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Izenburua: Gazteak sarean: zertan ari diren eta nola laguntzen ahal diegun. 

Hizlaria:  

Daniel Cassany (Bartzelona, 
1961), irakaslea eta ikertzailea 
da. Izen handia du nazioartean 
eta zenbait  obra 
enplematikoren egilea dugu, 
hala nola La cuina de 
l'escriptura, Descriure escriure, 

Reparar l'escriptura, Construir l'escriptura eta abar. Gaur 
egun irakasle titularra da Pompeu Fabra 
Unibertsitatean (Bartzelona) eta mintzaldiak ematen ditu 
hizkuntzaren erabilera tradizionalei eta digitalei buruz.   

 

 

 

Modalitatea: informazio-saioa. 

Etapa: Etapa guztiak (Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa) 

Norentzat: NAFARROA Irakasleak oro har  

Justifikazioa: 

Gazteek bizitza paralelo bat garatzen dute sarean, sare sozialen bitartez 

(Instagram, Facebook, Snapchat), zaletasunen bitartez (bideo-jokoak, komikiak, 

musika eta abar) eta talde jakin batzuetako kide eginez (fanfic, scanlator, fansub). 

Lagun birtualak egiten dituzte, bestelako harremanak garatzen aurrez aurre 

ezagutzen duten jendearekin, eskola-curriculumetik kanpoko trebeziak eta 

edukiak ikasten eta, azken batean, duela hamarkada batzuk guk haien adinean 

genuenaren hagitz bestelakoa den mundu-ikuskera garatzen dute. Mintzaldi 

honetan gazte horietako batzuen bizitza digitala kontatu eta erakutsiko zaigu zer 

ikasten duten, zer arrisku hartzen dituzten eta zer arrakala irekitzen diren jarduera 

horietatik abiaturik. Hausnarketarako ere baliatuko da, familiek, irakasleek eta 

hezkuntza-erakunde guztiek (eskolek, liburutegiek, argitaletxeek eta abarrek) 



 

egoera hau aprobetxatu eta zuzentzeko izan dezaketen eginkizunari buruz 

jarduteko, alegia. 

Helburuak: 

-Jabetzea zein diren gaur egungo gazteek sarean garatzen dituzten praktika 

digitalak eta zein diren jardun horien ezaugarriak. 

-Erakustea zer-nola joka dezaketen irakasle, familia eta kultura-kudeatzaileek 

egoera hau bideratzeko. 

-Jardunbide egokiak eta aholkuak iradokitzea egoera hau ulertzeko eta nork bere 

gain hartzeko. 

Jardueraren arduraduna:  

Eva Agudo Arrarás, Iruñeko ILZko csparru soziolinguistikoko aholkularia 

Telefonoa: 848 430395  - sociales.cap.pamplona@educación.navarra.es 

Consuelo Allué Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslearen eta Iruñeko 

Planetarioko Teknologia-Eskolako Diana Gonzálezen laguntzarekin.       

Tokia: Iruñeko Planetarioa. Antso Ramirez kalea. 

Eguna eta ordutegia: urtarrilaren 24a, asteartea, 19:00-20:30 

Izena emateko epea: abenduaren 20ra arte. 

Postu kopurua: 200 

Partaideak hautatzeko irizpideak: izena emateko hurrenkera 

Hizkuntza: gaztelania 

Oharrak: 

Izena emateko epea amaituta, ahalik eta lasterren argitaratuko da jarduera 

honetarako onartuen zerrenda honako web-orri honetan: 

http://formacionprofesorado.educacion.navarra.es/web/eu/onartuen-zerrenda/ 

 


