
DROGAMENPEKOTASUNEN PREBENTZIORAKO PROGRAMA

osasun–hezkuntza

FITXA TEKNIKA
Jatorrizko izenburua: Eighth Grade. Urtea: 2018. 
Iraupena: 93 min. herrialdea: AEB. Dirección y guión: 
Bo Burnham. Musika: Anna Meredith. Argazkia: Andrew 
Wehde. Aktoreak: Elsie Fisher, Josh Hamilton, Luke Prael, 
Emily Robinson, Jake Ryan, Frank Deal, Daniel Zolghadri, 
Marguerite Stimpson, Greg Crowe, Deborah Unger, Natalie 
Carter, Jalesia Martinez, Catherine Oliviere, Phoebe Amirault, 
Kevin R. Free, Faith Kelly, Dylan Vonderhorst, Molly Forman, 
Andrew Geher, Olivia Galligan, Luke Mulligan, Castor 
Feinberg, Brenna Parker, Courtney Gonzalez, Kendall 
Seaman.

Sariak: 2018: urrezko Globoak: emakumezko aktore 
onenaren sarirako izendatua - Komedia (Elsie Fisher). 
2018: Sundanceko jaialdia: sail ofiziala. 2018: New 
Yorkeko Kritikarien Zirkulua: opera prima onena. 2018: 
National Board of Review: urteko 10 film onenak, 
zuzendari berria. 2018: American Film Institute (AFI): 
Top 10 - Urteko PELi kula onenak. 2018: Critics Choice 
Awards: interprete gazte onena (Fisher). 3 nom. Spirit: 
gidoi berri onena. 4 jatorrizko gidoi-izendapen. 
Besteak beste.

EIGHTH 
GRADE
Bo Burnham, AEB, 2018

Programa
honen ideia
eta garapena  
Irudi Biziak®-enak
dira.

IKASLEAK
DBH - DBHO - OLH
2020-2021



2

 

Kayla bere kameraren aurrean dago eta “Kaylaren 
txokoa” izeneko bere YouTube katean jartzeko hurren-
go hausnarketa egiten du: 

KAYLA: Kaixo lagunak! Kayla naiz eta beste bideo ba-
tekin nator. Ezer baino lehen, ez dut nire bideoetan 
bisita askorik izan, beraz, zuen lagunekin partekatu 
ahal izanez gero, oso eskertuta egongo nintzateke. 
Ongi, gaurko bideoaren gaia “zu zeu izan zaitez” 
da. Eta zera da… Ez al naiz beti ni? Eta jakina nai-
zela, baina… eta… ah... Barkatu, barkatu, irakurtzen 
ari naiz. 

Zu zeu izatea, besteak txunditzeko zu zaren bezala ez 
aldatzea bezala da, , ah… eh… Eskolako mutil eza-
gunena izan zaitezke, edo beno… mutil-lagunik ede-
rrena izan, badakizue? Baina zer zentzu du zu zeu 
ez bazara? Badakit zu zeu izatea gogorra izan daite-
keela, zu zeu izatearen alderik gogorrena da ez dela 
beti erraza, zeren eta, tira, jendeak zutaz barre egitea 
atsegin du... Edo horrelako zerbait, jendeak nazka 
ematen duelako eta jende gaiztoa existitzen delako, 
baina zuk ez ikusiarena egin behar duzu eta… ez 
zaizu zer esaten duten axola behar. Em, eta… Adibi-
dez: jende askori niri mutu eta lotsati deitzea gustatzen 
zaio, baina ez naiz isila, ez…  Eskolan ez dut asko 
hitz egiten eta ah … Kontua ez da beldurragatik ez 
dudala hitz egiten, baizik eta ez dudala nahi, baina 
jendeak benetan nire laguna izan nahi badu, hitz egin 
eta guzti hori… Benetan barregarria, guaia eta hiztu-
na naizela ikusiko du. Eta bai, ez naiz isila, eskolan 
asko ez hitz egitea aukeratzen dut soilik, jende askok 
bezala. Am, beraz, bai, espero dut, funtsean, zu zeu 
izatea eta beste jende batek zuri buruz duen iritzia ez 
axola izatea. Eta badakizu, ez ikusiarena egin zurekin 
gaiztoa dela ikusten baduzu, eta beti zaren bezala 
azaltzen bazara, dena ondo aterako da. Eskerrik asko 
bideo hau ikusteagatik, eta espero dut baliagarri izan-
go zaizuela, eta nire kanalean harpidetuko zaretela. 
Eta bai, eskerrik asko ni ikusteagatik. Gucci!

1. ZU IZATEKO IRRIKAN NAGO. MAITE ZAITU, KAYLA

1. AGERRALDIA

• Agerraldian, filmari hasiera ematen dion Kaylaren bideoetako bat ikusten dugu. Protagonistak, “Zu zeu izan zai-
tez” ideiari buruz hausnartu eta aholkuak ematen ditu. BAKARKA:

− Zergatik uste duzu egiten dituela Kaylak bideo horiek? Zer uste duzu dakarkiola Kaylari bideo horiek egiteak? 
Norentzako egiten ditu Kaylak bideo horiek? Nori zuzenduta daude benetan?

− Kaylak norbera izatearen garrantziari buruzko hausnarketa aukeratu du bideo honetarako, nola ulertzen du-
zue Kaylak esandako hurrengo esaldia?: “gaurko bideoaren gaia “zu zeu izan zaitez” da. Eta zera da… Ez 
al naiz beti ni? Eta jakina naizela.”

− Nola uste duzu sentitzen dela Kayla bideoan zehar? Eta zehazki “zu zeu izatearen alderik gogorrena beti 
erraza ez dela da” esaten duenean?

− Autokontzeptuari buruz hitz egiten, nola 
balioztatuko zenuke Kaylak bere burua-
ri buruz duen autokontzeptua? Positiboa 
eta osasuntsua dela esango zenuke?

− Bere buruaz duen autokontzeptua, bere 
inguruko pertsonez duen kontzeptutik 
urrun dago? Hala balitz, zergatik ezber-
dintasun hori?

 

• Jarraian, TALDE HANDIAN, AUTOKONTZEP-
TU hitzaren definizioa sortu.

filmean 
   zehar2
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Gabekin (lagun berria) afaldu ondoren eta behin ai-
tarekin etxera itzuli dela, Kaylak berriro ere bideo bat 
egiten du. Oraingo honetan, etorkizuneko Kaylari zu-
zendutako bideoa da, institutua amaitzen duenerako. 

KAYLA: Kaixo Kayla, zeu zara, azken ikasturtean. Zo-
rionak institutua bukatzeagatik, oso harro nago zutaz, 
eta erokeria da jada ia hemezortzi dituzula pentsa-
tzea. Eta ah, apustu egingo nuke nitaz oso bestelako 
itxura duzula, primerakoa dena, edo bestela oso an-
tzekoa dirudizu, hori ere primerakoa dena. Nola joan 

dira sarbide probak? Hau da, espero dut ondo joan 
direla, eta bestela, badakizu, eskola nazkagarria da, 
batez ere mateak. Zer gehiago? Baduzu mutil-lagunik? 
Ondo dago ez baduzu, baina izatekotan, ondo tratatu 
beharko zintuzke, merezi duzulako. Aita astuna da 
oraindik? Horrela ez bada, aita izatearen itxurak 
egiten dituen norbait izango da segurki (Kayla eta bere 
aitaren irudi bat ikusten da, elkarrekin lorategian kutxa 
berria lurperatzen). Eta benetan espero dut ez zaudela 
oso triste zure lagunak fakultatera joateko uzteagatik, 
haiekin harremanetan jarrai dezakezulako. Eta bestela, 
ez da ezer gertatzen, nolanahi ere lagun berriak 
egingo dituzulako han, beraz, dena ondo joango 
da. Eta badakit ziurrenik ez duzula azken ikasturteko 
inozo baten aholkurik nahiko baina institutua nazka 
bat izan bazen, benetan sentitzen dut, eta hori, bueno, 
nazka bat da. Beno, badakizu eskola ez zela hain 
bikaina izan niretzat baina dagoeneko gainditu dut 
eta orrialdea pasatu dut eta zuk ere egin dezakezu 
institutua bikaina izan ez bazen. Orain gauzak 
gertatzen ari zaizkizulako, horrek ez du esan nahi 
beti gertatuko zaizkizunik. Eta gauzak aldatuko dira, 
eta badakizu? Inoiz ezingo duzu jakin zer gertatuko 
zaizun eta horrek egiten ditu gauzak kitzikagarri eta 
beldurgarri eta dibertigarri. Bai, beraz, egon lasai, zu 
izateko irrikan nago. Maite zaitu, Kayla. Gucci! 

2. AGERRALDIA

• Gogoan izan behar da protagonista bere burua maitatzen ikasteko bidean dagoela, bere nortasuna sortzen eta 
bere helburu pertsonalak lortzen joateko bidean; gu geu aurkitu gaitezkeen unearen antzekoa. Beraz, jarraian, 
aipatzen diren galdera hauek BAKARKA erantzun:

− Zer ezberdintasun ikusten dituzu Kaylak egiten duen azken bideo honen diskurtsoan, filmean ikusten joan 
diren gainerakoekin alderatuta?

− Nola uste duzu sentitzen dela Kayla bideoan, bere etorkizuneko niarentzat honako esaldi hau esaten dionean:  
“apustu egingo nuke nitaz oso bestelako itxura duzula, primerakoa dena, edo bestela oso antzekoa dirudizu, 
hori ere primerakoa dena.”

− Azken diskurtso hau autokontzeptu terminoarekin lotuz, nola ikusten duzu bideoan Kayla, bere buruari dago-
kionez? Zein esaldi nabarmenduko zenituzke zure erantzuna argudiatzeko?

− Azkenik, zure ustez, zer mezu helarazi nahi dio Kaylak bere etorkizuneko NI-ari esaldi honekin: “egon lasai, 
zu izateko irrikan nago”?

 

• Kaylak bere etorkizuneko NI-arentzat grabatzen duen azken bideoan egiten duen bezala, hurrengo jarduera 
BAKARKA egitera animatzen zaituztegu. Lerro hauek irakurtzen dituzun bitartean, minutu batzuetako geldialdia 
egin behar duzu (begiak itxiz, nahi baduzu), hamar urte barruko zure etorkizuneko NI-a irudikatzeko.

− Baliteke begiak itxi aurretik zure irudimenerako lagungarri izatea galdera hauek izan ditzaketen erantzunak 
bistaratzen saiatzea: Nola irudikatzen duzu zeure burua fisikoki?; Zure ustez, zertan aritzen zara lanean edo 
akademikoki?; Zer lagun dituzu?; Nola da zure inguruko helduekiko harremana?; Bikotea izaten ikusten duzu 
zeure burua? Zertan inbertitzen duzu denbora librea eta aisialdia? Zoriontsu sentitzen zara? Zer lorpen edo 
errealizazio pertsonalez sentituko zara harroen?

− Orain TALDE HANDIAN: Zuen etorkizuneko NI-en etorkizun imajinarioak, zuek imajinatu duzuenaren antze-
koak izango direla uste al duzue? Zeren araberakoa da zuen erantzuna? Uste duzue botere-maila duzuela 
etorkizuneko NI horien eraikuntzan?

− Amaitzeko, oraingoan BAKARKA. Idatzi bete nahi dituzuen epe luzerako hiru xede edo helburu. Kaylak, bere 
azken bideoan, etorkizuneko bere Kayla aipatzen duenean, fakultateren batean sartuz egiten du, beraz, bera 
unibertsitateko ikasle bezala ikusten da bere etorkizuneko NI-an. Orain zuen txanda da

 
Etorkizunerako hiru helburu: 

1. ............................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................

3. ............................................................................................................................................................
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Bere katearentzako ,norbere burua erakusteari 
buruzko bideo bat egiten ari den bitartean, protago-
nistaren benetako irudiak Kennedyren urtebetetzean 
ikusten goaz, kontatzen duenaren eta benetan kame-
ratik kanpo bizi duenaren arteko kontraesana sortuz. 

KAYLA: Kaixo lagunak, Kayla naiz, beste bideo ba-
tekin. Ados, gaurko gaia: “Zure burua hor kanpoan 
erakusten”. Ados, beno, horrek zer esan nahi du? Non 
da hor kanpoan? Ba “hor” inoiz joango ez zinatekeen 
edozein leku izan daiteke, badakizu, arraroa delako 
edo beldurtzen zaituelako edo,... horrelako zerbait. 
Ah, tira, eta orain horrelako zerbait pentsatuko duzu, 
ez dakit zera... Zergatik joan nahiko zenuke horrelako 

leku batera? Eta benetan arrazoi pila bat dago, 
arrazoi bat, jendeak agian ez duela zure benetako 
NI-a ezagutzen da, badakizu? Beti eskolako edo beste 
leku bateko jende bera ikusten baduzu, jende horrek 
eskolako zure NI hori bakarrik ezagutuko du. Baina 
zure burua hor kanpoan erakusten baduzu eta joan ohi 
ez zaren lekuetara bazoaz, jendeak zure zinemako NI-
a, edo igerilekuko NI-a, edo zure NI parranderoa, edo 
zure asteburuko Ni-a ezagutu dezake. Zure benetako 
NI-a osatzen duten Ni guztiak, adibidez etxera lagun 
mordoa gonbidatu nuen egun hartan bezala eta aitak 
neska arraro hori gonbidatzera behartu ninduenean... 
Eta beno, ni egiatan ez nuen gonbidatu nahi, eskolan 
beti arraroa zelako eta ez nuelako atsegin, baina nire 
aitak gonbidatzera behartu ninduen, etorri eta bere 
benetako NI-a ezagutu nezan eta egia esan, oso guaia 
eta dibertigarria da (Kennedyren amak atea irekitzen 
duela eta Kayla besarkatzen duela ikusten dugu). Eta 
sekulakoa izan zen eta nire lagun guztiek esaten zuten: 
nor da hori? Eta guztiek ari buruz ari ziren denbora 
guztian. Beraz bai, funtsean esan nahi nuena hori da. 
Dakizuenez, zure burua hor kanpoan erakutsi behar 
duzu eta zure beldurrei aurre egin eta jendeak zure 
benetako NI-a ezagutzen utzi. Eta ez du axola beldur 
bazara, denak izango direlako beldur. Ados, zuetako 
batzuk bideo hau lagungarri aurkitzea espero dut eta 
atsegin baduzue, emaiozue atsegin dut botoiari eta 
nire katera harpidetu. Mila esker ikusteagatik, Gucci 

2. GAURKO BIDEOAREN GAIA: “ZURE BURUA HOR 
KANPOAN ERAKUSTEN” 

3. AGERRALDIA

• Kailak, arriskatu eta geure burua hor kanpoan erakus-
tearen inguruko hausnarketa grabatzen du bere 
bideoetako batean. Hurrengo galderak BAKARKA 
erantzun: 

− Zure ustez, zeri egin nahi dio erreferentzia Ka-
ylak bideoan hurrengoa esaten duenean: “jen-
deak agian ez duela zure benetako NI-a ezagu-
tzen”?

− Zeri buruz ari da Kayla “hor kanpoan” esaten 
duenean?

− Nola uste duzu sentitzen dela protagonista, hor 
kanpoan norbere burua erakusteaz ozen haus-
nartzen duen bitartean?

− Zer alde nabarmenduko zenituzke bere kana-
lerako bideoan hitz egiten duen Kaylaren eta 
Kennedyren urtebetetzera joaten den Kaylaren 
artean? Ba al dago alderik bi Kaylen artean?

− Bere bideo gehienetan bezala, protagonis-
ta hauen antzeko esaldiekin agurtu egiten da: 
“zuetako batzuk bideo hau lagungarri aurkitzea 
espero dut”. Nori zuzentzen zaio bideo hau 
benetan? Nork edo nortzuk uste duzue izango 
liratekeela benetan Kaylarentzat mezuaren har-
tzaileak?

− Aurretik erantzundako galderetatik abiatutako 
hausnarketa eginez, zure ikuspegitik, nola argu-
dia dezakezu eszena berean kontraesankorrak 
diruditen Kaylaren bi profil ematea?

 

• Eighth Grade erreferentziatzat hartuta, eta, zehaz-
kiago, Kaylak film osoan sare sozialekin bere bideo-
en bidez duen lotura, TALDE HANDIAN hurrengo 
planteamenduen inguruan hausnartu: 

− Protagonistaren sare sozialen erabilerarekin bat 
zatozte?

− Ekintza arriskutsurik ikusten duzue?
− Sare sozialak modu desegokian erabiltzeak, ara-

zoak ekar ditzakeela uste duzue? Erabili dituzue-
nean, arazorik eduki dituzue inoiz?

− Zuen inguruko adiskide edo ezagunen artean 
arazorik ezagutzen duzue?
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• FIKZIOTIK ERREALITATERA. Jarraian, hurrengo taula BAKARKA  osatzera gonbidatzen zaituztegu. Ariketaren 
izenburua BI MUNDU da. Aurrera! 

MUNDU
EZ BIRTUALA

MUNDU
BIRTUALA

Adiskide kopurua

Zenbat pertsonarekin partekatzen ditugu intimitateak?

Datu pertsonalak ematen ditugu?
BAI / EZ

Argazki pertsonalak partekatzen ditugu?´
BAI / EZ

Talde argazkiak partekatzen ditugu?
BAI / EZ

Hirugarren pertsonei buruzko informazio pertsonala ematen dugu?
BAI / EZ

Talde baten barruan pertsona bati buruzko kritika negatiboak egiten ditugu?
BAI / EZ

• Behin taula bakarka bete ondoren, erantzunak TALDE HANDIAN partekatuko ditugu eta ondoren hurrengo galde-
rak ere erantzun:

− Bi munduetan (ez-birtuala eta birtuala)adiskide kopuru berdina dugu? 
− Sarean ditugun adiskide guztiak, gure benetako adiskideen parte dira?
− Konfiantza maila bera al dugu sare barruko eta kanpoko lagunekin? Hau da, sarean eta saretik kanpo gauza 

berdinak partekatzen ditugu?
− Sarearen barruan eta kanpoan, gauza berdinak esatera ausartzen gara?
− Gure adiskideak aukeratzeko irizpidea berdina da sare barruan eta kanpoan? Ezberdintasunak daude?
− Intimitateak edo gauza pertsonalagoak, errazago partekatzen ditugu sarearen barruan edo kanpoan? Edo, 

modu berean egitea izan liteke?
 

Oliviaren lagunetako batengandik jasandako abusu-
saiakeraren ondoren, Kayla kaltetuta iristen da etxera, 
eta hurrengo agerraldia gertatzen den bitartean, bere 
kanalera igotzeko, “Kaylaren txokoa”, off ahotsean 
grabatutako bideo berria entzuten dugu. Denbora 
batez bideoak argitaratzen uztea erabakitzen duen 
inflexio-puntua. Jarraian, haren mezua transkribatzen 
da: 

KAYLA: Kaixo lagunak, Kayla naiz eta beste bideo 
batekin nator. Bideo hau, bideo gehiago egingo ez 
ditudala esateko egiten dut. Edo atsedenaldi bat har-
tzen dudala esateko, ah... eta ez dakit, ez dakit inork 
ikusten dituen edo inori benetan axola zaion, baina 

hala bada sentitzen dut, sentitzen dut hau zuretzat 
beheraldi bat izatea. Baina gauza egokia egiten ari 
naiz. Aholkuak emateko eta hori hasi nintzen bideoak 
egiten, beno zuek laguntzeko, baina ez dakit. Zintzoa 
banaiz ziur aski ez naiz aholkuak emateko pertsona 
egokiena, zeren ez dakit... Atsegin dut, hau da, atse-
gin dut aholkuak ematea eta gauzak egiteari buruz 
hitz egitea, baina egia esan, ezin ditut gauza horiek 
egin. Eta bai... Eta ez dakit, zera da, egia esan... 
beti urduri nago eta ezin dut, ezin dut ezer egin gabe 
egon eta urduri egon, errusiar mendi batean ibiltzeko 
ilaran banengo bezala da, eta urdailean kili-kili bat 
izatearen sentsazio hori, nik daukat. Etengabe daukat 
baina gero ez dut inoiz igo naizenaren sentsazioa. 
Eta horrela ez sentitzeko esfortzua egiten dut, eta eh... 
baina, ez dakit, ezin dut, besterik ez. Beraz, une zai-
lak bizitzen ari bazarete, gainditzen dakizkien norbait 
eta bere aholkuekin hobe sentiarazten dizuena eta 
hitz egiten duenari buruz jakiten duena merezi duzue; 
bere burua hobe sentiaraztea lortzen badu, badaki-
zue, agian zuei hobe sentiaraztea lortuko duela. Eta 
bai, beraz hauek uste dut direla bideoak ez egiteko 
arrazoiak. Eta bai, bizitza ondo joatea espero dut eta 
hortik elkar ikustea izan liteke. Agur. Gucci! 

4. AGERRALDIA
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• TALDE HANDIAN erantzun, erantzunak argudiatuz: 

− Nola uste duzue sentitzen dela Kayla, bideo ho-
netako diskurtsoa grabatzerako orduan?

− Bideo honen eta aurretik protagonistak grabatu-
tako bideoen artean ezberdintasunik nabarmen-
duko zenituzkete?

− Kaylak zer onartzen du bere buruaz, hurrengoa 
esaten duenean: “Zintzoa banaiz ziur aski ez 
naiz aholkuak emateko pertsona egokiena, ze-
ren ez dakit... Atsegin dut(...) aholkuak ematea 
eta gauzak egiteari buruz hitz egitea, baina egia 
esan, ezin ditut gauza horiek egin.”?

− Nola azalduko zenukete Kaylak bideoan 
erabiltzen duen errusiar mendiaren metafora? 
Praktikan zer esan nahi du?

− Zer eragin du bideo honek Kaylarentzat, 
hurrengoa onartu ondoren: “Beraz, une zailak 
bizitzen ari bazarete, gainditzen dakizkien 
norbait eta bere aholkuekin hobe sentiarazten 
dizuena eta hitz egiten duenari buruz jakiten 
duena merezi duzue; bere burua hobe 
sentiaraztea lortzen badu, badakizue, agian 
zuei hobe sentiaraztea lortuko duela.”?

 
• Sare sozialen alderdi negatiboen inguruan hausnartu 

dezagun. Jarraian, sare sozialetan aurki ditzakegun 
arrisku ohikoenak aipatzen dira eta bestetik lau arris-
ku orokorrak aipatzen dira. TALDE HANDIAN, ohiko 
arriskuak, arrisku orokorrekin lotu beharko dituzue. 
Ez larritu arrisku orokorrak izendatzeko anglizismo 
bakoitzaren esanahia ezagutzen ez baduzue. Amai-
tzean, TALDE HANDIAN partekatu. Ikus dezagun 
zenbat dakigun sare sozialen alde arriskutsuaz! 

Arrisku orokorrak:
Ciberbullying; Sexting; Phising; Grooming.  

Ohiko arriskuak:
1. Berehalako mezularitzagatiko jazarpena.
2. Beste web orrialdeak: jendea iraintzeko helbu-

ruarekin sortutakoak.
3. Pasahitzen lapurreta.
4. Hirugarren pertsonen informazioa, bideoak edo 

argazkiak haien baimenik gabe zabaltzeko, blo-
gak, orriak edo profilak sortzea.

5. Hirugarren pertsonen identitatea ordezkatzeko 
sortutako blogak.

6. Heldu batek pornografia eta zabor-mezuak adin-
gabe bati bidaltzea, xantaia edo abusu helbu-
ruarekin.

• Sare sozialen “b” aldeari buruz hausnartzeko hel-
buruarekin planteaturiko hurrengo galderak, TALDE 
HANDIAN erantzun. Eztabaida gidatzeko, galderak 
bi edo hiru pertsonen artean irakurri ditzakezue:

− Arestian aipaturiko arriskuez jakitun zineten?
− Zeintzuk ezagutzen zenituzten?
− Aipatu gabe geratu diren zer beste arrisku eza-

gutzen dituzue?
− Egoera hauek eman daitezkeela uste duzue?
− Egoera hauek ekiditeko modua dagoela pentsa-

tzen duzue?
− Aipatutako arriskuak ekiditeko neurriak hartzen 

ditugu?
− Saretik ibiltzeko modua aldatu behar dugu?
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Kayla eta bere aita elkarrekin afaltzen ari dira ostiral 
gauean. Kayla, ordea, bere sakelakoan murgilduta 
dago Instagrameko bideoak ikusten, entzungailuak 
jarrita. Aitari urrutitik entzuten zaio deika. Kaylak en-
tzungailu bat kentzen du eta:

AITA: Bihar Kennedyren urtebetetzera joango zarela 
esaten duen Grave andrearen mezu bat jaso nuen.
KAYLA: Ez… Kennedyk ez nau gogoko.
AITA: Ez dut sinesten.
KAYLA: Ados… 
AITA: Batzuetan uste duzu ez zaituztela atsegin, baina 
jendeak bere arazoak ditu. Kayla… (ez du entzuten) 
Kayla… (janari zati bat botatzen dio, hizketan ari 
zaiola konturatu dadin) 
KAYLA: Adarra jotzen ari zara! Aita! Aita! Ostirala 
da, ostiraletan nahi nuena egin ahal nuela esan zeni-
dan eta orain…

AITA: Ados! Arrazoi duzu, ados eta orain, zerbait 
esan dezaket? Gero mugikorrarekin jarraitu dezakezu 
eta bakean utziko zaitut. Gauza bat bakarrik.
KAYLA: Ongi da.
AITA: Primeran, baina utzidazu amaitzen. Baina ez 
zaitez haserretu amaitu baino lehen, bestela ez duzu 
entzungo, bale?
KAYLA: Esango duzu behingoz?
AITA: Pentsatzen ari naiz… Aparta zarela uste dut, 
“cool” zarela uste dut…
KAYLA: Gogaitzen badidazu, ez dut zurekin jaten ja-
rraituko!
AITA: Gauza bat esan nahi dizut, utziko didazu?. Es-
kerrik asko. Zure adina nuenean, ez nintzen zu bezain 
aparta. Zaletasun asko dituzu, bideoak eta horietan 
adierazteko modua oso, oso aparta da, bikaina. Eta 
zeure burua zertxobait gehiago erakutsi beharko ze-
nukeela uste dut. Badakit nerabeak nolakoak zareten 
eta ez dizut Kennedy Graven laguna izatea eskatzen 
eta badakit ez zaizula gustatuko, baina pertsona oso 
berezia zarela uste dut. Eta badakit aita guztiek esa-
ten dutela esango duzula, baina zure aita izango ez 
banintz, berdin pentsatuko nuke. Benetan, pentsatuko 
nuke…
KAYLA: Aizu aita, hori gauza bat baino gehiago da.
AITA: Bai, gauza bat baino gehiago da Eta badakit 
“aizu aita, isil zaitez, isildu” esango duzula eta uler-
tzen dut, ulertzen dut, baina ez dut gaizki sentiarazte-
ko esaten. Ondo sentitu zaitezen esaten dut.
KAYLA: Badakizu zer atsegingo nuke?
AITA: Zer?
KAYLA: Nire mugikorrarekin lasai jarraitzea. 

5. AGERRALDIA

3. ZURE ADINA NUENEAN, EZ NINTZEN ZU BEZAIN 
APARTA 

Hurrengo ariketan, nerabezaroaren eta helduaroaren artean ematen den belaunaldiarteko urruntzearekin lotuaz, ja-
rraian aurkezten den taula TALDE HANDIAN osatu:

Elkarrizketan ematen
diren emozioak

identifikatu

Elkarrizketan,
belaunaldiartekodistantzia
bat agerian utzi dezaketen

esaldi eta keinuak adieraz itzazu.
(bi protagonisten ikuspegitik).

Nola jokatuko zenuke 
zuk Kaylaren aita
izango bazina?

KAYLA

AITA

Ariketa egin aurretik, gure webgunean agerraldi osoa ikustea gomendatzen dugu.

• Hurrengo galderen inguruan, TALDE HANDIAN hausnartu:

− Zuen inguruko helduen eta zuen artean belaunaldiarteko urruntze bat dagoela uste duzue? Hala bada, azal-
duko al zenukete zer gai edo jarreren inguruan gertatzen den

− Zuen inguruko helduekin gatazkarik izan dituzue belaunaldiarteko urruntzearen ondorioz? Adibideren bat 
aipatu.

− Nola joka zenezakete, iraganean inguruko pertsona helduekin bizitako gatazkaren bati buruz hausnartu on-
doren, belaunaldiarteko distantziaren barruan ulertzen baduzue? Zuen jarrera gatazkaren aurrean aldatuko 
litzateke?
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KAYLA: Gauza batzuk erretzen lagunduko didazu?
AITA: Bai. Zer zegoen hor? 
KAYLA: Ezer garrantzitsua… Nire itxaropenak eta 
ametsak bakarrik. 
AITA: Ikusten dut… Eta erretzen dituzu? 
KAYLA: Bai…

Aitak eskua Kaylaren sorbaldan jartzen du.
KAYLA: Triste jartzen zaitut?
AITA: Zer? Ez, ez, ez horixe. Ezta pentsatu ere, zerga-
tik? Triste dirudit? 
KAYLA: (Hasperen eginez.) Eh… Ez dakit… Batzuetan 
uste dut nagusia naizenean… badakizu… eta agian 
alaba bat edo seme bat izatean… nik uste dut bera 
ni bezalakoa bada… amm… Orduan haren ama 
izatean, beti triste egongo nintzatekela… Nire alaba 
denez maiteko nuelako, badakizu, baina ez dakit, ez 
dakit, uste dut ni bezalakoa aterako balitz, hori… Bere 
ama izateak triste jarriko ninduela. 
 

AITA:Oker zaude, oker zaude… Kayla, begiratu 
niri, begiratu niri. Oker zaude. Zu bezalako alaba 
izango bazenu, oso zoriontsu egingo zintuzke. Zure 
aita izateak zoriontsu egiten nau, Kayla. Ez dakizu, 
zein zoriontsu egiten didazun, ez dakizu. Zera baino 
harago doa… ezin dut deskribatu… hain erraza da 
zu maitatzea, hain erraza da zutaz harro egotea, ez 
dut esateagatik esaten… Laztana, zin dagizut, ez dut 
esateagatik esaten… Bai, noski, batzuetan ikusten 
badut haserre zaudela edo egun txarra duzula, orduan 
triste sentitzen naiz. Baina triste egoteko modu hori, 
triste egunero edo kezkatuta daukadan modu hori ez 
da… Kayla guzti horren azpian, ni beti nago zure aita 
izateaz oso, oso pozik, benetan. Ama joan zenean, 
izugarri beldurtu nintzen. Oso beldurtuta nengoen, zu 
ondo ez egoteaz beldur nintzen, eta orduan hazten 
hasi zinen eta zera egin zinen… ez dakit… lehen 
urratsak eman zenituen eta zure lehen hitzak eta 
zure lehen laguna… Ez dakit, irakatsi beharko nizula 
uste nuen guztia: atsegina nola izan, nola partekatu, 
besteez nola arduratu… Zure kabuz egiten hasi zinen. 
Zure irakasleek beti esaten didate: alaba zoragarria 
duzu, primerako lana egin duzu berarekin; baina nik 
ez dut ezer egin, benetan. Ez dut ezer egin benetan, 
nik begiratu egiten zintudan, besterik ez. Eta geroz 
eta gehiago egin, geroz eta beldur gutxiago ematen 
zidan. Ulertzen duzu? Beldur izateari utzi nion, aspaldi 
konturatu nintzelako ondo egongo zinela… Badakizu 
zergatik? Zuri esker, zu ausarta bihurtu zenidalako. 
Eta nik ikusten zaitudan moduan ikusiko bazina, zaren 
bezala dela, benetan zaren bezala, beti izan zaren 
bezala dela, ziur zuek ere ez zeundela izututa egongo.

6: AGERRALDIA

• Bi protagonisten jarrera hartzearen inguruko hurrengo taula osatu eta amaitzean erantzunak partekatu:

Identifikatu zein diren 
elkarrizketaren uneko 

emozioak

Kaylaren aitak aipatzen dituen eta alaba-
renganako hurbilketa dakarten, bien arteko 
belaunaldien arteko distantzia konponduz, 

une edo esaldiak adierazi.

Nola jokatuko zenuke 
zuk Kaylaren aitaren 
lekuan, bien arteko 

elkarrizketa horretan?

KAYLA

AITA

• Inguruan dituzuen helduekin izandako gatazken zerren bat TALDE HANDIAN egin. Behin zerrenda amaituta, ga-
tazka horiei aurre egiteko konponbideak proposatu. Nola jokatuko zenukete, helduak izango bazinaten?
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• Aurreko atalean landutako gaiak identifikatu: AUTOKONTZEPTUA; SARE SOZIALAK eta BELAUNALDIARTEKO 
DISTANTZIA

1. ...............................................

2. ...............................................

3. ...............................................

AMAIERAKO 
   ARIKETA3

– Gehien gustatu zaizun agerraldia aukeratu eta arrazoiak eman.
– Nola uste duzue eboluzionatu dela Kayla? Zer gatazka gainditu ditu eta nola?


