
  ADIMEN URRITASUNA  ETA  FAMILIA 

 

 SARRERA: 

 

Familia oso alderdi garrantzitsua da edozein umearen bizitzan; A.U. daukan ume 

batentzat are gehiago: agertzen diren sentimenduak eta prozesuak bereziak dira eta 

eragina handia izan dezakete umearen garapenean. Ideia batzuk: 

1.- A.U. duen umea ez da zergatik familiaren ardatza izan behar, ez da ona. Baina 

onartu behar dugu MOMENTUAREN arabera, DISGAITASUN graduaren arabera eta 

JOKABIDE ARAZOAK dauden arabera, errealitate ukaezina dela ume horren inguruan 

antolatzen dela familia. 

2.- Holako ume bat jaio ondoren, dinamika familiarra inoiz ez da izango berbera, 

elementu berri batez osatuta baitago; baina bai da posiblea lehenengo oinarrizko balore, 

ohitura, jarreretara itzultzea. 

3.- Familian DENON inplikazioa oso alderdi garrantzitsua da. Eta dena ikasten da 

praktikarekin. Baina ezin da ukatu modu naturalean batzuk beste batzuk baino pertsona 

egokiagoak izan daitezkeela (según eta zertarako) ume honekin elkarrekintzan. 

 

 A.U. ONARPENERAKO ETAPAK: 
Jarraian aipatzen diren etapak ezagutzea oso baliagarria izango zaigu ,guri, 

hezitzaileoi hobeto familia hauek ULERTU eta LAGUNTZEN SAIATZEKO. Garbi 

izan behar dugu ere familia bakoitza mundu bat dela, eta horren arabera, familia 

bakoitzak erantzun desberdina izango duela, eta prozesuari euren estilo eta 

heldutasunaren arabera egingo diotela aurre. 

 

1.- INPAKTU EMOZIONALA: 

 Oso momentu gogorra da: diagnostikoa jasotzea da, normalean jaio berrien 

kasuetan (Down, malformazioak...) Ager daitezkeen sentimenduak: Kulpa, erretxazoa, 

inseguritatea, desorientazioa , tristura edo depresioa, dolua edo galera sentim.... 

*** Informazioa ematea eta enpatia. Guraso elkarteen erreferentziak eman. 

 

2.- UKAPENA /EZIN SINESTU: 

Umearen A.U. oso ebidentea ez bada jaiotzerakoan, etapa honetan mugitzen dira guraso 

asko. 

Ukapena ematen denean, sintoma edo umearen ezaugarri berezi horiek aintzakotzat ez 

dira hartzen: “egingo du...”, “hainbesterako ez da...” eta horrela luzatzen da umearen 

diagnostiko zehatza eta eskuartze egokia. 

Ezin sinestea ematen denean, mediku batetik beste batera “peregrinazioa” hasten da 

(kuranderoak, magnetistak...). Hau ez da zergatik kaltegarria izan behar. Familia batzuk 

mugimendu hauek behar dituzte euren koszientzia lasaitzeko (“ahal dudana egin dut”) 

eta errealitatea behingoz asimilatzeko. Beste aldetik, ezin ahaztu batzuetan profesional 

bakar batek egindako diagnostikoa desegokia izan daitekeela eta beste iritzi batzuk 

jasotzea oso egokia izan daitekeela. 

*** Humanoki ulertu eta gure burua kontrolatu: askotan gugan proiektatuko dute euren 

onarpen eza. (“No entrar al trapo”) 

 

3.- ERREALITATEAREN ONARPEN MENTALA: 

Seme-alaba da holakoa eta kito. Zer egin dezakegu laguntzeko? Etapa honetan gurasoen 

KEXKA AKTIBOA eta honekin lotuta HELBURUEN FINKAPENA. Baina planu 



arrazionalean, mentalean da, horrexegatik ez da arraroa izaten gero kontraesanak 

agertzea gurasoen jarreretan. 

*** Haiekin lanean aritu helburuak eta estrategiak finkatzeko. Kontrolatu haiek larregi 

“akademizista” ez bihurtzea. Autonomia eta sozializazioa KALEAN garatzeko direla 

gogoratu. 

 

4.- ERREALITATEAREN ONARPEN AFEKTIBOA: 

Umearen errealitatearen onarpen heldua, emozionala ematen da. Umea familiaren beste 

partaide bat da “para todo”, eta bere egoera eta ezaugarri bereziak 

NATURALTASUNEZ kontenplatzen dira. Gurasoak euren seme-alaben eskubideen 

alde borrokatzen hasten dira. 

*** Etxea eta eskolaren arteko elkarlana oso errez emango da. Gurasoei protagonismoa 

eman 

 

 HARREMAN FAMILIARRAK:  
 

 GURASOAK: 
A.U. duen seme-alaba bat edukitzeak ez du hainbeste diferentziarik markatzen 

gainontzeko bikoteekiko, eta prozesu desberdinak ikusten dira: batzuk sendotzen dute 

harremana, beste batzuk ez.  

Ager daitezkeen gaiak: 

--- Umearen bilakaeraren eta etorkizunaren inguruan iritzi desberdinak izatea. 

--- Disgaitasunaren onarpen-maila desberdinetan mugitzea ama/aita. Honekin 

lotuta: jendeari zer esan eta nola esan 

--- Beste seme-alaba baten haurdunaldia erabakitzea 

Bikotearen heldutasun mailaren arabera gatazka hauek konstruktiboak ala ez 

izango dira. 

 

 ANAI-ARREBAK: 
Ezin dugu esan A.U.duen anai-arreba bat izateak zerbait negatiboa ala positiboa denik 

ume batentzako. Ez dago ezer frogatuta. Normalena izaten da nagusitzerakoan eragin 

positibo gisa ikustea eta lotura handiak dira, afektu handikoak. Dena den, oso arrunta 

izaten da adin ertainetan A.U. duen anai-arrebarekiko kalean lotsa eta erretxazozko 

sentimenduak agertzea eta etxean oso jarrera desberdina : maitekorra, konpensatzailea... 

A.U. duen anai-arreba baten eragina positiboagoa izango da hiru aldagai hauen arabera: 

1.- gurasoek nola bizi izan duten umearen disgaitasuna: antsietate handiko iturria 

da, lotsatzen dira...Holako kasuetan A.U. duen umea giro negatibo horren 

errudun ikusten da. 

2.- ume “arrunta”-k A.U. duenarekiko erantzukizun maila larregikoa bada, asko 

mugatzen badu bere bizitza... 

3.- A.U. izateaz gain jokabide arazo gogorrak agertzen badira (umearen bizitza 

ordenatu eta lasaia oztopatzen bada) 

 

 AITON-AMONAK: 
Normalean erretxazoa oso kasu gutxitan agertzen da. Gehiago ematen da gupida : “ze 

pena...”, “honek sekulan ezingo du...” edo ukapena: “gaindituko du...”, “txikia da 

oraindik..” . Hori dela eta aiton-amonen harremana oso estua bada (zaintzaile papera) 

oztopatu dezakete umearen garapena. 

 

 



_______________________________________________________________
_______  
 
                 A.U.:  FAMILIA ETA ESKOLAREN ARTEKO ELKARLANA 
 

 
 
 
Hona hemen atal hau jorratzeko landuko diren 3 testu ezberdinen 
erreferentziak: 
 
 
1.- “Orientación familiar” (Atzegi, 1996): A.U. (gure kasuan) duen ume baten 
gurasoekiko izan beharreko jarrerak. Testuan “terapeuta”-ren rolari buruz hitz 
egiten da, baina jarrera hau aplikagarria da edozein H.B.ko profesionalari. 
 
 
2.- “Familiei ematen zaizkien laguntzen edukiak eta formak” (Ikastolen 
Federazioaren materiala, 1997): Izenburuak dioen bezala, testuan jorratzen 
dira  familiei luzatu  beharreko laguntza eta orientabideak. 
 
 
3.- “Gurasoekin elkarrizketarako orientabideak” (Maite Garcia, 1996): 
Elkarrizketa onak egitea oso alderdi garrantzitsua da A.U. duen umearen 
jarraipenean. Aholku batzuk ematen dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
GURASOEKIN ELKARRIZKETARAKO ORIENTABIDEAK: 
 
 
1.- GURE JARRERA:  
 

 Haiengandik datuak jasotzeko gu prest agertu 
 “Kontuak” ez eskatu 
 Joku psikologikoetan ez sartu 
 Elkarrekiko errespetua adierazi eta eskatu 
 

2.- ELKARRIZKETAREN EGITURA: 
  

 Galderak eta azpimarratzeko alderdiak aurretik prestatuta izan 
 Lehenengo kontaktua atsegina izan 
 Elkarrizketaren arrazoia garbi azaldu (elkarlana, bilakaeraren berri 

ematea, iritzien trukaketa…) 
 Elkarrizketaren mamia komentatzen joan eta holakoak tartekatu: 

- iritzia eskatu 
- galdera irekiak egin 
- etenaldiak sort 

 Laburpena eta plan posiblea (erabakiak) 
 Agurra (animoak, baikor agertu…) 
 Elkarrizketa idatziz jaso (alderdi garrantzitsuenak, hartutako 

erabakiak…) 
 
3.- ANTOLAKETA-ALDERDIAK: 
 

 Lekua: lasaia, intimidaderako aukera ematen duena 
 Denbora: Tartetxo bat gehiago kalkulatu 
 Partehartzaileak: Bikotea (ideala) + profesional gutxi (ideala 2 

perts.) 
 

 


