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Laburpena
Azaroan Euskal Herriko psikologoek III. topaketa egin dute Eibarko UEUn, besteak beste,
psikologian lanean ari diren profesional euskaldunak elkartzeko, jendartean interesa handia
duten zenbait gai euskaraz jorratzeko eta psikologo euskaldunen sarea antolatzeko.
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Abstract
In November, Basque psychologists held their 3rd Symposium in the UEU office in Eibar. The
main objectives of the meeting were to gather Basque professionals currently working in the
field, to discuss in Basque subjects of high interest for society, and to work on the networking
of Basque psychologists.
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Azalpena
Eibarreko Markeskoa Jauregia nauzue. XVI. mendearen erdialdetik daramat zutik eta nire
baitan hainbat pertsonaia garrantzitsu egon dira. Azken urteotan, ostera, askoz ere zeregin
garrantzitsuagoa betetzen ari naiz, Euskal Unibertsitatea sortzeko ildoa lantzea helburu duen
Udako Euskal Unibertsitatearen egoitza bainaiz.
Asko dira bertan egiten diren jarduerak, baina horietatik guztietatik UEUk eta Bizkaiko
Psikologia Elkargoak antolatuta, Azaroaren 16an egin zen Psikologo Euskaldunen III.
Topaketa izan da nire interesik handiena piztu duena. Antolatzaileei entzunda, badakit hiru
zirela topaketaren helburuak. Batetik, psikologian lanean ari diren profesional euskaldunak
elkartzea, haien beharrak, ekarpenak eta beste truka zitzaten; bestetik, egun gure
jendartean interesa handia duten zenbait gai Euskaraz jorratzea; azkenik, Psikologo
euskaldunen sarea antolatzea.
Kanpotik ikusita, esango nuke hiru helburuak lortu zituztela antolatzaileek. Izan ere,
psikologiaren arlo ezberdinetan (klinikoan, hezkuntzakoan zein sozialean) lanean diharduten
profesional euskaldunek partekatu egin zituzten beren alorretako erronka eta zailtasunak.
Besteak beste, Euskaraz prestatutako dokumentu eta tresnarik eza eta Euskararekin
zerikusia duten hutsune eta oztopoak. Erronka horiek partekatzeaz gainera, horiei
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erantzuteko sarea osatu zuten bertaratutakoek, aurrerantzean sortuko zaizkien zailtasunei
aurre egiteko bidelagunak lortuz.
Hori guztia ez ezik, egun jendartean interesa pizten duten gaiaren inguruko hitzaldi laburrak
entzuteko aukera izan zuten. Hasteko, Xabier Isasi Balanzategi irakaslea Psikologoen kode
deontologikoaren zenbait arauk eskatzen dutena betetzeko psikologo euskaldunek duten
lanaz eta erantzukizunaz aritu zen.
Alaitz Etxaniz Aranzetak haurren garapen osotua lortzeko familia- eskola eta komunitatearen
arteko baterako hezkuntzak (koedukazioak, alegia) duen garrantziaz hitz egin zuen. Luixa
Reizabal Arruabarrenak Euskararen erabilera hezkidetzailea izan dadin jarraibideak eskaini
zituen. Hurrengo gaiak, ostera, adineko pertsonengan jartzen zuen arreta. Izan ere, Iñaki
Garcia Fernandez eta Eneko Sansinenea Mendez EHUko irakasle eta ikertzaileek urrun
kartzelaratuta dauden presoen adineko gurasoek pairatzen dituzten ondorio psikologikoak
azaldu zituzten. Hurrengoa ere, oso gai interesgarria iruditu zitzaidan. Izan ere, Jaione
Onaindia Rodriguezek ebaluazio-tresnak euskarara egokitzeko egin beharrekoa azaldu zuen.
Eneko Mendiluze Plaza familia-terapeutari pasa zion Jaionek lekukoa, zeinak familia-terapiaz
hitz egin zuen. Daniel Marañon Balbuena psikologo klinikoak, berriz, seme-alaben
gurasoenganako abusuaz hitz egin zuen, arazoaren larritasuna agerian utziz. Hezkuntzaren
alorrari iritsi zitzaion txanda Jon Agirre Zaldunbideren hitzaldiarekin, zeinak agerian utzi
zituen hezkuntza-psikologoek eskolaren eremuan izaten dituzten arazo eta erronkak.
Hezkuntzaren alorretik, arlo sozialera jo zuen Jon Elordui Ortuondo gizarte-zerbitzuetako
psikologoak, bere arloan dauden hutsuneak nabarmenduz. Arlo klinikora itzulita, Maritxu
Jimenez Karnizero terapeutak euskal presoei asistentzia psikologikoa Euskaraz emateko
gainditu behar izaten dituzten oztopoak azaldu zituen, bai eta horiek gainditzeko egiten
dutena ere. Amaitzeko, Iker Atxa Zaitegik hartu zuen parte Bizkaiako Psikologia Elkargo
Ofizialaren izenean eta Elkargoak Euskara sustatzeko abian jarri duen plana azaldu zuen,
horrek ekarri dizkien erronkak eta lan ildoak deskribatuz.
Horrekin amaitu zen topaketa. Parte hartzaileen aurpegiak ikusita, pozik atera zirela esango
nuke. Gainera, antolatzaileei entzun diet oso balorazio positiboa egin dutela bertaratutakoek
eta IV. Topaketa noiz egingo irrikitan gelditu direla gehienak.
Honekin amaitzen dut Psikologo Euskaldunen III. Topaketaren inguruko kronika. Zorionak
antolatzaile zein bertaratutako guztiei, lorpen handiak erdietsi dituzue-eta!!! Hurrengora
arte!!!
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