
KLASEAK BUKATU DIRA,          
GOZATU DEZAGUN! 

 
Elkar bizitzeko eta gatazkak konpontzeko era 
baketsuaz , hitz eginez eta besteak ulertuz eta 
errespetatuz, eskola eta familiak ahalegintzen ari 
garela gogoan hartzen dugu. Batzuetan ez dakigu 
zer egin gatazka baten aurrean. Bizikidetza 
Batzordetik, honetan lagundu nahi zaituztegu, eta 
ziur gaude guztioi interesatzen zaigun gaia dela. 
Zuen iradokizunen zain gaituzue, bitartean hauen 
konponbidean lagunduko duten ideia batzuk 
komentatu nahi dizkizuegu.  
 
1. Eskolako familiak haur guztien gurasoak gara, eta 
guretzat gure seme alaben lagunak eta gelakideak 
garrantzitsuak dira. Haien artean, pertsona bezala 
heziko dira eta beraien gaitasun sozialak garatuko 
dituzte.  
2. Heziketa-komunitate honetako heldu guztiok  
gara hezitzaileak eta horren arabera jokatu behar 
dugu.  
3. Aita edo ama izanik gainerako gurasoekin 
harreman onak izaten saiatzen naiz. Gure seme 
alaba gure arteko errespetua eta harreman gozoaz 
konturatzea gustuko dut. Horrela izanda, bere 
adinekoekin harreman egokiak izaten laguntzen dut.  
4. Eskolatik ateratzerakoan nire seme-alabari nola 
joan zaion eguna galdetzen diot. Entzuten dut eta 
ekarritako materiala adeitasunez begiratzen dut       
( esku lanak, marrazkiak, oharrak,...)  
5. Ezagutzen ditudan ume guztiak agurtzen saiatzen 
naiz eta beraien izenak, edo lagun artean erabiltzen 
dituztenak, ezagutzen ditut.  
6. Nire seme-alabak bere lagunak aukeratuko ditu 
eta ez dut beraiengatik ezer txarrik esango. 
7. Batzuetan era bortitz batez arazoak konpontzen 
saiatzen diren zenbait ume ikusten ditut . Gatazken 
aurrean erabiltzen diren hiru bideak kontutan 
hartuko ditut: erasotzea, ihes egitea edo 

elkarrizketan aritzea. Eta azkeneko hau bidezkoena 
iruditzen zait. Hauek dira aurrera eraman behar 
ditudan urratsak:  
 
a) Lasai egoten saiatuko naiz, batez ere emozionalki 
hunkituta sentituko banintz.  
b) Babestuko eta bereiztuko ditut. Inork minik ez 
hartzen saiatuko naiz.  
c) Guztiei galdetuko eta entzungo diet.  
d) Informazio osoa dudan egiaztatuko dut eta 
gertatutakoa aztertuko dut.  
e) Nere seme-alabaren tokian jarriko dut nire burua, 
baita ere besteen tokian. 
 f) Ez naiz jarriko inoren alde.  
g) Liskarra bukatu dela ziurtatuko dut.  
h) Ez diet inolaz ere beste helduei aurre egingo. 
Ahozko indarkeria benetako indarkeria dela 
kontutan hartuko dut. Ez dut horretan sinisten eta ez 
dut erabili nahi.  
i) Eskolara joango naiz arazoa azaltzera eta 
konpontzera.  
 
8. Edozein gatazka izanda ere, gertatutakoaz 
lasaitasunez hitz egingo dut nire seme - alabarekin 
eta baita besteekin ere, beti ere errudunak bilatu 
gabe eta mezu baikorra bidaliz.  
9. Haur bakoitzak bost puntu hauek kontutan 
hartzeko ahaleginak egingo ditut:  
 
Gertatukoaren zergatia zein izan da?  
Gatazkaren aurrean nolako irtenbideak aurki 
daitezke?  
Izan duen jokabideak nolako ondorioak ekarri ditu?  
Zer nahi du eta nola lor dezake?  
Gai da besteen tokian jartzeko?  
 
Gure seme-alaben gatazken aurrean zuekin 
konpartitu nahi ditugun 10 aholku bildu ditugu: 
 
 
 

1. Gatazkak, ikasteko eta hezitzeko aukerak 
bihur daitezke.(Erantzun sortzailea)  
2. Bi pertsonak konponbidean inplikatzen ba 
dira, biek irabazi dezakete. (Zuk eta biok 
irabazten dugu). Bila itzazu irtenbideak 
bestearekin bat egiten. 
 3. Ohar zaitez bestearen ikuspuntuaz, entzun 
iezaiozu adeitasunez. (Enpatia)  
4. Pertsona eraso beharrean ekin iezaiozu 
arazoari. Hitz egin ezazu entzun dezaten, eta 
azaldu ezazu zure iritzia eta behar 
duzuna.(Asertzioa)  
5. Zure iritzia inposatu beharrean, bila ezazu 
akordioa eta amankomuna duzuena.(Ahalmen 
laguntzailea)  
6. Beldurra, haserrea, mina eta frustrazioa 
gorputzaren eta buruaren adierazpenak eta 
emozioak dira, eta entzutea eta ongi bideratzea 
beharrezkoa da, gu beraien menpe ez gelditzeko 
eta garapen baikorrak lortzeko.(Emozioen 
erabilera)  
7. Identifikatu arazoa okertzen duten jarrera 
pertsonalak. Izan ezazu ikuspegi zabala eta ez 
presarik izan.  
8. Azter ezazu egoera, egin jokoan dauden 
faktoreen eskema eta konpartitu, inor 
erruduntzat hartu gabe.(Gatazkaren mapa)  
9. Proposa itzazu irtenbideak akordio batetara 
ailegatzeko. (Negoziaketa)  
10. Lagundu ezazu norberak bere burua ulertzen 
eta konponbideak eraiki ditzan. (Bitartekaritza)  
 
Badakigu zaila dela eta hau dena aurrera eramatea 
ez dela beti posible izango, baina askotan bat edo bi 
aholkurekin lor dezakegu. Dena dela, zuen saiakera 
eskertzen dizuegu. Zuen laguntza ezinbestekoa 
iruditzen zaigu. 
 
Adeitasunez 
Ibarberri Ikastetxeko Bizikidetza Batzordea 


