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1. Helburua 

o Interneten segurtasunik gabeko nabigazioaren arazoaren aurrean dauden 

sentimenduak, jarrerak, beldurrak eta abar askatasunez eta iritzirik gabe 

kanporatzea. 

o Helduek Interneten modu seguru, autonomo eta arduratsuan nabigatzeko 

ezagutzak, gaitasunak eta trebetasunak hartzea; nola? 

o Interneten nabigatzeak dakartzan arriskuak identifikatzea. 

o Interneten modu seguru eta arduratsuan nabigatzeko gaitasuna emango 

dieten metodoak ezagutzea. 

o Interneten modu seguru eta arduratsuan nabigatzeko teknikak erabiltzea 

 

 

2. Edukiak 

• Internet, aukeragunea 

• Aplikazioak.Deskarga seguruak  

• Wi-Fi konexioak 

• Pasahitzak 

• Zurrumurruak eta maulak. Detekzioa eta prebentzioa 

• Sarearen barnean kode moralak 

o “lagunak” , “foroa”, “intimitatea” 

o Pribatutasun-galera 

o Nabigatzean, errespetuari eustea 

• Indarkeria modu berriak (ciberbullying, sexting, grooming, phising) 

 

3. Ariketak 

3.1.  Aurretikoa 

Hedabideetan argitaratutako hurrengo albisteen titularrak irakur itzazu.  

o Zeintzuk dute zuzeneko eragina zuregan? 

o Zeintzuk ez zenituen ezagutzen? 

o Zein dira kezkatzen zaituztenak? 
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3.2. Tailerrari dagokionez 

1. JARDUERA: Ongietorria 

Taldeari harrera egitea eta kooperatiba-eraikuntzaren dinamika aurkeztea. 

Jorratu beharreko gaira hurbiltzea, taldearen partekatzearen eta parte-hartzearen bidez. 

 

 

2. JARDUERA: Lagundu eta eraiki 

Taldearen egoera planteatuz hasten da dinamika, ipuin, istorio, bideo, irudi eta guzti. 

Hortik aurrera, 3-4 pertsonako taldeka, entregatutako mihiztatze-piezekin hasten da 

eraikuntza-proposamena, honako hauei erantzuna emateko:  

ZER EGINGO ZENUKETE HORRELAKO EGOERA BATEN AURREAN?  

NOLA SAIHESTEN DUZU EGOERA HORI INTERNETEN NABIGATZEN DUZUNEAN, SARE 

SOZIALAK ERABILTZEN DITUZUNEAN…? 

 

 

Talde bakoitzak modu autonomoan eraikitzen du bere proposamena, eta gainerakoei 

azaltzen diote adostutako denboraren ondoren. 

 

3. JARDUERA: Laburbiltzea eta ixtea 

Haien eraikuntzak erakutziz, erakusketa guztiak  egin ondoren, Kontsumobidek gaiari 

buruzko gomendioak eman ditu. 

 

 

3.3. Ondorengoa 

a) Ikasitako aholku guztiak gauzatu hurrengo webgunean aurkituko dituzun tresnak 

erabilita.   

https://www.osi.es/es/herramientas  

 

https://www.osi.es/es/herramientas
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4.   Gaitasunekiko lotura 

4.1. Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, OLH eta eskola-jatorria duten 

taldeak 

 

 

 

4.2. Beste talde batzuk   

 

 

Teknologiarako 
konpetentzia 

Gizarterako eta 
herritartasunerako 

konpetentzia 

Arterako 
konpetentzia 

Konpetentzia 
motorra 

 
       

 
Izaten ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 

      

Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia 

 
Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako eta 
ekiteko 

espiriturako 
konpetentzia 

        

Ikasten ikasteko 
gaitasuna 

Gaitasun soziala 
eta zibikoa 

Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-espiritua 

Kultura-arloko 
kontzientzia eta 

adierazpena 

      

Ama-hizkuntzan 
komunikatzeko 

gaitasuna 

Atzerriko 
hizkuntzetan 

komunikatzeko 
gaitasuna 

Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak zientzia 
eta teknologiaren 

alorrean 

Gaitasun digitala 
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5. Baliabideak 

Informazio gidak 

• INCIBE 

o Gizarte-sareen pribatutasuna eta segurtasuna konfiguratzen laguntzeko 

gidak.  

https://www.incibe.es/CERT/guias_estudios/guias/guia_ayuda_redes_sociales 

 

Material didaktikoak 

• EGONLINE 

http://www.euskadi.eus/egonline/web01-a2famil/eu/ 

 

• KONTUZDATOS. Agencia Vasca de protección de datos. 

http://www.avpd.euskadi.eus/s04-

kontuz00/eu/contenidos/informacion/udcd/eu_udcd/decides.html 

 

• OSI INTERNAUTAREN SEGURTASUN BULEGOA. CIBERSCOUTS 

https://cyberscouts.osi.es/  

 

Web orriak 

• KONTSUMOBIDE – KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA 

www.kontsumobide.eus   

 

• OSI. INTERNAUTAREN SEGURTASUN BULEGOA 

http://www.osi.es/es 

• BIZIKASI. HEZKUNTZA SAILA.EJ-GV 

https://bizikasi.euskadi.eus/eu/inicio 

 

o TECNOADICCIONES. TEKNOLOGIA BERRIEKIKO ADIKZIO ARAZOENTZAKO 

LAGUNTZA ILDOA. 

http://www.tecnoadicciones.com/01-beneficios-riesgos.php 

https://www.incibe.es/CERT/guias_estudios/guias/guia_ayuda_redes_sociales
http://www.euskadi.eus/egonline/web01-a2famil/eu/
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-kontuz00/eu/contenidos/informacion/udcd/eu_udcd/decides.html
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-kontuz00/eu/contenidos/informacion/udcd/eu_udcd/decides.html
https://cyberscouts.osi.es/
http://www.kontsumobide.eus/
http://www.osi.es/es
https://bizikasi.euskadi.eus/eu/inicio
http://www.tecnoadicciones.com/01-beneficios-riesgos.php


 
 

7 
 

 

• “SEXTING” DEITUTAKOARI BURUZKO INFORMAZIO WEBGUNEA 

www.sexting.es 

• ESTAFA.INFO 

http://www.estafa.info/ 

 

 

Helbide interesgarriak 

Kontsumobide-ren kontsumoaren alorreko prestakuntza eta informazio 

zentroak 
Vitoria-Gasteiz  Bilbao  Donostia / San Sebastián  

Adriano VI, 20-1º. 01008  Nicolas Alcorta, 2. 48003  Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015  

Telf: 945 01 66 00  Telf: 94 403 22 20  Telf: 943 02 25 90  

formacion-araba@kontsumobide.eus 

  

formacion-bizkaia@kontsumobide.eus 

  

formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

 

 

http://www.sexting.es/
http://www.estafa.info/
mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
mailto:formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus

