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Adopzio-Familientzat tailer psikoedukatiboak 

Informazio eta iradokizunak 
BIZKAIKO FORU ALDUNDIA - DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA  

 
 
 

 

Dokumentu honen xedea da Bizkaian Adopzioa Sustatzeko Programako profesionalek 2010az geroztik 
eskaini dituzten tailerren edukia eta helburuak labur azaltzea. Eta horrekin batera, 2019-2020an parte 
hartu nahi dutenei izen-emate ordena hautatzen laguntzea.  
 
Lehenik eta behin tailerren edukia azaltzen da eta, bigarrenik, tailerrak egiteko teknikariek 
proposatutako segida. Programaren hasieratik hartu da kontuan segida hori, urtero sustatuta 
adoptatuen eta adopzio-familien berariazko premiei mailaka erantzuten joango diren tailerrak sartzea. 
 
 
 
TAILERREN AURKEZPENA 
 
Abian jarri diren tailerrak psikoedukatiboak eta esperientzialak dira. Horien helburua da adoptatutako 
seme-alaben premiak eta jokaerak ulertzeko familiek duten gaitasuna hobetzen laguntzea, bai eta 
premia eta/edo zailtasun horiei ekiteko tresnak eskaintzea ere. Gainera, garrantzizkotzat jotzen da 
antzeko egoeretan dauden beste familia batzuekin parte hartu eta esperientziak trukatu ahal izateak.  
 
Tailerrak hiru egunetan antolatzen dira, bakoitzean bi orduko saioa eginez. Antolatzaileek saioen 
artean egin beharreko jarduerak eta/edo zereginak bultzatzen dituzte. 
 
 
1. esperientzia-tailerra: Adoptatu-izaera lantzen: lan horri ekiteak dituen onurak eta kalteak. Bizitza-
historia 
 
Tailer honek begi bistan jarri nahi ditu adoptatu guztiekin landu beharreko edukiak, mezuak eta 
azalpenak. Izan ere, garrantzitsua da adoptatu-izaerari buruz hausnartzea eta komunikazioa 
bultzatzea, eta adi egotea seme-alaben galderei. 
 
Egokia da 12 urte arteko seme-alabak dituzten familientzat; adopzioaren aurreko historiaren gainean 
jakiteko premiarekin lotutako galderak edo kezkak sortu zaizkien familientzat, hain zuzen.  
 
 
 
2. esperientzia-tailerra: Atxikimenduaren teoria: seme-alaben jokaeretan ezkutuan dirauten emozioak 
ulertzeko modu bat 
 
Tailer honetan batu dira orain arte bereizita eman diren bi tailerren edukiak: atxikimenduaren teoria 
eta emozio mingarrien adierazpena, hain zuzen.  
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Helburu nagusia da familiei mezu hau helaraztea: seme-alaben jokaerak haien beldur, izu eta kezken 
adierazpideak izan ohi direla, eta oinarri-oinarrizkoa dela horien esanahia ondo ulertzea, desagertu 
edo, gutxienez, arinduko badira. Erantzun egokia eman ahal izateko, lehenik eta behin jakin behar da 
sarritan seme-alaben segurtasun emozionalaren gabeziaren atzean daudela bizi izandako 
instituzionalizazioa edo/eta abandonua, gertaera horiek ondorio emozional lazgarriak baitakartzate.  
 
Gurasoek haien sakoneko mina ulertzen dutela ikustean, seme-alabak hobeto sentitzeaz gain hasi 
ahalko dira euren emozioak modu egokiagoan adierazten. 
 
 
 
3. esperientzia-tailerra: Neska-mutil adoptatuen sozializazioa: familia, lagunak, hurbileko gizataldeak 
 
Sozializazio prozesuan eta horrek dakartzan zailtasunetan (atxikimendua, segurtasun ezak, 
menpekotasun jarrerak…) sakonduko da, aztertuz zein eragin duten pertsonaren garapenean.  
 
Gizarte-gaitasunak lantzea funtsezkoa eta oso erabilgarria da familia guztientzat, haurrei harremanen 
garapenean laguntzeko eta talde baten parte direla sentiarazteko. Proposamenak, estrategiak eta 
baliabideak landuko dira lagun-talderik ez dagoenean sortzen diren arriskuak eta bakartasuna 
saihesteko. 
 
Tailer hau, 12 urte arteko umeen gurasoentzat zuzenduta dago. 
 
 
 
4. esperientzia-tailerra: Beharrizanak, zailtasunak, diskriminazioa, eskolan: gure seme-alabei laguntzeko 
estrategiak 
 
Tailer honetan batu dira orain arte bereizita eman diren bi tailer hauek: “Nola heldu gure seme-alaba 
adoptatuek eskolan izaten dituzten eragozpenei” eta “Nola aurre egin diskriminazio-egoerei pertsona 
adoptatuen nortasuna eta familia baten kide izateari dagokion sentimendua lantzeko gako bat”. 
 
Adopzio-familiengan sarritan ikusi da batera sortzen direla bi kezka hauek: seme-alaben heziketako 
zailtasunak eta beharrizanak, batetik, eta diskriminazio-egoerak eskolan, bestetik. 
 
Horregatik tailerrak bi helburu nagusi ditu: atzematea seme-alabek nola bizi duten euren berezitasuna 
adoptatuak izateagatik, euren jatorriagatik edo ezaugarri fenotipikoengatik eta, horrekin batera, 
zenbait estrategia ikastea, ataka hauetan lagundu ahal izateko seme-alabei; eta bestetik, ikastetxean 
ikasle-irakasle-gurasoen elkar ulertzea eta konfidantzazko lankidetza nola bideratu neska-mutilen 
beharrizanei erantzun bateratsua eman ahal izateko. 
 
Horrenbestez, tailerra onuragarria izan daiteke Lehen eta Bigarren Hezkuntzan ari diren seme-alaben 
familientzat. Gainera, informazioa ematen zaie familiei irakurketa baliabideen gainean edo irakasleen 
prestakuntzarako Bizkaiko hezkuntza zentroetarako sarbidearen gainean.  
 
 
 
5. esperientzia-tailerra: Nerabezaroa eta adopzioa: jokaera-arazoak eta irtenbideak 
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Tailer honen asmoa da laguntza ematea ahalik eta ondoen ulertzeko seme-alaba adoptatuen 
nerabezaroa bera eta aro horretan etxean, ikastetxean eta lagunekin izan ohi dituzten zailtasunak. 
Hasteko adierazi nahi da nerabezaro gehienek ez dutela arazo larririk izaten. Aldi berean, baliabideak 
eskaintzen dira seme-alaben emozio-adierazpideak konprenitu eta behar duten laguntza emateko. 
Aparteko estrategiak eskaintzen dira, estrategia arruntak eraginkorrak ez diren kasuetarako. 
 
Esperientziei eta emozioei lotutako ekintzak aurkezten dira, haien bidez konfidantzazko harreman 
sendoagoak sor daitezen gurasoen eta seme-alaben artean, eta neska-mutilek baliabideak izan 
ditzaten beren baitako minak arindu aldera. 
 
Batez ere 12 urtetik gorako seme-alabak dituzten familientzat zuzenduta dago tailer hau. Interesgarria 
da emozionalki konektatzeko beste modu batzuk ikasi nahi dituztenentzat eta familia-egoera zailak 
dituztenentzat. 
 
 
6. esperientzia-tailerra: Adopzio-familia prestatzea jatorria bilatzeko prozesuan 
 
Tailer honen helburua da nola lagundu familiei jatorria bilatzeko prozesuan. Lan-metodologia 
aurkezten da jatorria bilatzeko bitartekotzan nazio-adopzio zein nazioarteko adopzioen kasuetarako. 
Puntu hauek jorratzen dira: prozesu hauen lege-mugak, laguntza espezializatuaren garrantzia, familien 
beldurrak…  
 
Gurasoak seme-alaben jatorrien bila hasten badira, gehienetan elkarrengandik hurbildu egiten dira 
emozionalki, neska-mutilak jabetzen baitira prozesu hori ez dela euren kontua bakarrik eta gurasoekin 
konpartitzen dutela. 
 
Azalpen argiak eskaintzen dira: batzuk prozesua hasi aurreko etapan kontuan hartu beharrekoak; 
beste batzuk jarrera egokien gainekoak, gatazkarik sor ez dadin familia biologikoa eta adoptatua 
elkarretaratzen diren unea heltzean. 
 
 
7. esperientzia tailerra: Gurasotasun positiboa indartzeko gakoak 
 
Tailer honen helburua gurasoen gaitasun eta aukerak indartzea da. Gurasotasun positiboa 
garrantzizkoa da nabarmentzeko zeintzuk diren senitarteko guztien ongizate eta osasuna lortzeko 
aldagaiak (baldintzak). 
 
Adopzio-gurasotasunak seme-alaben beharrizanetara egokitzeko estrategiak behar ditu. Hausnartu 
egingo da haurren hazkuntzari eta garapenari buruz, eta baita hurbileko testuinguruei buruz. 
 
Gomendagarria da 12 urte arteko seme-alabak dituzten familientzat, kontuan hartuta adin horietako 
umeekin erabili beharreko jokabideek ezaugarri bereizgarriak dituztela. 
 
 
 
PROPOSATUTAKO TAILERREN SEGIDA ORIENTAGARRIA 
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Tailer gehienak adopzio-familiak erantzun beharreko premien segida logiko bati jarraituta proposatu 
dira, eta bilakaera-etapetan oinarrituta ere bai. 
 
Horrela, bada, bereizi egin dira familia guztientzat baliagarriak diren tailerrak (eduki orokorrak) eta 
adinaren arabera diseinatutakoak (batzuk, 12 urtetik beherako seme-alabak dituzten gurasoentzat eta 
beste batzuk 12 urtetik gorakoen gurasoentzat). 
 
Profesionalek ezarri duten tailerren segida hurrengoa da. Nabarmendu behar da proposatutako 
ordenan egitea komeni dela, kontuan izanik tailer batzuk beste batzuen bigarren zatia edo jarraipen 
direla (gehiago sakontzeko bidea ematen dute, baina jada landu diren edukiak ez dira inolaz ere 
errepikatzen).  
 

 
 

EDUKI OROKORRAK (OINARRIZKOAK) 
 

1. esperientzia-tailerra 
Adoptatu-izaera lantzen: lan horri ekiteak dituen 

onurak eta kalteak. Bizitza-historia 
 

 
2. esperientzia-tailerra 

Atxikimenduaren teoria: seme-alaben jokaeretan 
ezkutuan dirauten emozioak ulertzeko modu bat 

 
 

3. esperientzia-tailerra  
Neska-mutil adoptatuen sozializazioa: familia, 

lagunak, hurbileko gizataldeak 
 

 
 

12 URTETIK BEHERAKO SEME-ALABAK 
DITUZTEN FAMILIENTZAKO EDUKIAK 

 

 12 URTETIK GORAKO SEME-ALABAK 
DITUZTEN FAMILIENTZAKO EDUKIAK 

4. esperientzia-tailerra 
Beharrizanak, zailtasunak, diskriminazioa, 

eskolan: gure seme-alabei laguntzeko 
estrategiak 

 

 5. esperientzia-tailerra 
Nerabezaroa eta adopzioa: jokaera-

arazoak eta irtenbideak 
 

 
7. esperientzia-tailerra 

Gurasotasun positiboa indartzeko gakoak 

  
6. esperientzia-tailerra 

Adopzio-familia prestatzea jatorria 
bilatzeko prozesuan 
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