Adingabeek Internet modu seguru eta arduratsuan
erabiltzeko Eskola Jardunaldien Programa

1. unitate didaktikoa

SAREAN BIZI
GARA

Besteekiko errespetua eta trebetasun sozialen sustapena funtsezkoak dira
online arazoei aurrea hartzeko.

SAIOAK ETA HELBURUAK


1.1. Errespetuz Interneten 🎬    
 Gizarte-harremanetako hainbat egoera aztertzea.
 Inplikatutako pertsonen sentimenduak identifikatzea.
 Harremanak hobetzeko eta gatazkak prebenitzeko edo minimizatzeko
elkarrizketa alternatiboak proposatzea.

1.2. Ez geratu bazterrean  🎬 
 Enpatia, etika eta autokonfiantza indartzea.
 Taldearen kohesioa sustatzea, jarrera kaltegarriei kontra egiteko.
 Mezu eta erabiltzaile gogaikarriak blokeatzen eta jakinarazten ikastea.
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1.1 SAIOA. Errespetuz Interneten
LABURPENA
Beharrezkoa da besteekin harreman egokiak eraikitzeko beharra azpimarratzea, baita
Interneten ere, eta, horretarako, mezu positiboak sortzea. Batzuetan, adingabeek ez dute
behar besteko errespetuarekin jokatzen Sarean, anonimotasun-sentsazio faltsuagatik eta
taldearen presioagatik. Internet bidezko komunikazioetan errespetuz jokatzea da
ziberjazarpena bezalako arazoei aurrea hartzeko eta sortzen diren gatazkak konpontzeko lehen
urratsa.

METODOLOGIA

MATERIALAK

Saioa hasteko gogoeta partekatu laburra
egingo da talde handian, eta ondoren
sormen-lana egingo da gaiari buruzko
komiki-bineta bat prestatzeko. Azkenik,
bineta bakoitzarekin taldeko erakusketa
osatuko da ikastetxeko beste ikaskide
batzuk sentsibilizatzeko.
Horrela, ikasleak zereginean inplikatzea
bilatzen da.

Egoeren txantiloi bat eta baliabide
informatikoak (edo marrazketa-materiala)
parte-hartzaile
bakoitzarentzat,
eta
Internetekin konektatutako ikus-entzunezko
ekipamendua
taldearentzat.
Komikiak
digitalki sortzeko edozein marrazketaprograma erabil daiteke, edo honako hauek
bezalako
online
zerbitzuak:
Pixton,
GoAnimate, Canva, Stripgenerator, eta abar.

JARDUEREN DESKRIBAPENA
1. Sarrerako bideoa 🎬  (10’)
Bideo-proiekzioa, honako hauen artean hautatua: Pajaritos (bestelakoarekiko errespetua),
Kindness boomerang (mesede-katea), Bridge (gatazkak konpontzea), Asertividad (nola
komunikatu). Taldeko gogoeta: zer gertatzen da bideoan? Zergatik?
Defini dezagun errespetua geure hitzak erabilita: gustatzen al zaigu besteek gu errespetatzea?
Errespetuak lagundu dezake gatazkak prebenitzen? Zein garrantzitsua da?
Zergatik gerta daiteke Interneten besteak hainbeste ez errespetatzea?
Beste pertsona batzuekiko harreman positiboak zaintzen ez baditugu, zer ondorio izan
ditzake? Eta hori Sarean gertatzen bada?
2. Komiki-bineta bat diseinatzea   (20’)
Internet erabiltzean errespetua zein garrantzitsua den irudikatuko dugu. Ekipamendu
informatikoekin edo paperean egin dezakegu, gehien gustatzen zaigun teknikarekin, eta, behar
izanez gero, elkarrizketak sar ditzakegu. Orientabide modura, oinarrizko egoeren proposamenak
jasotzen dituzten txantiloiak erabil ditzakegu binetak sortzeko (ikus 1.1.a eta 1.1.b eranskinak).
3. Aurkezpena  (15’)
Egindako binetak eta horien sinbolismoa eta mezua talde handian aurkeztea.
4. Erakusketa publikoa  (5’)
Binetak horma-irudietan edo ohar-tauletan muntatzea ikasgelan, korridoreetan edo
ikastetxeko beste edozein lekutan erakusgai jartzeko. Hala, beste pertsona batzuek ere
ikas dezakete Internet errespetuz eta modu positiboan erabiltzen.
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IRAKASLEENTZAKO OHARRAK
“Kontua ez da soilik errespetuaz hitz egitea, jarduera osoan zehar eta gure
eguneroko jardunean hura bizitzea eta praktikan jartzea baizik”
Hasierako gogoetaren asmoa da ikasleek beren egunerokoan Sarean eta handik kanpo egiten
dutenari, besteekin harremanak izateko moduari eta besteek haiengana zuzentzeko moduari
buruzko gogoeta indibidualari bidea ematea.
Guztioi gustatzen zaigu besteek gu errespetatzea, modu egokian hitz egitea, irainik egin
gabe, eta gutxietsi gabe, gure lagunek gure konfiantza zaintzea, gure sekretuak gordetzea
eta gure alde aurpegia ematea, bai aurrez aurre, bai Interneten. Eta guk gauza bera egiten
dugu?
Errespetua funtsezkoa da gatazkak prebenitzeko eta konpontzeko. Bakoitzak badugu
historia bat, ezaugarri eta sentimendu partikular batzuk, baina pertsona guztiok merezi
dugu errespetua. Besteak baloratuz eta besteek gu errespeta gaitzatela eskatuz baino ez
dugu lortuko besteekin harreman egokia izatea, gure behar eta nahiei buruz hitz egitea
eta besteen behar eta nahiekin bateragarriak diren akordioetara iristea (asertibotasuna
eta gatazkak konpontzea).
Batzuetan, pertsona batzuk modu desegoki, bortitz eta umiliagarrietan zuzentzen zaizkie
beste batzuei, edo traizionatu egiten dute haien konfiantza. Hori areagotu egiten da
Interneten, distantzia fisikoaren eta denborazkoaren ondorioz, enpatia murrizten baitu
beste pertsonaren erreakzioak eta hitzik gabeko hizkuntza ez ikustean (pertsona batek
txantxa gisa ikus dezake eta aurrera jarraitu; bestea, aldiz, litekeena da benetan gaizki
pasatzen ari izatea). Sarean arindu egiten dira gizarte-murrizketak, anonimotasunsentsazio faltsuak, garaiezintasunak eta araurik ezak bultzatuta (hala ere, online egindako
ekintza guztietan jarrai daitezkeen aztarnak eta arrastoak geratzen dira, ekintza guztiek
dituzte ondorioak, eta horiek lege-izaerakoak ere izan daitezke).
Errespeturik ez dagoenean, harreman asimetrikoak, mesfidantza, oldarkortasun- edo
pasibotasun-dinamikak elikatzen ditugu, eta, horrela, besteei kalte egiten diegu eta geure
buruari min egiten diogu, gure irudi publikoari kalte eginez eta pertsona horiekin zein
beste batzuekin lankidetzan aritzeko aukerak galduz, onuragarriak izango litzaizkigukeen
gaietan. Interneten ere gauza bera gertatzen da, eta ziberjazarpen-dinamiketan sar
gaitezke, trollen eta haterren berezko portaeretan (beste pertsona batzuk kaltetzea baino
bilatzen ez dutenak), eta ekintza guztiek eragin handiagoa dutenez, larriagotu egiten da
gauza. Ekintza horiek oso erraz biralizatu daitezke, eta pertsona askorengana iritsi oso
denbora laburrean.
Komikiaren garapenak istorioa modu positiboan ebaztea hartu behar du ardatz.
Hasi aurretik, garrantzitsua da azpimarratzea gai delikatua eta sentikorra dela, eta, beraz,
errespetuz tratatu behar dutela, eta ikaskideen izenak erabiltzea edo beste ikasle batzuei
eragiten dieten egoerak irudikatzea saihestu behar dutela. Azken emaitza ikasgelan zein
ikastetxean jendaurrean aurkeztuko dute. Hori dela eta, arretaz egin beharko dute, denek
ezagutu eta gozatzeko moduko kalitatezko lana izan dadin.
Txantiloietan abiapuntu posible gisa planteatzen diren egoerak orientabide modukoak
dira. Ikasle bakoitzak horietako bat hautatu edo bere egoera proposatuko du, betiere
Interneteko errespetuari buruzkoa. Era berean, bineta bat egitea planteatzen da, baina
nahi duenak bineta sorta egin dezake (tira bat). Binetaren formatua librea da, hainbat
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pertsonaren arteko eszena bat izan daiteke, pertsona baten bakarrizketa bat, mugikor
batean elkarrizketa bat ikustea edo imajina dezaketena.
Bakoitzak egoera eta zer bide izan ditzakeen aztertu behar du, eta protagonistentzako
errespeturik eta zuzentasunik handiena duen modua irudikatu behar du gutxienez (hala
ere, egoera horiek nola sortu ohi diren ere adieraz dezakete, eta horiek kudeatzeko modu
ideala nabarmendu).
A kasuaren (online jokoa) asmoa da sentimenduen eta erreakzioen arteko erlazioaz
jabetzen laguntzea, gatazkei aurrea hartzen saiatzeko erantzun asertiboak eraikita (zer
gertatzen den, nola sentitzen naizen, zer nahi dudan eta ondorioak zein izango liratekeen).
B kasuan (zirkulatzen ari den argazki graziosoa), besteak errespetatzea da kontua, haiena
den ezer partekatu aurretik egokia den, traba egin diezaiekeen, noraino irits daitekeen
eta, noski, baimena eskatu behar diegun pentsatu behar dugula ikustea. Egoera ebaztean
zentratzen direnentzat, jatorriz partekatu zuenarekin hitz egitea bezalako bideak bilatzea,
ahal denean argazkia ezabatzea edo online plataformei egoera jakinaraztea.
C kasua (ikasgelako norbaiten selfiea) taldearen presioari, besteen balorazioari eta
besteak baloratzearen, kontatzen digutenaz interesatzearen eta beti mezu positiboak
ematen ahalegintzearen garrantziari buruz gogoeta egiten saiatzen da.
D kasuak (argazki intimo baten eskaera) beste pertsona batzuen presioen aurrean
norberaren sentimenduei buruzko gogoeta iradokitzen du, Internetekiko konfiantza
zalantzan jartzen du, partekatzen dugunaren kontrola galtzen dela erakusten du eta,
erantzun gisa, errespetuzko ezezkoa proposatzen du, errespetua eskatu eta galdatzen
duena.
Komikien aurkezpenean, eszenaren azalpena nabarmendu behar da, beren hitzekin,
konponbidea modu positiboan planteatzeko modua, gauzatzeko zaila edo erraza den eta beste
aukera negatiboagoen aurrean modu horretan kudeatzeko baliagarritasuna ikusten duten.
Azkenik, jendaurreko erakusketa hainbat modutara egin daiteke, ikasgelan, ikastetxean,
ikastetxeko aldizkarian, webgunean eta abar. Garrantzizkoena da “publizitatearen”
konpromiso horrek balio izatea ikasleak kalitatezko lana, ikaskideak errespetatuko dituena,
eta, gainera, hezkuntza-komunitate osoan albo-eragin positiboa izan dezakeena egitera
motibatzeko.
GOGOAN IZAN
Interneten errespetuari eustea beste edozein ingurunetan bezain garrantzitsua da. Gatazka
asko saihestuko ditugu, eta harreman positiboagoak izango ditugu gure artean.
Sarean arazoren bat agertzen bada, errazagoa izango da konpontzea eta elkarri laguntzea.
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1.2 SAIOA. Ez geratu bazterrean
LABURPENA
Egoera problematiko bat gertatzen bada, inplikatzea eta erantzukizunez jokatzea funtsezkoa
da egoera hori konpontzeko. Sufritzen duenari laguntzea, erasotzaileari uko egitea eta laguntza
eskatzea, baita sare sozialak blokeatzeko eta jakinarazteko/salatzeko mekanismoak ezagutzea
ere.

METODOLOGIA

MATERIALAK

Taldean gogoeta eta eztabaida sustatzera
bideratuta dago saioa. Horretarako, partehartzaileek aurkeztutako kasuetan islatutako
beste pertsona batzuen lekuan jarri behar
dute (dilema moralak), haien motibazioak eta
egoera ulertu ahal izateko eta erabaki
arrazoituak hartzea proposatzeko.

Paperak eta identifikazio-etiketak partehartzaile bakoitzarentzat (1.2.c eta 1.2.d
eranskinak), eta Internetekin konektatutako
ikus-entzunezko ekipamendua taldearentzat.

JARDUEREN DESKRIBAPENA
1. Hasierako gogoeta  (5’)
Inoiz ikusi duzu norbait Internet bidez ikaskide batekin sartzen zela, iseka egiten ziola
edo iraintzen zuela?
Zer-nolako komentarioak entzun ohi ditugu patioan? Eta zein irakurtzen ditugu sare
sozialetan? Oso desberdinak al dira?
Zein da gure erreakzioa komentario negatiboak ikusten ditugunean?
2. “Epaiketaren” rol-jokoa  (35’)
Paperak eta identifikazio-etiketak ikasleei esleituko dizkiegu (1.2.c eranskina eta 1.2.d
eranskina), paper bakoitzerako pertsona 1 edo 2 izateko moduan, epaimahaiko
kidearena izan ezik, beste ikasle guztiei esleituko zaie-eta (talde txikietan eslei daiteke).
Gogoan izan behar da gai sentikorra dela eta, hortaz, ahalik eta errespetu
handienarekin eta aipamen pertsonalik gabe tratatu behar dela.
5 minutu utziko dizkiegu talde txiki bakoitzean kasuari eta beren paperari buruz
gogoeta egiteko. Epaileari bidea emango diogu epaiketaren saioa zuzen dezan.
3. Ondorioak 🎬  (10’)
Boluntarioak eskatuko dira, beren hitzekin azal diezazkioten talde handiari sare sozial
nagusietan (WhatsApp, Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook eta abar) dauden
blokeatzeko eta jakinarazteko aukerak. Gainera, aukera balia daiteke sare sozial
bakoitzaren laguntzako web-orriak eta segurtasun-zentroak aurkezteko.
Amaitzeko, bideo bat proiektatuko da, honako hauen artean hautatua: Byte Face (patioko
heroien kanpaina), Hazle frente (AEBetako kanpaina), Respetar a todos (Polizia Nazionalaren
kanpaina). Bideoaren edukiari buruzko eztabaida laburra edo bateratze-lana egin daiteke.
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IRAKASLEENTZAKO OHARRAK
“Indarkeriaren eta errespetu faltaren aurrean, ez zaitez bazterrean geratu,
zuk uste baino botere handiagoa baituzu hori geldiarazteko”
Hasierako gogoetaren bidez, ikasleak ziberjazarpenaren gaira hurbildu nahi dira, beren
ingurunean, Internet barruan zein kanpoan, ikusi dituzten abusu-egoeren jakitun izan daitezen.
Horri buruzko datu askorik ez dagoen arren, normalena da taldean lankideren baten
aurkako irainak, isekak edo portaera kaltegarriak ikusi izana Interneten. Horrek ez du esan
nahi kasu horiek guztiak jazarpen-egoerak izan zirenik; izan ere, horretarako beharrezkoa
da min egiteko borondatea izatea eta denboran errepikatzea eta jarraitzea. Nolanahi ere,
aurre egin behar diegun indarkeria-adierazpideak dira.
Patioan eta Sarean egindako komentarioekin, gure jarrerei buruzko gogoeta egin nahi da,
Sarearen ustezko anonimotasun eta garaiezintasunak eraginik duten ikusteko (1.1 saioan
komentatu dugu). Funtsezko mezua da aurrez aurre egingo ez genukeen zerbait badago,
ez genukeela Internet bidez egin behar.
Komentario negatibo eta biolentoen aurrean dugun erreakzioak bide ematen digu behar
den erantzukizun zibikoa baloratzeko, aurrerapauso bat egin eta abusuen aurka egiteko.
Hala ere, egia da beldurra, gutxiagotasun-sentsazioa edo taldearen presioa bezalako
arazoen aurrean jarrera pasiboa izateko arrazoietan sakondu dezakegula, eta aldaketa
positiboa eragiten ahalegindu, adibidez, autoestimuarekin, konpromiso pertsonal eta
sozialarekin, sufritzen duenarekiko enpatiarekin, eta jakinik gure “aurrerapausoa”
biktimentzat babes handia izan daitekeela eta gainerakoak gauza bera egitera anima
ditzakeela (pertsona gutxik babesten dituzte espresuki abusatzaileak). Taldeak indarkeriari
aurka egiten badio, berehala amaitzen da.
“Epaiketaren” rol-jokoa ikasle guztiek parte hartu behar duten dinamika da. Ikasle bakoitzak
1.2.a eranskinean islatutako paperetako bat hartuko du bere gain. 1.2.b eranskineko
epaiketaren gidoiak ezarriko du dinamikaren oinarrizko garapena. Epaiketak ez du soluzio
zuzen edo oker bakarra, dinamikaren benetako helburua baita gogoeta egitea eta epaitutako
kasuan inplikatutako pertsona bakoitzarekin enpatiaz jokatzea. Bizitza errealean bezala,
zenbaitetan ez da erraza jakitea ekintza bat zenbateraino dagoen ongi edo gaizki. Horregatik,
funtsezkoa da jardun aurretik pentsatzea.
Honela bana daiteke ikasgela: epailearentzako eta idazkari judizialarentzako
“lehendakaritza-mahai” bat, esku hartzera ateratzen direnentzako “oholtza” bat eta
fiskalarentzako eta abokatu defendatzailearentzako mahai bana. Ikasleak errazago
antolatzeko, bakoitzaren papera (paperaren izena, egoera eta epaiketari begirako jarrera
pertsonala) jasotzen duten fitxak daude 1.2.c eranskinean, eta bakoitzarentzako
identifikazio-etiketak 1.2.d eranskinean. Gai sentikorrak direnez, komenigarria izan
daiteke paperak kontu handiz esleitzea, benetako kasuekin “kointzidentziarik” izatea edo
antzeko talde-dinamikak irudikatzea saihesteko.
Aurkeztutako kasuak (Instagrameko argazki bati buruzko komentario iraingarriak)
planteatzen du zein garrantzizkoa den bai taldean egokitzea (abokatu defendatzaileak
erabil dezake hori), bai erantzukizunez jokatzea, taldeari jarraitzea edo norberari leial
izatea eta nahi ez dena ez egitea (fiskalak erabil dezake hori). Interesgarria izan daiteke 1.
akusatua besteak biktimarekin sartzeko presionatzera bultzatzen duten arrazoietan
sakontzea eta hori nahi dugun “adiskidetasuna” den baloratzea, eta akusatu horri
erantzukizun handiagoa leporatzea proposa daiteke (fiskalak). Gainera, fiskalak presio
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horiei eman dakizkiekeen erantzunak proposa ditzake (kasurik ez egitea, modu asertiboan
errefusatzea eta abar), 3. akusatuaren jarreraren alternatiba gisa.
Biktimari eta lekukoei dagokienez, haien proaktibotasuna azpimarratu behar da; izan ere,
haserre egon arren, lehenengoak jazarleekin hitz egiten du komentarioak erretiratzeko,
eta bigarrenek, berriz, babesa ematen diote, eta, komentarioak erretiratu ezean, jazarleak
epaiketara ekartzen laguntzen diote biktimari. Biktimak eta lekukoek elkarrekin “lekukotza
egitea” planteatzen da, dinamika arintzeko, “beldur eszenikoaren” sentsazioa saihesteko
eta gertakari iraingarri bat ikusten dugun guztiok biktimari eman behar diogun babesa
bisualki erakusteko.
Bestalde, akusatuek elkarrekin lekukotza egitea planteatzen da, arintasun-arrazoi
berberengatik, eta bisualki irudikatzeko beren helburua biktimari min egitea edo taldean
egokitzeko bat egitea izan arren, maila berean jarri direla. Izan ere, komentario iraingarri
bati “atsegin dut” adieraztea jatorrizko komentarioa egitea bezain kaltegarria da.
Interesgarria da epaimahaiak bakoitzaren erantzukizun-mailari eta biktima
konpentsatzeko proposatzen dituzten neurriei buruz ateratzen dituen ondorioak ikustea
(behar izanez gero, puntu horretan aukera batzuen eta besteen egokitasunari buruzko
eztabaida laburra modera daiteke, kasuarekin orekatutako hezkuntza-soluzioak ardatz
hartuta).
Jarduera zabaltzeko, amaieran protagonistei galdera gehiago egin dakizkieke, adibidez,
egoerarako ñabardura desberdinak proposatuz.
Beste kasu batzuk ere “epaitu” ditzakegu, adibidez 1.2.e eranskinean planteatutako
dilema moralak egokituta. Kasu horretan, komeni da aldez aurretik “epaiketaren” roljokoaren formatura egokitzeko lana egitea, ikasgelan errazago antzez dezaten. Ildo
horretan, nabarmendu beharra dago YouTubeko kanalaren kasua antzekoa dela.
Dagoeneko finkatuta dagoen lagun talde batekin topo egin dugu, ez taldera iritsi berri den
pertsona batekin. Aurreko kasuan ikusten genituen planteamenduez gain, gogoeta egin
dezakegu lagun taldeetan hartzen ditugun rolei buruz (liderra, jarraitzailea, otzana,
oposizioa), baita horrelako egoeretan gugan eta besteengan duten eraginari buruz ere.
Gainera, ados al gaude haren ekimena txorakeria dela edo ez dugu horrela ikusten?
Baiezkoan, ez al dago beste alternatibarik? (adibidez, ez ikusiarena egitea, hori haren
ekimen pertsonala delako eta ez digulako eragiten, edo haren profila pribatu egin dezan
gomendatzea, harik eta musika-maila hobea izan arte). Era berean, presioa egiten ari
zaigun lagunarekin komunikazio asertiboa planteatzea, gure jarrera (edozein dela ere) eta
proposatzen dugun planteamendua ulertarazteko.
WhatsAppeko taldearen kasuak antzekotasun handiak ditu aurreko bi kasuekin. Isilik
egon eta egiten uztea edo norberari leial izan eta aurre egitea? Zer rol betetzen ditugu
guk eta gure lagunak taldean? Hori al da nahi dugun adiskidetasun mota? Zer aukera dugu
gure jarrerari eutsi eta gatazka konpontzeko? Adibidez, taldea WhatsAppi jakinaraztea,
gure gurasoei eta irakasleei esatea, taldearen barruan gure oposizioa eta errefusa
erakustea, taldetik irtetea, gure planteamendua defendatzeko gure lagunarekin
komunikazio asertiboa planteatzea, eta abar.
Ondorioetan, asmoa da guztion artean gogoratzea jokabide horiek sare sozialetan bertan
blokeatzeko edo jakinarazteko erabili ohi ditugun moduak.
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Ikasleek sistema horiek ezagutzen dituztenez, utz dezakegu beraiek erakuts diezazkiguten,
beren hitzekin, nola jokatu behar duten badakitelako ideia indartzeko, pausoa ematea
besterik behar ez dela jabetu daitezen.
Orientazio gisa, esan daiteke eduki desegokiak zein erabiltzaile gogaikarriak blokeatu eta
jakinarazi daitezkeela ia sare sozial guztietan. Horietako bat beren sare sozialean
aurkitzean (profilean, horman, denbora-lerroan edo antzekoan), eduki zehatz horren
menura joan beharko lukete eta dagokion ekintza aukeratu (blokeatu, jakinarazi eta abar).
Gainera, boluntario batek Interneten sare sozialetako laguntza-orriak eta “segurtasunzentroak” bilatzea plantea daiteke (adibidez: WhatsApp laguntza, Snapchat segurtasunzentroa, eta abar), gainerako ikasleei erakusteko zein erraza den haietara iristea eta zer
informazio ematen diguten.
Azkenik, amaierako bideoaren proiekzioaren bidez, beren buruarekiko konfiantza indartu
nahi da, eta gorroto- eta indarkeria-egoeren aurrean jarrera proaktiboa izatea bultzatu,
egoera horiei aurre egiteko dituzten trebetasunak eta indarguneak balioesteko.

GOGOAN IZAN
Gure erreakzioa, gure komentarioak eta “partekatu” edo “atsegin dut” botoian klik egiteko
erabakia funtsezkoak dira ziberjazarpen-egoera bat mantentzeko edo geldiarazteko. Ez
dezagun babestu jarrera iraingarririk, kaltegarririk edo errespetu gabekorik.
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1. unitate didaktikoa. Sarean bizi gara

ERANSKINA
K

www.is4k.es

Orrialdea: 9 / 19

Eskola Jardunaldien Programa

1. UD. Sarean bizi gara
1.1.a ERANSKINA. Komiki-binetetarako egoerak (moztu eta ikasleei emateko)
a. Online jolasten ari zara beste pertsona batzuekin (batzuk zure gelakoak), eta, batbatean, horietako batek ederra egin dizu (ez dakizu nahita edo nahi gabe), eta horren
atzetik denbora luzea eman ondoren, balio handiko zerbait galtzen duzu jokoan.
Pentsa ezazue nola sentituko zinateketen une horretan, nola erreakzionatuko zenuketen, zer
esan edo egingo zenioketen. Eta hanka sartu duena zuek izan bazinete, nola sentituko
zinatekete erreakzio horien aurrean?
Planteatu bineta bat (edo batzuk), pertsona horri zuen ondoeza adierazteko (errespetuz eta
bide egokitik), zergatik gertatu den bilatzeko eta berriz gerta ez dadin eskatzeko.

b. Norbaitek ikasgelako guztiekin partekatzen du lagun baten argazki “grazioso” bat, hari ezer
esan gabe, eta hark ez du ongi hartzen. Argazkiak zirkulatzen jarraitzen du eta auzora,
familiara… iristen da.
Pentsa ezazue zergatik bidali zuen argazkia pertsona horrek, zer erreakzio izan zituzten ikaskideek
argazkia jasotzean, zer sentimendu zituen irudiaren protagonistak. Nola erreakzionatuko du
pertsona horrek? Eta, ondoren, nola erreakzionatuko du argazkia bidali zuenak? Eta jaso zutenek?
Planteatu bineta bat (edo batzuk), gatazkarako soluzio egokia proposatzeko, edo, nahiago baduzue,
irudia bidali aurretik nola jokatu beharko luketen erakutsiko duen bineta bat (edo batzuk).

c. Zurekin harreman ez oso ona ez txarra duen norbaitek selfie bat partekatzen du
Instagramen, eta, egia esan, polita da.
Pentsa ezazue pertsona horrek selfiea partekatzeko duen motibazioan, haren lagunen
erreakzioetan, harekin gaizki moldatzen diren pertsonen erreakzioetan. Zuek nola
erreakzionatuko zenukete? Zuen lagunen erreakzioak eraginik izango al luke zuengan? Eta
aztertu, halaber, nola sentituko den pertsona hori erreakzioak ikusten dituenean.
Planteatu bineta bat (edo batzuk), selfie horrek haren ikaskideen artean izango dituen
erreakzioak adierazteko, eta gehitu zuen erreakzio-proposamena, tonu positibo eta adeitsuan.

d. Atsegin duzun pertsona bat (zure bikotekidea edo online lagun “berezi” berri bat)
argazki intimo bat bidaltzeko eskatzen ari zaizu.
Pentsa ezazue zer sentituko zenuketen horrelako eskaera baten aurrean: lausengua,
herabetasuna, lotsa, beldurra, presioa…? Pentsa ezazue pertsona horren identitatearen
inguruan. Ziur zaudete esaten duena dela? Haren ohiko idazkera al da? Pentsa ezazue zer
motibazio duen pertsona horrek gure argazkia eskatzeko. Ziur gaude inoiz ez digula kalterik
egingo? Ezin al die beste batzuei pasatu edo erakutsi?
Planteatu bineta bat (edo batzuk) pertsona horren eskaera eta presioekin, eta horien
aurrean proposatu zuen erantzunak, eskaera horiei ezezkoa eman eta errespetua eskatzeko.
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1. UD. Sarean bizi gara
1.1.b ERANSKINA. Komiki-bineta hutsen txantiloia (ikasleei emateko)
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1. UD. Sarean bizi gara
1.2.a ERANSKINA. Epaiketarako rolak (irakaslearentzat)
Gertakarien egunean biktimak argazki bat partekatu zuen Instagramen; oso irribarretsu
agertzen zen. Hala ere, ikaskide batzuek (akusatuak) komentario iraingarriak egin dizkiote,
iraindu egin dute eta iseka egin diote.
Biktima: zuretzat oso ezatsegina izan da. Komentario horiek kentzeko eskatu diezu, baina
akusatuek barre egin dute eta ez dute kasurik egin. Komentario iraingarri horiek ezabatzeko,
barkamen formala eskatzeko eta eragindako kalteak konpentsatzeko eskatzen duzu.
1. akusatua: argazkia komentatu duzu, baina zuk diozunez ez duzu modu iraingarrian egin, egia
esanez baizik. Areago, denek pentsatzen duten zerbait dela berresten duzu, eta ikus daitekeela
argazkia pertsona gehiagok komentatu zutela.
2. akusatua: komentario iraingarriak egin izana ukatzen duzu, 1. akusatuaren komentarioan
“atsegin dut” sakatu besterik ez baitzenuen egin. Izatez, zure justifikazioa da “atsegin dut” sakatu
zenuela miresten duzun 1. akusatuaren komentarioa zelako, baina ez zenuela irakurri ere egin.
3. akusatua: damu zara komentario hori egin izanaz. Hala ere, taldean egokitzea bilatzen duen
ikasle berria izatea da zure justifikazioa. Hala, 1. akusatuak hori egitera “animatu zintuela”
diozu, eta, hortaz, hurrengo biktima izango zinen beldur zinela.
Lekukoak: jatorrizko argazkia eta komentario iraingarriak ikusi dituzula baieztatzen duzu.
Halaber, ikusi duzu biktimak 1. akusatuari argazkia kentzeko eskatzen ziola, eta akusatuak uko
egiten ziola iseka eginez.
Idazkari judiziala: epaiketan zehar alderdi guztien argudio nagusiak idatzi behar dituzu,
epaileak eskatzen duen unean amaierako laburpen bat egiteko.
Fiskala: biktima, akusatuak eta lekukoak galdekatzeko prestatu behar duzu, akusatuek iruzkin
iraingarriak, irainak eta isekak egin zituztela eta horrek biktimari eragindako ondoeza frogatzeko.
Abokatu defendatzailea: biktima, akusatuak eta lekukoak galdekatzeko prestatu behar duzu,
akusatuen komentario horietan ofentsarik (ez irainik ez isekarik) izan ez zela justifikatzeko eta,
horrenbestez, biktimak jasan litzakeen kalteak minimizatzen ahalegintzeko.
Epaimahaiko kideak: oso adi egon behar duzu alderdi guztien gertakari eta argudioekin,
akusatu bakoitza erruduna den ala ez zehazteko, eta bakoitzak biktimari zein mailatan eta zer
konpentsazio eman behar dion zehazteko.
Epailea: epaiketa zuzentzen duzu; beraz, esku hartzeko txandak ezartzen dituzu, une
bakoitzean hitz egiten ari diren pertsonenganako ordena eta errespetua mantentzen dituzu,
eta alderdiek izan ditzaketen protestak edo zalantzak ebazten dituzu.
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1. UD. Sarean bizi gara
1.2.b ERANSKINA. Epaiketa garatzeko gidoia (irakaslearentzat)
- Epaiketa hasten da
Gertakarien egunean biktimak argazki bat partekatu zuen Instagramen; akusatuek komentario
iraingarriak, irainak eta isekak egin zizkioten argazkiari. Biktimak auzitegi eskatzen dio komentario
horiek ezabatzeko, akusatuek formalki barkamena eskatzeko eta eragindako kalteak konpentsatzeko.
- Irten daitezela oholtzara biktima eta lekukoak eta har dezala hitza fiskalak.
[Fiskalak gertakariei eta horien ondorioei buruzko galderak egiten dizkie biktimari eta lekukoei]
- Abokatu defendatzaileak du hitza.
[Abokatu defendatzaileak gertakariei eta horien ondorioei buruzko galderak egiten dizkie biktimari eta
lekukoei]
- Erretira daitezke biktima eta lekukoak. Irten daitezela oholtzara akusatuak eta har dezala hitza fiskalak.
[Fiskalak gertakariei eta horien ondorioei buruzko galderak egiten dizkie akusatuei]
- Abokatu defendatzaileak du hitza.
[Abokatu defendatzaileak gertakariei eta horien ondorioei buruzko galderak egiten dizkie akusatuei]
- Erretira daitezke akusatuak. Irten dadila epaimahaia eztabaidatzera.
[Epaimahaia osatzen duten taldeek akusatu bakoitzaren errugabetasunari edo erruduntasunari buruz
eztabaidatzen dute]
- Idazkari judizialak du hitza, gertakariak eta arrazoibideak laburbiltzeko.
[Idazkari judizialak gertakariak eta alderdi bakoitzaren argudioak laburtzen ditu]
- Epaimahaiak ba al du beredikturik?
[Epaimahaiak akusatu bakoitzari buruzko iritzia ematen du eta biktima konpentsatzeko
proposamena egiten du]
- Saioa amaitutzat ematen da.

Legenda:
- Testua  epaileak esan behar duen testua.
[argibideak]  pertsonaiek egin behar dutenari buruzko argibideak.
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1. UD. Sarean bizi gara
1.2.c ERANSKINA. Epaiketarako rolak (moztu eta ikasleei emateko)

BIKTIMA

1. AKUSATUA

“Biktimak argazki bat partekatu zuen
Instagramen; oso irribarretsu agertzen
zen. Hala ere, ikaskide batzuek
(akusatuak) komentario iraingarriak egin
dizkiote, iraindu egin dute eta iseka egin
diote”

“Biktimak argazki bat partekatu zuen
Instagramen; oso irribarretsu agertzen
zen. Hala ere, ikaskide batzuek
(akusatuak) komentario iraingarriak egin
dizkiote, iraindu egin dute eta iseka egin
diote”

Zuretzat oso ezatsegina izan da. Komentario
horiek kentzeko eskatu diezu, baina
akusatuek barre egin dute eta ez dute
kasurik egin. Komentario iraingarri horiek
ezabatzeko, barkamen formala eskatzeko
eta kalteak konpentsatzeko eskatzen duzu.

Argazkia komentatu duzu, baina zuk
diozunez ez duzu modu iraingarrian egin,
egia esanez baizik. Areago, denek
pentsatzen duten zerbait dela diozu, eta
ikus daitekeela argazkia pertsona
gehiagok komentatu zutela.

2. AKUSATUA

3. AKUSATUA

“Biktimak argazki bat partekatu zuen
Instagramen; oso irribarretsu agertzen
zen. Hala ere, ikaskide batzuek
(akusatuak) komentario iraingarriak egin
dizkiote, iraindu egin dute eta iseka egin
diote”

“Biktimak argazki bat partekatu zuen
Instagramen; oso irribarretsu agertzen
zen. Hala ere, ikaskide batzuek
(akusatuak) komentario iraingarriak egin
dizkiote, iraindu egin dute eta iseka egin
diote”

Komentario iraingarriak egin izana ukatzen
duzu; 1. akusatuaren komentarioan “atsegin
dut” sakatu besterik ez zenuen egin. Zure
justifikazioa da “atsegin dut” sakatu zenuela
1. akusatua miresten duzulako, baina
ziurtatzen duzu ez zenuela irakurri ere egin.

Damu zara komentario hori egin izanaz.
Hala ere, taldean egokitzea bilatzen duen
ikasle berria izatea da zure justifikazioa. 1.
akusatuak hori egitera “animatu zintuela”
diozu, eta, hortaz, hurrengo biktima
izango zinen beldur zinela.

LEKUKOA

IDAZKARI JUDIZIALA

“Biktimak argazki bat partekatu zuen
Instagramen; oso irribarretsu agertzen
zen. Hala ere, ikaskide batzuek
(akusatuak) komentario iraingarriak egin
dizkiote, iraindu egin dute eta iseka egin
diote”

“Biktimak argazki bat partekatu zuen
Instagramen; oso irribarretsu agertzen
zen. Hala ere, ikaskide batzuek
(akusatuak) komentario iraingarriak egin
dizkiote, iraindu egin dute eta iseka egin
diote”

Jatorrizko argazkia eta komentario
iraingarriak ikusi dituzula baieztatzen duzu.
Babesa eman zenion biktimari eta salatzera
animatu zenuen, 1. akusatuak, iseka
eginez, komentarioak kentzeari ezezkoa
eman zionean.

Epaiketan zehar alderdi guztien argudio
nagusiak idatzi behar dituzu, epaileak
eskatzen duen unean amaierako laburpen
bat egiteko.
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1. UD. Sarean bizi gara
1.2.c ERANSKINA (jarraipena). Epaiketarako rolak (moztu eta ikasleei emateko)

FISKALA

ABOKATU DEFENDATZAILEA

“Biktimak argazki bat partekatu zuen
Instagramen; oso irribarretsu agertzen
zen. Hala ere, ikaskide batzuek
(akusatuak) komentario iraingarriak egin
dizkiote, iraindu egin dute eta iseka egin
diote”

“Biktimak argazki bat partekatu zuen
Instagramen; oso irribarretsu agertzen
zen. Hala ere, ikaskide batzuek
(akusatuak) komentario iraingarriak egin
dizkiote, iraindu egin dute eta iseka egin
diote”

Biktima, akusatuak eta lekukoak
galdekatzeko prestatu behar duzu,
akusatuek iruzkin iraingarriak, irainak eta
isekak egin zituztela eta horrek biktimari
eragindako ondoeza frogatzeko.

Biktima, akusatuak eta lekukoak
galdekatzeko prestatu behar duzu,
akusatuen komentario horietan ofentsarik
(ez irainik ez isekarik) izan ez zela
justifikatzeko, eta biktimak jasan litzakeen
kalteak minimizatzen ahalegintzeko.

EPAIMAHAIKO KIDEA

EPAIMAHAIKO KIDEA

“Biktimak argazki bat partekatu zuen
Instagramen; oso irribarretsu agertzen
zen. Hala ere, ikaskide batzuek
(akusatuak) komentario iraingarriak egin
dizkiote, iraindu egin dute eta iseka egin
diote”

“Biktimak argazki bat partekatu zuen
Instagramen; oso irribarretsu agertzen
zen. Hala ere, ikaskide batzuek
(akusatuak) komentario iraingarriak egin
dizkiote, iraindu egin dute eta iseka egin
diote”

Oso adi egon behar duzu alderdi guztien
gertakari eta argudioekin, akusatu
bakoitza erruduna den ala ez zehazteko,
eta bakoitzak biktimari zein mailatan eta
zer konpentsazio eman behar dion
zehazteko.

Oso adi egon behar duzu alderdi guztien
gertakari eta argudioekin, akusatu
bakoitza erruduna den ala ez zehazteko,
eta bakoitzak biktimari zein mailatan eta
zer konpentsazio eman behar dion
zehazteko.

EPAIMAHAIKO KIDEA

EPAIMAHAIKO KIDEA

“Biktimak argazki bat partekatu zuen
Instagramen; oso irribarretsu agertzen
zen. Hala ere, ikaskide batzuek
(akusatuak) komentario iraingarriak egin
dizkiote, iraindu egin dute eta iseka egin
diote”

“Biktimak argazki bat partekatu zuen
Instagramen; oso irribarretsu agertzen
zen. Hala ere, ikaskide batzuek
(akusatuak) komentario iraingarriak egin
dizkiote, iraindu egin dute eta iseka egin
diote”

Oso adi egon behar duzu alderdi guztien
gertakari eta argudioekin, akusatu
bakoitza erruduna den ala ez zehazteko,
eta bakoitzak biktimari zein mailatan eta
zer konpentsazio eman behar dion
zehazteko.

Oso adi egon behar duzu alderdi guztien
gertakari eta argudioekin, akusatu
bakoitza erruduna den ala ez zehazteko,
eta bakoitzak biktimari zein mailatan eta
zer konpentsazio eman behar dion
zehazteko.
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1. UD. Sarean bizi gara
1.2.c ERANSKINA (jarraipena). Epaiketarako rolak (moztu eta ikasleei emateko)

EPAILEA
“Biktimak argazki bat partekatu zuen Instagramen; oso irribarretsu agertzen zen. Hala ere,
ikaskide batzuek (akusatuak) komentario iraingarriak egin dizkiote, iraindu egin dute eta
iseka egin diote”
Epaiketa zuzentzen duzu; beraz, esku hartzeko txandak ezartzen dituzu, une bakoitzean hitz
egiten ari diren pertsonenganako ordena eta errespetua mantentzen dituzu, eta alderdiek
izan ditzaketen protestak edo zalantzak ebazten dituzu.
Epaiketaren gidoia:
- 1.2.a epaiketa hasten da
Gertakarien egunean biktimak argazki bat partekatu zuen Instagramen; akusatuek
komentario iraingarriak, irainak eta isekak egin zizkioten argazkiari. Biktimak auzitegi
eskatzen dio komentario horiek ezabatzeko, akusatuek formalki barkamena eskatzeko eta
eragindako kalteak konpentsatzeko.
- Irten daitezela oholtzara biktima eta lekukoak. Fiskalak du hitza
[Fiskalak gertakariei eta horien ondorioei buruzko galderak egiten dizkie biktimari eta lekukoei]
- Abokatu defendatzaileak du hitza
[Abokatu defendatzaileak gertakariei eta horien ondorioei buruzko galderak egiten dizkie
biktimari eta lekukoei]
- Erretira daitezke biktima eta lekukoak. Irten daitezela oholtzara akusatuak. Fiskalak du hitza
[Fiskalak gertakariei eta horien ondorioei buruzko galderak egiten dizkie akusatuei]
- Abokatu defendatzaileak du hitza
[Abokatu defendatzaileak gertakariei eta horien ondorioei buruzko galderak egiten dizkie akusatuei]
- Erretira daitezke akusatuak. Irten dadila epaimahaia eztabaidatzera
[Epaimahaia osatzen duten taldeek akusatu bakoitzaren errugabetasunari edo
erruduntasunari buruz eztabaidatzen dute]
- Idazkari judizialak du hitza, gertakariak eta arrazoibideak laburbiltzeko
[Idazkari judizialak gertakariak eta alderdi bakoitzaren argudioak laburtzen ditu]
- Epaimahaiak ba al du beredikturik?
[Epaimahaiak akusatu bakoitzari buruzko iritzia ematen du eta biktima konpentsatzeko
proposamena egiten du]
- Saioa amaitutzat ematen da
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1. UD. Sarean bizi gara
1.2.d ERANSKINA. Epaiketarako identifikazio-etiketak (moztu eta ikasleei emateko)

Biktima

Fiskala

1. akusatua

Abokatua

2. akusatua

Epailea

Epaimahaiko
3. akusatua
kidea
Lekukoa

Epaimahaiko
kidea

Idazkaria

Epaimahaiko
kidea
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1. UD. Sarean bizi gara
1.2.e ERANSKINA. Epaiketaren dinamikara egokitzeko oinarrizko beste egoera batzuk (irakaslearentzat)

YouTubeko kanalaren kasua
Zure taldeko lagun batek erabaki du YouTubeko kanal bat sortzea, bere gurasoen
baimenarekin. Bere bideoetan gitarra jotzen agertzen da, hori baita gehien atsegin duena,
baina oraindik ez du esperientzia handirik. Taldeko beste lagun batek, ezagunenak, bideoak
ikustean, txorakeria bat dela uste du. Ez du ondo jotzen, eta bere lagun izateaz lotsatzen dela
dio. Zenbait egun darama zuri modu pribatuan idazten, baztertu eta zuen adiskidetasuna apur
dezazuen konbentzitzeko. Badakizu aukeratu egin behar duzula, eta erabaki horrekin lagun bat
galduko duzula. Zein da zure erreakzioa?

WhatsAppeko taldearen kasua
Zure mugikorra desblokeatzen duzunean, jakinarazpen berri bat aurkitzen duzu: WhatsAppen
talde berri bat sortu da, eta, zure lagun taldeko batzuek talde horretan sartu zaituzte, beste
ikaskide batzuekin batera. Taldearen izenburua irakurtzen duzunean, ikaskide bat umiliatzeko
sortu dutela ikusten duzu. Partekatu duten lehenengo gauza ikastetxeko aldageletan erdibiluzik agertzen den argazki bat da, eta zure lagunik onenak egin du. Zuri iruditzen zaizu pasatu
egin direla; beraz, zure lagunari idazten diozu taldea ixteko eskatzeko, baina oso zorrotz
erantzun dizu: ez du egingo, eta salatzen baduzu, ez dizu berriro hitz egingo. Zein da zure
erreakzioa?
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1. unitate didaktikoa: SAREAN BIZI
GARA

EDUKIAK ZABALTZEKO ESTEKAK (www.is4k.es)
 Habilidades sociales, clave para prevenir problemas también en Internet
 Lo que necesitas saber sobre… (ziberjazarpena, sextinga, groominga, pribatutasuna eta abar)
 Guía del profesor: Reírte con el bullying te transforma en cómplice (hezkuntzaalderdiei eta trebetasun sozialei buruzko ikusmolde interesgarria)
 Cómo denunciar un mensaje ofensivo o bloquear un usuario en Internet
(sare sozial nagusien segurtasun-zentroetarako estekak jasotzen ditu)
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