
Orientazioko iradokizunak

ON����O�K ��O ��G���AK?

“Haurrei diziplina transmititzeko modu bat sari eta zigorren bidezkoa da. Sari
eta zigor horiek izan dira, hain zuzen ere, gaur egungo guraso gehienak
hezteko erabili diren metodoak, eta jokabide onak lortzeko gehien erabiltzen
direnak. Hala ere, sarietan eta zigorretan oinarritutako metodoek desabantaila
ugari dituzte” (Alberto Soler, psikologian doktorea).

Ekintzen ondorioak azaltzen direnean, ekintzen emaitzetan jartzen da arreta, ez
gizabanakoetan.Portaera arazotsuak daudela identifika dezakete, baina inoiz ez
haur arazodunak.

BIZITZAN EZ DAGO SARIRIK EDO
ZIGORRIK,
ONDORIOAK BAIZIK

Ondorio naturalak kausa/efektu natural baten barruan sartzen dira:
adibidez, euria egiten badu eta aterkirik eramaten ez badut, busti egingo naiz;
bazkaltzeko denbora amaitzen bada eta amaitu ez badut, gose izango naiz; edo
begiratu gabe gurutzatzen badut eta kotxe bat etortzen bada, ni harrapatzeko
aukera handia dut.

Baina batzuetan helduok ez gaude prest gure txikien ekintzen ondorio naturalei
aurre egiteko: adibidez, semeari edo alabari esnea mahai gainera edo lurrera
erortzen bazaio, zein izango litzateke ondorio naturala? Besterik gabe
garbitzea. Hala ere, heldu asko ez daude prest zikindutakoa 3 urteko haurrak
garbitzeko, garbitu baino gehiago zikindu baitezake.

Beste batzuetan, ezin dugu onartu ondorio naturalei ekitea (normalean,
portaera jakin batek haurraren, hirugarren pertsona baten edo ingurunearen
segurtasuna arriskuan jartzen duenean gertatzen da hori). Orduan, aukera bat
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ondorio logikoak aplikatzea litzateke, hau da, helduak zuzenean esku
hartzea eskatzen dutenak. Adibidez, 15 urteko semeak ez du bere gela bildu
eta antolatu nahi. Egoera horretan, jakinarazten zaio guk (ama-gurasoak eta
legezko tutoreak) ez dugula jasoko, ez ditugula maindireak aldatuko, ez arropa
garbituko, eta ondorio logikoa da desordenarekin bizi beharko duela edota
arropa garbirik gabe geratuko dela, gure laguntza eskatu arte behintzat. Hori
bai, hasieran, haurrak arau hori barneratu arte, guk lagunduko diogu eta haren
gidari izango gara (kasu honetan, bere arropa zikina saskira eramanez).

Ondorio batek balioa izan dezan, hiru ezaugarri bete behar ditu:

● Harremana: zure semeak nahita isuri badu zukua, garbitu egin beharko
du egindakoa; tabletarekin edo telefonoarekin jolasteko aukera galtzeak
ez du inolako loturarik hasierako portaera desegokiarekin.

● Errespetua: saihestu, kosta ahala kosta, amorru-uneetan
erreakzionatzea, hitz iraingarriak ez dira inoiz desagertzen eta.
Zuzentze-ekintza ezartzen ari bazara ere, zure ahots-tonuak eta esaten
duzunak lasaitasuna eta errespetua adierazi behar dute.

● Proportzionatua: ondorioak haurren ekintza-aukeren artean egon behar
dute. Hobetzen saiatzen ari zaren jarrerarekiko proportzionalak ere izan
behar dute. Gogoan izan haurren adina eta egin zutenaren larritasuna.

Zein da zigor baten helburu nagusia?
Arauak autoritarismoaren bidez betetzea,
gaizki ulertutako autoritatea erakutsiz alegia.
Badirudi une horretan funtzionatzen duela, baina ez du
erantzukizunik sortuko haurrengan. Aitzitik, haserrea,
erresumina eta motibazio falta eragiten ditu, eta faktore horiek
haurrak engainatzera eta ihes egitera eramaten dituzte. Hona
hemen adibide bat: nire semeak ez du arropa zikina saskira
bota nahi, eta horregatik nik larunbatean lagunekin ateratzea
debekatu diot. Ikusten dugunez, zigorra guztiz arbitrarioa da,
eta horregatik, batzuetan neurriz kanpokoa izan daiteke, une
horretan neu nola sentitzen naizen edo nire eguna ondo ala
gaizki joan den kontuan hartu behar da.
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Alberto Soler psikologoak azaldutako beste adibide batzuk:

Zer ondorio izango luke arropa zikina saskian uzten lagunduko ez
badu? Alabak 4 urte ditu… Ez litzaioke batere axola arropa
zikinarekin ateratzea.

Hemen, ondorioen gaia planteatu baino gehiago, modu zabalagoan plantea
dezakegu familia-arauen gaia, eta aplikatzen ditugun arauen artean
lehentasunak ezarri. Egia da 4 urterekin arropa zikina saskian ezin hobeto
uzteko gai direla, baina ohituraz egingo dute, obeditzeagatik, ez arroparen
ordena edo kudeaketa estimatzen dutelako. Gai garrantzitsua bada, beste
batzuen aurretik lehenetsi beharko dugu, gehiegizko araurik ez izateko eta
betetzen laguntzeko: ikastea da lehentasuna, ez bakarrik egin dezan. Ezin dugu
dena ondorioetara murriztu; izan ere, zigorrekin aritzea baino hobe bada ere,
askotan ondorioetan tematuta aritzea ez da aukerarik onena.

Konponbideei ere erreparatu diezaiekegu. “Arazo” hori badugu, horri irtenbide
bat emateko hainbat modu daudela pentsa dezakegu. Behar izanez gero, bere
eskutxotik heldu eta jantziarekin saskiraino eramanen dugu; berak arropa
bakarra bota arren, helburua bete dugu eta pixkanaka autonomoago bihurtuko
da. Garrantzitsua da berarekin egotea eta horretan laguntzea/irakastea;
bestela, kostata egingo du..

Ezin dugu espero 4 urteko neskato batek gurasoek arropa zikinaren
kudeaketan dugun gogo bizia erakustea. Adibide honetarako, eta adin horrekin,
ondorioen ikuspegitik bideratu baino gehiago, arreta konponbidean jartzen
saiatuko ginateke, eta agian errazena biak batera egitea izango litzateke.

Eta 10 urterekin errepidea gurutzatzen badute, ez egiteko esan
diogun arrean? Zein izango litzateke ondorioa?

Ondorio naturala harrapatu egingo dutela izango da, eta hori onartu ezin
dugunez, ahal den guztietan eragotziko diogu. Hemen oso oinarrizko mugez ari
gara: adingabearen segurtasunaz. Hortaz, ez duzu zalantzarik izan behar
aplikatzeko orduan. Ondorio logikoa izango da gehiago kostatuko zaigula
konfiantza izatea, eta denbora gehiago norbaitekin edo eskutik helduta
gurutzatzen eman beharko duela.
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Zer ondorio izan lezake 10 urteko haur batek gurasoei edo
anaia-arrebei gaizki erantzuten duenean?

Horren ondorioz, gurasoak triste jarriko dira eta, seguru asko, umore txarrez;
modu egokian tratatu izan balitu errezeptiboago egongo lirateke.
Anaia-arrebekin egiten badu haserretu egingo dira eta, bulkadak kontrolatzeko
gaitasun gutxiago dutenez, baliteke haiengandik irain bat edo zaplasteko bat
jasotzea. Normalean, norbait gaizki tratatzen duzunean haserretu egiten da.
Egindakoaz gogoeta egitera txokora bidaltzerik ez duzu beharko; seguru asko
haren erreakzioak emango dizu zer pentsatu...

Eta 10 urteko haur batek bere ahizpa jotzen badu?

Ondorio naturala da ahizpak erasoa jasotzea, sufritzea eta, agian, borroka
batean sartzea. Eta anaia-arrebak elkar joka ibiltzerik nahi ez dugunez, zerbait
egin beharko dugu hori saihesteko.

Ondorio naturala desiragarria ez denez (ahizpari min egitea), ondorio logiko bat
aplikatuko dugu: “Elkarrekin zaudetenean elkarri min egiten duzutenez, hobe
une batez bakoitzak gela batean jolasten badu”.

Zer ondorio izango luke 8 urteko semeak dutxatu nahi ez izateak?

Ez da ezer gertatzen egun batean dutxatzen ez delako, baina bere nahia araua
ere ezin da bilakatu. Oso nekatuta badago, agian egunen batean barka dakioke
dutxa, ezta? Beste aukera bat hori planteatzea da, ez ondorioen ikuspegitik,
baizik eta irtenbide komun baten bila. “Maitia, oso nekatuta zaude, ezta? Zer
nahiago duzu, orain arratsaldean edo bihar goizean dutxatu?” Batzuetan,
konponbidean parte hartzen uztearekin bakarrik, laguntzeko prest egoten dira
(nahiz eta horrek, agian, gu ere lehenago esnatu beharra ekarri). Honela
plantea liteke: “gaur ez dutxatzearen ondorioa bihar goizean lehenago jaiki
beharko duzula da”. Horrela esanda, bi aukeren artean erabakitzea baino
bortitzagoa izan daiteke (nahiz eta azken emaitza berdina izan).

Jatorrizko testuak::
https://educarestodo.com/blog/diferencia-entre-castigos-y-consecuencias/

https://eresmama.com/diferencia-castigo-y-consecuencia/
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PA����LA� ���BI��Z�� ��Z�E�, ER���K� �A�D��!

Internet, sare sozialak, bideojokoak, pantailak... Hezkuntza erronka berri eta
konplexu baten aurrean gaude, eta Pantallas Amigas web orrialdean
(www.pantallasamigas.net) baliabide asko daude laguntzeko.

Adibidez:

“Pilar y su Celular” hezkuntza-programa bat da, gurasoei, irakasleei eta
hezkuntza-munduko profesionalei oro har laguntzeko sortua, txikienei (8-12
urte) smartphone baten erabilera autonomo, arduratsu eta osasungarriaren
hasieran laguntzeko.

https://www.pantallasamigas.net/pilar-y-su-celular/

“Sentsibilizazioa eta prebentzioa” atalean, hainbat gairi buruzko
hezkuntza-materialak eta baliabideak daude (Interneteko arrisku txikien
prebentzioa, gizarte-sareen arriskuak, grooming, ziberjazarpena,
ziberbullying-a, pribatutasuna, herritartasun digitala, gizarte-sareen arriskuak,
datu pertsonalen babesa, irudiaren erabilera, taldearen segurtasuna…).

https://www.pantallasamigas.net/sensibilizacion-y-prevencion/
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“Canal Youtube”: Ikus-entzunezko komunikazioa belaunaldi gazteenen
nortasun-ezaugarri bat da, kode hori duten mezuak jasotzen eta sortzen
dituztenak. Era berean, helduak modu argi eta atseginean azaltzen diren
kontzeptuetara hurbiltzen dira. Azken finean, modu eraginkorrean baina
atseginean sentsibilizatu, irakatsi eta hezi behar da, baita arriskuez hitz egin
behar denean ere. Umoreak eta egunerokotasunak biltzen dituzte irudi
bizidunez sortutako “pilula” hauek.

https://www.pantallasamigas.net/canal-youtube-pantallasamigas/
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Ha�s���t�e�� m��u�� b���uk...
Alde batetik, denok dakigu zein garrantzitsua den praktikak hizkuntza garatzeko
eta hizkuntzak ikasteko. Hala ere, aldian behin argitaratzen dituzten azterlan
eta estatistiken arabera, gero eta gehiago dira gure haurrek pantailaren aurrean
pasatzen dituzten orduak, eta sarritan erraz liseritzen diren edukiak
kontsumitzen dituzte. Hilabete amaieran ordu asko egoten dira isilik, pasiborik,
praktikatu gabe…

Bestalde, irudiaren ahalmen ukaezina dago, atzean industria oso bat duena,
bere eskaintza erakargarria izan dadin eta zalantzan jarri gabe kontsumitzen
jarrai dezagun, herritar pasiboak eta irizpiderik gabeak sortu arte.

Ikasgeletan gero eta maizago eta garrantzitsuagoak dira ahoskatze zailtasunak;
lagunarteko hizkera zabaltzen da (beste hizkuntza-erregistro batzuen
kalterako), eta ezaugarri hauek ditu: lexiko erraza eta familiarra, hiztegi
zehaztugabea eta mugatua, esaldi laburrak, sinpleak eta batzuetan
amaigabeak; gizartearen zati handi batek miresten dituen arrakasta-ereduak
(gure ikasleak ez dira salbuetsita geratzen) askotan umorea/jatortasuna
nahasten dituzte errespetuzko hutsegiteekin. Ez dirudi beraz ideia ona denik
trebetasun batzuen garapena pantailen esku uztea, ezta?

Har dezagun denbora gure seme-alabekin telebista ikusteko, Googlen zer
bilatzen duten aztertzeko, on line zertara eta nola jolasten diren ikusteko,
parkean lagunekin nola erlazionatzen diren behatzeko, ezezagunei nola
zuzentzen zaizkien entzuteko... agian gure hezkuntza-lanean berkokatzen
lagunduko gaitu.

Eskolak bakarrik ezin du. Lagunduko al diguzue?

Hezkuntza abentura zoragarria da. Egin dezagun elkarrekin bidea!

2021-2022ko ikasturteko orientatzaileak
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