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Lea-Artibaiko Amankomunazgoak, Etxadi eta Haeziren laguntzarekin,
gida berri hau argitaratu du, “Seme-alaba autonomoak eta arduratsuak hezi”

izenburupean, Amankomunazgoko familia guztiei zuzenduta.

Familia, jokabide arriskutsuak saihesteko oinarrizko agentea da.
Izan ere, pertsonaren lehendabiziko sozializazio eremu naturala delarik,

oinarrizko portaerak, jarrerak eta baloreak bertan garatzen dira,
gizabanakoak bere bizitzan zehar hobetuko dituenak.

Gogoratu behar da, Lea-Artibai Amankomunazgoak doako eta isilpeko orientazio
psikologiko zerbitzua eskaintzen duela eta familiek bertara jo dezaketela 

gai honi buruz edota seme-alaben hezkuntzarekin lotutako 
beste edozein gairi buruzko zalantzak kontsultatzeko. 

Zerbitzuarekin harremanetan jartzeko, asteazkenero telefonoz deitu daiteke, 
goizeko 11:30etik 13:00etara eta arratsaldez 16:00etatik 17:30era. 

Era berean, hurrengo helbideetara posta elektronikoz edo
gutun bat bidaliz ere egin daiteke kontsulta:

Telefonoa: 94.405.15.49
Web gunea: www.etxadi.org

Posta arrunta: ETXADI. Maximo Agirre 18 (bis),
5. solairua, 10. saila

48011 BILBO

Gida berri honekin, Lea-Artibai Amankomunazgoaren eta 
Etxadi/Haezi-ren asmoa da familiei euren seme-alaben heziketarako 

ezagutza berriak eskaintzen jarraitzea.

aurkezpena

Fernando Olabarrieta Doktorea
Psikologia fakultateko Irakasle Agregatua (UPV/EHU)
Haeziko kide sortzailea 

Javier Abasolo Azcorra
Lea-Artibai Amankomunazgoko Lehendakaria



Autonomia pertsonala zera da: 
• Progresiboki norbere burua 
ezagutzea. 
• Baliabide pertsonalak erabiltzen 
ikastea: norbere ezaugarri positiboak
baloratu, negatiboa denari garrantzia
gehiegirik ez eman, hitza erabili gauzak
eskatzeko, egoera ezberdinetan 
karakterra kontrolatu…
• Norbere-irudi positiboa ezagutzea:
baliotsua eta maitatua sentitzea.

Zeintzuk dira autonomia-ohiturak?
• Norberaren zaintza: 
garbiketa eta elikadura. 
• Lo egiteko ohiturak.
• Psikomotrizitate-garapena: koilara
hartu, lokarriak lotu, bizikletan ibili,
korrika egin, multzokatu, 
zirriborroak egin, idatzi…
• Pertsonen arteko harremanak eta
aldartearen kontrola.
• Norberaren osasuna, segurtasuna 
eta familiako bizitza: ordutegiak eta
eginkizunak betetzea eta bizikidetza.
• Komunitatea: hiriko baliabide, 
eskubide eta betebeharren erabilera.

Autonomia ohiturak

“Haien ordez hitz egitea”, “beraien 
jostailuak jasotzea”, “beraien ohea 
egitea”, “azterketa bat dugu esatea 
eta asumitzea”… gehiegizko babesa 
adierazten duten jarrerak dira, 
ekidin behar direnak.

Autoestimua eta erantzukizuna 
sustatzeko...

- Komenigarria da behar duenean 
laguntza eskaintzea, soilik beharrezkoa
denean. Adibidez: 

• “Parkean, pilota batengatik 
borrokatzen direnean, utzi beraien
artean konpontzen eta esku hartu
soilik min hartu baino lehen”.
• “Utzi etxerako lanak berak 
bakarrik egitea, eta lagundu saiatu
ostean arazoa ulertzea lortzen 
ez duenean”.

- Komenigarria da ikaskuntzak 
sustatzea, norbere buruaz zaintzen 
ikasteko: barkamena eskatzen irakatsi,
besteei eskerrak ematen, beraien txanda 
itxaroten, besteei errespetatzen…

AUTONOMIA
OHITURAK

ETA ERANTZUKIZUNA
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Garbitzen, janzten, txanda itxaroten…
ikastea da, baina ere berean, maila
pertsonalean haztea suposatzen du:
gustuko duguna eta ez duguna 
ezagutzea, ez esaten jakitea, ondo
zein gaizki egiten duguna balioestea…

Seme-alabek gutxika eta jarraiki 
ikasten  dutela jakitea eta ez modu
automatikoan. Ikaskuntzak denbora
behar du eta horregatik da 
garrantzitsua seme-alabei eguneroko
ohiturak errepikatzea, amore eman
gabe eta behartu gabe. 

Guzti honek honetarako lagunduko
die…:

• Heldu-burujabeak izateko.
• Ezustekoei eta aldaketei aurre
hartzeko, gehiegizko estres edo
antsietaterik gabe. Hau da, 
errealitatea onartzeko eta bizitzeko,
duen onarekin eta txarrarekin
(ingurura egokitzea)
• Autoestimu handiagoa 
edukitzeko, segurtasun handiagoa
izateko, dutenarekin eta direnarekin
ondo sentiarazteko.

Zer suposatzen du
autonomia ohitura

egokiak bereganatzea?

Autonomia-ohituren
oinarrizko zutabeak (I) 

1. KOHERENTZIA: esaten dena egin
egin behar da, arauak serio hartzeko eta
arduratsu izateko. 

• Adibidez, arau bat: 
- “Zikin dagoen arropa garbigailuan
utzi behar da eta garbi dagoena
armairuan.”

• Arrazoiak : 
- Garbi dagoena eta zikin dagoena
ez delako nahastu behar. 
- Etxeko ordenaren mantentzean
laguntzen delako. 
- Nahi dugun hori bilatzerakoan
errazago aurkitzen dugulako. 

• Arau eta ardura hau ikasteko eta serio
hartzeko: 

- Helduek egunero bete behar dute
(eredu dira). 
- Helduek ez dute seme-alaben
ordez egin behar (autonomia). 
- Helduek nahiz seme-alabek 
egunero egin behar dute, denbora
erregulatzen eta erantzukizuna
bereganatzen ikasiz. 
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Seme-alaba arduratsua da...

• eguneroko lanak egiten baditu,
uneoro gogorarazi beharrik gabe.

• egiten duena arrazoitzeko kapaz
bada.

• errua ez badie besteei 
sistematikoki botatzen.

• hainbat posibilitateen artean 
aukeratzeko gai bada.

• bakarrik jolasten/olgetan badu 
eta larritu gabe.

• bere taldekoek (lagunek, 
familiakoek, etab.) hartutako 
erabakiez aparte, bere erabaki 
propioak hartzeko gai bada.

• mugak errespetatzen eta 
onartzen baditu.

• esandakoa betetzen badu.

• bere akatsak onartzen baditu.

ErantzukizunaAutonomia-ohituren
oinarrizko zutabeak (II) 
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2. AUTONOMIA ESKAINTZEA…:
Utzi egiten,  gaizki egin edo okertu
arren. 

3. “FRUSTRAZIO HOBERENAREN” 
PRAKTIKATZEA…:

- Egunero jarduera berri bat egiten ira-
katsi. 

• Adibidez, txikienei: botoiak lotzen
utzi; aurre-nerabeei: eskolara 
bakarrik joaten utzi, eta nerabeei:
bazkariren bat egiten utzi. 

- Bakarrik egiten utzi, egiteko dituzten
zailtasunak eta hauei aurre egiteko
dituzten baliabideak identifikatzen
laguntzeko. Gaindituko dute eta 
esfortzua baloratuko dute. 

4. “EZ” ERRESPETATZEN 
IRAKASTEA…:

- Seme-alabak ohitu eta ulertu behar
du ezin dela beti norberak nahi duena
lortu. 
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1. Irakatsi seme-alabei erabakiak hartzea
eta hartzerakoan seguru sentitzea zein
asegarria izan daitekeen, hain zuzen ere
horrela euren erabakia errespetatzen
delako.

• Adibideak: 

- “Marrazki bizidunak asteburuan
ikusten dira (arau bat). Zer duzu
nahiago, gosaldu ondoren edo 
bazkaldu ondoren ikusi?
(erabakitzeko aukera eman).
Horrela, jolasteko eta jostailuak
batzeko denbora izango duzu
(erantzukizuna sustatzen duen
betebeharra)”.

- “Lagunekin asteburuetan irten 
zaitezke (arau bat). Zer duzu 
nahiago, bariku/zapatuetan
(ostiral/larunbatetan) irten edo
zapatu/domeketan? (erabakitzeko
aukera eman). Horrela, egun bat
izango duzu etxerako lanak egiteko
(erantzukizuna sustatzen duen
betebeharra)”. 

Erantzukizunaren oinarrizko zutabeak
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2. Geuk nahi duguna ondo argitu behar
dugu (jolastea, batzea, etxerako lanak
egitea…). Espektatibak era errazean eta
zuzenean komunikatu behar dizkiegu. 
Era berean, seme-alabek espektatiba
horiekin bat egin edo ez, bi jardunbide
hauek izan ditzaketen itxarondako 
ondorioak zehaztu behar ditugu 
(adibidez: telebista ikus dezaketela, 
jostatu daitezkeela, bi asteburutan irten
daitezkeela, txangoren batera joan 
daitezkeela…).

3. Helduek ez dute egokitutako 
erantzukizuna ahaztu behar, baldintzak
ahazten badituzte, seme-alabei gauza
bera egiteko baimena ahalbidetzen 
dietelako.

• Adibidez: “telebista ikusteko
eman zaizkien baldintzak ahaztea,
beraientzat erantzukizunari 
garrantzirik ez ematea da, hori dela
eta, momentu horretan nahi dutena
egitea ahalbidetzen zaie”.



Utziezue segurtasunez seme-alabei
saiatzen, okertzen eta lortzen. 

• Seme-alaben gidari izan behar dugu,
eginarekin irakatsi (eredu izan).

• Gauzak errazegi jartzen badira eta
haurtzaroaren abantailak bakarrik 
bultzatzen badira,  ez da seme-alaben
garapena sustatzen. Errakuntza bat izan
daiteke mota honetako esaldiekin 
justifikatzea: “umeen gauzak dira”, “ez
daki zer egiten duen”, “utzi, gizajoa!”…

• Zenbait jarduera, bakarrik egiten utzi
eta beraien esfortzua balioesten utzi 
(helduaren gainbegiratupean). 

• Eguneroko jardueren bidez ikasi:
mahai-tresnak erabiltzea, zapatak lotzea,
beste ume batekin izandako arazoa 
bakarrik konpontzea…

• Helduek aurretiaz ezarritako
alternatibak eskaini, aukeratu dezakeela

jakin dezan. 

Nola sustatu
erantzukizuna
nerabezaroan
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Beraien bizitzan erabakiak 
hartzeko, alternatibak, esperientziak
eta baloreak eskainiz, beti ere gure

erantzunak aurreratu gabe.

• Pertsonalean: “Zergatik ez zara 
dutxatzen afaria egiten dudan 
bitartean?”.

• Familiarrean: “Badakigu ez duzula
zure lehengusuaren urtebetetzera joan
nahi, baina badakizu ilusioa egiten diola.
Zer deritzozu meriendara bazoaz 
lehengusua zoriontzeko eta gero ikasten
baduzu?” edo, “opariak emateko unean
iritsi zaitezke eta horrela berarekin apur 
batean egon”…

• Sozialean: “Pagarekin, kontzertu 
horretara joan zaitezke, gainera ez dago
etxetik oso urrun. Baina kontutan hartu
hilabete honetan partiduak, pelikulak…
daudela. Baloratu eta aukeratu hobekien
datorkizuna”.

• Bokazionalean: Zuen lagunen baten
bitartez, Ikasi nahi duen horrekin 
zerikusia duen lanen bat ezagutarazi.
Zalantzarik izatekotan, beste lagun
batzuen lanak ere erakutsi.

Nola sustatu 
erantzukizuna 
haurtzaroan


