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Jarraian deskribatzen den tailerrak Egonlineren eduki eta dinamikak biltzen ditu.  

 

1. Helburua 

Gazteek Interneten modu seguru, autonomo eta arduratsuan nabigatzeko ezagutzak, 

gaitasunak eta trebetasunak hartzea. 

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 

• Birusak, troiarrak eta programa espioiak (spyware) 

o Programa originalak instalatzea 

o  Birusen eta espioien kontrako programak (spyware) 

o  Birusen kontrakoak automatikoki eguneratzea 

o Disko gogorraren partizioa 

o Fitxategiak trukatzeko programak saihestea 

o Fitxategi erantsiak alde batera uztea  

o Emailen etengabeko igorketen aurkako iragazkiak (anti-spam) 

o Emailen etengabeko igorketak saihestea (spam) 

o Suebakiak 

o Ordenagailuaren irregulartasunekin erne ibiltzea. 

• Internet, aukeragunea 

• Sarearen barnean kode moralak 

“lagunak” , “foroa”, “intimitatea” 

• Segurtasun-zuloak 

o Programa originalak instalatzea 

o Sistema eragilea eta programak eguneratuta edukitzea 

o Sistema eragilea eta programak automatikoki eguneratzea 

• Pribatutasun-galera 

o Nortasuna babestea 
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• Wi-Fi konexioak 

o Wi-fi konexioen erabilera kontrolatzea 

• Indarkeria modu berriak  (ziberbullying-a, sexting-a, grooming-a, phising-a) 

o Nortasuna babestea 

o Nabigatzean, errespetuari eustea 

o Enpatia 

• Ordenagailu baten arrastoa 

o  Ordenagailu publikoen erabilera kontrolatzea 

 

3. Ariketak 
 

3.1 Aurretikoa 

Tailerraren edukiekin lotutako galderak biltzen dituen galdera-sorta. Galdera-sorta 

hori zentroan beteko da, eta ikasleen erantzunekin, Interneten erabilerari eta 

nabigazioaren arriskuei buruzko elkarrizketa-eztabaida bat egingo da. 

Erantzun bat baino gehiago aukera daiteke 

 

1. Maiz nabigatzen al duzu Interneten? 

o Egunero.  

o Asteburuan. 

 

 

 

 

o Gutxienez astean behin. 

o Beste batzuk:__________  

 

2. Non konektatzen zara sarean? 

o Etxean.  

o Eskolan.  

 

o Ziberguneetan.  

o Beste batzuk:_________  

 

 

 



 
 
 
 

4 

3. Zertarako erabiltzen duzu Internet?  

o Informazioa bilatzeko.  

o Musika, filmak eta abar 

deskargatzeko.  

o Jendearekin harremanak 

izateko (Txat, Messenger, 

posta elektronikoa, eta abar). 

o On-line erosketak egiteko.  

o Beste batzuk:_________  

 

 

 

 

4. Sarean konektatzen zarenean, nola sartzen zara? 

o Heldu baten ikuskapenarekin.  

o Bakarrik. 

o Lagunekin. 

 

5. Zure ustez, zein da gutxieneko adin gomendagarria zure kabuz nabigatzen 

hasteko? Idatz ezazu: ____ 

 

 

6. Birus edo troiarrik izan al duzu ordenagailuan? 

o Bai. 

o Ez. 

 

o Ez dakit. 

o Kontzeptuak edo kontzepturen 

bat ez dut ulertzen. 

 

7. Noizbait geratu al zara Internet bidez ezagututako pertsonaren batekin? 

o Bai. o Ez. 
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8. Ezezagunen batekin Internet bidez geratu bazara, zergatik egin duzu hori? 

o Ligatzeko. 

o Lagun berriak egiteko. 

o Beste batzuk:__________________________________  

 

9. Eskolako lanak egiteko Internet erabiltzen al duzu? 

o Bai. o Ez. 

 

 

10. Normalean erabiltzen duzun sistema eragilea nolakoa da? 

o Erosia. 

o Doakoa.  

o Pirata. 

o Ez dakit. 

 

 

 

11. Interneteko gizarte-sareren batean izena emanda al zaude? (Tuenti, 

Facebook…) 

o Bai. o Ez. 

 

Erantzuna baiezkoa bada, zenbatetan?_____  

 

 

12. Noizbait iraindu al zaituzte edo zuk norbait iraindu al duzu gizarte-sare, 

txat edota fororen batean? 

o Bai. o Ez. 
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3.2 Tailerrari dagokionez 

Tailerra misterio-abentura batean datza; horren bitartez, ikasleek segurua ez den 

nabigazioari buruzko kasu bat argitu beharko dute. Tailerrean, Interneten 

nabigatzearekin lotutako arriskuen eta segurtasun-tekniken gaineko hainbat proba 

gainditu beharko ditu taldeak. Horrela, kasu hori argitzen lagunduko dieten arrastoak 

lortuko dituzte ikasleek. 

Probak: 

1go proba: INTERNET POSITIBOAN 

Ikasleek gogoeta egingo dute sareak eskaintzen dituen aukeren eta aukera horiek 

ahalbidetzen dituzten tresnen inguruan. 

2. proba: PAREAREN BILA 

Interneten nabigatzean gerta daitezkeen arrisku teknikoak ezagutzeko balioko dien 

parea bilatu beharko dute ikasleek, eta baita nabigazio segururako tresna eta irizpideak 

ere.  

3. proba: KONTZEPTU DISTORTSIONATUAK 

Jarduera horren bitartez, sare barruan eta saretik kanpo jarduteko moduaz gogoeta 

egingo dute ikasleek. 

4. proba: NIRE NICKNAME-A DA… 

Datu pertsonalak (berezkoak zein besteenak) babesteak duen garrantziari buruzko 

hausnarketak egingo dituzte ikasleek, esperientziaren bitartez. 

5. proba: NORK ATERATZEN DU ETEKINA NORI ESKER?  

Adimena aktibatzeko ariketa horren bitartez, wi-fi konexioa enkriptatzeak duen 

garrantziaren berri izango dute ikasleek. 

6. proba: EZ DA DIBERTIGARRIA 

Ziberjazarpena edo ciberbullyinga zer den bertatik bertara ikusiko dute ikasleek, 

jazarpena pairatzen dutenen sentimenduak eta ondorio larriak ezagutuko dituzte, eta 

egoera horien aurrean zer egin dezaketen ikasiko dute. 

7. proba: DETEKTIBE JOLASETAN 

Kasua argitzen badute, neurri jakin batzuk kontuan hartu ezean ordenagailu publikoak 

erabiltzeak nolako arriskuak izan ditzakeen ikasiko dute ikasleek. 
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3.3. Ondorengoa 

a) Irizpide jakin batzuei jarraiki, hainbat web-orri aztertuko dira, eta horren ondoren, 

fidagarriak diren eta fidagarriak ez diren web-orriak bereizi ahal izango dira 

• http://www.ehu.es/es/web/eukidsonline/hasiera 

• http://html.rincondelvago.com/internet_uso-adolescente.html 

• https://www.is4k.es/ 

• http://www.ehu.eus/es/web/eukidsonline/hasiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Badago “ikasgelarako material didaktiko” bat tailerrean egindako jarduerei 

jarraipena emateko. Kontsultatu baliagarritasuna Kontsumobideren Kontsumoko 

Prestakuntza Zentrora egingo den bisitan. 

IRIZPIDEA           INFORMAZIOA 

 

EGILEA:  

Nor da egilea? 

Egiaztagirik ba al du?             
 

FILIAZIOA:  

Erakunderen batekoa al da?  

Norbaitek kontrolatzen al du argitalpen hori?        .  

 

GAUR EGUN:  

Eguneratuta dago? 

Sortze-datarik  ba al dakar?       
 

 

HELBURUA:  Zein da web orriaren helburua? 

 Informatu            Azaltzea            Saltzea           Limurtzea          Beste bat 
 

IRAKURLEAK:  

Nori zuzenduta dago?  

 

Gomendioa: Emaitzen zerrendaren orri bakoitza azter ezazu irizpide horiek erabiliz. Galdera 

bakoitzean erantzun duzuna kontuan hartuz, gordeko al zenuke web-orri hau zure gogokoen 

 
 

 

 

 

http://www.ehu.es/es/web/eukidsonline/hasiera
http://html.rincondelvago.com/internet_uso-adolescente.html
https://www.is4k.es/
http://www.ehu.eus/es/web/eukidsonline/hasiera
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c) Ezaguerak barneratu ondoren, arriskuei eta hartu beharreko prebentzio-neurriei 

buruz gogoeta egin ondoren eta teknologia berriak desegoki eta asmo txarrez 

erabiltzeak eragin ditzakeen indarkeriazko egoerez jabetu eta gero, garrantzi 

handia du beroriek arduraz erabiltzeko konpromisoa hartzeak. 

 Helburuak 

• Programan eskuratutako ezagutzak ikus-entzunezko batean txertatzea. 

• Teknologia berriak modu egokian erabiltzeko konpromisoa islatzea. 

• Sorkuntza-lan baten bitartez parekoen artean teknologia berrien erabilera 

arduratsua hedatzea. 

 Denbora 

90 minutu 

Materiala 

Prixton edo Animoto programa  

Jardueraren garapena 

Taldeetan bilduko dira, eta sarearen erabilera desegokiarekin lotutako arazo bat 

islatzen duen istorio bat adostu beharko dute. 

Istorioa pentsatu ondoren, Animoto (sareko programa bat da, bideoak egiteko balio 

duena) edo Pixton (sareko programa bat da, komikiak egiteko balio duena) 

programa erabiliko dute berori garatzeko  

Istorio guztiek, lantzen duten arazoa edozein motatakoa delarik ere, honako eredu 

honi jarraituko diote: 

1. Pertsona batek ekintza desegoki bat egiten du sare sozialen bidez, edo 

hirugarrenek egitenduten zerbaiten biktima da. 

2. Arazoa larriagotu egiten da. 

3. Biktimak laguntza eskatzen du. 

4. Guztien artean irtenbidea bilatzen diote arazoari. 

5. Teknologia berriei buruzko mezu positiboa, beroriek arduraz erabiltzeko deia. 

 Jarduera aztertzeko jarraibideak 

Ikasleek landutako komiki edo bideo guztiak proiektatuko dira, eta, horren 

ondoren, amaierako gogoeta egingo da. 

o Istorioa pentsatzea kostatu egin zaizue? 

o Zuen ustez, beste batzuentzat lagungarri izan daitezke zuek egindako lanak, 

segurtasun handiagoz nabigatzeko? 
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o Ezer ikasi duzue programaren bidez? 

o Zuen iritziz, hemendik aurrera modu desberdinean gerturatuko zarete 

teknologia berrietara? 

o Nola? 

o Zuen inguruan eraso edo jazarpen baten berri izaten baduzue, jarrera bera 

izango duzue? 

 Ondorioak 

Jarduera honen bidez, ikasleek orain arte ikasitakoa hobeto barneratzeaz gain, 

programa garatzeko orduan landu dituzten alderdi garrantzitsuenak erakutsi ahal 

izango dizkiete gainerako ikasleei, egin dituzten lanen bidez; mezua 

parekoengandik iristen denean, arreta handiagoa jartzen baitiote mezu horri, eta 

sakonago barneratzen baitituzte nabigazio segurua bermatzeko bete beharreko 

jarraibideak. 

 

4. Gaitasunekiko lotura 

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

taldeak 

 

 

 
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 

      

 
Teknologiarako 
konpetentzia  

 
Gizarterako eta 

herritartasunerako 
konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia 

motorra 
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4.2. Beste talde batzuk  

 
 

Ama-hizkuntzan 
komunikatzeko 

gaitasuna  

 
 

Atzerriko 
hizkuntzetan 

komunikatzeko 
gaitasuna 

 
Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak 
zientzia eta 

teknologiaren 
alorrean 

 
 
 
 

Gaitasun digitala 

 
 

    
 

 
Ikasten ikasteko 

gaitasuna 

 
Gaitasun soziala 

eta zibikoa 

 
Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-espiritua 

 
Kultura-arloko 

kontzientzia eta 
adierazpena  

      

 

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_soci

ales 
 

Material didaktikoak 

• EGONLINE 

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

 

• KONTUZDATOS. Datuak Babesteko Euskal Agentzia. 

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

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

 

• SEGUR SAREAN  

http://www.segursarean.net/ 

 

https://www.incibe.es/CERT/guias_estudios/guias/guia_ayuda_redes_sociales
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
http://www.segursarean.net/
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• MISCELANEA JOVEN – Bideoak – 2. Kapitulua “Buen uso de Internet” 

(“Interneten erabilera ona”) 

www.miscelaneajoven.com 

 

Web-orriak 

• KONTSUMOBIDE – KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA 

www.kontsumobide.eus   

 

• ESTAFA.INFO 

http://www.estafa.info/ 

 

• OSI. INTERNATURAREN SEGURTASUN BULEGOA 

http://www.osi.es/es  

 

• TECNOADICCIONES. TEKNOLOGIA BERRIEKIKO ADIKZIO ARAZOENTZAKO 

LAGUNTZA ILDOA. 

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

 

• ADINGABEENTZAKO BILATZAILEAK 

www.cybersleuth-kids.com/ 

 

•  “SEXTING” DEITUTAKOARI BURUZKO INFORMAZIO WEBGUNEA 

www.sexting.es 

 

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  

 

http://www.miscelaneajoven.com/
http://www.kontsumobide.eus/
http://www.estafa.info/
http://www.osi.es/es
http://www.tecnoadicciones.com/01-beneficios-riesgos.php
http://www.cybersleuth-kids.com/
http://www.sexting.es/
mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
mailto:formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus

