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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.

12 eta 16 urte bitartean egiten diren IKTen erabilera ohikoenak 
ezagutzea.

IKTen gehiegizko erabilerak dituen arriskuak ezagutzea

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

Matematika

ngelera

DENPORALIZAZIOA 7  jarduera

MATERIALAK Ikusi eranskinak 
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IS4K SEDIAk (Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial) 
lideratua 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 INSAFE sare paneuroparraren parte da eta Europako Batzordeak 
kofinantzatzen du.

Jarraian interesgarriak suerta litezkeen zeinbait esteka aipatuko ditugu:

1. IKTen gehiegizko erabilera
https://www.is4k.es/necesitas-saber/uso-excesivo-de-las-tic

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.

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


2. Cyberbullying-a, pantailak eta adikzioaren inguruko gidak. Madrilgo 
Erkidegoak doainik deskarga daitezken hiru gida argitaratu ditu, zeinen 
bitartez gure adingabeen onlineko errealitatean nabarmenak diren hiru gairen 
inguruan irudi objektibo eta oinarriduna eskura daiteken.  

3. Zibersegurtasunean heziz V: harreman positiboak eta bizikidetza..

4. Adingabeentzako eduki positiboak sortuz, aztertuz eta aukeratuz. 

5. Alfabetizazio mediatikoa: 

https://tinyurl.com/y2lbd9rt

https://tinyurl.com/y29qn64a

https://tinyurl.com/yya99t5h

https://www.is4k.es/alfabetizacion-mediatica

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://www.pantallasamigas.net/

Jarraian interesgarriak suerta litezkeen zeinbait esteka aipatuko ditugu:

1. Ume eta nerabeen IKTen erabilera-ohituren eta gurasoen e-konfiantzaren 
inguruko ikerlana (INTECO, Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las 
TICs por niños y adolescentes y e-confianza de los padres). 

2. Denbora-pasa software edukien klasifikazioa 

3. Webgune honek teknoadikzioen (edo ziberadikzioen) inguruko informa-
zioa eskaintzen du. Teknoadikzioek IKTen gehiegizko erabilerari lotutako 
fenomeno edo arazoak hartzen dituzte barne, eta maiz Internetarekiko adi-
kzioari, telefono mugikorrekiko adikzioari (SMSekikoa barne) eta bideojokoe-
kiko adikzioari (onlineko bideojokoak gero eta maizago barne hartuz) egiten 
diete erreferentzia.  

https://www.pantallasamigas.net/codigo-pegi-y-pegi-online/

http://tecnoadiccion.es/

https://tinyurl.com/yxhljaxd
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1 JARDUERA - ONLINE IKASTEN AL DUZU?

Irakasleak ikasleei banaka hausnartu eta “PENTSATZEN DUT” atalen, ustez 
badakitena jasotzeko nahikoa denbora utziko die; “INTERESA AGERTZEN 
DUT” atalean ikasle bakoitzak ikasi nahi duen guztia eta erantzun nahi 
dituen galderak idatzi beharko ditu; formulatutako galderetatik abiatuta 
“IKERTZEN DUT” atalean ikertuko duten hori eta nola ikertuko duten idatzi 
beharko dute; eta, azkenik, elkarrekin talde bakoitzak egindako ekarpenen 
inguruko brainstorming bat egingo da ideia batzuk beste batzuekin osatuz.

Ideia horiek teknologiaren erabileraren inguruko inkesta bat egiteko  
balioko dute (gailu motak, esposizio denbora, jokoen izenak, sare sozialen 
erabilera, etab.).

Lehen pausoa ikerketaren helburu nagusiak ezartzea izango da. 
Gomendagarriena hortaz, zeharkako-inkesta diseinu bat egitea da, 
aldagaien definizio egokiarekin, inkestako galdera egokien garapena 
ahalbidetuko duena. Kontuan hartu beharreko beste puntu bat zein 
biztanleriari zuzendurik dagoen da. Formatua talde bakoitzaren aukera 
librekoa izango da, (Google Forms, Google Docs, Typeform, etab.). Galderak 
erantzun itxikoak, aukera anitzekoak edo erantzun irekikoak izan daitezke.

Lortuko diren datuek, maila estatistikoan moda aktuala aztertu eta, hortaz, 
mupi-aren edukia eta berbera nagusiki nori zuzenduko zaion definitzeko 
balioko dute. 

1.2. Sentsibilizazio kanpaina

Gamer-ek dituzten arriskuen inguruko bideo bat ikuskatuko da; 
ondoren, taldeka,   “Pentsatzen dut, interesa agertzen dut eta 
ikertzen dut” (II. ERANSKINA) pentsamendu errutina jarriko da abian

https://tinyurl.com/y28o43gn

https://tinyurl.com/y28o43gn


Ikasgelan bideo labur bat (1’03”) ikustea proposatzen da: ‘The 
Phonbies’, mugikorraren gehiegizko erabilerak dakartzan arriskuak 
(adikziozko jarrera, isolamendu soziala, harremantzeko gaitasunaren 
murrizketa, etab.) azpimarratzeko hildako bizidunen metafora 

https://tinyurl.com/yyw7melf

Bideoa ikusi eta gero, ikasleak galdera ireki batzuk erantzutera gonbidatzen dira, 
esate baterako:

•  Zure burua “Phonbie”-tzat al duzu?
•  Zein neurritan eragiten dio teknologiaren inguruan egiten duzun 
erabilerak – Internet, telefono mugikorra, berehalako mezularitza, 
bideojokoak – zure jarrera sozialari? 

Bota daitezken beste galdera batzuk: 

•  

•  

•  

•  

• 

Jendearekin edo pertsona zehatzen batekin bilduta zaudenean  
beste pertsona batzuekin txateatzen al duzu?



 Zure familiarekin jan bitartean Instagrami begiradaren bat  
botatzen al diozu?
 Kontzertu batean, zineman, partidu batean, mugikorrera iristen  
zaizkizun mezu eta iruzkinei ikusten ari duzun horri baino 
 jaramon gehiago egiten al diezu?
 WhatsApp, Snapchat erabiltzen al duzu momentuan ondoan  
eserita duzun pertsonarekin hitzegiteko?

Egunaren bukaeran nekatuta zaudenean, argia itzaltzeko unea atzeratzen 
al duzu egunean zehar zure sare sozialen bidez jasotako “atsegin dut”, 
jarraitzaile eta iruzkin guztiak errebisatzeko?



2 JARDUERA - THE PHONBIES

1.3 Teknoadikzioa 1.3 Teknoadikzioa II

https://tinyurl.com/yyw7melf


Eguneroko bizitzan egun arrun bat teknologiaren erabilera inplikatzen 
duten jarduerez betea egon daiteke. Jarduera honen hasieran ikasgelan 
lantzea proposatzen den:  

artikuluak jasotzen duen bezala, gure ‘smartphone’ fidelak esnatzen 
garenetik lotara joaten garen arte laguntzen gaitu, Internet edo telefono 
mugikorrik gabeko egun bat gure bizitzan imajinaezina eginez.

3 JARDUERA - DENBORA ZURE ESKUETAN

Artikuluaren irakurketa eta gero ikasleei beraien ohiko ordutegiaren inguruan 
eta teknologiak ordutegi horretan eta egunean zehar egiten dituzten jarduera 
ugarietan duen lekuaren inguruan galdetzea proposatzen da.

Eztabaida labur honek taldean egiteko azken jarduera bati ekiteko balioko digu. 
Jarduera honetan teknologiaren erabilera eguneroko bizitzarekin bateragarria 
egin eta gozatzeko ordutegi ideala egitea proposatzen da, Interneten eta IKTen 
erabilera beste jarduera eta  zeregin batzuekin eraginkortasunez konbina 
daitekeelarik.

Irakasleak jarduera hau osatzeko IS4K-ak proposatutako “Interneten erabilera 
ziur eta arduratsuago baterako lorpen familiarren taula” betetzera anima ditzake 
ikasleak. 

Taldean hausnartu eta gero, ikasleek ondorioen aurkezpen bat egingo dute, 
ordutegien doikuntza bat suposatzen duten proposamenak nabarmenduz, non 
teknologiaren erabilera ohiko beste ekintza eta eginkizun askorekin konbinatzen 
den, beraien denbora egokitasunez kudeatuz.

https://tinyurl.com/y5gx8asd

24 ORDU MUGIKORRARI ITS ASIRIK

https://tinyurl.com/yyxzzywa

1.4 Teknoadikzioa II

https://elpais.com/elpais/2015/06/26/masterdeperiodismo/1435340490_485389.html
https://tinyurl.com/y5gx8asd
https://tinyurl.com/yyxzzywa


2.1 Sarrera-motibazioa

4 JARDUERA - IRUZURRA ALA EGIA?

Jarduera hau IS4K-ren “Interneteko bideo-plataformetako 
publizitatea”-ren inguruko proposamen batetatik abiatu daiteke. 

Ondoren irakasleek publizitate iruzurtiaren inguruko bido bat ikusi eta aztertzea 
proposatuko dute, eta honen inguruan lan egiteko talde bakoitzak produktu 
berdinaren inguruko alderatu-kontrastatu (III.ERANSKINA) bat egingo du.

https://tinyurl.com/y6nqpy9m

https://tinyurl.com/y56xbghp

https://tinyurl.com/y6nqpy9m
https://tinyurl.com/y56xbghp


2.2 Aurrezagutza

https://tinyurl.com/y3l6n3ox

https://www.fespa.com/es/noticias/destacado/los-20-mejores-anuncios-impresos-de-es

Ondoren irakasleek publizitate iruzurtiaren inguruko bido bat ikusi eta aztertzea 
proposatuko dute, eta honen inguruan lan egiteko talde bakoitzak produktu 
berdinaren inguruko alderatu-kontrastatu (IV.ERANSKINA) bat egingo du.

Publizitate arrakastatsuaren adibide ugari ipini eta gure mupi-ak 
arrakasta izan dezan beharrezko diren gakoekin zerrenda bat egin: 

 
McDonalds, Westinghouse Electric,  

Obamaren publizitate kanpaina, etab...

5 JARDUERA - PUBLIZITATEAREN SEKRETUAK

https://tinyurl.com/y3l6n3ox
https://www.fespa.com/es/noticias/destacado/los-20-mejores-anuncios-impresos-de-es


Hizkuntzatik publizitate mota ezberdinak landuko ditugu: Bukaerako 
produktua den mupi-a (Informaziorako hiri-altzaria) azpimarratuko da. 
Ildo honetatik ondorengoak bereiz daitezke (V. ERANSKINA):

• Bandera mupi-a. “Bandera” izena du gainerakoekin alderatua dexente 
altuagoa delako. Lau metroko altueraraino iris daiteken fustea izaten du.

• Erloju mupi-a. . Mupi hau “informazio anitzekoa” bezala ere ezagutzen 
da eta bandera mupi-aren altueraren antzekoa izatea eta publizitateaz 
beraz gain tokian-tokiko interesa duen bestelako informazioa eskeintzea 
ditu bereizgarri. Bestelako informazio osagarri hau ordua, tenperatura, 
etab. izan daiteke.

• Mupi birakorra. . Eredu hau web batetako “baner birakorraren” parekoa 
litzateke, baina kalean. Mupi-aren pantailan agertzeko elkarren artean 
biratzen doazen bi iragarki edo gehiago izaten ditu.
 
• Saltoki-guneetarako mupi-ak Aparkalekua barne, saltoki gune baten 
eremu ezberdinetan sakabanatuak egoten diren pantailak dira. 
 
• Mupi digitalak. Hauek dira eguneratuenak, publizitate mupi guztiek 
gutxi gora behera hirurogei segunduko programazioak gehitzen ari 
baitituzte, mupi berdinean zortzi irgarki arte erakusteko hainako denbora.



2.3 Garapen jarduerak

6 JARDUERA - EZ GALDU BEGI-BISTATIK



Hezkuntza Plastiko eta Bisualaren eremuan, kolore ezberdinen 
esanahia landuko dugu, igorri nahi den mezuaren bidez 
hartzailerengan duten inpaktua ezagutu dezaten. Webgrafia erabil 
daiteke gaian sakontzeko.

https://tinyurl.com/yxpsqwhg

Taldeak orduan beraien bandera mupi-ak jaso behar dituen elementu nagusiak 
landuko ditu; horretarako “autobus geltokiko markesinaren itxurako txantiloia” 
erabiliko dute (VI. ERANSKINA), non ordurako eskuratutako informazio guztia 
irauliko duten.

ADICCIOFF

6 JARDUERA - EZ GALDU BEGI-BISTATIK

https://tinyurl.com/yxpsqwhg


ACTIVIDAD 7 - DENONTZAKO MUPI-A

3.1 Bukaerako produktua

Ikaslegoaren sormena garatzeko aukera eskaintzen duten aplikazioen 
bidez bukaerako produktua lortzeko azken jarduera.  

Aukeratutako teknika ezberdinen 
bidez (tresna digitala, paperezko 
euskarria, argazkia...) ikasleek beraien 
publizitate mupi-a sortuko dute.  Hura 
aurrera eramateko ikasleek kontuan 
izan beharreko mupi-aren eduki, 
sormen eta originaltasunaren inguruko 
item garrantzitsuenak jasotzen dituen 
errubrika bat izango dute eskura, 
aldi berean tresna honek kalitatezko 
amaierako produktu bat egiten 
lagunduko dielarik.

Canva aplikazioarekin egindako 
publizitate mupi-aren adibidea 

Ebaluazio tresnak:

4.   Ebaluazioa

https://www.canva.com

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

• Ikasleen konpetentzia ebaluatzeko Kahoot edo Socrative-a  
 (VIII ERANSKINA).  

https://www.canva.com



