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Psikologo euskaldunen sarea sortzeko bileraren akta

Bertaratutakoak honako 3 alor hauetan banatu ziren: psikologia klinikoa, psikologia soziala
eta eskola-psikologia. Alor bakoitzeko bilera bana egin zuten. Ondoren, bertaratutako guztiak bildu
eta alor bakoitzaren bileran hitz egindakoa azaldu zen. Hona hemen azaldutakoa:

Psikologia klinikoa
Hiru ataletan banatu zuten hitz egindakoaren azalpena. Hain zuzen ere, zailtasunak,
erronkak eta indar-guneak.
Zailtasunei dagokienez, honako hauek aipatu zituzten:
 Arreta Euskaraz emateko zailtasuna.
 Musika-terapian dagoen formazio guztia gaztelaniaz dagoela.
 Terminologia-arazoak, psikologia hiztegia zaharkituta gelditu delako.
 Duten materiala euskalkietara egokitzeko arazoak.
 Euskaraz dagoen materiala kaxkarra dela.
 Osasun publikoan dagoen egoera larria. Izan ere, eskatzen den profila ez da egokia
terapeuta ona izateko.
Erronkei dagokienez, hona hemen aipatutakoak:
 Hiztegia berritzea.
 Emozioen glosategia sortzea.
 Duten materiala euskalkietara egokitzea.
Azkenik, honako hauek izan ziren aipatutako indar-guneak:
 Pazienteekin euskaraz egiteko aukera.
 Hizkuntzak ematen duen gertutasuna lotura terapeutikoa garatzeko tresna izatea.
 Gero eta terapeuta euskaldun gehiago izatea.
 Gero eta lan gehiago izatea.

Eskola Psikologia
Galdera batetik abiatuta planteatu zuten hausnarketa: Zelan izatea gustatuko litzaizueke
psikologiaren egoera 2030. Urtean? Galdera horren erantzunetan, arazoak azaldu ziren gehienbat.
Gainera, irtenbide errazik ez zutenak. Horiei erantzuteko, zenbait irtenbide proposatu zituzten.
Hain zuzen ere:



Gurasoak eta eskola komunitatea biltzeko sarea sortzea.
Horretarako, lehenik eta behin, guk geuk saretu beharko genukeela adierazi zuten. Hori
egin ezean, zaila izango da egoera aldatzea.

Psikologia soziala
Faltan dituzten gauzetatik abiatu ziren hauek. Hain zuzen ere:












Psikologia soziala oso eremu zabala izanik, zailtasunak ei dituzte materiala sortzeko eta
ikertzeko.
Ikusgarritasuna falta zaio alorrari, nahiz eta errealitatea oso zabala denez, zeregin handia
izan.
Ez omen dago Euskaraz argitaratutako ia ezer.
Tesiak euskaraz egiteko zailtasunak izaten dituzte.
Zerbitzu sozialetan egiten den lana aldatu egiten da tokiaren arabera eta ezberdintasun
handiak izaten dira testuinguru batetik bestera.
Lan gehienak gaztelaniaz daude.
Batzuetan gaizki ikusita dago Euskaraz egitea.
Ez zaio merezi duen garrantzirik ematen euskarazko arretari.
Euskaraz egitea lan baldintzekin lotzen da.
Ongizatea bada helburua, garrantzia handia du hizkuntzak.
Hemen azaldutako arazo horiek guztiak gainditzeko, ezinbestekotzat jotzen dute psikologo
euskaldunen sarea osatzea.

Alor bakoitzak hitz egindakoa azaldu ostean, Psikologo Euskaldunen Sarea sortu nahi ote
genuen planteatu zen eta bertaratutakoek aho batez Psikologo Euskaldunen Sarea sortzea erabaki
zuten.

Ondoren, antolatzaileek bilera honen akta jaso eta bertaratukoei bidaltzeko konpromisoa
hartu zuten. Hemendik aurrera, UEUk eta zehatzago Psikologia Sailak jakingo du nolako forma eta
edukia eman PSIKOLOGO EUSKALDUNEN SAREARI, bilera honetan esandakoak kontuan izanda.
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