Adingabeek Internet modu seguru eta arduratsuan
erabiltzeko Eskola Jardunaldien Programa

5. unitate didaktikoa

BADAKIZU AUKERATZEN

Erantzukizuna eta espiritu kritikoa funtsezko gaitasunak dira
adingabeentzat. Haiek indartzea lagungarria izango da Interneteko
informazioa egiaztatzeko, kontaktuak onartu aurretik gogoeta egiteko
eta sortzen diren arazoei erantzuteko.

SAIOAK ETA HELBURUAK

5.1.

Hau fake bat da   🎬
 Mezu faltsuak edo engainagarriak detektatzeko gaitasun propioa sendotzea.
 Horrelako edukien atzean dauden motibazioak agertzea.
 Albiste faltsuen (fake news) ezaugarriak identifikatzea eta informazioa
egiaztatzen ikastea.

5.2.

Kontaktuak eta sare sozialak    
 Interneten profil faltsu bat sortzeko erraztasunaren inguruan kontzientziatzea.
 Gatazka baten aurrean erantzuteko dauden aukerak ezagutaraztea.
 Kontaktu bat konfiantzazkoa den ala ez bereizteko gaitasun propioa sendotzea.
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5. UD. Badakizu aukeratzen
5.1 SAIOA. Hau fake bat da
LABURPENA
Saio honetan, bilatzen dugun edo Internet bidez bidaltzen diguten informazioa egiaztatzen
lagunduko diguten jarraibide batzuk jarriko ditugu praktikan, informazio horren egiazkotasuna
zehazteko eta eduki faltsuak (ingelesezko fake terminotik) identifikatzeko. Erreferentziak
bilatzen, eduki jakin batzuen kutsua kudeatzen eta Interneteko bilatzaileak zentzuz erabiltzen
ikasiko dugu.
METODOLOGIA

MATERIALAK

Saioak komunikazioan eta parte-hartzean
oinarritutako ikuspegi bat du. Ildo horretan,
ikasleek berek egingo dute gogoeta
Interneteko
eduki
faltsuen
atzean
ezkutatzen den errealitateari buruz, eta
elkarren artean adostuko dituzte beren
ulermen-mailara egokitutako ondorioak.

Albiste inprimatuak (ikus 5.1 eranskina) eta
bideoa ikusteko multimedia-ekipamendua.

JARDUEREN DESKRIBAPENA
1. Hasierako gogoeta  (10’)
Jarduera hasteko, zenbat galdera egingo ditugu:
Azken albisteen berri izan nahi badugu edo gai jakin bati buruzko informazioa bilatu
nahi badugu, egunkarietara edo entziklopediara jotzen dugu?
Zalantzaren bat sortzen zaigunean, non kontsultatzen dugu?
Zuen ustez, Interneten beti aurkitu al daiteke behar dugun informazioa?
2. Talde-lana  🎬 (25’)
5 ikasleko taldeak egin ondoren, albiste inprimatuak banatuko dira eta talde guztiek
lan-material bera izango dute (ikus 5.1 eranskina). Hasieran, bakarka irakurriko dute
egokitu zaien albistea, eta, ondoren, nola erreakzionatuko luketen galdetuko dio
bakoitzak bere buruari: bat al nator? Zalantzak sortzen al dizkit?
Fake news kontzeptua zehazteko garaia da. Horretarako, Las Supernenas y las noticias
falsas bideoa ikusiko dugu, edota, multimedia-ekipamendurik ez badugu, kontzeptua
modu sinplean azalduko dugu.
Beste minutu batzuk utziko ditugu albisteak taldearekin partekatu ditzaten eta
erreakzio bera izango luketen erabaki dezaten. Albiste horiek benetakoak ala fake bat
dira? Zer teknika erabili dira albiste horietan gure arreta erakartzeko?
3. Bateratze-lana  (15’)
Talde bakoitzak albisteen aurrean izan beharreko erreakzioa adostu ondoren, emaitzak
bateratuko dira talde handiarekin: berdin erreakzionatu al dugu denok? Zein albiste
ziren faltsuak eta zein ez argituko dugu, eta taldean eztabaidatzeko bidea emango
dugu. Bakoitzak albisteen aurrean izan duen lehen erreakzioari erreparatuko diogu
bereziki:
bat etorri al dira gehienak?, aztertu al dute egiazkoak diren?, zer ondorio izan zezakeen
albisteak zabaltzeak? Ondoren, Sarean aurkitutako informazioa aztertzeko jarraibide
posibleak laburbildu eta galdera batzuk egingo ditugu taldean, ondorioak sustatzeko:
zeri erreparatu behar diogu? Zerk susmarazi behar digu?
www.is4k.es
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IRAKASLEENTZAKO OHARRAK
“Interneten aurkitzen dugun guztia ez da egia”.
Hasierako gogoetaren helburua da saioa honako ideia honetan oinarrituta sartzea: gaur egun,
Internetera jotzen dugu informazioa bilatu behar dugunean, baina, horrez gain, albisteak eta
edukiak jasotzen ditugu etengabe Interneten bidez, nahiz eta aktiboki bilatu ez. Onena da
hasieran ez aipatzea albiste faltsuak edo zalantzazko edukiak, ikasleak erne ez jartzeko
jarduera egiten dutenean. Era horretan, Interneten informazioa kudeatzen dutenean izan ohi
duten arreta-maila egiaztatuko dute.
Ia automatikoki, Internetera jotzen dugu edozein zalantza sortzen zaigunean edota
asteburuko eguraldia edo ikuskizunen sailean dauden filmak kontsultatu nahi ditugunean.
Halaber, gaurkotasun-albisteak, nobedadeak eta egunean egoteko jakin behar dugun
guztia bilatzen ditugu. Gainera, askotan ez da beharrezkoa izaten informazio hori bilatzea,
publizitate gisa agertzen baita bisitatzen ditugun webguneetan eta gure sare sozialetan,
edota gure lagunek bidaltzen digute WhatsApp-eko mezu baten bitartez.
Erraza da pentsatzea informatzeko modu hori normalizatuago dagoela adingabeengan, ez
baitakite zer den informazioa Internetera jo gabe bilatzeko beharra. Hori dela eta, baliteke
haientzat arrotza izatea beste bide batzuen praktikotasuna edo baliagarritasuna: haientzat
ez dago Interneten aurkitu ezin den ezer.
Jarduera hasteko, 5 ikasleko lantaldeak egingo ditugu, eta bakoitzak albiste inprimatu bat
izango du (bost albiste daude, ikus 5.1 eranskina). Talde guztiek albiste berak izango dituzte.
Dinamika, zehazki, albistea hainbat mailatatik baloratzean datza. Lehenik, bakarka, bakoitzak
bere buruari galdetuko dio bere lehen erreakzioa albistea berehalako mezularitza bidez edo
beste sare sozial batzuen bidez partekatzea izango litzatekeen.
Ondoren, fake news kontzeptua definituko dugu. Fake terminoak Interneten dabiltzan
albiste edo eduki faltsuak adierazten ditu. Baliteke aldez aurretik pentsatuta sortuak
izatea, edota zabaldu den heinean aldatu den eduki bat izatea. Kontzeptu hori argiago
ikusteko, bideo bat ikus dezakegu zuzenean*. Bi aukera proposatuko dira. Alde batetik,
pertsonaia ezagunen animaziozko kapitulu bat: Las supernenas y las noticias falsas (3’20”).
Bestetik, handienentzako bideo didaktiko ilustratu bat: ¿Qué hacemos con tanta noticia
falsa en Internet? (3’21”). Bi bideoek kontzeptuaren azalpen hurbil bat eskaintzen dute,
baita albiste faltsu bat identifikatu edo bereizteko kontuan hartu beharreko jarraibide
batzuk ere:







Eskandaluzko albisteak argitaratzen dituzten webguneen eta sare sozialetako
profilen aurrean arreta jartzea.
Deigarriegiak edo morbosoegiak diren tituluez ez fidatzea.
Komunikabide ofizial edo ospetsuetan argitaratu ez diren albiste garrantzitsuen
aurrean zalantza agertzea.
Albisteak ematen dituen datuak posibleak edo errealistak diren planteatzea.
Albiste baten aurrean arinki erreakzionatzearen edo albistea aurrez egiaztatu
gabe zabaltzearen ondorioak baloratzea.
Interneten dagoen guztia egia ez dela gogoratzea.

*

Ikus-entzunezko ekipamendurik ez badugu, kontzeptua modu sinplean azaldu eta
prebentzio-alderdiei lotutako ideia sorta bat proposatu dezakegu.
www.is4k.es
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Kontzeptua argitu ondoren, ikasleek beren albistea fake bat den ala ez pentsatuko dute, eta
minutu batzuk emango dizkiegu beren taldeari beren albisteak laburbiltzeko eta denen artean
orain erreakzio bera izango luketen ala ez erabakitzeko. Albiste errealak al dira? Zer teknika
erabili dituzte gure arreta erakartzeko?
Gazte batek koltxoneta batean hartu du lo Ukrainako hondartza batean, eta Krimean
esnatu da [albiste erreala]. Hori da jardueran emango den egiazko albiste bakarra, istorio
deigarria izan arren. Hori egiaztatzeko aztertu behar ditugun alderdiak azpimarratuko
ditugu: iturria ezaguna den, datu zehatzak ematen dituen (izenak, lekuak, datak), idazketa
profesionala, beste iturri ezagun batzuetarako estekarik baduen eta edukiari lotutako
irudia errealista den. Adieraziko da, halaber, egoera bitxia eta ezohikoa dela, baina gerta
daitekeela.
Gazte talde honek txantxa bat egin nahi zuen, besterik gabe, eta begira zer aurkitu zuen
[gezurrezko albistea]. Jendearen arreta erakartzeko teknikarik erabilienetako bat jakinmina sorrarazten duten titulu anbiguoak erabiltzea da. Zer ikusiko dugun zehaztu gabe
bideo batzuk sartzeak eta tituluan horretaz ohartarazteak bisita gehiago erakarri ohi ditu.
Garrantzitsua da albistea kontsultatzen dugun komunikabidearen izenari erreparatzea:
satira bat edo imitazio faltsu bat izan daiteke.
5. alerta jarri da abian Madrilgo Erkidegoan! Jaguar batek ihes egin du Villamonte del
Mayorko zootik [gezurrezko albistea]. Alarma-esaerak erabiltzea larrialdi- eta
ziurgabetasun-sentsazioa sorrarazteko estrategia bat da, erabiltzaileak albistea
partekatzera bultzatzen dituena, “egia balitz ere”. Kasu honetan ere, erabilitako datuak ez
dira benetakoak (ez herria, ez ustezko zooa) edota generikoak dira (agintariak, auzotarrak,
informazio-iturria bera).
Esnea hartzen al duzu egunero gosaltzeko? Ez dakizu zer edaten ari zaren [gezurrezko
albistea]. Ohikoa izaten da tituluetan “ez dakizu”, “begira zer gertatu zen” eta horrelakoak
erabiltzea gure arreta erakartzeko, albistea irakur dezagun. Sare sozialak bide aproposak
dira fake news direlakoak bizkor zabaltzeko, baina ez dira informazio-iturri seguruak.
Hozkailuan imanak badituzu, hau irakurri behar duzu [gezurrezko albistea]. Aurreko
kasuetan bezala, lantzen dituzten gaiei buruzko gogoeta egiten badugu, errealistak edo
sinesgarriak ez direla ondorioztatu ahal izango dugu. Albiste horiek egiazkoak balira, ez al
zituzten komunikabide ofizialetan ezagutzera emango lehenago? Horrelakoak sinetsi
aurretik, ez al da logikoa informazioa egiaztatu behar izatea?
Azkenik, ondorioak laburbilduko ditugu denon artean, eta susmarazi diguten xehetasunak edo
identifikatzen zailenak izan diren alderdiak azpimarratuko ditugu, ikasleak fake bat beren
kabuz detektatu dezaketela konturatu daitezen. Era horretan, Internet arduraz erabiltzeko
behar den kritika- eta analisi-gaitasun propioa sustatuko dugu.
Bakoitzak albisteen aurrean izan duen lehen erreakzioari erreparatuko diogu bereziki.
Asko bat etorriko ziren albisteekin haien benetakotasuna kontuan hartu gabe, eta
funtsezkoa da albiste horiek zabaltzeak dituen ondorioak ulertzea: herritarrak aztoratzea,
gorroto-delituak, desinformazioa eta abar.
GOGOAN IZAN
Interneteko eduki faltsuak nahita sortutakoak dira, eta etekin ekonomikoa lortzea edo gure
iritziak manipulatzea dute helburu. Haien hedapenak areagotu egiten ditu ondorio negatiboak,
eta haien kontrola eragozten du.
www.is4k.es
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5.2 SAIOA. Kontaktuak eta sare sozialak
LABURPENA
Interneten, denek ez dute egia esaten nor diren adierazten dutenean, eta edonorentzat, baina
batez ere adingabeentzat, Sarean iruzur bat jasateak ondorio larriak izan ditzake. Beharrezkoa
da errealitate hori normalizatzea. Ikasleek jasotako mezuak, eskaerak eta irudiak zalantzan
jartzen ohitu behar dute, eta behar bezala erreakzionatu behar dute arazoen aurrean, hau da,
ez dute xantaiarik onartu behar eta laguntza eskatu, blokeatu eta salatu egin behar dute.
METODOLOGIA

MATERIALAK

Jarduera gogoeta indibiduala sustatzera
bideratuta eta sare sozialetan erabilitako
estrategien simulazioan eta taldeka
landutako ondorioetan oinarrituta dago.

Fitxa inprimatu bat ikasle bakoitzarentzat
(ikus 5.2 eranskina) eta multimediaekipamendua.

JARDUERAREN DESKRIBAPENA
1. Hasierako gogoeta  (10’)
Saioa hasteko, sare sozialen gaia sartuko dugu: zer sare sozial erabiltzen dituzte?, zein
erabili nahiko lituzkete?, eta zertarako erabiltzen ditugu?
Zundaketa horrek beste gai asko lantzeko bidea ireki dezake: zenbat kontaktu dituzten,
ezagunak ala ezezagunak diren, nola iritsi diren haien adiskide-zerrendara eta abar.
2. Sare sozial batean erregistratuko gara  (15’)
Ikasle bakoitzak profil bat asmatuko du fikziozko sare sozial batean (Snapinstaface),
imajinatutako datuekin, eta emandako fitxa osatuko du (ikus 5.2 eranskina). Erabateko
askatasuna emango dugu beren profilak sor ditzaten. Era horretan, batzuk
deigarriagoak eta besteak sinpleagoak izango dira, batzuk errealistagoak eta besteak
zentzugabeagoak. Interneten aurki ditzakegun kontaktuen erakusgarri gisa erabiliko
ditugu. Amaitzen dutenean, jaso egingo ditugu, jarduera taldean egiten hasteko.
3. Adiskidetasun-eskaera bat duzu  (15’)
Talde txikiak osatuko ditugu, eta ausaz sortu ditugun profilak adiskidetasun-eskaerak
balira bezala banatuko ditugu. Lehenik eta behin, eskaera hori onartuko luketen
erabaki beharko dute bakarka. Onartuko balute, beren profila erakutsiko die
gainerakoei, haiek ere adiskide gisa erantsiko luketen jakiteko. Azkenik, dituzten
profilen artean fidagarriena zein den adostu beharko dute.
4. Azken gogoeta   (10’)
Azkenik, bateratze-lana egingo da talde handian: zenbat adiskidetasun-eskaera onartu
dituzue bakoitzak? Eta zein konfiantza-profil hautatu duzue? Profil horien ezaugarriei
buruz eztabaidatuko dugu, eta ikasleek Interneten kontaktu ezezagunak onartzeko
dituzten motibazio eta argudioei buruzko gogoeta egingo dugu. Nolanahi ere, profil
horiek guztiak faltsuak (asmatuak) direla gogoraraziko diegu.
Erraza izan al da profil bat 10 minututan sortzea?
Ba al dakizue nola erabil dezaketen profil faltsu bat gure kontra?
Amaitzeko, sare sozialetan laguntzeko zentroek blokeatzeko eta salatzeko
eskaintzen dituzten aukerak gogoratuko ditugu IS4K webgunean.

www.is4k.es
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IRAKASLEENTZAKO OHARRAK
“Interneten harremanak izateko modu osasungarriak daude: sare sozialetan, zure kontaktuak
kudeatzeko gaitasun propioa da prebentzio-tresnarik onena"
Saio honen bidez, Interneten harremanak modu arduratsu, seguru eta positiboan izateko
aukera badagoela helarazi nahi zaie. Baina, horretarako, beharrezkoa da online adiskideak
“konfiantzazko” pertsonak izateak duen garrantzia ulertzea. Hasteko, hasierako gogoeta sare
sozialek ikasleen bizitzan duten garrantziari buruzkoa izango da.
Onartu beharra dago sare sozialak indartsu iritsi direla gure eguneroko bizitzara, baita
geratzeko asmoz iritsi ere. Harremanak izateko modu berria da helduentzat.
Adingabeentzat, berriz, gizarte digitalean jaio direnez gero, mundu fisikoa bezain
normalizatuta dagoen baliabide bat da. Jendea ezagutzeko, ongi pasatzeko eta
esperimentatzeko ingurune sozial bat gehiago. Guztiak jokabide naturalak dira haien
adinerako, baina ingurune konplexuago batean, aukera gehiagorekin eta arrisku
batzuekin.
Adingabeekin gai hauek lantzean, logikoa da alarma guztiak piztea, kontaktu ezezagunak
dituztela edo bikotekidea bilatu ere egiten dutela ikusita. Hala ere, saioaren puntu
honetan komeni da beldur horiek ez aipatzea, jardueran jarrera defentsibo edo
mesfidatirik izan ez dezaten.
Aldez aurreko zundaketa horren bidez, zer sare sozial erabiltzen dituzten jakingo dugu
(edota, txikiagoak badira, zein erabiliko lituzketen). Horren bidez, ikasleen online
harremanei buruzko datu zehatzagoak lortu nahi dira: zenbat kontaktu dituzten, ezagunak
ala ezezagunak diren, nola iritsi diren ikasleen adiskide-zerrendara eta abar.
Dinamikarako, gure fikziozko sare sozialeko (Snapinstaface) erregistro-fitxaren kopia bat
emango diogu ikasle bakoitzari (ikus 5.2 eranskina). Fitxa osatu eta imajinatutako datuekin
asmatutako profil bat sortuko dute. Garrantzitsua da azpimarratzea nahi duten profila sor
dezaketela, baina inoiz ez beren datu pertsonalekin; anonimoa izan behar du. Profilaren
argazkirako, asmatutako pertsonaiaren ahalik eta erretraturik zehatzena marraztuko dute.
Horrelako ariketetan, ohikoa izaten da parte-hartzaile batzuk ausartagoak izatea eta beste
batzuk moderatuagoak, baina hori jardueraren parte da. Hortaz, oso profil desberdinak
sortuko dituzte (deigarriagoak edo sinpleagoak, errealistak edo koherentziarik gabeak).
Guztiek adingabeek Interneten aurki ditzaketen kontaktuen irudikapen bat osatuko dute.
Izan ere, profil batzuk errealak dira (edo errealak dirudite), baina beste batzuk bitxiak,
umorezkoak, faltsuak edo kezkagarriak dira. Edonor izan daiteke kalterik egiten ez duena
edo maltzurra, ez dago jakiterik adiskidetasun-eskaera bat iristen denean. Sare sozialen
ezaugarri hori da, hain zuzen ere, dinamika honen oinarria.
Profila sortzen amaitu ondoren, jaso egingo ditugu, jarduera taldean egiten hasteko.
Berriz ere ausaz banatuko ditugu, bakoitzak diseinatu zuenaz bestelako profil bat izan
dezan eta aztertu ahal izan dezan.
Ikasleak banatu egingo ditugu talde txikietan lan egiteko. Ikasle bakoitzak beste partehartzaile batek sortu duen profil bat izango du, eta beste adiskidetasun-eskaera bat izango da.
Lehenik eta behin, bakarka, profila eta haren xehetasunak aztertuko dituzte, eta eskaera
hori onartu eta beren kontaktuen zerrendan sartuko luketen ala ez erabakiko dute.
www.is4k.es
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Onartuko ez balute, profila buruz behera utziko dute mahaian, eta hartu duten erabakia
argudiatu beharko dute aurrerago. Onartuko balute, berriz, profila taldeko gainerakoei
aurkeztuko diete, besteek ere lagun gisa hartuko luketen ala ez ikusteko.
Kontaktu-kate hori sare sozialen dinamikaren antzekoa da: adiskide-zerrendak bizkor
hazten dira “adiskideen adiskideekin”, askotan guztiz ezezagunak badira ere.
Adiskidetasun-eskaera bat jasotzen dutenean, irudi bat edo batzuk eta datu pertsonal
batzuk baino ez dituzte, jarduera honetan bezala. Eta profil horiek errealak izan daitezke,
edo ez.
Azkenik, talde bakoitzak, elkarren artean adostuta, profilik “konfiantzazkoena” aukeratuko
du, eta gainerako ikasleei aurkeztuko die.
Azken gogoetara iritsita, bateratze-lana egingo dugu talde guztien artean. Dinamikaren
emaitza aztertzeko galderak egingo ditugu. Bakarka onartu dituzten adiskidetasun-eskaeren
kopuruari, haien ustez errealistenak izan diren profilei eta profilik fidagarrienei buruzko datuak
baloratuko ditugu.
“Konfiantzazko” profil horien ezaugarriak aztertuko ditugu: zer datuk eman diete
konfiantza (irudi errealista batek, izen ezagun batek…)?, hartu al dute kontuan profilak
adin berekoak izatea, inguruan bizitzea edo zaletasun berak edukitzea?, profil
dibertigarriak eta ausartak izan al dira deigarrienak? Ez ditugu ahaztu behar mahaietan
buruz behera dauden profilak: zerk eragin die pertsonaia horren inguruko susmoa? Zer
alde dute “konfiantzazko” profilekin?
Horrelako ideiak desegiteko, gogoeta egiteko eta kritikoak izateko garaia da: profil guztiak
beraiek sortu dituzte, faltsuak dira, eta 10 minutu baino ez dituzte behar izan sortzeko.
Pertsonaia horietako ezein ezagutzen ez badugu, zergatik onartu dugu haien eskaera?
Zenbat denbora beharko luke min eman nahi dien pertsona batek horrelako profil bat
sortzeko? Zaila izango al litzateke erakargarriak edo errealistak irudituko litzaizkigukeen
datuak asmatzea, jardueran egin duten bezala? Zailtasunak izango al lituzkete irudi
deigarri bat aurkitzeko?
Ikasleek berek izendatuko dituzte profil faltsu horien atzean dauden arriskuak, gehienak
ongi ezagutzen baitituzte: iruzurrak, berdinen arteko jazarpena, sextortsioa, heldu baten
manipulazioa eta abar. Azpimarratu egingo dugu arriskuak ezagutu arren adiskidetasuneskaera bakoitza arretaz aztertzen ez badute ez direla Internet modu seguruan erabiltzen
ari, eta ondorioak larriak izan daitezkeela.
Saioa amaitzeko, sare sozialetan laguntzeko zentroek eskaintzen dituzten aukerak gogoratuko
ditugu IS4Kren webgunean. Plataforma horiek guztiek erabiltzaileak, abusuzko mezuak,
jazarpena edo identitate-ordezteak blokeatu eta baztertzeko tresnak dituzte. Halaber, arazo
baten aurrean erreakzionatzeko oinarrizko beste jarraibide batzuk aipatuko ditugu, hala nola
laguntza eskatzea, adiskideekin edo senideekin gertatzen ari denari buruz hitz egitea edota
segurtasun-indarretara jo eta abusu horiek salatzea.
GOGOAN IZAN
Edonork esan dezake Interneten beste norbait dela, eta norbait pertsonalki ezagutzen ez
baduzu, ezezaguna da. Berrikusi maiz zure kontaktuen zerrenda, eta aztertu kritikoki
adiskidetasun-eskaera oro.
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SER KATEA Madril 2017/08/11

Gazte batek koltxoneta batean hartu du lo Ukrainako
hondartza batean, eta Krimean esnatu da
Itsaso Beltza zeharkatu zuen koltxonetan, eta hiru egun eman zituen uretan, janaririk eta edaririk
gabe. Joan den abuztuaren 5ean, larunbata, gertatu zen Ukrainako kostaldean kokatutako Lazurne
herrian. Bertako hondartzako sorosle Mykhailo Doroshenko 19 urteko gazteak kaiaren ondoan
zegoen koltxoneta puzgarri batean lo egitea eta gaua bertan ematea erabaki zuen, baina zorigaitza
gertatu zen orduan. Itsaso zabalean esnatu zen, Itsaso Beltzaren erdi-erdian. Gazteak Ukrainako
Komsomolskaya Pravda egunkarian adierazi zuen hasiera
batean “abentura dibertigarria” iruditu zitzaiola eta
itsasontzi batek erreskatatuko zuela pentsatu zuela, The
Telegraph egunkariak jasotakoaren arabera. "Bigarren
eguna ez zen batere dibertigarria izan”, adierazi zuen.
Sorosleak hiru egun eman zituen itsasoaren erdian, janaririk
eta edateko urik gabe eta 40 ºC inguruko tenperaturekin.
Azkenean, Krimeako mugako guardiek aurkitu eta
ospitalera eraman zuten berehala, eguzkiarekiko
esposizioak
eragindako
deshidratazioagatik
eta
akiduragatik. Gazteak 64 km inguru egin zituen guztira
Lazurnetik Krimeako kostalderaino.

2017/06/05

Gazte talde honek txantxa bat egin nahi zuen,
besterik gabe, eta begira zer aurkitu zuen (bideoa)
Zenbaitetan, txantxek okerreko bidea har dezakete. Baina helburua ongi pasatzea denean,
nahiago izaten dugu ondorioetan gehiegi ez pentsatu. Horixe pentsatu zuen Chatfordshireko
(Kalifornia) gazte talde batek.
Arratsalde batean, elkarrekin ongi pasatzeko modua bilatzen ari zirela, auzokoei txantxa bat
egitea erabaki zuten. Txantxa kaleko estolda bateko uraren giltza irekitzean zetzan, urak hodiak
bete zitzan eta espaloietara irten zedin. Auzokoen
erreakzioa grabatzea pentsatu zuten, baina gauzak ez
ziren espero bezala gertatu. Ura estoldatik irteten
hasi zenean, metatutako hondakin mota oro zeraman:
makilak, hostoak, plastikoak eta abar. Ez zuten
espero, ordea, estolderia-sistemaren sakonetik 30 kgko animalia bat aterako zenik, uholdeagatik erotuta.
Gazte taldearen oihuak beldurgarriak dira.
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ALERTA ESPAINIAN

5. alerta jarri da abian Madrilgo Erkidegoan! Jaguar
batek ihes egin du Villamonte del Mayorko zootik
Dagoeneko zauritu batzuk utzi ditu bidean, eta
oraindik ez dute animalia aurkitu.
Animaliak babesteko zerbitzu nazionalek 5. mailako
alerta abiarazi dute Madrilgo Erkidego osoan eta
hurbileko probintzietan, animalia aurkitu eta
harrapatu arte. 2 urteko jaguar ar batek ihes egin du
Villamonte del Mayorko udal-zootik, segurtasunsistemaren hutsegitea eragin duen itzalaldi elektrikoa
baliatuta. Auzotar batzuek ikusi dutenez, jaguar
batek hainbat herri izutu ditu bere bidean. Auzotar
batek bideoan jaso du animalia bere autoaren aurretik igarotzen ari zen unea. Agintariek
herritarrak ez aztoratzeko asmoz ez dute abiarazi alerta orain arte, baina biktimen kopurua
kontuan hartuta, ezin izan dute egoera denbora gehiagoz ezkutatzerik izan. Ihes egindako
jaguarrak dagoeneko hainbat pertsonari eraso die Erkidego osoan, eta erasotzen jarraituko duela
aurreikusi da. Jaguarrak oso agresiboak dira, eta ehiza-teknika arriskutsuak erabiltzen dituzte.
Inguruko biztanle guztiei etxetik ez irteteko eta herritik urrun dagoen ezein ingurutan ez
paseatzeko eskatu zaie.

Esnea hartzen al duzu egunero
gosaltzeko? Ez dakizu zer edaten ari
zaren…
Ba al zenekien iraungipen-dataren barruan saltzen ez diren esnekartoiak fabrikara itzultzen direla eta bertan berriz pasteurizatu
ondoren supermerkatura itzultzen direla?
Sinestezina, ezta? Bada legeak ziklo hori 5 aldiz errepikatzeko
aukera ematen die esne-zentralei. Era horretan, esnea ia zaporerik
gabe geratzen da, eta haren kalitatea eta nutrizio-balioa txikiagoak
dira. Esnea supermerkatura iritsi eta kontsumitzaileari saltzen zaionean, kartoiak behealdean
markatutako zenbaki txiki bat izan behar du. Zenbaki hori 1etik 5era bitartekoa izan daiteke.
Adibidez, kartoi batek 1 zenbakia badu, fabrikatik irteten den eta supermerkatura iristen den
lehen aldia dela esan nahi du, baina 4 zenbakia badu, berriz, 3 aldiz iraungi, 3 aldiz pasteurizatu
eta supermerkatura 3 aldiz itzuli dela. Beraz, badakizu, esnea erosten duzunean, begiratu
kartoiaren hondoari eta ez erosi 4 edo 5 zenbakia duen kaxarik. Eta arduratsuenentzat, ezta 3
zenbakia duenik ere!
www.is4k.es
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OSASUNA ETA ONGIZATEA

2007/05/10

Hozkailuan imanak badituzu, hau irakurri behar duzu
Princetongo Unibertsitateak azterlan bat argitaratu du
berriki, eta emaitzak kezkagarriak dira.
Hainbat hilabetetan, bi sagu talde elikatu zituzten. Bi taldeek
janaria zuten zegokien hozkailuan, baina talde baten
hozkailuak dekorazioko hainbat iman zituen atean itsatsita.
Azterlanaren xedea zen imanen erradiazio elektromagnetikoek
elikagaietan nolako eragina zuten ikustea. Harrigarria bada
ere, hainbat azterketa kliniko egin ondoren egiaztatu zuten
imanek irradiatutako janaria kontsumitu zuten saguen taldeak
gaixotasun larriak jasateko zituen probabilitateak % 87
handiagoak zirela. Denok dugu imanen bat hozkailuan,
dekorazio-elementu gisa, eta orain arte ez zen uste
kaltegarriak izan litezkeenik, baina hilgarriak dira. Imanen bat
baduzue, kendu berehala eta jarri elikagai orotatik urrun.
Ulertezina badirudi ere, Espainiako Gobernuak ez du
ohartarazteko mezurik helarazi.
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EDUKIAK ZABALTZEKO ESTEKAK (www.is4k.es)
 Lo que necesitas saber sobre… (ziberjazarpena, sextinga, groominga, pribatutasuna eta abar)
 La web que queremos (gazteei sormena eta pentsamendu kritikoa garatzen
laguntzeko helburua duen webgunea)
 Fake news: ayúdales a protegerse de las mentiras que circulan por Internet
(adingabeen pentsamendu kritikoaren garapenari buruzko artikulua)
 WhatsApp el compañero ideal de los bulos eta Microondas, iPhone 6 y otros bulos
online (Internautaren Segurtasun Bulegoaren artikuluak)
 Cuando los menores se hacen pasar por otros en Internet eta ¿De verdad sabes
quién es ese nuevo amigo online? (identitate-ordezteari eta ezezagunekiko
harremanei buruzko artikuluak)
 Cómo denunciar un mensaje ofensivo o bloquear un usuario en Internet (sare sozial
nagusien segurtasun-zentroetarako estekekin)

EDUKIEN LIZENTZIA
Argitalpen hau INCIBE (Zibersegurtasuneko Institutu Nazionala) erakundearena da, eta Creative Commons-en Aitorpena-Ez
Komertziala-Partekatu Berdin 4.0 Nazioartekoa lizentzia baten pean dago. Hori dela eta, baimenduta dago obra hau kopiatu,
banatu eta jendaurrean zabaltzea, honako baldintza hauekin:
• Aitorpena. Argitalpen honen edukia hirugarrenek erreproduzitu dezakete, osorik edo partzialki, betiere jatorriaren berri
ematen badute eta INCIBE, Internet Segura for Kids (IS4K) ekimena eta haien webguneak (https://www.incibe.es eta
https://www.is4k.es) berariaz aipatzen badituzte. Aitorpen horrek ezin izango du inola ere iradoki INCIBEk hirugarrenei
laguntza ematen dienik edo obrari ematen dioten erabilera babesten duenik.
• Erabilera ez-komertziala. Jatorrizko materiala eta eratorritako lanak banatu, kopiatu eta erakutsi ahal izango dira, betiere
helburu komertzialik gabe erabiltzen badira.
• Partekatu berdin. Obra hau aldatzen edo eraldatzen baduzu edota obra eratorri bat sortzen baduzu, lizentzia honen pean baino
ezin izango duzu banatu.
Obra berrerabili edo banatzean, argi eta garbi utzi behar dituzu obra honen lizentziaren baldintzak. Baldintza horietakoren bat
ez da aplikatuko INCIBEk egile-eskubideen titular gisa ematen duen baimena lortzen bada.
Lizentziaren testu osoa: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES

