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HELBURU 
OROKORRAK

Garapen pertsonal eta parte-hartze sozialerako hezkuntza-
instrumentu gisa IKTen erabilera egokia sustatzea.

Onlineko komunikazioaren eta sare sozialen arriskuetaz jabetzea

IKTen erabilera egokia egin eta erabilera berriak aurkitzea.

Ahozko eta idatzizko komunikazioaren garrantzia ezagutzea

Hizkuntza bisuala helburu bat lortzeko bide bezala erabiltzea.

KONPETENTZIAK

Konpetentzia Digitala. (KD)

Komunikazio Linguistikorako Konpetentzia. (KLK)

Konpetentzia Sozial eta Zibikoa. (KSZ)

Ikasten Ikasteko Konpetentzia. (IIK)

Giza- eta Arte- Kulturarako Konpetentzia. (GAKK)

Matematikarako Konpetentzia eta Zientzia eta Teknologiarako 

Konpetentzia (MZTK) 

Ekimen eta Espiritu Ekintzailerako Konpetentzia. (EEEK)

ARLOAK
Hizkuntza

Gizarte Zientziak

Arte Hezkuntza

DENPORALIZAZIOA 7 jarduera

MATERIALAK Ikusi eranskinak
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en_Juegos_en_Linea3.pdf (2. Jarduera)

• Estudio sobre menores y juego en la Comunidad Gallega (Galiziako autonomia-
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masterdeperiodismo/1435222559_337110.html (4. Jarduera)

• Medya Agencia de Publicidad-en artikulua: http://agenciadepubli.com/como-
debe-ser-un-buen-spot-publicitario/ (5. Jarduera)

• “Lectura Compartida” (Irakurketa partekatua) egituraren definizioa:
https://justificaturespuesta.com/aprendizaje-cooperativo-la-lectura-compartida/  
(5. Jarduera)

• https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic

• https://www.is4k.es/blog/educando-en-ciberseguridad-v-relaciones-positivas-y-
convivencia
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• https://www.pantallasamigas.net/world-of-warcraft-classic-como-videojuego-
para-desarrollar-habilidades-sociales-y-personales/

• Megías, I. (2020). Jóvenes, juegos de azar y apuestas. Una aproximación 
cualitativa. (Gazteak, zorizko jokoak eta apostuak. Hurbilpen kualitatibo bat.) 
Madril: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad. . https://www.
adolescenciayjuventud.org/publicacion/jovenes-juegos-de-azar-y-apuestas/

• Rodríguez, E. eta Ballesteros, J.C. (2019). Jóvenes, ocio y TIC. Una mirada 
a la estructura vital de la juventud desde los referentes del tiempo libre 
y las tecnologías. (Gazteak, aisialdia eta IKT. Gaztediaren bizi-estrukturen 
gaineko begirada bat aisialdiaren eta teknologien erreferentzietatik abiatuz.) 
Madril: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad.  https://www.
adolescenciayjuventud.org/publicacion/jovenes-ocio-tic/

• Echeburúa, O. E. (Hezk.). (2016). Abuso de internet: ¿antesala para la adicción al 
juego de azar online?. (Interneten gehiegizko erabilera: onlineko zorizko jokoen 
adikziorako gelaurrea?).  http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_
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https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic

https://www.is4k.es/blog/educando-en-ciberseguridad-v-relaciones-positivas-y-convivencia

Internet Segura for Kids (IS4K) Espainian adingabeentzako 
Interneteko Segurtasun Zentro Nazionala da eta helburu ume 
eta nerabeen artean Interneten eta teknologia berrien inguruko 
erabilera seguru eta arduratsua bultzatzea du. Dagozkion jardueren 
artean honakoak daude:

• Maila nazionaleko kanpaina, ekintzailetza eta programen bidez 
adingabeak, gazteak, familiak, hezitzaileak eta adingabeen esparruko 
profesionalak sentsibilizatu eta formatu.

• Adingabe, gazte, familia, hezitzaile eta adingabeen esparruko 
profesionalei onlineko laguntza- eta aholkularitza-zerbitzua eskaini 
Interneteko arriskuei aurre egiteko: eduki eta kontaktu kaltegarriak eta 
jokabide desegokiak.

• Internet Seguruaren Eguna (Safer Internet Day) antolatu Espainian.

• Interneten eskuratu daiteken eduki kriminala murriztu, batez ere 
haurren sexu-abusuzkoa, FFCCSEei sostengua emanez.

IS4K SEDIAk (Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial) lide-
ratua eta koordinatua dago, eta bere zerbitzuak Zibersegurtasunerako Insituto 
Nazionalaren (INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad) bitartez burutzen 
ditu, erreferente diren beste entitate batzuekin lankidetzan. BIK (Better Internet 
for Kids) estrategia europarraren ildotik, Interneteko Segurtasun Zentroen INSA-
FE sare paneuroparraren parte da eta Europako Batzordeak kofinantzatzen du.

1. IKTen gehiegizko erabilera 

2. Zibersegurtasunean heziz V: harreman positiboak eta bizikidetza.

Edizio honetako gaiaren ezagutzetan sakontzeko, materiako adituek garatutako 
baliabide batzuk begiratzea proposatzen dugu, esaterako ondokoak:

1.1. Testuinguruan kokatzea 

https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic
https://www.is4k.es/blog/educando-en-ciberseguridad-v-relaciones-positivas-y-convivencia


Jarraian interesgarriak suerta litezkeen zeinbait esteka aipatuko ditugu:

1. Teknoadikzioek (edo ziberadikzioek) IKTen gehiegizko erabilerari lotutako 
fenomeno edo arazoak hartzen dituzte barne, eta maiz Internetarekiko 
adikzioari, telefono mugikorrekiko adikzioari (SMSekikoa barne) eta 
bideojokoekiko adikzioari (onlineko bideojokoak gero eta maizago barne 
hartuz) egiten diete erreferentzia

2. World of Craft Classic trebetasun sozial eta pertsonalak garatzeko 
bideojoko gisa: 

https://tinyurl.com/y3qbtk6h

http://tecnoadiccion.es/

FAD (Drogadikzioaren aurka laguntzeko fundazioa) jarrera positiboen 
eta arrisku sozialen prebentzioaren bidez nerabe eta gazteen 
oinarrizko garapen pertsonal eta soziala sustatzeko misioa du.

Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud-ekin batera “Gazteak, 
aisialdia eta IKT. Gaztediaren bizi-estrukturen gaineko begirada bat 
aisialdiaren eta teknologien erreferentzietatik abiatuz.” izeneko ikerketa 
bat egin du.

1. Megías, I. (2020). Jóvenes, juegos de azar y apuestas. Una aproximación 
cualitativa. (Gazteak, zorizko jokoak eta apostuak. Hurbilpen kualitatibo bat.) 
Madril: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad. . 

https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/jovenes-juegos-de-azar-y-apuestas/

Pantallas Amigas 2004 urtean jaiotzen da Interneten eta beste 
IKT batzuen erabilera segurua sustatzeko helburuarekin, hala 
nola haurtzaroan eta nerabezaroan herritartasun digital arduratsua 
sustatzeko helburuarekin. Horretarako ume eta nerabeen arreta 
bereganatzeko proiektu eta baliabideak garatzen dituzte, Interneten 
autonomiaz moldatu daitezen, amaierako helburua Sarean modu 
aktibo, positibo eta osasuntsuan parte hartzea ahalbidetuko dizkieten 
trebetasun eta konpetentzia digitalak eskura ditzatela izanik.

https://tinyurl.com/y3qbtk6h
http://tecnoadiccion.es/
https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/jovenes-juegos-de-azar-y-apuestas/


2. Rodríguez, E. eta Ballesteros, J.C. (2019). Jóvenes, ocio y TIC. Una mirada a 
la estructura vital de la juventud desde los referentes del tiempo libre y las 
tecnologías. (Gazteak, aisialdia eta IKT. Gaztediaren bizi-estrukturen gaineko 
begirada bat aisialdiaren eta teknologien erreferentzietatik abiatuz.) Madril: 
Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad. . 

https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/jovenes-ocio-tic/

CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres 
y Madres de Alumnado) entitate sozial, ez-konfesional eta 
independientea da, kalitatezko eskola publikoa, ikaslego guztiaren 
eskola arrakasta, irakaskuntzaren demokratizazioa eta haurtzaroko 
baldintzak hobetzearen alde lan egiten duena.

Bere argitalpen ugarien artean ondorengoa aurki daiteke: 

1. Roa, Miguel. ¿Qué es la ludopatía y qué consecuencias tiene? (Zer da 
ludopatia eta zein ondorio ditu?)   

Enrique Echeburúa Odriozola Psikologia Klinikoko katedraduna, EHUko Psi-
kologia Fakultatean, eta Osasun Mentaleko Sareko Ikerketa Biomedikoko (CI-
BERSAM) ikertzaile seniorra. Psikologian lizentziaduna eta doktorea, Madrilgo 
Unibertsitate Konplutentsean, eta Psikologia Klinikoan espezialista. Londresko 
Unibertsitateko Middlesex Hospital-eko Portaera Terapiaren Unitatean (Meyer 
dok.) sakondu du bere prestakuntza. Irakasle gonbidatua izan da Calgaryko eta 
Quebeceko unibertsitateetan (Kanada).

Orotara 38 liburu idatzi ditu (haietako batzuk beste hizkuntza batzuetara itzuliak, 
jadanik), eta 350 lan baino gehiago, liburu eta aldizkari zientifikoetan. Egun arte, 
hamabost doktore-tesi zuzendu ditu (haietako seik sari berezia jaso dute). 

Bere liburuen artean ondoko irakurketa gomendatzen dugu:

https://www.ceapa.es/que-es-la-ludopatia-y-que-consecuencias-tiene/

https://tinyurl.com/yyr63svg
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1 JARDUERA - ALDE EDO AURKA AL ZAUDE?

Jarduera hau lantzeko ikasketa kooperatiboa egitura sinplea erabiliko dugu: 
“Eztabaida Akademikoa”. Jarduera aurrera eramateko pausoak 
ondokoak izango dira: 

1.2 Teknologia berrien erabileraren onurak eta eragozpenak

https://tinyurl.com/y3bn3p69

Eztabaidarako baieztapen posibleak:

- Pertsona askok mugikor eta ordenagailurik gabe askoz hobe bizi 
zela baieztatzen dute, askatasun sentsazio handiagoarekin eta estres 
gutxiagorekin.
- Pertsona gehienek teknologiak biztanleariaren ongizatean efektu 
onuragarria duela diote.

Posizio bakoitza argudiatzeko ikasleek ondorengo txostena izan dezakete 
eskura: ”adingabeen onlineko jarduera, mediazio, aukera eta arriskuak 
bateratasun mediatikoaren garaian:

1.   Irakasleak ikasleak launaka taldekatuko ditu talde bakoitzean 
aldi berean bikoteak eginez eta bi jarrera, alde edo aurka, onartzen 
dituen baieztapen bat planteatuko du.

2.  Bikote bakoitzaren barnean irakasleak bi funtzio egokituko ditu: 
Batak ideiaren alde egingo du eta besteak zalantzan jarriko du.

3.  Ikasle bakoitzak denbora bat eskeiniko dio baieztapenaren inguruko 
bere jarrera prestatzeari, bere argumentuak orri laurden batean idatziz. 
Funtzio berdina duen ikaskidearekin egin dezakete.
 
4.  Bikoteek gaiaren inguruan eztabaidatuko dute landutako  
argudioak erabiliz.

5.  Eztabaida amaitu eta gero bikoteek behin-betiko aldeko eta aurkako 
argudioak ezarriko dituzte.

6. Ikasle bakoitzak banaka beste orri laurdena (a) bete behar du, behar 
izanez gero erabilitako argudioak zuzenduz eta (b) beste orrialdean 
aurkako jarreraren argudioak gehituz.

https://tinyurl.com/y3bn3p69


• Ondoko kazetaritza testuaren testu-iruzkina: 

 

https://tinyurl.com/y563j7nh

2 JARDUERA - LOADING

1.3 Bideojokoen onurak sozializazio ingurune gisa

Jarduera honek 3 zati ditu:

•  “Ready player one” (2018) filmaren edo berberaren eskenen 
ikuskaketa eta ondorengo jarduera: 

Ikasleek filmeko pertsonaiak ikertu, bat aukeratu eta sare sozialetan eta 
Interneten onarpen eta ospe bilaketaren inguruko kazetaritza artikulu bat 
idatzi beharko dute. 

Galdera hauek lagungarriak izan daitezke:
1. Neure burua onartzen al dut?
2. Interneteko iruzkinei jaramon egiten al diet?
3. Bideojokoen mundua benetan iragankorra al da?
4. Neure bihotza “Photoshopeatzen” al dut?
5. Zein da gure benetako balioa?
6. Non sentitzen naiz benetan maitatua eta balioetsia?

Jarduera ondorengo estekan aurkituko duzun “Ready Player One” 
filmeko gida didaktikoarekin zabaldu daiteke:: 

La Nación-entzako Melina Massnataren artikulua (2008ko apirilak 5) 
irakurtzea ere gomendatzen da: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLEAcphHmvH7MI-L8jCvOU20Wi3stBDWPX

https://tinyurl.com/yyez38pb

https://tinyurl.com/y5cjnr4m

https://tinyurl.com/y563j7nh
https://tinyurl.com/y5e44p4o
https://tinyurl.com/yyez38pb
https://tinyurl.com/y5cjnr4m


• Massively Multiplayer Online Role Playing Game (erabiltzaile 
anitzeko onlineko rol-joko masiboak) deitukorikoak ikertzea. Hauek 
Internetek pertsona asko leku berdinean integratzeko ematen dien 
aukera erabiltzen dute, berezko ezaugarriak dituen mundu birtuala, 
jokalariei entretenitu eta aldi berean beste jokalariekin elkarrekiteko 
aukera ematen diena.

Ideia onlineko joko mota hauetan parte hartzeak konpetentzia soziala 
garatzen duen ezagutzea da eta, horretarako, ikasleak ikerketa honetan 
oinarrituko dira eta joko mota honetan jolasten diren edo jolastu diren 
pertsonei ondorengo galderak egingo dizkiete:

1. Zer du jokoak entretenigarrien?
2. Zure ustetan jokoa erabilgarria da, zeren...
3. Zer behar da jokalari on bat izateko?
4. Zein trebetasun (besteekin komunikatzeko gaitasuna,  
        soziabilitatea, erabakiak hartzeko gaitasuna, autoestimuaren  
        garapena, enpatia) garatu dituzu jokatzen zarenetik?
5. Zein konpetentzia (lidergotza, erabakiak hartzea, zereginak  
        eta pertsonak antolatzea, gatazkak konpontzea, gauza berriak  
        ikastea, beste pertsonekiko komunikazioa) garatu dituzu  
         jokatzen zarenetik?
6. Jokoak bizitza errealari aurre egiteko tresnak eman dizkizula  
         uste al duzu? Zergatik?

1.3 Bideojokoen onurak sozializazio ingurune gisa



Ondoko ikerketa honetatik abiatuz:

3 JARDUERA - MARRA GORRI FINA

1. Irakasleak ikasleak bikote heterogeneoetan taldekatu, rol anitzak 
(elkarrizketatzailea eta nerabe elkarrizketatua) banatu  eta saioan landutako 
edukien inguruko galdera-ereduak planteatuko ditu.

2. A ikasleak B ikaslea elkarrizketatuko du planteatutako galderen inguruan 
duen erantzuna edo iritzia ezagutu nahian. Erantzunak orri zuri batean 
idatziko ditu.

3. Rolak alderantzikatuko dira: B ikaslea elkarrizketatzailea izatera pasako 
da eta A ikaslea nerabe elkarrizketatua izango da. B ikasleak A ikaslearen 
erantzun edo iritziak orri berdinaren bestaldean idatziko ditu.

4. Irakasleak orriak bildu eta bateratze-lan bat egingo du, non ikasleek 
elkarrizketatutako ikaskidearen erantzun edo iritziak komunikatu behar 
dituzten. Bateratze-lan honetatik ludopatiaren prebentziorako neurriak 
atera daitezke.
 

1.4 Teknoadikzioa I

Egitura kooperatiboa martxan jartzeko pausoak:

https://tinyurl.com/y4o3mecy

https://elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodismo/1435340490_485389.html
https://tinyurl.com/y4o3mecy


Ikasleek “Las nueve tecnoadicciones que no sabes que tienes”  
(“jakin gabe dituzun bederatzi teknoadikzioak”) artikulua irakurri 
eta paper batean era anonimoan beraien ustez dituzten hiru 
teknoadikzio idatziko dituzte adizkio handienetik txikienera ordenatuz. 
Ondoren, kontaketa bat egingo da moda zein izan den ikusteko.

Guzti honek talde bakoitzean teknoadikzioak ekiditeko egin 
daitekeenaren inguruko brainstorming bat egitea erraztuko digu.
.

https://elpais.com/elpais/2015/06/25/masterdeperiodismo/1435222559_337110.html
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1.5 Teknoadikzioa II

https://elpais.com/elpais/2015/06/25/masterdeperiodismo/1435222559_337110.html


Ikasleek taldeka “Irakurketa partekatua” egitura kooperatiboa jarriko dute abian 
ondorengo artikuluaren inguruan: 

2.1.  Sarrera-motibazioa

5 JARDUERA - PUBLIZITATEAREN SEKRETUAK 

http://agenciadepubli.com/como-debe-ser-un-buen-spot-publicitario/

Mapa mentala egiten laguntzeko publizitate eredu arrakastatsu ugari ipiniko dira.

Irakurketa eta gero taldeka publizitate spot on baten ezaugarrien 
inguruko beharrezko informazio guztia isladatzen duen mapa 
mentala (II. ERANSKINA)  egingo dute, irudiekin eta garrantzitsutzat 
jotzen dituzten hitz gakoekin. Horretarako, errubrika bat izango dute 
eskura mapa mentala egiteko kontuan hartu beharreko aspektuekin.

Amaitzerakoan, bukaerako produktuaren diseinuari ekin aurretik, talde 
bakoitzak gainerako ikasleei beraien mapa mentala aurkeztuko die, puntu 
guztietan zehar ibilibide bat eginez eta haietako bakoitzaren garrantzia 
azalduz.

https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs

Always - “Like a girl”.

https://www.youtube.com/watch?v=XpaOjMXyJGk

Dove - “Real Beauty Sketches”.

https://www.youtube.com/watch?v=HZBB9jU5Syc

Pepsi - “Test Drive”. 

https://www.youtube.com/watch?v=owGykVbfgUE

Old Spice.

https://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10

Volvo Truks. Ice Bucket Challenge (ELA gaitza duten 
gaixoentzako kanpaina solidarioa)

“Irakurketa partekatua” egituraren definizioa:

https://tinyurl.com/yydxfx3g

http://agenciadepubli.com/como-debe-ser-un-buen-spot-publicitario/
https://tinyurl.com/mjfhs85
https://tinyurl.com/czfkm9f
https://tinyurl.com/y458r5al
https://tinyurl.com/8e4fteh
https://tinyurl.com/y56jxqpv
https://tinyurl.com/yydxfx3g


6 JARDUERA - ZATIRIK HOBERENA BANATZEN DUENARENTZAT

Irakasleek aurkezpen bat (genial.ly) izango dute eskura ikasleei 
publizitate spot-ak izan behar dituen zatiak azaltzeko.

https://view.genial.ly/5f43834f891cc20d3a9fb862

Aurkezpena eta gero, eta publizitate spot-a grabatu ahal izateko beharrezko 
diren azpitema bakoitzak ezagutu ondoren, ikasleek, beraien trebetasun eta 
interesen arabera hobekien egokitzen zaiena aukeratuko dute.

Ondoren ikerketa taldeak osatuko dira (III. eta IV. ERANSKINAK) ikasle kopurua 
5etik gorakoa izan ez dadila saiatuz.

Azkenik, ikasleek, irakasleak gidatuta, proposatzen diren helburu konkretuak eta 
haiek betetzeko erabiliko dituzten prozedimenduak planifikatuko dituzte.

2.2 Publizitate hizkuntza

ZUZENDARIA

https://view.genial.ly/5f43834f891cc20d3a9fb862


7 JARDUERA - BUKAERAKO PRODUKTUA

3.1.  Bukaerako produktua

Talde bakoitzak bere eginkizuna, irakaslearen ikuskapenarekin, aurreko jardueran 
proposatutako helburuetatik habiatuz garatuko du. 

Bete beharreko eginkizunen kopurua ikasgela bakoitzaren arabera sortutako 
talde kopuruaren araberakoa izango da.

Eginkizunen zerrenda (talde bakar batentzat konplexuegiak badira 
banatu egin daitezke):

• Gidoi literarioa egitea (Pertsonaiak, zein egoeratan aurkitzen diren 
eta zein akzio burutuko dituzten deskribatuko da)
• Gidoi teknikoa egitea (elkarrizketak, eskenak, planoak eta 
kameraren mugimendua)
• Janzkeraren diseinua.
• Eszenografiaren diseinua.
• Soinuaren aukeraketa: soinu efektuak eta soinu-banda.
• Postprodukzioa*.

Prozesua amaitu eta gero, gainerako taldeei aurkeztuko zaie eta talde-
proiektu bezala duen bideragarritasuna aztertuko da.
 
Azkenik, publizitate spot-a grabatuko da (taldeetako bat 
postprodukzioaz arduratu daiteke*) 



• Publizitate spot-a ebaluatzeko errubrika (V. ERANSKINA). 

• Ikerketa talde bakoitzaren autoebaluaziorak Checklist (VI. ERANSKINA). 

Ebaluazio tresnak:

4.   Ebaluazioa


