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Gaur egungo egoera sozial ekonomikoa dela eta
haur txiki bat haur eskolara ekartzearen erabakia
ez da batere erraza familiarentzat.
Zer egin dezakegu guk Kattukatik?
Bide bakarra dago: zuek jaso eta jarrera zintzo eta
abegitsu batetik baldintzarik gabeko harrera
eskaintzea.

Zer da harrera?

Gure konpromezuan, egunerokotasunean eta
zuen txikia kattukan egongo den egun guztietan
presente egon beharreko jarrera da.
Haurra kattukara etortzen den lehenengo aldian
garrantzia berezia hartzen duen eta sentiberatasun
berezia behar duen denbora da: “harrera garaia”,
“hastapen garaia” edo gaizki deituriko
“egokitzapen garaia”.
Denok , haurrak, familiak eta hezitzaileok lasai,
seguru, gustora… sentitzeko behar dugun denbora
da.
Hasieran, haurra eta hezitzailea bi ezezagun gara
eta biok harreman eta lotura
bat ezartzeko denbora behar dugu.
Materialak eta espazioak ere berriak dira eta
hauek ezagutzeko eta bereganatzeko denbora ere
behar da.
Umearentzat ez da batere erraza izango hezitzailea
beste haurrekin konpartitzea ezta beraiekin
elkarbizitzea ere.
Haur txikiak izugarrizko sendotasun eta indarraren
jabe dira. Segurtasun eta konfiantza nahikoa
eskaintzen badiegu, bizitzea tokatzen zaien une
zailei aurre egiteko izango duten gaitasunaren
lekuko izango gara.

Zer da harrera
haurrentzat?
Ohikoena, haurrarekin lotura bereziena
ezartzen duten pertsonak ama eta aita izaten
dira. Beraien presentziak lasaitzen ditu eta
ziurtasuna eta baretasuna ematen die. Familiako
beste kide batzuekin (amona, aitona, osabaren
bat , akaso zaharragoa den anaia edo arreba bat)
lotura bereziak ere ezartzen ditu eta hauen
gertutasunak lasaitzen ditu. Harreman eta lotura
berezi honi, atxekimendua deitzen zaio eta lotura
hori dutenei atxekimendu irudiak.
Amak eta aitak ituizioz badakite norekin utzi
beraien txikia, lasaitasun osoz, afaltzera,
zinemara… doazenean.
Baina ez gara baretasuna eta lasaitasunaz
bakarrik ari. Haurrentzat, atxekimenduzko irudi
baten presentzia soilak suposatzen duen
segurtasuna behatzea oso interesgarria da.
Honek, haurra inguratzen duen munduaz
interesatzea, hau ezagutzea eta askatasun osoz
esploratzera gerturatu nahi izatea suposatzen du.

Lehenengo aldiz kattukara doanean, familiak
ematen dion ziurtasuna kolokan jarri daiteke.
Familiartekoren batek kattukara ekarri du eta
joan egin behar da, ezezaguna den espazio
batean, haur kopuru haundi batekin (interes edo
gatazka iturri izan daitezkenak) eta familiak
eskaini diezaioken lasaitasun, baretasun eta
sosegua eskaini ezin diezaioken pertsona
ezezagun batekin utziz. Hau ez da zerbait
puntuala, egunero etorri behar dira.
Zeintzuk dira denbora luzez, espazio eta pertsona
heldu ezezagun batekin egoteak eragiten dituen
efektuak? Eta haur kopuru haundi batekin? Eta
familiarekiko banaketak eragiten dituenak?
Banaketa mota hauek oso aztertuak izan dira
heziketan eta garapenean adituak direnengatik.
Haurra fase hauetatik igaro daiteke:

Protesta

Nahigabea

Atxikimendu
irudiaz
banatzerakoan

Egokitzapena

Protesta
- Atxekimenduzko irudiak ematen duen
segurtasuna kolokan jartzen da.
- Haurra aktiboki borrokatuko du bere
atxekimenduzko irudia berreskuratzeko;
atxekimenduzko irudiari zuzenduriko bilatze
eta deitze jarreren bidez, negarrak, honen bila
joateko saikerak…
- Etxetik, berea den objeturen batekin etortzen
bada, indarrakin, tinko helduko dio.
- Espazio berria ukatzen du eta hezitzailea
sahiestu eta ekiditen du.
Protesta, bizitzeko zaila izaten da bai familia baita
hezitzailearentzat ere; baina erabat osasuntsua
den erreakzio bat da. Normalean bere agerpenak
egokitze on bat adierazten du. Haurra, haur
eskolara etortzean “galtzen” duenaz erabat
konsziente da eta energía osoz borrokatzen du
galera honen kontra.

Egokitzapena
- Azkenean, “egokitze” batez hitz egin dezakegu.
- Agurtzerako unean, ezinegonen bat agertu
daiteke, baina gutxira egonkortzen da eta
eguna normaltasun osoz igarotzen du.
- Bere inguruan duenarekiko interesa agertzen
du: espazioa, objetuak, beste haurrak.
- Hezitzailearekiko harremanari dagokionez,
aldaketa haundiak ikusten dira eta bien arteko
lotura dagoela esan dezakegu.
Haurrarentzat baita familia eta hezitzailearentzat
delikatu eta zaila den epe baten ondoren, egoera
lasaitzen da

Nahigabea
- Ukatze jokaeren intentsitatea,
negarra e.a. protesta fasean baino
txikiagoa da
- Negarra aldizkakoa da. Negar aldiak negar eza
aldiekin tartekatzen dira.
- Antsietate jarrerekin berdina gertatzen da.
Hezitzailearekiko jarrerai dagokionez
anbibalentea da; begiratzen dio, berarekiko
interesa agertzen du baina aldi berean berarekin
harremantzeko konfiantza falta dauka.

Atxikimendu
irudiarekin berriz
elkartzean (bere bila
etortzen zaretenean)

Haurren bila kattukara
zatoztenean hauen ohiko
portaera lasaitzearena da.
Baina ez harritu, batzuetan
ukatze, hasarre edo
indiferentzia portaerekin
erreakzionatzen badute.
Haurrek denbora behar
dute kontrajarriak dituzten
sentimenduekin bizitzeko.

Zuen haurrak fase hauetatik pasatzea normala
da, hauek dakartzaten sentimenduak eta
emozioak biziz. Haur guztiek ez dituzte taulan
agertzen diren sentimendu guztiak modu eta
intentsitate berdinean bizitzen. Jokaera, jarrera
eta sentimendu hauek prozesuaren parte dira,
positiboki bizi behar diren erreakzioak.

Eta familiarentzat?
Zer da harrera?
Arrazoi ezberdinengatik haurra kattukara
ekartzearen erabakia zuena da. zuen altxorrik
preziatuen ezezagun batzuen esku uzten duzue,
hau bizitzea ez da erraza. Haurrentzat zaila bada,
familiarentzat ez da gutxiago, nahiz eta helduok
horrelako egoerei aurre egiteko baliabide gehiago
izan.
Sentimendu eta emozioz betetako prozesua da;
ilusioz eta esperantzaz positiboak eta ez hain
positiboak. Gure begirunea eta ulermen osoa
merezi duten benetazko sentimenduak dira.
Lehenengo egunetik zuen konfiantza izatea
gustatuko litzaiguke baina konziente gara hori
irabazi beharko dugula, haurra ongi sentiaraziko
dion harreman bat eraiki behar dugun bezala.
Pixka bat lagundu gatzaizuen eskatzen dizuegu.
Familiak eta hezitzaileak elkar hobeto ezagutzeko,
konpartitzeko eta gutxinaka elkarrekiko
konfiantzazko harremana eratzeko daukagun
aukera bakoitza ez dugu alferrik galdu nahi.

Familiarekin elkarrekiko konfiantza eraikitzeko aukerak
Noiz?

Nola?
o

Matrikulazioa baino
lehen.
Ate ireki eguna.

o
o

Kattuka ezagutu: gela ezberdinak (non jolasten duten, bazkaldu, lo…),
kanpoko espazioak, haurrek erabiltzen dituzten beste espazioak
(psikomotrizitatea, erdiko pasabide handia, beste gelatxoak…). Zuentzat
pentsatuta eta prestatuta dauden espazioak atseginak.
Gure egiteko moduaz informatuko zaituztegu.
Kattukan familien interesen arabera antolatzen ditugun “kafe tertuliak”,
hitzaldiez ere informatuko zaituztegu

o

Matrikula formalizatzerakoan, informazio orokorra, kattukako antolakuntza
eta funtzionamenduaz hitz egiteko probestuko dugu: Ikasturteko egutegia,
araudia…

o

Harreraren inguruko kafe tertulia bat burutuko dugu: daukan garrantziaz,
familietan ematen diren galdera, kezkei, ze gauza komeni den kontutan
hartzea; experientzia honetatik pasatu diren familiek izan dituzten bizipenei
buruz…

o

Familia bakoitzarekin bilera bat egingo dugu: haurraren bizitzaren
xehetasunak ezagutu ahal izateko, bere egunerokotasunari buruzko
xehetasunak (loa, jana, jolasa…) Bilera honetan zuen haurren
egunerokotasuna kattukan nolakoa izango den azalduko zaituztegu baita.

o

Talde bakoitzeko familiekin bilera bat burutuko dugu, zenbait gai
gogorarazteko eta finkatzeko, oraindik egon daitezkeen kezkak partekatu.

o

Ordurako familiek badakizue zer aurkitu behar duzuen eta espazio berri
honetara zuen haurren harrera errazteko zer eskatzen dizuegun egiteko,
izan ere zentzuzko denbora bat pasata bertan gelditu beharko dira zuen
presentziarik gabe.

o

Batzuetan, nahiz eta gai honi buruz asko hitz egin, kezka berriak sortzen
dira edo beste batzuk mantentzen dira. Hauek partekatu ahal izateko beti
zuen esanetara egongo gara.

o

Nahi duzuenaz hitz egiteko zuen eskura egoten jarraituko dugu;
momentuan ezinezkoa bada (haurrekin gaudelako adibidez) espazio eroso
eta atsegin batean hitz egin ahal izango dugun beste une bat bilatuko dugu.

o

Kafe tertulia, konferentziaren bat antolatzeko eta zuek planteatzen
dizkiguzuen gaiei buruzko artikuloak zuei emateko probestuko dugu ere.

Matrikulazioan

Behin matrikulatuta

Ikasturte hasieran

Harreran

Ikasturtean zehar

Nola lagundu
diezaiokegu
haurrari?
Funtsean, errealitatean familiak eta hezitzaileok
berdina egin beharko dugu:
-

Prozesua lasaitasunez bizi.
Eskolatzea normaltasunez eta positiboki bizi.
Segurtasuna eta konfiantza eskaini.
Haurrek agertzen dituzten sentimenduak
onartu eta era positiboenean bizi.
- Haurraren erritmoa eta denbora errespetatu.

Harrera martxan
jartzen denean, zer
egin?
Zer eduki behar da
kontutan?
EZARRITAKO ERRUTINA ETA ORDUTEGIEKIN
ARDURATSUAK IZATEA GARRANTZITSUA DA
Egun batetik bestera gauzak berdin errepikatzen
direnean, haurrei gertatu behar dena aurreratzen
laguntzen die eta hortarako prestatzen ere.
Kattukara etortzea, aldaketa handia da iada,
bapateko eta ustekabeko beste aldaketa batzuk
ezegonkortu ditzazke.
HARRERA GARAIA EGITEN DUEN PERTSONA
BETI HELDU BERDINA IZATEA ERABAT
KOMENIGARRIA DA
Zuek aukeratzen duzue nork egingo duen harrera.
Konzienteak gara hau horrela egitea beti ez dela
posible baina esan dugun bezala, haurrari rutin,
konstantzia honek laguntzen dio.
Edozein kasutan ere, aldaketaren bat egon behar
bada, haurrari aurreko egunetik esan behar
diogu: bihar nork eramango duen, nork jasoko
duen…

Haur bakoitzak izateko era bat eta bere erritmoa
dauka eta den bezala onartzeko eta behar duen
denbora emateko esfortzu bat egitea eskatzen
du.
ALDAKETAREN BAT ANTZEMATEN BADUZUE
HEZITZAILEARI JAKINARAZTEA GARRANTZITSUA
DA
Prozesuaren adierazle da, haurra etxean nola
dagoen, nola jaten duen, nola egiten duen lo,
nola jolasten duen…
EGUNERO TOKI BERDINEAN ESERI
Familiako kidea egunero beti toki berdinean
esertzeak ezinbestekoa da harrera ahalik eta
egonkorren izan dadin.

ROL APALAGO BAT, ESKUHARTZE MINIMO BAT
HARTU EZAZUE
Zuen txikiekin harreman berezia eta pribilegiatua
duzue: elkarren arteko konpainiaz gozatzen
duzue, entretenitzen dituzue, beraiekin jolasten
duzue… baina harrera bitartean gelan hau egiten
baduzue zer gertatzen da? seguruenik haurrak ez
dira zuengandik bereiztuko, gureganako
hurbilketa oztopatuko du. Zuen haurra behatzera
gonbidatzen zaituztegu.
Badakigu esfortzu handi bat eskatzen ari garela;
zuen mundua irekitzea eta bertan guri tokitxo bat
ematea eskatzen ari gatzaizue.
ISILTASUNA
Gelan gauden pertsona helduen isiltasunak
harrera prozesuaren martxa onari laguntzen dio
JOATEKO ERABAKIA HARTZEN DUZUNEAN
SENDOA IZAN DADILA
Askotan kattukara presaka sartzen zarete, ahal
duzun neurrian hartu denbora haurraz agurtzeko.
Eta joateko prest zaudetean ziurtasunez agurtu
zaitezte, honek segurtasuna ematen baitie.

Eta hezitzaileok?
Nola eraiki dezakegu
segurtasunezko harreman
bat haurrekin?
Haur bakoitzak jarduteko eta espazioan
mugitzeko hartzen duen banakako denbora
errespetatu behar dugu.
Hasieran haurrentzako pertsona ezezagunak gara
eta gurekin ezartzen duten distantzia errespetatu
behar dugu. Gurekiko ukazioa egon daiteke,
batzuk ez dute gurekin kontaktu zuzena izatea
onartuko edota objetu laguntzaile baten beharra
izango dute. Xehetasun txiki hauek, gureganako
lasaitasuna, ziurtasuna eta afektibitatea garatzen
ari dela adierazten digute.

Noiz?

Harrera

Nola?

o
o
o
o
o
o

Bere espazioa emanez, inbaditu gabe.
Familiarekin distantzia markatzen duena bera izaten utziz.
Zure ondotik alde egiteko erabaki dezan ahalbidetuz..
Bere prozesua egiten lagunduz.
Den bezala onartuz, bere bizipen, pentsamenduekin…
Aldi honetan bizi dituen faseak errespetatuz.

o

Ziurtasun osoz jarduteko behar duen espazio eta materiala
eskainiz.
Bere osotasunean garatzen utziz.
Bere behar fisiologiko eta afektiboak asetuz…

Ikasturtean zehar
o
o

