrean gaitzespena sortzen duela gizartean, eta beraiei 
ere beldurra eta mesfidantza eragiten die. Horien ustez, beharbada 
komunikabideek sustatzen dute sentimendu hori hein batean.  
 
 
 

Bazterkeria eta immigrazioa berehala 
lotzen dituzte eta immigrazio-fenomenoari 

Haurrak eta nerabeak 
seguru sentitzen dira 

beren ingurunean, 
baina bizi diren 

tokiaren (landa- edo 
hiri-ingurunea), 

adinaren (lehen edo 
bigarren hezkuntza) eta 

generoaren arabera 
alda daitezkeen 

arriskuak identifikatu 
dituzte 

Pobreziak eta bazterkeriak 
segurtasun-gabezia eragiten 
diete hiri-inguruneetan bizi 
diren haurrei eta nerabeei 

Immigrazioa ia automatikoki 
lotzen dute bazterkeriarekin 
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dagokionez komunikabideek mezu negatiboak igortzen dituztela 
adierazi dute. Pertsonaren jatorriaren arabera (autoktonoa edota 
etorkina) jokabideak neurtzeko irizpide desberdinak daudela aitortu dute, 
eta etorkinen jarrerei eta jokabideei beti balioespen okerragoak egiten 
zaizkiela uste dute: “gauzak ez dira modu berean ikusten etorkin batek 
egin dituenean”.  
 
Kontsultatutako haur eta nerabe gehienek identifikatu dute immigrazioa 
arriskugarritasunarekin, landa-inguruneetan nahiz hiri-inguruneetan, eta 
lehen hezkuntzan nahiz bigarrenean.  
 
Lehen hezkuntzan, ikusi dugunez, etorkin gehiegi daudelako 
diskurtsorako joera dago. Horri dagokionez, komunikabideen bitartez, 
eta oro har, gizarte osotik ikasitako edo bereganatutako diskurtsoak 
edukitzeak, beharbada, fenomeno horren gainean haurrek eta nerabeek 
duten ikuspegian eragina dauka, lehen hezkuntzako haurrek inguruneko 
diskurtsoetarako jotzeko duten joera ikerlan honen dimentsio 
desberdinak jorratzean ikusi ahal izan dugun zerbait baita.  
 
Horrela, migrazio-prozesua arrazoi ekonomikoengatik gertatzen dela 
uste dute: "beren herrialdeetan ez dago dirurik, baina hemen ere ez". 
Esperientzia pertsonaletako istorioak kontatu dizkigute, bizi izandako 
zenbait egoeratan atzerritarrak zeudelako ez zirela seguru sentitu, hain 
zuzen ere. Atzerritarrekin izandako gatazkak eta indarkeriazko 
jazoerak ere kontatu dizkigute: “herriko jaietan, mairuek hemengoen 
aurkako borroka bat izan zuten plazan, eta mairu batek herriko bati botila 
bat hautsi zion buruan”. Eta etorkinen artean gertatutako indarkeriazko 
jazoerak ere kontatu dizkigute: “bi neska atzerritar iletik tiraka ibili ziren 
lehengo egunean, eta anbulatoriora joan behar izan zuten azkenean”. 
 

Adingabeko atzerritarrez –beren adineko pertsonez– hitz egitean ere 
indarkeriazko jarrerak eta jokabideak aipatu dituzte: “jolastokian jo egiten 
dizute”, “herriko plazan borrokak ikusten dira”. Metatuta bizi direla, 
gatazkak sortzen dituztela eta arriskutsuak izan daitezkeela uste dute, 
“gurasoek nahi dutena egiten uzten dietelako”. Orobat, kultura-
bereganatzeari dagokionez herrialde jasotzaileak dituen diskurtsoak 
hartzen dituzte,  “hona etorri eta beren ohiturei eutsi nahi diete”, “Euskal 
Herria maite ez badute, joan daitezela espetxera edo beren 
herrialdeetara”, “hemengo ohiturak bereganatu eta zapia kendu beharko 
lukete”, “hemen libreak dira eta eskubideak dituzte, eta hala ere,…”  
 
Atzerritar kopuru handienak dituzten udalerrietan dira ohikoagoak 
horrelako diskurtsoak, eta baita gizarte-bazterkeriazko egoera 
nabarmenak bizi dituzten ikastetxe publikoetan ere, baina lehen adierazi 
dugun bezala, mota guztietako ikastetxeetan gertatzen dira, neurri 
handiagoan edo txikiagoan. 
 
Hori gorabehera, ezin dira alde batera utzi atzerritarren presentzia 
onartzen duten eta zenbait kasutan, kolektibo horren errealitatearen 
gainean jarrera adikorra duten pertsonen diskurtso toleranteak ere 
badaudela:  “imajina ezazu Afrikara joan zarela; nola sentituko zinateke? 
Ez duzu inor ezagutzen”´. 
 
Ijito-etniako pertsonek ere gaitzespena sortzen dute lehen 
hezkuntzako zenbait haurren artean. Ijito-etniako pertsonei buruz 
honako hauek esan dituzte: “inbadituta gaude”, “asko kutsatzen dute” 
“zerri hutsak dira”, “labanak dituzte”, “ijito batzuk iskanbiletan ibiltzen dira 
beti”, “zenbait ijito lapurretan aritzen dira”; ijitoekin inolako harremanik ez 
dutela nahi eta horiengandik urruti egotea nahiago dutela adierazi dute: 
“ezin dut jakin zintzoak edo gaiztoak ote diren”, “hobe tartean ez 
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sartzea”, “niri beldurra ematen didate”, “esaten dutenez, lapurretan 
ibiltzen dira, eta beldurra ematen dit horrek niri”. Ijito-etniako pertsonekin 
zerikusia duten izandako esperientzia pertsonalak kontatu dituzte: 
“batzuetan, leihotik botatzen dute zaborra”, “nik borrokak eta labankadak 
ikusi ditut”, edota “eztabaidak ordaindu ote duten jakiteko”. Ijito-etniako 
pertsona ugari dituzten udalerrietan dute diskurtso hori hein handiagoan. 
 
Atzerritarren eta ijito-etniako pertsonen arriskugarritasunarekin lotutako 
diskurtsoak eta herrialde jasotzaileko kultura beren gain hartzearen 
ikuspegitik gizarteratzearekin zerikusia duten diskurtsoak fenomeno horri 
buruzko ideia estereotipatuz eta helduen munduarekin lotura 
handiagoa duten iritzi-egoerekin bat datozen adierazpenez beteta 
daude. Hori horrela izanik, segurki, esperientzia edo bizipen pertsonalez 
gain, gizarte- eta familia-diskurtsoak eta komunikabideen eragina 
kontsultatutako pertsonek adierazitako iritzietako batzuk erradikalizatzen 
ari dira. 
 
Nerabeek ere arriskugarritasunarekin eta gatazka-ideiarekin 
identifikatzen dute immigrazioa, baina aurreko paragrafoetan adierazi 
dugunez, nerabeen diskurtsoa lehen hezkuntzako haurrena baino 
gehiago landuta eta modulatuta dago.  
 
Nerabeen aburuz, pertsona jakin batzuek gatazkak eragiten dituzte 
ingurunean, mesfidantza eta segurtasun-gabezia sortzeaz gain: “zenbait 
ijito, mairu eta pertsona drogatu egiten dira, adibidez, horietako batek 
drogak kontsumitzen ditu eta espetxeratu egiten dute, baina beti irteten 
da” ; hala eta guztiz ere, hausnarketa bat egiten dute, horren arrazoia ez 
dela hainbeste atzerritar izatearen araberakoa, bakoitzaren 
nazionalitatearen araberakoa baizik. 
 

Horrelako pertsonek mesfidantza-sentimendua eragiteko eta 
arriskutsutzat hartzeko arrazoiak honako hauekin lotuta daude: itxura 
(“ez dute itxura onik”), kalean ezer ere egin gabe denbora asko ematea 
(“egun osoa ematen dute kalean”), eta komunikabideetan eta filmetan 
kolektibo horiek estigmatizatzea; beste modu batean esanda, pertsona-
kolektibo horiei buruz dituzten erreferentziak ez dira onak.  
 

Arriskugarritasun handiagoa atzerritar 
gehiago egotearekin lotzeko diskurtsoa 
ere gurasoen artean ikusi da. Horrela, 
talde batzuek jakitera eman dutenez, 
atzerritarren presentziak familia 
"autoktonoei" kaltea eragin die, 

segurtasun-gabezia sortu duelako.  
 

Egia esan, familien artean bestelako 
diskurtsoak ere atzeman dira; diskurtso 
horiek aitortzen dute detektatutako 
problematikak atzerritarrak hona 
etortzen hasi baino lehenago ere 
existitzen zirela (“ez diezaiegun 
atzerritarrei leporatu arazoa erabat, 

hemen ere horrelakoak betitik egon dira-eta”), edota atzerritar gehiago 
egoteak lehendik zeuden egoerak larriagotu dituztela (“baina 
atzerritarrekin guztia okertu da, gehiago direlako”).  
 
 
 

Hiri-inguruneetan toki 
arriskutsuagoak atzematen 

dira. Lehen hezkuntzako 
haurren kasuan, atzemate 
hori askoz ere lauso eta 

abstraktuagoa da 

“Gizarteratzeaz hitz egiten 
dute, baina beren arauekin 
jarraitzen dute, eta gu gara 

horren kaltetuak” 
(IGEak) 
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Hiri-ingurunean, hiriko gune jakin batzuk arriskutsuak direla agertu 
digute haurrek eta nerabeek, edota hiriko toki jakin batzuetan kontuz ibili 
behar dela iruditzen zaiela.  
 
Lehen hezkuntzako haurrek, bestalde, seguruak ez diren tokiak modu 
lausoagoan eta abstraktuagoan identifikatzen dituzte; izan ere, 
antolatutako taldeetako batek bakarrik aipatu zituen argiztapen urria 
izateagatik edota “pertsona gaiztoak” egoteagatik arriskutsu gisa 
identifikatutako toki edo gune zehatzak. Lehen hezkuntzako haur 
gazteenen kasuan (6-9 urte), auto ugari dituzten toki eta guneekin 
lotzen da lehenik eta behin arriskugarritasuna.  
 

Nerabeek arriskutsu edota ez-seguru 
gisa nabarmendutako guneak honako 
hauekin lotuta daude: lehenik eta behin, 
argiztapen gutxiko tokiekin, bigarrenik, 
hiri-inguruetako auzoekin, eta azkenik, 
bazterkeria-egoeran dauden pertsona 
eta atzerritar gehien dituzten  guneekin. 
Horri dagokionez, neskek hiriko toki ez-

seguruak mutilek baino hein handiagoan identifikatu dituzte.  
 
Landa-inguruneko tokietako nerabeek, eskuarki, beren udalerrietatik 
kanpo identifikatu dituzte toki ez-seguruak. Alabaina, zenbait kasutan 
honako arrazoi hauenagtik arriskutsu gisa identifikatzen dituzte toki jakin 
batzuk: istripuren bat izateko aukeragatik, orografia arriskutsua 
izateagatik, edota fantasiaren munduarekin lotura handiagoa duten 
beldurrak sortzen dituzten toki abandonatuak izateagatik (“basoan 
abandonatuta dagoen etxeak izutzen nau ni”), besteak beste. 
 

Nerabezaroan ingurunearekin lotutako beste zenbait gatazka ere 
garrantzitsu bilakatzen dira. Hiri-inguruneetako nerabeekin egindako 
talde jakin batzuetan hausnarketa egin da, Administrazioak edota 
polizia-izaerako esparruek gauzatutako zaintza-lanei eta segurtasuna 
kontrolatzeko lanei dagokienez.  
 
Batetik, zenbait neraberen ustez, inguruneko segurtasun-
mekanismoak ez dira nahikoak, eta beste batzuen aburuz, berriz, 
zenbait mekanismoren –bideozaintzaren edota polizia-presentziaren– 
bitartez gehiegi zainduta dauden inguruneetan bizi gara; azken horien 
kasuan, pertsonen adierazpen- eta intimitate-eskubideen mugaketa gisa 
bizi dituzte aipatutako mekanismoak: “kamerak kontrolerako bitartekoak 
dira, eta ez hainbeste segurtasunerakoak”.  
 
Horrelako tresnek ez dute lortzen pertsonek ingurunean izan 
beharreko segurtasuna handiagotzea, gertatutako jazoerak biltzeko 
eginkizuna baitute soil-soilik, baina ez baitute balio grabatzen ari diren 
une zehatzean erasoak edota gatazka-egoerak gerta daitezen 
saihesteko: “Bortxatzen bazaituzte, bortxatu zaituzte. Grabatuta 
geratzen da eta kito”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

Hiri-inguruneetako nerabeek 
argiztapen urriko tokiekin, 
hiri-inguruetako lekuekin 

edota bazterkeria-egoerako 
pertsonak dituzten tokiekin 
identifikatzen dituzte toki 

arriskutsuak   
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Identifikatutako arriskuak 
eta inguruneko gatazkak 

Atzerritarrak eta ijito-etniako 
pertsonak 
Bazterkeria eta pobrezia 
Gune arriskutsuak 
Bizilagunekin elkarbizitza-
arazoak (aparkaleku gutxi) 

Berdinen taldea 
Atzerritarrak 
Bazterkeria eta pobrezia 
Gune arriskutsuak 
Zaintza eta kontrola 

Detektatutako joerak 

Gazteenek segurtasun-
sentimendua dute ingurune 
errotuenean  
Arriskuei eta helduen munduari 
buruzko diskurtso mitifikatua. 
Bazterkeria eta pobrezia 
gogaikarritzat hartzen dira. 
Berezkoak ez diren gatazkak 
eta diskurtsoak beren gain 
hartzea. 
 

Ingurunearen 
arriskugarritasunari buruzko 
diskurtso errealistagoak. 
Genero-desberdintasuna 
segurtasun-sentimenduan. 
Bazterkeriari eta immigrazio-
fenomenoari buruzko diskurtso 
landuagoa eta modulatuagoa. 
Hiriko gune arriskutsuak argi 
eta garbi identifikatzen dituzte.  

 
Gurasoen artean ideia orokor bat dago, 
zehazki, honako hau: gaur egun beste aldi 
batzuetan baino askoz ere arriskutsuagoa 
da ingurunea; orobat, beldurra eta 
mesfidantza sortzen duten lapurreta eta 
indarkeriazko ekintza gehiago daudenez, 

seme-alabei kalean emateko denbora mugatzen diete familiek, haurrak 
eta nerabeak beste aldi batzuetan baino gehiago kontrolatuz, ibiltzeko 
baimenduta dituzten guneei dagokienez.  
 
Halaber, haurrak eta nerabeak inguruneko arriskugarritasunaz 
jabetuta ez daudela iruditzen zaie guraso batzuei, eta horretaz gain, 
erreduziezintasun-sentimenduaren antzeko zerbait dutela; hori guztia 
dela-eta, familiek zaindu behar dute seme-alaben segurtasuna, horien 
jarduerak eta ordutegi-mugak kontrolatuz. Zenbait kasutan, 
ingurunearen arriskugarritasun handiagoaren eta haurren eta nerabeen 

erreduziezintasun-sentimenduaren argudio horiek erabili dituzte 
gurasoek beren seme-alabak gehiegi babeste hori justifikatzeko.  
 
Inguruneari lotutako arriskugarritasuneko eta segurtasun-gabeziako 
sentsazio hori landa-ingurunera ere zabaltzen ari dela dirudi. Horri 
dagokionez, landa-izaera handiagoko inguruneetan bizi diren gurasoek 
deritzote gizartea aldatu egin dela eta gaur egun herriak ezin direla toki 
seguruekin parekatu. Halere, hiri-eremuak nabarmen arriskutsuagoak 
direla aitortu dute: “jendeak uste du haurrak herrietan solte ibil 
daitezkeela, baina ez da lehen bezala”, “izugarrizko gauzak entzuten 
dira”. 
 

Segurtasun-sentimenduari dagokionez, 
batez ere nerabeei dagokienez, 
generoaren araberako alde 
esanguratsuak atzeman ditugu.  
 

Horrela, neskek beldur handiagoa erakutsi dute inguruneari dagokionez, 
eta horretaz gain, arrisku kopuru handiagoa bistarazi dute, neskak 
erasotzen arrazagoak direla argudiatuz. Ildo horretan, hiriko zenbait toki 
identifikatu dituzte; argiztapen urria dutenez, segurtasun-gabeziako 
sentimendua eragiten diete toki horiek, eta beraz, leku horietan 
argiztapena areagotzea proposatu dute. Horretaz gain, sexu-erasoren 
bat izateko beldurra dutela jakinarazi digute: “etxerako bidean, 
seguruago zaude argia dagoenean, erreflexu gehiago dituzulako gerta 
litezkeen erasoak saihesteko”. 
 
Mutilen kasuan, aitzitik, etorkinak edota arriskutsuak izateko itxura 
duten pertsonak egotean funtsatzen dituzte ingurunearekin lotutako 
segurtasun-gabeziak edo beldurrak. Honenbestez, mutilek segurtasuna 

Gurasoen aburuz, 
ingurunea arriskutsuagoa 
da gaur egun, eta haurrak 

eta nerabeak ez dira horren 
jakitun  

 

Neskak ikaratiagoak dira 
inguruneari dagokionez, eta 
erasotzen errazagoak direla 

uste dute  
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erakusteko eta ingurunean arriskurik ez identifikatzeko (aipatutakoak 
izan ezik) joera dutela ikusi dugu, baina hori gorabehera, ez dakigu hori 
zer neurritan den eman zaizkien genero-rolen eraginez izan behar duten 
jarrera.  
 
Segurtasunean gehiago sakontzen dugunean, hasiera batean 
adierazitakoak baino beldur gehiago dituztela aitortzen dute mutilek. 
Alabaina, neskek behin eta berriz berresten dituzte genero-
desberdintasunak, biktima-rola beren gain hartuz: “baina neskoi guk 
egin ezin ditugun gauzak egin diezazkigukete, ni edozein mutilek bortxa 
nazake, baina nik ezin dut mutil bat bortxatu”. 

 
Arriskutsuak izan daitezkeen egoerei 
aurre egiteko, lehen hezkuntzan nahiz 
bigarrenean prebentzio-estrategiak 
garatzen dira. Estrategia horietako 

guztietako bat zera da, egoera edo toki arriskutsuak saihestea eta 
arriskutsuak izan daitezkeen tokietara norbaitekin joatea. Hiri-
eremuetako haurrek eta nerabeek garatzen dituzte mota horretako 
estrategiak batez ere.  
 
Lehen hezkuntzako haurren kasuan, familia dugu segurtasun-gabezia 
eragiten duten egoeretan erabili beharreko baliabide nagusietako bat, 
eta hasieran aipatutako estrategietako bat lekuetara gurasoekin 
joatearekin lotuta dago. Beren burua babesteko modurik onena 
imajinatzen dutenenean, mutilek neskek baino maiztasun handiagoz 
aipatu dituzte indarkeriazko elementuekin lotutako neurriak (armaren 
edota ukabil amerikarren bat eramatea), eta neskek, berriz, babes-
neurriak aipatu dituzte, hala nola tokietara lagunekin joatea edota leku 
ez-seguruetatik gurasoekin ez doazenean baino ez pasatzea. Beste 

estrategia batzuk ere badaude, esaterako, toki horietatik bizkor 
pasatzea, zaintzeko jarrerari eustea edota gune arriskutsu horietara ez 
joatea.  
 
Bigarren hezkuntzako nerabeen kasuan, armarik ez dute aipatzen, eta 
prebentzio-neurriak zuzeneko lotura dute gatazka saihesteko 
estrategiekin: "disimulatzea edota denda batean sartzea", “etxera beti 
norbaitekin itzultzea”, edota “hortik ez pasatzea”. 

 
Lehen hezkuntzako haurren kasuan, 
bestalde, zera aipatzen dute, haurrak 
kalean gauez egotea arriskutsua dela 
deritzotelako ezartzen dituztela 
gurasoek ordutegi-mugak, baina hala 
eta guztiz ere, haurrek ez dute 
segurtasun-gabeziarik sentitzen beren 
ingurunean, eta beldurrik ez dutela 

adierazi dute. Antza denez, gurasoek transmititzen dizkiete seme-alabei 
beldurra eta arrisku-ebidentzia: “ni ez naiz beldur, baina amak esaten 
didanean, azkenean beldurtu egiten naiz”, “kalean 50 mairu egongo 
balira, konforme, baina (..)”, “ordu eta erdiz esan eta esan jardun eta 
gero, azkenean, ba hori”. 
 
Nerabeek ere “beldurra eragite” antzeko zerbait bistaratzen dute, eta 
beldurra eragite hori, gurasoek ez ezik, telebistak eta komunikabideek 
ere ingurunearen arriskugarritasunari eta nerabeek prebentzio-jarrerak 
izateari buruzko mezuak igortzen dituzte denbora guztian: “Telebistan 
etengabe esaten digute gauza bera”. Beldurraren kultura horrek 
gurasoengan ere eragina du, eta haurrak eta nerabeak gehiago 
kontrolatzea sustatzen du; horrenbestez, beren ingurunearekiko 

Haurren eta nerabeen ustez, 
gizartean “beldurraren 

kultura” antzeko bat dago; 
gurasoen beldur gisa 

hautematen dute hura, eta 
ez hainbeste berezko beldur 

gisa  

Prebentzio-estrategiak: 
egoera edo toki 

arriskutsuak saihestea eta 
tokietara norbaitekin joatea  
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autonomia garatzeko aukera gutxiago dituzte haurrek eta nerabeek 
(etxean bakarrik egotea, hainbat gunetara joatea, eta abar). 

 
Irakasleek ere beldurraren kultura hori 
bistaratzen dute, gizarte osoan eragina 
izateaz gain, haurren eta nerabeen 
gizarte-harremanen kopurua eta haurrek 
eta nerabek kalean ematen duten denbora 
murriztean islatzen den birus antzeko 
gisa. 
 

Nolanahi ere, familiek aditzera emandako beldur eta segurtasun-
gabezia batzuk neurriz kanpokoak direla esan behar da. Haurrak 
bahituak izan daitezkeela eta beren seme-alabei norbaitek min fisikoa 
egin diezaiekeela esan dute. Guraso batzuei iruditzen zaie gaur 
egunean bahiketa gehiago gertatzen direla, baina halere, badakite gaur 
egun komunikabideek emandako informazioak asko baldintzatzen duela 
gizartea, eta horretaz gain, beharbada, arrisku gehiegi hautematen 
direla, benetan arrisku horiek gertatzeko dauden aukerak kontuan 
hartuz: "tira, telebistak ere, hau gertatzen bada (txikiaren keinua egiten 
du), hau gertatu dela esaten du (handiaren keinua egiten du)".  

Gurasoek aitortu dute haurrek eta 
nerabeek, gaur egun, etxean kalean 
baino denbora gehiago ematen dutela. 
Horretarako arrazoiak honako honekin 
zerikusia duela adierazi dute: etxetik 
kanpo arriskua dagoela eta etxean 
geratzen badira seguru egongo direla 
transmititzen du familiak; alabaina, 

errealitatea zera da, gurasoak sentitzen direla seguruago seme-alabak 
etxean kontrolatuta dituztenean. 
 
Beharbada, gurasoek seme-alabei ingurunearen 
arriskugarritasunaren gainean transmititutako mezua neurriz 
kanpokoa da, edo akaso, errealitatearekin bat dator, baina hala eta 
guztiz ere, prebentzio-neurriak hartuz kontrolatzen dituzte gurasoek 
seme-alabak, horien osotasun fisikoaren zaintza faboratzeko xedez. 
Prebentzio-mezu horietan genero-alde handia dago, esku hartu duten 
agente desberdinen aburuz, neskak erasotzeko errazagoak direla 
dirudielako, eta neskez osatutako talde hori estrategia kopuru 
handiagoan funtsatuz hezi behar delako, etorkizunean maizago aplikatu 
beharko baitituzte estrategia horiek.  
 
Gurasoek mutilekin eta neskekin beldur berbera badute ere, zehazki 
neskekin lotuta dauden arriskuak identifikatu dituzte argi eta garbi. 
Horri dagokionez, alabei kezka-mezuak igortzerakoan kontuan hartu 
beharreko gisa hartzen da neskak erasotzen errazagoak izatea eta 
sexu-erasoak pairatzeko arrisku handiagoan egotea: “haurren bat 
bahituko balute, zentzuzkoa da pentsatzea neskato bat bahituko 
luketela, prostituzioaren arazoa dela-eta”. 

 
Gurasoen hitzetan, kezka berbera da, 
baina zehazki neskekin lotuta dauden 
arriskuak argi eta garbi identifikatuta 
daude (sexu-erasoak, eta abar), eta 

erasoen ondorioak desberdinak dira mutilen kasuan eta nesken kasuan, 
nesken kasuan sexu-izaera izan baitezake, eta sexu-izaera horrek, 
gurasoen ustez, sexu-osagairik gabeko eraso fisiko batek baino 
sufrimendu handiagoa eragiten baitu. Gurasoen ustez, iraganeko 

Gurasoek prebentzio-mezu 
desberdinak igortzen dituzte 

haurraren edo nerabearen 
generoaren arabera 

“Supermerkatura joaten 
badira, haurra ez dute alboko 
parkean bakarrik uzten, ezta 
denbora guztian begien 

bistan badute ere, eta taberna 
batera edatera joatean, haurra 

ere eramaten dute”  
(Irakasleak) 

“Kanpoan gaiztakeria 
dagoela eta etxean seguru 
daudela transmititzen diegu, 
baina errealitatea zera da, 
haurrak etxean daudenean 
gu sentitzen garela seguru 

eta lasai” 
(IGEak) 
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garaiekin alderatuz, ez da aldaketa handirik gertatu, eta gainera, 
generoaren arabera hainbat beldur-mota desberdin egotea logikoa eta 
normala da: “nire ama kezkatzen zuen gauza berbera dela iruditzen zait 
niri, ordu-laurden geroago oraindik iritsi ez banintzen, urduriago jartzen 
zen, eta niri normala iruditzen zait hori horrela izatea”. 
 
Horrela, bigarren hezkuntzako nerabeek badakite gurasoek 
inguruneko arriskugarritasunaren inguruan mezu desberdinak 
igortzen dizkietela mutilei eta neskei, eta baita gurasoek neskekin 
beldur handiagoak izan ohi dituztela ere. Oro har, mezu horiek 
desberdinak izatea normala dela deritzote, nerabeek ere neskak 
erasotzen errazagoak direla uste baitute. Horretaz gain, eta ados ez 
badaude ere, nesken kasuan gaueko irtenaldietarako ezarritako 
ordutegi-mugak gehiago kontrolatzea onartzen dute. 
  

 

5.7.2 Partaidetza 
 
KONTSULTATUTAKO 

AGENTEAK  
Lehen hezkuntzako adingabeak 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Irakasleak 

 
Nerabeek beren harreman-esparruarekin 
lotzen dute partaidetza eta erabakiak 
hartzea, hots, beren “mundu txikiarekin”, eta 

oro har, ez dute partaidetza 
testuinguru zabaletan bistaratzen. 
Begien bistakoa da nerabezaroan 
harreman pertsonalen munduak 
funtsezko garrantzia hartzen duela, eta 
uste dute mundu horretan, hain zuzen, 

hartu behar dituztela erabaki garrantzitsuak. Ildo horretatik, nerabeen 
aburuz, erantzukizun politikoak dituzten pertsonei dagokie 
ingurunearekin zerikusia duten erabakiak hartzeko ardura.  
 
Lehen hezkuntzako haurren kasuan, erabakiak hartzea adin-
nagusitasuna betetzearekin eta prozesu politikoekin –esaterako, 
hauteskundeekin– lotuta dago. Adibidez, eskolatik gertu parke bat 
lortzeko, alkateari edota Zapatero presidenteari eskatu behar diotela 
deritzote, eta horretarako, hemezortzi urte bete behar dituztela. Halaber, 
nagusiak direnean, asko ikasten badute edota diru asko badaukate, 
ingurunearen gainean hartzen diren erabaki horietan parte hartzeko 
aukera gehiago izango dituztela ere adierazi dute zenbait haurrek.  

 
Oro har, lehen hezkuntzako haurrek ingurunearen gainean hartzen diren 
erabakietan parte hartu nahi lukete, eta kasu askotan, proposamen 
interesgarriak egingo lituzketela deritzote; haatik, zera iruditzen zaie, 
adingabekoak direnez, beren iritziak ez liratekeela entzungo, ezta 
kontuan hartuko ere.  
 
Nerabeen irudipenen arabera, hurbileneko ingurunean gertatzen den 
erabakiak hartzeko prozesuan parte hartzeko alternatiba asko ez 
dituzte, eta batzuetan, helduen munduak ezarritako partaidetza-bideekin 
ez dira fidatzen.   
 

Batzuetan, nerabeek ezagutzen ez 
duten errealitate batez hitz egiten digute 
(“ez dakigu udalean zerbait 
proposatzeko aukerarik ote dugun”), eta 
beste batzuetan, berriz, udalean kexak 
eta erreklamazioak aurkez ditzaketela 

Nerabeek ez dituzte parte 
hartzeko moduak 

testuinguru zabaletan 
bistaratzen. 

Lehen hezkuntzan, parte hartzeko 18 
urte bete behar dituztela eta ikasteaz 

gain, diru asko eduki behar dutela 
iruditzen zaie.  

Bigarren hezkuntzan, partaidetza-
bideak ezagutzen dituztenean, ez dira 

horiekin fidatzen. 

“Nerabeek asko dakite Gran 
Hermano programari buruz, 
baina munduan gertatzen 
denaren gainean, berriz, 

tutik ere ez” 
(Irakasleak) 
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badakite, baina duten adina dela-eta, ingurunea aldatzeko proposamen 
horiek kontuan hartuko ez direla iruditzen zaie: “30 urte dituzula esaten 
badiezu, beharbada egingo dizute kasu”. Zera adierazi dute, 
Administrazioak beren ekarpenak kontuan ez hartzea dela ohikoena 
(“apuntatuko balute bezala jokatzen dute”), baina hala eta guztiz ere, 
Administrazioaren jarrera hori ez zaie oso egokia iruditzen, izan ere, 
“aditzera ematen ditugun gauza asko zentzuzkoak dira”.  

 
Orokorrean, nerabeen sentipenen 
arabera, beren adin-taldeak inguruneari 
buruzko erabakiak hartzeko prozesuetan 
parte har dezaten sustatuko duen 
ekintzatik ezin dute bultzatu nerabeek.  
 

Landa-eremuetan bizi diren nerabeen kasuan, bestalde, herrietan 
erabakiak hartzeko boterea duten 
pertsonak hurbilago dituztenez eta 
horiekiko harreman-maila handiagoa 
denez, hurbileneko ingurunean erabakiak 

hartzeko prozesuan parte hartzeko dituzten aukerei buruzko ikuspegi 
optimistagoa izan ohi dute. Horrela, landa-eremuetako nerabeek jaien 
batzordeekin zerikusia duten erabakiak hartzeko prozesuren batean 
parte hartzea ohikoagoa da, esate baterako; gainera, orokorrean, 
erabakiak hartzeko prozesuetan parte hartzeko dituzten aukerekiko 
gogobetetze-maila handiagoa izan ohi dute. 
Irakasleen iritziz, haurrek eta nerabeek gizarte-kontzientziarik ez 
dutela dirudi gaur egun, egungo gizartean denetarik dutelako eta 
aldarrikapenek behera egin dutelako, gizarte-jomugak ere murriztuz. 
Adierazitakoa gorabehera, eskoletan antolatutako jardueretan parte-

hartzaileak direla atzematen da batzuetan, baina orokorrean, partaidetza 
aisia pasibo eta antolatuarekin lotuta dagoela ematen du.  
 
Aurreko ideiarekin lotuta, irakasleek zera atzeman dute, gure inguruan 
gertatzen diren gauzekiko interesak eta jakin-minak behera egin 
dutela, batez ere, nerabeen artean. Nerabezaroan esate baterako 
telebista-programekin lotutako informazio ugari kontrolatzen dela 
adierazi dute, baina gaur egun munduan eragina izaten ari diren 
fenomenoak eta jazoerak ez dituztela ezagutzen.  
 
Horren ildo beretik, irakasleek uste dute gizarteak, oro har, gizarte-
partaidetza ez duela balioesten, eta beraz, haurrak eta nerabeak, 
egungo gizartearen adierazpen gisa, oso parte-hartzaileak ez direla.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerabeek eremu 
pertsonalean erabaki ugari 

hartu behar dituztela 
sentitzen dute. 

Laburbilduz: 
 

- Apenas hartzen dute kontuan parte hartzea (batik bat, 
lehen hezkuntzan). Parte hartzeko estrategiak eta guneak ez 
dituzte bistaratzen, partaidetza ez dute eskubide gisa beren 
gain hartzen eta ez dute uste partaidetzak aldaketa edota 
beren helburuak lortzea ahalbidetzen duenik. 

- Errealitatea den bezalaxe onartzen dute, kexak dituzte 
baina aldaketarako proposamenik ez dute egiten eta hori 
lortzeko biderik ez dago. 

- Haur gazteenek hein handiagoan lotzen dute erabakiak 
hartzea kargu politikoekin, alkateekin eta abarrekin, edo beste 
modu batean esanda, beren errealitatetik urrun dagoen 
esfera batekin. 

 

Landa-inguruneetako 
nerabek beren ingurunean 

erabakiak hartzeko 
prozesuan parte hartzeko 
aukera dutela atzematen 

dute 
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5.7.3 Gizarte-harremanak 
 

KONTSULTATUTAKO 
AGENTEAK  

Lehen hezkuntzako adingabeak 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Gurasoak 
Irakasleak 

 

FUNTSEZKO IDEIAK  A.  Berdinen arteko harremanak 
B Gatazka 

 
A. Berdinen arteko harremanak 

 
Berdinen arteko harremanek funtsezko garrantzia hartzen dute 
adingabearen bizitzan bere adinak gora egiten duen neurrian. 
Nerabeekin egindako lanetik abiatuz, nerabeen bizitzan harreman-
esparruak garrantzi handia duela atzeman dugu. Horretaz gain, gune 
horretan erabaki gehien hartu behar dituztela sentitu ohi dute. 

Adierazitakoaren ildo beretik, adiskideekin, harreman afektiboekin eta 
bikote-harremanekin lotutako erabakiak hartzea aipatzeko joera dute 
neskek.  
 

- Adiskideen kasuan, bi lagunen arteko ika-mikako kasuetan bi 
horietako baten alde jokatzearekin zerikusia izan ohi dute hartu 
beharreko erabakiek hein handiagoan. Horrelako kasuetan, 
taldearen presioak garrantzi handia du, eta beraz, egin beharreko 
aukera edo hartu beharreko erabakia berdinen taldearen iritziaren 
araberakoa izan ohi da hein handi batean, bestela, taldearen babesa 
galtzeko arriskua baitute. Adibide horretarako “idealak” diren 
erabakiak eta aukerak badaude ere (taldearekin hitz egitea, 
pertsona guztiak onar daitezen, edota erabaki pertsonalak hartzea, 
taldearen eta gainerakoek pentsatzen dutenaren inolako eraginik 
gabe, eta abar), baztertuta ez sentitzeko azkenean berdinen taldeak 
pentsatzen duenaren araberako erabakiak hartzen dituztela aitortu 
dute. 
 
- Bikote-harremanei buruzko erabakiak hartzeari dagokionez, 
bestalde, bi pertsona gustuko dituztenean “ondo” aukeratu beharra 
edota beraiekin atera nahi duten bi pertsonaren artean aukeratu 
beharra aipatu dituzte. Batez ere, neskek izan ohi dituzte horrelako 
dilemak.  

 
Nolanahi ere, berdinen taldearekin lotutako harreman pertsonalei 
dagokienez, erabaki egokia hartzea funtsezko zerbait bilakatzen da. Hori 
dela-eta, aukera egokia hautatzeko xedez, jokatu edota erabaki baino 
lehen ondo hausnartzea eta egindako aukerak hurbileneko ingurunean 
izan ditzakeen ondorioak kontuan hartzea garrantzitsua dela 
nabarmentzen da. Erabakiak hartzea ez da erraza, eta alternatibak 
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edota beste aukera bat hautatzeko 
egoerak kontuan hartzeko joera izan ohi 
dute; “horrekin oso gaizki geratzen zara, 
erabakiek izan ditzaketen ondorioak 
aintzat hartzea garrantzitsua da, norbait 
min baitezakezu”  
 
Aurreko garaiekin alderatuz, berdinen 
taldeen konfigurazioa aldatu egin dela 
atzeman dute irakasleek. Gaur egun, 
taldeak irekiagoak dira eta ohikoagoa da 
talde mistoak ikustea, batez ere, 6-12 
urteko taldetik aurrera, eta jakina, baita 
12-16 urte dituztenen artean ere. 

Nerabeen kasuan, irakasleen aburuz, berdinen taldeak aurreko 
garaietan baino hierarkizatuago daude, batez ere nesken artean. 
Orobat, elkarren arteko sekretuak sortzen hasten dira: “sekretuak 
agertzen hasten dira, eta gurasoak nebulosa antzeko batean daude, ez 
dira ezertaz ere ohartzen”.  
 
Berdinen arteko harremanetan, etengabeko errespetu-faltak biltzen 
dituzten komunikazio-estiloetan oinarritutako harremanak atzeman 
dituzte irakasleek. Orokorrean, komunikazio-formula horrek zuzentzen 
ditu nerabeek batez ere gurasoekin dituzten harremanak. Horri 

dagokionez, gurasoek seme-alabekin 
duten komunikazioan ere errespetuak 
behera egin duela ikusi dute irakasleek.  
 
Irakasleek zera deritzote, haurtzaroan 
eta nerabezaroan berdinen artean 

komunikatzeko moduak, batez ere azken adin-tarte horretan, oro har 
gizartetik ikasi direla (familian, komunikabideetan, eta abarretan).  
 
Berdinen arteko eta gurasoekiko harremanetan errespetu gutxiago 
izate horrek helduen munduan errespetuzko jokabideek behera egin 
izanarekin zerikusia duela deritzote irakasleek, eta horretaz gain, oso 
errespetuzkoak ez diren jokabideek askotan arreta deitzea edota zigorrik 
ezartzea ez ekartzeak ere eragina duela horretan: “nahi dugunean 
aparkatzen dugu autoa, gurasoek lehen baino gehiago egiten diote buila 
elkarri haurren aurrean”,  “helduei errieta egitera ez gara ausartzen, nork 
egiten dio errieta gaizki aparkatu duen norbaiti? Eta txakurrak kalean 
egindako kaka jaso ez duenari? 
 
Horrela, gurasoek, oro har, ez diote garrantzi handirik ematen emaitza 
akademikoekin zerikusirik ez duten gauzei, eta beharbada, aldagarri hori 
ere eragina izaten ari da nerabeek berdinen artean eta helduekin 
dituzten harremanetan errespetuzko jokabide gutxiago izatean. Haurrek 
eta nerabeek, izan ere, ikasketen edo emaitza akademikoen 
garrantziarekin harremanak zuzendu behar dituzten jokabideen edo 
balioen garrantziarekin baino lotura handiagoa duten mezuak jasotzen 
dituzte familiengandik eta oro har, gizarte osotik.  
 
Komunikabideek, eta orokorrean, gizarte osoak transmititutako 
diskurtsoek eta balioek –irakasleen aburuz, egokiak ez diren estiloetan 
oinarritutakoek– eragin handia dute neska eta mutil nerabeen arteko 
harremanetan. Horrela, mezu matxistak eta barneratzen dituzten 
bizimoduak jasotzen dituzte neskek (bizitzarako irtenbide gisa, gizon 
aberats batekin ezkontzea), eta horrelako diskurtsoak orokortuta ez 
badaude ere, aurreko urteetan baino ohikoagoak direla dirudi.  
 

“Berdinen taldeen 
konfigurazioa aldatu egin 
da. Lehen hezkuntzan 
irekiagoak dira, eta 

bigarrenean hierarkizatu 
egiten dira” 
(Irakasleak) 

Nerabezaroan berdinen 
arteko harremanetan 

errespetu-faltak atzematen 
dituzte irakasleek eta 

gurasoek. Baita 
gurasoekiko komunikazioan 

ere 

Nerabezaroan, irakasleek 
aurrerapauso gutxi 

atzematen dituzte gizonen 
eta emakumeen 
berdintasunean.  

“gai horretan atzera egin 
dugu” 

(Irakasleak) 
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Horrela, mutilen eta nesken arteko harremanak askotan sexistak direla 
deritzote, eta horretaz gain, mutilek batzuetan neskei mezu matxistak 
igortzen dizkietela, eta neskek horrelako mezuak beren gain hartzen 
dituztela, baita mezu horiek indartu ere. Gaur egun, berdintasunaren 
inguruan neskek diskurtso-mailan beren gain hartzen duten eta 
taldeetan hainbat alderdirekin –esaterako, etxeko lanak banatzearekin– 
lotutako gaiei buruz hitz egitean aldarrikatzen duten diskurtso bat 
badago, baina hori gorabehera, ahozko erasoak eta genero-rolak ez 
dituzte identifikatzen berdinen arteko harremanetan, eta horrenbestez, 
ez dute horien aurrean beren burua defendatzen.  
 
Aurreko garaiekin alderatuz gertatu den aldaketa honako honekin lotuta 
dago hein handiagoan: pertsonen arteko harremanetan, batez ere 
nerabezaroan, detektatutako portaerekin kontraesankorrak diren 
diskurtsoak beren gain hartuz mota horretako harremanetan neskek 
duten partaidetzarekin, hain zuzen ere. Horren ildotik, mutilen eta 
nesken arteko harremanak osasungarriak ez direla deritzote irakasleek, 
eta horretaz gain, emakumeen eta gizonen balioen eta jokabideen 
gaineko estereotipoak indartzen direla eta ustez gainditu diren gai horien 
inguruan hausnarketarik ez dagoela, praktikan errealitatea horrelakoa ez 
bada ere.  
 
Horrela, haurtzaroan eta nerabezaroan, irakasleek aurrerapauso gutxi 
atzematen dituzte gizonen eta emakumeen berdintasunaren alorrean. 
Oso jarrera estereotipatuak izan ohi dituzte emakume izatearen edo 
gizon izatearen esanahia eta bi sexuen arteko harremanek nolakoak 
behar duten kontuan hartzeari dagokionez. Horri dagokionez, 
telebistak eragin handia du horrelako estereotipoak transmititzean. 
Berdintasunari buruzko diskurtso antzeko batekin babestuta daude 
nerabeak, eta desberdintasunak identifikatzen ez dituztenez, identifikatu 

ezin duten bidegabekeriarik eta diskriminaziorik gertatzen denean, ez 
dute jarrerarik hartzen. Adibide gisa, nesken aurkako ahozko 
indarkeriazko portaera jakin batzuk agertu dituzte, eta neskek onartu eta 
indartu egiten dituzte portaera horiek, hau da, onartzen dute mutilek 
neskenganako errespetu-falta izatea, beren burua babestu gabe. 
 
Irakasleen hitzetan, haurrek eta nerabeek, batez ere mutikoek eta mutil 
nerabeek etxean nahiz eskolan erreferentziazko gizon-eredu egokiak 
izatea garrantzitsua da. Balioak, jokabideak eta jarrerak modu egokian 
eta etsenplu emanez transmititzen dituzten ereduak, hain zuzen.  
 

Bestalde, irakasleen iritziz, haurren eta 
nerabeen harreman-sareak gero eta 
txikiagoak eta ezegonkorragoak dira, 
eta hori ere haurtzaroko eta nerabezaroko 
harremanetan ikusitako disfuntzioekin 
dago lotuta. Adin-talde guztietan, beste 
haurrekin eta nerabeekin erlazionatzean 
sozializazio-arazoak eta gaitasun 

murriztuak daudela agerian uzten da, baina alderdi horren 
hezurmamitzea nabarmenagoa da haur-hezkuntzaren kasuan. 
 
Haur-hezkuntzako edo lehen hezkuntzako haurren kasuan, helduren 
bat ez badago, edota helduren batek haurrak zuzentzen ez baditu, 
berdinekin askatasunez erlazionatzeko aukera gutxi daudela 
adierazi dute irakasleek. Adin horretako haurrek 
eskolatik kanpo ez dute sozializaziorako gunerik. 
Ikastetxetik atera, eta eskolako haurrekin geratzen dira 
gertu jolasean. Eskola-ingurunetik kanpoko haurrekin 

Harreman-sareak txikiak eta 
ezegonkorrak dira, eta hori 
da, hain zuzen, haurtzaroko 

eta nerabezaroko 
harremanetan ikusitako 

disfuntzioen arrazoietako 
bat 

“Eskola hori aukeratu 
dugun modu berean (eta ez 
beste bat), seme-alabak 
mugitzen diren giroa ere 
kontrola dezakegu” 

(IGEak) 
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ez dira sozializatzen. Edo, esate baterako, gurasoen harremanetatik 
sortutako harremanetatik kanpo.  
 
Haur gazteenen kasu zehatzean (haur hezkuntzakoak), irakasleen 
hitzetan, gero eta ohikoagoa da adin horretako haurrak eskolan 
sartzea aurretiko sozializazio-esperientziarik izan gabe, hots, beste 
ezein adingaberekin harremanik izan gabe, eta eskola, beraz, lehen 
esperientzia izaten da horrelako kasuetan; horrek guztiak, honenbestez, 
haurren gizarteratzea zailtzen du. Iraganeko beste garaietan baino 
lehenago hasten dira haurrak eskolan, baina oso sozializazio-
esperientzia gutxi izan ohi dituzte, eta eskolan sartzeko prozesua 
mugatzen du horrek.  
 

Bigarren hezkuntzan, haurrek gizarte-
harreman berriak sortzeko edota 
testuinguru desberdinetan zituzten 
harremanak lantzeko ohiturarik ez 
dutela adierazi dute irakasleek. Eta 
irakasleek horren adibide bat jartzen 
dute, eskolatik irekiagoa den beste 

ingurune batera joaten direnean (adibidez, txango baten bitartez) 
berdinen artean izan ohi dituzten harremanak, hain zuzen ere.  
 
Familiek, bestalde, kezka bat dute, haurrak eta nerabeak berdinen 
talde batean edota testuinguru jakin batzuetan (moldatu egin behar dute 
testuinguru horietan) modu egokian integratzea, hain zuzen ere. 
Guraso askok esan digute egokia litzatekeela seme-alabak "talde on 
batean" integratzea, nerabezarotik aurrera, taldearen presioa dela-eta, 
litekeena delako kontsumo edo jokabide arriskutsu edo desegokiekin 
hastea.  

 
Ildo horretatik, gurasoak haurren eta nerabeen ingurunea kontrolatzen 
saiatzen dira. Haur-hezkuntzan eta lehen hezkuntzan, kontrol hori 
eskola, ongi pasatzeko tokiak, adiskide-sareak (horien seme-alabekin 
astialdia eman dezaten) eta abar aukeratuz ezartzen dute gurasoek. 
Berdinen taldea aukeratzean haurra zuzentzen saiatzea posible izateari 
dagokionez, ez dago aho batezko adostasunik, haurraren aisia 
familiarekin lotuta dagoen bitartean hori denboraldi batez kontrola 
badaiteke ere, lehen hezkuntza amaitzen ari direnean egoera hori hautsi 
egiten baita. Gurasoen beste talde baten ustez, haurrak ingurune jakin 
batzuetara bidera daitezke behinik behin, baina pertsona zehatzak 
nerabeak berak aukeratuko ditu beti. 
 
Haurren eta nerabeen harreman-sareak kontrolatzeko beste modu bat 
ere badago, adiskideen familiekin komunikatzeko bideak ezartzea, 
hain zuzen ere. 
 

Haurren eta nerabeen harreman-sarea 
kontrolatzeko modu horiek guztiak 
gauzatzearen arrazoia zera da, haurrek 
eta nerabeek familiarekin ematen duten 
denbora murriztu ahala, berdinen taldea 

eta eragile sozializatzaileak gero eta garrantzitsuago bilakatzen direla 
iruditzen zaielako familiei. Horretaz gain, nerabezarora iristean, seme-
alabek “eragin txarrez” eta alderdi negatiboz betetako ingurune bati 
aurre egin behar izango diotela uste dute familiek, nerabezaroan 
gurasoekiko komunikazioa murriztu egiten dela eta segur aski seme-
alabek gai horiek guztiak familia barruan partekatzen ez dituztela alde 
batera utzi gabe. 
 

“Txangoren batera joaten 
garenean, ikaskide baten 
ondoan esertzen dira eta 

IPODa jartzen dute 
albokoarekin hitz egin 

beharrean” 
(Irakasleak) 

“Adingabeko atzerritarrek” 
“gatazkak sortzen dituzte 

eta agresiboak dira” 

(Lehen hezkuntza) 
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B. Gatazka 
 
Berdinen arteko harremanak gogobetegarri gisa balioesten dituzte 
haurrek eta nerabeek, baina logikoa denez, gatazkak sortzen dira maiz. 
Berdinen arteko gatazkak nabarmen garrantzitsuagoak izan ohi dira 
bigarren hezkuntzan.  
 
Irakasleek adierazi dutenez, DBHko hirugarren mailatik aurrera 
gurasoek zuzendutako gizarte-harremanen egitura hautsi egon ohi da. 
Adin hori baino lehenago, adingabeek gurasoen adiskide-sareko 
pertsonen seme-alabekin denbora ematea da ohikoena (normalean, 
aisialdia ez dute adingabe horiekin eman nahi izaten). Etapa hori amaitu 
ondoren, berdinen arteko gatazkak sortzen hasten dira, eta haurrek eta 
nerabeek gatazka horiek kudeatzeko zailtasun handiak izan ohi dituzte, 
horretarako esperientzia eta baliabiderik eduki ohi ez dutelako.  
 
Irakasleen ustez, 6 urtetik aurrera, eta bigarren hezkuntzako zikloaren 
amaierara arte, irudia eta familien estatus sozial eta ekonomikoa 
haurren eta nerabeen artean gatazkak sortu ohi dituen elementu 
bilakatzen da. Irainak ezaugarri fisikoekin ("gizena zaude eta zatarra 

zara"), edota familiaren estatusarekin 
(“zu ez zara oporretara joan”) lotuta 
egon ohi dira.  
 
Horrela, irakasleek esandakoaren 
arabera, lehen hezkuntzan ezaugarri 
fisikoei buruzko irainekin zerikusia 
izan ohi dute gatazkek, eta batez ere 
nesken artean sortu ohi dira. Mutilek, 
bestalde, gatazkak kirolean edota 

abilezietan oinarritzen jarraitzen dute, esaterako, kirolerako hain abilak 
ez diren beste mutil batzuk zirikatuz.  
 
Ohikoena gatazka talde barruan konpontzea da, ezein helduren 
laguntzarik gabe, baina gatazka larriagotzen denean, irakasleengana 
edota gurasoengana jo ohi dute. Berdinen arteko gatazkarik gertatzen 
denean, gazteenek hein handiagoan jo ohi dute helduengana.  
 
Gurasoen hitzetan, gatazkak indarkeria erabili gabe konpontzeko 
balioak transmititzen saiatzen dira. Hala eta guztiz ere, lehen 
hezkuntzako haurren kasuan zalantzak dituztela adierazi digute familiek, 
norbere defentsarako indarkeria erabiltzea justifikatzea egokia edo 
desegokia izateari dagokionez, batez ere oso txikiak direnean, eta 
kontuan hartuz une jakin batzuetan indarkeria salbuespen gisa 
erabiltzea legezkotzat jotzeko berezko irizpideak ezartzeko gaitasuna ez 
dutela adin jakin batzuetan.  
 
 
Irakasleek eta gurasoek genero-irakurketa bat egin dute sortzen diren 
gatazkei eta horiek konpontzeko formulei dagokienez. Horrela, mutilek 
estrategia fisikoagoak erabiltzeko joera dute (indarkeria ere bai), eta 
neskek, aldiz, elkarrizketan eta bitartekotzan oinarritutako jarduerak 
neurri handiagoan izan ohi dituzte.  
 
 
 
 
 
 
 

“Jotzen badute erantzun gabe 
alde egiteko esaten diot, baina 

bere burua defendatzen 
ikasteko esan beharko 

niokeela pentsatzen dut 
batzuetan; gaizki jokatzen ari 
ote naizen beldur naiz. Behin 

batean, masailekoa eman 
zioten parkean, eta geldi 

geratu zen, ezer ere egin gabe; 
bihotza erdiratu zitzaidan” 

(IGEak) 
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5.7.4 Balioak 
 

KONTSULTATUTAKO 
AGENTEAK  

Lehen hezkuntzako adingabeak 
Bigarren hezkuntzako adingabeak 
Gurasoak 
Irakasleak 

 

FUNTSEZKO IDEIAK  A. Haurtzaroko eta nerabezaroko balioak 
B. Haurrek eta nerabeek beren burua nola ikusten duten etorkizunean 

 
A. Haurtzaroko eta nerabezaroko balioak 

 
Familien ustez, ingurunea 
dinamikoa da eta gizartea beti ari 
da aldatzen; "gure gurasoek ere gu 
desberdinak ginela pentsatzen zuten, 
segur aski", baina hala eta guztiz ere, 
guztiek aitortzen dute belaunaldi 

berriak egun mugitzen diren ingurunea aldakorragoa eta konplexuagoa 
dela. Horrela, aukera konstruktiboena seme-alabei beren testuinguruan 

moldatzen irakastea dela deritzote, eta ez jada existitzen ez diren 
egitura eta formulei eusten irakastea. 
 
Antza denez, abiapuntua ez da gizarte-eredu hoberena, eta seme-
alabak egungo disfuntzioen isla dira. Belaunaldi kontsumista gisa 
definitzen ditugunean, askotan ez dugu kontuan hartzen gizartea ere 
kontsumista dela eta adingabeak kontsumismo horren isla eta 
adierazpena direla, eta ez haren kausa.  
 
Gurasoen iritziz, egungo haurrek eta nerabeek beste garai 
batzuetakoek baino esperientzia gehiago dituzte eta bestelako 
egoerak ezagutu dituzte, gero eta haur gehiagok bidaiatu baitute 
beste herrialderen batera eta gaur egun, haurrek, oso gazterik 
metatzen baitituzte askotariko esperientziak, aurreko garaiekin 
alderatuz. Bestalde, txanponaren beste aldea ere hor dugu: 
estresatutako haurrak, lan-modu desberdinak, exijentzia handia 
premiak berehala asetzeari dagokionez, eta babesa ideia nagusi gisa 
duen gizartea. Egoera horrekin bizitzen eta zirkunstantzia horietara 
egokitzen ikasi behar dugu, antza.  
 

Familien artean oso ohikoa den 
beldurretako bat zera da, seme-alaben 
dinamika pentsatu gabe eta 
lehentasunak, balioak eta berezko 
interesak kontuan hartu gabe jokatzea 
izatea, guztia berehalakoa denez eta 
duten denbora guztian lanpetuta eta 

gainestimulatuta daudenez, egungoa gogoeta egiteko denbora izatera 
ohituta ez dagoen belaunaldia dela kontuan hartuz. 
 

“Marraztu den mundu berri 
honetan mugitzen erakutsi 
beharko diegu, eta ez 
gureari eusten, gurea 

jadanik ez baita existitzen” 
(IGEak) 

“Zintzoa izaten irakasten 
saiatzen naiz ni, baina ez 
dakit egungo munduan 
horrek ez ote dion 
nahigabea ekarriko, 
poztasunaren ordez” 

(IGEak) 
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Bestalde, familiek seme-alabei balio jakin batzuk transmititu nahi 
dizkietela dirudi, hala nola solidaritatea, indarkeriarik eza, enpatia, eta 
abar, baina gurasoak ez daude seguru balio horiek egungo gizartean 
funtzionatuko ote duten. Hona hemen egungo gizartean “arauzkoak” 
diren balioen eta “erabilgarriak” direnen arteko kontraesan horren 
adibide bat: indarkeriarik ezako hezkuntza, kontuan hartuz egungo 
gizartean indarkeria berezko helburuak lortzeko ohiko tresna gisa 
erabiltzen dela. Indarkeriazko jokabideek zuzendutako egungo 
munduan haurrak indarkeriarik ezean hezteak, gurasoen ustez, 
horrelako egoerei aurre egiteko tresnarik gabe uzten die haurrei 
beharbada.  

 
Irakasleak eta gurasoak kontsultatu 
ondoren agerian geratzen denez, 
helduek sortu dugun gizartearen 
adierazpena dira gure haurrak eta 
nerabeak.  Ildo horretatik, adingabeen 
eta nerabeen balioak eta ezaugarriak 
(beldurrak, segurtasun-gabeziak, eta 
abar), agian, helduenekin lotuta daude, 
baina helduen kasuan, errealitatearen 
gainean hausnartzeko aukera dute, 
konponbideren bat aurkitzeko xedez, 
eta gazteek, aitzitik, ezin dute halako 
ariketarik egin. Horregatik, adingabeek 
gizartean ere badauden eta helduen 
ezaugarriak kopiatzen dituzten balio 

berberak dituztela deritzote irakasleek: “gazteak helduen ispilua dira”, 
“gazteak gu garenaren araberakoa dira”.  
 

Halaber, honako hau ere uste dute: gaur egun, inoiz baino gehiago, 
hezkuntza-sistematik hartzen diren balioak oro har gizartetik eta 
zehazki familietatik hartutakoen desberdinak dira, eta are gehiago, 
batzuetan, kontraesankorrak ere izan daitezke; horregatik, eskolek 
balioak transmititzeko duten gaitasuna murrizten ari dela dirudi; 
“eskolan, lankidetzaren balioa lantzen da, baina gizarteak eta familiek, 
aitzitik, lehiakortasuna saritzen dute”. 
 
Bestalde, batzuetan beren ametsak haurrengan proiektatzen 
dituztela aitortzen dute familiek: “ez dakigu noraino irits daitezkeen 
gure seme-alabak, eta beti errealistak ez diren ametsak proiektatu ohi 
ditugu”. Orobat, hasiera batean egokiak ez diruditen edota 
diskurtsoaren arabera gaitzesten dituzten erreferentziazko ereduekin 
lotuta daude amets horietako asko: “alaba modeloa edota semea 
futbol-jokalaria izango dela eta pobreziatik aterako zaituela uste duzu, 
baina haur bakoitza eman dezakeenaren arabera balioetsi behar da”.  
 
Belaunaldi berri horiek beste ezaugarri bat ere badute, 
gainestimulatuta daudela, isilik egotera eta aspertzera ez daudela 
ohituta eta hutsunea estimuluekin bete behar dutela. Horri dagokionez, 
gizarteak ez du estimulurik gabeko gunerik faboratzen edo sortzen, eta 
beti “gauza dibertigarriak” egiten egon beharra sustatzen du.   
 
Irakasleen ustez, isiltasuna oso garrantzitsua da norbere buruarekin 
konektatzeko eta “nola zauden jakiteko, gogaitzen zaituen zerbait ote 
dagoen. Isiltasunetik baino ezin dugu konektatu eta hasi”. 
Sentimenduei izenak jarriz sentimenduak zehaztu behar direla 
deritzote, nerabeek beren burua ezagut dezaten, eta baita gainerako 
nerabeak eta beren ingurunea ere: “isiltasuna kentzen badiegu, aukera 
hori galtzen dute”. 

Irakasleek eta gurasoek 
haurtzaroaren eta 

nerabezaroaren gainean 
egindako argazkia: 

Egozentrikoa, ez oso 
enpatikoa, kontsumista, 

erantzukizunak ez dituzte 
beren gain hartzen baina 

eskubideak exijitzen dituzte, 
ahaleginari balio txikia 

ematen diote, 
frustrazioarekin tolerantzia 

gutxi dute, manipulazio-
estrategiak dituzte, eta 

arrakasta izatea gehiago 
exijitzen zaie. 
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Belaunaldi berri horien balioak, gurasoek eta irakasleek egindako 
diagnosiari jarraiki, honako hauek ditugu: 
 

- Haurrek oso jokabide egozentrikoak dituztela, eta beraz, 
enpatiarako duten gaitasuna oso mugatuta dagoela uste 
dute. Irakasleek adierazi dutenez, jokabide horiek familia-
jarraibide eta -dinamika jakin batzuekin oso lotuta daude; 
jarraibide eta dinamika horien eraginez, haurrak guztiaren erdian 
daude: “nagusi dira beren etxeetan, eta arreta guztia erakartzen 
dute”.  

 
- Haurren eta nerabeen heldutasun-faltaz hitz egin digute 

irakasleek; heldutasun-falta hori eskola barruan izandako 
zenbait jokabidetan ikus daiteke, esate baterako, denbora 
guztiak galdetzea eta edozein eskola-jarduerari aurre egiteko 
oso ekimen gutxi erakustea; “testu bat ematen badiezu, ez 
dakite zer egin testu horrekin”. Heldutasun-falta horrek zerikusia 
dauka familiek gehiegi babestearekin, baina eskoletan ere 
horrelako portaerak indartzen dira, “guztia eginda emanez”.  
Irakasleek onartzen dute zenbait kasutan haurren eta nerabeen 
gurasoak izango balira bezala jokatzen dutela; “zerbait 
gogorarazteko deitzen diezu edota eskolako lan gisa etxerako 
ematen dizkiezun jardueretako bakoitzean zehazki zer egin 
behar duten markatzen diezu”. Horren ildotik, haurrek eta 
nerabeek ere, batzuetan, familiakoak izango balira bezala 
tratatzen dituzte irakasleak: “beren ama izango bazina bezala 
tratatzen zaituzte batzuetan, eta eskailerak korrika igoz 
azterketa bat gainditu dutela esaten dizute”. 

 

- Adingabeak kontsumo-sinboloak bilakatu dira, eta familien –
eta oro har, gizartearen– adierazpena dira. Gizartea 
kontsumistagoa da, eta ondorioz, haurrak ere bai. Alternatiba 
asko dituzte inguruan, eta horregatik, zoriontsu izateko gauza 
material gehiago behar dituzte. 

 
- Oso lehiakortasun-karga handiko jokabideak atzeman dira 

belaunaldi berri horietako haurren eta nerabeen artean. 
Lehiakortasun hori aurreko garaietan baino askoz ere handiagoa 
da: “lehen, egiten zenituen gauzetan ona izan behar zenuen, eta 
gaur, berriz, onena izan behar duzu”.  

 
- Gizarte-presio eta exijentzia handiagoa, haurrak eta nerabeak 

“onenak izan daitezen”. Presioa handiagoa izate horrek 
antsietatea eragiten die haurrei eta nerabeei.  Sozietatea 
(orokorrean), gero eta neurri handiagoan, emaitzetan oinarrituta 
dago, garrantzitsuak izan litezkeen beste hainbat alderdi 
baztertuz, eta hori dela-eta, haurrenganako eta nerabeenganako 
exijentzia handiagoa izate hori nota onak ateratzean funtsatzen 
da nagusiki. Eskolan nahiz familia barruan haurrekin eta 
nerabeekin lan egiterakoan honako hau ulertzea beharrezkoa 
izateari buruzko hausnarketa egin dute gurasoek: “pertsonen 
proiektu batean gaude, eta ez ikasle onen proiektu batean”. 

 
- Ez dute betebeharrik/erantzukizunik beren gain hartzen, 

baina gero eta eskubide gehiago eskatzen dituzte. Irakasleen 
ustez, erantzukizunak beren gain ez hartzearen kausetako bat 
familien barruan dago: “nik esaten diet eskolako lanak egitea 
betebeharra dela, baina gero, etxean, gurasoek ez dituzte 
etxeko lanak egitera behartzen, eta are gehiago, batzuetan, 
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etxeko lanak ez egin izana agertzeko aitzakiak bilatzen 
laguntzen diete”. Haurrek eta nerabeek zailtasunak dituzte 
beren ekintzengatik erantzuteko, eta duten erantzukizuna 
saihesteko aitzakiak erabiltzeko joera dute. Irakasleek familia-
esparruan arauak eta mugak falta direla aipatu dute, haurrek eta 
nerabeek erantzukizunak beren gain ez hartzearen faktore 
nagusi gisa; lehen esan dugun bezala, gurasoek haurren eta 
nerabeen jokabide hori justifikatu eta onartu ohi dute, eta beraz, 
gurasoen babesa izaten dute horri dagokionez. “egungo 
gizartean, besteek dute errua beti, normalean, ez dagoen 
norbaitek”. 

 
� Adingabeek erantzukizunik beren gain ez hartze hori 

dela-eta, eguneroko alderdiei aurre egiteko 
zailtasunak izan ohi dituzte (”ez dakite noiz behar 
duten boligrafo bat”), eta horretaz gain, ekintza guztiek 
ondorioak dituztela ez dakite. 

� Ideia horren ildo beretik, irakasleek “saminduta 
sentitzearen kultura” gisa definitutakoa ere hor dago. 
Adingabeak beste pertsonaren bat erantzule eta 
erruduntzat hartzen saiatzen dira, aitzakiak bilatu ohi 
dituzte: “zergatik esaten didazu niri bakarrik? besteek 
ere egin dute!”, “berak jo nau ni lehenago, nik ez dut 
errurik”; horretaz gain, gurasoek jokabide hori 
indartzeko joera dutela deritzote irakasleek. 

 
- Ahaleginaren balioari garrantzi gutxiago ematen zaio, eta 

horregatik, gauzak ahaleginik egin gabe lor daitezkeela 
transmititzen da gero eta hein handiagoan. Irakasleen iritziz, 
errealitate hori aurreko garaietan baino zabalduago dagoela 

dirudi. Belaunaldi horiek “hemen eta orain” deritzonaren 
belaunaldiak ditugu, hots, dena berehala eta ahaleginik gabe 
lortu nahi dute, eta hori gertatzen ez denean, ezin dute 
frustrazioa onartu. Gauzak lortzeko egin beharreko sakrifizioa 
eta ahalegina balioesten ez duen belaunaldia da egungoa: 
“kostatzen dena nekagarria da, eta zertarako egingo dut”. 
Ahaleginaren kulturarik ez egote horrek telebistako 
erreferentziazko ereduek izandako aldaketarekin ere zerikusia 
badauka: “guk, lehen, Espinete genuen, hau da, inolako 
maltzurkeriarik gabeko pertsonaia inuzente bat, baina gaur egun 
edozer gauza egitea erraza dela ikusten dute, honako hau 
pentsatuz: `Gran Hermano-ra joaten banaiz, zirriak egingo ditut 
hirurekin kondoirik gabe, eta gainera aberastuko naiz`”. 
Bestalde, familiek edonolako jokabideengatik saritzen dutela eta 
sariak ahaleginaren proportzionalak ez direla uste dute 
irakasleek: “lehen, pentsaezina den gazteleraz `ni-ni´ deritzen 
belaunaldien fenomenoa; ikasi nahi ez genuela? Ba eraikuntzan 
lan egitera. Orain, ostera, ikasten edo lan egiten ez duten 
nerabeak beren etxeetan ikus daitezke”. 

 
- Tolerantzia gutxi frustrazioarekin, babesten dituen 

ingurunean bizi direlako (familia eta gizartea), erraztasun eta 
laguntza guztiekin, dena egina dutela, eta abar, eta horren 
eraginez, haurrek eta nerabeek frustrazioa onartzeko eta 
bideratzeko zaitasunak dituzte. 

 
- Haurrak eta nerabeak manipulatzaileak dira, nahiz eta 

ezaugarri hori gurasoengan ere badagoen, eta oro har, baita 
gizarte osoan ere. Horren adibide gisa, gurasoek argudio-mota 
jakin batzuk erabili ohi dituzte (esaterako, “zure adiskideek asko 
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ikasten dute, zuk ere asko ikasi beharko zenuke”) eta beraz, 
haurrek eta nerabeek ere horrelako argudioak erabiltzeko 
ohitura dute (“nire lagunei joaten uzten diete”). 

 
- Markaren balioa. Aurreko garaietakoak baino askoz ere 

klasistagoak dira egungo belaunaldiak, oso “markistak”, alegia.  
 

Gurasoek funtsezkotzat jotzen dute 
haurtzaroan balio jakin batzuk 
transmititzea, arrastoa utz dezaten eta 
lehen eta bigarren hezkuntzan gara 

daitezen. Balio horiek lantzea garrantzitsua dela deritzote, belaunaldi 
berrietan horiek murrizten ari direla atzeman baitute. Hona hemen 
landu beharko liratekeen balioak: enpatia, solidaritatea eta lankidetza, 
erantzukizuna, tolerantzia frustrazioekin, ezezkoak onartzea eta 
motibazioa ikasketekin.  
 
Jarraian, ondorengo koadroan laburbildu ditugu haurtzaroko eta 
nerabezaroko balioen adierazpena eta deskribapena, gurasoek eta 
irakasleek lehen eta bigarren hezkuntzan atzemandako agerpen 
zehatzetan oinarrituz: 
 

LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

- Berdinen taldearekiko eta 
gurasoekiko komunikazioan 
errespetu-faltak atzematen hasten 
dira 

-  Adin horretan, oso “markistak” 
izaten hasten dira, eta portaera 
klasistak atzematen dira 

- Talde horretan, berdinen arteko 
harremana konparaketetan 

-  Nerabezaroa funtsezko garaia da, eta 
luzatu eta aurreratu egin da  

- Segurtasun-gabeziak izaten hasten dira 
(ziklo horretan, urduriago egon ohi dira, 
eta batere seguru ez; 12-14 urterekin 
hasten da hori) 

- Gizarteak eta gurasoek onenak izatea 
exijitzen diete. Emaitzak lortzeko presio 
handia dute, eta horrek estresa eta 

oinarrituta dago hein handi batean: 
“horrek dauka edo hark egiten du” 

- Adin-talde horretako gizarte-
harremanak oso itxiak izan ohi dira, 
eta eskola-esparrura mugatuta egon 
ohi dira. Batzuetan, erlazionatzeko 
gizarte-abileziarik ez dutela uste 
dute 

- 

antsietatea sortzen du 
- Interes gutxi erakusten dute inguruan 

gertatzen diren gauzekin 
- Oso zorrotzak dira beren eskubideekin 

(“dena eskubide gisa ikusten dute, 
ahaleginik gabe, beren eskubide guztiak 
lortzen dituzte”), eta argi dute familiak 
eta gizarteak babesten dituztela, 
batzuetan, baita ekintzak alde batera 
utzita ere 

Jarraitzen du 
Gutxi lan egitea eta asko 

irabaztea. Gizarte-
arrakastaren seinale berria 
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LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

- Irakasleen hitzetan, haurrek ez 
dakite bakarrik jolasten, ezta gauza 
jakin batzuk egiten ere, horren truke 
sariren bat jasotzen ez badute. Ideia 
hori haurrek autonomiarik ez 
izatearekin eta sarien bitartez 
lehiakortasuna bultzatzen duen 
eredu amerikarrarekin lotuta dago.  

- Irakasleen hitzetan, telebista ikusten 
eman ohi duten denborak eragina 
du adin-talde horretan mundua 
ikusteko duten moduan. Genero-
rolei edota bikote-harremanei 
dagokienez erabat estereotipatuta 
egon ohi diren mezuak igortzen ditu 
telebistak (esate baterako, Disney 
Channel kanalean) 

- Gauzatutako delitu-egintzak zigorgarriak 
ez direla badakite, eta horrek 
nolabaiteko boterea ematen die. Botere 
handia dute eta horretaz baliatzen dira 

- Eskubideen eta betebeharren arteko 
gatazka sortzen da. Eskubideak teoriari 
dagokionez kontrolatzen dituzte eta beti 
planteatzen dituzte, baina familiak eta 
gizarteak (orokorrean ) adingabeak 
gehiegi babesten dituztelako, dituzten 
betebeharrak zeintzuk diren ez dakite 
ondo, edo betebehar horiek bigarren 
mailako garrantzia izan ohi dute 

- Ahaleginik gabe lortu nahi dute dena, 
gutxi lan egitearekin eta diru asko 
irabaztearekin amesten dute. Telebistak 
eta gizarteak (orokorrean) transmititzen 
dituzten ereduei jarraiki, zenbait 
pertsonak inolako ahaleginik egin gabe 
aberastea lortzen dute; hori da, hain 
zuzen, gizarte-arrakastaren seinale 
berria 

- Gertatzen zaizkien gauzei heltzerakoan 
nahasmendu emozional garrantzitsua 
dutela agerian geratzen da:  “erabat 
nahasita daude”. Ematen duenez, 
emozioak behar bezala kudeatzeko 
arazoak dituzte nerabeek 

- Nerabeen portaera sutsuagoa da gaur 
egun, gizarteak aukera ugari eskaintzen 
baitizkie eta bizi diren mundua 
korapilatsua baita 

- Homofobiazko jarrerak eta portaerak 
atzeman dituzte irakasleek 

 
Ahaleginaren kultura, gauzekin duten gogobetetze-maila txikia, norberak 
lortutako gauzak balioesteko gaitasunik eza, irudimenik eza, eta beste 
hainbat ezaugarri, bestalde, haurrei eta nerabeei gaur egun transmititzen 
zaizkien balioen zuzeneko ondorioak dira, gurasoen eta irakasleen 
ustetan. 
 
Irakasleei eta gurasoei kosta egiten zaie haurrengan eta 
nerabeengan balio positiboak aurkitzea, ez baita batere ohikoa horri 
buruz modu naturalean hitz egitea gaur egungo egoeraren diagnosia 
egitea proposatzen diegunean. Premiak identifikatzeari gagozkiola, 
alderdi negatiboez hitz egiteko joera handiagoa izatea logiko samarra 
bada ere, irakasleak eta gurasoak harrituta geratu dira horretaz 
jabetzean. Horrela, zera zehaztu dute, haur eta nerabe guztiek horiei 
egotzitako ezaugarri “negatiboak” ez dituztela eta oro har “maitagarriak” 
direla. 

Berariazko ariketa egiteko proposatu 
diegunean, gurasoek irakasleek baino 
balio positibo gehiago atzeman 
dituzte orokorrean; horrenbestez, 
irakasleak pesimistagoak dira horri 

dagokionez. Irakasleek, horrela, haurren eta nerabeen balio positiboak 
zerrendatzen saiatzen ari direla ere elementu negatiboren edo arrisku-
elementuren bat adierazteko joera  izan dute.  
 
Irakasleek nahiz gurasoek bi elementu nabarmendu dituzte belaunaldi 
berri horien balio positibo gisa. Lan anitzetarako gaitasuna eta hain 
lineala ez den logika; horietaz gain, egungo belaunaldiaren prozesu 
mentalak bizkorragoak eta eraginkorragoak dira informazioa kudeatzeari 
dagokionez, eta horregatik guztiagatik, aurrekoak baino prestatuago 

“Adimentsuagoak eta 
ederragoak dira, oro har, 
arraza hobetu dugu” 

(IGEak) 
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dago. Bestalde, askatasun handiagoko testuinguruetan hazi eta bizi 
ohi direnez, hurbileko eta konfiantzazko harremanak ezar ditzakete 
helduen munduarekin, aukera gehiago dituzte horretarako.   
 
Gainera, beste zerbait ere nabarmendu dute, elkarrekiko laguntzaren 
kontzeptua dagoela haurtzaroan eta nerabezaroan, batez ere 
nerabezaroan.  
 

IRAKASLEAK GURASOAK 

- Helduekiko konfiantza eta 
hurbiltasun handiagoa dute 

- Informazioa hobeki 
maneiatzen dute; halere, hori 
behar bezala ez dira erabiltzen 
ari, antza 

- Prestakuntza handiagoa; 
halere, emaitzen exijentzia ere 
handiagoa da 

- Komunikazioaren teknologiak 
maneiatzen dituzte (Internet, 
mugikorra eta abar) 

- Askatasun handiagoko 
testuinguruetan bizi dira, eta 
horri esker, naturaltasun 
handiagoa dute elkarrekiko eta 
helduekiko harremanetan 

- Askatasuna kentzen dieten 
gaiekin jarrera kritikoagoa dute; 
aitzitik, “gero ez dakite 
argudiatzen” 

- Aldi berean hainbat lan egiteko gai dira, 
esate baterako, Interneten daudela, 
informazioa kontsultatzen ari dira eta aldi 
berean, musika jaisten edo lagunekin 
txateatzen 

- Informazioa beste modu batean kudeatzen 
eta xurgatzen dute, arinagoak eta 
eraginkorragoak diren prozesu mentalen 
bitartez, hain zuzen ere. Horri dagokionez, 
helduagoak dira (betiere duten adina kontuan 
hartuz), berehala maneia dezaketen 
informazio kantitateari dagokionez  

- Informazioari dagokionez, aukera eta sarbide 
gehiago dituzte, “aukeren belaunaldia da”. 
Toki gehiagotara bidaiatzeaz gain, leku eta 
pertsona desberdinak ezagutuko ditu egungo 
belaunaldiak  

- Pentsamolde irekiagoa dute, askotariko 
egoerak eta pertsonak ezagutzen baitituzte. 
Halaber, mundura irekiagoak daude 

Jarraitzen du 

IRAKASLEAK GURASOAK 

 - Gurasoekin eta irakasleekin (oro har, heldu 
guztiekin) dituzten harremanak hurbiltasun 
handiagokoak dira, eta komunikazio 

handiagoa dago 
- Bekatuari eta munduaren ikuskerari 

dagokienez, presio kristaua desagertu da 
(horren arabera, dena ongiaren edo 
gaizkiaren barrukoa da, tartean ez dago ezer 
ere), eta beraz, lasaitasunez gaindi ditzaketen 
aukera eta bizipen gehiago dituzte 

- Askatasun handiagoa dute, baina horren 
truke, gurasoek eta irakasleek mugak eta 
arauak ezartzeko zailtasun handiagoak dituzte 

- Baketsuagoak eta elkarrizketatzaileagoak 
dira 

 
B. Haurrek eta nerabeek beren burua nola ikusten 

duten etorkizunean 
 
Lehen hezkuntzako haurrek oso modu abstraktuan hitz egin digute 
beren etorkizunaz, eta hori normala da, kontuan hartuz litekeena dela 
zehazteko galdetu dizkiegun gaietan sekula ez hausnartu izana sakon.  
 
Lan-etorkizunari dagokionez, haurrek aipatutako lanbideen zerrendan 
lanbideak generoen arabera bereizita daudela nabarmena da. Batetik, 
mutikoek gizonen atribuzioak dituzten lanbideak aipatu dituzte 
(astronauta, ingeniaria eta abar), eta neskek, berriz, historikoki 
emakumeekin lotura handiagoa izan duten lanbideak aipatu dituzte hein 
handiagoan (estetizista, edota irakaslea). Hala eta guztiz ere, neskatoak 
gizonen munduarekin lotutako lanbideekin zerikusia duten etorkizuneko 
agertokietan txertatzen direla ikusi dugu (medikua, edota auzitegiko 
medikua); aitzitik, mutikoen artean ez dugu horrelako portaerarik 
atzeman, mutikoek gizon gisa izango duten rolaren barruko lanbideekin 
amesten jarraitzen baitute.  
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Lehen hezkuntzan nabarmendutako 
lanbideen barruan, “eredu berriak” 
daudela ere atzeman dugu, esate 
baterako, eliteko kirolariak (mutilen 
kasuan), eta pasarelako edota aldizkariko 
modeloak (nesken kasuan). Gainera, 
etorkizunari egindako erreferentzia 

batzuk (ez dute zertan lanarekin lotuta egon) nabarmentzekoak dira, 
aberats bilakatzearekin edota telebistan lan egitearekin (zentzu 
zabalean) zerikusia baitute, lanbide zehatzik aipatu gabe, esaterako 
aktorea edota aurkezlea.  
 
Lehen hezkuntzako haurrek hainbat aldiz aipatu duten beste gai bat ere 
badago, etorkizunean dirua izatea, hain zuzen ere. Diru gehiegi izateak 
arazoak ekar ditzakeela ere adierazi dute (“diru gehiegi baduzu, 
norbaitek erailtzeko arriskua duzu”), eta beraz, egokiena bizitza erosoa 
eta atsegingarria izateko behar bezainbeste diru izatea dela deritzote. 
Ohikoena honako erreferentzia hau izan da: “orain duguna baino apur 
bat gehiago edukitzea”. 
 

Egoera pertsonala zehazteko 
galdetzean, genero-desberdintasun bat 
nabarmendu da. Neskek egoera 
pertsonala bikotekidea edota familia eta 
seme-alabak izatearekin lotzeko joera 
dute, eta mutilek, ostera, lehenik eta 
behin irudi pertsonalarekin edota 
etorkizunean izango dituzten gauzekin 
zerikusia duten gaiak edo alderdiak 
aipatzekoa (“ni gihartsua izango naiz”, 

“aberatsa izango naiz”, edo “ni eliteko kirolaria izango naiz”). Edonola 
ere, nesken eta mutilen aburuz, zoriontasunak, normalean, bikote-bizitza 
izatea dakar, eta baita etorkizunean seme-alabak izatearekin ere 
(nesken kasuan, neurri handiagoan).  
 

Kontsultatutako ia nerabe guztiek 
ikaskuntza eta lana lotzen dute 
etorkizunean nahi duten agertokiarekin, 
eta deskribatutako lanbide- eta bizitza-
egoeren ezaugarri nagusia 

egonkortasuna da.  
 
Gehienek berezko etxearekin, lan egonkorrarekin eta bikotekidearekin 
ikusten dute beren burua etorkizunean. Nesken kasuan, gainera, 
gehienek seme-alabekin ikusten dute beren burua etorkizunean. Kasu 
gutxi batzuetan, hasiera batean ezegonkorragoak diruditen egoera 
atipikoak deskribatu dituzte, esate baterako, adiskideekin pisu 
partekatuetan bizitzea, edota bakarrik, bikotekiderik gabe. Gainerako 
kasuetan, honako hauetaz hitz egin dute funtsean: hezkuntza, familia, 
lana, etxea, behar beste diru eta egonkortasuna. Horretaz gain, atzerrian 
ikastea edota bidaiatzea ere aipatu dute kasu gutxi batzuetan. Neskek 
egindako deskribapenak xehatuagoak eta askoz ere planifikatuagoak eta 
antolatuagoak dira, eta mutilek, berriz, aipamen lauso eta 
abstraktuagoak egin dituzte. 
  
Horri dagokionez, deigarria da irakasleek eta gurasoek honako hau 
atzeman izana: ikasketekiko motibazioak behera egin du, baina aldi 
berean, kontsultatutako nerabeek nahi luketen etorkizuneko erreferentea 
dira ikasketak. Mutilek nahiz neskek kontatu digutenez, gustuko ez 
dituzten irakasgaiak dituzte gaur egun, eta irakasgai horiek epe motzeko 

Lehen hezkuntzako haurrek 
modu abstraktuan hitz 

egiten dute beren 
etorkizunaz. 

Eredu berriak agertzen dira: 
eliteko kirolariak eta 

pasarelako modeloak 
Lanbide-egoera eta egoera 

pertsonal egonkorrekin 
lotzen dute nerabeek beren 

etorkizuna.  

Neskatoek familia- eta 
bikote-bizitzari buruzko 

ideia planifikatu eta 
hausnartuagoa dute, zenbat 
seme-alaba izango dituzten, 

horien ezaugarriak eta 
izenak zeintzuk izango diren 

eta horiek zein adinekin 
izango dituzten zehaztuz, 

besteak beste. 



   
  Ingurunea eta gizarteratzea 

 153

153 
153 

erabilgarritasun praktikorik ez dutela deritzote, baina hala ere, 
unibertsitate-ikasketekin lotzen duten hurbileko etorkizunean 
interesagarriagoak eta bizitzarako erabilgarriagoak izango diren 
irakasgaiak ikastea espero dute.  
 
Lehen hezkuntzako haurrekin oro har gertatzen zen bezala, 
zoriontasunak bikotekidea edukitzea dakar nesken nahiz mutilen 
aburuz, baina iritzi hori zabalduagoa dago nesken artean: “bikotekiderik 
ez baduzu, ez zaude erabat beteta”. Zenbait neskaren ustez, amatasuna 
esperientzia utziezina da, zoriontasuna ematen duena eta bizitzari 
egonkortasuna ematen eta benetan garrantzitsuak diren alderdietan 
kontzentratzen laguntzen duena: “seme edo alaba bat izateak zentratzen 
laguntzen dizu, gaztea zarenean parranda egitera ateratzen zarelako, 
eta zaindu beharreko norbait baduzu, berriz, arduratsuago bilakatzen 
zarelako”.  Zaharragoak direnean bakarrik egongo ez direla ziurtatzeko 
modua ere bada amatasuna.  
 

Ordena hona hau litzateke, antza: 
adiskideak, mutil-laguna, senarra, seme-
alabak eta ondoren, aiton-amonak. Joera 
adierazitako ordena hori desiragarri gisa 

onartzea da, baina hala eta guztiz ere, pausoetako bat ez ematea ere 
posible da, esate baterako, seme-alabak izateko pausoa; haatik, pauso 
hori ez ematea mutilen kasuan nesken kasuan baino nabarmenagoa da.  
 

Nola ikusten duzue zuen burua hamar urte barru? 

- Ikasten, eta denboraldi baterako, Ingalaterran edo Frantzian ikasketa-egonaldi bat 
egiten 

- Ikasten, pisua partekatzen eta seme-alabekin, lanean eta bidaiatzen 
- Ikasten, bidaiatzen eta asteburuetan lan egiten 
- Buru-belarri ikasten, lanean hasi baino lehen 

- Adiskideekin pisua partekatzen, lanean dirua aurrezteko eta atzerrira joan ahal 
izateko 

 
 
Mutilak: 
- Elektrizitate- eta elektronika-gaietan lan egiten 
- Ni hiritik kanpo ikasten 
-  Mekanikari-lanak egiten, bikotekidearekin (ezkondu gabe), eta neurea den etxe 

betan bizitzen saiatuko nintzateke 
- Lanean, bikotekidearekin (saiatu naiz, behinik behin), seme-alabarik gabe 
-  Ikasten eta asteburuetan lan egiten, bikotekidearekin baina seme-alabarik gabe, eta 

neure etxean 
-  Lanean eta medikuntza ikasten, gurasoekin bizitzen baina bikotekidearekin 
- Lanean edo ikasten, bikotekidearekin baina seme-alabarik gabe, eta gurasoen 

etxean;  dirua irabazten dudanean, pentsatuko dut nola lortu neure etxe propioa 
- Suhiltzaile gisa lan egiten, bikotekidearekin baina seme-alabarik gabe, eta neure 

etxe propioan 
Neskak: 
-  Lanean, bikotekidearekin eta alaba batekin 
- Astronomia ikasten, neure etxe propioan eta bikotekidearekin baina seme-alabarik 

gabe 
- Unibertsitatean ikasten, neure etxe propioan eta bikotekidearekin  
- Haur txiki batekin, praktiketan lanean eta medikuntza ikasten, bikotekidearekin eta 

neure etxe propioan bizitzen 
- Interiorismo-ikasketak amaitzen, lan bila, txalet batean bikotekidearekin bizitzen 

baina seme-alabarik gabe 28 urte bete arte; orduan, seme-alabak izango ditut 
- Asteburuetan denda batean egingo dut lan, eta ikasi egingo dut aldi berean; 

bikotekidea izango dut, ezkondu gabe, eta gurasoen etxean biziko naiz pisu bat 
alokatzeko dirua lortu arte.  

 

 “Adiskideak, mutil-laguna, 
seme-alabak, eta gero, 
aiton-amonak izatea” 
(Bigarren hezkuntza) 
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5.8.- Haur eta nerabeentzako arretaren 

erronkak 
 

KONTSULTATUTAKO 
ERAGILEAK  

Gurasoak 
Irakasleak 

 

Gurasoek eta irakasleek erronka jakin batzuk identifikatu dituzte 
haur eta nerabeekiko esku-hartzean. Hainbat galdera egin dizkiegu 
gurekin lan egin duten taldeei: Zer da zuentzat kezkagarriena? Nola uste 
duzue konpon daitekeela identifikatutako kezka bakoitza? Zein 
konponbide ikusten dituzue? Zer egin liteke? Zuen ustez, zein eragilek, 
taldek edo pertsonak egon beharko lukete inplikatuak hobekuntza 
horretan?  

 
Hurrengo orrialdeetan, erronka horiek kategoria zabaletan multzokatu 
nahi ditugu, horren barruan dauden gako-alderdiak eta informazioa 
eman digun eragilea adieraziz (irakasleak edo gurasoak). Gainera, kasu 
batzuetan erantzukizunen banaketa ere adierazi ahal izan da, baita hori 
gauzatzeko moduari buruzko proposamen bat ere –garrantzitsua da 
kontuan hartzea ikerketa honen helburuetako batek eremu horretan lan-
erronkak identifikatzea biltzen badu ere, horretan sakontzeak bere 
mugak gainditzen dituela, baina etorkizuneko lanetan bete daiteke–. 

 
Hala ere, horren aurretik, honako alderdi hauek azpimarratu nahi 
ditugu: 

 

- Arauak eta mugak ezartzea da erronka nagusietako bat. Erronka 
horrekin batera, lan- eta familia-bizitza bateragarri egitea 
nabarmentzen da, haurrak eta nerabeak beren familiekin denbora 
gehiago egotea bultza dezakeelako, baita haiek eredu, muga, eta 
abar gehiago izatea ere. 

 
- Irakasleek eta gurasoek diskurtso bera dute muga eta arau 

horiek ezartzeko premiari buruz, baita haurrek eta nerabeek bere 
gain hartu beharko lituzketen betebeharrei edo erantzukizunei 
buruz ere. Era berean, bat egiten dute ere hezkuntzari, familiari eta 
gizarte osoari dagokion lana dela esatean. Hala ere, irakasleen 
diskurtsoetan ohartarazten da, betiere horien ikuspuntutik, egoera 
problematikoa sortzearen erantzukizuna neurri handi batean 
gurasoei dagokiela, eta, beraz, konponbideak nagusiki familiaren 
eremuan egin behar direla adierazten dute.  

 
- Haurren eta nerabeen autonomiaren sustapena da irakasleek eta 

gurasoek gehien aipatzen duten gaietako bat, hain zuzen ere, 
txostenean zehar adierazi dugunez, autonomia-gabezia horren 
atzean honako hauek daudelako: gainbabesa, haurtzaroko eta 
nerabezaroko erantzukizunik eza, eta betebeharrik bere gain ez 
hartzea, esate baterako. 

 
- Irakasleen ustez premiazkoa da Administrazioak hezkuntzaren 

arloko lanean protagonista izatea (baliabide gehiago, 
hezkuntzaren munduaren ezagutza-maila handiagoa legeak 
egiterakoan, eta abar), baina baita familiaren arloko lanean ere, 
lan- eta familia-bizitza bateragarri egitea bultzatzen duten neurriak 
eta laguntzak sustatuz. Gurasoek, beren aldetik, lan- eta familia-



   
  Haur eta nerabeentzako arretaren erronkak 

 155

155 155 

bizitza bateragarri egitearen eremuan Administrazioaren 
protagonismoa azpimarratzen dute.  

 
- Irakasleak dira, neurri handiagoan, erronka gisa ikusten dutenak 

seme-alabak zaindu eta heztearen eremuan familiak egin duen 
erantzukizunen eta zereginen eskuordetzea berriz orientatzeko 
premia. 

 
- Balioen hezkuntzaren garrantzia ere erronka nagusi gisa 

azpimarratzen da, baina familiak dira nagusiki kezka hori adierazi 
dutenak. 

 
- Gurasoak dira hezkuntza-eredua aldatzeko premia gehien 

aipatzen dutenak, integralagoa egite aldera. 
 

- Arauak eta mugak ezartzearekin lotutako erronkari dagokionez, 
irakasleek zein gurasoek beharrezko gisa identifikatzen duten 
arren, eremu bakoitzari dagokion erantzukizun-mailari buruz ez 
dira ados jartzen; irakasleek nagusiki familiaren eremutik landu 
beharreko alderdi gisa ikusten dute, eta gurasoek, aldiz, familiaren 
eta arlo akademikoaren artean partekatu behar den erantzukizun 
gisa ikusten dute. Beste alderdi batzuek adostasun maila 
handiagoak dituzte irakasleen eta gurasoen artean, esku hartu 
behar duten eragileei dagokienez edo aurre egin behar zaion 
moduari dagokionez; horren adibide dugu Administrazioaren 
inplikazio handiagoa hezkuntzako inbertsioan edo lan- eta familia-
bizitza bateragarri egiteko neurrien sustapenean.  

 
- Arauak eta mugak ezartzeaz gain, hausnarketan protagonismo 

handiena lortu duten erronkak administrazioa zuzenean 

inplikatzen dutenak dira: irakasleen eta familien arteko 
harremanak hobetzea, hezkuntza-proiektu partekatu bat sortzea, 
etab. Identifikatutako beste erronka batzuek ez dute hainbeste 
presentzia izan diskurtsoetan, hala nola haurren eta nerabeen 
ziurtasun-gabeziak aztertzea edo haurren komunikazio- eta 
adierazpen-moduentzako erantzunak proposatzea.  
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 Gako alderdiak 
Nori dagokio?21 

 

Nola?22 

 

IRAKASLEAK GURASOAK 

Arauak eta mugak 

- Inplikaturiko eragileek 
definitutako arauak eta mugak 
ezartzea 

- Komunikabideek duten 
eraginari buruz hausnartzea, 
haurrei eta nerabeei eredu 
egokiak helarazten ez 
dizkietelako 

- Haurrekin eta nerabeekin 
lotutako eragileen artean 
definitu eta erabakitzea 
zeintzuk diren muga eta arau 
horiek 

- Eskola  
- Familia  
- Gizartea 

 

Alderdi hori haurrak txikiak 
direnetik landu behar da. 
Garrantzitsua da alderdi horiek 
sustapenean lantzea, eta eskola 
testuinguru egokia izan daitekeela 
dirudi (eskola baten garapena 
etetea gatazka bat agertzen 
denean, jolasaldian, esaterako, 
sortzen diren gatazkak eskoletan 
lantzea). 
Era berean, garrantzitsua izango 
litzateke posibleak diren ereduak 
eta posibleak ez direnak lantzea 
haurrak oso txikiak direnetik 
derrigorrezko hezkuntza amaitzen 
duten arte. 

Gizartea, familia eta eskola, batzuetan, guztiz 
permisiboak dira, eta irudian, komunikaziorik eta 
elkarrizketarik ezan, erantzukizunik bere gain ez 
hartzean, eta bestelakoetan oinarritutako ereduak 
eskaintzen dituzte. 
Komunikabideen zeregina garrantzitsua da 
erreferentzia-ereduak transmititzen dizkietelako 
haurrei eta nerabeei.  
Garrantzitsua dirudi gatazkak gertatzen diren 
unean lantzea. 

Arauak eta mugak ezartzeko 
lana bereziki garrantzitsua 
da 0tik 12 urtera bitarte. 
Ezinbestekoa da haurrekin 
eta nerabeekin lotutako 
eragileen artean definitu 
eta erabakitzea.  

Eskubideak eta 
betebeharrak. 

- Haurrak eta nerabeak jabetzea 
betebeharrak eta 
erantzukizunak dituztela. 
Orokortuta dagoen pertzepzioa 
da haurrek eta nerabeek beren 
eskubideak ezagutzen dituztela, 
baina ez beren betebeharrak. 

- Haurrekin eta nerabeekin 
lotutako eragileen artean 
definitu eta erabakitzea gaiari 
aurre egiteko modu egokia. 

- Eskola  
- Familia  
- Gizartea 
 

Hezkuntza-zentroek erronka horri 
egin diezaioketen ekarpena 
iraileko azterketetara eta 
errekuperazioetara itzultzea izan 
daiteke, ikasleek ahalegin handia 
egin behar baitzuten; izan ere, 
irakasleen ustez, gaur egun 
erraztasun gehiegi ematen zaizkie 
haur eta nerabeei, eta, beraz, ez 
dira sentitzen ahaleginak egitera 
eta gainditzera behartuak. Hori 
esaten da bereziki 12-16 urteko 
gazteen kasuan. 

Haurrek eta nerabeek erantzukizunak beren 
gain hartzea bultzatzea, eta ahaleginaren eta 
sakrifizioaren kultura handiago bat sustatzea, 
eskubideez gain, betebeharrei eta eginbeharrei 
buruz hitz egiten duten diskurtsoak txertatuz. 

Agintaritzaren eta 
erantzukizunak bere gain 
hartzearen arloa lantzea. 
Eskubideei buruzko 
diskurtsoa betebeharrei 
buruzkoarekin osatzea. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Gako alderdiak Nori dagokio? Nola? IRAKASLEAK GURASOAK 

                                                 
21 Haurrekin eta nerabeekin lotutako erronka eta kezka nagusietan inplikatuak egon beharko luketen eragileak modu oso orokorrean eta zehaztasun handirik gabe adierazi dira. 
22 Taldeetan bildutako adibide zehatzak eta puntualak dira, eta, beraz, parte hartzen duten eragileen artean ez dago adostasunik.  
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Haurren eta 
nerabeen 
autonomiaren 
garapena 

- Haurren eta nerabeen 
autonomia handiagoa 
sustatzeko, eskolatik egin 
daitezkeen neurri egokiei 
buruz hausnartzea. 

- Gurasoak gidatzea seme-
alaben autonomia, 
erantzukizuna eta 
independentzia sustatzeko 
garatu beharreko ekintza eta 
neurriei buruz 

- Gurasoek beren seme-alaben 
gainean gauzatzen duten 
babesari dagokionez, erakunde-
mailan ezar daitezkeen mugei 
buruz hausnartzea 

- Familia 

- Eskola 

Familiek ez diezaietela “dena 
egina” eman. Haurren eta 
nerabeen premiak berehala 
estaltzeko joera saihestea.  
Hezkuntzaren eremutik haurrengan 
eta nerabeengan jarrera 
autonomoagoak sustatzen 
saiatzea, haurragoak egiten 
dituzten portaerak eta "dena egina" 
ematea saihestuz. 

Autonomia handiagoa garatzea haurtzaroan eta 
nerabezaroan  

Autonomiaren garapena. 
Nerabeen kasu zehatzean, 
konpromisoa falta da 
belaunaldi berrietan. 
Autonomia eta 
independentzia sustatu 
behar da, “beren bizitzaren 
agintea hartzea”. 

Gazteen ziurtasun-
gabeziak lantzea 

- Nerabeen ziurtasun-gabeziak 
lantzea helduak egin daitezen 

- Autoestimua lantzea 
haurtzarotik hasita 

- Gurasoak 

- Irakasleak 
(familiek 
bakarrik 
identifikatutako 
eragilea) 

Ez da proposatzen horiei aurre 
egiteko modu bat, baina 
prestakuntza-ikastaroak erronka 
horri aurre egiteko bideragarriak ez 
direla adierazten da.  

Garrantzitsua da haurrak eta nerabeak helduak 
izatera iristea, norberaren gaineko 
ziurtasunaren bitartez, ziurtasun-gabeziako aldi 
batekin amaituz, hau da, nerabezaroarekin 
amaituz, beldurrak, zalantzak, eta abar 
ezkutatzen saiatzen baitira. 
Irakasleak, batzuetan, ez dira ohartzen gai hori 
beren erantzukizuna denik, eta, beraz, eremu 
akademikotik kanpoko beste leku batzuetatik 
aztertu behar dela uste dute. 

Autoestimua sustatzea 
haurtzarotik hasita.  

Berdinen arteko 
harreman-moduen 
gainean lan egitea 

- Berdinen arteko harreman-
moduen gainean lan egitea 

- Komunikazio-zailtasunak 
lantzea 

- Gurasoak 

- Hezkuntza-
eremua, neurri 
txikiagoan 

Komunikazio-gaitasunen 
gainean lan egitea. Erronka gisa 
proposatzen da, non hezkuntza-
zentroek zeharkako eragina izan 
dezaketen (eta ez irakasgai baten 
bitartez, esate baterako: 
komunikazio-eskola) ikasleek 
komunikazio eraginkorreko tresnak 
lor ditzaten irakasgai guztietan 

Gaur egun inkomunikazio handiagoa ikusten 
da, jarrera enpatikoen gabezia, etab. 
Irakasleen ustez, hezkuntza-eremua osagarri bat 
izan daiteke, baina ez da beraiei dagokien gaia. 
Komunikazio-gaitasunen gainean lan egitea.  
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 Gako alderdiak Nori dagokio? Nola? IRAKASLEAK GURASOAK 

Administrazioaren 
inplikazio 
handiagoa 
hezkuntza-
eremuan 

- Irakasle bakoitzeko ikasleen 
ratioa murriztea 

- Hezkuntzako baliabideen 
urritasuna hobetzea 

- Hezkuntzan inbertitzea 
- Administrazio inplikatzea 

hezkuntzan (ez soilik 
baliabideetan, baita hezkuntza-
munduaren errealitatea 
ezagutzean ere, hots, horren 
funtzionamendua, eguneroko 
problematikak eta premia berriak 
ezagutzean, jarraibideak 
ezartzean eta konponbideak 
eskaintzean, besteak beste) 

- Irakasleen agintea sustatzea  

- Administrazioa - Irakasle bakoitzeko ikasleen 
ratioa murriztea 

- Hobekuntzak baliabideetan; 
materialak, giza baliabideak, 
etab. 

- Administrazioaren inplikazioa 
hezkuntzan (ez soilik 
baliabideetan, baita hezkuntza-
munduaren errealitatea 
ezagutzean ere, hots, horren 
funtzionamendua, eguneroko 
problematikak eta premia 
berriak ezagutzean, jarraibideak 
ezartzean eta konponbideak 
eskaintzean, besteak beste) 

- Irakasleen agintea sustatzea 
Administraziotik bertatik. 
Irakasleek autonomia gehiago 
izatea bere erabakietan. 
Erakunde batzuetan, hala nola 
Hezkuntza Ordezkaritzan, 
oinarririk ez duten eta 
irakasleen agintea deuseztatzen 
duten familien kexak onartzen 
dituzte, eta, beraz, irakasleek 
uste dute ez direla onartu behar 
oinarririk gabeko kexak. 

Administrazioak baliabide gehiago eman 
diezaieke ikastetxeei irakasle bakoitzeko haurren 
ratioa murrizteko, eta, horrela, iruzkindutako 
gizarte-aldaketek eragin dituzten errealitate eta 
premia berriak estali. Baliabideak hobetu.  
Horien ustez, askotan, Administrazioak soilik 
alderdi ekonomikoei ematen die garrantzia eta 
ez ditu kontuan hartzen bestelako alderdiak. 
Horrela, ezinezkoa da hezkuntza-munduaren 
errealitatea eta aurre egin beharreko 
baldintzatzaileak eta erronkak ulertzea. Joera 
horrek jarraitzen badu, oso zaila izango da 
ikasleen premiak behar bezala estaltzeko 
hezkuntza-eremuan egin beharreko aldaketak 
egitea.  
 

Inbertsio handiagoa 
hezkuntzan 
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 Gako alderdiak Nori dagokio? Nola? IRAKASLEAK GURASOAK 

Administrazioaren 
inplikazio 
handiagoa lan- eta 
familia-bizitza 
bateragarri egitean 

- Egungo lanaren errealitateari 
hobeto egokitzen zaizkion 
neurri zehatzekin sustatzea, 
lan- eta familia-bizitzaren 
benetako uztartzea sustatzen 
duten neurriak 

- Gurasoak gidatzea beren 
hezkuntza-zereginean 

- Administrazioa 
eta sistema 
politikoa 

- Gizartea, oro 
har 

Lan- eta familia-bizitza benetan 
bateragarri egiteko neurriak 
sustatzea, gurasoek denbora 
gehiago eman ahal izan dezaten 
beren seme-alabekin, eta haurren 
eta nerabeen hezkuntzan garrantzi 
handiagoa izan dezaten. 
Horrela, normalean familiak bere 
gain hartzen dituen zereginak 
eskuordetzea saihestuko litzateke, 
hezkuntza-eremuan. 
Gurasoak gidatzea beren 
hezkuntza-zereginean. 
 

Erraztasunak familiek denbora gehiago eman 
dezaten beren kargura dauden adingabeekin. 
Uztartze handiago horrek ahalbidetu dezake 
normalean familiak bere gain hartzen dituen 
zereginak eskolari ez eskuordetzea irakasleak 
gainezka sentitzen direlako eta ezin dutela uste 
dutelako, eta ez ditu bere gain hartu behar 
erantzukizun horiek guztiak. 
 
Gurasoak gidatzea beren hezkuntza-
zereginean: Gainera, ezinbestekoa da argi eta 
garbi definitzea familian inplikaturiko pertsona 
bakoitzak bete behar dituen zereginak; familiak 
orientaziorik gabe daude nolabait, eta, batzuetan, 
pertsona heldu gisa bete behar duten zeregina 
zein den ez dute argi ikusten. 

Gurasoek uste dute gai hori 
modu egokian konpontzen 
bada, hortik aurrera, 
gainerako erronkak landu 
ahal izango direla haurren 
eta nerabeen hezkuntzan. 
Hori administrazioari, 
gizarteari eta sistema 
politikoari dagokio. Neurri 
zehatzak proposatzeari 
dagokionez, erantzukizuna 
administrazioarena dela uste 
dute, eta gizarteak eskari 
hori dagokion instantzietara 
eramateko erantzukizuna 
duela. Hala ere, uztartze hori 
kualitatiboki garrantzitsuagoa 
den adin-tarte batzuk daude; 
haurrekin eta 9 urtera 
artekoekin daude lotuak. 
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 Gako alderdiak Nori dagokio? Nola? IRAKASLEAK GURASOAK 

Irakasleen eta 
ikastetxearen 
inplikazioa  

- Irakasleen motibazioa eta 
horien artean harremanak 
lantzea, baita irakasleen 
inplikazioa ere, ikastetxearen 
eta ikasleen hezkuntza-
proiektuarekin. 

- Ikastetxearen inplikazio 
handiagoa sustatzea, irakasleek 
hezkuntza-proiektuarekin, 
ikastetxearekin eta ikasleekin 
duten lotura lantze aldera. 

- Hezkuntza-
eremua  

Irakasleen taldea landu behar da, 
horien motibazioa, horien arteko 
harremanak, hain zuzen ere lan-
giro on batekin emaitza beti hobea 
izango delako. Talde-dinamikak 
egin daitezke, eta 
hausnarketarako guneak sortu. 

Ikastetxearen eta, zehazki, irakasleen 
konpromiso eta inplikazio handiagoa, irakasleekin 
zein hezkuntza-zentroarekin berarekin.  

 

Gurasoen 
komunikazioa eta 
presentzia beren 
seme-alaben 
bizitzetan 

- Familia-ingurunearen barruan 
gertatzen diren komunikazio-
disfuntzioak aztertzea.  

- Gurasoak gidatzea 
komunikazio-formula egoki eta 
osasungarrien inguruan 

- Familia Irakasleek ez dute bideragarria 
ikusten alderdi hori prestakuntza-
ikastaroen bitartez lantzea, eta ez 
dute uste adierazitako alderdiak 
hezkuntza-eremuaren 
erantzukizuna direnik. 
 

Familiekin lantzea familia-barruko 
komunikazioaren garrantzia, baita gurasoek 
beren seme-alaben bizitzetan presentzia handia 
izatearen garrantzia ere. 
 

 

Irakasleen eta 
gurasoen arteko 
harremanen 
hobekuntza 

- Komunikazio-kanalak ezartzea 
irakasleen eta gurasoen artean, 
familiek gaur egun adierazten 
dituzten ordutegiko 
bateraezintasunak eta irakasleek 
atzemandako gurasoen 
inplikazio-urritasuna gainditzeko 
aukera emanez 

- Eskolaren eta familiaren artean 
komunikazio-kanala 
informalak ahalbidetzea. 

- Familia 

- Hezkuntza-
eremua  

Komunikazio informala 
sustatzea irakasleen eta gurasoen 
artean.  
Familiak sentsibilizatzea beren 
seme-alaben prestakuntza-
ibilbidean duten garrantziari buruz. 
 

Harreman arinagoa eta komunikazio 
handiagoa izateko premia adierazten dute. 
Irakasleen ustez, hasiera batean, diskurtso hori 
gurasoek hartzen dute beren gain, baina 
ikastetxera joaten dira soilik ikasleek zailtasunak 
dituztenean edo eskola-errendimendua txikitu 
denean. Gurasoek emaitza akademikoei ematen 
diete garrantzi handiena. Eta emaitza 
akademikoak onak ez direnean, errua irakasleei 
egozteko joera dute. 

Gurasoek uste dute 
garrantzitsua dela 
komunikazio informala 
sustatzea irakasleekin. 
Zailtasunak daude 
irakasleekin biltzeko, 
ordutegien 
bateraezintasunagatik, eta, 
kasu batzuetan, malgutasun 
gutxi dutela uste dute. 
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 Gako alderdiak Nori dagokio? Nola? IRAKASLEAK GURASOAK 

Hezkuntza-
eremuaren eta 
familiaren arteko 
erantzukizunen 
berrorientazioa 

Irakasleen ustez familiak eskolaren 
gainean egiten ari diren haurren 
arreta eta zaintzarako zereginen 
eskuordetzearen gaia aztertzea. 
Akordioak egitea honako hauei 
buruz: aldatu beharreko egoera 
den ala ez, zeintzuk diren hartu 
beharreko neurriak, hala 
badagokio, edo eremu bakoitzak 
bere gain hartu behar dituen 
zereginak. 

- Familia 

- Hezkuntza-
eremua 

Gurasoekin oinarrizko lan bat 
egiteko asmoa du. “Gurasoen 
eskola” pareko zerbait egitea 
erronka horiek guztiak aztertzeko 
eta irakasleak "denetarik pixka bat" 
gisa egituratzea saihesteko. 
Lan- eta familia-bizitza uztartzeko 
aukera bultzatzea. 

Familiaren eta hezkuntza-
eremuaren erantzukizunak 
berriz kokatzea. Familiek 
jada ez dute baliorik irakasten, 
eta hezkuntza-eremuaren 
esku utzi dituzte hainbat 
erantzukizun.  

 

Aldaketak 
hezkuntza-
proiektuan 

- Hezkuntza-proiektu integralago 
bat diseinatzea, instrukziotik 
haratago 

- Eragile guztien parte-hartzea 
duen esku-hartze bat gauzatzea 

- Landu beharreko balioak 
adostea 

- Hezkuntza-sistema malgutzea 
eta bakoitzaren premietara 
egokitzea 

- Hezkuntza-
eremua 

- Familia 

- Administrazioa 

Hausnarketa eta eztabaidarako 
sakoneko prozesu bat irekitzea.  
Baterako akordioetara iristea. 
- Hezkuntza-proiektu 

integralago bat egituratzea, 
instrukziotik haratago 

- Hezkuntza-proiektua adostea 
esku hartzen duten eragile 
guztiekin 

- Landu beharreko balioak 
adostea 

- Bakoitzaren premietara 
egokitutako hezkuntza-sistema 
malguago bat bultzatzea 

- Komunikazioa familien eta 
hezkuntza-sistemaren artean 

Hezkuntza-proiektu bat 
egituratzea, soilik instruktiboa 
ez izatea eta bizi garen 
mundua interpretatzeko 
trebetasunen garapena 
landuko duena eta 
etorkizunari aurre egiteko 
trebetasunak eta erremintak 
emango dizkiena. 
 
Hezkuntza-proiektuak ildo 
bakar bat izan behar du, 
eragile guztiek adostu beharko 
dutena.  
 

Balioen errekuperazioari dagokionez, ezinbestekoa 
dirudi eztabaida sakon bat hastea hezkuntza-
eremuaren eta familien artean, lehentasunezko 
balioei edo balioari buruz eta horien edukiari 
buruz.  
6-12 urte: Hezkuntza-sistema malguago bat, 
“bakoitzaren gusturako hezkuntza” bat izateko 
aukera emateko, talentu eta gustu pertsonalak 
sustatu eta aprobetxatuz. 12-17 urte: Baterako 
oinarrizko sistema bat ezartzea, proiektu 
politikoen mende ez dagoena, eta ildo argia duen 
hezkuntza-sistema adostu bat egituratzen duena. 
Gainera, adin oso goiztiarretatik hautatzea 
beharrezkoa ez izatea proposatzen dute, horrek 
etorkizuneko aukerak muga ditzakeelako. 
Hezkuntza-sistemaren arrakasta da ikasle 
guztientzako lekua izatea. Egungo hezkuntza-
sistemak ikasleen premia bereziak estaltzen ez 
dituela eta lehiakortasuna sustatzen duela uste 
dute. Garapen pertsonal integrala (emozionala 
eta soziala). Potentzialtasunak aprobetxatzen 
dituen eta talentu pertsonalak aurkitzen eta 
sustatzen dituen hezkuntza-sistema eta gizarte bat 
eraikitzea. Hori hezkuntza-eremuari dagokio 
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 Gako alderdiak Nori dagokio? Nola? IRAKASLEAK GURASOAK 

Balioen 
transmisioa eta 
aniztasunarekiko 
arreta 

- Egungo premia berriekiko 
arreta (aniztasunarekiko arreta, 
familia-mota berriekiko eta 
horien efektuekiko, hezkuntza-
premia bereziekiko, ikasleen 
profilekiko). Azken batean, geroz 
eta konplexuagoa den gizarte 
baten barruan dauden haur eta 
nerabeei arreta emateko 
konponbideen bilaketan lan 
egitea. 

- Aniztasuna eta tolerantzia 
irakastea. 

- Haurrei eta nerabeei errespetua 
eta bizikidetza irakastea. 

- Galtzen ari diren balioak 
errekuperatzea: elkartasuna, 
lankidetza 

- Gizarte-balioen aldaketa 
sustatzea.  

- Familia 
- Hezkuntza-

eremua 
- Gizartea, oro 

har 

- Administrazioa 
(kontrol handiagoa 
eginez 
komunikabideetan, 
eta 
sentsibilizazioaren 
bitartez). 

- Aniztasunarekiko errespetua 
sustatzea, balioen hezkuntzako 
lanaren bitartez 

- Haurren kontaktua sustatzea 
beste jatorri batzuetako 
haurrekin. 

- Komunikabideen kontrol 
handiagoa 

- Balioen errekuperazioa 
lantzea 

- Eztabaida sakona eta gizarte-
arloko hausnarketa irekitzea 
nagusitzen diren balioei buruz 
eta familiengan eta 
pertsonengan duten eraginari 
buruz. 

Aniztasunarekiko arretaren 
erronka: Hezkuntza ez dute 
garatzen portaera xenofoboak, 
homofoboak eta matxistak 
saihesteko. Ezinbestekoa da 
ikastetxeetan ghettoak 
egituratzea saihestea, haurrak 
eta nerabeak 
desberdintasunarekin batera 
bizi daitezen. 

Haurrei eta nerabeei berdinekiko eta helduekiko 
errespetua eta bizikidetza irakastea: arauak, 
pertsonak, ingurumena errespetatzea.  
Zeregin hori ez dagokio familiari bakarrik, gizarte 
osoari ere baitagokio (eskola, komunikabideak, 
politikariak, etab.) 
 
Balioen errekuperazioa. Honako hauek dira 
dirudienez errekuperatu behar diren balioak: 
elkartasuna eta lankidetza, lehiakortasunaren 
ordez. Beste balio garrantzitsu batzuk dira 
desberdintasunarekiko errespetua, bizitza-erritmoa 
motelagoa egitea, erritmoa etetea eta pentsatzea, 
etab. Gai hori gizarte osoari dagokio, baina haurren 
eta nerabeen hezkuntzaren kasuan, familia oso 
garrantzitsua da. Arazoa da gizarteak ez duela argi 
zein den bere balioen sistema; alde batetik, egokia 
denari buruzko diskurtsoak daude, eta, bestetik, 
hartzen diren erabakiak eta portaerak daude, 
aurreko diskurtsoaren kontrakoak direnak. 
 
Desberdintasunarekiko tolerantzia lantzea. 
Balioen inguruko lan hori familiari dagokio, baita 
eskolari ere. Administrazioak, gizarte osoaren 
ordezkari gisa, bere erantzukizun-zatia dauka 
publizitatearen eta telebistako edukien gaineko 
kontrol handiagoa egiteari dagokionez, eta gai 
horien inguruko sentsibilizazio-kanpainak 
sustatzeari dagokionez.  
Gizarte lasaiago, estres gutxiagoko eta ez hain 
kontsumista baterako gizarte-aldaketa, pertsona 
helduek eta haur eta nerabeek beren astialdia 
gehiago balia dezaten eta balio ez hain 
kontsumistak eta lehiakorrak transmiti ditzaten. 
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 Gako alderdiak Nori dagokio? Nola? IRAKASLEAK GURASOAK 

Ordenagailuaren 
eta informazio eta 
komunikazioaren 
teknologien 
erabileraren 
gaineko kontrola 

- Formula eraginkorrak bilatzea 
Interneterako sarbidea eta 
ordenagailuaren gehiegizko 
erabilerak kontrolatzeko 
haurren eta nerabeen artean. 

- Gizarte-sareen erabileren 
ondoriozko intimitatearen 
galerari buruzko eztabaidarekin 
hastea, batez ere nerabeen 
kasuan. 

- Familiak Gurasoak gidatzea teknologien 
erabilera kontrolatzeko har 
ditzaketen neurrien inguruan, batez 
ere lehen hezkuntzan.  

 6-12 urte: Komunikazioaren teknologia berrien 
erabileren gaineko kontrola. Sakelako telefonoa, 
Internet eta Messenger. Zeregin hori familiari 
dagokio 
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 6- SINTESIA 
 
 
  EAEko haur eta nerabeen premia eta eskaerekiko hurbilketa. 
  2010eko uztaila 
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Ikerketa honen asmoa da EAEko haur eta nerabeen premia eta eskaerekiko hurbilketa bat egitea kolektiboaren beraren ikuspegiaren 
bitartez, baita haur eta nerabeen irakasleen eta gurasoen ikuspegiaren bitartez ere. 
 
 

 Azterlanaren xedea EAEko 0-16 urteko adingabeak 
Azterlana diseinatu eta 
zehaztea 

Otsaila eta martxoa 

Landa-lana Apirila eta maiatza 
Ikerketaren 
garapenaldia 

Txostenaren garapena Ekaina 

� 16 talde 6-16 urteko adingabeekin 
• 4 talde 6-9 urteko adingabeekin 
• 4 talde 9-12 urteko adingabeekin 
• 4 talde 12-14 urteko adingabeekin 
• 4 talde 14-16 urteko adingabeekin 

� 8 talde irakasleekin 

Metodologia 
Eztabaida-taldeak: 
GUZTIRA 32 TALDE 

� 8 talde gurasoekin 

Parte hartzen duten 
pertsonen kopurua 

� Adingabeak: 194 
� Irakasleak: 84 
� Gurasoak: 91 
� Guztira: 369 

Parte hartzen duten 
zentroen kopurua 

14 zentro 

Bizkaia (Bilbo eta Urtuella): 6 zentro; lehen hezkuntzako 3 talde; bigarren hezkuntzako 3 talde; 3 
irakasle-talde; Gurasoen Elkarteko 3 talde. 
Gipuzkoa (Donostia, Lezo eta Legazpi): 5 zentro; lehen hezkuntzako 3 talde; bigarren 
hezkuntzako 3 talde; 3 irakasle-talde; Gurasoen Elkarteko 3 talde. 

Miaketa Azterlan 
deskribatzaile bat da, 
metodologia 
kualitatiboan oinarritua, 
hain zuzen ere egoera 
ondo ulertzea 
interesatzen delako, 
inplikaturiko pertsonen 
diagnostikoetan 
sakontzea... Erabilgarria 
izan daiteke aldez 
aurretik egindako lan 
kuantitatiboagoetan 
bildutako informazioa 
osatzeko. 

Lagina 

Eremu geografikoaren 
araberako banaketa 

Araba (Gasteiz, Agurain eta Murgia): 3 zentro; lehen hezkuntzako 2 talde; bigarren hezkuntzako 
2 talde; 2 irakasle-talde; Gurasoen Elkarteko 2 talde. 
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Ikasleei dagokienez 

 

 � Haur eta nerabeen bilakaeraren garapenarekin lotutako alderdiak (garapen kognitiboa, morala, emozionala, eta abar) kontuan hartu 
behar dira haurtzaroa eta nerabezaroa aztertzean. 
� Zeharkako gisa definitu ditugun aldagaiak daude, eta eragina dute haurrek eta nerabeek aztertu ditugun dimentsioetan duten 
posizionamenduaren gainean; dimentsioak honako hauek dira: generoa, adina, landa-eremua edo hiri-eremua, ikastetxe mota, ingurune 
sozioekonomikoa eta familia mota. 
� Oro har, lehen zein bigarren hezkuntzan, diskurtso trinkoa dute, ongi dagoenaren eta gaizki dagoenaren arteko bereizketa nahiko 
handia eginez. Hala ere, hausnarketan sakontzen den heinean, horien jarrerak pixka bat irekiagoak eta ulerkorragoak egiten dira - diskurtso 
"ikasiak" ikusten dira, batez ere lehen hezkuntzan. Haurrek aurkezten zaien fenomeno edo aldagai bati buruz iritzi bat eraikia ez dutenean, 
inguruneko diskurtsoak bereganatzeko joera dute, nagusiki familietako eta komunikabideetako diskurtsoak. 

  

 
Irakasleei dagokienez 
 

 

� Kontsultatutako irakasleen profil nagusia emakumeena da, batez ere haur-eskoletan eta lehen hezkuntzan. 
� Desmotibazio-sentimendu bat atzematen da irakasleen artean kontsultatuta (“esplotatuak” sentitzen dira) 
� Diskurtso nahiko negatiboa dute haurrei eta nerabeei dagokienez (positiboki hitz egitea kostatzen zaie). 

 

 

 

 
Gurasoei dagokienez 
 

 � Kontsultatutako guraso gehienek harreman estua dute Gurasoen Elkartearekin, eta, beraz, pentsa dezakegu inplikazio handiagoa duten 
gurasoen profila dela. 
� Gurasoei egindako kontsultan, gizonen presentzia oso-oso txikia izan da. 
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  Zer hartzen dute familiatzat eta zer familia sortzen 
dituzte haurrek eta nerabeek? 

 
LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

� Familia segurtasuna eta konfiantza ematen dien ingurune bat da. 
� Gizon eta emakumez osatutako bikote bat seme-alabekin edo familia 
zabalagoa (horietaz gain, familiako beste kide batzuk bizi dira bertan, hala 
nola aitona-amonak) ikusten da familia egoki gisa. 
� Zenbat eta adin handiagoa izan, orduan eta erraztasun handiagoak 
daude familia-eredu desberdinak identifikatzeko (bakarrik dauden bikoteak, 
bikote homosexualak, eta abar). 
� Familia batzuk “arraroak” ikusten dituzte (sexu bereko bikoteak, 
arraza desberdinekoak edo gizarte-baldintza desberdinekoak). Onartuak 
daude, baina ez da horiei buruz hitz egiten naturaltasunarekin. 
� Bikote homosexualen edo lesbianen familiek eta emakumea gizona 
baino askoz helduagoa den familiek, kasu batzuetan, burlak eragiten 
dituzte. 

 

- Familiak antzeko ezaugarri soziodemografikoekin 
egituratzeko joera. 
- Pertsonen edertasuna garrantzitsua da bikoteak 
sortzeko unean. 
- Gizon batez eta emakume batez osatutako familia 
tipikoak egituratzeko joera orokorra. 
- Familia zabalagoak askoz gehiago egituratzen dira 
landa-eremuetan eta haur txikienen artean. 
- Bederatzi urtetik aurrera familia-tipologia gehiago 
identifikatzen dituzte.  

- Familiak antzeko ezaugarri soziodemografikoekin 
egituratzeko joera. 
- Pertsonen edertasuna garrantzitsua da bikoteak 
sortzeko unean. 
- Familia-forma berriak erraztasun handiagoarekin 
ikusten dituzte (bakarrik dauden bikoteak, bikote 
homosexualak, etab.).  

   
Genero-rolak familian 

 
LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

� Etxeko ingurunea eta familia-nukleoari zerbitzuak ematea emakumeen 
erantzukizuna da oraindik. Haurrek honako hau esaten dute: “amak hobeto 
egiten du” edo “amak egiteko gogo gehiago dauka”. 
 
� Familiak sexuen arteko balioen eta arauen bereizketa-sistema 
bultzatzen du, era horretan genero-rola nahiz nortasuna ezarriz. 
 
 

 

- Naturaltasunez adierazten dute ama arduratzen dela 
familiaz. 
- Hasiera batean ez dute desorekarik ikusten aitaren 
eta amaren artean etxeko zereginei dagokienez 
(zentzuzkoa iruditzen zaie etxean denbora gehien 
dagoenak zeregin gehiago egitea). 
- Beren parte-hartzea etxeko zereginetan sinbolikoa 
da. Hala ere, banantze edo dibortzio-prozesuak izan 
dituzten familietako gazteek borondate handiagoa 
adierazten dute zereginak egiteko. 

- Hasierako diskurtsoa etxeko zereginen banaketa 
ekitatiboa adieraziz. 
- Miatuz gero, desorekak ikusten dira zereginen 
banaketan, eta sistema matxista bati edo lan-bereizketari 
egozten zaio. 
- Horien presentzia oso-oso txikia da etxeko zereginak 
egiteari dagokionez, eta inposatutzat jotzen dituzte. 
- Desberdintasunak generoaren arabera zereginetan 
parte hartzeari dagokionez nerabezaroan. 
- Etxeko zereginen banaketa orekatua izatea nahi duten 
etorkizuna proiektatzen dute. 
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  Familian pasatzen duten denbora 
Komunikazioa  LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

� Lehen hezkuntzan, adinak gora egiten duen heinean zailagoa 
egiten zaie gurasoekin hitz egitea, honako arrazoi honengatik: “ez 
gaituzte ulertzen, dena handitzen dute, galderekin erretzen gaituzte, 
kuxkuxero hutsak dira”. Intimitateko gauza batzuk beren gurasoekin 
partekatu nahiko lituzkete, baina lotsa ematen die. Zailtasun horien 
erantzukizuna, haien ustez, beraiena eta beren gurasoena da. 
 
� Zenbat eta adin handiagoa, orduan eta komunikazio-zailtasun 
handiagoak, eta horren konplexutasuna goreneko mailaraino igotzen 
da nerabezarora iristean. Nerabeek jada ez dute interesik 
intimitateko gauzak beren gurasoekin partekatzeko, hain zuzen ere 
honako arrazoi honengatik: “gure gurasoentzat gure arazoak 
tontakeriak dira, haur gisa ikusten gaituzte oraindik, ez dute arazoa 
ulertuko”. Zailtasun horien erantzukizuna helduen munduan kokatzen 
dute. 

 - Denbora gehiago pasatu nahiko luke bere 
familiarekin. 
- Adinak gora egiten duen heinean, egoera 
aspergarri gehiago lotzen zaizkio gurasoekin 
pasatzen duten denborari. 
- Asteburuan denbora pasatzen da familiarekin. 
-Familiarekin pasatzen duten denboraren 
kantitatea eta kalitatea murrizteak premia 
afektiboak sortzen ditu, askotan irakasleek estaltzen 
dituztenak.  

- Jada ez zaie interesatzen denbora pasatzea 
beren familiarekin, eta berdinen taldeak lortzen du 
garrantzi nagusia. 
-Irakasleen ustez, nerabeek denbora asko 
pasatzen dute bakarrik etxean. 
- Gustuko ez dituzten jardueren artean, familiarekin 
elkartzearekin lotutakoak nabarmentzen dira.  

  Gatazka 

LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA Gurasoen ustez, haurtzaroko eta lehen hezkuntzako garaian zaila 
da informazio esanguratsua bereiztea, eta denbora asko eskatzen 
duen prozesu gisa ikusten dute beren seme-alabekiko komunikazioa. 
Bigarren hezkuntzako garaiari dagokionez, nerabezaroa munduaren 
aurkako gerra batean dagoela esaten dute, beren seme-alabek 
zailtasunak dituztela beren burua azaltzeko, gurasoak eredu baten 
kontrakoa bihurtzen direla, eta komunikatzeko denbora falta dela. 
 
Irakasleen ustez, gurasoek ez dute denbora nahikoa ematen 
familiaren barruan komunikazioa sustatzeko.  

 
- Amaren eta aitaren agintea onartzen dute. 
- Amaren figurak presentzia handia dauka 
eskolaren ondoren egiten dituzten jardueren 
kontrolean. 
- Gatazkak gaizki portatzeagatik, eskolako 
suspentsoengatik, anai-arreben arteko 
borrokengatik edo logela zikina dagoelako sortzen 
dira. Gurasoek portaera horiek zigortzen dituzte, 
baina zigorrak normalean ez dira gogorrak, eta 
erraza da zigorra kentzeko konbentzitzea. 
- Mugak eta arauak ezartzea eta familia 
zabalagoko beste kide batzuk tartean sartzea 
(opariak eginez, hala nola sakelako telefonoa) dira 
gurasoek identifikatutako gatazka batzuk.  

- Familiaren agintea jada ez dago hain barneratua. 
- Familien barruko borroken maiztasuna geroz eta 
handiagoa da eta nerabeen autonomia 
handiagoaren aldarrikapenarekin daude lotuak. 
- Teknologia berrien erabilerak gatazkak sortzen 
ditu etxean, gurasoek denbora mugatu nahi 
dutelako, Internetekiko konfiantza ez dutelako, eta 
ez dutelako nahi nerabeak ezezagunekin 
harremanetan jartzea. 
- Gurasoak alkoholaren eta drogen kontsumoari 
buruz kezkatzen hasten dira. Bestalde, ezezko 
erantzunak onartzen ez jakiteak kezkatzen ditu. 
- Irakasleen ustez, adin horretan mugak eta arauak 
ezartzeko gatazkak larriagoak egiten dira. 
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 GIZARTEAK, FAMILIEK ETA HEZKUNTZA SISTEMAK ETA IRAKASLEEK GEHIEGI BABESTEN DITUZTE HAURRAK ETA NERABEAK  
  

ARRAZOI BATZUK 
 

� Gurasoek beren seme-alabekin pasatzen duten denboraren kantitatea eta kalitatea murriztea. 
� Familiak haurrei eta nerabeei edozein motatako sufrimendua saihesten saiatzen dira. 
� Familien joera haurrek eta nerabeek bizi dituzten egoerak puzteko. 
� Familien errudun-sentimendua. 
� Haurrengan eta nerabeengan proiektatzen duten arrakastaren sindromea. 
� Gurasoen pazientziarik eza eta nekea. 

 

 
 
 

   
  

ONDORIOAK HAURTZAROAN ETA NERABEZAROAN 
 

� Gutxieneko araurik ez izatea. 
� Frustrazioarekiko tolerantziarik ez izatea. 
� Autonomia murriztea. 
� Ahaleginaren kultura ez izatea. 
� Gizarte-trebetasun eta gainditzeko estrategia gutxi. 
� Ahalmen sortzailea murriztea, itxaropenak sortzeko aukera murriztearen ondorioz, hain zuzen ere horien premiak eta eskakizunak 

berehala estaltzen direlako.  
 

 

 
Irakasleak izan dira aitzindari gehiegizko babesari eta horrek haurtzaroan eta nerabezaroan dituen ondorioei buruzko diskurtsoan. 
 
Gurasoek gehiegizko babes hori onartu dute, baina beren ikuspegia ez da hain fatalista, eta, kasu batzuetan, egungo gizartearen konplexutasun handiagoarekin justifikatzen 
dute. Agintean oinarritutako ereduetatik aldentzen saiatze aldera, gurasoek ez dirudi oreka aurkitzen dutenik hurbileko familia-harremanen eta arau eta mugen ezarpenaren 
artean (agintea galtzea). 
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Ohitura osasungarriak LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

� Aisialdiko eta astialdiko jarduerei dagokienez, jarduera sedentarioen 
presentzia handia ikusten da. Landa-inguruneetan bizi diren lehen hezkuntzako 
haurrek aisialdi aktiboagoa dute. 
 
� Nerabezaroan, jarduera fisikoen presentzia nabarmen murrizten da. 

 

- Elikadura-ohiturak osasungarriagoak dirudite 
jangelan jaten dutenean. 
- Janari azkarra, makarroiak edo opilak jatea 
nahiago lukete. Askaria da gehien gustatzen zaiena. 
- Ondo jatea ona dela uste dute, ez gizentzeko eta 
etorkizunean osasun-arazorik ez izateko. 
- Haien ustez beren gurasoak konbentzitu 
ditzakete gustuko ez duten janaria alda diezaieten. 

- Autonomia gehiago jan nahi dutena hautatzeko. 
- Bazkaria familiako gatazka-une bat da. 
- Hauta dezaketenean, ez dute modu 
osasungarrian jaten. 
- Ohikoa da dieta egitea ez gizentzeko edo 
argaltzeko, batez ere nesken kasuan. 

Gurasoek eta irakasleek arazoak atzematen dituzte elikadura-ohituretan (ez 
dute ondo jaten, ez dute jokamolderik, etab.). Eskolako jangela tresna bat 
bihurtu da lan- eta eskola-bizitza bateragarri egiteko, baita bazkaltzeko orduan 
familian gatazkak saihesteko ere. 

 

FAMILIAREN ERANTZUKIZUNA 
 
� Familiako erreferenterik eta eredurik ez izatea. 
� Ez da familian jateko ohitura ezartzen. 
� Jango dutena hautatzeko aukera ematen zaie. 
 
 

  

IRUDI FISIKOA LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

� Oso garrantzitsua da haur eta nerabeentzat, eta taldeko integrazioa 
baldintzatzen du, baita pertsonen arteko harremanak izateko aukerak ere, 
eta gizarte-estatusaren marka bat edo arrakastaren zeinu bat da. 
 

- Zuzeneko lotura ezartzen dute irudi fisikoaren eta 
“bikote bat lortzeko” duen garrantziaren artean. 
- Eskolako pertsona ospetsuaren definizioari 
dagokionez, bi fenomeno atzeman ditugu: 
edertasunaren eta kanon fisiko batzuk betetzearen 

- Pertsonaren izaeraren edo “barrualdearen” 
garrantzi handiagoari buruzko diskurtsoak aurkitzen 
ditugu; hala ere, itxura desberdina izatea edo 
edertasuneko gutxieneko baldintza batzuk ez 
betetzea burlak edo gizarte-isolatzea eragin 
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Irakasleek eta gurasoek fisikoaren garrantzia atzeman dute autoestimuaren 
eraikuntzan eta haurtzaro eta nerabezaroaren kontzeptu propioaren eraikuntzan. 

garrantzia, eta neskekiko edertasun-eskakizun 
handiagoa.  

dezakeen faktore bat izan daiteke- 
- Neskek beren irudiarekin eta beren 
autokontzeptuarekin lotutako arazo kopuru 
gehiago adierazten dituzte. 
- Nerabeek uste dute urteak bete ahala irudiaren 
presioa txikitu egingo dela. 

 
 

Bikote-harremanak eta sexualitatea 
 

LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

- Lehen hezkuntza, bikote-harremanak ez dira ohikoak, baina horien presentzia 
ikusten hasten da. Harremanak estuagoak egin ordez, bikotea osatzean, gehiago 
aldentzen dira. 
- Lehen hezkuntzako azken urteetan (11-12 urte), neskek uste dute mutilek 
haurren jarrerak dituztela bikote-harremanetan. Badirudi mutilek nesketan 
erreparatzen direla beren estatusa igotzeko taldean, eta nesken kasuan, aldiz, 
gustuko dituzten pertsonak dira eta haiekin egon nahi dute. 
-Rolen banaketa estereotipatua atzeman dugu harreman afektiboak hasteari 
dagokionez, mutilak baitira lehenik hurbildu behar direnak, neskek lotsa gutxiago eta 
heldutasun gehiago adierazten duten arren.  

- Bigarren hezkuntza, bikote-harremanak hedatuagoak eta normalizatuagoak 
daude, baina iraupen gutxi izaten dute normalean. Nerabezaroan, sexu-
harremanaren kontzeptua penetraziora mugatzen da. Normalena da bikoteek 
sexu-kontaktu osorik izan ez izatea, baina horrelakoak badituzten iraupen luzeko eta 
konfiantzazko harremanak badaude. 
- Familiarekin sexuari buruz hitz egitea kostatzen zaie, oraindik haur txiki gisa 
ikusten dituztelako. 
- Preserbatiboa ezagutzen dute eta badakite nola lor dezaketen. Neskek ardura 
handiagoa eta informazio gehiago adierazten dute normalean. 
- Abortua gatazka moralak dakartzan gaia da. Bi jarrera daude: kontrol handiagoa 
jartzen dutenak eta, batzuetan, modu friboloan erabiltzen dela uste dutenak, eta 
emakumeak haurdunaldia nahi duenean eteteko eskubidea duela defendatzen 
dutenak. 
 

 

Irakasleen ustez, sexu-harremanak geroz eta lehenago eta okerrago hasten dira, eta arduragabekeria handiko sexu-jarrerei buruz hitz 
egiten dute, haien ustez familiaren gehiegizko babesaren emaitza direnak. Familietan afektibotasunaren eta sexualitatearen inguruko 
prestakuntza urria dagoela adierazten dute. 
 
Gurasoek aitortu egiten dute zaila egiten zaiela onartzea nerabezaroan sexualitate aktiboa izan behar dela. Familiak lehen baino irekiagoak 
direla uste dute, eta naturaltasunez hitz egiten dutela esaten dute. Hala ere, familian aztertzen dituzten alderdiak zehazteari dagokionez, 
batzuetan ez dirudi sexualitatearen gaia zuzenean aztertzen dutenik. 
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Alkohol, tabako eta bestelako substantzien kontsumoa nerabezaroan 
 

� Nerabezaroan, alkoholaren kontsumoa normaltasunez atzematen da jolas-inguruneekin eta jaialdiekin edo ezohiko uneekin 
lotzen denean. 13-14 urteko adina ezartzen dute alkohola kontsumitzen hasten den une gisa, eta 14-15 urtekoa tabakoa kontsumitzen 
hasteko une gisa. 

 
� Alkohola baino kaltegarriago gisa ikusten dute tabakoa. 

 
� Kontsumoen hasierak lotura estua dauka ingurunearen eta berdinen taldearen eraginarekin. Kontsumoekin hasteko adina 
murriztean eragina dutela dirudien aldagai batzuk dira honako hauek: berdinen taldea, substantzien eskuragarritasuna, nerabeen 
erosteko ahalmen handiagoa, eta familien permisibitate handiagoa. 

 
� Kontsumitzeko aipatzen dituzten arrazoiak honako hauek dira: gustuko dutelako, burua galtzeko, lasaitzeko, desinhibitzeko eta lotsa 
galtzeko. 

 
� Legez kanpoko drogen kontsumoak oraindik pixka bat asaldatzen ditu, haxixaren eta marihuanaren kasuan izan ezik, hasiera 
batean ez baitira legez kanpoko droga gisa identifikatzen. Horiek eta legez kanpoko beste droga batzuk eskuratzea erraza gisa 
identifikatzen dute.  

 
Irakasleen ustez, kontsumoak handitu egin dira nerabezaroan, kontsumoekin hasteko adina murriztu egin da, eta 
konpultsiboagoak egin dira. Familietan “jakin nahi ez izateko” joera orokorra adierazten dute. 
 
Gurasoek normalean uste dute alkoholaren, tabakoaren eta bestelako substantzien gehiegizko erabilerarik ez dela egiten beren 
berdinen taldearekiko jarrera arduratsuak eta ahaldundunak sustatu zaizkien nerabeen artean. 
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ERAGINDAKO GIZARTE ALDAKETA BATZUK 
 

� Gizarte-premiak aldatu egin dira, egungo gizartea konplexuagoa delako (familia-
forma berriak, atzerriko pertsonentzako arreta, premia bereziak, etab.). 
� Eskola irakasleek, gurasoek eta gizarte osoak modu desberdinean ikusten duten 
leku bat bihurtu da (irakasleek izaera instruktiboan jartzen du enfasia, eta familiek lan- 
eta familia-bizitza bateragarri egiteko formula gisa ere ikusten dute). 
� Normalean familiek beren gain hartzen zituzten zeregin batzuk eskolaren esku utzi 
dira. 

 
EZTABAIDA: 

Zertarako balio du eskolak? Zertarako nahi dugu gurasoek? Eskolak zer izan behar du, 
jakintzak helarazten diren leku bat edo bizitzarako balioak, estrategiak eta erremintak 
lortzeko leku bat? Produkzio-sistemaren osagarri bat izan behar du, edo produkzio-

sistema osoa hezkuntzaren garrantziaren inguruan garatu behar da? 

 Irakasleek sentitzen dute dena ase edo estali 
behar dutela, eta lehen familiak betetzen zituen 
alderdiak haien esku utzi dira. Baliabide 
espezializatuak ez dira nahikoak premia berriei 
erantzuteko. Honako hauek kezkatzen dituzte 
nagusiki: agintea galtzea, irakasleen 
mugikortasuna, eta baliabide espezializaturik ez 
izatea. 
 
Gurasoek uste dute zereginen eskuordetzea ez 
dela apetak emana, eta irakasleak errealitate 
berrira egokitu behar direla. Honako hauek 
kezkatzen dituzte nagusiki: inbertsio publikoa 
nahikoa ez izatea, baliabide espezializaturik ez 
izatea, sistemaren gaitasun urria talentu 
pertsonalak aurkitzeko. 

   

Ikastetxea 
 

  

Familia-etxebizitzarekiko hurbiltasuna da familiek gehien kontuan hartzen dutena beren 
seme-alabak joango diren ikastetxea hautatzeko. 
Ikastetxearen ordutegiak eta opor gehiegi izatea dira gurasoek gehien kritikatzen 
dituztenak, eta beren proposamenen artean daude oporraldietan ikastetxearen 
ekipamenduak erabiltzea eta eskolaz kanpoko ekipamenduak hobetzea (neskentzako 
kirol-eskaintza interesgarri gehiago, eta haurtzaroan eskolaz kanpoko eskaintza 
zabaltzea). 
Familiak pozik daude ikastetxearen parte-hartzeko aukera eta guneekin, baina 
hurbiltasun handiagoa eta komunikazio arinagoa proposatzen dute irakasleekin. 

 � Haurrek eta nerabeek sentitzen dute beren 
ikastetxea gune segurua eta, oro har, egokia 
dela. 
� Haurrek eta nerabeek hobekuntzak 
proposatzen dituzte zentroaren azpiegituretan 
eta aisialdirako guneetan. Oro har, eskakizun-
maila akademikoa murriztea eta janaria 
hobetzea ere proposatzen dute. 
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Berdinen arteko harremanak eta gatazkak 
� Oro har, haurrak eta nerabeak oso gustura daude ikastetxearen barruan beren berdinekin mantentzen dituzten harremanekin. 
� Lehen hezkuntzan, eskolako lider baten edo pertsona ospetsu baten existentzia identifikatzen hasten dira, eta pertsona horren ezaugarri nagusiak dira, kasu gehienetan, 
irudi fisiko erakargarria, ondo janztea eta markako arroparekin, eta gizarte-trebetasunak eta nolabaiteko karisma pertsonala izatea. 
� Lehen hezkuntzako nesken eta mutilen arteko harremanak ez daude normalizatuak. Lehen hezkuntzako neska helduenek harremana zailagoa egiten duten aldaketa 
fisikoei eta heltze-prozesu bati buruz hitz egiten digute. 
� Bigarren hezkuntzan, berdinen arteko taldeak neurri handiagoan irekitzen dira eta misto bihurtzen dira. Jarrera estereotipatuei eusten zaie emakumea edo gizona 
izatearen esanahiari eta horien arteko harremanen izaerari dagokionez. 

 
Gatazkak LEHEN HEZKUNTZAN Gatazkak BIGARREN HEZKUNTZAN 

Normalean, gatazkek liskarrekin eta irainekin dute zerikusia (normalean itxura 
fisikoarekin, arroparekin edo ezohiko izenekin edo abizenekin lotutako irainak dira). 
Beste irain-forma bat jolasetan parte hartzea ukatzearekin dago lotua. Salbuespen gisa, 
portaera bortitzak edo oldarkorrak dituzten adingabe atzerritar batzuekiko harreman 
txarrei buruz hitz egiten dute. 

Gatazka ohikoenek honako arrazoi hauengatik isolatutako eta baztertutako 
pertsonekin dute zerikusia: edertasun kanon batzuk ez betetzeagatik, desberdinak 
izateagatik, nabarmentzen den ezaugarri fisikoren bat izateagatik, “itsusiak” “edo 
gizenak direlako”, edo eskolako gauzei buruzko interesa dutelako, “Ikastunak direlako”. 
Kasu batzuetan ere gatazkak sortzen dira nesken edo mutilen artean pertsona bera 
gustatzen zaielako. Apartekoagoak diren beste gatazka batzuk ere adierazi dituzte: 
bulling edo eskola-jazarpeneko kasuak, borrokak atzerriko ikasleekin eta irain arrazistak, 
harreman gatazkatsua duten talde desberdinak izateagatiko gatazkak, liderrak diren 
pertsona jakin batzuen presentziagatik edo besteen aurrean harroputzak izateagatik…  

� Desabantailako egoeran dagoenarekiko elkartasuna eta laguntza lehen hezkuntzan 
agertzen den diskurtsoa da, baina taldearen gainean eragindako gizarte-kontrolak 
gatazkei aurre egiteko beldurra eta zailtasuna sortzen du. Gatazkak zuzeneko eragina 
ez duenean, normalena da “ezer ez egitea”. 
� Haien ustez, oro har, erraza da berdinen arteko ohiko gatazkak konpontzea. 
� Mutilek gatazkak konpontzeko indarkeria erabiltzeari buruzko diskurtsoak 
baliatzen dituzte askotan, eta neskek, aldiz, indarkeriaren erabilera ez da tresna 
baliagarri bat. 
� Irakasleengana jotzen dute gatazkak zuzenean eraginpean hartzen dituenean, 
erasotako pertsonak eskatzen duenean edo gatazka larria denean. 

� Nerabezaroan, irakasleengana edo heldu batengana jotzea ez da aukeren artean 
biltzen. 
� Badago gatazkak konpontzeko diskurtso egoki bat (elkarren artean ulertzea, hitz 
egitea, kideei laguntzea) praktikan erabiltzen ez dena. 
� Neskak dira nagusiki gatazkak konpontzean hitz egiteko eta bitarteko gisa jarduteko 
joera dutenak, eta mutilen kasuan, aldiz, indarkeriaren aipamen gehiago egiten dira. 
� Informazioaren teknologiak berdinen arteko jazarpen-tresna berri bat bihurtu dira, 
eskola-ingurunearen barruan gatazkak sortzen dituena: argazkiak etiketatzea pertsonak 
barregarri uzteko, argazki pribatuak edo intimitatekoak hedatzea, etab. 

 
Irakasleek jakinarazi digute eskola-jazarpeneko eta mobbing kasuak geroz eta adin goiztiarragoetan hasten direla, eta lehen hezkuntza adierazten dute horrelakoak hasten diren 
une gisa. Irakasleen ustez, familiaren gehiegizko babesa da biktimak eta erasotzaileak egituratzeko faktoreetako bat, hain zuzen ere norberaren ekintzen gaineko erantzukizuna 
galarazten duelako haurren eta nerabeen artean. Haur eta nerabe gatazkatsuen faktoreetako bat izan ohi da beren familiek ez dituztela balio egokiak helarazten, ez direla 
inplikatzen beren seme-alaben hezkuntzan, edo familia-arloko egoera konplexuak eta ezegonkorrak bizi dituztela. Ikasleek, oro har, ez dituzte gatazkak kudeatzeko edo 
sozializatzeko tresnak eta trebetasunak. Irakasleek gatazketan duten zeregina da bertsio guztiak entzutea eta gertatutakoari buruzko ikerketa bat egitea.  
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LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

Harremanak eta gatazkak 
irakasleen eta ikasleen artean 

- Irakasleekin harremanak onak dira eta komunikazioa erraza 
eta arina da. 
- Irakasleen aldetik arreta handiagoa eskatzen dute ezer esan 
gabe: 
- Irakasle egokia edo egokiak: garrasirik ez egitea, arrazoirik 
gabeko suspentsorik ez jartze, jatorra izatea eta txisteak 
kontatzea, bidezkoa izatea, faboritismorik ez adieraztea, eta 
gauzak ondo azaltzea. Itxura fisikoarekiko erreferentziak ere 
badaude irakasle egokiaren deskribapenean. 

- Irakasleekiko komunikazioa zailagoa egiten da. 
- Nerabeekiko hurbiltasuna eta segurtasuna eta kezka 
adierazten duen irakaslearen profila identifikatzen 
dute, baita gehiegi urruntzen den beste profil bat ere. 
- Eskolan irakasleen agintea zalantzan jartzen den 
kasuak daudela aitortzen dute, baina irakasleek 
puzten dituztela uste dute. 
- Nerabeek gaitasun teknikoak eta irakasteko 
gaitasunak dituen eta enpatia eta entzuteko gaitasuna 
adierazten duen pertsona gisa definitzen dute 
irakasle egokia. 

 
Irakasleen ustez, ikasleekin dituzten harremanak onak dira, aurreko beste garai batzuetan baino estuagoak dira eta, nolabait, konfiantzak definitzen ditu. Hala ere, 
komunikazio-zailtasunak ikusten dituzte nerabezaroan. 
Haurren eta nerabeen arteko harremanak asko aldatu direla esaten dute, batez ere bigarren hezkuntzan: alde batetik, irakasleen agintea murriztean ikasleek errespetu-
falta handiagoa adierazten dute (bigarren hezkuntzan ahozko agresibitatea agertzen da), eta, bestetik, gelen barruko gatazka batzuek eskolan jarraitzeko betebeharra duten 
ikasle batzuen motibazio urriarekin dute zerikusia. 
 

Harremanak eta gatazkak 
irakasleen/ikastetxearen eta 
familien artean 

Irakasleek adierazten dutenez, familiekin dituzten 
harremanak urriak, zailak edo gatazkatsuak dira normalean. 
Familiek joera dute irakasleak zalantzan jartzeko eta haur eta 
nerabeen jokabide eta portaerak justifikatzeko. 
Familiek irakasleei buruz duten kontsiderazioa aldatu egin da, 
eta orain errespetu gutxiagokoa da. 
Zailtasun handiagoak dituzte familiekin biltzeko. 
Kasu batzuetan hausnarketa autokritikoak egiten dituzte, 
adieraziz batzuetan gurasoek “traba egiten dietela”, eta 
“kontaktua” saihesteko joera dute. 

Gurasoek aldentzeari buruz hitz egiten dute 
irakasleekin duten harremanei dagokienez, baina 
oro har gustura sentitzen dira. 
Harremanak eta komunikazioa ontzat definitzen 
dituzte, baina maiztasun gutxikoak. Ordutegien 
bateraezintasuna aipatzen dute. 
Haien ustez, hezkuntza-eremuan ez da sustatzen 
beren seme-alaben hezkuntzan eragina duten alderdi 
sakonei buruzko komunikazioa. 
Irakasleek agintea galdu izana, besteak beste, 
familien hezkuntza-maila handiagoarekin lotzen dute, 
hain zuzen ere gurasoek irakasleak gehiago 
zalantzan jartzea sustatzen duelako horrek. 
Gatazkek, besteak beste, ikuspuntu desberdinekin, 
kalifikazioekin, irakasteko estiloekin eta ezarritako 
zigorrekin dute zerikusia normalean.  
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Motibazioa eta jarrera ikasketaren aurrean 

LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

- Ikasketa gauza aspergarriekin lotzen dute, baina etorkizunerako beharrezko gisa ikusten dute. 
- Eskolaren eta ikasketarekin lotutako eskolaz kanpoko jardueretara joatearen garrantziari 
buruzko gurasoen diskurtsoa oso barneratua dute, eta argudio propioak aurkitzea kostatzen 
zaie. 

- Bi profil bizi dira elkarrekin: beren prestakuntza akademikora orientatuak dauden eta 
ikasketarako motibazio handiagoa duten nerabeak, eta motibazio gutxi duten eta berdinen arteko 
harremanetara orientatuagoak dauden nerabeak. 
- Ikasketaren garrantziari buruzko diskurtsoa barneratu dutela ikusten da. Argi dute 
oinarrizko ikasketa-mailarik gabe zaila izango dela helduen bizitzan eta lan-merkatuan sartzea. 
- Gehienek hamar urte barru ikasten ikusten dute beren burua. Joera hori nabariagoa da nesken 
kasuan. 
- Beren motibaziorik eza egiten dituzten ikasgaietan erabilera praktikorik ez ikustearekin lotzen 
dute. 

 
Familiak: 
Irakasleen eta familiaren itxaropenak estaltzeko kanpotiko motibazioak lehen hezkuntzan nahikoak direla uste dute ikasketarekiko jarrera on bati eusteko. Bigarren hezkuntzan ezinbestekoa da 
motibazio horiek intrintseko bihurtzea. 
Familiak emaitza akademikoen gaineko presio handia egiten duela aitortzen dute, eta gurasoen ametsak eta frustrazioak haurrengan eta nerabeengan proiektatzen dituzte, baita nolabaiteko 
arrakasta-sindromea ere. 
Familia batzuek lotsa adierazten dute eremu akademikoan premia bereziei arreta emateko eskuragarri dauden laguntzako hezkuntza-baliabideak erabiltzean. 
Haien ustez, ikasketarekiko motibazio handiagoa izatea eta eskolan porrot egiteko arriskua murriztea ekar dezaketen aldagaiak honako hauek dira: familiaren eta ikastetxearen inplikazioa, familiaren 
ingurune sozioekonomikoa eta ikastetxea, haurraren edo nerabearen ingurunean eta berdinen taldean eragina duelako. 
Haien ustez, hezkuntza-sistemak erabaki oso garrantzitsuak hartzera behartzen ditu nerabeak, horretarako prest ez dauden adinetan, horren arrazoia zera izanik, hezkuntza asko espezializatu dela. 
 
Irakasleak: 
Ikasteko motibazioaren murriztapena atzeman dute, batez ere bigarren hezkuntzan. Motibazioaren murriztapen hori gizartean oro har ezarri den ahalegin-kulturaren urritasunarekin eta haur eta 
nerabeen autonomia eta ekimen txikiagoarekin lotzen dute. 
Haien ustez, nerabeak ez dira pozten lorpenekin edo ikasitakoarekin, eta zaila da gazte horiek motibatzea. Motibaziorik ezaren adierazpen nagusia da eskolako porrota eta absentismoa, neurri 
handi batean gurasoen estatus akademikoarekin eta ekonomiko sozialarekin lotzen dutena. 
LOGSEak titulazio akademikoak lortzeko eskakizun-maila txikitu duela uste dute, eta, nolabait, eskolako porrota ezkutatu duela. 
Ikasketa-mailak estatus sozial bat zehazten duela uste dute, eta hori da bigarren hezkuntzako ikasleek etorkizuneko eszenatoki desiragarriak ikasketarekin erlazionatzearen arrazoietako bat. 
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LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

Zenbateko astesaria jasotzen dute 
eta zer egiten dute horrekin 
Irakasleen arabera, haurrak eta nerabeek familien 
estatus sozioekonomikoaren adierazpen bat 
bihurtu dira. Familiek ahaleginak egiten dituzte 
estatus sozioekonomikoko aldeak begibistakoak 
izan ez daitezen. 
 
Gurasoek eta irakasleek uste dute haurrak eta 
nerabeak bizi garen kontsumo-gizartearen 
adierazpen bat direla. 

 - Gehieneko astesari bat dute esleitua. 
- Bi talde nagusi: 5 € baino gutxiago jasotzen dutenak, eta 
astean 10-15 € jasotzen dutenak. 
- Kontsumorako erabiltzen dute: aisialdiarekin eta 
astialdiarekin lotutako gastuak. 
- Familia zabalagoaren beste kide batzuen ekarpenekin 
osatzen dute. 
- Aurrezteko aukera dute, eta aurrezki hori etorkizunerako 
da. 

- Gehienek astesari bat dute esleitua; hala ere, hileko sariaren 
formula ere agertzen da. 
- Zenbatekoak asteko 10-25 euro edo hileko 50 € ingurukoak 
dira. 
- Sarreren iturriak dibertsifikatzen dira, eta ordainduriko 
lehenengo lanak agertzen dira. 
- Kontsumorako erabiltzen dira: aisialdiarekin eta 
astialdiarekin lotutako gastuak. Zati bat “parrandan irteteko” 
moduko gastuetara bideratzen da. 
- Familiako beste kide batzuen ekarpenekin osatzen dute. 
- Aurrezteko aukera gutxiago dute, eta aurreztutakoa 
“gutizietara” bideratzen da, arropa erostera, etab.  

 
 

 
LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

Sakelako telefonoa: komunikaziorako 

eta jolaserako tresna, segurtasuneko eta 
familiaren kontroleko elementua, eta 

kontsumo-sinboloa 
Irakasleek sakelako telefonoarekiko mendetasun 
handia azpimarratzen dute haurren eta nerabeen 
artean, eta gurasoek gastuaren kontrol- eta 
erabilera-irizpideak beti argi dituztela adierazten 
dute. 
 
Gurasoek inguruneari jarraitzen diote sakelako 
telefonoa erabili behar duten adina ezartzeko. 
Familientzat, beren seme-alabak kontrolatzeko 
tresna bat da, eta lasaitasuna ematen die. 

 - Sakelako telefonoa edukitzea ez dago bigarren hezkuntzan 
bezain hedatua, baina oso ohikoa da. 
- Normalean gurasoen eta familia zabalagoaren opari bat da. 
- Moda bat da nagusiki. Egiten duten erabilera nagusia 
jolaserako eta familiarekin hitz egiteko da. 
- Adinak gora egiten duen heinean, berdinen taldearekin 
komunikatzeko tresna gisa duen erabilerak garrantzia 
irabazten du. 
- Sakelako telefonoaren garrantziari buruzko diskurtsoek 
segurtasuna ematen duen elementu bat izatearekin dute 
zerikusia, baina egiten duten erabilera jolaserako da erabat. 
- Sakelako telefonoak gizarte-ezberdintasuneko osagai bat 
dauka. 
- Normalean ez dakite sakelako telefonoan duten 
kontsumoa, eta familiak dira fakturak ordaintzen dituztenak. 

- Sakelako telefonoa edukitzea guztiz hedatua dago. 
- Normalean gurasoen edo familia zabalagoko beste kide 
batzuen oparia da. 
- Berdinen taldearekin eta familiarekin komunikatzeko 
elementu nagusietako bat da. Baina horren erabilerak 
jolaserako osagai bat ere badu argi eta garbi. 
- Sakelako telefonoaren erabilera egunerokoa da, eta uste 
dute hori gabe ezingo liratekeela bizi. 
- Ohikoagoa da sakelako telefonoan egiten duten kontsumoa 
jakitea, baina normalean familiak ordaintzen du zuzenean 
(fakturaz arduratuta) edo zeharka (nerabeei diru gehiago 
emanez).  
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Haurren eta nerabeen etorkizuna: emantzipazio-aukerak 

Irakasleek lehenbailehen lan bat lortzeko nolabaiteko joera identifikatzen dute nerabeen artean, dirua irabazi ahal izateko. 
 
Gurasoek kezka adierazten dute beren seme-alabek baliatu ahal izango duten independentzia ekonomikoagatik eta bizitza-mailagatik. Aurreko 
belaunaldietan baino okerrago biziko dira batez ere, alderdi ekonomikoari eta materialari dagokienez, eta, beraz, ez da bat etorriko hazi diren ongizate 
materialeko ingurunearekin. 
Beren seme-alaben emantzipazioa bultzatzeko familiek proposatzen dituzten neurri batzuek (familiek beren gain hartzea seme-alaben gastuak) mendetasun-
eskemak erreproduzitzen dituzte nerabeen artean (autonomia eta independentzia handiagoa sustatzeko helburuarekin). 
Gurasoen artean atzemandako joera bat da beren amets eta frustrazio propioak beren seme-alabengan proiektatzea, kasu batzuetan ondorengoen 
etorkizuna familiek garrantzitsutzat jotzen dituzten lekuetara zuzenduz. 

Lana eta familia bateragarri egitea 

IDENTIFIKATUTAKO GIZARTE 
JOERA BATZUK 

 
� Lana eta familia bateragarri egiteko zailtasunak. 
� Familia ez da lehentasun sozial bat. 
� Gizartea produktibitatera eta kontsumora 
bideratua. 
� Emakumea etxeko esparrura itzultzeko diskurtso 
kontserbadoreak berragertzea. 
� Etxebizitza eskuratzeko zailtasunak eta soldaten 
beherapena. 
� Bizitza-eredu berrien eta familiaren arteko 
disfuntzio etengabea. 
� Erantzukizunak banatzeko premia familiaren, 
estatuaren eta hezkuntza-erakundeen artean. 

 ZAILTASUN ZEHATZAK 
 

� Zailtasun handienak 0-3 urtekoek. 
� Formula egokienen artean 
hautatzearen konplexutasuna (lanaldi-
murrizketak hartzea, pertsona bat 
kontratatzea, zaintza familiako beste kide 
baten esku uztea, etab.) 
� Oporraldiak dira zailtasun handiena. 
Haurrek lau hilabeteko oporrak dituzte 
gutxi gorabehera 
� Batzuetan, familiei informazioa falta 
zaie beren udalerrian dauden baliabideei 
buruz. 

 ADMINISTRAZIOAK AURREIKUSITAKO NEURRIAK 
ETA LAGUNTZAK 

 
� Administrazioak aurreikusitako neurrien berri ez dutenek 
aurreratu egin dela uste dute, eta erabili dituztelako ezagutzen 
dituztenek nahikoak ez direla uste dute. 
� Eskaerak honako hauek dira: 
Haurrentzako arreta-zerbitzuak eskaintzea ordutegi zabalarekin 
(haurtzaindegiko plazak bermatzea); lanpostuan zuzeneko 
eragina duten uztartze-neurriak hobetzea (enpresa pribatuen 
gaineko kontrola); gizonak etxeko esparruan sartzeari buruzko 
sentsibilizazioa eta sustapena. 
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HAURTZAROAN 
ETA 
NERABEZAROAN 
ERABILGARRI 
DAGOEN 
ASTIALDIA 

 � Lehen hezkuntzan eskolatik irten ondoren beren denbora jarduerez beteta dagoela esaten digute. Leku batetik 
bestera korrika joaten direla sentitzen dute, “autoak bezalakoak gara, gurasoek presaka eramaten gaituzte leku 
guztietara”. 
 
� Bigarren hezkuntzan eskolaz kanpoko jarduerak murriztu egiten dira, astegunetan denbora libre gutxi dutela 
sentitzen dutelako. Irakasleek zein gurasoek azpimarratu egiten dute aldi horretan eskaera-maila akademiko handiagoak 
eragina duela astegunetan libre duten denbora kantitatearen gainean. 

LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

ZER EGITEN DUTEN: 
Astegunetan: eskolatik irten, etxeko lanak egin, telebista pixka bat ikusi, kalera irten, eta 
eskolaz kanpoko jardueretara joan eta etxera itzuli. Jarduerak bakarka edo berdinen 
taldearekin egiten dira (txikiak beti helduen zaintzarekin), eta, nagusiki, gune itxietan. 
Asteburuan: familiaren presentzia handia aisialdiko eta astialdiko jardueretan. 
ZER GUSTATZEN ZAIEN ETA ZER EZ 
Jolasarekin eta beste neska-mutilekin elkarreragitearekin zerikusia duena gustatzen zaie, 
eta ez zaizkie gustatzen eskolarekin lotutako betebeharrak eta etxeko zereginak. Mutilek 
kirola nahiago dute nagusiki, eta neskek komunikazio-jarduerak, lankidetzako edo 
sormenezko jolasak egiteko joera dute. 
ZER GUSTATUKO LITZAIEKEEN 
Eskolako edo etxeko betebeharrei jaramonik ez egitea eta jolas-parkeetara joatea, 
adibidez. 9 urtetik aurrera, helduen munduarekin lotutako aisia interesatzen zaie, hala nola 
diskoteketara joatea edo muturreko kirolak egitea (puenting, paraxutismoa). 

ZER EGITEN DUTEN: 
Astegunetan: eskolaz kanpoko jarduerak murrizten dira eta berdinen taldearekin lotutako 
aisia agertzen da. Asteburuan: denbora berdinen taldearekin, eta kontsumoak agertzen dira. 
ZER GUSTATZEN ZAIEN ETA ZER EZ 
Gustatzen zaizkien jarduerak antzekoak dira astegunetan eta asteburuan, eta berdinen 
taldearekin, ordenagailuarekin eta internetekin dute zerikusia. Gustuko dituzten jardueretan 
generoaren araberako desberdintasunak honako bi alderdi hauetan oinarritzen dira: kirolak 
presentzia handiagoa du mutilen artean, eta merkataritzaguneetara joatea neskek aipatzen 
dute gehien bat. Landaguneetan gustuko dituzten aisialdiko jarduerak atari zabaleko guneetan 
kokatzen dira nagusiki. Gustatzen ez zaizkien jarduerek astegunetan goiz esnatzearekin 
eta betebeharrak eta eskolako zereginak egitearekin dute zerikusia, ezin irtetearekin edo 
aspertzearekin. 
ZER GUSTATUKO LITZAIEKEEN 
Autonomia eta independentzia handiagoa lortzearekin dute zerikusia. Asteburuan irteten 
direnean muga-ordurik ez izatearekin, bidaiatzearekin edo atseden hartzearekin eta goiz 
esnatu behar ez izatearekin zerikusia dutenak nabarmentzen dira. 

FAMILIEK ETA IRAKASLEEK ADIERAZITAKO JOERAK: 
� Jolas motak eta erlazionatzeko formulak aldatu egin dira: jolas indibidualistagoak eta sedentarioagoak 
� Aisia pasiboagoa da. 
� Aisia bereziki gidatua eta antolatua dago: belaunaldi hiper estimulatuak; egungo gizarteak dibertimendua eta jolasa gainbalioesten du; ez dago isiltasunerako eta aspertzeko unerik; lehen 
hezkuntzan, harremanen sarea helduen munduarekin konektatuegia dago; haurren eta nerabeen sortzeko ahalmena murriztea. 
� Kontsumora bideratutako aisia da. 
� Genero-desberdintasunak nabari dira jolas motetan eta ezartzen diren harremanetan 
� Inoiz existitu den gaueko aisi zabalena da 
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  Eskolaz kanpokoak: astialdiko 

jarduera bat edo eremu 
akademikoaren luzapen bat 

 

LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

Gurasoek haurtzarorako eskolaz kanpoko 
jardueren eskaintza handiagoa aldarrikatzen 
dute, baita neskentzako kirol-eskaintza 
erakargarriagoa lehen eta bigarren hezkuntzan 
ere. 
Batzuetan, gurasoen ametsak eta frustrazioak 
proiektatzen dira eskolaz kanpoko jardueretan. 
Eskolaz kanpoko jarduerek lana eta familia 
bateragarri egitea errazten dute, eta gune 
seguru bat dira. 
Irakasleek eskolaz kanpoko jardueren 
presentzia handiagoa atzematen dute hiri-
inguruneetan. 

 - Eskolaz kanpoko jardueren presentzia nahiko hedatua dago. 
- Eskolaz kanpoko jarduerek honako hauetarako balio dute: 
etorkizunean zerbait egin ahal izateko, gure gurasoek gu ergelak ez 
izatea nahi dutelako, lan on bat izateko. 
- Kirolarekin edo dantzarekin lotutako eskolaz kanpoko jarduerak 
dira nagusiki gehien gustatzen zaizkienak. Hizkuntzak ikastearekin 
edo eskolako gaietan laguntzearekin lotutakoak dira gutxien 
balioesten direnak. 
- Kasu askotan, gurasoek hautatzen dituzte, eta adinak gora 
egiten duen heinean, askatasun osoz proposatu eta hautatzeko 
aukerak handitu egiten dira. 

- Eskolaz kanpoko jarduerak hautatu egiten dituzte, edo 
haurtzarotik garatu dituzte. Eskolako gaietan laguntzeko edo 
hizkuntza ikasteko jarduerak gurasoek hautatzen dituzte 
normalean, baina nerabeek egokitzat hartzen dituzte. Eskolaz 
kanpoko gainerako jarduerak borondatezkoak dira, eta beraiek 
hautatzen dituzte. 
- Kirolarekin lotutako eskolaz kanpoko jardueretan parte-
hartzea murriztu egiten da, eta presentzia handiagoa dute 
mutilen artean nesken artean baino. 

  
Ordenagailua, Internet eta 

gizarte-sareak 

 

LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

Irakasleek nerabeen ordenagailuarekiko eta 
internetekiko mendetasuna azpimarratzen dute, 
baita familien kontrol eta muga urritasuna adin-
talde guztietan ere. Kezkatzen dituena da 
gizarte-sareetan sartu eta erabiltzearen ondorioz 
nerabeek beren intimitatea galdu eta erakutsi 
dezaketela. Gurasoak atzematen duten hesi 
digitalagatik kezkatzen dira, mugak eta kontrola 
ezartzea zaila egiten duela, eta, era berean, 
kezkatuak daude gizarte-sareak berdinen arteko 
jazarpen- eta indarkeria-tresna berri bat bihurtu 
direlako. 

 - Ordenagailuaren erabilera ez dago guztiz hedatua, eta ez dirudi 
gehiegizko erabilerarik egiten denik. Adina handitzen den heinean, 
ordenagailua eta internet jarduera atsegin gisa aipatzen dira. 
- Ordenagailuko jokoak erabiltzen dituzte, eta, neurri txikiagoan, 
Internet, berehalako mezularitza-zerbitzua (Messenger) edo gizarte-
sareak (Facebook edo Twenty). 
- Ordenagailua baliagarria da zuzenean aurre egitera ausartzen ez 
diren gauzei buruz hitz egiteko beren berdinen taldearekin 
(sekretuak, lotsa eragiten duten gaiak). 
- Gurasoek ezartzen dituzten mugek ordenagailuarekin igarotzen 
duten denborarekin eta Interneten bidez lortzen dituzten edukiekin 
dute zerikusia, eta sarearen arriskuei buruzko familiaren mezua 
barneratua dute. 

- Ordenagailuaren eta Interneten erabilera hedatuagoa 
dago, eta gehien gustatzen zaien jarduera da. 
- Messengerra eta Chata erabiltzen dute lagunekin 
komunikatzeko eta lotsa ematen dieten gauzei buruz hitz 
egiteko. 
- Ordenagailuari eta Interneti buruz familien aldetik jasotzen 
dituzten mezuak, normalean, negatiboak dira. 
- Gurasoek, normalean, ez dakite benetan nola erabiltzen 
duten Internet eta ordenagailua, eta erabiltzeko moduak 
normalean gatazkak sortzen ditu familiaren barruan. 
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Haurrek eta nerabeek beren inguruneari buruz egiten duten balioespena 

� Haurrak eta nerabeak, oro har, gustura daude beren ingurunearekin, baina gogobetetze-maila handienak lehen hezkuntzan ikus daitezke; izan ere, nerabeek gauza gehiago 
aipatzen dituzte, gustukoak ez dituztenak edo haien ustez beren ingurunean falta direnak. 
� Landa-inguruneetan bizi direnen artean, lotura eta errotze- eta partaide-sentimendu handia nabari da. 
� Hiri-ingurunean, honako hauek nabarmentzen dira gustukoak ez diren alderdi gisa: trafikoa, etxebizitzen pilaketa, zikinkeria, kutsadura edo naturarik eza. 
� Landa-inguruneetan, honako hauek dira asebetetze-maila txikienak dituzten elementuak: jardueren urritasuna, zaratagatik deserosotasunak sortzen dituzten obrak, eta obra 
horiek eragiten dituzten oztopoak. 
� Mugigarritasuna nahiko erraza eta erosoa da haurrentzat eta nerabeentzat. Hiri-ingurunean garraio-sare bat dago, maiztasunari eta kopuruari dagokionez egokitzat jotzen 
dutena, baina prezioak altuegiak direla uste dute. Landa-inguruneetan, mugigarritasuna ez da txartzat jotzen, baina askoz gehiago aipatu da autoa garraio gisa landa-inguruneetan. 
� Nerabeen artean: Bilbori dagokionez, gustuko gisa nabarmentzen dira “gaueko giroa” eta pertsona berriak ezagutzeko aukera. Donostia polit, seguru eta turistiko gisa 
deskribatzen da. Gasteiz arraza eta nazionalitate desberdinetako pertsonak dituen leku lasai gisa nabarmentzen da. 
� 9-12 urteko haurrei gehien gustatzen zaizkien alderdiek atari irekiko aisiarako parke, plaza eta lekuekin dute zerikusia. Baina, ohartarazten dute parke asko adin txikiagoko 
haurrentzat direla, edo kontsumora bideratzen direla (dendak eta tabernak inguruan). 

INGURUNEA HOBETZEKO PROPOSAMENAK: 

LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

- Jolasteko espazio gehiagorako aukera izatea. Errepideak egitea garrantzitsua dela 
pentsatzen dute, baina lekua kentzen diela eta ingurunea hondatzen duela uste dute. 
- Denda gehiago izatea erosi ahal izateko (arropa, txutxeriak, etab.). Eskaera hori 
landa-inguruneetan egiten da nagusiki, eta neskak dira normalean egiten dutenak, neurri 
handiagoan arropa-dendei buruz ari direnean. 
- Parke edo gune ireki eta zabal bat izatea eskolatik gertu, lagunekin jolasteko 
eskolatik irtetean. 

- Bidegorri kilometro gehiago egitea bizikleta erabili ahal izateko. 
- Nerabeei zuzendutako jarduerak proposatzea, kultura-eskaintza haurrentzat gehiegi 
orientatua dagoela uste baitute. 
- Kultura-ekitaldien eta kirol-ekipamenduen kostua murriztea, gazteen 
irisgarritasuna sustatzeko. 
- Garraio publikoa merkeagoa egitea. 
- Autokudeatutako lekuak edukitzeko aukera izatea gustatuko litzaieke, Gaztetxe 
moduko bat, baina doan eta edozein pertsonarentzat irekiak (ideologia alde batera 
utzita). Gune hori denbora pasatzeko, filmak ikusteko, jolasteko eta beste jarduera 
batzuetarako erabil daiteke. 
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Arriskua eta gatazka edo segurtasuna 
  

LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

Identifikatutako 
arriskuak eta 

gatazkak 
ingurunean 

Atzerriko pertsonak eta ijito-
etniakoak 
Bazterkeria eta pobrezia 
Zona arriskutsuak 
Bizilagunen bizikidetza-
arazoak (aparkaleku 
nahikoak ez izatea) 

Berdinen taldea 
Atzerriko pertsonak 
Bazterkeria eta pobrezia 
Zona arriskutsuak 
Zaintza eta kontrola 

� Oro har, haurrek eta nerabeek segurtasuna sentitzen dute beren 
ingurunean, baina bizi diren lekuaren (landa- edo hiri-ingurunea) adinaren 
(lehen edo bigarren hezkuntza) eta generoaren arabera aldatzen diren 
arriskuak identifikatzen dituzte. 
� Pobrezia eta bazterkeria segurtasunik eza sortzen duten elementu gisa 
aipatzen dira, batez ere hiri-inguruneetan bizi diren haur eta nerabeen artean. 
� Ia automatikoki lotzen dira immigrazioa eta bazterkeria. 
� Immigrazioa eta bazterkeria arriskutsu gisa ikusteko arrazoiak itxurarekin 
eta bizimoduekin lotzen dira. 
� Neskek, batez ere bigarren hezkuntza, beldur gehiago adierazten dute 
beren inguruneari dagokionez, eta kalteberagotzat jotzen dute beren burua 
eta sexu-eraso batekiko beldurra adierazten dute. 
� Batez ere nerabezaroan, prebentzio-estrategiak garatzen dira, honako 
hauek, alegia: egoera edo zona arriskutsuak saihestea, eta beste norbaitekin 
joatea. 
� Haurren eta nerabeen ustez, beldur batzuk gurasoen beldurrak dira eta ez 
propioak. Batez ere bigarren hezkuntzan adierazten dute ingurunearen 
arriskuei buruz gurasoek ematen dituzten mezuak desberdinak direla 
mutilentzat edo neskentzat. 

 

Atzemandako 
joerak 

Txikienen artean inguruneari 
buruzko segurtasun-
sentimendua dago 
hedatuagoa 
Diskurtso mitifikatua 
arriskuei eta helduen 
munduari buruz. 
Bazterkeria eta pobrezia 
gogaikarri gisa interpretatzen 
dira. 
Norberarenak ez diren 
gatazkak eta diskurtsoak 
onartzea. 

Diskurtso errealistagoak 
ingurunearen arriskuei 
buruz. 
Genero-desberdintasunak 
segurtasun-sentimenduan. 
Diskurtso landuagoa eta 
modulatuagoa bazterkeriari 
eta immigrazioaren 
fenomenoari buruz. 
Argi eta garbi identifikatzen 
dituzte zona arriskutsuak 
hirian. 

 
Irakasleek gizarte osoa eraginpean hartzen duen birus baten moduan ikusten dute beldurraren kultura, gizarte-harremanen kopurua eta haur eta nerabeek kalean igarotzen 
duten denbora murriztea eragiten duena. 
 
Gurasoek, oro har, inguruneko arriskuak atzerriko pertsonen presentziarekin lotzen dituen diskurtsoa adierazten dute. 
Gurasoen ustez, haurrek eta nerabeek ez dute ingurunearen arriskuei buruzko kontzientzia argirik, eta menderaezintasun moduko sentimendu bat dago haien artean, 
horregatik babesten dituzte. 
Inguruneari buruzko arrisku sentsazioa eta segurtasunik ezaren sentsazioa landa-eremuan ere agertzen hasi da. 
Gurasoek adierazten dizkiguten beldur eta segurtasunik eza batzuk zertxobait gaindimentsionatuak daude. 
Familiek argi eta garbi identifikatzen dituzte zehazki neskekin lotutako arriskuak. Izan ere, neskekin lotutako arriskuak, haiez ustez, desberdinak dira sexu-edukia dutelako, 
eta sufrimendu handiagoa eragin dezakete nesken kasuan. 
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Parte-hartze 
soziala 

� Oso gutxik pentsatzen dute parte hartzean (nagusiki lehen hezkuntzan). Ez dituzte ikusten parte hartzeko estrategiak zein 
guneak, ez dute eskubide gisa onartzen, eta ez dute uste parte-hartzeak aukera ematen dienik aldatzeko edo beren helburu 
propioak lortzeko. Landa-inguruneko nerabeek beren inguruneko erabakietan parte hartzeko aukerak ikusten dituzte, beren 
herrietan erabakiak hartzeko boterea dutenekiko hurbiltasun eta harreman-maila handiagoa dutelako. 
� Errealitatea den bezala onartzen da. Kexak badaude, baina ez aldatzeko proposamenik edo hori egin ahal izateko aukerarik. 
� Haur txikienek, neurri handiagoan, kargu politikoekin, alkateekin, eta bestelako karguekin lotzen dute erabakiak hartzeko 
boterea, hau da, beren errealitatetik urrun dagoen esfera batekin.  

Gizarte-harremanak 

Irakasleak: 
� Aldaketak ikusten dituzte berdinen taldeen egituratzean lehen hezkuntzan, eta, gaur egun, irekiagoak direla eta mistoak izateko joera dutela uste dute. Bigarren hezkuntzan, 
berdinen taldeetan hierarkiak ezarri direla adierazten dute, batez ere nesken artean (liderrak, arauak…) 
� Berdinen artean erlazionatzeko moduak aldatu egin dira, batez ere nerabezaroan, errespetu gutxiago identifikatzen baitute komunikazioetan, eta irakasleek helduen munduko 
errespetuzko jarrerak murriztu izanarekin lotzen dute hori. 
� Adierazten digutenez, nesken eta mutilen arteko harremanak komunikabideetatik jasotzen dituzten diskurtsoen eta balioen mende daude, eta, haien ustez, batzuetan, 
harremanak sexistak dira eta, batez ere bigarren hezkuntzan, mutilek mezu matxistak helarazten dizkiete neskei, eta neskek onartu egiten dituzte, baita indartu ere. Neskek, 
nerabezaroan, ez dituzte identifikatzen ahozko erasoak zein genero-rolak beren berdinen arteko harremanetan, eta, beraz, ez dira horien aurka defendatzen. 
� Uste dutenez, haurren eta nerabeen harreman-sareak, batez ere haurtzaroan, geroz eta ezegonkorragoak dira, eta sozializatzeko zailtasunak eta beste haur eta nerabe 
batzuekin erlazionatzeko gaitasun mugatuak dituztela azpimarratzen dute, hain zuzen ere ingurunean pertsona heldu baten zaintzarik gabe askatasun osoz erlazionatzeko aukera 
urriak dituztelako. 
� Adierazten dutenez, 6 urtetik aurrera eta bigarren hezkuntzako zikloa amaitu arte, irudia eta familien estatus ekonomikoa eta soziala gatazkak eragiten dituen elementu bihurtzen 
da. 
 
Gurasoak: 
� Kezka adierazten dute beren seme-alabak berdinen taldearen barruan ongi egokitzeari dagokionez. 
� Beren seme-alaben ingurunea kontrolatzen saiatzen dira, horien berdinen arteko harremanak baldintzatuta, harreman horiek izan ditzaketen inguruneak hautatuz. Kontrol hori 
ezartzen dute, hain zuzen ere, seme-alaben hezkuntzaren gainean familiaren eragin-gaitasuna murriztu dela eta orain berdinen taldeak eta inguruneak neurri handiagoan 
baldintzatzen duela uste dutelako. 
� Familiek gatazkak indarkeriarik gabe konpontzeari buruzko balioak helarazten dituzte, baina batzuetan zalantzak adierazten dituzte egungo gizartean indarkeriarik gabeko 
tresnek duten eraginkortasunari buruz. 
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Egungo haurren eta nerabeen balioak (irakasleen eta gurasoen ikuspegia) 

LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

- Errespetu-faltak ikusten hasten dira berdinen taldearekiko eta 
gurasoekiko komunikazioan. 
- Oso “markistak” izaten hasten dira, eta jokabide klasistak atzematen 
dira. Talde honetan, berdinen arteko harremana konparaketan 
oinarritzen da asko. 
- Talde honetako gizarte-harremanak itxiegiak eta murritzak dira eskola-
esparruan. Batzuetan erlazionatzeko gizarte-gaitasunak ez dituztela uste 
dute. 
- Irakasleek adierazten dute haurrek jada ez dakitela bakarka jolasten, 
ezta trukean sariren bat jaso gabe ezer egiten ere. Ideia hori haurren 
autonomia-urritasun batekin eta Amerikako ereduarekin lotzen dute, hain 
zuzen ere lehiakortasuna sustatzen duela sarien bitartez. 
- Irakasleek adierazten dute telebista ikusten duten denborak eragina 
duela adin-talde horrek mundua ikusten duen moduan. Telebistatik guztiz 
estereotipatutako mezuak bidaltzen dira genero-rolei buruz edo bikote-
harremanei buruz (adibide gisa jartzen dute Disney Chanel). 

- Nerabezaroa luzatu eta aurreratu egin den bizitza-etapa bat da. 
- Segurtasunik ezak izaten hasten dira (ziklo horretan urduriago daude eta segurtasunik gabe sentitzen dira; 12-14 
urte bitarte hasten da). 
- Gizarteak eta gurasoek hoberenak izateko eskatzen diete. 
- Interes gutxi adierazten dute beren inguruan gertatzen diren gauzei buruz. 
- Badakite egin ditzaketen delitu-ekintzak ezin direla zigortu, eta horrek nolabaiteko boterea ematen die. 
- Eskubideen eta betebeharren arteko gatazka gertatzen da. Eskubideak kontrolatzen dituzte alderdi teorikoan, eta 
beti adierazten dituzte, baina familiak eta, oro har, gizarteak gauzatzen duen kontrolaren ondorioz, kontzientzia gutxi 
dute beren betebeharrei buruz, edo betebehar horiek beti bigarren maila batean uzten dituzte. 
- Dena ahaleginik egin gabe lortu nahi dute, beren ametsa da gutxi lan egitea eta diru asko irabaztea. Telebistak 
eta, oro har, gizarteak transmititzen dituzten ereduak ahaleginik egin gabe aberats bihurtzen diren pertsonak dira, eta 
hori da gizarte-arrakastaren adierazgarri berria. 
- Kontrolik eza emozional esanguratsu bat ageri da gertatzen zaizkien gauzei aurre egiteko unean. Nerabeek beren 
emozioak modu egokian kudeatzeko zailtasunak dituztela dirudi. 
- Nerabeen portaera konpultsiboagoa bihurtu da, aukera asko dituen gizarte batean eta mundu konplexu batean bizi 
direlako. 
- Irakasleek jarrera eta portaera homofoboak atzematen dituzte adin-talde horretan. 

 
- Askatasun handiagoko testuinguruetan bizi dira, eta horrek naturaltasun handiagoa ematen die beren harremanetan eta helduen munduarekiko komunikazioan. Gurasoekin eta irakasleekin (oro 
har, helduen munduarekin) dituzten harremanak hurbilagoak dira, eta konfiantza handiagoa dago. 
- Informazioa gehiago maneiatzen dute, baina ez dirudi modu egokian erabiltzen dutenik. 
- Aukera gehiago dituzte, “aukeren belaunaldia dira”. 
- Prestakuntza-maila handiagoa dute, baina emaitzen eskakizun-maila ere handiagoa da. 
- Komunikazioaren teknologiak hobeto maneiatzen dituzte (Internet, sakelako telefonoa, etab.) 
- Kritikoagoak dira askatasuna kentzen dietela usten duten gaiei buruz, baina “gero ez dakite argudiatzen”. 
- Une berean hainbat jarduera garatzeko gai dira, esate baterako interneten daudenean informazioa begiratzen dute eta aldi berean musika deskargatzen dute edo lagunekin txateatzen dute. 
- Informazioa kudeatzeko eta xurgatzeko beste modu batzuk dituzte, prozesu mental arinago eta eraginkorragoekin. Ildo horretan, helduagoak dira, nolabait, beren adinaren barruan, momentu 
batean maneia dezaketen informazio kantitateagatik. 
- Pentsamolde irekiagoa dute, ezagutzen dituzten pertsonen eta egoeren aniztasunagatik. Gainera, jarrera irekiagoa dute munduarekiko. Belaunaldi honek gehiago bidaiatuko du eta leku 
gehiago eta pertsona desberdinak ezagutuko ditu. 
- Bekatuaren kristau-presioa desagertu egin da, baita munduaren ikuspegi hau ere: ongia gaizkiaren aurka, bitarteko neurririk gabe, eta horrek aukera eta bizipen gehiago eskaintzen dizkie, 
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lasaitasunez aurre egiteko aukerarekin.  
 
 
 

Haurrek eta nerabeek etorkizunean beren buruari buruz duten ikuspegia 

LEHEN HEZKUNTZA BIGARREN HEZKUNTZA 

- Modu oso abstraktuan hitz egiten dute beren etorkizunari buruz. 
- Beren lan-etorkizunaren proiekzioan nesken presentzia handiagoa 
atzeman dezakegu “tipikoki gizonenak” diren lanbideetan, baina 
“tipikoki emakumeenak” diren lanbideak ez dira aipatzen mutilek nahi 
dituzten lanbideen barruan. 
- Erreferentzia-eredu berrien presentzia: eliteko kirolariak eta ibiltokiko 
edo aldizkariko modeloak. 
- Etorkizunean dirua edukitzeko premia aipatzen dute. 
- Neskek ideia planifikatuagoa eta hausnartuagoa dute beren 
familia- eta bikote-bizitzari buruz, izan ere, izango dituzten seme-
alaben kopurua zehazten dute, baita horien ezaugarriak eta izenak ere, 
eta haurrak izango dituzten adina. 

- Nerabeek lanbide-egoera eta egoera pertsonal egonkorrekin lotzen dute 
beren etorkizuna. Gehienek etxebizitza propioarekin, lan egonkor batekin eta 
bikote batekin ikusten dute beren burua. 
- Etorkizunean nahi dituzten eszenatokiak ikaskuntzarekin lotzen dituzte. 
- Zoriontsu izateko bikotea eduki behar da, batez ere nesken kasuan. 
- Neska batzuek uko egin ezin den esperientzia gisa definitzen dute 
amatasuna. 
- Bidaiatzeari, kanpoan ikasteari, eta antzeko gauzei buruz hitz egiten dutenak 
dauden arren, gehienen ustez gauza horiek aldi baterako bizitza-etapa 
batzuekin dute zerikusia. Noizbait ordena tradizionalarekin jarraitzeko joerak 
presentzia handia dauka: lagunak, bikotea, senarra, seme-alabak eta, gero, 
aitona-amonak izatea.  
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Handienn kasuan, eranskailuena proposa diezaiekegu eta haiek erabaki dezaten utzi. 
Saioko jardueren ordena aldatu ahal izango da denboretara egokitzeko. Esate baterako, familiatik hasi den talde batean astirik eman ez 
badu inguruneari buruzko azken jarduerara iristeko, adin bereko hurrengo taldean kontrako ordenatik, hau da, ingurunetik hasiko da 
saioa. 
 

OHARRAK 

 
 

GALDERAK 

DENBORA 

5 minutu  

MATERIALAK  

Eranskailuak 
Errotuladoreak 

• Izenen lehenengo txanda egingo dugu honako joko hau erabiliz: “Ni (….) zutaz (……) maitemindu naiz”. Pertsona bat hasiko da 
esaldia esaten taldeko pertsona baten izena esanez, eta pertsona horri buruzko ezaugarri bat esanez bukatuko du. Ezaugarri 
hori bera duten taldeko pertsona guztiek lekuz aldatu beharko dute. 

• Eranskailuak emango zaizkie beren izena idatz dezaten eta eranskailua papar-hegalean jar dezaten zuzeneko harremana 
errazteko taldean. 

JARDUERAREN GARAPENA 

 •Parte-hartzaileen izenak ezagutzea 
•Saioaren helburuak zein diren jakitea 
•Parte-hartzaileak motibatzea, “motorrak berotzea”… 
 

FUNTSEZKO HELBURUAK 

JARDUERAREN JUSTIFIKAZIOA ETA GARAPENA 

Saioaren sarrera  
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Helduekin ez da irudirik erabiliko bigarren jardueran. 

OHARRAK 

1. Nor da nor familia bakoitzean? Zergatik geratu dira pertsonaia horiek kanpo? Denak ados al daude sortutako familiekin? Zergatik? 
2. Zergatik banatu dituzte zereginak modu horretan? Etxean nork egiten ditu zeregin horiek? Zuek ba al daukazue zereginen bat esleituta? Zuen 
anai-arrebek zer zeregin dituzte esleituta? Nork esleitzen ditu zereginak etxean?  

GALDERAK 

DENBORA 

15 minutu 

MATERIALAK 

Gizonen, emakumeen, mutikoen, 
neskatoen, nerabeen eta adinduen irudi 
plastifikatuak. 
Txartel plastifikatuak etxean egiten diren 
zereginen izenarekin eta irudiarekin: 
lisatu, ohea egin, janaria prestatu, 
bonbilla bat aldatu, mandatuak egin  eta 
abar. 
Zeloa 
Argazki-kamera 

1. Parte-hartzaileei hainbat pertsonaren irudiak aurkeztuko zaizkie. Pertsona horiek aldekatuta, familiak sortu behar dituzte. Familiak sortzeko irudiak 
bi edo hiru azpitaldetan bana daitezke. Bukatzen dutenean, talde bakoitzak azalduko du nor den nor sortutako familia bakoitzean eta pertsonaiaren 
bat familietatik kanpo utzi badute, horretarako arrazoia azaldu beharko dute eta eskatuko zaie pertsonaia horiek familietan sartzeko pertsonaia horiei 
zeregin bat emanez familian, inor kanpoan utzi gabe. 
2. Familiak osatuta daudenean, edozein etxetan normalean egiten diren zereginak (arropa esekitzea, janaria egitea eta abar) dituzten txartelak 

JARDUERAREN GARAPENA 

1. Funtsezkoa da sortutako familia mota 
behatzea, sakontzea horietako batzuk 
zergatik hartzen dituzten familiatzat eta 
beste batzuk zergatik ez, zergatik kide 
batzuk agerian jartzen diren eta beste 
batzuk ez, zergatik geratu diren pertsonaia 
batzuk familietan sartu gabe, zaila egiten ote 
zaien kide horiek sartzea, eta abar. 
2. Sakondu egin behar da zergatik esleitzen 
ote dizkieten zeregin batzuk pertsonaia 
batzuei eta ez beste batzuei, ematen 

•Familia-ereduei buruz zer ikuskera 
duten jakitea (haien ustez zer den 
familia, familia-pertzepzioa eta abar) 
•Adingabeek etxekoen unitate 
barruko genero-rolei eta familiako 
botere-harremanei dagokienez zer 
familia-egitura duten buruan jakitea 

FUNTSEZKO ALDERDIAK HELBURUAK 

JARDUERAREN JUSTIFIKAZIOA ETA GARAPENA  

Familia eta rolen banaketa (familia) 
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DENBOR

40 minutu 

MATERIALAK 

Boligrafo gorriak eta 
urdinak. 
Txartel plastifikatuak 
jardueren izenarekin 
eta irudiarekin… 
Zeloa 
Jardueren zerrenda 
folioetan. 
Postit-a 
Hiru koloretako hiru 
kartoi mehe edo 
horma-irudi 
Argazki-kamera 

•Sakontzea zergatik dauden edo ez dauden asebeteta eta 
horrek zer sentsazio eragiten dien (gogaitasuna, nekea 
eta abar). 
•Komenigarria da ikustea emandako arrazoietako batzuek 
(gustatzen zait, ez zait gustatzen, gustatuko litzaidake) 
zenbaterainoko lotura duten jarduerak ezarriak edo 
hautatuak izatearekin, informatuak edo kontsultatuak 
izaten ote diren galderarekin eta abar. 
• Ikustea zer jarduera egiten dituzten soilik mutilek eta 
zeintzuk egiten dituzten soilik neskek, zer ezaugarri 
dituzten jarduera horiek... 
•Sakontzea norekin egiten dituzten jarduerak, batez ere 
egitea gustatuko litzaizkiekeen jarduerei buruz hitz egiten 
denean. Komenigarria da familia nuklearrak zer zeregin 
duen ikustea, baita familia zabalak duena eta berdinen 
taldeak duena ere. 
•Komenigarria da ingurune irekian eta toki itxietan egiten 
diren jarduerak bereiztea, kirol-, kultura- edo aisia-
ekipamenduen erabilera… 
•Komenigarria da ikustea aipatutako arrazoietako batzuk 
(gustatzen zait, ez zait gustatzen, gustatuko litzaidake) 
zenbateraino dauden lotuta autonomia gehiago izateko 
nahiarekin (“nik egin ordez besteek egiten dizkidate nire 
ustez nik egin nitzakeen gauza batzuk”, “ez didate uzten 
egiten niri egitea gustatuko litzaidakeen hainbat 
gauza”…). 
Jardueren artetik, bereiztea zein diren ordaindu 

• Daukaten astialdiaren kantitateari buruz zer 
balioespen egiten duten jakitea 
•Astegunetan nahiz asteburuetan gehienbat zer 
jarduera egiten duten jakitea. 
• Jakitea zer jarduerarekin dauden motibatuta eta 
asebeteta eta zeinekin ez dauden eta zergatik. 
• Eskola-eremutik kanpo daukaten astialdian zer 
jarduera egin nahi izango lituzketen jakitea, baita 
jarduera horiek zergatik egiten ez dituzten ere. 
•Sexuaren arabera egon litezkeen aldeak behatzea. 
•Jarduerak norekin egiten dituzten zehaztea. 
•Jarduerak non egiten dituzten zehaztea.  
•Aisiaren alorrean dagoen eskaintzari buruzko 
balioespena lortzea.  
•Parte-hartzearen edo erabakiak hartzearen 
inguruan ikertzea.  
•Autonomia-mailan ikertzea.  
•Zer paga daukaten eta zertan inbertitzen duten 
jakitea.  
•Telefono mugikorrik ote duten eta nola erabiltzen 
duten ikertzea.  
•Informazio- eta komunikazio-teknologien (Twenty, 
Messenger…) erabilera ikertzea.  
•Ohitura osasuntsuak ote dituzten behatzea (esate 
baterako, kirola egitea, “janari azkarra” 
saihestea…). 
Harreman afektibo-sexualen inguruan duten 

FUNTSEZKO ALDERDIAK HELBURUAK 

JARDUERAREN JUSTIFIKAZIOA ETA GARAPENA 

Astialdia zentzu zabalean (aisia, familia, osasuna, baliabideak, ingurunea…) 
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Honako hau hartuko dugu denbora libretzat: eskolatik  atera ondorengo denbora, astialdia eta baita “behartutako” jardueren  (eskolaz kanpoko jarduerak 
eta abar) denbora ere. 
Urdinez markatutako gaiak batez ere handien taldeekin landuko ditugu. 
Handien kasuan, parte-hartzaileei eskatuko diegu boligrafo desberdinak erabiltzeko: gorria neskentzat eta urdina mutilentzat (horrela errazagoa izango 
da informazioari buruzko ondorengo azterketa egitea). Txikien kasuan, idatziko ez dutenez, aldeak kontuan hartuko ditugu oharrak idatziz. 
 

OHARRAK 

1. Zenbat denbora libre izaten duzu astean? Zenbat asteburuetan? Gustatuko al litzaizuke denbora libre gehiago izatea? Zergatik? Zertarako? Zerk 
eragozten dizu denbora gehiago izatea? Zertan ematen duzu eskolan ez zauden denbora? Norekin? Zenbat asteburuan edo aste gorrian? Non, etxean, 
espazio irekian…? Zer ohitura dituzu jarduera hori egiten duzunean? Pozik al zaude? Nork erabaki ditu jarduera horiek? Zertan gustatuko litzaizuke 
inbertitzea? Norekin gustatuko litzaizuke beste gauza batzuk egitea? Zergatik? Zuen adineko jendeak ba al du senargairik edo andregairik? Zuen 
adineko jendeak kontsumitzen al ditu drogak? Zer jaten duzue asteburuetan, eta jolas-orduan? Egiten al duzue kirolarik? Gustatzen al zaizue?, …? 
 

GALDERAK 

• Lehenik eta behin,  galdera batzuk egingo dira airean, daukaten astialdiaren kantitateari eta horren balioespenari buruzko azterketa egiteko. 
Ondoren, parte-hartzaileei eskatuko zaie pentsatzeko eskolan ez daudenean zer jarduera egiten dituzten (handienei zerrenda bat emango 
diegu lehendabizi bakarka pentsatzeko eta jarduerak markatzeko). Kolore desberdinetako horma-irudi batzuk izango dira eta horiek honako 
hauek adieraziko dituzte: egiten dutena, baina egitea GUSTATZEN EZ ZAIENA, egiten dutena eta EGITEA GUSTATZEN ZAIENA, eta egiten 
ez dutena, baina EGITEA GUSTATUKO LITZAIEKEENA. Emango dizkieten eta beraiek jarduera idazteko erabiliko dituzten jarduera-txartelen 
(txikienentzat) edo Postiten (handientzat) bitartez, hiru horma-irudiak beteko dituzte. Aldi berean, edo ariketa amaitutakoan, alderdi 
nabarmenei buruz hitz egingo dute taula bakoitzean eta adieraziko dute norekin, non eta noiz egiten duten jarduera bakoitza, eta zergatik jarri 
dituzten horma-irudi batean edo bestean, eta abar. 

JARDUERAREN GARAPENA 

JARDUERAREN JUSTIFIKAZIOA ETA GARAPENA 

Astialdia zentzu zabalean (aisia, familia, osasuna, baliabideak, ingurunea…) 
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DENBORA 

40 minutu 

MATERIALA

Ordenagailu 
eramangarri
a 
“La Banda 
del Patio” 
telesailaren 
bideoko zati 
bat 
“Física o 
Química” 
telesailaren 
bideoko zati 
bat  
Postit-a 
Boligrafo 
gorriak eta 
urdinak 
Kartoi 
mehea edo 

-Berdinen taldean dauden rol 
desberdinetan sakontzea. 
-Jakitea zer pertsona-prototipo izatea 
gustatuko litzaiekeen, gustatzen zaien… 
eta zergatik.  
-Jakitea zer ikasle mota gustatzen zaien 
eta zergatik. 
-Ikustea konplexurik ba ote duten, iseka 
egiteko arrazoi diren… 
-Gutxiespen- edo onarpen-mailan 
sakontzea, baita horrek zenbaterainoko 
kezka eragiten dien, edo haien ustez 
zenbateraino dagoen ere… 
-Komenigarria da jakitea haien ustez 
zenbateraino den garrantzitsua 
prestakuntza, zer erabilera ikusten dioten 
beren etorkizunarekin lotuta… 
-Komenigarria da jakitea zer ikuskera duten 
“gelako arduradunaren” figurari buruz… 

-Eskola-eremuaren barruan zer harreman mota 
sortzen diren jakitea: ikasleen artean, irakasleekin 
eta abar. 
-Eskola barruko gatazkei dagokienez, zer 
balioespen egiten duten ikertzea. 
- Haien balioak eta jarrerak ezagutzea. 
- Eskola-eremuan atsekabetasun handiena sortzen 
dieten gaiak eta poz handiena sortzen dietenak 
zein diren jakitea, baita zergatia ere. 
- Eskola-eremuan aldatzeko edo hobetzeko zer 
proposatzen duten (gustatuko litzaiekeena) jakitea. 
-Irudi fisikoari zer garrantzi ematen dioten ikustea.  
-Ikasteko zer motibazio-maila duten jakitea. 
-Etorkizunari begira zer aukera dituzten jakitea.  
-Eskola-ingurunean dauden parte hatzeko bideetan 
sakontzea eta bide horiei dagokienez zer 
asebetetze-maila duten.  

FUNTSEZKO ALDERDIAK  HELBURUAK 

JARDUERAREN JUSTIFIKAZIOA ETA GARAPENA 

Eskola-bizitza (hezkuntza, osasuna, ingurunea, aisia…) 
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Txikienen taldeari “La banda del patio” marrazki-bizidunen zati bat jarriko diegu eta handien taldeari “Física o Química” telesailekoa. 
Urdinez dauden gaiak batez ere handien taldeekin landuko ditugu. 
Handien kasuan, parte-hartzaileei eskatuko diegu boligrafo desberdinak erabiltzeko: gorria neskentzat eta urdina mutilentzat (horrela 
errazagoa izango da informazioari buruzko ondorengo azterketa egitea). Txikien kasuan, idatziko ez dutenez, aldeak kontuan hartuko 
dira oharrak hartuz. 

OHARRAK 

• Zer pertsonaiarekin identifikatzen zara? Nola jokatuko zenuke zirkunstantzia horretan? Identifika al ditzakezue telesailean 
azaltzen diren pertsonaia guztiak zuek ezagutzen duzuen norbaitekin? Zuen adineko jendeak egin ohi al ditu dietak?  Eroso al 
zaudete ikastetxe barruko harremanekin? Zer gauza gustatzen zaizkie, eta zein ez? Zergatik? Parte hartzeko zer bide daude 
ikastetxean? Nahikoak al dira? Nahasi egiten al dira mutilen eta nesken taldeak? …? 

• Zer gai gustatuko litzaizuke zure ikastetxean aldatzea? Zergatik? Zein dira garrantzitsuenak? Zergatik? Zein izango litzateke 
gurari horiek lortzeko modua? Gure esku al daude? Beste pertsona batzuek egin behar duten zerbait al da?  

GALDERAK 

• Parte-hartzaileen taldearekin beren adineko jendearen artean “ezaguna edo ospetsua” den telesailaren zati bat ikusiko da. 
Jarriko den zatian ikastetxe bateko egoera arrunt bat kontatuko da. Ondoren, bideoari buruz hitz egingo da parte-hartzaileekin, 
eta gai horrekin lotuta egon daitezkeen beste gai batzuei buruzko gogoeta egiteko esango zaie parte-hartzaileei.  

• Gogoeta egin ondoren,  jeinuaren hiru gurarien dinamika egingo da. Parte-hartzaileek imajinatu behar dute beren ikastetxean 
aldatu nahiko lituzketen gauzei dagokienez, hiru gurari emateko prest dagoen jeinu bat dagoela. Gurariek lortzeko modukoak 
eta errealistak izan behar dute, hau da, naturaz gaindiko indarretara jo gabe lor daitezkeenak… Hiru gurariek garrantzitsuenak 
izan behar dute, premia nagusiei erantzun behar diete benetan. Parte-hartzaile bakoitzak bere hiru gurariak pentsatu eta idatzi 
beharko ditu, gurari bakoitza bere postit-ean. Ondoren, horma-irudi batera hurbilduko dira eta beren gurariak jarri eta azalduko 
dituzte.  Bat datozen gurariak elkartu egingo dituzte eta “magikoegiak” direlako jeinuaren baldintza betetzen ez dutenak 
baztertu egingo dituzte. Ondoren, denen artean erabaki beharko dute guztien artetik zer hiru gurari eskatuko dizkioten jeinuari, 

JARDUERAREN GARAPENA 

JARDUERAREN JUSTIFIKAZIOA ETA GARAPENA 

Eskola-bizitza (hezkuntza, osasuna, ingurunea, aisia…) 
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Txikiekin soilik lehenengo jarduera egingo da eta handiekin soilik bigarren jarduera. 
Handien kasuan, parte-hartzaileei eskatuko diegu boligrafo desberdinak erabiltzeko: neskek gorria eta mutilek urdina (horrela errazagoa izango da ondorengo informazioari buruzko azterketa egitea). Txikien kasuan, idatziko 

ez dutenez, aldeak kontuan hartu beharko dira oharrak hartuz. 

OHARRAK 

Non bizi zara? Nolakoa da zuen herria? Gustatzen al zaizue zuen hiria, auzoa edo herria? Ba al dago behar adinako garraio publikorik beste eremu batzuetara 
joateko? Erraza al da hirian zehar mugitzea edo beste eremu batzuetara joatea? Nola balioetsiko zenuke zerbitzu hori? Nola mugitzen zarete: bakarrik edo beste 
norbaitekin? Alderdi horri dagokionez, hobetuko al zenukete zerbait? Behar adina berdegune al daude? Zuen hirian, auzoan edo herrian zerbaitek beldurra edo 
segurtasunik eza sortzen al dizue? Zer aldatuko zenukete? Egin al zenezake zerbait zuen hiria, auzoa edo herria hobetzeko? Nork hartzen ditu erabakiak? 
Galdetzen al dizuete? Gustatuko al litzaizueke zuei galdetzea?  Zertan lagun zeniezaiokete agintzen dutenei zuek nahi dituzuen aldaketak gertatzeko? 

GALDERAK 

DENBORA 

20 minutu 

MATERIALAK  

Oinarrizko koloreetako 
margoak 
Folio-erdiak 
Kartoi mehe/mahai-zapi 
birakariak. 
Boligrafo urdinak eta 
gorriak. 

1. Jarduerari hasiera emateko non bizi diren galdetuko diegu. Parte-hartzaile bakoitzak hiriaren, auzoaren edo herriaren marrazki bat egingo du. Bateratu egingo 
dira eta desberdintasunei, gustatu zitzaienei eta ez zitzaienei buruzko gogoeta egingo da eta zer aldatzea gustatuko litzaiekeen aipatuko dute. Era berean, haien 
ustez auzoan, udalerrian edo hirian erabakiak nork hartzen dituen, haiek eragin ote dezaketen eta abar galdetuko zaie eta horri buruzko gogoeta egingo da. 
2. Mahai-zapi birakariak. Parte-hartzaileak azpitaldetan banatuko dira eta parte-hartzaile bakoitzari kartoi mehe bat emango zaio erdian funtsezko hitz bat duela 
(gehienez lau mahai-zapi prestatuko dira honako hitz hauekin: NIRE AUZOA/HERRIA, ERABAKIAK HARTZEA, SEGURTASUNA, GATAZKA. Azpitaldeko kide 
bakoitzak bere mahai-zapiak iradokitzen dizkion hitzak idatziko ditu eta mahai-zapiak beste talde batera biratuko dira parte-hartzaile guztiek mahai-zapi guztietan 
idazten duten arte. Ondoren, bateratu egingo dira eta bere inguruneari dagokionez gehien eta gutxien gustatzen zaienari buruzko gogoeta egingo da eta aldatzea 
gustatuko litzaiekeenari buruz hitz egingo dute. Era berean, haien ustez auzoan, udalerrian edo hirian erabakiak nork hartzen ote dituen eta haiek eragiteko 
aukerarik ote duten galderaren inguruko gogoeta egingo da. 

JARDUERAREN GARAPENA 

Mugikortasunari (garraioa, kaleak, plazak, 
eraikinen irisgarritasuna, eta abar), 
segurtasunari (beldurra…), hiri-altzariei 
(iturriak, bankuak, saskiak, arrapalak, pistak…) 
eta ekipamenduei (frontoia, futbol-zelaia, 
igerilekuak…) dagokienez  gustatzen zaizkien 
eta gustatzen ez zaizkien alderdiak bereiztea 

- Hurbileneko inguruneari (auzoa, udalerria, hiria) zer 
balioespen egiten duten jakitea gustatzen zaizkien eta 
gustatzen ez zaizkien gaien bitartez. 
- Ingurunea aldatzeko edo hobetzeko zer proposatzen duten 
jakitea (gustatuko litzaiekeena). 
- Herritarren partaidetzari buruz zer ikuskera duten jakitea: 
inguruan dutenaren gainean eragiteko duten gaitasuna, 
aldaketan parte hartzeko duten interesa.  

FUNTSEZKO ALDERDIAK  HELBURUAK 

JARDUERAREN JUSTIFIKAZIOA ETA GARAPENA 

Inguruneari buruz duten ikuspegia (ingurunea) 
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EZTABAIDA TALDEA IRAKASLEEKIN/IGE-AREKIN  
(haur-hezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntza 

 
 
 
► Helburua: Haurren eta nerabeen egoeraren azterketan sakontzea, tartean sartutako agente 
multzoaren ikuspegiak gehituta. 

► Helburu espezifikoak: 
 

1. Kolektiboaren (0-6 urte) egoeran, premietan eta eskaeretan sakontzea. 
2. Kolektiboaren (6-16 urte) egoeraren azterketa osatzea funtsezko agente baten gogoetak oinarri 

hartuta.  
3. Xede-biztanleriarekin egindako esku-hartzearen erronka nagusiak identifikatzea. 
 
 
 

► Metodologia: World Kafearen egokitzapena23, eztabaida-taldea. 
 
Saioa garatzeko World Kafearen metodologia egokituko da, horren bitartez komunikazioa eta intereseko 
gaiei buruz pertsona multzo handi batek dituen esperientziak trukatzea faboratuko duten elkarrizketa-sare 
informalak sor daitezke. Prozesu horren bitartez, giro atsegin eta hurbil batean, kafe-eremu baten giroaren 
antzeko giroan, ideiak eta ekintzarako bide berritzaileak sortzen dira eta pentsamenduak bateratu egiten 
dira, gogoeta eta erkaketa ahalbidetzen dutenak. 
 
 
 
► Parte-hartzaileak: 15 irakasle, 0-16 urteko ikasleen premien inguruko ikuspegi bat eman dezaketenak. 
Aukera bat honako hau izan liteke: HAUR HEZKUNTZAKO 5 irakasle, LEHEN HEZKUNTZAKO 5 eta 
BIGARREN HEZKUNTZAKO 5.  
(*) Lortu nahi da 0-6 urteko haurren irakasleek gainerakoek baino garrantzi handiagoa izatea taldean, 0-6 urteko adingabeen 
kolektiboaren errealitatean eta premietan sakontzeko, kolektibo horri ez baitzaio zuzeneko elkarrizketarik egingo. 
 
 
 
► Materialak: Mahai-zapiak (3 edo 4, taldearen arabera); Errotuladoreak, gutxienez bat parte-hartzaile 
bakoitzeko; Horma-irudi 1; folioak; power point inprimatua parte-hartzaile bakoitzarentzat (ikerketaren 
aurkezpena eta saioaren eskema); 3 edo 4 botila ur (taldearen arabera); plastikozko edalontziak, 
gutxienez bat parte-hartzaile bakoitzeko; 2 pasta-kaxa (bi solairuko askotariko galleta Cuétara); 
grabagailua. 
 
 
                                                 
23 METODOLOGIAn sartzeko: 
World Kafea elkarrizketako eta gizarte-arloko hezkuntzako sare informalak sortzea ahalbidetzen duen metodologia da, komunikazioa ez ezik 
erakunde edo komunitate bateko gai garrantzitsuei buruzko esperientziak pertsona askoren artean trukatzea ere erraztuz. Prozesu horri esker, 
ideiak, akordioak eta ekintzarako bide sortzaileak eta berritzaileak sortzen dira, giro atseginean, kafetegi bateko giroaren antzeko giroan. 
Pertsonak eta komunitateak elkarrizketari esker bilakatzen dira. Beste batzuekiko loturari esker, jarrera-eredu berriak sortzen dira eta erabakiak 
hartzen dira, neurri batean, errealitate berri bat eratzen duten erabakiak. Hori elkarrizketa informalaren bitartez lortzen da.  
World Kafe metodologiaren barruan elkarrizketa-txandak ezartzen dira eta jendea mahai batetik bestera aldatzen da txanden artean, eta horri 
eser, lotura-sare sendo bat sortzea ahalbidetzen da denboraldi labur batean. Adimen kolektiboa garatzen eta ideiak elkarrizketa-zirkuluetan 
polinizatzen laguntzen da, eta elkarrizketak maila sakonagoetan egiten dira.  
World Kafeko elkarrizketa garrantzitsuak diren gaien inguruan elkarrizketa-sare bizia sortzeko nahita sortutako modu bat da. Kafeko elkarrizketa 
bat prozesu sortzailea da, elkarlaneko elkarrizketa batera garamatzana, non jakintza eta aukerak sortzea partekatzen diren tamaina guztietako 
taldeetan jarduteko. World Kafea metafora bat da. Gida gisa balio duen irudi bat da, aukeren eszenatoki bat eta adimen kolektiboa eta 
etorkizuneko sortzaileak garatzeko tresnen eta metodoen talde berritzailea. Irudi gida gisa, World Kafeak elkarrizketako eta gizarte-arloko 
hezkuntza sare informalek duten garrantzia eta horien arteko lotura aintzat hartzen laguntzen digu, eta horien bitartez honako hau lortzen dugu: 
esanahi partekatua bilatzen, adimen kolektiborako sarbidea izaten eta etorkizunari aurrerantz bultzada ematen. THE WORLD CAFÉ 
COMMUNITY FOUNDATION. "Café To Go." Itzultzailea: María de los Ángeles Cinta. 
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Aurkezpena  
 
Ikerketaren eta horren helburuei buruzko aurkezpen laburra egitea.   
 
Taldearekin zer lortu nahi den azaltzea eta saioaren iraupena eta egitura mugatzea. 
 
Irakasleekin eta familiekin bi helbururen inguruan egin nahi da gogoeta.   
 
 
1. Haurren eta nerabeen egoeran, premietan eta eskaeretan sakontzea azterketa ikuspegi 
desberdinekin aberastuz. 
 

 
2.  Xede-biztanleriarekin egindako esku-hartzearen erronka nagusiak identifikatzea. 
 

 
Modu espezifikoan lan egin nahi da ikasleen hiru adin-tarte aintzat hartuta: 0-6 urte, 6-12 urte, 12-16 
urte. Talde horietako bakoitzak (haur-hezkuntza, lehen hezkuntza eta bigarren hezkuntza) bere aldetik 
pentsatu beharko du. Saioa alderdi hori kontuan hartuta (lana azpitaldetan eta batera jartzea…) 
antolatuko da eta batera jarritako informazioa eta eztabaidaren ondorioz lortzen den informazioa 
biltzerakoan ere kontuan izan beharko da saio osoan.  
 
A. Haur hezkuntzako 
kolektibokoa (0-6 urte). 

B. Lehen hezkuntzako 
kolektibokoa (6-12 urte). 

C. Bigarren hezkuntzako 
kolektibokoa (12-16 urte). 

 
*Talde batzuetan ezin izango dira hiru errealitateak landu ikastetxean ziklo horietakoren bat soilik dagoelako eta abar. 

 
Garrantzizkoa da argi uztea identifikatzen dituzten gogoetak eta kezkek ez dutela hezkuntzaren edo 
familiaren eremura mugatu behar, baizik eta helburua haurtzaroari eta nerabezaroari buruzko gogoeta 
egitea dela, hainbat eremu eta dimentsio kontuan hartuta (nolanahi ere, ulertzekoa da agenteetako 
bakoitzaren ikuskera eremu jakin bati buruz jakintza handiagoa izateak baldintzatuta egotea neurri 
handiagoan edo txikiagoan). 
 
Erreferentzia gisa, eskema bikoitza aurkeztuko da, egoeraren deskribapenean landu daitezkeen eremu 
eta dimentsioekin (halaber, kategorietako bakoitzak biltzen dituen gaiak ere adierazi ditugu): 
 
 

Familia: osaera eta egitura mota, familia 
barruan ezartzen diren harremanak, amaren 
eta aitaren gaitasunak, erabiltzen direnak, 
genero-rolak, elkarrekin egiten dituzten 
jarduerak, adingabeen autonomia, 
banantzeak eta dibortzioak, adingabeek 
beren familiekin duten asebetetze-maila, 
hazteko zailtasunak, tratu txarren, etxekoen 
unitatetik ihes egitearen, adopzioen kasuak 
eta abar 
Osasuna eta sexualitatea: drogen 
kontsumoa, harreman afektibo-sexualak, 
arrisku-portaerak, elikadura-ohiturak, irudi 
fisikoa, desgaitasuna, eskuragarri dituzten 
baliabideak, eta abar. 
Hezkuntza: berdinen arteko gatazkak, 
eskola-bizikidetza, eskola-absentismoa, parte 

 
Ongizate kolektiboa eta balioak: bizi diren 
bitarteko soziokulturalaren egoera sozialak, 
ekonomikoak eta politikoak, giza balioak eta abar 

Ongizate fisikoa: osasun-egoera, sasoia, 
elikadura-ohiturak… 

Emozio-ongizatea: gogo-aldartea, lasaitasun-
egoera, segurtasuna, urduritasuna, eta abar 

 
Garapen pertsonala: hezkuntza, gauza 
desberdinak ikasteko aukera, jakintzak edukitzea 
eta norbera garatzea… 

 
Gizarteratzea: gizarteko kide dela sentitzea, 
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hartzeko guneak, balioak, ikasteko 
motibazioa, ekipamenduak eta hezkuntza-
zerbitzuak, inbertsioa ikasle bakoitzeko, 
prestakuntza osagarria, eskolaz kanpoko 
jarduerak, eskola-errendimendua, eskola-
porrota, lan-munduan sartzeko baldintzak eta 
abar. 
Baliabide ekonomikoak eta etxebizitza: 
emantzipazio-aukerak, familien muga 
ekonomikoak, baliabideak etxebizitzan, 
adingabeek dirua izatea, telefono mugikorra, 
auzoko ekipamenduak, laguntza edo 
prestazio ekonomikoak eta eskuragarri 
dauden baliabideak… 
Aisia eta astialdia: denbora erabilgarria, 
teknologia berriak, aisiarako lekuak, 
norberaren eta taldearen ekimen-maila, 
ekipamenduak, eskaintza, inbertsioa… 
Ingurunea eta gizarte-integrazioa: 
pertsonaren inguruko espazioa, giroa eta 
bitartekoa, asoziazionismoa, haurrei eta 
nerabeei laguntzeko inbertsio publikoa, 
adingabe arau-hausleak, harremanen gizarte-
sarea, herritarren partaidetza, balioak eta 
abar 

 
 

gizarteratuta sentitzea, beste pertsona batzuen 
laguntza izatea, auzoko edo hiriko jardueretan parte 
hartzea beste pertsona batzuekin batera… 

Aisia eta jolas-jarduerak: aisia- eta jolas-jarduerak 
eta astialdiko jarduerak (jolasak, kirolak, jarduera 
fisikoa, telebista, bideoak)… 

Pertsonen arteko harremanak: elkarreragin 
positiboa edo negatiboa (gatazkak) familia-
inguruneko eta eskola-inguruneko  pertsonekin eta 
horien artean, lagunekin, ezagunekin eta abar.  

Errendimendua: hura betetzea eta eskola- nahiz 
kirol-jardueretan lortutako emaitzak  
 

 
 
Adierazi behar da funtsezkoa dela dinamika bakoitzerako ezarritako denborak betetzea, taldean landu 
nahi diren gai guztiak jorratu ahal izateko. 
 
 

Parte-hartzaileei itxarotea eta aurkezpena egitea: 8 minutu. 
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1. ZATIA: Haurren eta nerabeen egoeran, premietan eta eskaeretan sakontzea… 
 
1- Galdera bera egingo zaio adin-talde bakoitzari eta airean botako da: 
 
Testuinguru sozial bakoitzak berariazko ezaugarriak ditu. Gaur egun bizi dugun gizartea kontuan 

hartuta… Zuen ustez zein dira 0- 6 urteko/6-12 urteko/12-16 urteko haurrei lotutako kezka 
nagusiak? 

 
Ideiak bateratzeko eta horien inguruan eztabaidatzeko, honako galdera hauek egin ahal izango dira: 
Irakasle edo guraso zareten aldetik, zer kezkatzen zaituzte gehien? Zergatik? Aurreko aldiekin alderatuta, 
aldaketaren bat nabaritu al duzue? Zergatik gertatu da? Zure ustez zer zailtasuni egin behar diozu aurre 
kolektibo hori hezterakoan edo harekin lan egiterakoan? Zer balio positibo ditu kolektiboak? (+ ideia-jasa + 
eskema...) 
 
Erreferentzia gisa aurreko eskeman azaltzen den eremuen eta galderen eskema har daiteke kontuan 
(hasieran azalduko da eta gero ere ikusteko moduan egon daiteke), gogoetari hasiera eman diezaioten 
errazteko. Ez dago esan beharrik ez dela beharrezkoa gai guztiak lantzea, soilik kezka handiena sortzen 
dizkieten gaiak edo gaur egungo egoeran garrantzitsuenak iruditzen zaizkienak landuko dituzte.  
 
Kontuan izan azterketan interesgarria izango dela adinen araberako konparazioa egitea, baita agenteen 
araberakoa (zer iritzi duten gurasoek eta irakasleek) eta agenteen eta ikasleen araberakoa ere (zer iritzi 
duten batzuek eta besteek, eta abar). 
 
2- Dinamikaren funtzionamendua: 
 
Hiru mahai prestatuko dira, bakoitzak mahai-zapi bat duela (adin-talde bakoitzarentzat mahai eta mahai-
zapi bat gogoeta egin ahal izateko).  Mahai bakoitzean 4/5 lagun egongo dira. Hasiera batean, adin-
taldeen arabera eseriko dira mahaietan (haur-hezkuntzako irakasleak edo gurasoak, lehen hezkuntzako 
irakasleak edo gurasoak eta bigarren hezkuntzako irakasleak edo gurasoak), eta ondoren, ausaz 
biratuko dira.  
 
*Taldea hiru adin-taldeei lotutako pertsonekin osatuta ez badago, landu daitezken adin-tarteak soilik jorratuko dira. Bi adin-tarte 
lantzen direnean lau mahai prestatuko dira (adin-tarte bakoitzerako 2 eta beste 2 beste adin-tarte baterako, biratze mistoa 
bermatzeko). Adin-tarte bat bakarrik lantzen denean hiru mahai prestatuko dira (hiru mahaietan adin-tarte berari buruzko gogoeta 
egingo da). 
 
Parte-hartzaile bakoitzak 5 minutu izango ditu bakarka gogoeta egiteko dagokion gaiari buruz eta 
mahai-zapian idazteko garrantzitsuak iruditzen zaizkion eta taldean proposatu nahi dituen ideiak 
(marrazkiak, kontzeptuak eta abar ere izan daitezke). Ondoren, parte-hartzaileek 10 minutu izango 
dituzte gogoetak bateratzeko eta partekatzeko.  Mahai bakoitzeko kide bat (anfitrioia) partekatutako 
gogoetaren inguruko gai interesgarrienak apuntatzeaz arduratuko da, ondoren batera jartzean 
aipatzeko. Pertsona hori izango da gainerako mahaietan biratuko ez den bakarra. 
 
Hamar minutuak igaro ostean, mahaiz aldatuko dira (saiatuko dira arestian elkarrekin aritu diren 
pertsona taldearekin ez jarduten eta beste pertsona batzuekin nahasten). Mahaiz aldatu ondoren, berriro 
ekingo zaio dinamikari, baina kasu honetan anfitrioiak azalduko die egoera parte-hartzaile berriei, 
aurrekoek aipatutako ideiak labur azalduz (2 minutu). Aurkezpen hori amaitutakoan, gogoeta 
partekatuari emango zaio hasiera berriro (10 minutu) eta aurretik mahai horretan jardun dutenek jaso 
dituzten ohartxoak eta egin dituzten gogoetak irakurri ahal izango dituzte; horretarako, mahai-zapian iritzi, 
ideia eta irudi osagarri gehiago idatziko dituzte… Oraingo honetan ere anfitrioiak oharrak hartuko ditu 
azken bateratzeari begira. 
 
Parte-hartzaileek mahai guztietan biratu ondoren, mahai bakoitzean partekatutako gaiak bateratu egingo 
dira, eta biratu ez denak azalduko ditu ideia nagusiak. Bateratze-lana egindakoan, parte-hartzaileek 
eztabaida partekatuari ekingo diote, desadostasun handiena sortzen duten gaiei buruz (taldea 
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dinamizatzeko ardura duenak galderak egin ahal izango ditu talde bakoitzeko kide anfitrioiak laburbiltzen 
dituen gogoetetan gehiago sakontzeko eta hobeto ulertzeko): 

- 0-6 urteko haurren kezkak bateratzea eta horiei buruzko gogoeta egitea (1. mahaia - 10 min.) 
- 6-12 urteko haurren kezkak bateratzea eta horiei buruzko gogoeta egitea (2. mahaia - 10 min.) 
- 12-16 urteko haurren kezkak bateratzea eta horiei buruzko gogoeta egitea (3. mahaia - 10 min.) 

 
Dinamizatzaileak horma-irudi batean idatziko ditu ideia nagusiak, saioaren bigarren zatia garatzen 
laguntzeko. 
 
 

Dinamika azaltzea= 2 minutu 
Biraketa eta gogoeta: 15+12+12=39 minutu. 
Gogoeta bateratzea: 30 minutu. 
Gutxi gorabeherako guztizkoa: Ordu 1 eta 11 minutu. 

 
*Taldea hiru adin-taldeei lotutako pertsonekin osatuta ez badago, landu daitezken adin-tarteak soilik jorratuko dira. Denbora 
egokitu egingo da, baldin eta azkenean 4 talde egin behar badira, talde txikietan egingo den gogoeta 8 minutura murriztuko da, 
eta Gogoetak eta biraketak 43 minutu iraungo dute guztira, eta bateratze-lana 8 minutukoa izango da talde bakoitzean: 32 minutu 
guztira. Kasu honetan, ariketak ordu 1 eta 17 minutu iraungo du. 
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2. ZATIA: Xede-biztanleriarekin egindako esku-hartzearen erronka nagusiak identifikatzea. 
 
 
1- Galdera bera egingo zaio adin-talde bakoitzari eta airean botako da: 
 

NOLA?  
Zuen ustez nola landu daiteke identifikatutako kezka bakoitza? Zuen ustez zer konponbide dago? 

Zer egin liteke? 
NORK? 

Zuen ustez zer agentek, eragilek, kolektibok edo pertsonak egon beharko luke inplikatuta 
hobekuntza horretan? 

 
Ideiak bateratzeko eta horien inguruan eztabaidatzeko, honako galdera hauek egin ahal izango dira: Zuen 
ustez zer gai landu behar dira, nori dagokio horiek lantzea…? Zer egin daiteke eremu bakoitzetik (eskola, 
familia…)? Zergatik ez dira egiten ari oraindik…? 
 
Ideia nagusiak (kezkak) izango dira, lehenengo zatitik sortu direnak eta horma-irudi batean idatzita 
daudenak, eta horrek ariketa erraztu egingo du. 
 
 
2- Talde txikitan lan egingo da berriz ere (oraingo honetan mahai-zapirik gabe). Berriz ere adin-taldeen 
arabera elkartuta egongo dira (haur-hezkuntzako irakasleak edo gurasoak, lehen hezkuntzako irakasleak 
edo gurasoak eta bigarren hezkuntzako irakasleak edo gurasoak) adin-tarte bakoitzarekin (0-6, 6-12,12-
14) lotutako lehentasunezko erronkak modu espezifikoan lantzeko.  Talde bakoitzean kide anfitrioi bat 
izendatu beharko da ideiak biltzeko eta talde handian azaltzeko. Denborara behar bezala egokitzeko, 
eskatuko zaie denak ados jarrita lehentasuna ematen dieten horma-irudiko 3 gaiak lantzen hasteko. 
 
3- Ondoren, taldeetan sortutako ideiak bateratu egingo dira, eta parte-hartzaileek desadostasun 
handiena sortzen duten gaiei buruzko eztabaida partekatuari ekingo diote (taldea dinamizatzeko ardura 
dutenek galderak egin ahal izango dituzte talde bakoitzeko kide anfitrioiak laburbiltzen dituen gogoetetan 
gehiago sakontzeko eta gogoeta horiek hobeto ulertzeko).  
 

- 0-6 urtekoen haurtzaroa hobetzeko proposamenak bateratzea. (5 min.) 
- 6-12 urtekoen haurtzaroa hobetzeko proposamenak bateratzea. (5 min.) 
- 16-16 urtekoen haurtzaroa hobetzeko proposamenak bateratzea. (5 min.) 

 
 
 

Dinamika azaltzea: 2 minutu. 
Azpitaldetan lan egitea: 10 minutu. 
Gogoeta bateratzea: 15 minutu. 
 
Guztira: 27 minutu. 

 
 
 
 

Guztira, orokorrean: 1 ordu 46 minutu  
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EEAAEEkkoo  hhaauurr  eettaa  nneerraabbeeeenn  pprreemmiiaa  eettaa  
eesskkaakkiizzuunneettaarraa  hhuurrbbiillttzzeekkoo  iikkeerrkkeettaa  

HHaauuttaattuuttaakkoo  iikkaasstteettxxeeeekk  ppaarrttee  hhaarrttzzeekkoo  mmaatteerriiaallaa  

Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Saila 
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� Ikastetxearen bitartez hurbil gaitezke adingabeengana, irakasleengana 
eta gurasoengana. HAUTATUTAKO IKASTETXE KOPURUA: EAE OSOKO 
12 IKASTETXE 
 
� Ikastetxearen konpromisoa ikerketa-ekipoari proposatutako eztabaida-
taldeak garatzeko aukera ematea da. 

IKERKETAREN 
HELBURUAK 

�Adingabeen premiak eta eskakizunak zein diren ikertzea haurren eta 
nerabeen kolektiboari galdetuz, baina baita adingabeei buruz irakasleek 
eta gurasoek egiten dituzten ekarpenen bitartez ere.  
 
� Informazioa bilduz, haurrentzako eta nerabeentzako ekintzak abian 
jartzen lan egiten duten erakundeek adingabeen errealitateari buruzko 
ikuspegi hurbilagoa izan dezakete. 

METODOLOGIA 

Eztabaida-taldeak 
ikasleekin (16 tale) 

Eztabaida-taldeak 
irakasleekin (8 talde) 

Eztabaida-taldeak 
gurasoekin (8 talde) 

IKASTETXEAREN  
PARTAIDETZA 

Lehen 
hezkuntza 

Bigarren 
hezkuntza 

6-9 urte 

9-12 urte 

12-14 urte 

14-16 urte 

Haur-hezkuntzako, lehen 
hezkuntzako eta bigarren 

hezkuntzako ikasleen 
irakasleak 

Haur-hezkuntzako, lehen 
hezkuntzako eta bigarren 

hezkuntzako ikasleen 
gurasoak 
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EEZZTTAABBAAIIDDAA  TTAALLDDEEAAKK  HHAAUURRRREEKKIINN  EETTAA  NNEERRAABBEEEEKKIINN  

► Helburua: Adingabeek dituzten premiak eta eskakizunak zein diren ikertzea, haurren eta 
nerabeen kolektiboari galdetuz: hainbat gairi buruz gogoeta egitea; kolektibo horren interesak 
zein diren jakitea, kolektibo hori asebetetzen duten alderdiak edo ados ez dauden gaiak zein 
diren ikertzea, hobetzeko zer proposatzen duten jakitea… 
 
(*) Kontsultatu saioaren edukiak I. ERANSKINEAN. 
 

 

► Metodologia: eztabaida-taldea. 
 
 
► Parte-hartzaileak: 10/12 adingabe (erdiak neskak eta beste erdiak mutilak). 
 Ikastetxean dagoen aniztasuna ere 
kontuan hartuko da: nazionalitate desberdinak, desgaitasunak eta abar. 
 
► Informazioa: Ikastetxeak tartean sartutako ikasleei (ikastetxe horretako adin-tarteetako 
ikasleak) honako hau jakinaraziko die: ikerlanaren asmoa, helburuak eta eztabaida-talde bat 
garatzeko asmoa dagoela haurren eta nerabeen kolektiboei eragiten dieten gaiei buruz zer iritzi 
duten jakiteko 
. 
(*) Kontsultatu ikasleentzako informazio-fitxa II. ERANSKINEAN. 
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22  

33  

Tartean sartutako ikasle guztiei ikerlanean parte hartzeko aukera emango zaie. Ikasleek, esate 
baterako, parte-hartzaileen orri batean jar dezakete beren izena. Orri hori gelan egongo da 
astebetez (ikastetxeak balioetsiko du metodologia). 
Ikerketan parte hartuko duten ikasleak hautatzerakoan, ikastetxeak (irakasleek) honako aukera 
hau egin dezake: 

  
a- haien ustez informatzaile hoberenak diren ikasleak (gogoetarako gaitasuna, oratoriarako 
gaitasuna, ikastetxeko organo parte-hartzaileetako kide diren ikasleak, esate baterako gelako 
ordezkariak eta abar) hauta ditzakete. 

  
b- zozketa bat egin dezakete taldea osatuko duten gainerako parte-hartzaileak hautatzeko. 

  

  
 Funtsezkoa da ikastetxeak (irakasleek) motibatzea ikerlanean parte hartuko duten ikasleak. 

 
 

Ikastetxeak zerrenda bat eman beharko die ikertzaileei eztabaida-taldean parte hartuko duten 
ikasleen izenekin. 

► Parte-hartzaileak hautatzea: 

11  

(*) Parte hartuko duten ikasleen fitxa, III. ERANSKINA. 
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► Eztabaida-taldea bilduko den lekua: Ikastetxea. Ikastetxeak 
leku bat utziko du taldeko parte-hartzaileak bildu ahal izateko. 

► Ikasleak hautatzeko eta parte-hartzaileen zerrenda bidaltzeko 
azken eguna: Erabaki gabe. 
 
► Eztabaida-taldea bilduko den eguna: Martxoa/Apirila. 
Ikastetxeak eztabaida-taldea egiteko egokientzat jotzen duen data proposatu 
ahal izango du.  

► Eztabaida-taldearen iraupena: Bi ordu. 

► Eztabaida-taldea bilduko den ordua: Eztabaida-taldea eskola-orduetan 
egingo da. Ikastetxeak bere ustez egokiena den ordutegia aukeratuko du. 

IIRRAAUUPPEENNAA  

OORRDDUUAA  

LLEEKKUUAA  

DDAATTAA  
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EEZZTTAABBAAIIDDAA  TTAALLDDEEAA  IIRRAAKKAASSLLEEEEKKIINN  

► Helburua: Adingabeek zer premia eta eskakizun dituzten ikertzea, irakasleei egindako 
kontsultaren bitartez, kolektiboaren interesei, kezkei eta abarri buruzko ikuskera eman diezaguten. 
(*) Kontsultatu saioaren edukiak IV. ERANSKINEAN. 
 
► Metodologia: eztabaida-taldea. 
 
► Parte-hartzaileak: 15 irakasle, 0-16 urteko ikasleek dituzten premiei buruz duten ikuskera 
eskaintzeko. Aukera bat honako hau izan liteke: HAUR HEZKUNTZAKO 5 irakasle, LEHEN 
HEZKUNTZAKO 5 eta BIGARREN HEZKUNTZAKO 5. 
(*) Litekeena da 0-6 urteko haurren irakasleek gainerakoek baino garrantzi handiagoa izatea taldean, 
0-6 urteko adingabeen kolektiboaren errealitatean eta premietan sakondu ahal izateko, ikasle horiek 
ez baitira zuzenean elkarrizketatuko. 
 

► Informazioa:  
- Ikastetxeak honako honen berri emango die irakasleei: ikerlana, horren helburuak eta eztabaida-
taldea garatzeko asmoa dagoela haurren eta nerabeen kolektiboari eragiten dioten gaiei buruz duten 
iritzia jakiteko. Irakasleentzako informazio-fitxa eman ahal izango diegu. 
(*) Kontsultatu irakasleentzako informazio-fitxa, V. ERANSKINA 
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► Parte-hartzaileak hautatzea:  

22  

11  

33  

Funtsezkoa da ikastetxeak motibatzea irakasleak ikerketan parte hartzera. 

Parte hartu nahi duten irakasleek ikastetxeko zuzendariari (edo ikertzaileekin 
harremanetan dagoen pertsonari) jakinarazi beharko diote. 

Ikastetxeak zerrenda bat emango die ikertzaileei eztabaida-taldean parte 
hartuko duten irakasleen izenarekin. 

(*) Parte hartuko duten irakasleen fitxa, VI. ERANSKINA 
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► Eztabaida-taldeararen iraupena: Bi ordu inguru. 
IIRRAAUUPPEENNAA  

OORRDDUUAA  

LLEEKKUUAA  

DDAATTAA  
► Irakasleak hautatzeko eta parte-hartzaileen zerrenda bidaltzeko 
azken eguna: Zehaztu gabe. 
 
► Eztabaida-taldea bilduko den eguna: Martxoa/Apirila.  
Ikastetxeak eztabaida-taldea egiteko egokientzat jotzen duen data proposatu 
ahal izango du.  

► Eztabaida-taldea bilduko den lekua: Ikastetxea. Ikastetxeak 
leku bat utziko du taldeko parte-hartzaileak bildu ahal izateko. 

► Eztabaida-taldea bilduko den ordua: Ikastetxeak edo irakasleek 
hautatuko dute taldea garatzeko egokientzat hartzen duten ordutegia. 
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► Eztabaida-taldearen iraupena: Bi ordu inguru. 
IIRRAAUUPPEENNAA  

OORRDDUUAA  

LLEEKKUUAA  

DDAATTAA  ► Gurasoak hautatzeko eta parte-hartzaileen zerrenda 
bidaltzeko data: Erabaki gabe. 

► Eztabaida-taldea bilduko den data: Martxoa/Apirila. Eztabaida-taldea 
egiteko IGEak egokientzat hartzen duen data proposatu ahal izango du.  

► Eztabaida-taldea bilduko den lekua: Ikastetxea. Ikastetxeak leku bat 
utziko du taldeko parte-hartzaileak bildu ahal izateko. 

► Eztabaida-taldea bilduko den ordua: IGEak egokientzat hartzen 
duen ordutegia aukeratuko du. 
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II. eranskina: IKASLEENTZAKO INFORMAZIO ORRIA 
 

Eusko Jaurlaritza ikerlan bat egiten ari da Euskal Autonomia Erkidegoko neska-mutilen 
premiak zein diren jakiteko. Helburua honako hau da: zuen interesak jakitea hainbat gaitan, 

zerk kezkatzen edo asebetetzen zaituzten jakitea eta zuekin lan egitea  zuei 
garrantzitsuenak iruditzen zaizkizuen alderdiak hobetzeko egon litezkeen bideetan. 

 
Zuen iritzia jakin nahi dugu, eztabaidatu eta parte hartu ahal izateko leku bat eskaini nahi 
dizuegu. Horregatik, zuen adineko 12 neska-mutilekin elkartu nahiko genuke, eta neska-

mutil horiek hainbat gairi buruzko iritzia eman ahal izango dute eta horien gainean 
eztabaidatu ahal izango dute 2 orduz baterako saio batean. 

 
Zuen iritzia zein den jakitea ahalbidetuko digun ikerketa honetan parte hartzera gonbidatzen 

zaituztegu, eta horrela, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako neska-mutilentzat ezarri ahal 
izango liratekeen etorkizuneko hobekuntzak definitu ahal izango ditugu.  

   



   

 213

V. eranskina: IRAKASLEENTZAKO INFORMAZIO FITXA 
 

Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritzak –Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Sailaren Gizarte Gaietako Sailburuordetzak– ikerlan bat jarri du abian, 
eta horren bitartez EAEko haur eta nerabeen premia eta eskakizunetara hurbildu nahi du. 
EDE Fundazioaren Ikerlanen Zerbitzua ari da ikerlan horren garapenaz arduratzen. 

 
Ikerketa horren helburua adingabeen premiak eta eskakizunak zein diren aztertzea da, 

haurren eta nerabeen kolektiboari kontsulta eginez, baina baita adingabeen irakasleek eta 
gurasoek egindako ekarpenen bitartez ere. Informazioa bilduz lortuko da haurrentzako eta 

nerabeentzako ekintzak abian jartzen lan egiten duten erakundeek ikuskera hurbilagoa 
izatea nerabeen errealitateari buruz. 

 
Ikastetxeko irakasleak animatu nahi ditugu 0-16 urteko neska-mutilei buruz duten ikuskera 
eskain diezaguten: neska-mutil horien premiak, interesak, kezkak eta asebetetzen dituzten 

alderdiak. Baina, horretaz gain, haurren eta nerabeen kolektiboari dagokionez dituzuen 
kezkak azaldu ahal izateko leku bat ere eskaini nahi dizuegu. 
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VIII. eranskina: GURASOENTZAKO INFORMAZIO ORRIA 
 

Familia eta Komunitate Politikarako Zuzendaritzak –Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Sailaren Gizarte Gaietako Sailburuordetzak– ikerlan bat jarri du abian, eta horren 

bitartez EAEko haur eta nerabeen premia eta eskakizunetara hurbildu nahi du. EDE 
Fundazioaren Ikerlanen Zerbitzua ari da ikerlan horren garapenaz arduratzen. 

 
Ikerketa horren helburua adingabeen premiak eta eskakizunak zein diren aztertzea da, haurren 

eta nerabeen kolektiboari kontsulta eginez, baina baita adingabeen irakasleek eta gurasoek 
egindako ekarpenen bitartez ere. Informazioa bilduz lortuko da haurrentzako eta 

nerabeentzako ekintzak abian jartzen lan egiten duten erakundeek ikuskera hurbilagoa izatea 
nerabeen errealitateari buruz. 

 
0-16 urteko ikasleen gurasoak animatu nahi ditugu kolektibo horri buruz duten ikuskera eskain 
diezaguten: neska-mutil horien premiak, interesak, kezkak eta asebetetzen dituzten alderdiak. 
Baina, horretaz gain, haurren eta nerabeen kolektiboari dagokionez dituzuen kezkak azaldu 

ahal izateko leku bat ere eskaini nahi dizuegu. 



   

 215

III. eranskina: PARTE HARTU DUTEN IKASLEEN FITXA 

► Ikastetxeak proposatutako data eztabaida-taldea biltzeko ikasleekin 
(Martxoa/Apirila): ____________ 
► Ikastetxeak proposatutako ordua eztabaida-taldea biltzeko ikasleekin: 
____________ 

    

12 

    

11 

    

10 

    

9 

    

8 

    

7 

    

6 

    

5 

    

4 

    

3 

    

2 

    

1 

Maila Adina Sexua Ikaslearen izena  
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VI. eranskina: PARTE HARTU DUTEN IRAKASLEENTZAKO FITXA 

  

15 

  

14 

  

13 

  

12 

  

11 

  

10 

  

9 

  

8 

  

7 

  

6 

  

5 

  

4 

  

3 

  

2 

  

1 

Eskolak ematen dituen mailak (zikloa) Irakaslearen izena  

► Ikastetxeak (irakasleek) proposatutako data eztabaida-taldea biltzeko irakasleekin 
(Martxoa/Apirila): ____________ 
► Ikastetxeak (irakasleek) proposatutako ordua eztabaida-taldea biltzeko irakasleekin : 
____________ 
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IX. eranskina: PARTE HARTU DUTEN GURASOENTZAKO FITXA 

   

15 

   

14 

   

13 

   

12 

   

11 

   

10 

   

9 

   

8 

   

7 

   

6 

   

5 

   

4 

   

3 

   

2 

   

1 

Semearen/alabaren maila Semearen/alabaren adina Aitaren/amaren izena  

► IGEak proposatutako data eztabaida-taldea biltzeko gurasoekin (Martxoa/Apirila): 
____________ 

► IGEak proposatutako ordua eztabaida-taldea biltzeko gurasoekin : ____________ 
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I. eranskina: IKASLEEKIN EGINGO DEN SAIOAREN EDUKIAK (gidoi orientagarria) 
 

1- Familiaren kontzeptua eta rolen banaketa. 
- Familia-ereduei buruz zer ikuskera duten jakitea (haien ustez zer den familia, familien pertzepzioa, eta abar). 
- Etxekoen unitatearen barruko rolei eta familiako botere-harremanei buruz adingabeek buruan zer familia-egitura duten jakitea. 
 

2- Astialdiko jarduerak (zentzu zabalean): errealitatea eta nahiak. 
Daukaten astialdiari  buruz zer balioespen egiten duten jakitea (eskolatik atera ondorengo denbora: aisialdia eta baita “behartutako” 
jardueren denbora ere…). 
Astegunetan eta asteburuetan gehienbat zer jarduera egiten duten jakitea. 
Eskola-eremutik kanpo (familia-eremua eta aisia-eremua) duten astialdian motibatzen edo asebetetzen dituzten edo ez dituzten jarduerak 
zein diren jakitea, eta horren zergatian sakontzea. 
Eskola-eremutik kanpo daukaten astialdian zer jarduera egitea gustatuko litzaiekeen jakitea, baita zergatik egiten ez dituzten ere. 
 

3- Eskola-bizitza eta harremanak. 
Eskola-eremuan zer elkarrekintza mota gertatzen diren jakitea: ikasleen artean, irakasleekin eta abar. 
Horien balioak eta jarrerak jakitea. 
Eskola-eremuaren barruan nahigabe handiena eragiten dieten gaiak jakitea, baita asebetetze-maila handiena eragiten dietenak ere, eta 
horren zergatia. 
Eskola-eremuan aldatzeko edo hobetzeko zer proposamen dituzten jakitea (gustatuko litzaiekeena). 
 

4- Inguruneari buruz egiten duten balioespena. 
Ingurune hurbilenari buruz (auzoa, udalerria, hiria) zer balioespen egiten duten jakitea gustatzen zaizkien eta gustatzen ez zaizkien gaien 
bitartez. 
Ingurua hobetzeko edo aldatzeko zer proposamen dituzten jakitea (gustatuko litzaiekeena). 
Herritarren partaidetzari buruz zer pentsatzen duten jakitea: inguruan dutenaren gainean eragiteko duten gaitasuna, aldaketan parte 
hartzeko duten interesa, eta abar. 
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VII. eranskina: GURASOEKIN EGINGO DEN SAIOAREN EDUKIAK (gidoi orientagarria) 
 

- Haurrei eta nerabeei dagokienez gurasoek atzematen dituzten eta kolektiboari lotutako eremuek eta 
gaiek (hezkuntza, harremanak, komunikazioa, familia, sexualitatea, baliabideak eta abar)  lantzen 
dituzten kezka nagusiak identifikatzea. 

 
- Adingabeen hazkuntzan eta hezkuntzan gurasoek dituzten zailtasunei buruzko gogoeta egitea. 
 
-     Identifikatutako kezken inguruan eta adingabeen hazkuntzari eta hezkuntzari dagokionez gurasoek 

dituzten zailtasunen inguruan hobetzeko proposamenak zehaztea. 

IV. eranskina: IRAKASLEEKIN EGINGO DEN SAIOAREN EDUKIAK (gidoi orientagarria) 
 

- Haurrei eta nerabeei dagokienez irakasleek atzematen dituzten eta kolektiboari lotutako eremuek 
eta gaiek (hezkuntza, harremanak, komunikazioa, familia, sexualitatea, baliabideak eta abar)  
lantzen dituzten kezka nagusiak identifikatzea. 

 
- Haurrekin eta nerabeekin lan egiterakoan eta bizitzerakoan irakasleek dituzten zailtasunei 

buruzko gogoeta egitea. 
 
-      Irakasleek identifikatutako kezken inguruan ez ezik irakasleek beren zeregin pedagogikoa 

betetzerakoan dituzten zailtasunen inguruan ere hobetzeko proposamenak zehaztea. 
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Txostenaren egilea: EDE Fundazioko Ikerketa Sozialeko Zerbitzua 
 


