1. Helburua
Kontsumitzaileen

eskubideak

eta

ardurak

ezagutzea,

baita

merkatarien

betebeharrak merkataritza elektronikoari dagokionez ere, erosketa birtualetan
beren kabuz eta modu arduratsuan jarduteko ezagutzak lortuz eta interes
ekonomiko eta sozial propioak babestuz.

2. Edukiak
 Kontsumitzailea erosketa birtualean
o Kontsumitzailearen eskubideak eta saltzailearen betebeharrak merkataritza
elektronikoan.
o Kontsumitzailearen betebeharrak, bere eskubideak bete daitezen.


Erosketa segurua.
o Erosketak egin aurretik, bitartean eta ondoren hartu beharreko neurriak.
o Kontratazio-baldintzak
o Ordaintzeko bideak
o Segurtasun-protokoloak
o Datu pertsonalen babesa
o Berme-zigiluak
o Kontsumoko arbitraje sistemari atxikitzea.
o Europar Batasunean helbideratzea
o Erreklamatzeko bideak
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3. Ariketak
3.1. Aurretikoa
Tailerraren edukiekin lotutako galderak biltzen dituen galdera sorta.

1. Noizbait erosi al duzue internet bidez?

 Bai
 Ez
2. Ezagutzen al duzue internet bidez, maiztasunez edo noizbait, erosketak egiten
dituen norbait?
 Bai
 Ez
3. Segurua iruditzen al zaizue internet bidezko merkataritza?
4. Interesgarria eta erabilgarria iruditzen zaizue interneten bidez erosteko aukera?
Zergatik?
5. Zer artikulu mota erosiko zenukete interneten bidez?
6. Zein da zuen ustez ordaintzeko biderik seguruena? Zergatik?
 Zor txartela.
 Kreditu txartela.
 Errenboltsozko ordainketa
 Erosketa txartela.
 Txartel birtuala
7. Zer esan nahi du giltzarrapo itxi batek orri batean?
8. Artikulua etxean jaso eta gero, itzultzeko eskubidea duzu?
9. Aldez aurretik ordain dezazun eska diezazukete?
10. Interneten bidez erosteko beldur zarete?
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3.1. Tailerrari dagokionez
ARIKETA 1: E-COMMERCE-AN SARTZEN
Denen artean hitz egingo dute parte-hartzaileek merkataritza elektronikoaren
abantaila eta eragozpenei buruz. Era berean, sarean aurki daitezkeen ereduzko
saltokiak jorratuko dira.
ARIKETA 2: EROSKETA ELEKTRONIKO SEGURU BATERAKO GAKOAK
Parte-hartzaileek, metodologia kooperatiboaren bidez, online erosketa bat egiteko,
modu seguruan eta kontsumitzailearen eskubideak errespetatuz, oinarrizko alderdiak
bete

beharko

dituzte.

Horren

ondoren,

ezagutza

horiek

sendotuko

dira,

prestatzaileen laguntzarekin.
ARIKETA 3: SEGURUA AL DA SALTOKI HAU?
Parte-hartzaileek hainbat saltoki bisitatuko dituzte, eskaintzen duten informazioa
eta kontratazio-baldintzak aztertzeko. Saltoki horien konparazioa egingo da,
kontsumitzaileen interesak eta legediak ezartzen dituen mugak kontuan hartuta.

3.2.

Ondorengoa

“Jokoa: Internet bidezko erosketak”
Ondorengo jardueran, “Telekomunikazioak” Multimedia Gidaren barruko “Jarduerak”
atalean aurkituko ditugun bi denda birtualen 7 akatsak aurkitu behar dira
(mailegatzeko eskuragarri prestakuntza-ekintza egin den Kontsumoko Prestakuntza
Zentroetan).
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4.

Gaitasunekiko lotura
4.1. Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, OLH eta eskola-jatorria duten
taldeak
Izaten ikasteko
konpetentzia

Hizkuntza- eta
literaturakomunikaziorako
konpetentzia

Matematikarako
konpetentzia

Zientziarako
konpetentzia

Arterako
konpetentzia

Konpetentzia
motorra

Elkarbizitzarako
konpetentzia

Ekimenerako eta
ekiteko
espiriturako
konpetentzia


Teknologiarako
konpetentzia

Gizarterako eta
herritartasunerako
konpetentzia


Hitzez, hitzik
gabe eta modu
digitalean
komunikatzeko
konpetentzia

Ikasten eta
pentsatzen
ikasteko
konpetentzia







4.2. Beste talde batzuk
Ama-hizkuntzan
komunikatzeko
gaitasuna

Atzerriko
hizkuntzetan
komunikatzeko
gaitasuna


Ikasten ikasteko
gaitasuna



Matematikagaitasuna eta
oinarrizko
gaitasunak zientzia
eta teknologiaren
alorrean


Gaitasun soziala
eta zibikoa

Ekimenaren
zentzua eta
enpresa-espiritua

Gaitasun digitala


Kultura-arloko
kontzientzia eta
adierazpena
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5. Baliabideak
Informazio gidak


EROSKETA SEGURUAK ONLINE EGITEKO GIDA OSI/INCIBE. 2017
https://www.osi.es/sites/default/files/docs/guia_compra_segura_internet_web_vfinal.pdf

 KONTSUMOBIDE aldizkaria
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10kb2contm/eu/contenidos/informacion/kb_revista_kontsumobide/eu_def/index.shtml

-

Erosketa sareak / 'Opari txartelen’ iruzurra: 25. zk. Urtarrila - apirila 2016

-

Iruzurrik ohikoenak interneten: 26. zk. Maiatza - abuztua 2016

-

Mugikorrarekin ordaindu: 32. zk. Maiatza - abuztua 2018

-

Online erosketak: blokeo geografikoa: 34. zk. Urtarrila - apirila 2019

Liburuxkak-KONTSUMOBIDE


Online erosketak (2019)



Itzultzeak (2018)



Merkataritza electronikoa. Ordainketa seguruak eta erositakoa itzultzea (2017)



Merkataritza electroniko segurua (2013)



Phishing: datu pertsonalen lapurreta (2016)

Material didaktikoak


KONTSUMO ARDURATSUKO GIDA: “TELEFONIA ETA INTERNET” KAPITULUA.
Eusko Jaurlaritzak argitaratua, 2009.
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10kbdocs1/eu/contenidos/informacion/kb_pubs_mat_didac/eu_material/index.shtml#resp200
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“TELEKOMUNIKAZIOAK” MULTIMEDIA GIDA. Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta
Kontsumo

Saila

(bertsio

osoa

eskuragarri

Kontsumoko

Prestakuntza

Zentroetan).

o Gida beraren bideoa, “Internet bidezko Erosketak” izenburuarekin
(eskuragarri dago era berean honako webgune honetan):
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http://www.kontsumobide.euskadi.eus/y10kbinfo03/eu/contenidos/informacion/kb_temas_comercio_electronico/eu_temas/temas_de_consu
mo.html



Datuak Babesteko Euskal Bulegoa
- “Kontuzdatos” hezkuntza-materiala:
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-kontuzdt/eu/

- Informazio hau... zabal dezaket? Pribatutasunari buruzko bideoa: Argiak
piztu dira... Datu pertsonalak babesteko eginkizuna betetzen
http://www.avpd.euskadi.eus/s045249/eu/contenidos/informacion/documentos_difusion/eu_difusion/luces.html

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

Email: formacion-araba@kontsumobide.eus

Email: formacion-bizkaia@kontsumobide.eus

Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus
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