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1. Helburua 

Gazteek Interneten modu seguru, autonomo eta arduratsuan nabigatzeko ezagutzak, 

gaitasunak eta trebetasunak hartzea, honako hauek egiten saiatuz: 

- Interneten erabilerak eta arriskuak identifikatzea. 

- Interneten modu seguru eta arduratsuan nabigatzeko gaitasuna emango dieten 

metodoak ezagutzea. 

- Interneten modu seguru eta arduratsuan nabigatzeko teknikak erabiltzea. 

 

2. Edukiak 

Tailer honek irakurtzea eskatzen du. 

 Interneten erabilerak 

o Informazioa bilatzea. 

- Informazioaren fidagarritasuna 

- Nabigazio-legeak  

o Posta elektronikoa. 

- Antibirusa 

- Fitxategi erantsiak alde batera uztea 

- Emailen etengabeko igorpenak saihestea (spam) 

o Joko interaktiboak, musika.  

 Interneten arriskuak 

o Pertsona ezezagunekiko topaketak 

o Pribatutasuna. Nortasuna babestea 

o Ziberjazarpena (Ciberbullying) 

 

 

 

 



 

 

3. Ariketak 

3.1. Aurretikoa 

 

Tailerraren edukiarekin lotutako galderak biltzen dituen galde-sorta. 

Ikastetxean bertan beteko da galdesorta hori, eta ikasleen erantzunak kontuan 

hartuta, Interneten erabilerari eta nabigazioaren arriskuei buruzko 

mintzaldi/elkarrizketa 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:__________________________________  

 

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. Birusik izan al duzu ordenagailuan? 

o Bai. 

o Ez. 

o Ez dakit. 

o Ez dakit zer den birus bat. 

 

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

o Bai. 

o Ez. 

Ezezagunen batekin Internet bidez geratu bazara, zergatik egin 

duzu hori? 

o Ligatzeko. 



o Lagun berriak egiteko. 

o Beste batzuk:____________________________ 

 

8. Eskolako lanak egiteko Internet erabiltzen al duzu? 

o Bai. 

o Ez. 

 

 

9. Normalean erabiltzen duzun sistema eragilea nolakoa da? 

o Erosia. 

o Doakoa.  

o Pirata. 

o Ez dakit. 

 

10. Interneteko gizarte-sareren batean izena emanda al zaude? 

(Tuenti, Facebook) 

o Bai. 

o Ez. 

 

Erantzuna baiezkoa bada, zenbatetan?_____  

 

11. Inoiz iraindu al zaituzte edo zuk norbait iraindu al duzu gizarte-

sare, txat edota fororen batean? 

o Bai. 

o Ez. 

 

 



 

 

 

3.2. Tailerrari dagokionez 

ERDIKO MAILA 

 

ARIKETA 1: INTERNET 

Ahoz, Internet zer den, zertarako balio duen, erabilerarik ohikoenak zein diren eta zer 

abantaila eskaintzen dituen adieraziko da.  

 

ARIKETA 2: ZER ARRISKU IZAN DITZAKE INTERNETEK?  

Informatika-programa baten bitartez, non Internet auzo bat bihurtzen den, Internetek 

eskaintzen dituen aukerak aztertuko dira, izan daitezkeen arriskuak detektatuz, kasu 

bakoitzean hartu beharreko arreta-neurriak ezartzeko.  

 

ARIKETA 3: BIDEOA  

Bideo bat ikusiz, tailerra garatzerakoan aztertu diren kontzeptu garrantzitsuenak 

errepasatuko dira.  

 

 

MAILA AURRERATUA 

ARIKETA 1: INTERNET ETA BERE ARRISKUAK 

Ahoz, Internet zer den, zertarako balio duen, erabilerarik ohikoenak zein diren eta zer 

abantaila eskaintzen dituen adieraziko da.  

Ideia-jasa baten bitartez, Interneten izan daitezkeen arriskuei buruz galdetuko zaie parte-

hartzaileei, eta arbelean idatziko dituzte. 

ARIKETA 2: JOKO ARRISKUTSUA… 

Ekipotan egindako joko-dinamika batekin, parte-hartzaileek Interneten gerta daitezkeen 

egoera arriskutsuei lotutako hainbat proba gaindituko dituzte, eta egoera horiei aurre 

egiteko modua jakiteko tresnak ezagutuko dituzte. 

 

ARIKETA 3: AZKEN ERREPASOA 



Amaitzeko, tailerrean landutako kontzeptu guztiei buruzko errepasoa egingo da ahoz. 



 

4. Gaitasunekiko lotura 

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

duten taldeak 

 

 Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia 

 
Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako 
eta ekiteko 
espiriturako 
konpetentzia 

 
Erdiko Maila 

      

 
Maila 
Aurreratua 

      

 

 

 

  
Izaten 

ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 

 
Erdiko Maila 

      

 
Maila 
Aurreratua 

      

 

 

 

  
Teknologiarako 
konpetentzia  

 
Gizarterako eta 

herritartasunerako 
konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia 

motorra 

 
Erdiko 
Maila 

     

 
Maila 
Aurreratua 

     

 

 

 



 

 

 

 

4.2. Beste talde batzuk  

 

 

  
 

Ama-
hizkuntzan 

komunikatzeko 
gaitasuna  

 
 

Atzerriko 
hizkuntzetan 

komunikatzeko 
gaitasuna 

 
Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak 
zientzia eta 

teknologiaren 
alorrean 

 
 
 
 

Gaitasun 
digitala 

 
Erdiko 
Maila 

      

 
Maila 
Aurreratua 

      

 

 

 

  
 

Ikasten 
ikasteko 
gaitasuna 

 
 

Gaitasun soziala 
eta zibikoa 

 
Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-
espiritua 

 
Kultura-
arloko 

kontzientzia 
eta 

adierazpena  
 
Erdiko 
Maila 

      

 
Maila 
Aurreratua 

      

 

 

 

 

 

 

 



5. Baliabideak 

Informazio gidak 

 INTECO (Komunikazioaren teknologien institutu nazionala) 

o Gizarte-sareen pribatutasuna eta segurtasuna konfiguratzen 

laguntzeko gidak. 

http://www.inteco.es/CERT/guias_estudios/guias/guia_ayuda_redes_

sociales 

o Lege-gida gizarte-sareei, adingabeei eta Sareko pribatutasunari buruz 

http://www.inteco.es/CERT/guias_estudios/guias/guiaManual_redes

_menores 

 

 

Material didaktikoak 

 KONTUZDATOS. Datuak Babesteko Euskal Agentzia. 

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

kontuz04/es/contenidos/informacion/udcd/es_udcd/video1.html 

 

 Segur sarean  

http://www.segursarean.net/ 

 

 MISCELANEA JOVEN – Bideoak – 2. Kapitulua “Buen uso de Internet” 

(“Interneten erabilera ona”) 

www.miscelaneajoven.com 

 

 

Web-orriak 

 KONTSUMOBIDE – KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA 

www.kontsumobide.eus   

 

 

 

 

http://www.inteco.es/CERT/guias_estudios/guias/guia_ayuda_redes_sociales
http://www.inteco.es/CERT/guias_estudios/guias/guia_ayuda_redes_sociales
http://www.inteco.es/CERT/guias_estudios/guias/guiaManual_redes_menores
http://www.inteco.es/CERT/guias_estudios/guias/guiaManual_redes_menores
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-kontuz04/es/contenidos/informacion/udcd/es_udcd/video1.html
http://www.avpd.euskadi.eus/s04-kontuz04/es/contenidos/informacion/udcd/es_udcd/video1.html
http://www.segursarean.net/
http://www.miscelaneajoven.com/
http://www.kontsumobide.eus/


 OSI. INTERNATURAREN SEGURTASUN BULEGOA 

http://www.osi.es/es  

 

 

 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 
Fax: 945 01 66 01 

Telf: 94 403 22 20 
Fax: 94 403 22 21 

Telf: 943 02 25 90 
Fax:943 02 25 92 

Email: formacion-
araba@kontsumobide.eus 

Email: formacion-
bizkaia@kontsumobide.eus 

Email: formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

http://www.osi.es/es
http://www.cybersleuth-kids.com/
http://www.sexting.es/

