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macsonrisas-i buruz
macsonrisas Wema Corp SLUren marka komertziala da. Une honetan hezkuntzako lau
profesionalek, hala nola gizarte-langile batek, irakasle-ikasketetan bi graduatuk eta psikologo
batek osatzen dute, eta ilusio handiz sortzen eta ematen dituzte prestakuntzak.
Gure helburua teknologiaren erabilera kontzientea, segurua eta osasungarria sustatzea da.
Batez ere online munduan adingabeen babesa sustatzea eta mundu digitalean bizikidetza eta
tolerantzia bermatzea ere bilatzen dugu. Egunero ikusten ditugu adingabeek aurre egin behar
dituzten arriskuak, bai eta teknologiaren erabilera inkontzienteak dituen ondorioak ere.
Ikastetxeetan saioak ematen ditugu, eta ikasleei, familiei eta irakasleei zuzentzen dizkiegu,
hiru angeluetatik adingabeei jarraibide berdinak irits dakizkien eta horrela hobeto integratu
ditzaten.

Araban, Vital Fundazioaren “Har ezazu kontrola” hezkuntza digitalaren proiektua aurrera
eraman eta koordinatzen dugu. Ikastetxe guztietara joaten gara, eta Arabako Justizia Saileko
Talde Psikosozialarekin elkarlanean aritzen gara, delituak egin dituzten eta bitartekotzaprozesuan dauden adingabeei prestakuntza emanez. Tutoretzapeko etxebizitzetara ere joaten
gara adingabeak eta hezitzaileak prestatzera.
Gaur egun, erakunde, fundazio edo enpresen bila gabiltza, gure hezkuntza digitaleko
proiektua beste probintzia batzuetan ezartzeko, ikastetxeek doan parte har dezaten eta,
horrela, ahalik eta ikastetxe gehienetara iritsi gaitezen.
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Gainera, hezkuntza digitalarekin lotutako hitzaldiak eta prestakuntzak ematen ditugu
udaletan, elkarteetan eta enpresetan: zibersegurtasuna, sare sozialen eta online jolasen
erabilera kontzientea, indarkeria digitala, arriskuak eta prebentzioa sare sozialetan eta online
jolasetan, sare sozialak eta osasun mentala…

2021-2022 ikasturte honetan egindako prestakuntzak
Ikasturte honetan 84 ikastetxetara joan gara, eta guztira 1337 saio egin ditugu Lehen
Hezkuntzako, Bigarren Hezkuntzako, Lanbide Heziketako eta Batxilergoko ikasleekin. Lehen
Hezkuntzan saioak 3. mailatik aurrera egiten ditugu. 60 saio egin ditugu irakasleekin, eta 130
saio familiekin. Prestakuntzak batez ere Euskadin eta Nafarroan egiten ditugu, baina beste
probintzia batzuetan ere egiten ditugu noizean behin.

Ekainaren 6an, 2022ko ekainaren 6tik 9ra Donostian egin zen Biktimologiaren Munduko
Elkartearen Nazioarteko 17. Sinposioan parte hartu genuen. “Mundu digital bateko
biktimizazioa: biktimekin erantzun eta konektatuz”, adingabeek mundu digitalean jasaten
dituzten indarkeria motei buruzko hitzaldi bat emanez.

2021-2022 Ikasturtea

1337 saio ikasleekin
130 saio familiekin
60 saio irakasleekin

Lehen Hezkuntza

DBH

Batxillergoa/FP
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Ikasturte honetan ere hainbat kultur etxe, liburutegi, gazteleku eta enpresatara joan gara
hitzaldiak eta prestakuntzak ematera. EHUra (Euskal Herriko Unibertsitatea) lehen aldiz joan
gara, laster LH eta DBHko irakasleak izango direnekin saioak egitera.

Ondorioak
Ondorioak Lehen Hezkuntzan
Smartphone, online jolas eta sare sozialak erabiltzen hasteko adinetan beherakada
nabaritu dugu, urtero gertatzen den bezala.

Beste pertsona batzuekin online jolasetan jolasten duten LHko 3., 4., 5. eta 6.
mailako haur gehienek irainak entzun eta jasan ohi dituztela aitortzen dute
Hainbeste irain entzuten dituzte, normalizatu egin dituztela eta nahiz eta sufrimendua
eragin, ezin dela ezer egin esanez etsi egiten dute. Haiek iraintzen eta mehatxatzen
duten galdetzean, beti esaten dute ezetz, baina denbora gehiago ematean, gehienek
onartzen dute beraiek ere egiten dutela. Irainak, mespretxuak eta, oro har,
toxikotasuna orokortzearen arriskuetako bat beraien jokabidean txertatzea da. Izan
ere, mespretxuzko termino asko daude, haurrek hala identi katzen ez dituztenak, eta
maiz erabiltzen dituztenak besteekiko harreman digital eta sikoetan.
Online jolasetan testuinguru pixka bat jartzeko, partida asko taldekoak dira, hainbat
pertsonaz osatutako talde bat sortzen da, askotan ausazkoa, misioak egiteko. Misioak
egitea lortzen ez dutenean edo jokalariak hiltzen dituztenean, asko haserretzen, eta
hitzezko erasoak eta eraso psikologikoak eragiten dituzte. Gainera, jolas horietako
askotan helduen artean izaten diren elkarrizketa-gaiak batzuetan jolasaren edukia bera
bezain desegokiak izaten dira (indarkeria, pornogra a, bizitzarekiko edo giza
duintasunarekiko gutxiespena, matxismoa...).

Jolasak zein adinetarako gomendatzen diren adierazten duen Pegi Kodea egon
arren, familia askok ez dute begiratzen, edo, are gehiago, ez dute ezagutzen
Beste familia batzuek haurren esku uzten dute nahi dituzten jolasak deskargatzeko
edo erosteko erantzunkizuna, askotan zeintzuk diren ikusi gabe.
Haur askok kontatzen digutenez, adina ez betetzeagatik gomendatuta ez dauden
jolasetan jolasten ez badute ere (Fortnite, Valorant, GTA, Call of Duty), beste pertsona
batzuek Youtube edo Twitch bidez nola jolasten duten ikusten dute.

fi

fi

fi
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Online jolasak. Ikasturte honetan, saioak Lehen Hezkuntzako 3. mailan hasi gara
ematen, eta jada, 3. mailan, haurrek erabiltzen dituzten online jolas guztiak esaten
dizkigute inolako estalkirik gabe. Jolasten duten jolas gehienak 12, 16 edo 18 urtetik
gorakoentzat dira. Eskola guztietan 18 urtetik gorakoentzako jolasetan aritzen diren
haurrak daude, hala nola GTA, nahiz eta oraindik gela bakoitzeko bat edo bi baino ez
izan. Haur horietako asko osaba-izebekin edo gurasoekin jolasten dira, horrek beraien
garapenean izan dezakeen eraginaz jabetu gabe, eta heldu bat aurrean egotean
arriskua txikiagoa dela pentsatuz.

Era berean, ohikoa da beste pertsona batzuekin online jolasten diren haurrak,
besteekin harremanetan jartzeko Discord sare sozialaren bidez, hau ere 13 urtetik
gorakoentzat.
Haurrek online jolasetan ikusten duten arrisku bakarra kontu-lapurretak dira.
Sare sozialak eta smartphone-ak. Aurten, jada hirugarren mailan, nahiz eta
oraindik asko ez diren, haurrek TikTok, WhatApp eta Youtube erabiltzen dutela
ikusteak arritu egin gaitu.

Gomendatutako adinak azaltzeko garaian, haur batzuk asko haserretzen dira. Urteak
daramatzate nahi dutena ikusten eta nahi dituzten jolasetan jolasten inolako kontrolik
gabe, eta bat-batean norbaitek egokia ez dela esaten dienean, uko egiten diote
streamer horiek ikusten uzteari, jolas horietan ez jokatzeari edo sare sozial horiek
erabiltzen uzteari. Beste batzuei zerbait txarra egiten ari direlaren sentimendua sartzen
zaie, edo arriskuak ulertzen dituzte eta kezkatzen dira ez zekitelako. Arraro samarra da
haurrei beraien familiei azaldu beharko geniekeen zerbait azaldu behar izatea.
TikTok. Ohikoa da Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetan sare sozial hori
erabiltzea, baita Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailetan ere, baina neurri txikiagoan.
TikTok-en erabilera terminoek ezartzen dute erabili ahal izateko erabiltzailea 13 urtetik
gorakoa izan behar dela. Baita bideoak ikusteko ere, nahiz eta kontu bat ez sortu.
Haurrek esaten dute Google Play-en "Guraso Kontrola" jartzen duela, ez duela adina
zehazten, eta arrazoia dute. Google Play-ek huts egiten du 13 eta 17 urte bitarteko
adingabeek gurasoek gainbegiratuta erabili behar dutela azaltzen, ez soilik familiaren
baimenarekin.
TikTok haientzat arriskutsua da hainbat arrazoirengatik, hala nola ezezagunekin eta
pederastekin kontaktuan egoteko arriskua iruzkin eta mezu zuzenen bidez, eduki
desegokiak eta erronka arriskutsuak, dantza sexualizatuak, desinformazioa, 18 urtetik
gorakoentzako beste webgune eta plataforma batzuetarako sarbide zuzena izatea
(Pornhub, Onlyfans, Omegle), batzuetan TikToketik irten gabe Linktree bezalako
tresnei esker, ezkutuko pornogra a eta abar.
Kontu propioa dutenen artean, askok bideoak igotzen dituzte beraien kontuetara.
Kasu batzuetan ez dituzte bideoak argitaratzen, beste batzuetan bai, batzuetan
aurpegiak ez zaizkie ikusten, beste batzuetan bai, bideoak noraino irits daitezkeen eta
konturatu gabe eman dezaketen informazioaz jabetu gabe.

fi
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Oso ohikoa da Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6. mailetan, TikTok (+13), Youtube edo
Twitch (+13), WhatsApp (+16) edo Instagram (+13) bezalako sare sozialak erabiltzea

Gure esperientzia, Lehen hezkuntzan TikToken erronkei jarraitzen dietenak gutxi direla
da, eta normalean konturatzen dira arriskutsuak direla eta ez duela zentzurik horiek
erantzun edo jarraitzea.
Streamerrak, Youtube eta Twitch. Streamerrrak (Youtuberrak, TikTokerrak, Twitcheko stramerrak...) miresten dituzten pertsonak dira, eta beraiek esaten duten guztia
sinesten dute informazioa ltratu edo kontrastatu gabe, oraindik ez dutelako hori
egiteko gaitasunik. Lehen hezkuntzako haur askok helduentzako edukia egiten duten
streamerrak jarraitzen dituzte, eta horrela beraien adinerako desegokiak diren edukiak
jasotzen dituzte.

Orokorrean, familiek uste dute Youtuben aurki dezaketen eduki desegokia sexu eta
erotismoarekin lotuta dagoela (ez dago pornogra a espliziturik baina bai material
erotikoa), baina ikusten dituzten streamerrek 18 urtetik gorakoendako diren online
jolasen inguruko bideoak partekatzen dituzte, bideo hauetan eduki desegokia
agertzen da, hala nola, eduki bortitzak, borrokak, irainak, mespretxuak, eduki matxista
edo arrazista edo beldurrezko edukia. Bitxia izan zen ikastetxe batean ikustea lehen
hezkuntzako 4. mailako bi klase izututa zeudela Teke-Teke eta Aka-name japoniar
demoniarrei buruz Youtuben ikusi eta gomendatu zizkieten bideoengatik.
Oso ohikoa da lehen hezkuntzako haur asko streamerrak izan nahi izatea, diru erraz
asko irabaztearekin lotzen baitute. Nahiko harrigarria da Lehen Hezkuntzako 4. 5. eta
6. mailako haurrak, oraindik gutxi batzuk, ehunka edo milaka jarraitzailekin ikustea
sare sozialetan, TikTok-en batez ere. In uenzerrak izatea nahi dute, batzuk familien
baimen eta ezaguerarekin, eta beste batzuk ez.

Smartphonea. Lehen hezkuntzako haur askok smartphone propioa dute. Familiek
ematen diete lokalizatuta edukitzeko, haiekin komunikatzeko... baina askotan ez dira
jabetzen hauek dituzten arriskuetaz, eta beraiekin komunikatzeko 20€-ko tekladun
telefono batekin nahikoa izango litzatekela deiak eta mezuak egiteko eta jasotzeko.

Familia askok uste dute gurasoen kontrolerako aplikazio bat izanda
smartphonen arazoa konpontzen edo arriskua kontrolatzen dela, baina ez da
horrela

fi

fi

fl

fi
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Youtube eta Twitch-en jarraitzen dituzte beraien idoloak gehienbat, eta erabilpen
baldintzen arabera bi hauek erabiltzeko gutxieneko adina 13 urte dira. Lehen
hezkuntzako haurrendako Youtube Kids dago. Bertan agertzen den edukia ltratuta
dago aplikazioaren algoritmoari esker, eta erabiltzaileek salatzen dituzten bideoei
esker. Oso haur gutxik ezagutzen dute Youtube Kids, eta gehienek uste dute haur
txikiendako dela, bertan gustoko dituzten youtuber edo streamerrak agertzen ez
direlako.

Aplikazio horiek smartphonaren erabilera mugatu dezakete, baina ezinezkoa da sare
sozial edo online jolasen bitartez bidaltzen edo jasotzen duten guztia edo plataforma
horietan norekin komunikatzen diren mugatzea.

Ezezagunak. Lehen hezkuntzako adingabeek ez dakite zer arrisku dituzten
nagusiagoendako diren sare sozialak eta jolasak erabiltzeak. Ezezagunekin jolastea
erabat normalizatuta dago, eta ikusten duten arrisku bakarra "hackeoak" dira, hau da,
kontu-lapurretak, oso asmo txarrak dituzten pertsonak daudela konturatu gabe.
Lehen hezkuntzan, ezezagunekin jolasteaz gain, gehienek gutxienez elkarrizketa luze
eta ohikoak izan dituzte ezezagunekin.

Ezezagunak izaten jarraitzen dute irakurketa-foroetan, hezkuntzaplataformetan, Discord-en eta edozein plataforma digitaletan, ez bakarrik sare
sozialetan edo Fortnite bezalako online jolas ospetsuan

Kasu askotan, Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako neskek Tiktok-eko kontu
publikoak dituzte, eta bideoetan heldu ezezagunen komentario desegokiak jasotzen
dituzte. Haur hauek, bideo bakoizak dituen komentario eta bistaratzeak zenbatzen
dituzte, harro egoteko zerbait izango balitz bezala.

Pantailak etengabe erabiltzen dutenez, guztia ezagutzen eta kontrolatzen
dutenaren uste faltsua dute, eta ez dute susmatzen babesgabe daudenik
ezagutzen ez dituzten arriskuen aurrean
Pantailak modu normalizatuan eta kontrolik gabe erabiltzeak interneten dagoen guztia
beraientzat dela sinestera ere eramaten ditu, eta nahi duten guztia ikusteko eskubidea
dutela uste dute.
Pribatutasuna. Lehen hezkuntzan badakite ez dietela informazio pribaturik eman
behar ezezagunei, baina ez dira konturatzen normalean konturatu gabe ematen
dutela, eta informazio hori nola ematen duten azaltzen diegunean, kezka azaltzen
dute. Ez dakite beraien kontuak babesten. Normalean, familiaren baimenarekin
deskargatzen dituzte jolasak, baina haien gainbegiratze eta gidaritzarik gabe.

Familia askok beraien seme-alabek egiten dutena gainbegiratzen ez dutela
ohartu gara, eta ez diete erakusten online jolasak modu seguru batean
erabiltzen eta bertan beraien buruak babesten (normalean ez dakitelako nola
egin). Horrela, erabat babesgabe uzten dituzte online munduan
Lehen hezkuntzan asko emozionatzen dira norbaitek haien jolas berean jolasten
duenean, eta ez dute zalantzan jartzen erabiltzaile izenak ezezagunei ematea. Ez dute
helduek bezala ulertzen "ezezagun" hitza, haientzat norbaitek ezezaguna izateari uzten
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Discord, haur eta nerabe askok online jolasetako beste jokalari batzuekin
komunikatzeko erabiltzen duten 13 urtetik gorakoentzako plataforma bat da.

dio jolas berean jolasten badu eta edozer gauza kontatzen badie, edo bere kideek
ezezagun hori sare sozial batean jarraitzen badute, nahiz eta haiek inoiz ez ikusi.

Erabilera denbora. Erabilera-denborari dagokionez, pozgarria da ikustea Lehen
Hezkuntzako gero eta haur gehiago denbora kontrolatzen hasten direla gurasoen
kontrolerako aplikazioen laguntzarekin, baina kontrol hori aldatu egiten da ikastetxeen
eta familien egoera ekonomikoaren arabera. Lehen hezkuntzan, gure esperientziaren
arabera, familien egoera ekonomikoa zenbat eta baxuagoa izan, orduan eta kontrol
txikiagoa dago. Ikusi dugunez, Lehen Hezkuntzako haurren erdiak kontrolatzen hasten
dira, eta horrek esan nahi du beste erdiak kontrolik gabeko erabilera egiten jarraitzen
duela. Familia askok ez dute uzten pantailak egunero erabiltzen, nahiz eta
asteburuetan permisiboagoak izan.
Ikastetxe batzuek kezka erakusten digute Haur Hezkuntzan haur asko gurasoen
telefonoan marrazkien bideoak ikusten joaten direla ikusita.
Lehen Hezkuntzako 3. mailatik 6. mailara bitarteko 1922 haurrei egin diegun inkesta
batean, aste barruan eskola-orduetatik kanpo pantailen aurrean egunero zenbat
denbora igarotzen duten galdetzean, emaitza hauek atera dira: % 54,8k 0 eta 2 ordu
artean, % 23k 2 eta 5 ordu bitartean, % 5,8k 5 eta 8 ordu artean, % 2,6k 8 ordu baino
gehiago eta % 13,8k ez daki edo ez du erantzuten.
Asteburuetan pantailen aurrean egunero zenbat denbora igarotzen duten galdetzean,
emaitza hauek atera dira: % 31k 0 eta 2 ordu bitartean, % 38,3k 2 eta 5 ordu artean,
% 12,2k 5 eta 8 ordu bitartean, % 8,2k 8 ordu baino gehiago eta % 8,7k ez daki edo
ez du erantzuten.

Ohiko gatazkak. Ikastetxe gehienetan oso ohikoa da mundu digitalaren erabilera
desegokiak eragindako gatazkekin topo egitea.
Ikaskideen arteko online jolasetako irainak eta WhatsAppeko taldeetako erasoak
ohikoak dira. Besteen kontuetan sartzea ere halakoxea da. Hau da, lehen
hezkuntzako haurrak, ikaskideen Googleren kontuetan sartzen dira, beraien
erreputazioa kaltetzeko, beraien kontutik beste pertsona batzuk iraintzeko, "txantxak
egiteko", eskolako lanak aldatzeko...
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Adibide bezala, formakuntzak ematen ditugunean, askotan galdetzen digute ea X
jolasean jolasten dugun eta ea zein den gure erabiltzaile-izena. Beraien erabiltzaileizena esaten digute beraiekin jolastu ahal izateko, eta azaldu behar diegu gu ere
ezezagunak garela, behin bakarrik ikusi dugulako elkar, eta ez gaituztelako ezagutzen
nahiz eta beraien ikastetxean egon.

Erantzunkizunaren zati bat ikastetxeek daukate, izan ere, ikasleen kontuetako
pasahitzek patroi zehatz bat jarraitzen dute (ikaslearen abizena + zenbaki bat), beraz,
nahiko erreza da hau asmatzea eta besteen kontuetara sartu ahal izatea. Ulerkorra da
ez dela batere erraza ikasleen kontuak kudeatzea, baina birplanteatu beharreko
zerbait dela uste dugu.
Haurrek ez dituzte gatazkak arazo gisa ikusten, bihurrikeria txiki gisa baizik. Adina dela
eta, askotan ez dira gai beren ekintzek izan ditzaketen ondorioak, beste pertsona
batzuen aurkako hitzak eta arriskuak ikusteko.

www.macsonrisas.es

Eraso digital larrien kasu asko ikusten hasi gara, eta lehen hezkuntzako jazarpen
digitalen kasuak areagotzen ari direla ohartu gara.
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Ondorioak Bigarren Hezkuntzan
Smartphoneak, sare sozialak eta erabilera denbora. Salbuespen gutxi batzuk
izan ezik, nerabeek guztiek smartphone propioa dute, eta sare sozialak erabiltzen
dituzte, batez ere DBH-ko 2. mailatik aurrera.

Harrigarria da ikustea oso gutxik dutela antibirusa instalatuta smartphone-etan,
ordenagailuekin bakarrik lotzen dituzte.
Sare sozialik edo smartphone-ik ez duten nerabeak taldetik kanpo geratzeko
benetako arriskuan daude, haien lagun guztiak sare sozialen bidez komunikatzen
baitira.

DBH-ko 2100 ikasleei egindako inkesta batean, astegun bakoitzean, eskola orduetatik
kanpo pantailen aurrean zenbat denbora igarotzen duten galdetzean, emaitza hauek
atera dira: % 22ak 0 eta 2 ordu bitartean,% 40,7ak 2 eta 5 ordu bitartean, % 13k 5
eta 8 ordu bitartean, % 12k egunean 8 ordu baino gehiago eta % 12,3k ez daki edo
ez du erantzun.
Asteburuetan, pantailen aurrean zenbat denbora
igarotzen duten galdetzean, emaitza hauek atera dira:
%7,8k 0 eta 2 ordu bitartean, %33k 2 eta 5 ordu
bitartean, %26k 5 eta 8 ordu bitartean, %16,95ek 8 ordu
baino gehiago eta %15,65ek ez daki edo ez du erantzun.
Astean zehar

DBHko 2100 ikasleri 2021-2022
ikasturtean egindako inkesta batean,
nerabeek eskola-orduetatik kanpo
pantailen aurrean igarotzen duten ordukopurua.

Asteburuan zehar

900

675

450

225

0

0-2 ordu

2-5 ordu

5-8 ordu

www.macsonrisas.es

Nerabe gehienek pantailak denbora luzeegian erabiltzen dituztela onartzen dute, eta
denboraren distortsioa jasaten dute sare sozialak erabiltzean; hau da, zerbait
begiratzeko sartzen dira eta denboraren nozioa galtzen dute. Askok esaten digute ez
direla erabilera-denbora murrizteko gai.

+ 8 ordu

Ez daki/Ez du erantzun
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Gogorarazi nahi dugu, Espainiako pediatria elkarteak, kon namenduan ere
gomendatu zuela 6-17 urte bitarteko haur eta nerabeendako, egunean gehienez 2
ordu direla gomendagarriak pantailen aurrean, hortik aurrera osasunerako kaltegarria
izan daiteke.
Sare sozial erabilienak WhatsApp, Youtube, Twitch, Snapchat, TikTok eta Instagram
dira. Omegle eta Discord nerabe asko erabiltzen hasi dira, eta batzuk Twitter ere
erabiltzen dute.

Oro har, ez dute berdinen pribatutasuna errespetatzen

Bigarren hezkuntzako ikasleen artean, oso gutxik babesten dituzte beraien online
kontuak. Gehienak urte asko daramatzate sare sozialetan (Instagram, TikTok,
WhsatsApp...) edo/eta online jolasetan kontuak izaten, eta uste dute ez dela ezer
gertatuko. Nerabe gehienek kontu bat baino gehiago daukate, Instagramen batez ere.
Kontu hauek publikoak edo pribatuak izan daitezke. Ez dute kontuen pribatutasuna
erabiltzen babesteko modu bat bezala, baizik eta beraien jarraitzaleak bereizteko eta
publikatzen duten eduki pribatua (argazki edo bideo pertsonalagoak) nork ikusi
dezakeen eta nork ez aukeratu ahal izateko.
Instagramen oso ohikoa Istorioek ekartzen duten ltroa erabiltzea, horrela, lagunik
onenen taldeak sortzen dira, bertan eduki erotikoa jartzeko adibidez. Sare sozialek
dauzkaten ezarpenen funtzionamendua azaltzen diegunean asko harritzen dira.
Lehen Hezkuntzan bezala, ezezagunen inguruan daukaten irudia helduek daukagun
irudiaren desberdina da. Izan ere, uste dute lagun batek beste pertsona bat jarraitzen
badu sare sozialetan, pertsona hori ez dela ezezaguna, nahiz eta inoiz ez ikusi, edo ez
jakin nor den.

Pertzepzio digitala eta osasun mentala. TikTok, Instagram eta Snapchat
nerabeentzako sare sozial toxikoenak dira, eta euren osasun mentalean eragin
negatibo bat izan ditzakete. Horregatik aurten sare sozialen eta osasun mentalaren
inguruko formakuntza berri bat ematen hasi gara bigarren hezkuntzan.
Nerabe askok in uenzerrak edo famatuak izan nahi dute sare sozialetan, eta honek
"gustoko dut" eta jarraitzaile gehiago lortzeko gainesposizio batera eramaten ditu.
Hau, beraien egunerokotasuna, logela edo arropa Instagrameko istorioetan erakusten
egiten dute. Famatua izateko nahi honengatik, pertsona askok kontu publikoak
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Oso ohikoa da beste pertsonen informazio pribatua partekatzea, bai argazkien bidez
(taldeko argazkiak, meme-ak edo besteen aurpegiekin egindako stickerrak), testu
bidezko informazioaren bidez edo elkarrizketa pribatuen inguruko pantailaren
argazkiak aterata baimenik gabe.

dituzte, eta kontu pribatuak dituztenek ezezagunak onartzen dituzte lagun bezala,
honek dakartzan arriskuekin.

Nerabe asko beraien autoestimua garatzen hasten dira besteek (normalean
ezezagunek) beraien argazkien inguruan pentsatzen dutenaren arabera (batez
ere sikoaren inguruan), eta ezezagunen baliozkotzeak eragin handia dauka
haien gogo-aldartean.
Pertsona famatuek sare sozialetan egiten dituzten argitalpenak ere edertasun-kanon
gisa hartzen hasi dira, eta hori arazo bat da, in uencer edo marka komertzialen
argazki guztiak modu batean edo bestean ukituta daudelako, eta gehienetan
edertasun-kanon eskuraezinak dira. "Behar bezain ona" ez izatearen sentimendua
garatzen da nerabeetan, eta honek eragin negatiboa dauka euren autoestimuan.

Oso bitxia da, halaber, sare sozialak sortzen hasi diren bereizketa sikoa egiaztatzea.
Nerabeak sikoki elkartzen hasten dira jarraitzaile kopuruaren arabera. Jarraitzaile
gehien dituztenak leku batean elkartzen dira eta gaizki ikusia dago jarraitzaile gutxien
dituen norbait hara joatea, nahiz eta jarraitzaile gehien dituenetako baten laguna izan.

Desinformazioa. Sare sozialetan desinformazio asko zabaltzen da, nerabeek
detektatzen ez dakitena eta kontrastatu gabe sinesten dutena. Askok ez dute
pentsatu ere egiten ikusten dutena kontrastatu behar dutenik, eta pentsatu gabe
partekatzen dute. Desinformazioaren artean, eduki oso arriskutsua dago, eta nahiz eta
nerabe guztiek ez ikusi, askok ezagutzen dute.
Interneten eta sare sozialetan, komunitate mota desberdinak daude. Horietako bat
proanorexia (proana) eta probulimia (promia) komunitatea da. Pertsona hauek
printsesa eta printze deitzen dira, eta elikadura-nahasteak dituzten arren, ez dira
horretaz jabetzen eta bizimodu bat dela pentsatzen dute. Besteei Ana eta Miaren
(anorexia eta bulimia) lagunak izateko edo Ana eta Miaren bidea jarraitzen laguntzeko,
trikimailu desberdinak eskeintzen dituzte: ez jateko eta pisu asko azkar galtzeko
trikimailuak, osasunerako kaltegarriak diren dietak egiteko aholkuak... Guzti hau weborrien edo sare sozialen bitartez egiten dute. Gainera, komunitate hauek WhatsApp
taldeak eta Telegrameko taldeak dituzte, eta bertan 24 orduak daude elkarrekin
kontaktuan kideei "laguntzen". Talde hauetara sartzeko modua sare sozialen
komentarioen bidez da.
Nerabeek abeslari, kirolari edo in uenzerrak diren pertsona famatuak jarraitzen dituzte
besteak beste. Azken hauek askotan produktu desberdinak erakusten dituzte diruaren
truke, eta ohikoa da nerabeek pertsona hauek esaten duten guztia sinestea, izan ere,
milioika jarraitzaile izateagatik zertaz ari diren badakitela uste dute. Orokorrean,
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Sare sozialak erabiltzen dituzten eta ospetsuak izan nahi duten nerabe gehienek euren
bizitzak, ikusten dutenarekin konparatzen dituzte, eta horrek frustrazio handia sortzen
du, ikusten dituzten bizitzak eurenak baino hobeak direla uste dutelako.

in uencerrak famatuak egiten dira janzten duten arroparengatik, bideo biral
batengatik, online jolasetan jolasteagatik... baina gero nutrizioaren, psikologiaren,
kirolaren inguruan hitz egiten dute, gai hauetan adituak izan gabe. Gainera, askotan
diskurtso erabat subjetiboak edo interesatuak egiten dituzte gai edo produktu
desberdinen inguruan, baina jarraitzaileek objetibo eta inparzialtzat hartzen dute.
Desinformazioaren eta sare sozialetan zabaltzen diren mezu faltsuen artean,
kezkagarrienetako bat "erraz eta azkar irabaz daiteke dirua interneten" da. Institutu
askotan online apustuen eta kriptotxanponetan egindako inbertsioen erabilera jarraitua
detektatzen ari gara, nahiz eta nerabeak izan eta 18 urte baino gutxiago dituzten.
Jarrera hori, batez ere inbertsioena, eskrupulurik gabeko streamer batzuek sustatzen
dute, eta etekin faltsuak eta errentagarritasun irrealak hitzematen dituzte inbertsioetan,
bai publizitatea egiteagatik ordaintzen dietelako, bai azaltzen ari direnaz ideia handirik
ez dutelako, legez kanpoko jarduerak antolatzen dituztelako edo beren jarraitzaileez
apropetxateen direlako dirua irabazteko.

Pornogra a eta sexting-a. Bigarren hezkuntzan pornogra a oso ohikoa da.
Pornoaren kontsumoa smartphonetatik egiten da batez ere. Irakasle askok
pornogra arekin obsesioa ikusten dute, DBH-ko 1. eta 2. mailan batez ere. Horrez
gain, oso ohiakoa da pornogra a partekatzea nerabeen artean, gehienbat WhatsApp
-en mezu zuzenen eta taldeen bidez.

Nerabeen artean sexting-a ohikoa izaten jarraitzen duela ikusteak triste jartzen
gaitu, norberaren sexu-materiala beste adingabe batuzekin partekatzea, eta ez
du laster amaituko denaren itxurarik.
Ikasleek normaltasun osoz eta diskrezio handirik gabe jorratzen duten gaia da.
Gainera, askotan "pack-ak" dituztela edo egin dituztela esaten digute. "pack" bat
pertsona baten argazki/bideo erotiko/sentsual multzo bat da, eta normalean Google
drive, Dropbox... bezalako zerbitzuren baten karpeta batean jasotzen dira. Ondoren,
haien arteko esteka partekatzen da bikotekidearekin edo une horretan interesatzen
zaien beste edozein pertsonarekin edo pertsonekin. Nerabezaroko beste alderdi
askorekin gertatzen den bezala, ekintza hori askotan gizarte-presioaren ondorioz
egiten da, gainontzekoek egiten dutelako egiten da, eta egiten dutenak "guay-ak"
direla kontsideratzen da eta ez dute nahi taldetik kanpo gelditu.
Adingabeen artean ematen den material pornogra koaren truke hau haur-pornogra a
kontsideratzen da. 18 urtetik beherakoak agertzen diren material sexual oro haurpornografía da. Material hau askotan protagonisten baimenik gabe zabaltzen da, eta
batzuetan sextorsioan amaitzen du, ikastetxe askotan ikusten ari garen bezala.
Ikasturte bereko adingabeen arteko eta ikasturte desberdinetako adingabeen arteko
sextortsio-kasuak ikusten ditugu.
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Horren ondorioz, nerabeak diru asko galtzen ari dira. Familiek ekintza hauen inguruko
ezezagutza osoa daukate.

Halaber, aipatu behar da neskak, batez ere sare sozialetan zuzenekoak egiten
dituztenak, ziber exhibizionisten ohiko helburu direla, eta hauek baimenik gabe
bidaltzen dituzte euren genitalen argazkiak edo bideoak masturbatzen. Berdin dio
nerabearen adinak.
Toxizitatea eta biolentzia digitala. Indarkeriazko eduki asko kontsumitzen dute
nerabeek normalean. Adibidez, 16 edo 18 urtetik gorakoentzako online jolas
bortitzetan jokatzen dute, edo beste batzuek Twitch edo Youtuben jolas horietan nola
jolasten duten ikusten dute.
Horrez gain, indarkeriazko material asko zeharka ere kontsumitzen dute, zuzenean
bilatu gabe. Oso ohikoa da sare sozialetara borrokak eta umiliazioak igotzea. Txantxaz
mozorrotutako eraso asko normalizatzen hasi dira. Badira txantxak norbait asko
beldurtzeko, min emateko edo umiliatu eta barregarri uzteko.

Toxikotasuna hain dago onartuta, non lagunen artean mespretxuzko terminoak
eta hitzak erabiltzen diren, bestea kaltetzeko asmorik gabe.
Ez dira harritzen irainak eta errespetu galerak dituzten komentario toxikoak
erakustean; kasu batzuetan barre egiten diete, eta uste dute norbaitek jarraitzaile asko
baditu eta sare sozialetan ikusgai badago, ordaindu beharreko prezioa dela.
Sare sozialetan, nerabeek nahi dutena eta nahi duten bezala esateko eskubidea
dutela sentitzen dute, eta etxean komentario digitalak egiten diren bitartean bakarrik
egoteak ematen duen anonimotasun-sentsazio faltsuaren ondorioz, askotan ez dute
esaten dutena ltratzen, eta pertsona batekin aurrez aurre egotean esango ez
lituzketen gauzak esaten dituzte. Bestalde, norbait digitalki erasotzeko asmoa
dutenean, uste dute Interneten anonimo izateko gaitasuna dutela kontu faltsu bat
sortuz, hau uste okerra da.
Formakuntzak amaitzean, batzuetan beraiek edo beraien lagunek jasandako eraso
digitalen edo jazarpen digitalen kasu zehatzak komentatzen dizkigute, eta orain zer
egin dezaketen badakitela esaten digute.
Nerabeen artean ikusten ditugun jazarpen digitalak asko kezkatzen gaitu. Ikastetxe
askotan beste ikastetxe batzuetan erasotuak izan diren eta institutuz aldatu behar izan
duten nerabeak aurkitzen ditugu. Ez dugu ulertzen jazarpenaren biktimek beren
errutina eta bizitza aldatu behar izatea. Garaipen-mezu bat bidaltzen zaie erasotzaileei,
eta zigor gehigarri bat ezartzen zaie biktimei.

Delituak. Adingabeek ez dakite legea Interneten ere aplikatzen dela, eta egunero
egiten dituzten ekintza asko delituak direla: irainak, mehatxuak, beste pertsona
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Toxizitateari dagokionez, ezezkortasunez, engainuz, manipulazioz eta mespretxuzko
hitzez betetako iruzkinak oso presente daude harreman digitaletan.

batzuen kontuetara sartzea, beste pertsona batzuen informazio pribatua baimenik
gabe partekatzea, beste pertsona batzuen irudi sexualak baimenik gabe bidaltzea...
Askotan, delituak diren ekintzak ikustean, konturatzen dira beraiek izan direla noizbait
biktimak.
Lege-ondorioei dagokienez, askok ez dute beldurrik. Egiten dutena egiten dutela,
ondoriorik izango ez dutenaren uste faltsua daukate.
Arabako Justizia Saileko talde psikosozialarekin batera sare sozialekin lotutako
delituak egin dituzten adingabeei prestakuntza ematean, adingabe gehienek
adierazten digute delituak egin zituzten garaian bakarrik edo triste sentitzen zirela.

Online donazioak. Online plataforma askotan donazioak egin diezazkiekegu
streamerrei. Nerabe askok donazioak egiten dizkiete gogokoen dituzten streamerrei
lanean laguntzeko, eta streamerrek eskerrak ematen dizkiete zuzenean. Askok duten
diru guztia horretan erabiltzen dute.
Jarduera hau, kasu batzuetan, nork gehiago ematen duen ikusteko lehiaketa bihurtzen
ari da. Streamer asko donazioak masiboki nabaritzen hasten dira eta jarraitzaileekin
hitz egiten duten gaia izaten hasten dira. Antonio Molinak, Fromm Ongizatea
proiektuaren sortzaile eta zuzendariak, honela azaltzen du donazioaren fenomeno
berria: "Plataformen bidez donazioak egiteko arrazoia nolabaiteko autoritatea duen
streamer edo in uencer baten garrantziaren eta esanahiaren beharrarekin lotuta dago,
batzuetan eguneroko bizitzan erreferenterik ez izateak edo haienganako emoziourruntasunak bultzatuta. Streamerrak emailea publikoki aipatzen duenean,
lehentasuna ematen dio beste milaka pertsonen aurretik".
Kontuan izan behar dugu streamer askok diru asko irabazten dutela harpidetza,
eskaintza eta iragarkiei esker. Nerabeek beraientzat egin ohi dituzten 2 €, 3 € edo 5 €ko donazioak ez dira ezer hilean irabazten dituzten milaka euroen aldean. Streamer
milioidunek diru-sarrerarik ez duten nerabeen donazioak jasotzen dituzten fenomeno
bat ikusten hasten ari da.

Azkenik, mundu digitalak eskaintzen dizkien bizipenei, horiek bizitzen ari diren
moduari eta mundu digitalak euren bizitzan eta garapenean duen inpaktuari
buruzko gogoeta falta orokorra ikusten dugu.

fl

Página 16

www.macsonrisas.es

Nerabe askok sare sozialekin lotutako delituak isilean jasaten dituztelaren
sentsazioa daukagu

Gomendioak
Familientzako gomendioak
Gomendio orokorrak. Hezkuntza digitalarekin lotutako bi muga jartzea
gomendatzen da gutxienez.

Oro har, pantailak, telebista, bideokontsolak, ordenagailuak, tabletak,
smartphoneak erabiltzeko denbora-mugak. Lehen hezkuntzan, egunero pantailen
aurrean ez egotea gomendatzen da, aste barruan hobeto saihestu badaiteke.
Asteburuetarako erreferentzia Espainiako Pediatria Elkartearen gomendioa izan
daiteke, non adierazten duen bi orduko muga izan beharko lukeela. Gomendatzen
dugu 0-3 urteko haurtxoek eta haur-hezkuntzako haurrek, pantailen kontsumoa
saihestea, eta lehen hezkuntzako lehen ziklokoek ere bai, ahal den neurrian.

Gomendio gehiago. Adingabeek sare sozialak erabiltzeko baimendutako adina
dutenean, denbora batez familiarekin batera erabiltzea gomendatzen da, familiako
aisialdi gisa. Horrela, adingabeak modu kontizente batean erabili ahal izango ditu,
familiarekin batera ikusten dutenari testuingurua emanez, arriskuak, desinformazioa
eta hurbilketa desegokiak detektatzen irakatsiz.
Garrantzitsua da adingabeekin mundu digitalari buruz maiz hitz egitea, familiek ere
beraien esperientziak eta ikaskuntzak partekatzeko. Elkarrizketa horietan adieraz
dakieke zer den erabilera kontzientea egitea, zer den erabilera inkontzientea egitea,
arriskuak detektatzeko jarraibideak, babesteko tresnak... Hezkuntza digitala
funtsezkoa da.
Konturatu gara familia askok pantaila-denbora eskeintzen dutela sari bezala, eta
garrantzi handia ematen dietela modu inkontzientean. Familiarekin elkarreragin sikoan
denbora gehiago igarotzea gomendatzen dugu sari gisa: "Guztia gainditu duzunez
elkarrekin joango gara" edo "parkean izozkia jango dugu guztiok batera", edo " biok
bizikletan ibiliko gara mendian". Kalitatezko elkarrekintza siko handiagoz saritzean,
horrelako jardueren garrantziaren mezua bidaltzen dugu. Haurtzaroan eta
nerabezaroan, horiek dira benetan garrantzitsuak diren gauzak.
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Adin-gomendagarriak. Online jolas, sare sozial, app... bakoitzak erabiltzeko adin
gomendagarri edo ezarria du. Sare sozial permisiboenek 13 urteko gutxieneko adina
ezartzen dute. Smartphonea izateko gomendioa 14 eta 16 urte bitartean da,
adingabearen heldutasunaren arabera. Ez da inoiz gomendatzen haur batek bigarren
hezkuntzara iritsi baino lehen smartphone-a izatea, lehen hezkuntzako haurrek
oraindik sare sozialak erabiltzeko adin gomendagarria ez duten bezala, ezta TikTok-en
bideoak soilik ikusteko edo Youtube erabiltzeko ere. Lehen hezkuntzako haurrentzat
Youtube Kids dago. Behar izanez gero, haurrek tekla-telefono bat erabil dezakete
dagoen beharra berarekin kontaktuan jartzea bada.

Gomendatutako jarraibideak jarraitu nahi dituzten familiek ikastetxeko beste familia
batzuk bilatzea gomendatzen dugu, elkarrekin egiteko. Egokiena lehen hezkuntzako
gela bakoitzean familia-taldeak sortzea litzateke, nahiz eta badakigun klase bakoitzeko
familia guztiak ados jartzea ezinezkoa dela. Interesa duten familiei beste familia batzuk
bilatzen laguntzeko, iaz "Smartphoneak eta sareak 13 urtetik aurrera!" ekimena abian
jarri genuen gure web orrialdean: https://www.macsonrisas.es/familiasprimaria.

Pribatutasuna. Arazo bat ikusten dugu familiekin eta hauek adingabeak agertzen
diren argazki eta bideoekin egiten duten kudeaketarekin. Ikastetxe askok familiek
ikastetxeko jolas- eta kirol-ekitaldietan sortzen den arazoa planteatzen digute,
argazkiak ateratzean, bideoak grabatzean eta hauek inolako kontrolik gabe
partekatzean.

Familiei sare sozialetan adingabeen irudirik eta bideorik ez argitaratzea gomendatzen
zaie, eta kontuz ibiltzea WhatsAppeko taldeekin. Pertsona gaiztoak ez direnez,
adingabeen irudiak partekatzeak dakartzan arriskuetako batzuk ere ez zaizkie
bururatzen, ezta adingabeei kalte egiteko nola erabil daitezkeen ere.

Pederastak. Unicefek, 2021eko azaroan ezagutarazi zuen "Teknologiak
nerabezaroan duen eraginari buruzko azterlanean", kalkulatu zuen adingabeen %20k
pederastekin kontaktua dutela. Gure aldetik, horrelako hurbilketak detektatzen ditugu,
baina ez gara kuanti katzeko gai. Prebentzio-jarraibide eta alerta-seinale batzuk
eskaintzen ditugu:
Prebentzio-jarraibideak: Online jolasetan jolasteko, sare sozialak edo bestelako
plataformak erabiltzeko eta smartphone-ak izateko adinak errespetatzea.
Pribatutasun-ezarpenak egitea online kontu guztietan, eta adingabeei ohartaraztea
dituen sexu-materiala bidaltzeak eta informazio pribatua emateak dituen ondorioetaz.
Ohitura osasungarri bat izan daiteke adingabeek noizean behin familiei online jolasetan
jolasten dutenekin edo sare sozialetan hitz egiten dutenekin azaltzea. Funtsezkoa da
adingabeen autoestimua lantzea eta familia-harremana estutzea. Adingabeekin
kontaktua bilatzen dituzten pederastek autoestimu baxuko adingabeak bilatzen
dituzte, bakarrik sentitzen direnak, zaurgarriagoak direnak eta familiek arreta gutxi
eskaintzen dietenak.
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Ikastetxe askok euren webguneetako atal pribatuetan adingabeen irudiak partekatzen
dituzte, eta ikastetxearen domeinua duen posta batetik baino ezin da bertara sartu.
Baina familiek beraiek partekatzen dituzte irudi horiek WhatsAppeko taldeen eta beste
sare sozial batzuen bidez, izan dezaketen irismena ulertu gabe, irudi horiek ikus
ditzaketenak eta horiekin zer egin daitekeen ulertu gabe.

www.macsonrisas.es

Alerta-seinaleak: Informazio pribatua eskatzea, batez ere familiarekin duen
harremanari edo egoera ekonomikoari buruzkoa. Online jolasetako eta sare
sozialetako opariak, eta dirua bidaltzea, inork ez du ezer oparitzen trukean ezer
espero gabe, inoiz ez. Plataforma pribatuagoetara eramateko ahalegina, hitz egiten
jarraitzeko, normalean WhatsApp, Telegram edo Signal bezalako mezularitzaaplikazioetara, arrasto txikiagoa uzten baitute. Harremana eta elkarrizketak isilpean
gordetzeko eskaera. Sexu-materiala eskatzea. Haurrei eta nerabeei gomendatzen
diegu familiei edo legezko tutoreei abisua ematea alerta-seinaleak hautematean.
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Ikastetxeko postarekin egindako sare sozialetako kontuak. Irakasleek adierazi
digute lehen hezkuntzako haurrek ikastetxeko posta erabiliz sare sozialetan kontuak
ireki ditzaketela. Arazo hori planteatzeko Googlerekin harremanetan jartzean, adierazi
digute badagoela aukera bat ikastetxeko posta erabiliz kontuak sor daitezkeen lekuak
mugatzeko. Esteka honetan aurki dezakegu: "Bloquear el acceso a todas las Apis de
terceros" atalean. Artikuluaren esteka utziko dugu, norbaiti lagungarri izan
dakiokeelakoan.
https://support.google.com/a/answer/7281227#zippy=%2Cbloquear-el-acceso-det
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terceros%3Chttps%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Fa%2Fanswer%2F7281227%
2 3 z i p p y % 3 D % 2 C b l o q u e a r- e l - a c c e s o - d e - t o d a s - l a s - a p i s - d e terceros%3E%2Cbloquear-el-acceso-de-todas-las-apis-de-terceros

Ziberjazarpena. Ikastetxe guztiek jarduera-protokolo bat daukate jazarpen-kasuak
hautematean, baina ikastetxe askotako irakasleek ez dakite oso ondo nola jokatu
ziberjazarpen kasuen aurrean, edo ez dakite nola jardun lagungarri izateko, jazarpenprotokoloa aktibatzeaz gain.
Eusko Jaurlaritzak hainbat aldaeratan ziberjazarpen-kasuak detektatzeko eskaintzen
dituen orientabideen esteka uzten dugu.
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/libro/bizikasi-ziberjazarpen-kasuenaurrean-ikastetxeetan-jarduteko-orientabideak-bizikasi-orientaciones-actuacioncentros-educativos-caso-ciberbullying/
Interesa duten familiek eta ikastetxeek hezkuntza digitalarekin lotutako informazio eta
baliabide asko aurki ditzakete gure webgunean. https://www.macsonrisas.es
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Pribatutasuna. Zenbait ikastetxek, kontziente izan gabe, interneten erakusten dituzte
adingabeak. Askotan, batez ere matrikulazio-kanpainan, bideoak argitaratzen dira
Youtuben, adingabeen irudiekin, ikastetxea sustatzeko eta etorkizuneko ikasleen
matrikulazioa bilatzeko. Nahiz eta haurren familien baimena izan, ez dakigu nork
ikusiko dituen, ezta informazio horrekin zer egingo duten ere. Kontuz ibiltzea
gomendatzen dugu.

Eskerrak
Eskerrak eman nahi dizkiegu irakasle guztiei, bai eta ikastetxe guztietako zuzendaritzataldeei ere, egunero erakusten duten ahalegin eta dedikazioagatik, ikasteko duten
gogoagatik eta ikasleak mundu digitalean egunero dituzten mehatxu eta arriskuetatik
babesteko erakutsi duten jarreragatik.
Guzti hori, nahiz eta egunero lan asko egiten duten, familiek eta gizarteak ezartzen
dizkieten presio eta exijentzia neurrigabeek areagotuta. Bere lana ez da erraza eta beti
oharkabean gelditzen da.

Azkenik, eskerrak eman nahi dizkiogu Vital Fundazioari hezkuntza digitalarekin eta
interneten adingabeak babestearekin duen konpromisoagatik, eta gugan jarri duen
kon antzagatik hezkuntza digitaleko "Har ezazu kontrola" programa Araban
koordinatu eta aurrera eramateko.

fi
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Halaber, eskerrak ematen dizkiegu hezkuntza digitalaren beharraz kontzientziatuta
dauden familia guztiei, egunero egiten duten ahaleginagatik eta aparteko lanagatik.
Guraso izatea ez da inoiz erraza izan. Sare sozialekin, online jolasekin,
smartphoneekin eta gainerako gailuekin aparteko zailtasun bat gehitu da, eta
gainerako familien inkontzientziak, ezjakintasunak eta permisibitateak are zailago
egiten dute beraien lana, ulertezintasun eta bakardade-sentimenduak sortuz. Animo,
ez zaudete bakarrik eta oso ondo ari zarete.

