Adingabeek Internet modu seguru eta arduratsuan
erabiltzeko Eskola Jardunaldien Programa

2. unitate didaktikoa

ZURE
INFORMAZIOA
BALIO HANDIKOA
DA

Pribatutasuna zaintzearekin, norberaren informazioa eta irudia
babestearekin eta identitate digital positiboa eraikitzearekin lotutako
modulua, online ospe ona sortzeko.

SAIOAK ETA HELBURUAK

2.1.



Babestu zure historia 🎬     
 Gure bizitza pribatuak besteentzat duen interesaz jabetzea.
 Partekatzen den informazioa nork eskura dezakeen ezagutzea.
 Interneten partekatutako informazioa babesteko neurriak ezartzea.

2.2.

Aztarna positiboa uzten    
 Online partekatzen denaren ondorio positiboak eta negatiboak aztertzea.
 Nork bere burua baloratzea eta taldeari ekarpenak egiteko gaitasuna ezagutzea.
 Besteenganako jarrera positiboak indartzea, bizikidetza hobetzeko.
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2. UD. Zure informazioa balio handikoa da
2.1 SAIOA. Babestu zure historia
LABURPENA
Interneten pribatutasuna zaintzea zein garrantzitsua den jabetzea —behintzat Saretik kanpo
bezainbeste—, eta, horretarako, lagunen zerrendak eta aplikazioen eta sare sozialen
pribatutasun-ezarpenak kontrolatzea, baina batez ere linean modu arduratsuan partekatzea.
METODOLOGIA

MATERIALAK

Sare sozialen portaera simulatzen duen
dinamika interaktiboaren garapena ardatz
hartuta, Sarean mezu bat partekatzearen
irismenari
eta
ondorioei
buruzko
gogoetarako eta taldeko eztabaidarako
oinarri gisa. Erantzun gisa, ikasleak
protagonista dituen sormenezko eta
lankidetzako lana planteatzen da, ikasleak
izan daitezen informazioa modu seguruan
partekatzeko
jarraibideak
ezarriko
dituztenak.

Internetekin konektatutako ikus-entzunezko
ekipamendua taldearentzat, pertsonaien
txartelak
(2.1.a
eranskina)
ikasle
bakoitzarentzat,
partekatu
beharreko
edukien txartelak (2.1.b eranskina),
Internetekin konektatutako ekipamendu
informatikoak
parte-hartzaile
bakoitzarentzat (edo, horren ordez, idazteko
eta marrazteko materiala).

JARDUEREN DESKRIBAPENA
1. Hasierako gogoeta 🎬  (10’)
Bideo baten proiekzioa: 3,57 graduko tartea (albistea).
Taldeko gogoeta: benetan egon gaitezke munduko edozein pertsonarekin
konektatuta? Sare sozialekin errazagoa al da? Edozeinekin konektatu ahal izatea
positiboa da edo badu arriskuren bat?
2. Dinamika interaktiboa  (15’)
Pertsona bakoitzak fikziozko pertsonaiaren txartel bat du (2.1.a eranskina), talde eta
lagun eta guzti. Parte-hartzaile bat zutik jarriko da, eduki-txartel bat hartu (2.1.b
eranskina) eta erabakiko du partekatuko duen ala ez, eta bere bi lagun taldeetako
zeinekin (bere pertsonaiaren txartelaren arabera). Talde horretakoak zutik jarriko dira
eta galdera errepikatuko dute: partekatuko dute? Norekin? (nahikoa izan daiteke eduki
bakoitza maila horretaraino “partekatzea”: “lagunen lagunak”) Gero baloratuko da
jatorrizko edukia noraino iristen den eta zer inplikazio izan ditzakeen. Beste edukitxartel batekin beste txanda bat egin aurretik, pertsonaien txartelak trukatuko dituzte.
3. Aholku-txartel bat diseinatzea  (15’)
Talde txikian akordio batera iristea Interneten edukien zabalkundea mugatzeko
erabilgarri dauden aukerei buruz. Ondoren, kartel edo txartel batean sormenez jasoko
dituzte aholku moduan. Jarduera amaitu ondoren, aurkezpena egin daiteke talde
handian.
4. Online jokoa   (10’)
Ondorio gisa, Googleren “Kontzientziaren mendia” online jokoa erabiltzea planteatzen
da, eduki edo mezu bakoitza arretaz partekatzeko interesa indartzeko. Alternatiba gisa,
etaparen edo ikastetxearen mailako sentsibilizazio-kanpaina bat plantea daiteke,
egindako aholku-txartelak oinarri hartuta.
www.is4k.es
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IRAKASLEENTZAKO OHARRAK
“Interneten zerbait partekatzen dugunean, ez dago atzera-bueltarik… gure
kontroletik kanpo geratzen da”
Hasierako gogoetaren asmoa da Interneteko edukiak zein biralak izan daitezkeen ulertzea. Oso
erraza da online esan edo egiten dugun zerbait itxaroten ez dugun jende askorengana iristea,
bai gauza positiboa bada, bai negatiboa bada.
Munduko beste edonorekin konektatuta egotea ezinezkoa dela iruditzen bazaigu,
esperimentu bat egin dezakegu: imajinatu genezake nola konektatu munduko beste
muturreko herrialde bateko norbaitekin? Ba al dugu Asia hego-ekialdera edo
erlazionatutako herrialde batera bidaiatu duen senide edo lagunen bat? Ezagutzen dugu
ekialdeko jatorriko norbait?
Teoria batek dio gizaki bakoitza beste edozein gizakirekin konektatuta dagoela eta horien
artean 6 bat ezagun daudela batez beste. Hala ere, Facebookek duela gutxi egindako
ikerketa batek aurkitu zuen bere sare sozialaren barruan pertsona bat, beste 3,57
pertsonaren bitartez, beste edozeinengana irits zitekeela. Bestela esanda, nire lagunen
lagunen lagunen artean edozein pertsona egon liteke.
Sare sozialak oso tresna erabilgarriak dira pertsonak elkarrekin harremanetan jartzeko,
eta horrek abantaila ugari ekartzen du zaletasun eta interes komunak partekatzerakoan.
Dena den, ezin dugu ahaztu pertsona ezezagunekin harremanetan jartzeak segurtasunarriskua ekar dezakeela, bereziki adingabeentzat (engainuak, xantaiak eta abar).
Dinamika interaktiboaren xedea da sare sozialen bitartez partekatzen diren edukien kontrolgaleraren eta biraltasunaren ondorioak irudikatzea.
Hasieran parte-hartzaile guztiak eserita egongo dira. Bakoitzari pertsonaia-txartel bat
esleituko zaio (2.1.a eranskina). Txartelaren fikziozko profilak soil-soilik erreferentziazko
taldea (goiko aldeko emotikonoa: “hemengoa naiz”) eta bi lagun taldeak (beheko aldeko
bi emotikonoak: “honekin partekatuko dut”) jasoko ditu. Emotikono horiek ez dute inongo
esanahirik dinamikan, hots, ez daude hobeak edo okerragoak, lagun talde bakoitzaren izen
sinbolikoak besterik ez dira (adibidez, zuhaitzak balira, haritzak, arteak, olibondoak…
izango lirateke). Horrela, emotikonoen xedea da dinamika sinplifikatzea eta bisualagoa
egitea. Gainera, ez dira sartu emotikono bakoitzaren “izendapen ofizialak”, pertsona
bakoitzak bere hitzekin izenda ditzan uzteko, haiek ulertzeko hainbat modu daudela ikus
dezagun.
Hasiera batean, ausaz hautatutako ikasle bati altxatzeko eskatu eta eduki-txartel bat
emango zaio (2.1.b eranskina), mezuaren edo argazkiaren adibide batekin. Pertsona
horrek erabaki beharko du eduki hori partekatuko lukeen ala ez, eta, baiezkoan, ozenki
esango du “honekin partekatuko dut…” eta bere pertsonaia-txartelean dauden bi lagun
taldeetako baten izena.
Ondoren, dagozkion ikaskideak altxatuko dira (beren pertsonaia-txartelean “hemengoa
naiz” erreferentziazko talde gisa aurreko ikaskideak aipatutako emotikonoa dutenak).
Eduki-txartela horietako bati pasatuko zaio, eta berriz hartu beharko du erabakia:
partekatuko luke? Norekin? Eta aipatutako taldeko ikaskideak altxatuko dira.
Parte-hartzaile batzuei kontsultatu ondoren, litekeena da jende dezente zutik egotea.
Egokitzat jo bezain laster (adibidez, 2 mailarekin, hots, “lagunen lagunak” arte), dinamika
gelditu eta gogoeta egingo dugu elkarrekin: altxatu diren azkenak lehen ikaslearen lagun
www.is4k.es
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taldekoak dira? Ikasle horri gustatuko litzaioke bere edukia hain urruti iristea? Zer-nolako
inplikazioak izan ditzake protagonistarentzat horrelako edukiak hainbeste jenderengana
iristeak, eta are ezagutzen ez dituen pertsonengana iristeak ere? Gure bizitza pribatuko
xehetasunak hain interesgarriak al dira besteentzat?
Gogoetaren ondoren, parte-hartzaileei eskatuko zaie eduki-txartela dinamizatzaileari
itzultzeko eta pertsonaia-txartelak elkarrekin trukatzeko, eta gero beste txanda bat egingo
da beste eduki-txartel batekin.
Eduki-txartelei dagokienez (2.1.b eranskina), aipatzekoa da:









Lagunekin egindako selfiearen txartela argazki “normal” samarra da, itxuraz ez du
arrisku handirik. Zabalkundea konfiantzazko pertsonei mugatzeko ohiko aholkuak
aplikatzen dituzte, zabalkundea minimizatzeko.
Argazki iradokitzaileak laguntzen du argazki intimoak hartzeko eta partekatzeko
(sextinga) motibazioei buruz gogoeta egiten. Gogoan izan behar da erraz irits
daitezkeela nahi ez dugun pertsonengana, eta argazkiak gure aurka erabiltzera ere
irits daitezkeela.
Argazki dibertigarriak, alde batetik, nerabe talde normal baten irudi publikoa
erakusten du; ongi pasatzen ari dira, ez dago jokabide negatiborik. Bestetik, alabaina,
protagonistak bainujantzian agertzen dira, eta, hortaz, esposizio pertsonala handiagoa
da.
Festa-argazkiak etorkizunean kalte egin diezagukeen irudi publikoa proiektatzen du.
Beraz, komeni da horrelako argazkirik ez hartzea eta ez partekatzea.
Lagun bati buruzko sekretuak besteenganako errespetua azpimarratzen laguntzen
digu. Ez da jakinarazi edo partekatu behar beste pertsona batzuei kalte egin
diezaiekeen ezer, ezta protagonistek baimenik eman ez diguten ezer partekatu ere.
Serie bati buruzko komentarioak adierazpen-askatasunak besteenganako
errespetuaren aurrean dituen mugei buruzko gogoeta planteatzen du. Bestalde, kontu
handiz ibili behar da partekatzen denarekin, “idatzita” geratzen baita eta eragina izan
baitezake gure irudi publikoan.

Aholku-txartel bat diseinatzearen xedea da ikasleak berak izatea Interneten edukien
zabalkundea mugatzeko eskueran dituzten aukerei buruz gogoeta egiten dutenak. Ondoren,
aholku moduan jasoko dituzte kartel edo txartel batean, taldeko gainerakoekin partekatzeko.
Hona hemen ildo horretan erabilgarriak izan daitezkeen jarraibide batzuk:
Mugikorrean eta sare sozialetan kontaktu-zerrendak mugatzea, aurrez aurre ezagutzen
ditugunak eta gure konfiantzazkoak direnak bakarrik izan ditzagun. Lagun baten lagun bat
ezezagun bat da. Online joko batean ezagutu dugun lagun birtual bat ezezagun bat da.
Ezagutzen gaituela dioen bat, Sarean bikain tratatzen gaituena, baina nor den ez dakiguna,
ezezagun bat da.
Sare sozialetan “kontu pribatuak” erabiltzea (adibidez, Instagramen eta Twiterren;
Facebooken ez dago aukera hori, baina efektu baliokidea lor daiteke pribatutasun-aukerak
konfiguratzen), gure kontaktuek bakarrik ikus dezaten partekatzen duguna.
Sare sozialen pribatutasun-aukerak konfiguratzea: modu lehenetsian adieraztea
kontaktuek bakarrik ikus dezaketela partekatzen duguna, kanpotik egiten diren bilaketak
mugatzea (adibidez, Google edo Bing), eta partekatzen ditugun gauzetako batzuk bakarrik
ikus ditzaketen erabiltzaileak edo erabiltzaile taldeak hautatzea.
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Partekatu aurretik pentsatzea zer-nolako ondorioak izan ditzakeen, gaizki-ulertuak ekar
ditzakeen, pertsonaren bat gogaitu edo kaltetu dezakeen, irudi txarra sor diezagukeen,
eta abar. Beste pertsona batzuen informazioa edo irudiak direnean, baimena eskatzea.
Zerbaiten kontrola galtzen bada, partekatzen ari denari ezabatzeko eskatzea, sare sozialari
jakinaraztea eta kontaktu gogaikarri bat blokeatzea.
Gailuak babestea (adibidez, pantaila-blokeo seguru baten bidez), baita sare sozialak ere
(adibidez, pasahitz sendoa, bi urratseko egiaztapena bezalako segurtasun-aukerak,
irtetean saioa hasita manten dadin eragoztea), inork ez dezan gure informazioa
“ustekabean” eskuratzeko aukerarik izan.
Egunean egotea pribatutasun-aukeren inguruan, sare sozialen segurtasun-zentroak
ezagutzea, OSI eta AEPDren “Pribatutasuna eta Segurtasuna Interneten” gida
kontsultatzea, eta abar.
Azkenik, planteatutako online jokoa (“Kontzientziaren mendia”) indargarri ludiko gisa erabil
daiteke. Arretaz partekatu behar da beti, eta, kasuan kasuko edukiaren arabera, jasoko duten
pertsonak gehiago edo gutxiago mugatzea komeni da.
Horiek horrela, jokoan taula karratu bat aurkituko dugu (errenkadak eta zutabeak),
zenbait pertsonaiarekin (senitartekoak  urdinez, lagunak  berdez, ezezagunak 
horiz, eta pertsonaia maltzur bat  gorriz, kutxa gotor bat,  sekretuan geratu behar
duena gordetzeko, eta zakarrontzi bat,  partekatu behar ez dena sartzeko). Gure
posiziotik ezkerrera eta eskuinera bakarrik mugi gaitezke (teklatuko geziekin) eta dagokion
mezua zabaldu (zuriune-barrarekin). Helburua da mezu hori pertsonaia egokiengana
bakarrik iristea (jokaldi bakoitzaren aurretik adierazten da hori, eta, gainera, oroigarri bat
agertzen da pantailaren eskuinaldean). Hori lortzeko, taulan dauden ispiluak erabili behar
dira.
Internetekin konektatutako ekipamendu informatikoak erabiltzeko aukerarik ez badago,
edo aurreko jardueran sakondu nahi bada, sentsibilizazio-kanpaina zabalagoa prestatzea
plantea daiteke ikastetxeko korridoreetan, aldizkarian edo webgunean, gainerako
ikaskideak, irakasleak, familiak eta abar inplikatuta eta garatu diren txartelak edo kartelak
oinarri gisa erabilita.
GOGOAN IZAN
Arretaz ibili partekatzean, ezin baitugu kontrolatu besteek partekatu dugunarekin zer egin
dezaketen.
Internetera zerbait igotzen dugunean, gure kontroletik kanpo geratzen da.

www.is4k.es
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2.2 SAIOA. Aztarna positiboa uzten
LABURPENA
Mezu bat edo argazki bat argitaratu aurretik, izan ditzakeen irakurketak eta norberarentzat eta
besteentzat izan ditzakeen inplikazioak baloratzea, gaizki-ulertuak edo gatazkak ekar ditzakeen
ikustea eta Sarean irudi hobea eta harreman hobeak izaten laguntzen digula ziurtatzea.

METODOLOGIA

MATERIALAK

Saio honen oinarria sormen-dinamika bat
da, Interneten dugun presentziaren
metafora gisa, adierazteko eta edonork ikus
dezakeen aztarna uzteko lekua. Horiek
horrela, gure identitate digitalari buruzko
taldeko gogoeta planteatzen da, baita
taldearen
barruan
autoestimua
eta
komunikazio positiboa indartzeko beharra
ere.

Paper jarraitua, pintatzeko materiala
(adibidez, hainbat koloretako hatz-pinturak,
baina tenperak, errotuladoreak eta abar
erabil daitezke), Internetekin konektatutako
ikus-entzunezko
ekipamendua
taldearentzat,
eta
Internetekin
konektatutako ekipamendu informatikoak
parte-hartzaile bakoitzarentzat (edo, horren
ordez, idazteko materiala).

JARDUEREN DESKRIBAPENA
1. Hasierako gogoeta  (5’)
Nola sentitzen gara norbaitek adeitasunez tratatzen gaituenean? Eta modu txarrean
zuzentzen zaizkigunean?
Bi kasu horietako zeinetan dugu pertsona horri mesede bat egiteko joera handiagoa?
Oro har errespetuz tratatzen ditugu besteak? Eta Interneten?
2. Sormen-dinamika  (35’)
Lurrean jarritako paper jarraituzko mihise baten gainean pintatzeko gonbita egingo zaie
ikasleei (eskuekin, errotuladoreekin eta abar), askatasunez, gehien atsegin dutenari edo
hobekien egiten dutenari buruz, ikaskideei “beren onena” eskaintzeko aukera izan
dezaten. Gogoeta sustatuko da haien artelanak besteentzat “aztarna” positiboa bat uzteak
duen garrantziari buruz, eta hori sare sozialen ingurunera estrapolatuko da, haien
identitate digitala eraikitzeko (harremanetan jarri, partekatu edo “atsegin dut” sakatu
ahala gure aztarna uzten dugun mihise bat balitz bezala ikusita sare sozialak).
Azkenik, artelan kolektiboa erakusgai geratuko da taldeko gainerakoentzat, eta bakoitzak
aurkezpena egin dezake talde handian.
3. Ondorioak   (10’)
Egosurfinga zertan datzan azalduko da, hots, Interneten norberari buruzko informazioa
bilatzea. Nahi duenak ikasgelatik kanpo erabili ahal izango du, publikoki agertzen den berari
buruzko edo hurbileko senitartekoren bati buruzko informazioa egiaztatzeko.
Gainera, autoestimua eta komunikazio positiboa indartu nahi da Googleko online joko baten
bidez (“Adeitasunaren erresuma”) edo talde handian komunikazio-dinamika bat eginez.
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IRAKASLEENTZAKO OHARRAK
“Online egiten dugun guztia online geratzen da… eta edonork ikus dezake. Nola
gustatuko litzaizuke besteek zu Interneten ikustea?”
Hasierako gogoeta besteek ematen diguten tratuak sortzen dizkigun sentimenduen jakitun
izateko helburuarekin planteatzen da, horrek aukera emango baitigu beste pertsona
batzuenganako gure jarrerei buruz eta horiek izan ditzaketen ondorioei buruz gogoeta egiteko.
Begien bistakoa da, antza, norbaitek adeitasunez tratatzen gaituenean gustura sentitzen
garela eta pertsona horri buruzko iritzi hobea dugula. Baina tratua negatiboa denean
triste, minduta edo haserre senti gaitezke, eta pertsona horren pertzepzio txarra izango
dugu.
Gure jarrerarekin aztarna uzten dugu besteengan. Sarean, gure mezu, komentario eta
argazkiekin, aztarna hori zabaldu egin daiteke. Izan ere, “dena idatzita geratzen” denez,
gure kontaktuek ez ezik, edonork irakurri, bilatu eta jende gehiagorekin partekatu dezake.
Hortaz, beti errespetatu behar ditugu besteak, eta ematen dugun irudi publikoa zaindu.
Sormen-dinamika artelan kolektibo bat sortzean datza (bakoitzaren ekarpen independenteek
osatua), Internet denaren metafora gisa (komunikazio- eta interakzio-espazio zabala, pertsona
bakoitzaren ekarpenetatik abiatuta hezurmamitzen dena). Helburua da besteekin partekatzeko
eduki eta mezu positiboen sorkuntza ardatz hartzea, eta bakoitzak paperaren gainean utzi
duen aztarna pertsonalari buruzko azken gogoeta gidatzea, Interneten pixkanaka uzten dugun
aztarnarekiko konparazioa egiteko.
Dinamika honetan funtsezkoa da lasaitasun-giroa sortzea. Hori dela eta, isiltasuna eta
gainerako ikaskideekiko errespetua eskatuko da eta bakoitzak paperaren bitartez besteei
transmititu nahi dien horretan jarriko du arreta. Nahi izanez gero, girotzeko musika jar
daiteke.
Maila logistikoan, erosotasunez lan egin ahal izateko, egokia izan daiteke gelaren erdiko
mahaiak eta aulkiak kentzea. Paper jarraituzko mihise bat jarriko da, ahalik eta luzeena,
eta pintura-blokeak tarte erregularretan.
Maila funtzionalean, jarraibideak sinpleak dira: askatasunez adieraztea asko atsegin duten
edo ongi egiten duten gai bati buruz, besteei “beren onena” eskaintzeko, gero guztien
artean partekatuko baitute eta erakusgai geratuko baita gainerako ikaskideentzat.
Materiala besteekin partekatzea, “auzokoekin” ados jartzea marrazteko, pintatzeko edo
idazteko erabiliko duten mihisearen zatiari buruz… Kontuz ibiltzea norbera ez zikintzeko,
eta ikaskideak eta ikasgelako elementuak ez zikintzeko.
Artelana amaitu ondoren, ikasle bakoitzak besteei aurkeztuko die bere zatia, eta
jendaurrean utziko du (adibidez, ikasgelako taula batean edo horma batean). Gogoeta
ekarpen bakoitzaren motibazioetara bideratu behar da, haien ustez besteengan sor
dezakeen eragina eta besteek beren obran izan dituzten erreakzioak ikusi, eta Interneti
dagokionez, gogoeta egin ea zerbait (komentario bat, argazki bat, eta abar) online
partekatzen duten guztietan kontu bera duten hori positiboki egiteko, besteak
errespetatuz eta beren buruaren irudi ona emanez, eta abar.
Azkenik, ondorioen asmoa da, alde batetik, egosurfing teknika (Interneten norberari buruzko
informazioa bilatzea) erakustea, eta, bestetik, parte-hartzaileak animatzea mezu positibo eta
errespetuzko gehiago erabiltzera.
www.is4k.es
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Dinamizatzaileak labur-labur azalduko du egosurfinga zer den, nola eta zergatik egiten den
(informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu egosurfingari buruzko OSIren bideoa).
Interneten norberari buruzko informazioa bilatzean datza, Sarean modu publikoan guri
buruz zer agertzen den egiaztatzeko asmoz.
Kontua da Internet nabigatzaile bat irekitzea, bilatzaile batera joatea (Google, Bing,
DuckDuckGo eta abar) eta norberari buruzko bilaketa bat egitea (adibidez, izen-abizenak,
komatxo artean (“izen-abizenak”), herria edo probintzia eta abar idatzita). Emaitzen
artean zenbait motatako argitalpenak egon daitezke, adibidez sare sozialetako profilak,
kirol-ekitaldiak… Izen bereko beste pertsona batzuk egon daitezke, argazkiak,
komentarioak, etiketak eta abar. Kontua da Interneten argitaratuta dugun informazioaz
jabetzea eta nahi ez duguna ezabatzeko aukera izatea. Bestalde, ezer ez aurkitzeak ez du
esan nahi pribatutasuna zaintzeko eginkizunean ezin hobeto jokatzen ari garenik. Izan ere,
litekeena da argitalpen asko ez izatea edo, beharbada, bilaketarako hitz egokiak ez
erabiltzea.
Googleko online jokoari (“Adeitasunaren erresuma”) dagokionez, Interneten ere errespetuz eta
mezu positibo gehiago erabilita komunikatzearen baliagarritasuna indartzea da asmoa.
Jokoaren helburua da ezkerra edo eskuinera aurrera egitea edo gorantz jauzi egitea
(teklatuko geziekin), “positibotasuna” (bihotzak ) bildu eta triste dauden pertsonaiei (
berdez) emateko (zuriune-barrarekin). Ziberjazarle batekin ( horiz) topo egitean, haren
mezu negatiboak saihestu behar dira eta hari aurre egin. Horretarako, “blokeatu” egin
daiteke ( botoiaren gainean jauzi egitean aktibatzen den hesi batekin bidea itxiz) edo
jokotik atera dezaten “jakinarazi” ( megafonoa hartu eta haren aurka erabilita zuriunebarrarekin).
Alternatiba bat izango litzateke komunikazio-dinamika bat planteatzea, antzeko helburuarekin
eta, gainera, autoestimu pertsonala eta taldeko harreman positiboak indartzea ahalbidetzeko.
Parte-hartzaileek paperezko orri bat hartu eta beren izena idatziko dute goiko aldean;
zuriune bat utzi eta gero, beren buruaz atsegin duten zerbait idatziko dute. Ondoren,
papera tolestuko dute, izena bakarrik ikus dadin baina idatzi duten komentarioa
ezkutatuta.
Zirkuluan jarriko dira, papera bizkarrean dutela, eta biratzen direnean eskuinean duten
ikaskidearen bizkarra ikusiko dute denek. Ikaskidearen papera hartu eta hari buruzko
gauza positiboren bat idatziko dute. Ondoren, berriz tolestuko dute, izena bakarrik ikus
dadin, eta haren jabeari itzuliko diote.
Dinamika ezkerreko ikaskidearekin errepikatuko da: paperean hari buruzko gauza
positiboren bat idatziko dute, berriz tolestu, eta jabeari itzuliko diote.
Azkenik, bakoitzak bere papera zabalduko du eta mezuak irakurriko ditu. Nola sentitzen
gara? Atsegina da mezu positiboak jasotzea? Gustatu zaigu beste pertsona batzuei
ematea? Zer-nolako eragina izan dezake gure harremanetan mezu positibo gehiago
erabiltzeak?
GOGOAN IZAN
Guk erabakitzen ditugu Interneten ematen dugun informazioa eta partekatzen ditugun
mezuak. Haiei puntu positiboa ematen zentratzen bagara, aztarna hobea utziko dugu Sarean
eta besteengan, gure harremanak hobetu eta arazoak saihestuko ditugu.
www.is4k.es

Orrialdea: 8 / 15

Adingabeek Internet modu seguru eta arduratsuan
erabiltzeko Eskola Jardunaldien Programa

2. unitate didaktikoa. Zure informazioa balio
handikoa da

ERANSKINAK

www.is4k.es
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2. UD. Zure informazioa balio handikoa da
2.1.a ERANSKINA. Pertsonaien txartelak (moztu eta ikasleei emateko)

Hemengoa naiz…

Hemengoa naiz…

Hemengoa naiz…

honekin
partekatuko dut?

honekin
partekatuko dut?

honekin
partekatuko dut?

edo

edo

edo

Hemengoa naiz…

Hemengoa naiz…

Hemengoa naiz…

honekin
partekatuko dut?

honekin
partekatuko dut?

honekin
partekatuko dut?

edo

edo

edo

Hemengoa naiz…

Hemengoa naiz…

Hemengoa naiz…

honekin
partekatuko dut?

honekin
partekatuko dut?

honekin
partekatuko dut?

edo

edo

edo

Hemengoa naiz…

Hemengoa naiz…

Hemengoa naiz…

honekin
partekatuko dut?

honekin
partekatuko dut?

honekin
partekatuko dut?

edo

edo

edo

Hemengoa naiz…

Hemengoa naiz…

Hemengoa naiz…

honekin
partekatuko dut?

honekin
partekatuko dut?

honekin
partekatuko dut?

edo

edo

edo

www.is4k.es

Orrialdea: 10 / 15

Eskola Jardunaldien Programa

2. UD. Zure informazioa balio handikoa da
2.1.a ERANSKINA (jarraipena). Pertsonaien txartelak (moztu eta ikasleei emateko)
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2. UD. Zure informazioa balio handikoa da
2.1.b ERANSKINA. Eduki-txartelak (moztu eta ikasleekin erabiltzeko)
Lagunekin egindako selfie bat,

partekatuko dut?

Argazki iradokitzaile bat,

partekatuko dut?
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2. UD. Zure informazioa balio handikoa da
2.1.b ERANSKINA (jarraipena). Eduki-txartelak (moztu eta ikasleekin erabiltzeko)
Argazki dibertigarri bat,

partekatuko dut?

Festa-argazki bat,

partekatuko dut?
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2. UD. Zure informazioa balio handikoa da
2.1.b ERANSKINA (jarraipena). Eduki-txartelak (moztu eta ikasleekin erabiltzeko)
Lagun bati buruzko sekretu bat: oraintxe jakin dut nor gustatzen zaion…

partekatuko dut?

Bai txarra seriearen atzoko kapitulua…

partekatuko dut nire iritzia?
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2. unitate didaktikoa

ZURE INFORMAZIOA BALIO HANDIKOA
DA

EDUKIAK ZABALTZEKO ESTEKAK (www.is4k.es)
 Lo que necesitas saber sobre… (online gailu eta zerbitzuen erabilera eta
konfigurazio segurua, pribatutasuna eta abar)
 AEPD eta OSIren “Pribatutasuna eta Segurtasuna Interneten” gida.
 Árboles de decisiones para trabajar la seguridad en Internet (ziberjazarpenari,
pribatutasun-galerari, kontaktuei eta abarri buruzko fitxa didaktikoak jasotzen
ditu)
 Cómo denunciar un mensaje ofensivo o bloquear un usuario en Internet (sare
sozial nagusien segurtasun-zentroetarako estekak jasotzen ditu)

EDUKIEN LIZENTZIA
Argitalpen hau INCIBE (Zibersegurtasuneko Institutu Nazionala) erakundearena da, eta Creative Commons-en Aitorpena-Ez
Komertziala-Partekatu Berdin 4.0 Nazioartekoa lizentzia baten pean dago. Hori dela eta, baimenduta dago obra hau kopiatu,
banatu eta jendaurrean zabaltzea, honako baldintza hauekin:
• Aitorpena. Argitalpen honen edukia hirugarrenek erreproduzitu dezakete, osorik edo partzialki, betiere jatorriaren berri
ematen badute eta INCIBE, Internet Segura for Kids (IS4K) ekimena eta haien webguneak (https://www.incibe.es eta
https://www.is4k.es) berariaz aipatzen badituzte.Aitorpen horrek ezin izango du inola ere iradoki INCIBEk hirugarrenei
laguntza ematen dienik edo obrari ematen dioten erabilera babesten duenik.
• Erabilera ez-komertziala. Jatorrizko materiala eta eratorritako lanak banatu, kopiatu eta erakutsi ahal izango dira, betiere
helburu komertzialik gabe erabiltzen badira.
• Partekatu berdin. Obra hau aldatzen edo eraldatzen baduzu edota obra eratorri bat sortzen baduzu, lizentzia honen pean
baino ezin izango duzu banatu.
Obra berrerabili edo banatzean, argi eta garbi utzi behar dituzu obra honen lizentziaren baldintzak. Baldintza horietakoren bat
ez da aplikatuko INCIBEk egile-eskubideen titular gisa ematen duen baimena lortzen bada.
Lizentziaren testu osoa: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES

