ADIN TXIKIKOEKIN WHATSAPPA
ETA SARE SOZIALAK NOLA
ERABILI KIROL-ESPARRUAN

Gero eta konektatuago dagoen gizartean bizi gara, eta Internetek eta sare sozialek gero
eta protagonismo handiagoa dute.
Eskaintzen dituzten abantailak direla-eta, gailu mugikorren eta sare sozialen erabilera
hainbat esparrutan zabaldu da, eta, argi eta garbi, kirol-esparruan ere bai.
Egun, WhatsApp gisako tresna digitalak asko erabiltzen dituzte kirol-esparruko
pertsonek eta taldeek; izan ere, hainbat abantailaren artean, kirolariekin komunikatzea
eta koordinatzea errazten diete zuzendaritza teknikoari eta kirol-zuzendaritzari. Baina
baliabide hori erabiltzeak, beste sare sozial batzuk erabiltzearekin gertatzen den moduan,
ondorio negatiboak ere izan ditzake, erabiltzeko zenbait irizpide ezarri ezean. Batez ere,
tartean adin txikikoak daudelako (komeni ez diren ordutegiak, eduki desegokia, etab.).
Errealitate horren aurrean, erakundeok gidaliburu bat sortu dugu, kirol-erakundeei eta
entrenatzaileei zuzendua, eta, kirol-esparruan, adin txikikoekin gailu mugikorrak eta sare
sozialak arduraz erabiltzeko eredu izan nahi duena.
Bai jardunaldiek, bai eta gidaliburuak ere, entrenatzaileek eta kirol-erakundeen
zuzendaritzek izan ditzaketen zalantzak erantzuteko helburua dute: Entrenatzaileak
edozein adinetako adin txikikoekin sor ditzake WhatsApp-eko taldeak? Eta taldearen
argazkirik igo dezake sare sozialetara? Adin txikiko bati telefonoa ken diezaioke? Etikoa al
da WhatsApp-en adin txikiko kirolariekin elkarrizketa pribatuak izatea?

JARDUERA MOTA: Saio informatiboak
KIROL-ESPARRUA: Kirola eta hezkuntza
HARTZAILEAK: Kirol-erakundeen arduradunak. Adin txikikoz
osatutako kirol taldeen entrenatzaileak. Gaian interesa duten
beste profesional batzuk eta jarduera fisikoaren eta kirolaren
zientzietako ikasleak.
DATA, LEKUA ETA HIZKUNTZA:
2018ko urriak 16: Galdakao.
Torrezabal Kultur Etxea (Salón de Actos). Lehendakari Agirre
Plaza, s/n (Gaztelaniaz).
2018ko urriak 17: Errenteria.
Galtzadaborda Polikiroldegia. Aiako Harria, s/n (Gaztelaniaz).
2018Ko urriak 18: Arrasate-Mondragon.
Kulturate. Azoka Kalea, 1 (Euskaraz).
2018ko urriak 22: Vitoria-Gasteiz
Sede de las Federaciones de Mendizorroza. Calle Plaza Amadeo
García de Salazar, nº 2 bajo (Gaztelaniaz).
2018Ko urriak 23: Bilbo (San Inazio Auzoa)
Euskararen Etxea. Agoitz Plaza, 1 (Euskaraz)
ORDUTEGIA: 18:00-20:00

Etengabeko
Prestakuntza Programa

2018

IZEN-EMATEAK
Kiroleskolako web orrialdearen izenemate prozeduraren bidez
www.kiroleskola.net.
 Ondorengo esteka sakatu:
Izen-emateak, eta jarraitu urratsak.
 2. urratsean, topatuko dituzun
jarduera guztien artean, hautatu
jarduera hau. Hautatu joan nahi
duzun tokiaren aukera.

HIZLARIA
Naiara Pérez de Villarreal
Digitalde Komunikazioko bazkidea.
Sare sozialetan eta teknologia digitaletan aditua.

EDUKIAK
 Kirol esparruan teknologia digitalak erabiltzearen onurak eta arriskuak.
 Erabilera erregulatzen duten arau-alorrak.
 Kirol erakundeentzako marko etikoa: arauak, printzipioak, eta baloreak.
 Entrenatzaileen eta adin txikiko kirolarien arteko pakto digitala.
 Kirol erakundeetan erabilera egoki bat sustatzeko pausuak.
 Galdera-txanda.

ERAKUNDE ANTOLATZAILEAK

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

 Izen-emate prozesuarekin egon
daitezkeen zalantzak argitzeko,
94 403 28 66 telefono zenbakian
edo kiroleskola@euskadi.eus
helbide elektronikoan.
Izena emateko azken eguna:
jarduera izan baino bi egun
lehenago
Prezioa: Doako jarduera

