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Familia Gida



 

Nekatuta gaude eta normala da. 

Kontrolpean genuenaren galera bizi izan dugu, eta bizi tzen ari gara. 
Horrek erabat kolpatu gaitu. Ez gara batetik irten, eta beste batean 
sar tzen gara: pandemia, krisi klimatikoa, gerrak... 

Etorkizunari buruz ko ziurgabetasun handiarekin bizi gara. Eta,  
ba tzuetan, ez dugu beharrez ko denbora nerabe baten hez kun tzan 
egiten den lan gogor horretan erabilitako energia berreskura tzeko. 

Familia agurgarriak, gida hau zuen eskuetara iri tsi bada, zuen semea 
edo alaba Egin & Ekin programan parte har tzen ari delako da, Biz kaiko 
Foru Aldundiaren kultur ekin tzailea susta tzeko eskola programa. 

Familiatik, asko dugu egiteko, batez ere baloreei eta gaitasunei 
dagokienez. Hori dela eta, aurtengo edizioan, e txetik landu di tzakegun 
eta euren ekin tzaile tza gaitasunak gara tzeko ezinbestekoak diren hiru 
kon tzeptuei buruz hi tz egingo dugu, hala nola, pentsamendukritikoa,
gataz ken ebazpena eta talde lana.

AURKEZPENA



Pen tsamendu kritikoa arrazoiarekin estu 
lotuta dagoen jarduera kognitiboa den 
arren, gaitasun honen helburua ekin
tzara bideratua dago, eta gure egune

roko bizi tzako edozein alderditan aplika 
daiteke, arazoen edo gataz ken ebazpena 
barne.

Gazteak gero eta gehiago ardura tzen 
dira aktualitateaz, sare-sozialetan eta 
sare sozialetarako bizi dira. Egunero 
haien mugikorretara kudea tzeko zaila 
den informazio  tsunami bat iristen da. 
Horregatik, badakigu gaur egun pen
tsamendu kritikoaren balioa handi tzen 
ari dela. Nerabeek informazio balio tsua 
an tzematen, fake news-ak identifika tzen, 
aurreiri tziak desegiten, ondo oina rri tu-
tako ondorioak aurki tzen, alternatibak 
sor tzen eta, az ken finean, beren pen-
tsamenduen jabe izaten eta horren ara
bera joka tzen ikasi behar dute. 
Kultura ekin tzailea sustatu nahi badugu, 
hau da abiapuntua. Nerabezaroan, haur-
tzarotik transmititutako baloreak zalan-

tzan jar tzen hasten dira. Nerabeak irens
teko prest ez dagoenarekin hau tsi nahi 
du. Eta aldi berean, nahi gabe, helduen 
mundutik, kritika hauek ez dira espe
ro eta ez dira onar tzen. Baina, hala ere, 
galdeketa sakon hori gizarteak berri tzeko 
behar duena da. Per tsona ekin tzaileak 
uste du etorkizun hobeago bat posible 
dela, eta hori lor tzen saia tzen da. 
Zure seme-alabak ikasten duena hobeto 
finka tzen edo azterketak errazago ebaz
ten lagunduko dion trebetasuna da, baina 
bizi tzako une askori aurre egiteko pres
tatuko du baita ere. Hori dela eta, Egin 
eta Ekinetik pen tsamendu kritikoa susta-
tzeko zenbait ideia, adibide eta baliabide 
eman nahi diz kizugu familian lan tzeko.

Pen tsamendu kritikoak 
logikoki arrazoi tzeko, 

egoerak azter tzeko 
eta modu informatuan 

jokatzeko gaitasuna 
barne har tzen du. 

Pen tsamendu kritikoa irakasteko  
bost aholku 
1   Ezagu tzarekiko maitasuna sustatu. Zenbat eta datu gehiago izan, orduan eta 

hobeto epaitu eta erreakzionatuko dugu. Sustatu familian jakin tzarekiko maita
suna, beti eran tzun erraz eta argi zure seme-alaben galderei, sustatu eta saritu 
haien jakin-mina. 

2   Lagun iezaiozu uler tzen. Kritikoki pen tsa tzeko, ingura tzen gaituen mundua 
uler tzeko gai izan behar dugu, gauzen zergatiak eta gure ekin tzen ondorioak 
ezagu tzeko gai izan behar gara. Zure seme-alabarekin gertaera edo albiste bat 
interpretatu dezakezu edo informazio batean garran tzi tsua dena eta ez dena 
bereizteko gaitasuna landu. Interesa tzen zaizun pelikula, serie edo dokumental 
bat ikusi ondoren, komentatu ager tzen diren arazoak eta ematen diren irtenbi
deak, egoki tzat jo tzen badituzue edo beste ba tzuk aukeratuko bazenituz kete. 
Galde iezaiozu irakurritako az ken liburuaz, eskatu trama labur tzeko, per tsonaia 
nagusia deskriba tzeko edo/eta bizi dituen egoerak konta tzeko. 

3   Argudia tzea sustatu. Zure semeak/alabak iri tzi bat ematen badu, galdetu zer
gatik pen tsa tzen duen hori, zertan oinarri tzen duen bere baieztapena, ikusaraz 
iezaiozu ikuspuntu horren oinarri diren benetako gertaerarik ba ote dagoen, 
esan iezaiozu pen tsaera alda tzeko zer egin lezakeen. Pen tsamendu kritikoa 
eztabaidaz, logikaz, ideiak erlaziona tzeko gaitasunaz, iri tzien azterketaz edo 
ikuspuntuak batera tzeaz elika tzen baita. 

4   Gaitasun emozionalen garapena bul tzatu. Zer senti tzen dugun eta nola senti-
tzen dugun hobeto uler tzeak gure egoera psikologikoak hobeto adierazten 
lagun tzen digu, aurreiri tziek edo emozio irrazionalek eragin ez dezaten. 

5   Baloreak transmititu. Zure seme-alabak zerbait edo norbaiti buruz erabaki bat 
har tzen duenean edo iri tzia sor tzen duenean, objektibotasuna aplikatu beharko 
du, baina baita bere konbikzioei eta etikari ere jarraitu. Enpatia, justizia, berdin
tasuna, toleran tzia, askatasuna, zin tzotasuna, ardura edo umiltasuna bezalako 
baloreak susta tzea komeni da.. 

Pen tsamendu kritikoa



  Gataz kari eraso, ez per tsonei. Ho
rrek esan nahi du errua, lo tsa eta 
gai tzespenak alde batera u tzi behar 
dituzula. Gataz karen izaera alda tzen 
baduzu, dinamika aldatuko duzu. 

  Aukeratu ondo zure hi tzak. Bada ga
rai bat «ni» eta beste bat «zu» erabil-
tzeko, nahiz eta arau orokor gisa «gu» 
erabil tzea hobe den, edozein gataz-
katan beti bi alderdi baitaude. Esate
rako, “konpondu behar duzu” esan be
harrean “erabaki behar dugu nola kon
pondu” esan dezakezu. «Zu» erabili 
beharrean «gu» erabil tzean, gure in
plikazio emozionala erakusten dugu, 
eta beste per tsona erasotua senti-
tzea eragozten dugu. 

  Ahoa i txi. Desadostasun baten au
rrean, ba tzuetan hobe da ezer ez es
atea, gauza irrazionalak esatea baino. 
Horrelakoetan damu tzea normala da. 
Gainera, esandako hi tzak ezin dira 
ezabatu eta senda tzen oso zailak di
ren zauri emozionalak sor daitez ke. 
Hori dela eta, ezinbestekoa da eran-
tzun aurretik, esango duzunari buruz 
une batez hausnar tzea. 

  Enpatia landu. Bakoi tzak bere ikus
puntutik bakarrik pen tsa tzen badu, 
arazoa ez da konponduko, edo behin-
tzat ez da bien tzako konponbide 
egokirik aurkituko. Ba tzuetan norbe
raren tokitik atera eta bestearen le
kuan jar tzea besterik ez da beharrez-
koa. Jarrera alda tzea da gakoa: ez 
en tzutea bestearen argudioak eran-
tzuteko asmoarekin, baizik eta horiek 
uler tzeko asmoarekin. Modu berean, 
zure sentimenduetatik hi tz egin de

zakezu, per tsona hori zure lekuan jar 
dadin. 

  Etorkizunean zentratu iragana a tzean 
u tziz. Gataz ka bat konpon tzeko ga
rran tzi tsua da iraganean ez traba-
tzea erruaren zirkulu zoro bat sortuz. 
Zentratu zaitez gataz ka konpon tzeko 
egin dezakezun horretan. 

  Bilatu adostasun puntuak. 
   Konprometitu. Gataz ka konpon tze
ko konpromisoa zure gain har tzeak 
dena alda tzen du. Zenbait kasutan 
eran tzukizunaren zati handi bat bes
tearen gain egon daitekeen arren, 
konponbidea bila tzeko eta elkarre
kin aurrera eramateko konpromisoak 
arazoa konpon tzen % 100ean inpli-
ka tuta gaudela dakar. 

  Laga eta eman. Aurrera egiten la
gunduko badizu, ez izan beldurrik 
une batez a tzera egiteko. 

  Onartu eta errespetatu. 
  Aldatu ikuspegia, gataz kak izatea 

ez da hain  txarra, ezta gataz kak ez 
eduki tzea hain ona. Ustekabez be
teriko testuinguru honetan, tamalez, 
askoz zailagoa da gaitasunetan hez
tea. Ziurgabetasun-garai honetan, ezin 
dugu dena kontrolpean izan. Hainbes
te kontrola tzeari u tzi, eta entrena tzen 
hasi behar dugu. Izan ere, presioa 
lasai tzen dugunean, gauzak aldatu egi
ten dira. Botere-borroka etengabean 
murgilduta egoteari uzten badiogu, 
zure semearekin edo alabarekin elkar
lanean eta taldea osa tzen hasiko zara. 

Eta puntu honetara iri tsi nahi genuen: 
gida honetan landuko dugun hiruga
rren gaitasunera.

Gure seme-alabak eraiki tzen ari diren 
gizakiak dira, haien garun egiturak hel
dugabeak dira oraindik. Horregatik, 
entrenamendu-ordu asko behar dituzte, 
eta esperien tzia asko bizi behar dituzte 
horretan lagun tzeko. 
Ama eta aita garen heinean,eta gataz
kak konpon tzeko hez kun tzari buruz hi tz 
egiten dugunean, gaitasunetan hez
teari buruz hi tz egiten dugu. Egune
roko arazoak konpon tzen treba tzea da 
gakoa: arazoak identifika tzen lagun tzea, 
irtenbide posible guztiak buru tzen 
lagun tzea, horietako bakoi tzaren aban
tailak eta desabantailak pen tsatu eta 
amai tzeko aukerarik onena zein den 
erabaki. 
Horrek guztiak arazoak aukera gisa 
ikusten hastea eska tzen du. 

Ez da posible ezta desiragarria gataz-
kak saihestea. Horiei esker, alda tzeko 
eta hazteko aukerak berri tzen baititugu. 
Ten tsio iturri izan daitez ke, baina hazte
ko aukera ere bai. Gataz kak giza existen-
tziaren motor gisa onar di tzakegu, gure 
ahaleginak sormenez eta malgutasunez 
kudea tzeko aukera ematen duten estra
tegiak eta tresnak gara tzera bideratuz, 
horietan aldaketarako eta haz kun tza 
per tsonal eta sozialerako aukerak iden
tifikatuz. Ba tzuetan, indarra baino ge
hiago, arazoek malgutasuna, arintasuna, 
aurreiri tziak bazter tzea, gogo irekia iza
tea eska tzen digute. 
Esperien tziatik eta adibidea emanez ika
si egingo dugu. Horretara, eguneroko 
arazoei aurre egiteko zenbait aholku 
eskain tzen diz kizuegu: 

Gataz ken ebazpena



Gure egunerokoa ordutegi, errutina, 
betebehar eta errealitate zorro tz eta 
estresagarriek zuzen tzen dute. Ten tsio 
hori, askotan inkon tzienteki, gure se
me-alabei transferi tzen diegu. Honetaz 
jabetu eta kon tziente izan behar gara. 
Hasteko, gurasook konturatu behar 
dugu, kasu askotan, gure seme-alaben 
jokabidearen eran tzule garela. Hori dela 
eta, fokoa semealaben gainean jarri be
harrean gure buruan zentratu eta hobe
ra alda tzen ikasi behar dugu. 
Hez kun tzan ez dago larrialdirik, edo oso 
gu txi. Lasai jokatu behar dugu. Kalma 
ezinbestekoa da. Presak hobeto hezteko 
asmoa sabotea tzeko baino ez du balio. 
Hez kun tza distan tzia luzeko lasterketa 
da, eta lasterketa hau esprint bat bes
tearen a tzetik kateatuz egiten badugu, 
arnasestuka joango gara beti, bi hotz 
taupadak 170ra ditugularik. Abiadura 
moteldu, eta bigarren mar txan joan 
zaitez. Hasi zaitez, zure tzako denbora 
atera tzen eta energia positiboz karga-
tzen. Lasaiago egoteak gataz kei aurre 
egiten lagunduko baitizu. 
Enpresa munduan lan-talde bateko lide
rrak langileen artean kide izatearen sen
timendua sustatu behar duen bezala, 
gurasook gure seme-alabekin an tzerako 
lana egin behar dugu. Kontuan har tzen 
ditugula jakin behar dute. Familiakoak 
direla eta, baldin tzarik gabe maitatuak 
direla sentitu behar dute. Hau da ko
nexioa. Bakoi tzak jakin eta sentitu be

har du berezia, bakarra eta garran tzi tsua 
dela. 
Nerabea maitatua, babestua, en tzuna 
eta ulertua senti tzen denean bere ama
rekin edo aitarekin lotuta senti tzen da, 
konektatuta. Eta horrela senti tzea, segu
ru asko, per tsona gisa erabat gara tzeko 
piezarik garran tzi tsuena da. Gainera, 
zure seme edo alabarekin lotura handia 
izatea ezinbesteko baldin tza da e txean 
gataz ka gu txiago izateko eta denon ar
teko lankide tza areago tzeko. Maila ho
rretara iristen garenean, norabide be
rean arraunean hasten gara: errespetua 
eta elkarren arteko kooperazioa lortuz. 
Gaur egun, ezin dugu autoritarismoan 
oinarritutako diziplinarekin hezi. Ezinez-
koa da. Baina alternatiba bat dugu. Di-
ziplina positiboa. Horretarako, errespe
tuzko harremanak sor ditzakegu, ira kas-
te ko, hezteko, prestatzeko, entrena-
tze ko... eta bizitzarako trebetasun eta 
gaitasun sozialak eskaintzeko. 

Gero eta gehiago, giza baliabideen 
sailek taldean lan egiteko gai diren 
hautagaiak bila tzen dituzte. Izan ere, 
enpresek beraiek diotenez, produkti
bitatearen alde egiten dute. Hau da, 
helburu komuna lor tzeko lankide tzan 
dakien jendea bila tzen dute. Izan ere, 
lan-talde baten kohesioa adierazten da 
laguntasunaren eta taldekidetasun sen
timenduaren bidez. Zenbat eta kohesio 
handiagoa izan, orduan eta hobeto lan 
egingo dugu eta ekin tzen emai tzak 
emankorragoak izango dira. 
Hori dela eta, gero eta aditu gehiagok 

bul tza tzen dituzte hez kun tza erakun
deak, administrazioak eta gurasoak eu
ren seme-alabak “talde-lanerako” tre
betasuna gara di tzaten.
Familiatik talde lana susta tzea ez da lan 
erraza. Hala ere, elkarlana da diziplina 
positiboaren helburuetako bat, eta hez
teko orduan aliatu handia. Batez ere, 
honako hauetan oinarri tzen denan bes
teen ideiak parteka tzen, adostasuneta
ra iristen eta zenbait alderditan amore 
ematen irakastean da tza talde-lana. 
Nola egiten dugu? 4K formula aplika
tuz:

4 K = Kon tzien tzia + Kalma + Konexioa + Kooperazioa

Besteen ideiak parteka tzen, 
adostasunetara iristen eta 

zenbait alderditan amore 
ematen irakastean da tza 

talde-lana.

Talde lana




