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GIZARTE SAREEI, TELEFONOARI ETA KOMUNIKAZIOARI 

BURUZKO JARDUNALDIA 

JUSTIFIKAZIOA 

Internet-sarea komunikazio-plataforma gisa erabiliz, komunikazioaren teknologia 

berrien erabilera (telefono mugikorrak, tabletak, pdak, smartphoneak, netbookak, 

eramangarriak, eta abar) nabarmen bilakatu da azken urteetan. 

Baliabide horiek eremu jakin batzuetan erabiltzetik biztanle gehienek erabiltzera 

igaro dira.  

Gaur egun, internet erabiltzen dutenen indizea oso altua da. EAEn etxekoen 

unitateen % 95k du interneterako sarbidea.  

 

Horretan guztian lagungarria izan da, alde batetik, telekomunikazioen merkatuaren 

liberalizazio, telefonia- eta internet-teknologia horietarako sarbidea biztanleria 

osoari emanez. Eta, beste aldetik, herri-administrazioaren inplikazioa euskal 

biztanleriaren alfabetatze digitalaren alde, baliabideak, prestakuntza eta 

alfabetatzea eskainiz hainbat eremutan: ikastetxeak, alfabetatze digitalerako 

zentroak, web-atariak, baliabide digitalak, teknologia horietara iristeko laguntza-

programen bitartez, eta bestelako ekintza askoren bitartez. 

 

2.0 aro digitalera hurbiltzeko planaren barruan, 2010-2011 ikasturtetik aurrera 

DBHko 1. mailako ikasleek banakako ekipo eramangarrien eta arbela digitalen 

bitartez jarraituko dituzte beren eskolak, ikasgelaren barruan txertatuz, eta 

ikaskuntza-metodo berriak eta interaktiboagoak sustatuz, egokiagoak gizarte-eredu 

digital berrirako. 

 

Horrela, gazteen belaunaldi berriak 2.0 Belaunaldia edo Belaunaldi Interaktiboa 

osatzen dute.  
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Aurrerapen teknologikoaren, interneten eta agertzen diren aplikazioen erritmoari 

jarraitu ahal izateko, ezinbestekoa da euskarri fisikoen nahiz horien erabileraren 

etengabeko eguneratzea, bereziki helduen artean, “etorkin digital" gisa ikusten 

baitute beren burua. 

Bestalde, azkar handitzen ari den bidea izanik, ezinbestekoa da aldi berean 

erabilera-arauak eta mekanismo teknikoak definitzea, baita araudi juridiko bat ere, 

nabigazio segurua ziurtatzeko, gatazkak ugaritzea saihesteko (jazarpena, 

ziberbulling, datu pertsonalak lapurtzea, eta abar), eta, azken batean, erabilera 

arduratsua ahalbidetzeko. 

 

PRESTAKUNTZA EKINTZAREN DESKRIBAPENA 

Saio teorikoa eta praktikoa da, eta gazteek gizarte-sareen bidez komunikatzeko 

erabiltzen dituzten forma berriei buruzko edukiak aztertuko dira; horien erabilera 

arduratsua, eta sare birtualean sor daitezkeen arriskuei aurrea hartzeko neurriak. 

 

HARTZAILEAK 

Hezitzaileak. Gurasoak. 

 

PARTAIDE KOPURUA 

Gutxienez 9 pertsona, eta gehienez 15. 

 

EGINGO DEN TOKIA 

Kontsumobideren prestakuntza eta informazio zentroak. 

 

HELBURU OROKORRA 

Bertaratzen direnei gazteak gizarte-sareen eta interneten erabilera seguru, 

arduratsu eta autonomo baten inguruan hezteko aukera emango dieten jakintzak, 

trebeziak eta jarrerak lortzea. 
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HELBURU ESPEZIFIKOAK 

Prestakuntza-ekintza amaitzean, bertaratzen direnek honako gaitasun hauek izango 

dituzte: 

 

1- Mugikorraren erabilera arduratsua sustatzea gazteen artean. 

2- Ebaki digitala murriztea: bertako/etorkin digitalak. 

3- Gizarte-sareak identifikatzea. Tipologiak. 

4- Nerabeen artean gizarte-sareen garrantzia ulertzea 

5- Gizarte-sareen bitartez sortutako arriskuak identifikatzea. 

6- Norberaren eta besteen pribatutasunaren babeserako ohiturak sustatzea. 

7- Gizarte-sareetako gatazken kasuan jarduteko protokoloak ezagutzea. 

8- Telefoniaren eta gizarte-sareen erabilera onaren dekalogo bat egituratzea. 

 

IRAUPENA 

Prestakuntza-ekintzak 2 ordu izango ditu 

 

EDUKIAK 

1- 2.0 Belaunaldia. Komunikazio- eta sozializazio-forma berriak. 

2- Telefonia mugikorra: erabilera berriak nerabeen artean 

3- Gizarte-sareak. Definizioa. Tipologia. 

4- Gizarte-sareen aukerak. 2.0, 3.0 Hezkuntza 

5- Gizarte-sareen arriskuak. Ziberbulling, grooming, sexting… 

6- Pribatutasunaren babesa. 

7- Gizarte-sareetara hurbiltzea: Profil baten egituraketa. 

8- Gizarte-sareen erabilera arduratsu baterako jarraibideak. 

 

METODOLOGIA  

Jardunaldiak bi zati izango ditu, bat teorikoa, eta beste bat praktikoa. Bigarrenak 

aukera emango du aurkeztutako informazioa aplikatzeko.  

 


