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ote da maitasuna? Amodioa, sexua eta osa-

suna. Gipuzkoako nerabe eta gazteek maita-

sunari buruz dituzten ideiak” ikerketa1. 

Hiru gizatalde hauen arteko elkar aditze 

handiagoak dagoeneko badauden tresnen 

emaitzak optimizatuko dituela uste da. Hori 

dela eta, saioetan honako gaiei helduko zaie: 

maitasun erromantikoa eta konektibitatea-

rekin erlazionatutako kontuak (berehalako-

tasuna eta pribatutasuna bezala), helduek 

nerabeekiko enpatia garatzeari arreta eskainiz 

lan egiten den bitartean.  

Era berean, garrantzitsua da kontuan hartzea 

saioak nagusiki oinarri praktikoa izatera zu-

zenduta daudela. Zentzu honetan, garrantzi 

handikoa da bizipenei espazioa uztea eta, 

horren ondorioz, jarraian aurkezten diren edu-

kiek eta dinamikek nolabaiteko malgutasuna 

behar dute. Taldean jazoko diren elkarreragi-

nek saio bakoitza eta bertan gertatzen dena 

bultzatuko dituzte. 

1 http://medicusmundigipuzkoa.eus/wp-content/up-
loads/2017/03/publis_investigacion_amor_romantico. pdf

SARRERA1

“ONLINE KONTROLATZEN DEN GAUZA 

EDERRA OTE DA MAITASUNA? Euskal eta 

perutar nerabeak harremanen kudeaketa bir-

tualean” ikerlanaren material osagarri gisa di-

seinatu da gida hau.

2016. eta 2018. urteen artean egindako iker-

keta honek helburu hauek izan ditu: batetik, 

nerabeek maitasun erromantikoaren inguruan 

online ohitura, balio eta usteak nola eraikitzen 

dituzten aztertzea; bestetik, hauek ziberborti-

zkeriarekin duten harremana aztertzea, gazte 

perutar eta gipuzkoarren ingurunean osasun 

integralerako dakarren mehatxua dela eta. 

Sare sozialek aldaketa ekarri dute Informa-

zioaren eta Komunikazioaren Teknologiek 

(IKT) eragiten duten gizarte-inpaktuan, eta 

eraldatu egin dute komunikatzen garen, er-

lazionatzen garen eta elkarri eragiten diogun 

modua. Espazio horretan, uztartu egiten dira 

maitasun erromantikoaren elementuak eta bi-

zitza pertsonala ikusgai jartzea. Horrez gain, 

sare sozialek generoen arteko berdintasunik 

eza eta sexismoa bere egiten dituzte. 

“Euskal eta perutar nerabeen harremanen 

kudeaketa birtualean aldaketa sustatzeko 

gida”-k baliabide izan nahi du, bizipen eta 

hausnarketa pertsonaletatik abiatuta, krisi 

bat eragiteko eta berreraikuntzan laguntzeko, 

berdintasunezkoak diren eta arrisku txikiagoa 

duten balioetan oinarrituta.

Dinamika ezberdinez osatutako hainbat saio 

diseinatu dira, hiru publikori zuzenduta: he-

zitzaileak, gurasoak eta nerabeak. Betie-

re bi ikerlanek lortutako ondorioetatik abiatu 

gara: dokumentu hau laguntzen duen ikerketa 

(“Online kontrolatzen den gauza ederra ote 

da maitasuna?”) eta lantalde berak 2015ean 

egindako “Gaizki amaitzen den gauza ederra 
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GIDAREN ERABILERA 
EGOKIRAKO 
IRIZPIDEAK

3

Hezitzaileei zuzendutako saioei dagokienez, 

taldea hamar lagunek osatu beharko dute ge-

hienez ere, eta jarraian aipatzen diren alorren 

inguruan gutxieneko jakite-maila eta sentsibili-

zazioa beharko lituzkete:

• Espazio birtuala (Internet eta sare so-

zialak): nerabeek espazio birtualean 

erabil tzen dituzten komunikazio kanal ez-

berdinak identifi katu eta haien funtziona-

menduaren inguruan gutxieneko ezagutza 

izan.

• Generoaren inguruan sentsibilizazioa: ge-

nero ikuspegiarekin erlazionatutako oina-

rrizko gaitasun, abilezia eta jarrerak izan.

• Hezkidetzan sentsibilizazioa eta esperien-

tzia: sexu ezberdintasunean oinarritutako ber-

dintasunik ezak nola eraikitzen diren ulertu.

• Maitasun erromantikoaren ideologiaren 

inguruko sentsibilizazioa: amodio erro-

mantikoari buruzko ideiak, mitoak, pentsa-

moldeak eta jokaerak nola eraikitzen diren 

ulertu. Maitasunaren ideologia horretan 

oinarrituta, emakumea kontrolatu eta men-

peratzera zuzenduta dauden mekanis-

moak ezagutu.

• Indarkeria matxistaren inguruko sentsi-

bilizazioa: bortizkeria matxista, oro har, 

eta ziberbortizkeria matxista bereziki, eu-

tsi eta erreproduzitzen dituzten oinarri eta 

mekanismoak ezagutu eta ulertu, batik bat 

nerabeen bikote harremanekin zerikusia 

dutenak.

Gurasoei zuzendutako saioei dagokienez, 13 

eta 18 urte bitarteko nerabeen ama edo aita 

diren hamar lagunekin gehienera aritzea au-

rreikusi da baita ere2.1

2 Testuingurua dela eta, parte-hartzaile kopuruak handiagoa 
izan behar badu, taldeak osatzea gomendatzen da. Izan ere, 
proposatutako parte-hartze dinamikak talde txikietan burutu 
behar dira.

3GIDAREN 
EGITURA2

Sarreran aipatu den bezala, gida hau hiru pu-

bliko objektibori zuzenduta dago:

HELDUAK:

• Hezitzaileak

• 13 eta 18 urte bitarteko nerabeen 

gurasoak.

GAZTEAK:

• Nerabeak (13 eta 18 urte bitartekoak).

Gida hau diseinatuta izan da tresnaren inguruko 

formakuntza duen eta harekin trebatuta da-

goen pertsona batek hasiera batean hezitzaileei 

irakasteko. Horrela, hezitzaileek gurasoekin ba-

tetik, nerabeekin bestetik, dinamika ezberdinak 

burutu ahal izango dituzte.

Hortaz, hastapenetan hezitzaile talde batekin 

egingo lirateke dinamikak. Behin saio horiek 

gauzatu ondoren, ulertuko litzateke hezitzaileak 

trebatuta daudela gurasoei zein nerabeei zu-

zendutako saioak dinamizatzeko. 

Gidak hiru atal ditu:

• Lehenak helduei (hezitzaile, ama, aita) 

zuzendutako hiru saioak biltzen ditu: he-

zitzaileek beraiek jasoko dituzten saioak 

ia modu berean errepikatuko dituzte gero 

gurasoekin. 

• Bigarrena nerabeei zuzendutako beste 

hiru saiok osatzen dute: hezitzaileek erabili 

beharreko dinamikak izango dira.

• Azkenik, eranskinen atalean, bai helduen, 

bai gazteen saioetan erabiltzeko diseinatu 

den material guztia jasotzen da.
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Saio bakoitza diseinatuta izan da espero den 

ikasketa, prozesu pedagogiko eta ebaluazio 

batean oinarrituta.

Espero den ikasketari dagokionez, saio bakoi-

tza honakoetatik abiatuta diseinatu da: helburu 

baten defi nizioa, helburua lortzeko gaitasun 

batzuen garapena, lorpen-adierazleak ere 

defi nituz.  

Prozesu pedagogikoa, berriz, modu honetan 

diseinatuta egongo litzateke:

• Saioaren hasiera: motibazio faseak, azal-

pen faseak eta eztabaida faseak osatu-

tako segida didaktikoa dauka.

• Prozesua: honen bitartez gaitasun eta eza-

guerak eraiki eta fi nkatzeko lan egingo da. 

• Amaiera: ikasitakoaren metakognizioa eta 

transferentzia.

Saio bakoitza ebaluazio batekin bukatuko da, 

berariazko irizpide batzuren baitan, zenbait 

adierazle eta baliabide abiapuntu hartuta.

PROZESU 
PEDAGOGIKOAZ4

Amaitzeko, nerabeei dagokienez, 13 eta 18 

urte bitarteko hamar laguneko taldea gehiene-

ra izango litzateke egokiena. Hala ere, ahol-

katzen dugu lantaldeek adin tarte hori guztia 

ez hartzea, elkarri eragiteko eta Internet “bizi-

tzeko” moduak oso ezberdinak izan daitezke-

elako, adin zehatzaren arabera. Horregatik, 

proposatzen dugu saioak egitea 12-14 urte 

bitartekoekin batetik, eta 15-18 urte bitarte-

koekin bestetik1.

2 Testuingurua dela eta, parte-hartzaile kopuruak 
handiagoa izan behar badu, taldeak osatzea gomendatzen 
da. Izan ere, proposatutako parte-hartze dinamikak talde 
txikietan burutu behar dira. Baina, dinamikak hezkuntza 
espazio batean egiten badira, taldea ikasgelara egokitu 
daiteke, elkar ezagutzeak prozesua erraztu dezakeelako.



HELDUEI ZUZENDUTAKO SAIOAK 
(Hezitzaileak, gurasoak)
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Multzo hau hiru saiok osatzen dute. Hainbat 

dinamikaren bitartez, gai ezberdinak landuko 

dira. Lehen ere aipatu dugun moduan, mate-

rial honen bidez, nerabezaroan harremanen 

kudeaketa birtualaren gaiari buruz hausnartu 

eta ezaguerak berenganatu ahal izango dituz-

te hezitzaile, ama eta aitek, lehen bi saioetan 

jasotako dinamikak erabiliz. 

Hirugarren saioaren helburu bakarra hezitzai-

leak trebatzea izango da, nerabeei zuzendu-

tako saioak dinamizatzeko gai izan daitezen. 

Beraz, gurasoekin ez da saio hau egingo. 

Baliteke hezitzaileek beste hezkuntza eragile 

batzuk trebatzea, hauek ere guraso eta nera-

beentzako saioak gidatu ahal izan ditzaten.

AURKEZPENA

Horregatik, baliabideak aurrezteko helburua-

rekin, dinamiken formulazioak hezitzaileei (H) 

ala gurasoei (G) zuzendutako moldaketa izan-

go du batzuetan.

Jarraian, saio bakoitzaren antolaketa, iraupe-

na eta landuko diren gaiak jaso ditugu:



18 19

1. SAIOA: maitasun erromantikoa

Saio honetan espero den ikasketa:

Kontuan hartuta bai hezitzaileek bai gurasoek 

euren ikuspegitik (pertsona helduen ikuspe-

gia) ezagutzen dutela nerabeen errealitatea, 

lehen saioan lortu nahi da nerabeekin esku 

hartzeko beste leku batean kokatzeko beha-

rraz jabetu daitezela. Beraz, orain kokatzen 

diren puntua eta nerabeekin esku hartzeko 

dituzten moduak zalantzan jartzen has daite-

zela.

Dinamika-zerrenda eta iraupena:

Lehen saioa honako dinamiken arabera egitu-

ratuta dago:

1.1 din Taldean elkar ezagutzea 5 min

1.2 din
Maitasun erromantikoari 
buruzko galdera bereziak

15 min

1.3 din Eztabaida egoera 25 min

1.4 din
Maitasun erromantikoari 
buruzko dinamika

25 min

1.5 din
Maitasun 
erromantikoaren gakoak

25 min

Saioaren iraupen osoa: 1ordu35min

1. saioa Gaia: MAITASUN ERROMANTIKOA 1ordu35min

Sakonki landuko dira maitasun erromantikoarekin erlazionatutako kontuak. 

3. saioa
Gaia: HELDUENTZAKO ETA NERABEENTZAKO GIDEN 
ERABILERA

ordubete

• Nerabeei eta helduei zuzendutako giden erabilpena.
Gurasoekin ez da saio hau egingo.

2. saioa
Gaia: NERABEZAROAREN ONLINE OHITURA, BALIO ETA 
USTEAK

1ordu55min

• Ikerketaren ondorio nabarmenetan sakonduko da, ikuspegi teorikotik kontzeptuak eta, ba-

tik bat, pertzepzio aldaketak barneratzeko.

• Horrekin batera, nerabeenganako eta hauek sare sozialekin duten harremanaren aurrean 

nolabaiteko enpatia sustatzeko lan egingo da baita ere, ohituren gaiari enpatia handiagoz 

aurre egiten ikasteko. Helduek nerabeekiko ezartzen dituzten kontrol jokaerekin zerikusia 

duten gaiak izango dira, horiek maitasun harremanetan kontrolaren normalizaziorako oina-

rriak jar ditzaketelako. Hortik aurrera, modu aktiboan eta aurreko saioetan egindakoaren 

arabera lan egingo da, helburu batekin: helduen birkokatzea nerabeekiko, egoera zeha-

tzek lagundutako gogoetaren bidez.
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1.2 dinamika: maitasun erromantikoari buruzko 
galdera bereziak

Helburua:

Nerabeekin alderatuta, helduak zein egoera-

tan dauden detektatu eta ulertzea eta, horrela, 

egoera horietatik abiatu eta hausnartu ahal 

izatea.

Prozesu pedagogikoaz: laneko ala inguruko 

nerabeei dagokienez helduek dituzten ga-

tazkak miatu, maitasun erromantikoarekin er-

lazionatuta dauden jokaerekin batera. Gaian 

pixkanaka sartzeko eta pertsona parte-har-

tzaileak tailerraren gakoetan kokatzeko mo-

dua izango da.

Iraupena: 15’

Materiala: papelografoa, arbela, kartulina...

Jarraibideak:

1. Galderak egingo dira parte-hartzaile 

bakoitzak libreki erantzun ditzan, gazteria-

rekin duen esperientziatik abiatuta:

• H: Zein elementu edo gairi buruz hitz 

egiten dute lanagatik ezagutzen ditu-

zuen gazteek?

• G: Zein elementu edo gairi buruz hitz 

egiten dute zuen seme-alabek?

• Zein elementu edo gairi buruz ez dute 

hitz egiten?

• Zer da gazteen maitasun harremanei 

dagokienez ulertzea gehien kostatzen 

zaizuena?

2. Galdera egin eta nahi duenak erantzute-

ko aukera zabalik uztea gomendatzen da. 

Hortik aurrera, eztabaida sustatzen saia-

tzea: gainontzeko parte-hartzaileek beren 

bizipenak partekatzen badituzte... aipatu-

tako elementuak idatziko dira, prozesuan 

horren inguruan eraikitzeko asmoz.

1.1 dinamika: taldean elkar ezagutzea

Helburua:

Saioan parte hartzen dutenek elkar ezagutzea 

eta talde barruan kokatzea

Prozesu pedagogikoari dagokionez: taldea 

motibatu, aktiboki parte har dezan.

Iraupena: 5’

Materiala: ø

Jarraibideak:

Parte-hartzaileak biribilean jarriko dira eta aur-

kezpenen txanda irekiko da:

• HEZITZAILEAK (H): parte-hartzailearen 

izena, nerabeekin lan egiten duen lekua 

eta zerbitzuaren deskribapen laburra...

• GURASOAK (G): parte-hartzailearen ize-

na, seme-alaben adina eta sexua...
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1.4 dinamika: maitasun erromantikoaren dinamika

Helburua:

Helduek maitasun erromantikoaz dauzkaten 

ikuskerak landu eta baita nerabeek maita-

sun erromantikoa bizi duten moduaz helduek 

daukaten ikuspegia ere. 

 

Ikusmolde horiek nerabeek dituzten jarrera 

eta ohituretarako testuingurua eratzen duten 

moduaz ohartu, bai sexualitateari bai online 

ohiturei dagokienez.

Jarraibideak:

1. Dinamikaren sarrera:

Parte-hartzaileei adieraziko diegu maitasun 

erromantikoaz dugun ikusmoldea landuko 

dugula, guri dagokigunez pertsona heldu be-

zala, eta nerabeek gaur egun nola bizi duten 

dugun ikuskerari dagokionez.  

2. Planteatutako hiru egoeren inguruko gogoeta:

Parte-hartzaileei kolore bakoitzeko kartulina 

bana eman eta fi txa bakoitzean azaldu be-

har duten egoera aipatuko diegu. Amaitzeko, 

MARRAZKI bat eginez adierazi beharko du-

tela esango diegu. Egoera hauei erantzun be-

harko diete:

Iraupena: 25’

Materiala: 1 eranskineko fi txak

Gorria: nola bizi nuen NIK maitasuna 15 

urte nituenean?

Arrosa: nola bizi dut NIK maitasun erroman-

tikoa gaur egun?

Laranja: nola uste dut bizi dutela gaur egun-

go GAZTEEK maitasun erromantikoa?

3. Ikuspegiak partekatu:

Parte-hartzaileak zutituko dira, erabilgarri da-

goen espazio fi sikoa hartuko dute eta euren 

gogoetak partekatuko dituzte bikoteka, hemen 

proposatutako prozesua jarraituz:

a. Zutitu egingo dira eta, bi minutuz, ma-

rraztu dutena partekatuko dute beste 

parte-hartzaile batekin. Egoera hone-

lakoa izango da:

• Euskal Herrian egiten dugun mo-

duko agurra

• Aurkezpen pertsonala (elkar eza-

gutzen ez badute)

• Kartulina gorrian marraztutakoaren 

aurkezpena

Lehen aurkezpen honen ondoren, beste la-

gun batekin elkartuko dira marrazkia azaldu 

eta besteak adierazi nahi izan duena en-

tzuteko. Eta horrela gainerakoekin, denbora 

amaitzen den arte.

b. Aurreko ariketa errepikatuko da, baina 

agurra inuitek egiten duten modukoa (su-

durrarekin) izan beharko da eta kartulina 

arrosan marraztutakoa aurkeztuko da.

1.3 dinamika: eztabaida egoera

Helburua:

Jarduera honen helburua da pertsonengan 

gatazka kognitiboa piztea, saioan zehar lan-

duko diren edukien inguruan gogoetatsu jar 

daitezen. Hortaz, galdera berezi bat(zu)en bi-

tartez, parte-hartzaileak honakoaz jabetzeko 

ahalegina egingo da: gerta daiteke helduek 

aurreiritziak izatea nerabeek euren maitasun 

harremanak antolatzeko eta bizitzeko dituzten 

moduen inguruan.

Prozesu pedagogikoaz: gazteriarekiko hel-

duek duten posizionamenduaren inguruan 

egon daitekeen problematizazioaz (egoera 

kritikoa) hausnartu.

Iraupena: 25’

Materiala: ø

Jarraibideak:

1. Egoera kritiko bat azaldu: “Egun batean, 

taldeko neska bat iritsi da eta mutil-laguna 

duela esan du,  Interneten ezagututakoa”. 

2. Taldeari galderak egin:

• Zein da zuen erreakzioa?

• Zer esango diozue?

• Zer iruditzen zaizue harreman hau?

• Erreakzio bera al daukazue mutila bal-

din bada?

3. Hausnarketa: neskaren adin bera zutene-

koa gogora dezatela eskatu...

• Nola komunikatzen zinen mutil/neska-

lagunarekin?

• Zure aitak/amak nolabaiteko kontrolik 

ezartzen zuen?

• Nola sentitzen zinen?
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1.5 dinamika: maitasun erromantikoaren gakoak 

Helburua:

Helduen munduaren eta nerabeen munduaren 

artean zubi bat eraikitzea. Pertsona helduen-

gan nerabeekiko enpatia eragitea, norberaren 

bizipenetatik abiatuta eta maitasun erroman-

tikoaren testuinguruan nerabeek izaten dituz-

ten jokaeren inguruko ikuspegi ezinbestean 

negatiboa gaindituz.

Garrantzitsua da pertsona helduek ulertzea 

zein rol burutzen duten maitasunari buruzko 

nerabeen imajinarioaren sorkuntzan. Ohartu 

behar dira baita ere ikuspuntu aldaketa ger-

tatzen dela, adinaren faktoreagatik baino, go-

goeta feminista handitzearekin batera. 

Prozesu pedagogikoaz: maitasun erroman-

tikoaren oinarri teorikoei buruzko gaitasun eta 

ezaguerak fi nkatzea.

Jarraibideak:

1. “Gazki amaitzen den gauza ederra ote de 

maitasuna? Amodioa, sexua eta osasuna. 

Gipuzkoako nerabe eta gazteek maita-

sunari buruz dituzten ideiak” argitalpenetik 

abiatuta, dokumentuak oinarri dituen ho-

nako zortzi ondorioak lantzen ditugu:

Iraupena: 25’

Materiala: 2. eranskineko fi txak

• “Katuen eroa izango da”

• “Liskarrik ez badago, ez dago maitasunik”

• “Ez didazu erantzuten? Ez ignorau!”

• Berdintasuna? Esana da erraz eta egina 

garratz

• “Ez daukate gay herririk”

• “Lodi batengatik utzi ninduen”

• “Kondoirik ez... mutilak kontrolatzen zuela”

• “Ez, hori ez da indarkeria; hori jeloskor 

egotea da”

Horretarako, bikoteka antolatuko dira eta 

aurreko ondorioak jasotzen dituzten argital-

peneko fi txa batzuk banatuko dizkiegu. Fi-

txa bakoitzak argitalpenean agertzen diren 

izenburua eta irudi nagusia erakusten ditu (2. 

eranskina). 

Horietan ikusten dutenaren inguruan gogoe-

ta egiteko eskatuko diegu. Bikoteka hausnar-

tu ondoren, taldeko gainontzekoei ondorioak 

azalduko dizkiete eta dinamizatzaileak argi-

talpenean landutako gogoetara eramango du 

eztabaida. 

Horretarako, garrantzitsua da puntu zehatz 

bakoitzari dagokionez honako alderdietan 

zentratzea:

           

c. Aurreko ariketa errepikatuko da, baina 

agurra inuitek egiten duten modukoa 

(sudurrarekin) izan beharko da eta kar-

tulina arrosan marraztutakoa aurkez-

tuko da.

4. Bateratze-lana:

Aurreko dinamikatik abiatuta, maitasun erro-

mantikoaren inguruko bizipenen (heldue-

nak eta gazteenak) pertzepzioei buruzko 

pentsamendu kritikoa bultzatzeko galderak 

egingo dira.

• Nola sentitu zara ariketa egiten?

• Marrazkia egitea kostatu zaizue? Zer-

gatik?

• Galderei erantzutea kostatu zaizue?

• Antzekoak ala oso ezberdinak al dira 

hiru galderen erantzunak?

• Zeintzuk dira adinen artean aurkituta ko 

ezberdintasunik handienak?

 » Zergatik uste duzu horrela dela?

 » Benetan hainbesteko ezberdinta-

suna dagoela uste al duzue?

 » Zerk aldatu du zuen ikuspegia?

OHARRA: galdera horietatik abiatuko gare-

nez, oso garrantzitsua da erantzunak esen-

tzialismoan erori gabe lantzea. Hau da, alde 

batetik, helduen eta gazteen artean elementu 

komunak egoteak ez du esan nahi jokabide 

guztiak maitasun erromantikoaren ikuspegitik 

eraikita ez daudenik. Izan ere, pertsona hel-

duak ere ikuspegi horretatik hazi dira eta eraiki 

dute maitasunari buruzko euren ikusmoldea. 

Bestetik, ezin ditugu zenbait jokaera nolabait 

“desenkusatu” nerabezaroaren etapan gerta-

tzen diren aitzakiarekin.
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4. Berdintasuna? Esana da erraz eta egina 

garratz

• Izan beharko lukeena eta benetan dena-

ren artean ezberdintasunak adierazten 

dituzte

• Zenbait ezberdintasun zilegitzat jotzen 

dituzte: adibidez, neskek eta mutilek mai-

tasunean jokatzen duten paperari dagoz-

kionak.

5. “Ez daukate gay herririk”

• Aniztasun eredurik eza, batik bat udalerri 

txikietan.

• Jokaera esplizitu aktiboetatik (taldeak legi-

timatutakoak) egoeraren onarpen “teoriko-

ra” igarotzen da.

• Moda kontu bat, arinkeria dela dioten aipa-

menak daude.

6. “Lodi batengatik utzi ninduen!”

• Emakumearen gorputzaren objektualiza-

zio handia ematen da, kontsumo eta desio 

elementu gisa (IKTek lagunduta).

• Pertsona bakoitza den modukoa dela dioen 

baieztapena onartzen da, baina arautik ate-

ratzen dena zigortzen da (diskurtso bikoitza).

• Aipamen gehiago egiten dira gorputzen in-

guruan nortasunen inguruan baino, batez 

ere emakumeen gorputzak kuestionatuz. 

Hauek adierazten dutenez, zailtasunak 

dituzte “lizunegia” eta “itxiegia” izatearen 

artean oreka bilatzeko.

1. “Katuen eroa izango da”: 

• Etorkizunaren eraikuntzaren nahia uga-

lketarekin eta bakardadea ekiditearekin 

lotzen da. Eta oinarri horren gainean altxa-

tuko dira behar sozio-afektiborik gehienak.

• Maitasunari buruzko ideietan, badago 

zenbait mito tradizionalen gaurkotze bat. 

Ez dute euren etorkizuna irudikatzen bizi-

tza osoa pertsona berarekin partekatzen, 

baina momentu bakoitzean sentitzen dute 

beraiekin dagoen pertsona eurentzako 

modukoa (euren “laranja erdia”) dela.

2. “Liskarrik ez badago, ez dago maitasunik” 

• Aurreko belaunaldien maitasunari buruzko 

ideiak erlatibizatu eta zalantzan jartzen di-

tuzte, baina maitasuna eta gatazka (bortitza) 

lotzen dituzte oraindik, maitasunak berezkoa 

duen zerbait balitz bezala. 

• Gatazkaren nolabaiteko normalizazioa ger-

tatzen da: liskarrak modu baketsu eta aser-

tiboan kudeatzeko zailtasuna daukate, tres-

narik ezagatik.

• Jeloskortasuna pertsonek berezkoa duten 

zerbait bezala agertzen da; nahi den eredua

• Desleialtasun sexualari beldur diote eta je-

loskortasuna onartzen dute, harremanaren 

onerako.

3. “Ez didazu erantzuten? Ez ignorau!”

• IKTei esker, bikotekidearen presentzia ia 

etengabea da.

• Neskek hobeto onartzen dute etengabean 

euren bikotekideentzat egon beharra.
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2. SAIOA: nerabezaroaren online ohitura, 

balio eta usteak

Saio honetatik espero den ikasketa:

Nerabeekin egiten duten esku-hartzean hel-

duen birkokatzea lortu asmoz arituko gara 

saio honetan. Hezitzaileen kasuan, lan egi-

ten duten gazteekiko; eta gurasoen kasuan, 

seme-alabekiko. Horretarako, bi munduek 

bereizgarri dituzten elementuak hautemateko 

ahalegina egingo da, enpatiatik arituz. Sare 

sozialen erabilerari dagokionez, heldu eta 

gazteen arteko elkarreragin motan aldaketa 

sustatu nahi da. 

Dinamika-zerrenda eta iraupena:

Pertsona helduei zuzendutako bigarren saio-

ak honako dinamikak jasotzen ditu:

2.1 din Taldean elkar ezagutzea 5 min

2.2 din Eszenaratzea 20 min

2.3 din
Online ohitura, balio 
eta usteei buruzko 
ondorioak

30 min

2.4 din Txartelen dinamika 60 min

Saioaren iraupen osoa: 1ordu55min

7. “Kondoirik ez... mutilak kontrolatzen zuela”

• Teoria ezagutzen dute, baina ez dute es-

trategia nahikorik praktikan euren irizpi-

deak defendatzeko; ez, gutxienez, egoera 

guztietan.

• Sexualitate maskulinoa kontrolaezina den 

iritzia dago, eta harreman sexualaren on-

dorioz gertatzen denaren arduradun nes-

ka dela uste da.

• Distortsioa gertatzen da nahi den harreman 

ereduaren artean (sexua maitasunarekin) eta 

8. “Ez, hori ez da indarkeria; hori jeloskor 

egotea da”

• Euren errealitatetik urrun dagoen zerbait. 

Ez dute euren eguneroko bizitzan identi-

fi katzen.

• Batzuetan normalizatu egiten da, harrema-

nek berezkoa duten zerbait bezala.

• Badira egoerak non indarkeriari indarke-

riarekin erantzuten zaion. Horregatik, eran-

tzun bat ematean, erasoa zilegitzat jo eta 

normalizatu egiten da (ez da plantea tzen 

harremana uztea).

daukaten hezkuntza erreferentzia nagusiaren 

(pornografi a) artean. Azken honetan erakus-

ten da neskek autonomia txikiagoa dutela 

euren sexualitateari buruz erabakiak hartzeko 

eta euren asebetetzea bigarren planoan ge-

ratzen da, mutilarenaren mesedetan.

• Hezkuntza afektibo-sexualean gabeziak 

erakusten dituzte hainbat mailatan: familia, 

eskola eta komunitatean. Kezkak parteka-

tzeko espaziorik eza. 
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2.2 dinamika: eszenaratzea

Helburua:

Helduen eta nerabeen artean zubi bat sor-

tzea mundua eraikitzeko euren errealitateak 

lotzeko. Pertsona helduengan nerabeekiko 

eta hauen errealitatearekiko enpatia eragitea, 

sare sozialen ikuspegi kritiko eta estigmatiza-

tzailetik ulermenean oinarritutako ikuspuntura 

igaroz.

Prozesu pedagogikoaz: aurreko dinamikan 

partekatu dutenetik abiatuta, egoera proble-

matiko posible bat sortu eta nerabeei buruz 

dakigunarekin “alderatu”.

Jarraibideak:

1. Egoera kritikoa planteatu: 

Demagun gazte talde bat parke, plaza edo 

bestelako espazio batean eserita dagoela, 

euren artean hizketan eta, une berean, 

sakelakoak erabiliz beste lagun batzuekin 

erlazionatzen ari direla. Alegia, aldi berean 

komunikatzen ari dira espazio fi siko eta 

birtualean; egoera hau normaltzat jotzen 

dute eta bi komunikazioek garrantzi edo 

lehentasun maila bera dute.

Egoera azaldu eta sor daitezkeen galde-

rak erantzun.

Iraupena: 20’

Materiala: bereizgarria (kapela...)

Honako galderak egin:

• Nola sentituko zinatekete egoera horren 

aurrean?

• Nola erreakzionatuko zenukete egoera 

horren aurrean?

Egoera hau mahaigaineratuko da, helduok 

sarri ulertu ezin dugun zerbait delako. Zen-

tzugabea gerta dakiguke, beharrezkoa ez 

den zerbait. Jokaera horiek gutxietsi edo 

arbuiatzera ere iritsi ohi gara. Batzuetan, 

ikuspegi honetatik, gazteei eskatzen diegu 

sakelakoaren bitartez komunikatzeari utzi 

eta harreman fi sikoari lehentasuna eman 

diezaiotela.

2. Role playing:

• Parte-hartzaileei azalduko diegun mo-

duan, dinamika honetan saiatuko gara, 

gure errealitatetik, nerabeen egoeran 

jartzen, sakelakoarekin egiten duten 

jardueretako baten aurrean haiekiko 

erreakzionatzen dugunean.

• Horretarako, pertsona bati eskatuko 

diogu gurekin ateratzeko, eta gainon-

tzekoei minutu batez zain geratzeko, 

bueltatzen garen arte.

 » Gurekin atera den pertsonari esan-

go diogu taldeari eskatu diogula 

normaltasunez hitz egiteko, plazan 

2.1 dinamika: taldean elkar ezagutzea

Helburua:

Aurreko saioko motibazioarekin konektatzea, 

honakoan landu beharreko gaiekin erlazionatuz. 

Prozesu pedagogikoaz: taldea motibatu, 

modu aktiboan parte har dezan.

Iraupena: 5’

Materiala: papelografoa, arbela, kartulina...

Jarraibideak:

Parte-hartzaileak biribilean jarriko dira, euren 

burua aurkeztuko dute eta bakoitzak esango 

du zein sare sozial erabiltzen d(it)uen.

Aipatutako elementuak idatziko dira, proze-

suan zehar haien gainean eraikitzeko.
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2.3 dinamika: online ohitura, balio eta usteei  
    buruzko ondorioak

Helburua:

Sakelakoaren bitartez elkarri eragiten ari di-

renean, nerabeen jokaerak pertzepzio “hel-

duzentrista” ezberdinetatik tratatzen ditugu. 

Horiek aurkeztuko dizkiogu taldeari, enpatia-

ren bidez aurre egin behar diren uneak itxu-

ragabetzen hasteko. Helduen munduaren eta 

nerabeen munduaren artean dagoen arraila 

txikitzen saiatzea da asmoa. 

Prozesu pedagogikoaz: online ohitura, balio 

eta usteei buruzko gaitasun eta ezaguerak 

fi nkatzea.

Jarraibideak:

“Online kontrolatzen den gauza ederra ote 

da maitasuna? Euskal eta perutar nerabeak 

harremanen kudeaketa birtualean” ikerke-

tan jasotako gakoetatik abiatu, dinamika ho-

netan landuko ditugun kontzeptuetan sakon-

tzeko.

1. Ikustatutako atoloiak: arauaren eremua

2. Ikustatutako atoloiak: ekoizpenaren ere-

mua

3. Internet aisialdirako nire gunea da, sare 

sozialak nire harremanak

4. “Probokatzen ari zen... ala antzeko zer-

bait”. Komunikazio sinbolikoa.

Iraupena: 30’

Materiala: 3. eranskineko fi txak

5. “Eta norekin ari zara hizketan?”. Komu-

nikazio funtzionala.

6. Nire mundua ez da zure mundua

7. Ez egotea: Bazterketa arriskua! Intentsita-

tea, jarraitutasuna eta berehalakotasuna.

8. Pribatutasuna eta intimitatea: mugak mu-

gitu egin dira!

9. Ez dut ezagutzen... beldur naiz! Desco-

nozco… ¡Tengo miedo!

Funtsezkoa da aurreko dinamikan azaldu-

takoa erabiltzea eta horren gainean elemen-

tu hauen esplikazioa eraikitzea, helduek ahal 

den neurri handienean barneratu dezaten.

Horretarako, bikoteak osatuko ditugu eta au-

rretik aipatutako ondorioekin bat datozen argi-

talpeneko ilustrazio batzuk banatuko dizkiegu. 

Bertan ikusten dutenari buruz gogoeta egite-

ko eskatuko diegu. Behin bikoteka hausnar-

tu ondoren, taldeko gainontzekoei ondorioak 

adieraziko zaizkie eta dinamizatzaileak argi-

talpenean landutako gogoetara eramango du 

eztabaida.

Horretarako, garrantzitsua da puntu zehatz 

bakoitzean honako alderdietan zentratzea:

egongo balira bezala. Eta berak 

elkarrizketan naturaltasunez parte 

har dezala esango diogu. Jakinara-

ziko diogu denbora apur bat igaro-

tzen denean, bera hizketan ari den 

bitartean, besotik hartu eta gelatik 

aterako dugula.  

 » Baimena eskatuko diogu buruan 

elementu bereizgarriren bat (kape-

la bat, esaterako) jartzeko. Berez 

sakelakoa dela ulertuko da.

• Taldeko gainontzekoekin bueltatu eta 

hitz egiten hasteko eskatuko diegu.

• Behin elkarrizketa ondo bideratuta da-

goenean eta “sakelako” pertsona akti-

boki parte hartzen ari denean, besotik 

heldu eta bapatean “aterako” dugu el-

karrizketatik.

3. Gogoeta: 

Taldekoei galdetuko diegu nola sentitzen 

diren eta sentimendu horiek erlazionatuko 

ditugu nerabeek izan ditzaketenekin, ba-

patean eskatzen zaienean sakelakoak be-

rehalaxe erabiltzeari uzteko.

• Zein sentimendu eragin dizue edo nola 

sentitu zarete egoera horretan posi-

zio edo paper ezberdin batetik jartze-

rakoan?
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2. Ikustatutako atoloiak: ekoizpenaren eremua

- Esparru honetan edukiak sortzen dira, 

eremu arautzailean ezarritako erregelei 

erantzunez.

- Ekoizpenerako eremu izanik, kalteberata-

sunari eragin diezaioke bereziki. Izan ere:

 » Zenbait portaera bortitz naturaliza-

tu egiten dira.

 » Berehalakotasuna eta biraltasuna 

erakusten ditu.

- Arrail garrantzitsua sortzen da “izan be-

harko lukeena”-ren eta “dena”-ren artean.

- Eremu femeninoa da nagusiki, baina ez 

baztertzailea..

3. “Internet aisialdirako nire gunea da, sare so-

zialak nire harremanak”

- Bi modu ezberdinetan erabiltzen den 

aisialdi jarduera da: 

a. Bakarkako erabilera:

 » Batik bat mutilek egiten dute erabile-

ra hau eremu arautzailean, nahiz eta 

mugak lausoak diren (online jokatu, 

bideoak edo Facebook/Instagram 

profi lak ikusi, musika entzun...).

 » Eremu kolektibotik sustatzen da 

edota atzeraelikatzen da.

b. Erabilera kolektiboa:

 » Batik bat emakumeek egiten dute, 

ekoizpenaren edo ekintzaren ere-

muan (bideoak egin eta kontsul-

tatu, argazkiak sortu, Instagram/

Facebook-eko argazkiak ikusi, 

Whatsapp erabili...).

 » Benetan garrantzitsutzat jotzen de-

naz gain, egunerokoa ere parteka-

tzen da. 

1. Ikustatutako atoloiak: arauaren eremua

- Arauaren eremuan aritzen diren hiru indar 

daude:

a. Sistema patriarkal kapitalista eta 

heteroarautzailea, zeinak maitasun 

erromantikoari buruzko ikusmolde 

zehatzekin erantzun behar dituen 

arauak jartzen dituen. Ikusmolde 

horiek nerabeek egiten dituzten 

argazkietan islatzen dira.

b. Hazten garen gizarte zehatza eta 

hazten garen inguru zabala. 

c. Gertuko lagun-taldea.  

- Hortaz, ikusten dugu ez direla berez 

sare sozialetan espezifi koki aritzen 

diren indarrak; gizarteari eragiten diote, 

oro har. 

- Arauak pasiboa dirudi, baina ez da: 

ekintza motak agintzen ditu eta, ondorioz, 

sarean sortutako argazkiak.

- Eremu maskulinoa da batik bat, baina ez 

baztertzailea. 
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5. “Eta norekin ari zara hizketan?” Komunika-

zio funtzionala.

- Komunikazio zuzen eta argia; telefono 

bidezko ahozko komunikazioa “ordezka-

tzen” du nolabait.

- Konektibitate handiaren ondorioz, kontro-

lerako tresna bihur daiteke.

- Kontrola hainbat maila sozialetan gerta-

tzen da (familiaren barruan, esaterako) 

eta maitasun erromantikoaren testuingu-

ruan indarkeria eragiten duten beste kon-

trol ohitura batzuk normalizatzen ditu.

6. Nire mundua ez da zure mundua

- Helduen mundu errealak nagusiki fi sikoa 

izatea du ezaugarri

- Nerabeen mundu errealak fi sikoa bezain 

birtuala izatea du ezaugarri eta horrela 

onartu behar da

- Sakelakoa/zelularra elkarreraginerako 

tresna nagusi bihurtzen da, bai komunika-

tzeko, bai kolektiboki kontsulta jarduerak 

egiteko. Esparru normatiboko arauek defi -

nitzen dituzten jarraibideak daude azpian. 

Arauaren eremu hori zuzenean erlaziona-

tuta dago genero sistemarekin.

4. “Probokatzen ari zen... ala antzeko zer-

bait”. Komunikazio sinbolikoa.

- Komunikazio mota honek kanpoko mun-

duan aurkezten gaitu eta bere aurrean 

kokatzen gaitu.

- Bikotekidearengandik zenbait erreakzio 

lortzeko erabiltzen da, sarera argazki 

mota zehatzen bat igotzerakoan.

- Askotan, argazkiak kontrol pasibo ele-

mentu gisa erabiltzen dituzte neskek eta 

kontrol aktibo elementu gisa mutilek.
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8. Pribatutasuna eta intimitatea. Mugak 

mugitu egin dira!

- Mundu birtuala mundu fi sikoaren maila 

berean dagoela onartzean, beste posi-

zio batetik ulertu dezakegu eguneroko 

bizitzako uneak sare sozialetan argaz-

kien bitartez hedatzearen garrantzia, sare 

birtualarekin partekatzen baitira sare fi -

sikoan bizi izandako elementuak. 

- Beharrezkoa da nerabeekin lan egitea 

ez soilik sare sozialetara igotzen dituzten 

edukien ekoizle diren neurrian, baizik eta 

hauen erabilpen desegokia egin dezake-

ten eragile gisa. Sarritan ondoren egiten 

den edukien erabilerak ekartzen ditu ara-

zoak, eta ez edukiek beraiek.

9. Ez dut ezagutzen... Beldur naiz!

- Helduek dituzten beldur edo kezkarik 

handienak mundu birtualaren inguruko 

ezjakintasunetik datoz. Beraz, mundu 

hori nerabeen ikuspegitik eta hauek egi-

ten dituzten erabileretatik ezagutzen ikas-

teak beldurrak gainditzen lagundu lezake 

eta, horrela, nerabeek sarea erabiltzeko 

arauak hobetu litezke.

7. Ez egotea: Bazterketa arriskua! Intentsita-

tea, jarraitutasuna eta berehalakotasuna.

- Nerabeen konektibitatearen ezaugarri di-

ren jarraitutasuna eta berehalakotasuna 

ulertzeko, kontuan hartu behar da mundu 

birtuala mundu fi sikoa bezain garrantzi-

tsua dela beraientzat. Konektatuta ez 

egotea fi sikoki talde batean hitz egin ezi-

nik egotea bezalakoa da gazteentzat. 

- Konektatuta egon ezinak bakartu egiten 

du, informazio trukea azkarra delako.

- Hortaz, beharrezkoa da helduek online 

harremanak harreman fi sikoak bezain ga-

rrantzitsutzat jotzea. 
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2. Egoerak jasotzen dituzten txartelen banaketa:

Alde urdinean ikerketa kualitatiboan eta gida 

diseinatzako saioetan jasotako egoera kri-

tikoak agertzen direla azalduko da. Berdean, 

erantzun edo jokaera posible bat agertzen 

da. Hortaz, berdea proposatzen den erantzun 

edo erreakzio bat da; hau da, ez du adieraz-

ten derrigor eman behar den erantzuna, baizik 

eta dinamizatzaileari lagunduko dion gidatzat 

jo behar da, heldua dagoen arazoaz jabe-

tu dadin eta egoerari babesaren ikuspegitik 

erantzuna emateko aukera egon dadin.

Dinamikan parte hartzen ari den pertsona bati 

eskatuko zaio txartel bat hartzeko eta, soilik 

alde urdina irakurri ondoren, egoera horren 

aurrean nola erreakzionatuko lukeen azaltzen 

saiatzeko. Taldeko gainontzekoek ekarpenak 

egin ahal izango dituzte, erreakzionatzeko 

modu horren inguruan hausnartzeko eta hura 

hobetzeko. Modu berean, dinamizatzaileak 

proposamenak indartu edo/eta bultzatu be-

harko ditu, teoria eta lehen bi saioetan aurkez-

tutako ondorioak erabiliz.

Bai bakarka bai taldean, honakoari buruz go-

goeta egingo dute: 2.3 dinamikan (online ohi-

tura, balio eta usteei buruzkoa) jasotako ondo-

rioak entzun ondoren, arruntean izaten duten 

erreakzioaren ordez beste bat izango lukete? 

Modu enpatikoagoan erreakzionatzeko auke-

rarik egongo litzateke?

Alde berdeak erreakzioak bultzatzeko balioko 

du, taldeari parte hartzea kostatzen bazaio, 

eta baita aurreko dinamikan landutakoan 

kokatzeko ere. Ez erabiltzeko aukera ere ba-

dago, batik bat prestatuta dagoelako ariketa 

dinamizatzailerik gabe egiten bada baliatze-

ko. Erreakzio ezberdinen inguruko gogoeta 

amaitu ondoren, beste pertsona bati eskatuko 

zaio beste txartel bat hartzeko, ariketa erre-

pikatu asmoz.

OHARRA: Normala da txartel guztiak ez era-

biltzea; ez da behartu behar. Gerta liteke baita 

ere txartel bat erabiliz besteetan agertzen di-

ren gaiak ukitzea; erabilera ere ez da behartu 

behar. Garrantzitsuena hausnarketa egitea da 

eta, horrela, saioetan zehar landutako gai ez-

berdinak barneratzea. 

2.4 dinamika: txartelen dinamika

Helburua:

Pertzepzioen inguruan lan egin eta beste po-

sizio batean kokatzeko konponbideak eman, 

kontuzko egoera azpimarragarriei aurre egi-

teko.

Prozesu pedagogikoaz: online ohitura, balio 

eta usteen inguruko gaitasunak eta ezague-

rak fi nkatu.

Jarraibideak:

1. Dinamikaren aurkezpena:

Dinamikan zehar erabiliko diren txartelek 

alde batetik egoera zehatz bat agertzen 

dute (A aldea, urdina) eta bestetik (B al-

dea, berdea) erreakzio bat.

Adibidez:

Lagun-talde batek kalean 
topo egin du. Ez dira 

euren artean hizketan ari, 
baina sakelakoan idazten 

ari dira.

→ Egoera horretan 
bazaude, zer egiten 
duzu? Zer esan ohi 
diezu?

Ez diet ezer esaten, 

euren mundu 

birtualarekin 

erlazionatzen ari direla 

ulertzen dudalako.

Iraupena: 60’

Materiala: 4. eranskineko txartelak hezitzaileentzat, eta 5. eranskinekoak gurasoentzat

Karta hauen bitartez, egoera zehatzak bul-

tzatu nahi dira, publiko helduak taldean 

gogoeta egin dezan egoera bakoitzaren 

inguruko erreakzioei buruz. 5. eranskineko 

azken hiru txartelak (bihotz gorria darama-

tenak), diseinatuak izan dira helduak nera-

be zeneko esperientziarekin konekta dezan, 

horrela bi belaunaldien arteko enpatia eta 

elkar ulertzea sustatuz. Bi kasuetan maita-

sun erromantikoak zerikusia du esperientzia 

horiekin. Horretarako, txartelaren hasie-

ran deskribatutako egoeraren aurrean nola 

erreakzionatzen duen galdetu beharrean, 

bere nerabezaroan bizi izandako kontrol 

egoeraren bat, maitasun erromantikoarekin 

erlazionatutakoa, gogoratzen ote duen gal-

detzen zaio. 

Era berean, saioaren dinamizatzaileak pro-

posamenak indartu edo/eta bultzatu be-

harko ditu, teoria eta lehen bi saioetan aur-

keztutako ondorioak (maitasun erromantikoa 

eta nerabeek Interneten dituzten ohituren 

arteko erlazioa) erabiliz.
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NERABEEI ZUZENDUTAKO 
SAIOAK

3. SAIOA: gurasoei eta nerabeei zuzendutako 

giden erabilera

Saio honetan espero den ikasketa:

Azkenik, hirugarren saioan, hezitzaileekin lan-

duko da nerabeei eta helduei zuzendutako 

giden erabilera.

Dinamika-zerrenda eta iraupena:

Azken saio honek ez du dinamika zehatzik ja-

sotzen; giden aurkezpena egingo da

Saioaren iraupen osoa: ordubete

Iraupena: 60´

Materiala: nerabeei zuzendutako saioak

Helburua: 

Hezitzaileek helduei eta nerabeei zuzendu-

tako giden funtzionamendua barneratzea.

Prozesu pedagogikoaz: online ohitura, balio 

eta usteei buruzko gaitasunak eta ezaguerak 

fi nkatzea.

Jarraibideak:

Talde bakoitzarentzat diseinatutako materiala 

aurkeztuko da, urratsez-urrats helburuak, ja-

rraibideak eta funtzionamendu orokorra erre-

pasatuz.

Helduei zuzendutako tailerrek saio hauetan 

landu diren eskema eta eduki berberak man-

tentzen dituzte. 

Nerabeei zuzendutako gidak, aldiz, modu ko-

lektiboan erantzun beharreko egoera kritiko 

gehiago planteatzen dituzten dinamikak bil-

tzen ditu. Horrela, gazteriak egoera horiei aurre 

egiteko baliabideak eskuratzea lortu nahi da.
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Bigarren multzo honek nerabeei zuzendutako 

hiru saio biltzen ditu. Helduei (hezitzaile eta 

guraso) zuzendutako saioak bezala, dinamika 

ezberdinen bitartez hainbat gai lantzeko disei-

natuta daude.

Saio hauen helburu nagusia da nerabeak 

sentsibilizatzea sare sozialetan egiten dituz-

ten erabilpenen inguruan eta, euren harrema-

nei dagokienean (bai adiskidetasun bai maita-

sunezkoak), sareetan eta sareen bidez egiten 

duten eraikuntzaren inguruan. 

Beraz, maitasun erromantikoaren eraikuntza 

sakonki landu ondoren, kontrol egoerak azter-

tuko dira, lehenik eta behin horien kontzientzia 

hartuz eta gero nola kudeatu eta haien aurrean 

nola birkokatu aztertuz. Gainera, online mun-

duan pertsona sareak nola eraikitzen diren ere 

ikusiko da. Sare hauek arazoak ekar ditzakete, 

lehen begiratuan argitaratutakoak elementu 

problematikorik ez duela dirudienean ere. 

AURKEZPENA

Modu transbertsalean, saio guztietan nerabe 

eta helduen artean egon daitekeen ikuskera 

arrailaren inguruko sentsibilizazio lana egin-

go dugu. Uste baitugu arrail honek zailta-

sunak sor ditzakeela sare sozialekin zeriku-

sia duten eta tentsioa eragiten duten gaiak 

aztertzerakoan.   

Bertan gertatuko diren bizipen praktikoetatik 

abiatuta, saio hauek ezagutzak eraiki nahi 

dituztela errepikatzea beharrezkoa iruditzen 

zaigu. Zentzu honetan, garrantzi handikoa da 

bizipenei espazioa uztea eta horren ondorio 

da jarraian aurkeztutako eduki eta dinamikek 

nolabaiteko malgutasuna behar izatea. Saio 

bakoitza eta bertan gertatzen dena talde ba-

rruan jazotako elkarreraginek baldintzatuko 

dituzte.

Segidan, saio bakoitzaren antolaketa, iraupe-

na eta landu beharreko gaiak jasotzen dira:
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1. SAIOA: maitasun erromantikoa

Saio honetan espero den ikasketa:

Nerabeei zuzendutako lehen saioan, maita-

sunaren gure eguneroko kudeaketan integra-

tuta dauden maitasun erromantikoari buruzko 

elementuak landu nahi dira. Horretarako, bes-

te kokagune batetik birformulatuz, praktika 

edo jokaera ezberdinak deseraiki egin dai-

tezkeela jakinarazi nahi zaie. Ariketa honen bi-

tartez lortu nahi da nerabeek zalantzan jartzea 

euren egungo iritzia eta maitasun harremanak 

ulertzeko moduak.

Dinamika-zerrenda eta iraupena:

Lehen saioa honako dinamiken baitan 

egituratuta dago:

1.1 din Taldean elkar ezagutzea 10 min

1.2 din
Maitasun erromantikoari 
buruzko sarrera

15 min

1.3 din
Maitasun erromantikoari 
buruzko dinamika

15 min

1.4 din
Maitasun 
erromantikoaren gakoak

20 min

Saioaren iraupen osoa: ordubete

1. saioa Gaia: MAITASUN ERROMANTIKOA ordubete

Maitasun erromantikoarekin erlazionatutako gaiak sakonki landuko dira.

3. saioa
Gaia: NERABEEN BIRKOKATZEA EUREN OHITURA, BALIO 
ETA USTEEN AURREAN

50min

• Modu aktiboan eta aurreko saioetan egindakoan oinarrituta lan egingo da, ikasitakoa 

fi nkatzea lortu aldera.

2. saioa
Gaia: KONTROL JOKAEREI IKUSGARRITASUNA EMAN, 
ETA PRIBATUTASUN ETA IRUDIAREN INGURUKO 
SENTSIBILIZAZIOA

1ordu35min

• Sare sozialen erabilerarekin zerikusia daukaten kontrol jokaeren ikusgarritasuna 

landuko da. 

• Baita pribatutasun eta irudiaren inguruko sentsibilizazioa ere.
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Helburua:

Jarduera honen helburua da pertsonengan 

gatazka kognitiboa piztea, saioan zehar eure-

kin partekatuko diren edukien inguruan haus-

narketa egoeran jar daitezen. Hortaz, galdera 

zehatz bat(zu)en bitartez, pertsonek honakoaz 

kontzientzia hartzea bilatuko da: euren jokae-

rak inguru espezifi ko batean eraiki dira eta, 

ondorioz, epe luzera kaltegarriak gerta dai-

tezkeen portaera batzuk barneratuta dituzte. 

Prozesu pedagogikoaz: maitasun erroman-

tikoaren inguruko jokaerak esploratu, gaian 

pixkanaka sartzeko modu gisa eta parte-har-

tzaileak tailerraren gakoetan kokatzeko.

Jarraibideak:

Egoera kritiko bat planteatuko da, argazkia 

erabiliz (6. eranskina):

Honako galderak egingo dira:

• Zer iruditzen zaizue irudi hau? Maitasuna 

al da? Ez al da maitasuna?

• Zuen burua ikusten al duzue egoera ho-

rretan?

1.2 dinamika: maitasun erromantikoaren 
inguruko sarrera
Iraupena: 15’

Materiala: 6. eranskineko fi txa

Helburua:

Antzeman eta ulertu nerabeen eta euren gura-

soen artean zein gatazka egoera dauden, eta, 

modu horretan, egoera horietatik abiatu eta 

haien gainean eraiki.

Gaian pixkanaka sartzeko modua ere bada, 

parte-hartzaileak tailerraren gakoetan kokatuz 

eta nerabeengan helduekiko enpatia bultza-

tuz.

Prozesu pedagogikoaz: taldea motibatu, 

modu aktiboan parte har dezan.

Jarraibideak:

Parte-hartzaileak biribilean jarriko dira eta, 

txandaka, beren burua aurkeztuko dute: izena 

eta adina. Parte-hartzaile guztien aurkezpe-

nen ondoren, lehen saio honen gaian sartzeko 

unea iritsiko da. Honakoaz pentsaraztea da 

xedea: gurasoekin zein egoera kritikotan aur-

kitu diren, maitasun erromantikoarekin zeriku-

sia duten gaiei dagokienez.

Horretarako, hau galdetu dezakegu: Zeintzuk 

dira zuen maitasun harremanen inguruan gu-

rasoekin dituzuen gatazka nagusiak?

Galdera bota eta nahi duenari lehenengo 

erantzuteko aukera zabalik uztea gomenda-

tzen da. Hortik aurrera, eztabaida sustatzeko 

ahalegina egingo da. Horretarako bide bat 

litzateke lehen erantzunetik abiatzea, gainon-

tzekoei ere hori bera gertatzen zaien galdetuz.

1.1 dinamika: taldean elkar ezagutzea eta 
problematizazio egoera
Iraupena: 10’

Materiala: ø
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c. Aurreko ariketa errepikatuko da, baina 

agurra inuitek egiten duten modukoa 

izan beharko da (sudurrarekin) eta 

kartulina arrosan marraztutakoa aur-

keztu beharko da.

d. Ariketa errepikatuko da, eskuarekin 

agurtuz eta kartulina laranjan adie-

razitakoa partekatzen duten bitartean 

eskuak emanda mantenduz.

1.3 dinamika: maitasun erromantikoari buruzko 
dinamika

Helburua:

Maitasun erromantikoari buruz nerabeek 

euren buruekiko dituzten ikusmoldeak aztertu 

eta ikusi gazte hauek nola uste duten helduek 

maitasun hori bizi dutela. Hortaz, dinamika 

honen xedea da ikusmolde horiek nerabeen 

jarrera eta ohituretarako oinarri direla oharta-

raztea, bai sexualitateari, bai online ohiturei 

dagokienez.

Jarraibideak:

1. Dinamikaren sarrera:

Parte-hartzaileei azalduko diegu maitasun 

erromantikoaz nerabe bezala daukaten 

ikuspegia landuko dugula eta baita euren 

ikuspegitik helduek hura nola bizi duten 

ere.

2. Planteatutako hiru agertokiei buruzko 

hausnarketa:

Parte-hartzaileei kolore bakoitzeko kartulina 

bana eman eta fi txa bakoitzean azaldu be-

har duten egoera agertuko zaie. Amaitzeko, 

MARRAZKI bat eginez adierazi behar dutela 

zehaztuko diegu. Egoera hauei erantzun be-

harko diete:

Iraupena: 15’

Materiala: 1 eranskineko fi txak

• Gorria: nola bizi dut maitasun erromantikoa?

• Arrosa: nola uste dut bizi dutela maitasun 

erromantikoa nire adiskideek?

• Laranja: nola uste dut bizi dutela maitasun 

erromantikoa helduek?

3. Ikuspegiak partekatzea:

Parte-hartzaileak zutitu egingo dira, era-

bilgarri dagoen espazioa hartuko dute 

eta, bikoteka, euren gogoetak partekatuko 

dituzte, hemen planteatutako prozesua ja-

rraituz:

a. Zutitu egingo dira eta, bi minutuz, 

beste parte-hartzaile batekin parte-

katuko dute marraztu dutena. Egoera 

honakoa izango da:

 » Euskal Herrian egiten dugun mo-

duko agurra

 » Aurkezpen pertsonala (elkar eza-

gutzen ez badute)

 » Kartulina gorrian marraztuta-

koaren aurkezpena

b. Partekatze honen ondoren, marrazkia 

beste norbaiti erakutsi beharko diote 

eta beste pertsona horrek adierazi nahi 

izan duena entzun. Eta horrela gaine-

rakoekin, denbora amaitzen den arte.
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• Berdintasuna? Esana da erraz eta egi-

na garratz

• “Ez daukate gay herririk”

• “Lodi batengatik utzi ninduen”

• “Kondoirik ez... mutilak kontrolatzen 

zuela”42

• “Ez, hori ez da indarkeria; hori jeloskor 

egotea da”

Horretarako, bikoteka antolatuko dira eta 

aurreko ondorioak jasotzen dituzten argi-

talpeneko fi txa batzuk banatuko dizkiegu. 

Fitxa bakoitzak argitalpenean agertzen di-

ren izenburua eta irudi nagusia erakusten 

ditu (2. eranskina). 

Horietan ikusten dutenaren inguruan go-

goeta egiteko eskatuko diegu. Bikoteka 

hausnartu ondoren, taldeko gainontzekoei 

ondorioak azalduko dizkiete eta dinamiza-

tzaileak argitalpenean landutako gogoeta-

ra eramango du eztabaida. 

Horretarako, garrantzitsua da puntu ze-

hatz bakoitzari dagokionez honako alder-

dietan zentratzea:

4 Jatorrian: “Kondoirik ez… Que el chico controlaba”

1. “Katuen eroa izango da”: 

• Etorkizunaren eraikuntzaren nahia uga-

lketarekin eta bakardadea ekiditearekin 

lotzen da. Eta oinarri horren gainean altxa-

tuko dira behar sozio-afektiborik gehienak.

• Maitasunari buruzko ideietan, badago 

zenbait mito tradizionalen gaurkotze bat. 

Ez dute euren etorkizuna irudikatzen bizi-

tza osoa pertsona berarekin partekatzen, 

baina momentu bakoitzean sentitzen dute 

beraiekin dagoen pertsona eurentzako 

modukoa (euren “laranja erdia”) dela.

1.4 dinamika: maitasun erromantikoaren gakoak

Helburua:

Gogoeta sustatzea, aurreko dinamikatik abia-

tuta eta jarraian jasotako galderen bitartez. 

Maitasun erromantikoarekin zerikusia duten 

gure bizipenei (nerabeenak eta helduenak) 

buruzko ikusmoldeen inguruan pentsamendu 

kritikoa bultzatu nahi da. 

Hortaz, garrantzitsua da planteatutako galde-

rak kontuan hartzea ez hainbeste ariketaren 

ikuspegitik, baizik eta kartulinetan marraz-

teko parte-hartzaileek egin behar izan duten 

(auto)-hausnarketatik. 

Prozesu pedagogikoaz: maitasun erroman-

tikoaren oinarri teorikoen gainean, gaitasun 

eta ezagutzak fi nkatzea.

Jarraibideak:

1. Hausnarketarako galderak:

Garrantzitsua da Internetek eta sare sozia-

lek nerabeen maitasun erromantikoaren 

inguruko bizipenetan jokatzen duten pa-

perari buruz ikertzen hastea.

• Nola sentitu zara ariketa hau egiten?

• Marrazkia egitea kostatu zaizue? 

Zergatik?

Iraupena: 20’

Materiala: 2. eranskineko fi txak

• Galderak erantzutea kostatu zaizue? 

Zergatik?

• Antzekoak ala oso ezberdinak al dira 

hiru galderen erantzunak? Zergatik?

• Zeintzuk dira adinaren arabera aurkitu-

tako ezberdintasunik handienak?

 » Zergatik uste duzue gertatzen 

dela?

 » Ezberdintasun horiek benetan exis-

titzen direla pentsatzen duzue?

 » Maitasuna bizitzeko moduan, nes-

ken eta mutilen artean ezberdinta-

suna dagoela uste duzue?

Galdera hauetatik abiatuta, biziki garran-

tzitsua da erantzunen zergatia parte-har-

tzaileen nerabe izaeran dagoela pentsatu 

gabe lan egitea.

2. “Gazki amaitzen den gauza ederra ote de 

maitasuna? Amodioa, sexua eta osasuna. 

Gipuzkoako nerabe eta gazteek maita-

sunari buruz dituzten ideiak” argitalpenetik 

abiatuta, honako zortzi ondorioak landuko 

ditugu:31

• “Katuen eroa izango da” 

• “Liskarrik ez badago, ez dago maitasunik”

• “Ez didazu erantzuten? Ez ignorau!”

3 Ondorio hau amaieran erabiltzea aukera ona da hurrengo 
saiorako zubi bat eraikitzeko. 
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4. Berdintasuna? Esana da erraz eta egina 

garratz

• Izan beharko lukeena eta benetan dena-

ren artean ezberdintasunak adierazten 

dituzte.

• Zenbait ezberdintasun zilegitzat jotzen 

dituzte: adibidez, neskek eta mutilek mai-

tasunean jokatzen duten paperari dagoz-

kionak.

5. “Ez daukate gay herririk”

• Aniztasun eredurik eza, batik bat udalerri 

txikietan.

• Jokaera esplizitu aktiboetatik (taldeak legi-

timatutakoak) egoeraren onarpen “teoriko-

ra” igarotzen da.

• Moda kontu bat, arinkeria dela dioten aipa-

menak daude..

6. “Lodi batengatik utzi ninduen!”

• Emakumearen gorputzaren objektualiza-

zio handia ematen da, kontsumo eta desio 

elementu gisa (IKTek lagunduta).

• Pertsona bakoitza den modukoa dela 

dioen baieztapena onartzen da, baina 

arautik ateratzen dena zigortzen da (dis-

kurtso bikoitza).

• Aipamen gehiago egiten dira gorputzen in-

guruan nortasunen inguruan baino, batez 

ere emakumeen gorputzak kuestionatuz. 

Hauek adierazten dutenez, zailtasunak 

dituzte “lizunegia” eta “itxiegia” izatearen 

artean oreka bilatzeko.

2. “Liskarrik ez badago, ez dago maitasunik” 

• Aurreko belaunaldien maitasunari buruzko 

ideiak erlatibizatu eta zalantzan jartzen 

dituzte, baina maitasuna eta gatazka (bor-

titza) lotzen dituzte oraindik, maitasunak 

berezkoa duen zerbait balitz bezala. 

• Gatazkaren nolabaiteko normalizazioa 

gertatzen da: liskarrak modu baketsu eta 

asertiboan kudeatzeko zailtasuna dauka-

te, tresnarik ezagatik.

• Jeloskortasuna pertsonek berezkoa duten 

zerbait bezala agertzen da; nahi den ere-

dua

• Desleialtasun sexualari beldur diote eta je-

loskortasuna onartzen dute, harremanaren 

onerako

3. “Ez didazu erantzuten? Ez ignorau!”

• IKTei esker, bikotekidearen presentzia ia 

etengabea da.

• Neskek hobeto onartzen dute etengabean 

euren bikotekideentzat egon beharra..
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2. SAIOA: kontrol jokaerei ikusgarritasuna eman, 

eta pribatutasun eta irudiaren 

inguruko sentsibilizazioa

Saio honetan espero den ikasketa:

Bigarren saio honetan diseinatutako dina-

mikak zuzenduta daude antzematera, ba-

tetik, bikotekideak burutu ditzakeen kontrol 

praktikak eta, bestetik, itxuraz kaltegabeak 

diren argazkiak argitaratzeak dakartzan arris-

kuak, eta Interneten eta kanpoan gerta dai-

tezkeen jazarpen egoeratan inkontzienteki 

jokatu dezakeen rola. 

Horretarako, lan egingo da parte-hartzaileak 

ohartu daitezen dauden arriskuez eta Inter-

neten eta Internetetik kanpo jazarpen kasue-

tan jokatu dezaketen rol aktiboaz. Eta hori, 

askotan neskengan egiten den kontrolaz eta 

ezezkoa emateko eskubideaz kontzientzia 

hartzen duten bitartean. Lortu nahi da ne-

rabeak konturatzea ia argazki mota guztiak 

arriskutsuak izatera irits daitezkeela eta baita 

prebentziorako mekanismoak identifi katzea 

ere. Era berean, lan egingo da jasan ditzake-

ten kontrol modu ezberdinak eta haien on-

dorioak identifi katu ditzaten, ezartzen dituen 

eragilearen arabera: familia, lagunak edota 

bikotekidea.

Dinamika-zerrenda eta iraupena:

Bigarren saioa honako dinamiken inguruan 

egituratuta dago:

2.1 din
Aurkezpenerako galdera 
bereziak

15 min

2.2 din
Ikusgarritasunari 
buruzko eztabaida

10 min

2.3 din
Pribatutasunari buruzko 
eztabaida

10 min

2.4 din
Kontrol harremanen 
taulari buruzko dinamika

30 min

2.5 din
Argazkiaren eta kontrolik 
gabeko sarearen 
eraikuntzaren dinamika

30 min

Saioaren iraupen osoa: 1ordu35min

7. “Kondoirik ez... mutilak kontrolatzen zuela”

• Teoria ezagutzen dute, baina ez dute es-

trategia nahikorik praktikan euren irizpi-

deak defendatzeko; ez, gutxienez, egoera 

guztietan.

• Sexualitate maskulinoa kontrolaezina den 

iritzia dago, eta harreman sexualaren on-

dorioz gertatzen denaren arduradun nes-

ka dela uste da.

• Distortsioa gertatzen da nahi den harre-

man ereduaren artean (sexua maitasuna-

8. “Ez, hori ez da indarkeria; hori jeloskor 

egotea da”

• Euren errealitatetik urrun dagoen zerbait. 

Ez dute euren eguneroko bizitzan identi-

fi katzen.

• Batzuetan normalizatu egiten da, harrema-

nek berezkoa duten zerbait bezala.

• Badira egoerak non indarkeriari indar-

keriarekin erantzuten zaion. Horregatik, 

erantzun bat ematean, erasoa zilegitzat jo 

eta normalizatu egiten da (ez da plantea-

tzen harremana uztea).

rekin) eta daukaten hezkuntza errefe-

rentzia nagusiaren (pornografi a) artean. 

Azken honetan erakusten da neskek auto-

nomia txikiagoa dutela euren sexualitateari 

buruz erabakiak hartzeko eta euren ase-

betetzea bigarren planoan geratzen da, 

mutilarenaren mesedetan.

• Hezkuntza afektibo-sexualean gabeziak 

erakusten dituzte hainbat mailatan: familia, 

eskola eta komunitatean. Kezkak parteka-

tzeko espaziorik eza.
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Helburua:

Jarduera honen helburua da pertsonengan 

gatazka kognitiboa piztea, saioan zehar lan-

duko diren edukien bitartez. Hortaz, galdera 

zehatz bat(zu)en bidez, nerabeek honakoaz 

kontzientzia hartzea bilatuko da: nola euren 

jokaerak inguru espezifi ko batean eraiki diren 

eta nola, beraz, epe luzera kaltegarriak ger-

ta daitezkeen kontrolaren onarpenari buruzko 

portaera batzuk barneratuta dituzten. 

Prozesu pedagogikoaz: ikusgarritasunaren 

inguruko problematizazio posible (egoera kri-

tiko) bati buruz gogoeta egitea.

Jarraibideak:

Argazkiak erabiliz (8. eranskina) egoera kritiko 

bat planteatuko da

Honako galderak egingo dira:

• Zer iruditzen zaizue irudi hau?

• Nola kalifi katuko zenukete?

2.2 dinamika: ikusgarritasunari buruzko 
eztabaida
Iraupena: 10’

Materiala: 8. eranskineko irudiak

111

11 https://porlosderechossexualesyreproductivos.fi les.
wordpress.com/2015/10/pub_amor_romantico_cast_fi nal.pdf

Helburua:

Nerabeek erabiltzen dituzten sare sozial ez-

berdinak detektatzea, komunikatzerakoan 

partekatzen dutenaren bitartez. Era berean, 

sexu eta adinaren arabera erabileran dagoen 

ezberdintasunari ikusgarritasuna ematea.

Gaiari pixkanaka heltzeko eta parte-hartzai-

leak tailerraren gakoetan kokatzeko modua 

ere bada.

Jarraibideak:

Sare sozial erabilienak jasoko dituen pape-

lografoa prest eduki behar da. Sare sozial 

horien artean agertu beharko da nerabeek 

hainbeste erabiltzen ez dutela badakigun bat, 

zeina helduek erabiltzen duten. 

Adibidez: zutabeetan ager daitezke Ins-

tagram, Snapchat, Whatsapp, Facebook, … 

Tailerra egingo dugun momentuan nerabeek 

aktiboki erabiltzen duten edozein sare sozial 

izan daiteke. Garrantzitsua da nerabeei guk 

pentsatu ez ditugun beste sare batzuk gaine-

ratzeko aukera uztea.

Zutitu egingo dira eta euren izenak idatziko di-

tuzte gehien erabiltzen dituzten sare sozialen 

zutabeetan.

Galdetuko diegu:

• Zertarako erabiltzen dituzte?

• Norekin eta norenganantz?

• Zenbat denbora eskaintzen diete?

Guztiek beren izena jarri dutenean, papelo-

grafoaren errepaso bat egingo da eta ikus-

garritasuna emango zaio beraiek eta helduek 

erabilitako sare sozialen artean dagoen ez-

berdintasunari.

2.1 dinamika: aurkezpenerako galdera bereziak

Iraupena: 15’

Materiala: 7. eranskineko taula
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Helburua:

Dinamikaren bitartez, kontrolarekin zerikusi 

handia duten eta nerabeen artean normali-

zatuta dauden ekintzen dekonstrukzioan lan 

egitea da helburua. Oso normalizatuta dau-

de, Whatsapp bidez egiten den irakurketa eta 

lokalizazio kontrola oso ohikoa delako, oro har; 

hots, lagunek zein gurasoek egiten dute. Hor-

taz, kontrol hori bikotekideak egiten duenean, 

ez da besteek egindakotik ezberdintzen, eta 

ez da identifi katzen kontrol jokaera horren az-

pian zer dagoen. Bikotekideak egindako kon-

trolak harreman handia du maitasun erroman-

tikoari buruzko ikusmoldeekin, hau da, kontrol 

hori erabat lotuta dago indarkeria matxistatzat 

jo dezakegun jokaera batekin.

Jarraibideak:

Planteamenduaren abiapuntua da kontrola-

ren gaia mahaigaineratzea ekintza normaliza-

tuetatik hasiz, hau da, nerabeak bere lagun-

taldearekin duen harremanari arreta eskainiz. 

Gero, egoera horiek maitasun harremane-

tan planteatuko dira, eta lehen eta bigarren 

egoerek eragiten dituzten sentimenduak lan-

duko dira, ezberdintasuna azpimarratzearren.

2.4 dinamika: kontrol harremanei buruzko 
dinamika
Iraupena: 30’

Materiala: 10. eranskineko taula

Dinamikaren azalpena:

Hiru zutabeko papelografoa aurkeztuko dugu8:1

• “Kontrol egoerak gogoan izan”

• “Nola sentitzen zarete?”

• “Zer egin ohi duzu?, “Nola erantzuten 

diozu horrelako kontrol egoerari?”

Sare sozialen inguruko kontrolaz arituko gare-

la aipatuko dugu. 

Galdera irekia:

Modu irekian galdetuko dugu norbaitek sare 

sozial edo/eta teknologia berrien bitartez bizi 

izandako kontrol egoeraren bat partekatu nahi 

duen.

Oharra: Esperientziak esaten digu ikerketa 

egin zen garaian, 2017-18an, komunikatzeko 

(eta kontrolerako espazio gisa) erabiltzen zen 

sarerik handiena Messenger/Whatsapp zela9.2

8 Dinamika hau komunikazio funtzionalaren (Whatsapp) zein 
sinbolikoaren (argazkiak) kontroletik abiatuta egin daiteke, 
lehen aurkeztutako eztabaida bikoitza abiapuntu hartuta.

9 Messenger Ayacuchon eta Liman batik bat, ikerketaren 
beste guneetan komunikaziorako sarea batez ere Whatsapp 
zen bitartean.. 

Helburua:

Jarduera honen helburua da pertsonengan 

gatazka kognitiboa piztea, saioan zehar par-

tekatuko diren edukien inguruan hausnarketa 

egoeran jar daitezen. Hortaz, galdera zehatz 

bat(zu)en bitartez, bilatuko da nerabeek ho-

nakoaz kontzientzia hartzea: euren jokaerak 

inguru espezifi ko batean eraiki dira eta,  horre-

gatik, epe luzera kaltegarriak gerta daitezkeen 

portaera batzuk barneratuta dituzte, kasu ho-

netan argazkiak argitaratu eta partekatzeare-

kin zerikusia dutenak.

Prozesu pedagogikoaz: pribatutasunari 

buruzko problematizazio posible baten ingu-

ruan (egoera kritikoa) hausnartu.

2.3 dinamika: pribatutasunaren inguruko 
problematizazioa
Iraupena: 10’

Materiala: youtubeko bideoetara estekak

Lehen bideoaren itzulpena 9. eranskinean

Jarraibideak:

Egoera kritiko bat planteatuko da “Por 13 ra-

zones” telesailaren bideoak erabiliz5:1

• Argazkia egiten den momentua6:172

https://www.youtube.com/watch?v=XvaxIMLmyTw 

(Bideoren itzulpena 9. eranskinean)

Bideoa ikusi ondoren, honako galderak 

egingo dira, parte-hartzaileek erantzun 

ahal izan ditzaten:

 » Zer iradokitzen dizue bideoak?

 » Egoera lehen momentuan gertatzen 

den bezala ikusita, problematikoa izan 

daitekeela iruditzen zaizue?

• Argazkia zabaltzen den unea7:3

https://www.youtube.com/watch?v=ztdgm0YG81k

Bideoa ikusi ondoren, honako galdera 

egingo da parte-hartzaileek erantzun ahal 

izan dezaten:

 » Mutilak benetan argazkiaren hedape-

naren kontrola duela uste duzue?

5 https://lamenteesmaravillosa.com/13-reasons-las-
consecuencias-del-bullying/
http://www.revistagq.com/noticias/cultura/articulos/por-trece-
razones-temporada-2-estudio-bullying/28540

6 S01Ep01- 13’17 falta dira amaierarako

7 09’23 falta dira amaierarako
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Helburua:

Sare sozialetara igotako argazkiez eta hori 

egitean hartzen diren arriskuei buruz aritu. 

Argazkia igotzen duen pertsonaren zein arga-

zki horrekin zerbait egiten duen pertsonaren 

erantzukizunak kontuan hartuz lan egin. 

Era berean, generoari buruzko gaiak landu, 

neskaren argazkia mutil baten argazkiarenga-

tik ordezkatuz, lehen dinamika amaitu ondo-

ren.

Prozesu pedagogikoaz: online ohitura, balio 

eta usteen inguruko gaitasun eta ezagutzak 

fi nkatu.

Jarraibideak:

Norberaren esperientziatik ariketan sartu:

Jarraian planteatutako galderak egingo di-

tugu, dinamikari heltzeko beharrezkoa den 

egoera sortu asmoz. Fase hau bizipen errea-

lak izateko ere baliagarria da. Horietatik erai-

kiko da sentsibilizazioan lagunduko duten 

elementu teorikoagoen transmisioa. Hortaz, 

dinamika honen bitartez helarazi nahi denak 

sakonera askoz ere handiagoa izango du ne-

rabeen esperientzietatik abiatzen bada.      

2.5 dinamika: argazkia eta kontrolik gabeko 
sarearen eraikuntzaren dinamika
Iraupena: 30’

Materiala: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 eta 22. eranskinak

Galderak: 

• Zeintzuk dira igotako azken irudiak?

• Ikusten al dituzue sare sozialetan egokiak 

iruditzen ez zaizkizuen irudiak, zuek igoko 

ez zenituzketen irudiak?

Dinamikaren azalpena:

Dinamika honek hiru ariketa multzo ditu, 

bakoitza honako materialek osatutakoa:

• Neska baten eta mutil baten argazkiak.

• Aurreko argazkiei dagozkien rol txartelak.

• Multzo bakoitzari dagozkion egoera kri-

tikoen txartelak.

Horretarako, parte-hartzaileekin biribil bat 

osatuko da. Erdian neskaren argazkia jarriko 

da eta adieraziko zaie txartel batzuk banatuko 

zaizkiela; horietan, argazkiaren aurrean jokae-

ra edo erantzun ezberdinak azalduko dira.

Taularen osaketa:

Kontrol egoera proposatu ondoren10,1 gainon-

tzeko pertsonei galdetuko zaie beraiek ere bizi 

ote duten eta nola bizi duten. Une honetatik 

aurrera, egoera horrek eragindako sentimen-

duei buruz eta erreakzionatzen den moduari 

buruz arituko gara.

Zutabe bakoitzeko puntuak bete ondoren, 

beste kontrol egoera bati buruz galdetuko 

da... maitasun harreman batekin erlazionatu-

tako zerbaiten barruan gertatzen den egoera-

ra iritsi arte.

Oharra: Maitasunarekin erlazionatutako kon-

trolaren gaira beren kabuz iritsiko ez balira, 

ez genuke zalantzarik izango zuzenean gal-

detzeko. Mutil/neska-laguna aipatzean eran-

tzuten ez badute, “bikotekidea”-z hitz egiteko 

beste hitzen bat aurkitu, zeinarekin taldea ero-

soago sentituko den.

Edonola ere erantzun bat jasotzea zaila egiten 

bada, hirugarren pertsonan galdetuko dugu: 

“Ezagutzen al duzue honakoa gertatu zaion 

norbait...?”. Orokorrean, nerabeek erraztasun 

handiagoa izan ohi dute hirugarren pertsonan 

erantzuteko.

10 Elkarrekin sortzeko saioetan eta balioztatze-testan, 
sortu zen lehen egoerak gurasoek ezarritako kontrolarekin 
zerikusia zuen. 

Laburbildu eta gakoak atera:

Jarduera honetarako planteatu den helburu 

nagusira iristeko erabil ditzakegun gakoak 

jaso eta laburbiltzea garrantzitsua da, jardue-

ran partekatutakoaren baitan.

Aholkuak:

Oso garrantzitsua da gertatzen diren kontrol 

ekintza guztiak negatiboak direla azpimarra-

tzea, alde batera utzita adiskidetasun, familia 

ala maitasun egoera batean jazotzen diren. 

Baina, garrantzitsua izango da ekar ditzake-

ten arrazoi eta ondorio ezberdinak aztertzea, 

maitasun erromantikoaren mitoei lotutako kon-

trolaren zergati eta ondorioei ikusgarritasuna 

emanez.
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Azkenik, egoera kritikoak jasotzen dituzten 

txartel GORRIEN bitartez (14. eranskina), 

gauzak nahasi egingo dira:

• Rol txartelen bitartez elkarreraginean aritu 

diren lagunen bizitzako egoera pertsonalei 

dagozkie txartel hauek. Egoera pertsonal 

hauek aldatu dezakete aurretik elkarri era-

gin eta erreakzionatu duten moduari  (alde 

horian deskribatzen dena) buruzko euren 

ikuspegia, erreakzio negatiboa eraginez.

• Rol horietako batzurekin erlazionatutako 

egoera kritikoak irakurriko ditugu, eta iku-

siko dugu nola hasiera batean guztiz kal-

tegabea den egoera bat problematikoa 

bihurtuko den. 

• Espazio ezberdinetan kontrolik gabe gune 

gatazkatsuak sortu direla azpimarratuko 

dugu berriz ere.

Ariketa honen bitartez, une kritiko bati ikusga-

rritasuna eman nahi zaio: itxuraz interesik edo 

garrantzirik gabeko argazki bat modu negati-

boan, ustekabean eta kontrolik gabe, erabilia 

izan daitekeen unea, hain zuzen ere, Inter-

neten eta Internetetik kanpo jazarpen egoerak 

sustatu daitezkeelarik.

Lehen multzoarekin amaitzeko, genero/aniz-

tasunaren gaia landuko da::

• Neskaren argazkia mutilaren argazkiaga-

tik aldatuko dugu (12. eranskina). Zer ger-

tatzen den galdetuko dugu. Erreakzio eta 

elkarreraginak berdinak lirateke?

• Eraberean, taldeari galdetuko diogu 

(elkarlanean hausnartuko dugularik) ea 

zer gertatuko litzatekeen argazkian ager-

tzen den pertsonak aniztasunen bat adie-

raziko balu: sexu anizatasuna (neska edo 

mutil homosexuala, adibidez), aniztasun 

funtzionala (gurpildun ahulkian doan nes-

ka edo mutilaren kasua, esaterako) edo 

egungo edertasun ereduetatik kanpo gel-

ditzen den gorputz bat izango balitz.

• 

Zer gertatzen den galdetuko dugu. Erreakzio 

eta elkarreragin berberak ikusiko genituzke?

Galdera hauen inguruan arituko gara eta ja-

sotako erantzunetatik abiatuta sentsibilizazio 

LEHEN MULTZOA martxan jartzea:

11. eranskineko neskaren argazkia taldearen 

erdian jarriko da. Azalduko diegu argazki hori 

Instagram/Facebook-era igo221eta modu pri-

batuan pertsona zehatz batzuei bidali zaiela.

Jarraian, parte-hartzaileen artean lehen mai-

lako (12. eranskina) ROL TXARTELAK bana-

tuko dira eta adieraziko da:

• Lehenik alde BERDEA irakurriko da: ber-

tan aipamen egiten zaie argazkia igo duen 

pertsonaren inguru hurbileko ala ez hurbi-

leko pertsona bati eta argazkiak eragiten 

dion sentimenduari. Txartelaren beheal-

dean, argazkiko neskarekin duen harre-

manaren berri ematen da.

• Txartelen alde HORIAN aipatzen da zer 

egiten duen pertsona horrek argazkiari 

dagokionez; elkarri nola eragiten dioten. 

Beraz, txarteletan agertzen dira bakoitza-

ren rola, sentimendua eta ekintza.

Parte-hartzaile batek txartelean agertzen dena 

(aurpegi berdean) irakurri eta zein rol betetzen 

duen esan dezala eskatuko dugu. Txartelari 

buelta emateko esango diogu (alde horia) eta 

zein ekintza burutzen duen adierazi dezala.

Argazkia partekatu dezala aterako balitz, txar-

tela argazkiaren ondoan jarriko luke. Prozesua 

errepikatu egingo da, sare bat sortuz.

Rol guztiak jarrita daudenean, txarteletan jaso 

22 Dinamika egiten den eskualdean gehien erabiltzen den 
sare sozialaren arabera egokitu.

ez diren beste rol eta ekintzarik bururatzen ote 

zaien galdetuko diegu. Pixka batez pentsa-

tzeko aukera emango diegu eta, baten bat 

sor tzen bada, horretarako ekarritako txartel 

hutsetan betetzeko eskatuko diegu. Hauekin 

sarea osatuko dugu. 

Pixkanaka eratutako sareari erreparatuko dio-

gu eta aztertuko dugu zeinen azkar eta erraz 

zabaltzen den, oso gune ezberdinetan.

Segidan, txartel LARANJAK (bigarren mai-

lako ROL TXARTELAK, 13. eranskina) ba-

natuko dira. Bigarren erreakzio maila osatuko 

dute. Txartel hauek erakusten dute nola sor 

daitezkeen egoera ez hain positiboak argaz-

kiaren aurrean izandako erreakzio zuzen ba-

tetik.
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3. SAIOA: nerabeen birkokatzea euren online 

ohitura, balio eta usteen aurrean

Saio honetan espero den ikasketa:

Azken saioa maitasun erromantikoaren eta 

kontrolaren eraikuntza sozialari buruzko uler-

mena fi nkatzeko diseinatuta dago. Baita irudia 

eta pribatutasunaren inguruko ezkutuko arris-

kuei buruzko ulermena sendotzeko ere, bikti-

ma zein jazarle gisa.

Lan egingo da parte-hartzaileak jabetu daite-

zen pertsonek barneratuta dituzten maitasun 

erromantiko eta kontrolaren inguruko elemen-

tuez. Horri esker, beste leku batetik eraiki ahal 

izango da norberaren posizioa. Honakoaz 

ohartu daitezen ere lan egingo da: batetik, ar-

gazki bat igotzeak dauzkan arriskuez eta, bes-

tetik, jazarpen egoeratan modu inkontzientean 

Interneten ala kanpoan jokatu dezakegun rol 

aktiboaz. 

Horrekin guztiarekin lortu nahi da, behin 

egoeran sartuta, pixkanakako jokaera aldake-

ta egin dezatela, irudia, pribatutasuna eta In-

terneten eta kanpoan jazarpenean jokatzera 

irits gaitezkeen rolaren aurrean, eta baita bizi 

izandako kontrol egoerak antzemateari dago-

kionez ere.

Dinamika-zerrenda eta iraupena:

Azken saioa honako dinamiken baitan egitu-

ratuta dago:

3.1 din
Txartelen dinamika, 
ikasitakoa fi nkatzeko

50 min

Saioaren iraupen osoa: 50min

lana egingo dugu. Ondorio moduan, edukien 

inguruan lan egingo dugu, saioan sortutakoa 

eta maila teorikoan transmititzea helburu du-

guna laburbiltzen saiatuz.

2. eta 3. MULTZOAK abiaraztea:

Modu berean ekingo diogu, nahiz eta zuze-

nean galdetuko zaien erakutsitako argazkia 

printzipioz problematikoa den eta zergatik.

Bestetik, 2 eta 3. multzoek ez dute egoera kri-

tikorik jasotzen duen txartelik, 1, 2 eta 3. mai-

latan egiten diren komentario motak zuzenean 

kritikoak direlako argi eta garbi.
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Oharra: Normala da txartel guztiak ez erabil-

tzea; ez da beharrezkoa. Gerta liteke, baita 

ere, txartel bat landuz beste batzuetan ager-

tzen diren gaiak aipatzea; erabilera malgua 

izan daiteke. Izan ere, garrantzitsuena haus-

nartzea da eta, horrela, saioetan zehar landu-

tako gai ezberdinak barneratuko dira.

Helburua:

Maitasun erromantikoa eta kontrolaren 

eraikuntza sozialaren, zein irudia eta pribatu-

tasunaren inguruko ezkutuko arriskuen uler-

mena fi nkatzea. Bai biktima, bai jazarle gisa.

Prozesu pedagogikoaz: maitasun erroman-

tikoa eta online ohitura, balio eta usteei 

buruzko gaitasun eta ezagutzak fi nkatzea.

Jarraibideak:

Dinamikaren aurkezpena:

Honetan datza dinamika: orain arte landu-

tako elementu guztien inguruan hausnarketa 

egitean, bai maitasun erromantikoaren ingu-

ruan bai Interneten nerabeek dituzten ohitu-

rei buruz. Horretarako, bi alde dituzten txartel 

batzuk erabiliko dira.

Alde URDINEAN, ikerketa kualitatiboan zehar 

eta tresna diseinatzeko saioetan aurkitutako 

egoerak jaso dira. Alde BERDEAN, erantzun 

edo jokaera posible bat agertzen da. Hortaz, 

BERDEA adierazgarri gisa proposatzen den 

erantzun edo erreakzioa da; hau da, ez du 

adierazten derrigor eman behar den eran-

tzuna, baizik eta dinamizatzaileari lagunduko 

3.1 dinamika: txartelen dinamika (ikasitakoa 
fi nkatu)
Iraupena: 50’

Materiala: 23 eta 24. eranskinetako txartelak

dion gida gisa ulertu behar da, nerabea da-

goen arazoaz jabetu dadin eta egoerari babe-

saren ikuspegitik erantzuna emateko aukera 

egon dadin.

Dinamikan parte hartzen ari den pertsona 

bakoitzari eskatuko zaio txartel bat hartu eta 

egoera horren aurrean nola erreakzionatuko 

lukeen azaltzen saiatzeko. Taldeko gainontze-

koek, beharrezkoa bada, ekarpenak egin ahal 

izango dituzte erreakzionatzeko modu horren 

inguruan pentsatzeko eta hura hobetzeko. 

Modu berean, dinamizatzaileak egindako 

proposamenak indartu/bultzatuko ditu, lehen 

bi saioetan aurkeztutako teoria eta ondorioak 

erabiliz.

Egoerak jasotzen dituzten txartelen banaketa:

• Parte-hartzaileek, banaka-banaka, euren 

txartelak irakurriko dituzte eta euren burua-

ri galdetuko diote nola erreakzionatzen 

duten gaur egun egoera hauetan eta nola 

erreakzionatu beharko luketen, orain arte 

landutakoa kontuan hartzen badute.

• Erantzuna elkarrekin landuko da, espe-

rientziatik eta ordura arte irakatsitako teo-

riatik. B aldea erabili gabe utzi daiteke.

• Hurrengo parte-hartzailearen txanda
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ERANSKINAK
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Nola bizi nuen NIK maitasuna 15 urte nituenean?

Nola bizi dut NIK maitasun erromantikoa gaur egun?

Nola uste dut bizi duela gaur egungo GAZTERIAK maitasun erromantikoa?

1 eranskina

1 eranskina

1 eranskina

1 eranskina
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2 eranskina

2 eranskina

“Katuen eroa izango da”
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“Liskarrik ez badago, ez dago maitasunik”

2 eranskina

2 eranskina

 “Ez didazu erantzuten? Ez ignorau!”

2 eranskina

2 eranskina
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2 eranskina

Berdintasuna? Esana da erraz eta egina garratz

2 eranskina

“Ez daukate gay herririk”

2 eranskina

2 eranskina
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2 eranskina

“Lodi batengatik utzi ninduen” 

2 eranskina

2 eranskina

“Kondoirik ez... mutilak kontrolatzen zuela”

2 eranskina
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2 eranskina

 “Ez, hori ez da indarkeria; hori jeloskor egotea da”

2 eranskina

3 eranskina

3 eranskina

“Ikustatutako atoloiak: arauaren eremua” 
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“Ikustatutako atoloiak: ekoizpenaren eremua”

3 eranskina

3 eranskina

Internet aisialdirako nire gunea da, sare sozialak nire 
harremanak

3 eranskina
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3 eranskina

“Probokatzen ari zen... ala antzeko zerbait”. 
Komunikazio sinbolikoa.

3 eranskina

“Eta norekin ari zara hizketan?”. 
Komunikazio funtzionala.

3 eranskina

3 eranskina
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“Nire mundua ez da zure mundua”

3 eranskina

3 eranskina

3 eranskina

“Ez egotea: Bazterketa arriskua!” Intentsitatea, 

jarraitutasuna eta berehalakotasuna.

3 eranskina
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3 eranskina

“Pribatutasuna eta intimitatea: mugak mugitu egin dira!” 

3 eranskina

3 eranskina

“Ez dut ezagutzen... beldur naiz!”

3 eranskina
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Lagun batzuek kalean topo egin dute. Ez dira 
euren artean hizketan ari baina sakelakoan 
idazten ari dira.

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten 
duzu? Zer esan ohi diezu?

Parrandan joan eta egiten dutenaren 
argazkiak igotzen dituzte.

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten 
duzu? Zer esan ohi diezu?

Sakelakoen erabilera baimentzen ez duen 
jarduera bat aurki hastera doa, baina nerabe 
bat berea erabiltzen ari da.

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten 
duzu? Zer esan ohi diezu?

Sare sozialak erabiliz, nerabeak ezezagune-
kin harremanetan hasten dira.

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten 
duzu? Zer esan ohi diezu?

Nerabeek beren eguneroko bizitzari buruzko 
argazkiak igotzen dituzte (gosaltzen, lotan, 
ikasten...).

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten 
duzu? Zer esan ohi diezu?

Etengabean konektatuta egon nahi dute.

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten 
duzu? Zer esan ohi diezu?

4 eranskina

4 eranskina

4 eranskina

4 eranskina

4 eranskina

4 eranskina

4 eranskina
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Denak daude egoera berean.

Ulertzen dut konexioa etetea izango 
litzatekeela; kanpoko kontakturik gabe 

etxean giltzaperatzea bezala.

Ez diet ezer esaten, euren mundu 
birtualarekin erlazionatzen ari direla 

ulertzen dudalako.

Ez dut ezer esaten, euren gizarte egitura 
birtualarekin erlazionatzen ari direla 

ulertzen dudalako.

Edozein pertsona berri ezezaguna izan 
da uneren batean. Nork egin diezaiokeen 

min eta nork ez bereizteko behar 
dituen tresnak emango dizkiot.

Hitz egiten ari den pertsonarekin hitz 
egiteari uzteko eskatzen diot.

 

Nerabeek sare sozial batean kontu bat 
zabaldu dute.

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten 
duzu? Zer esan ohi diezu?

Lagun batzuek kalean topo egin dute. Ez dira 
euren artean hizketan ari baina sakelakoan 
idazten ari dira.

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten 
duzu? Zer esan ohi diezu?

Nerabeek laguntzat dituzte fi sikoki inoiz 
ikusi ez dituzten pertsonak.

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten 
duzu? Zer esan ohi diezu?

Afalorduan nire semea/alaba sakelakoarekin 
dabil.

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten 
duzu? Zer esan ohi diezu?

Ez dut ezagutzen, ez dut kontrolatzen 
Interneten gertatzen dena. Ez dakit mugak 
nola jarri.

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten 
duzu? Zer esan ohi diezu?

Zure seme/alabak bere eguneroko bizitzari 
buruzko argazkiak igotzen ditu.

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten 
duzu? Zer esan ohi diezu?

4 eranskina

4 eranskina

4 eranskina

5 eranskina

5 eranskina

5 eranskina

4 eranskina 5 eranskina
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Ez diet ezer esaten, euren mundu 
birtualarekin erlazionatzen ari direla 

ulertzen dudalako.

Ez dut ezer esaten, bere gizarte egitura 
birtualarekin erlazionatzen ari dela 

ulertzen dudalako.

Joka ezazu talde berri batean, herriko talde 
batean adibidez, izena emango balute 

bezala. Emaizkiezu aholku berak, galdetu 
gauza berak...

Nerabeengana hurbildu eta zer egiten 
duten edo beldurra ematen didaten 
elementuetatik nola babesten diren 

galdetuko diet.
Botere harremanean aldaketa: 

elkarrekin sortu.

Hitz egiten ari den pertsonarekin hitz 
egiteari uzteko eskatzen diot.

Ez duzu harreman hori kriminalizatuko. 
Alderantziz, pertsona horri buruz galdetuko 
duzu mundu fi sikoko bati buruz galdetuko 

zenukeen modu berean, nerabeentzat 
harreman erreala delako.

Zure seme/alaba(k) parrandan joaten 
d(ir)a eta egiten du(t)enaren argazkiak 
igotzen ditu(zte).

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten 
duzu? Zer esan ohi diezu?

Zure seme/alab(ak/ek) sare sozial batean 
kontua ireki du(te)

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten 
duzu? Zer esan ohi diezu?

Sare sozialak erabiliz, zure seme/alaba(k) 
ezezagunekin harremanetan hasten d(ir)a.

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten 
duzu? Zer esan ohi diezu?

Zure seme/alab(a/e)k laguntzat ditu(zte) 
fi sikoki inoiz ikusi ez ditu(zt)en pertsonak.

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten 
duzu? Zer esan ohi diezu?

Zure seme/alab(ak/ek) etengabean 
konektatuta egon nahi du(te)

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten 
duzu? Zer esan ohi diezu?

Ez dut ezagutzen, ez dut kontrolatzen 
Interneten gertatzen dena. Ez dakit mugak 
nola jarri.

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten 
duzu? Zer esan ohi diezu?

5 eranskina

5 eranskina

5 eranskina

5 eranskina

5 eranskina

5 eranskina

5 eranskina
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Joka ezazu espazio sozial berri batean 
izena eman izan balu(te) bezala, lonja edo 

lokal batean, adibidez. Emaizki(o/e)zu 
aholku berak, galdetu gauza berak...

Denak daude egoera berean.

Nire seme/alabarengana hurbildu eta zer 
egiten duen edo beldurra ematen didaten 

elementuetatik nola 
babesten den galdetzen diot.

Botere harremanean aldaketa: 
elkarrekin sortu.

Ulertzen dut konexioa etetea izango 
litzateke etxean kanpoko kontakturik gabe 

giltzaperatzea bezala.

Ez duzu harreman hori kriminalizatuko. 
Alderantziz, pertsona horri buruz galdetuko 
duzu mundu fi sikoko bati buruz galdetuko 

zenukeen modu berean, nerabearentzat 
harreman erreala delako.

Edozein pertsona berri ezezaguna izan da 
uneren batean. Nork egin diezaiokeen min 

eta nork ez bereizteko behar dituen tresnak 
ematen dizkiot.

Instagramen sartzen zara zure seme/alabak 
bidali eta jasotzen dituen mezuak ikusteko

→ Zure nerabezaroan bizi izandako kontrol 
egoeraren bat gogorarazten dizu?

Zure seme/alabaren Whatsappeko 
elkarrizketak kontrolatzen dituzu.

→ Zure nerabezaroan bizi izandako kontrol 
egoeraren bat gogorarazten dizu?

“Etengabean” zure seme/alaba non dagoen 
jakiten saiatzen zara.

→ Zure nerabezaroan bizi izandako kontrol 
egoeraren bat gogorarazten dizu?

5 eranskina

5 eranskina

5 eranskina
6 eranskina

5 eranskina 6 eranskina

ppek

agoe

alaba
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Zure ama/aitak zure gutun erromantikoak 
irekitzen zituen.

Pertsona “bereziren” batekin geratzen 
bazinen, zure ama/aita plazara etortzen 
zen hamar minuturo, bertan jarraitzen 

zenuen ikustera. Eta, noizbehinka, 
hitz egiten zizun.

Zure ama/aitak zure elkarrizketak beste 
telefonotik entzuten zituen neska/mutil-

lagunarekin hitz egiten zenuenean.

7 eranskina
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8 eranskina

8 eranskina
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8 eranskina

8 eranskina 9 eranskina

“Por trece razones” transkripzioa 

(1T-1E: 13’ 59’’-12’ 18’’)

Gure lehen musua parke horretan izango zela 

amestu nuen... ez nizun inoiz esan.

Ametsaren hasieran suziri batean igota nengoen 

ni, bolanteari helduta. Haur parke bateko suziria 

den arren, bolantea aldeetara mugitzen nue-

nean, zuhaitzak altxatu egiten ziren, hegan hasi 

behar balute bezala. 

• Mutila: Zer iruditu zaizu? (txirristatik bota da 

mutila)

• Neska: Nahiko ondo.

• Mutila: Bai. Gustatu zaizu?

• Neska: Bai

• Mutila: Zure txanda!

• Neska: Nire txanda? Ados

• Mutila: Bai

• Neska: Zertan ari zara?

• Mutila: Itxaron, itxaron... Argazki bat atera 

behar dizut

• Neska: Baina gona daramat

• Mutila: Baina gona daramat (imitatuz)

• Neska: Ados. Itxaron, itxaron... azkar jaitsiko naiz.

Eta beldurra neukan, ez nekielako hegan… Bai-

na zu txirristaren amaieran zeunden, erortze-

rakoan ni jasotzeko.

• Neska: Ados... Bat, bi eta hiru (txirristatik 

bota eta oihu egiten du jaisten den bitartean)

• Mutila: Ondo al zaude?

• Neska: Bai (elkarri musu eman diote)

Eta ez zen besterik gertatu. Elkarri musu eman genion.

Zer? Beste istorio bat kontatu dizute?

Ba ez, musua besterik ez.
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BIDEORAKO LOTURA:

https://www.youtube.com/watch?v=XvaxIMLmyTw

10 eranskina

KONTROL EGOERA BAT 
GOGORA EKAR EZAZUE

NOLA SENTITZEN 
ZARETE EGOERA 

HORREN AURREAN?

ZER EGIN OHI DUZU? 
NOLA ERANTZUTEN DIOZU 
KONTROL EGOERA HORRI?



108 109

11 eranskina
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11 eranskina 12 eranskina 13-14 eranskinak

  

ARGAZKIA ASKO GUSTATZEN ZAIT

Ezezaguna

12 eranskina

12 eranskina

12 eranskina

13 eranskina

14 eranskina

14 eranskina

“GUAY”-ARENA EGITEN DUELA 
IRUDITZEN ZAIT

Ikaskidea

NIRE NESKA-LAGUNAREN 
ARGAZKI EDERRA

Mutil-laguna

NIRE ADISKIDEA, NESKA-LAGUNA DELA 
ETA, ONGI HARROTUTA DABIL BERRIZ

Mutil-lagunaren laguna

EGOERA KRITIKOA
Etxeko egoera geroz eta kritikoagoa da

Ikaskidea

EGOERA KRITIKOA
Nire lagunarekin haserretu naiz. 

Traizionatu egin nau.

Mutil-lagunaren laguna
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Ez dut ezer egingo

Mutil-lagunaren laguna

Nire Instagramean partekatuko dut 
argazkia

Ez dut ezer egingo

Lagun bati bidaliko diot argazkia, harro 
nago eta

12 eranskina

12 eranskina

12 eranskina

13 eranskina

14 eranskina

14 eranskina

ERANTZUNA
Modu batean ala bestean nire onetik 

ateratzen nauen edozein pertsona erasotu 
eta izorratzen dut

ERANTZUNA
“Izorratzera noa. Ez egiteko eskatu dit, 
baina bere neska-lagunaren argazkia 
partekatzera noa nire WA taldeetan, 

iruzkin batekin...”

15 eranskina
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15 eranskina

 
16, 17, 18  eranskinak

16 eranskina 16 eranskina

16 eranskina 17 eranskina

16 eranskina 17 eranskina

16 eranskina 18 eranskina

ARGAZKI HAU NIRE GURASOEI 
ERAKUTSIKO DIET, ERRETZEN DUELA IKUS 

DEZATEN

Haserre dagoen bere ahizpa

“HONEK GUAY-ARENA EGITEN DU, 
GELDOA DIRUDI ETA BEGIRA GERO”

Neska hau asko gustatzen zaion mutil bat; 
neskari, berriz, ez zaio mutila gustatzen.

APROBETXATEGI HUTSA DA. BETI DABIL 
ZIGARROAK LAPURTZEN

Ikaskidea

ESKOLAKO FB-en PARTEKATUKO DUT 
ARGAZKI HAU, ZIGORTU DEZATEN

Mutil-lagun ohia

ANTZEZLE EZAGUN BATEN ANTZ 
HANDIA DU!

Ikaskidea

BEGIRA HAU, IZORRATZEKO 
AUKERA EDERRA

WA taldeko neska bat, irudiko neskarekin 
oso haserre dagoena eta argazki horretan 

izorratzeko aukera ikusi duena

ESKOLAKO FB-en PARTEKATUKO DUT 
ARGAZKI HAU, EA ZIGORTZEN DUTEN

Ikaskidea

KONPARAKETA HAU  EZ ZAIT EGOKIA 
IRUDITZEN, ERRETZEN ARI DELAKO

Pertsona ezezagun bat
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Pantaila-argazkia egin eta WA bidez 
birbidaliko dut bera ez dagoen talde batera

Iruzkin negatiboa jarri dio

Haren argazki bat bilatu eta iruzkinetan 
jarriko du

Pantaila-argazki bat hartu, meme bat egin 
eta Instagramera igoko dut

Eskolako Fb taldean partekatu du argazkia
Argazkia salatuko dut, eta haren 

konnotazioa aldatuko da

Iruzkin negatiboa jarri dioGurasoei erakutsi die irudia

19 eranskina
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19 eranskina
20, 21, 22  eranskinak

 

20 eranskina 21 eranskina

20 eranskina 21 eranskina

20 eranskina 22 eranskina

21 eranskina

ZE POLITA, NY, A ZE OROITZAPENAK

Pertsona ezezagun bat

TRISTE DIRUDIZU, UTZI AL DUZU 
DAGOENEKO?

Lagun bat

FLIPA EGITEN DUT! EZ NEKIEN UTZI 
NAHI NINDUENIK.

Mutil-laguna

HASERRE NAGO

NYera berarekin joan nahi zuen lagun bat

HASERRE NAGO, UTZI NAHI ZUENIK 
EZ NEKIELAKO ETA BAZTERTUTA 

SENTITZEN NAIZ

Lagun bat

PASO EGINGO DUT

Argazkiko neska

“ETA ELKARREKIN ARGAZKI BAT ATERATZEN 
BADUGU, JELOSKOR JAR DADIN?”

Haserre dagoen laguna eta mutil-laguna
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Iruzkin bat jarriko diot
Hainbat iruzkinen bitartez, sua piztuko 

dut zentzu honetan

Iruzkin bat jarriko diot

[EZ DUT EZER EGINGO]

[NO HAGO NADA]

Wa-ez idatziko diot zer gertatzen den 
galdetzeko

Argazkia atera eta Instagramera igoko dute

Komentatuko dut: “Baina zu! Ez al zeunden 
herrian? NYera elkarrekin joango ginela 
esan genuen”. Eta lagun izateari utzi eta 

WA-ez gezurti deitzen hasiko naiz

23 eranskina

ZURE AHIZPARI BIDALI DIOZU HONDARTZAN AGERTZEN ZAREN ARGAZKI BAT

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten duzu? Nola erreakzionatzen duzu?

ZURE BIKOTEKIDEARI BIDALI DIOZU HONDARTZAN AGERTZEN ZAREN ARGAZKI BAT

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten duzu? Nola erreakzionatzen duzu?

NIRE BIKOTEKIDEAK ARGAZKI BAT ATERA DIT

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten duzu? Nola erreakzionatzen duzu?

NIRE LAGUNEK ARGAZKI BATZUK ATERA DITUZTE PARRANDAN GEUNDENEAN

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten duzu? Nola erreakzionatzen duzu?

23 eranskina

23 eranskina

23 eranskina

23 eranskina
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Mesedez ez zabaltzeko eskatzen diot.

Mesedez ez zabaltzeko eskatzen diot.

Erakusteko eskatzen diot. Ados ez banago, ezabatzeko esango diot. Argazkiarekin ados 
banago, jakinaraziko diot, baina ez zabaltzeko eskatuko diot.

Erakusteko eskatzen diet. Ados ez banago, ezabatzeko eskatuko diet, edo, gutxienez, 
sare sozialetara ez igotzeko. Tematuta badaude, nire izena ez aipatzeko esango diet, nire 
horman agertu ez daitezen.

anexo 24 eranskina

Lagun bat(zu)ek Whatsapp bat bidali di(da)t(e). Ezin dut une horretan irakurri, kirola 
egiten ari naizelako. Bukatzerakoan, nire erantzuna eskatzen duten hainbat mezu 
dauzkat.

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten duzu? Nola erreakzionatzen duzu?

24 eranskina

Nire bikotekideak Whatsapp bat bidali dit. Ezin dut une horretan irakurri, kirola egiten ari 
naizelako. Bukatzerakoan, nire erantzuna eskatzen duten hainbat mezu dauzkat.

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten duzu? Nola erreakzionatzen duzu?

24 eranskina

Gurasoek non nagoen galdetzen didate (modu zentzudunean).

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten duzu? Nola erreakzionatzen duzu?

24 eranskina

Nire bikotekideak non nagoen galdetzen dit eta, erantzuten ez diodan arte, horrelako 
mezutxoak bidaltzen dizkit: “...” eta “...”, erantzun dezadan.

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten duzu? Nola erreakzionatzen duzu?

24 eranskina

Nire bikotekideak lagunekin partekatu ditudan mezuak irakurtzen uzteko eskatu dit.

→ Egoera horretan bazaude, zer egiten duzu? Nola erreakzionatzen duzu?

24 eranskina
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Azaltzen di(o/e)t ez zela hitz egin nahi ez nuela, ezinezkoa nuela baizik. Eta, alderantziz, 
hitz egin nahi ez banuen, argi eta garbi esango diet.

Azaltzen diot ez zela hitz egin nahi ez nuela, ezinezkoa nuela baizik. Eta, alderantziz, hitz 
egin nahi ez banuen, argi eta garbi esango diot.

Non nagoen esaten diet.

Ez badiot erantzun nahi, ez diot erantzuten eta, egiten dudanean, hainbestetan ez gal-
detzeko esaten diot, mezu batekin nahikoa dela eta ez nagoela erantzutera “behartuta”.

Ezetz esaten diot, nire bizitza pribatua dela hori, eta ez dagokiola.




