Adingabeek Internet modu seguru eta arduratsuan
erabiltzeko Eskola Jardunaldien Programa

3. unitate didaktikoa

KONTROLATU
TEKNOLOGIA
Online gailuen eta zerbitzuen babesa, pasahitzen kudeaketa,
segurtasun-aukerak eta arriskutsuak izan daitezkeen aplikazioen
kontrako babesa.


SAIOAK ETA HELBURUAK

3.1.

Itxi giltzaz   
 Online gailu eta zerbitzuak ez babestearen ondorioak baloratzea.
 Pasahitzak kudeatzeko jardunbide egokiak bere gain hartzea.
 Gailu mugikorretan eta sare sozialetan segurtasun-aukerak konfiguratzea.

3.2.

Zer app-ek merezi dute?    🎬 
 Aplikazio mugikorrak deskargatzean eta erabiltzean espiritu kritikoa indartzea.
 Doako aplikazioen atzean dauden motibazioak ezagutzea.
 Kalitatezko aplikazioak segurtasunez hautatzen ikastea.
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3.1 SAIOA. Itxi giltzaz
LABURPENA
Pasahitz sendo bat nola sortu erakusteaz harago, gailuak eta informazioa babesteko
segurtasun-ohiturak irakastea hartuko dugu ardatz: pasahitzak ez partekatzea, desblokeopatroiak ezartzea eta online kontuetarako segurtasun-ezarpenak finkatzea.

METODOLOGIA

MATERIALAK

Segurtasun-arazoei buruzko gogoeta eta
soluzio posibleak lankidetza-dinamiken
bitartez sustatzen zentratua. Osagarri gisa,
pasahitz sendoak lortzeko teknika jakin
batzuk praktikatzea planteatzen da.

Joko-txartelak (3.1.a eranskina) ikasle
bakoitzarentzat, paper parekatuen zerrenda
(3.1.b eranskina) irakaslearentzat, Internetekin
konektatutako ikus-entzunezko ekipamendua
taldearentzat, eta Internetekin konektatutako
ekipamendu informatikoak (edo, horren
ordez, karaktere-jokoa [3.1.c eranskina]) talde
txiki bakoitzarentzat.

JARDUEREN DESKRIBAPENA
1. Hasierako gogoeta  (10’)
Gure online gailu eta zerbitzuen babesari buruzko taldeko gogoeta, analogia eginez
gure eguneroko bizitzako segurtasun fisikoaren (etxeko atea irekita uzten dugu?
Autoaren giltzak jarrita?) eta gure eguneroko digitaleko zibersegurtasunaren (eta zer
gertatzen da gure mugikorrarekin? Ziur inor ezin dela sartu gure sare sozialetan? Inoiz
ez dugu utzi gure mugikorra blokeatu gabe jende gehiago dagoen lekuren batean?)
artean.
2. Dinamika interaktiboa  (25’)
Parte-hartzaile bakoitzak joko-txartel bat dauka (3.1.a eranskina); segurtasun-tresna
bat edo jokabide arriskutsu bat izan daiteke. Zein daukan jakinarazi gabe, bakoitzak
bere bikotea bilatu behar du, hots, segurtasun-tresna bat daukanak aurre egin
diezaiokeen jokabide arriskutsu bat aurkitu behar du, eta jokabide arriskutsu bat
daukanak hortik babes dezakeen segurtasun-tresna bat aurkitu behar du. Txartel
bakoitza zuzenean dago beste bati loturik (baina partzialki erlazionatutako zenbait
egon daitezke); beraz, jardueraren amaieran parte-hartzaile guztiek parekatuta egon
behar dute (ikus 3.1.b eranskina). Denbora amaitzean, bikoteka aurkeztuko dira talde
handiaren aurrean, eta eztabaidatuko dute ea beren lotura egokiena den, segurtasuntresnak babes eraginkorra emango lukeen arriskuaren aurrean, eta hura osa lezakeen
beste segurtasun-tresnarik dagoen.
3. Online jokoa   (15’)
Ondorio gisa, gogorarazten da zein beharrezkoa den pasahitz seguruak izatea.
Horretarako erabil daitezke Googleko online jokoa (“Altxorraren dorrea”) (pasahitz
sendo eta seguruak sortzeko trikimailu errazak eskaintzen dizkigu) eta pasahitz baten
sendotasuna egiaztatzeko online tresna bat, edo, bestela, hainbat karaktere erabilita
pasahitzak eraikitzeko dinamika bat (3.1.c eranskina).

www.is4k.es

Orrialdea: 2 / 20

Eskola Jardunaldien Programa

3. UD. Kontrolatu teknologia
IRAKASLEENTZAKO OHARRAK
“Segurtasun-tresnarik onena zure sen ona da. Prebentziorik onena, teknologia
erabiltzeko zure ohitura onak”
Hasierako gogoetak analogia bat egin nahi du gure eguneroko bizitzako segurtasun-neurrien
(etxeko atea ixtea, autoaren giltzak kentzea eta abar) eta bitarteko digitalenen artean.
Gure mugikorraren segurtasunean, jarrera arduratsua ala arduragabea dugu? Etxeko atea
ixten badugu, zergatik uzten dugu mugikorra pantaila-blokeo segururik gabe? (Gutxienez
desblokeo-patroi bat behar da. Hobeto pasahitza edo hatz-marka izatea).
Gure sare sozialetan inor sartu ezin dela uste badugu, plantea diezaiogun gure buruari
inoiz ez dugun ahaztu mugikorra (une batez bada ere), edo inoiz ez dugun utzi webgune
bat irekita ikastetxeko PC batean, edo gure pasahitza (edo hura berreskuratzeko
segurtasun-galdera) ez ote den ezagutzen gaituen norbaitek asmatzeko bezain xumea.
Dinamika interaktiboaren helburua da ikasleek elkarrizketa eta gogoeta egitea online aurki
daitezkeen arrisku eta arazoei buruz eta horien aurrean babesteko moduari buruz.
Ikasle bakoitzari txartel bat emango zaio (3.1.a eranskina). Txartelak “soluzio” bat, hots,
segurtasun-tresna edo -jokabide bat (goiburu berde argia), edo “segurtasun-arazo” bat,
hots, jokabide arriskutsu bat (goiburu gris iluna) izan dezake. “Arazo” bakoitza “soluzio”
bati loturik dago (3.1.b eranskina); beraz, parte-hartzaileek bikotekide bakar bat dute.
Haien helburua da beren bikotekidea aurkitzea eta ikaskideei bereak aurkitzen laguntzea.
Segurtasun-tresna batzuek zenbait arriskuri aurre egin diezaiekete, eta arrisku batzuei
zenbait segurtasun-tresna aplika dakizkieke. Baina egoera bakoitzak ñabardura jakin
batzuk ditu, eta, hortaz, konbinazio “ideal” bakar bat dago bakoitzarentzat.
Dinamizatzaileak adierazten duenean, ikasgelan zehar mugituko dira bikotekide bila.
Beren hitzak erabili behar dituzte beren papera eta portaera azaltzeko, txarteletako
izenburuak erabili gabe. Galderak egin behar dizkiete besteei, bikotekideak izan
daitezkeen ikusteko. Segurtasun-tresna bat daukanak aurre egin diezaiokeen jokabide
arriskutsu bat aurkitu behar du, eta jokabide arriskutsu bat daukanak hortik babes
dezakeen segurtasun-tresna bat aurkitu behar du.
Bikote bat elkartzen denean, biok elkarrekin jarraitu behar dute jokoan eta beren
ikaskideei lagundu (bikotekidez alda dezakete bere paperari hobeto egokitzen zaion beste
bat aurkitzen badute).
Bikote guztiak osatzen direnean emaitzak egiaztatuko dira. Bikote bakoitza taldearen aurrean
aurkeztuko da, bere paperak irakurriko ditu eta azalduko du segurtasun-tresnak zergatik
babestuko lukeen arriskuaren aurrean. Horrela eztabaida txikia sortzen da konbinaziorik
egokiena ote den aztertzeko (adibidez, ikaskideren batek uste du bere soluzioa/arazoa hobeto
egokituko litzatekeela?). Ados gaudenean konbinazio zuzena dela, (3.1.b eranskina), kasu
horretan beste segurtasun-tresna osagarririk egongo litzatekeen azter dezakegu, adibidez:



Birusaren/malwarearen aurrean: antibirusa, sistemaren eta aplikazioen
eguneratzeak, babeskopiak, mezu, argitalpen eta fitxategiez mesfidatzea eta
susmatzea, eta abar.
Gailu mugikorretan: aurrekoaz gain, app-ak denda ofizialetatik bakarrik deskargatzea,
eta haiei buruz erabilgarri dagoen informazioa, baimenak eta abar egiaztatzea.
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Gure informazioa eskura dezaten saihesteko: desblokeo-pantaila babestea, saioa
ixteaz gogoratzea, bi urratseko egiaztapena konfiguratzea, pasahitz sendoak
erabiltzea, horiek inorekin ez partekatzea, ahalik eta datu pertsonal gutxien ematea,
eta abar.
Iruzurrak saihesteko: mezu eta app-ez mesfidatzea eta susmatzea, daturik ez ematea,
eta abar.

Azkenik, Googleko online jokoa (“Altxorraren dorrea”) erabiltzea planteatzen da, pasahitz
sendo eta seguruak sortzeko aukera emango diguten trikimailu batzuk ikasteko:
Aurrerantz mugitzen gara, eta biratu eta jauzi egin besterik ezin dugu egin (teklatuko
geziekin), oztopoak saihesteko eta karaktereak jasotzeko (dadoak: ). 1. mailan letra
xeheak dituzten dado  berdeak besterik ez daude. Amaitzean hitzak osatuko ditugu
(ingelesez) jasotako letrekin, pasahitz seguru baterako oinarri gisa (erraz gogoratzeko
modukoa).
Hurrengo mailetan letra larriak dituzten dado  urdinak eta zenbakiak eta sinboloak
dituzten dado  gorriak ere aurkituko ditugu. Osatzen ditugunean lehen sortutako hitza
agertuko zaigu, jasotako letra larriekin, zenbakiekin eta sinboloekin konbinatzeko prest.
Beraz, pasahitz askoz ere sendoagoa lortuko dugu oinarri erraz beraren gainean.
Azkenik, lortutako pasahitza idatzi egin dezakegu, etorkizunean gure pasahitzak modu
seguruan sortzeko adibide gisa, eta webgune batean ere sar gaitezke pasahitzaren
sendotasuna egiaztatzeko.
Alternatiba gisa pasahitzak eraikitzeko dinamika planteatzen da, talde txikietan (3-4
pertsona), paperezko karaktereak erabilita (3.1.c eranskina).
Lehenik, talde bakoitzari letra xeheak emango zaizkio. Denbora laburrean banatu behar
dituzte, bakoitzak hitz erraz bat osatzeko. Letrak falta bazaizkie, akordioetara iritsi behar
dute ikaskideekin (“antzeko” letrak erabil daitezke, edo hitzak osatu gabe utzi, letra
larriak, zenbakiak eta sinboloak iristeko zain).
Ondoren letra larriak emango zaizkie, hitzak osatzeko edo letra xehe batzuk letra larriekin
aldatzeko. Hirugarren fase batean zenbakiak eta sinboloak emango zaizkie, gehitzeko edo
letra batzuk ordezteko aukera izan dezaten. Horrela, pasahitz behar bezain sendoa lortuko
dute erraz gogoratzeko moduko oinarri baten gainean.
Ondoren, talde txikian eztabaidatu ahal izango dute lortu dituzten pasahitzak
zenbateraino iruditzen zaizkien seguruak eta zergatik. Ados jarri beharko dute sendoena
iruditzen zaiena aukeratzeko.
Azkenik, hautatutako pasahitzak eta horiek seguruenak direla uste izateko arrazoiak talde
handian bateratzeko lana egingo da: ziur gaude guztiok pasahitz onak direla? Oso zaila
iruditu zaigu pasahitzak eraikitzea?
GOGOAN IZAN
Zure gailuak eta sare sozialetako kontuak babesten ez badituzu, online arazo ugari izan
ditzakezu. Jarri egunean eta berrikusi segurtasun-aukerak, dirudien baino errazagoa da-eta.
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3.2 SAIOA. Zer app-ek merezi dute?
LABURPENA
App bat instalatu aurretik, kritikoki baloratu behar da haren beharra, funtzionaltasuna,
garatzailea, behar dituen baimenak, komentarioak eta abar kontuan hartuta, erabilgarria eta
positiboa dirudien edo arriskutsua izan daitekeen zehazteko.

METODOLOGIA

MATERIALAK

Instalatzeko erabilgarri dauden aplikazio
mugikorren fikziozko kasuei (baina errealistak)
buruzko gogoeta eta eztabaida hartzen ditu
ardatz. Osagarri gisa, multimedia-baliabideak
barne hartzen dira.

Internetekin konektatutako multimediaekipamendua taldearentzat, app-en fitxak
(3.2.a eranskina) eta idazteko materiala.

JARDUEREN DESKRIBAPENA
1. Hasierako gogoeta  (10’)
Zenbait galdera planteatzen dira aplikazio mugikorren erabilerari buruz: zenbat app
ditugu mugikorrean/tabletan? Doakoak dira guztiak? Planteatu al diogu inoiz gure
buruari zergatik izan daitezkeen doakoak? Begiratzen ditugu app baten informazioa eta
baimenak hura instalatu aurretik?
2. Eztabaida-dinamika  (20’)
Talde bakoitzak app-en fitxak aztertuko ditu (3.2.a eranskina) eta horietako bakoitza instalatzea
segurua den ala ez eztabaidatuko du. Instalatzea motibatzen duen beharraren,
funtzionalitateen, eskatzen dituen baimenen eta hari buruz erabilgarri dagoen gainerako
informazioaren arteko erlazioa planteatu behar da: zer app instalatuko zenituzkete? Zein
iruditzen zaizue erabilgarriena? Erreparatu diezue eskatzen dituen baimenei edo fitxako
informazioari? Egokiak ala gehiegizkoak dira? Halaber, app-ak erabiltzearen ondorio izan
daitezkeen arriskuak planteatzen dira: guri buruzko zer datu erabiltzen dituzte? Nola lor lezakete
mozkinen bat? Azkenik, talde bakoitzak atera dituen ondorioak bateratzeko lana egingo da.
3. Baimenei eta app-ei buruzko demostrazioa   (10’)
Boluntario batzuek ikasgelako PCtik erakutsiko dute nola erakusten diren app-en
informazioa era baimenak Google Play aplikazioan. Halaber, mugikor edo tableta batean
instalatutako app-en baimenak berrikusteko modua aurkeztuko dute (ikasleak
gonbidatuko dituzte etxean familiaren gailuetan instalatutako app-en baimenak
egiaztatzera).
Alternatiba gisa planteatzen da talde txikietan app-en instalazioari eta erabilerari buruzko
jardunbide egokien zerrenda bat sortzea eta gero talde handian bateratze-lana egitea.
4. Ondorioak 🎬  (10’)
Bideo-proiekzioa, honako hauen artean hautatua: Privacidad y permisos en apps eta
Videojuegos “gratuitos” (PantallasAmigas), Permisos de apps (PrivacyNow). Bideoan
atentzioa eman digunari eta saio honekin duen erlazioari buruzko gogoeta planteatuko da.
Amaitzeko, boluntario batzuei eskatuko zaie saioan ikasitakoa esaldi edo aholku
batean laburbiltzeko.
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IRAKASLEENTZAKO OHARRAK
“App bat instalatzen duzunean informazio pribatu ugarirako sarbidea ematen diozu”
Hasierako gogoetaren xedea da aplikazio mugikorrez (app-ak) egiten dugun erabileraz are
gehiago jabetzea.
Gure mugikorrean/tabletan dugun app kopuruari dagokionez, seguruenik uste baino askoz
ere gehiago ditugu, eta egunero erabiltzen ditugunak baino gehiago gainera. App-en
doakotasunari dagokionez, planteatzen al diogu gure buruari nola den posible? Nondik
lortzen dituzte diru-sarrerak? Publizitatean pentsatu ohi da, baina publizitate
pertsonalizatua ere egon daiteke, profil pertsonaletako datuen salmenta, app-an
integratutako erosketak eta abar. Ildo horretan, begiratzen al ditugu app baten
informazioa eta baimenak hura instalatu aurretik ala besterik gabe onartzen al ditugu
terminoak eta baldintzak?
Dinamikak planteatzen du talde txikietan eztabaidatzea app-en fitxei buruz (3.2.a eta b
eranskinak), arrisku posibleak identifikatzea, eta horiek instalatzea zenbateraino den segurua
adostea. Gogoan izan fitxa guztiz fikziozkoak direla eta informazio mugatua jasotzen dutela.
Lehenik parte-hartzaileak 3-4 pertsonako taldeetan banatuko dira, eta app-en fitxa bat
(3.2.a eranskina) emango zaio talde bakoitzari. Fitxa bakoitza irakurri behar dute,
erabilgarri dagoen informazioa aztertu, horrelako app bat bilatzea motiba dezakeen
beharra planteatu, haren funtzionalitateak eta eskatzen dituen baimenak konparatu, eta
erabilgarri dagoen gainerako informazioa baloratu (kategoria, iritziak, azken
eguneratzearen data, deskarga kopurua, garatzailearen informazioa, pribatutasunpolitika). Helburua da app hori instalatzeak izan ditzakeen arriskuak identifikatzea eta
ikasleen artean eztabaidatzea konfiantzazkoa iruditzen zaien ala ez eta zergatik.
Azterketa egiteko denborak nahikoa izan behar du talde bakoitzean eztabaida egoteko. App
baten azterketa amaitu bezain laster, fitxa beste talde batekin trukatuko da beste bat aztertzeko.
Dinamizatzaileak egokitzat jotzen duen unean (adibidez, 3 edo 4 app aztertu ondoren), app
bakoitza eta aztertu duten taldeen ondorioak aurkezteko bateratze-lana egingo da.
Oro har, komeni da gure buruari app baten segurtasunari buruzko galdera batzuk egitea:





Nondik ateratzen dut? Deskargatu app-ak beti denda ofizialetatik (Google Play
Androiden eta App Store iOSen). Mesfidatu Internetetik edo denda ez-ofizialetatik
deskargatutako fitxategiez, bereziki ordainpeko app-en doako bertsioen kasuan.
Ziur hau dela? App ezagun bat bilatzen badugu, susmoa izan app-aren izenak,
logotipoak edo garatzaileak aldaerak baditu. Ziur ez bagaude, hobe informazioa
kontrastatzea (adibidez, garatzailearen webgune ofiziala bisita dezakegu).
Nor dago atzean? Garatzailearen informazioa oso laburra izan daiteke (nahikoa da izena
eta helbide elektronikoa). Mesfidatu helbidea edo pribatutasun-politika ematen ez badu.
Zer egiten du nire datuekin? Ezin da erabat ziur jakin zer egin dezaketen haiekin.
Erabilerak pribatutasun-politikan adierazi behar dira, baina app-ak eskatzen dituen
baimenek argibide batzuk eman diezazkigukete.
Ohiko samarra da guri publizitate pertsonalizatua emateko edo beste enpresa batzuei
saltzeko erabiltzea. “Anonimizatuta” lagatzen direnean ere (identifikazio
pertsonalaren daturik gabe), datu horiek beste enpresa batzuen datuekin edo datu
publikoekin batu daitezke, eta gustu, kontaktu eta abarren profil zehatzak sortu. Hori
oso balio handikoa da marketinerako eta publizitaterako.
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Zeri erreparatu behar diogu baimenetan? App-aren funtzionalitateekin koherenteak
izateari. Mesfidatu erlazionatu gabeko alderdietarako sarbidea eskatzen badigu
(adibidez, kontaktuetarako sarbidea eskatzen duen esku-argiaren app bat). Beti da
erabilgarria garatzaileak zergatik behar dituen azaltzea.
Ospea segurtasunaren adierazgarri? Ez ezinbestean. Aspalditik eguneratu ez diren
app-ez, deskarga gutxi, komentario gutxi eta batez besteko balorazio baxua duten
app-ez mesfidatu behar bada ere, ohikoa da, halaber, balorazio onak dituzten app ez
oso gomendagarriak ere aurkitzea.

Landutako fitxen (3.2.a eranskina) kasu zehatzetan, analisi xumea ikus dezakegu
erantsitako taulan (3.2.c eranskina). Hortik ondoriozta dezakegu edozein app-rekin izan
daitezkeela arriskuak. Ez dira gauza bera app legitimo bat, ongi baloratua, garatzailearen
informazio zehatza eta gure datuen erabilera azaltzen duen pribatutasun-politika
(normalean publizitate-helburuekin eta saltzeko/lagatzeko) eskaintzen dituena, eta
garatzaile partikular baten app ia ezezagun bat, funtzionamenduari buruzko informaziorik
ematen ez duena (gaiztoa izan liteke).
Jakina, arriskuen analisi hobea egiteko zehatz-mehatz aztertu beharko lirateke
pribatutasun-politikak (hor adierazten dute gure zer datu jasotzen dituzten eta horiekin
zer egiten duten) eta eskatzen dituzten baimen zehatzak (adibidez, “Telefonoa”
kategorian ez da gauza bera “dei-erregistroa kontsultatzea” edo “dei-erregistroa
editatzea” edota “irteerako deiak birbideratzea”). Halaber, app gaizto (malwarea)
posibleen arriskuak minimizatzeko, komeni da beti antibirus bat edukitzea.
App-en mozkin ekonomikoari dagokionez, garbi uztea komeni da ezer ez dela doakoa:





App bat garatzeak denbora, ahalegin eta gastu batzuk dakartza, eta, beraz, logikoa da
garatzaileek kontraprestazio ekonomikoa bilatzea.
Doako app-ek ere kobratzen digute, baina beste modu batera: erosketa integratuekin
(funtzio aurreratuak, joko baterako objektu birtualak eta abar), gure datu
pertsonalekin (modu anonimoan tratatuta ere, ustiapen komertzialerako profilak eta
kontsumo-joerak sortzen dituzte), edo publizitatea erakutsiz (baita gure profilaren eta
interesen arabera pertsonalizatua ere).
“Ordainpeko” app-ek ez dute beti gure pribatutasuna gehiago errespetatzen. Kasu
batzuetan teknika horiek berak erabiltzen dituzte diru-sarrera gehiago lortzeko.

Laburbilduz, app perfektua ez da existitzen. App bat hautatzerakoan, zer ekarpen egiten
digun eta zer arrisku dituen baloratu behar da, hala badagokio jakinaren gainean geure
gain hartu ahal izateko. Gainera, Android 6.0 eta iOs 8 bertsioetatik aurrera, baimen
bakoitza banan-banan onartu/errefusatu dezakegu (eta edozein unetan aldatu). Azkenik,
app bat dagoeneko behar ez badugu, desinstalatzea da onena.
Demostrazioaren xedea da app-en baimenak eta informazioa ikusteko modua erakustea
Google Play eta App Store aplikazioetan (adibidez, app baten fitxarekin) eta Android gailu
batean (ezarpenak – aplikazioak – baimenak).
Baimenei buruzko informazio gehiago izateko, Googleren laguntza kontsulta daiteke:
permisos en Android 6.0 y posteriores eta permisos en 5.1 y anteriores eta Appleren
privacidad y localización en iOS 8 y posteriores.

www.is4k.es
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3. UD. Kontrolatu teknologia
Alternatiba gisa, app mugikorren instalazioari eta erabilerari buruzko jardunbide egokien
zerrenda bat sortzea planteatzen da. Horiek balidatzeko eztabaida-dinamikaren oharrak
kontuan har ditzakegu. Nolanahi ere, ikasleak gonbidatuko ditugu etxean beren
mugikorretan edo familiaren gailuetan instalatutako app-en baimenak egiaztatzera.
Ondorioz, indartu egiten da mugikorrek eta horien app-ek gure segurtasunari eta
pribatutasunari loturik duten garrantziaren ideia. Adierazitako bideoei buruz nabarmentzekoa
da:





Privacidad y permisos en apps: app-ak kontaktuetan eta sare sozialetan sartzeko
baimena eskatzen du, eta informazio pertsonala saltzeko eta publizitatea
automatikoki egiteko erabiltzen du.
Videojuegos “gratuitos”: funtzio bat desblokeatzen da ordainketa txiki baten trukean…
Permisos de apps: harridura instalatuta dituzten app-en baimenak “irakurtzean”.

Horiek horrela, bideoak saio honetan egindako lanarekin erlazionatzera animatuko ditugu
parte-hartzaileak. Aukera balia daiteke ikasitakoaren laburpena gidatzeko. Bakoitzari
aproposa iruditu zaion esaldi edo aholku batekin amai daiteke.
GOGOAN IZAN
App bat instalatu behar dugunean, jakitun izan behar dugu gure pribatutasuna eta segurtasuna
arriskuan jar ditzakeela. App egokiena hautatu behar da beti, erabilgarri dagoen
informazioaren arabera onurak eta arriskuak baloratu ondoren.

www.is4k.es
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3. UD. Kontrolatu teknologia
3.1.a ERANSKINA. Joko-txartelak (moztu eta ikasleei emateko)
Antibirusa
Instalatu antibirus bat
mugikorrean eta eduki
beti eguneratuta

Desblokeopantaila
Babestu pantailadesblokeoa hatzmarkarekin,
pasahitzarekin,
PINarekin edo patroi
batekin

Pasahitz
sendoak
Jarri pasahitz sendoa
posta elektronikoan:
luzea, letra larriak, letra
xeheak, zenbakiak eta
sinboloak dituena, eta
iragar daitekeen patroi
bati jarraitu gabe

App
susmagarriak

Antibirusa

Eguneratzeak

Instalatu PCrako
antibirus bat eta eduki
beti eguneratuta

Eduki beti
eguneratuta sistema
eragilea, antibirusa
eta aplikazioak

Itxi saioa
Itxi saioa beti
Instagram, Facebook
edo Twitterreko weborriarekin lan egiten
amaitzean

Pasahitz
sekretuak

Mantendu pasahitzak
beti sekretuan

App baten
baimenak

Sarbidea/saiohasiera 2
urratsetan
Konfiguratu bi
urratseko egiaztapena:
zure postan sartzen
saiatzen den
bakoitzean, zure
mugikorretik baimendu
beharko duzu

App-denda
ofizialak

Instalatu aplikazioak
denda ofizialetatik
bakarrik (Google Play
eta App Store)

Ez eman datu
pertsonalik

App bat instalatu
aurretik, egiaztatu
informazioa,
garatzailea, komentario
eta balorazio kopurua,
positiboak ala
negatiboak diren…

App bat instalatu
aurretik, ziurtatu
eskatzen dizkigun
baimenak justifikatuta
daudela eta logikoa
dirudiela horiek behar
izatea

Mesfidatu eta
susmatu

Mesfidatu eta
susmatu

Babeskopiak

Mesfidatu zure
mugikorraren segurtasunhutsei buruzko mezu
kezkagarriez. Horiek
konpontzeko zerbait
instalatzea eskaintzen
badizute, ez erori tranpan

Egin zure kontaktu,
dokumentu, argazki eta
abarren babeskopiak
aldian behin,
segurtasun-arazoren
bat izanez gero ez
galtzeko

Mesfidatu sare sozialen
bitartez bidalitako mezu
oso deigarriez; bideo
bat ikusteko ez dago
ezer instalatu beharrik

www.is4k.es

Ez eman informazio
pertsonalik ez
telefono-zenbakirik
Interneten
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3. UD. Kontrolatu teknologia
3.1.a ERANSKINA (jarraipena). Joko-txartelak (moztu eta ikasleei emateko)
Malwarea/birusa
fitxategietan

Malwarea/birusa
fitxategietan

Malware/birus
generikoa

Mezu elektroniko bat
jaso duzu mugikorrean,
eta malware edo birus
batek kutsatutako
fitxategi erantsi bat
dauka

USB memoria bat utzi
dizute lan baterako
informazioarekin, eta
malware edo birus
batek kutsatutako
fitxategi bat dauka

Hilabeteak dira
ordenagailua, antibirusa
eta programak
eguneratzen ez dituzula,
eta bat-batean “gauza
arraroak” egiten hasi da

Nahi ez den
sarbidea

Nahi ez den
sarbidea

Nahi ez den
sarbidea

Jolasgaraian
mugikorra ahaztu duzu
eta desblokeatuta
dago; beraz, edonork
ikus ditzake zure
gauzak

Informatika-gelatik
irten zara eta
Instagram, Facebook
edo Twitterreko weborria saioa irekita utzi
duzu

Informatika-gelan
norbaitek pasahitza
idazten ikusi zaitu, eta
zure posta
elektronikoan sartu da

Nahi ez den
sarbidea

Nahi ez den
sarbidea

Norbait zure pasahitza
asmatzen saiatu da
zure posta
elektronikoan sartzeko

Zure lagunik onenak
zure pasahitza du, eta
zure Instagrameko
kontuan sartu da

Malwarea/birusa
eta app-ak
Zure argazkietarako
iragazki eta efektuen app
berri bat instalatu duzu,
baina mugikorrak gauza
arraroak egiten ditu eta
publizitatea argitaratzen
du zure izenean
Instagramen

Malwarea/birusa
eta sare sozialak
Lagun batek bideo
“haluzinagarria” eta “ezin
sinetsizkoa” bidali dizu,
baina erreproduzitzean
zure mugikorra kutsatu
duen zerbait instalatzeko
eskatu dizu
www.is4k.es

Malwarea/birusa
eta app-ak
Esku-argiaren app bat
instalatu duzu eta
hainbat sarbide-baimen
eskatu dizu: Internet,
GPS, identitatea,
kontuak, kontaktuak,
memoria eta abar

Malwarea/birusa
eta nabigazioa
“Zure bateria kutsatuta
dago” alerta-mezua
agertu zaizu eta arazoa
“konpontzeko” atera
den botoia sakatu duzu,
baina… publizitateerauntsia etengabea da

Malwarea/birusa
eta app-ak
Joko bat instalatu duzu
doan iragartzen duten
app-denda (market) ezofizial batetik, baina
malware edo birus
batekin kutsatu du zure
mugikorra

Iruzurrak / SMS
Premium
Maila bat desblokeatzeko
eta jokatzen jarraitzeko
zure mugikorraren
zenbakia idatzi behar izan
duzu, eta SMS Premium
mezuak jasotzen hasi
zara

Malwarea/birusa,
ransomwarea
Zure ordenagailua
“bahitu” egin dute, ezin
duzu erabili, ezta zure
lanak eta argazkiak
eskuratu ere, harik eta
erreskate bat ordaindu
arte
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3. UD. Kontrolatu teknologia
3.1.b ERANSKINA. Paper parekatuen zerrenda (hezitzaileek erabiltzeko)
Zk.

1

2

3

4

5

Segurtasun-tresnak eta -jokabideak
Antibirusa

Malwarea/birusa fitxategietan

Instalatu antibirus bat mugikorrean eta
eduki beti eguneratuta

Mezu elektroniko bat jaso duzu
mugikorrean, eta malware edo birus batek
kutsatutako fitxategi erantsi bat dauka

Antibirusa

Malwarea/birusa fitxategietan

Instalatu PCrako antibirus bat eta eduki
beti eguneratuta

USB memoria bat utzi dizute lan baterako
informazioarekin, eta malware edo birus
batek kutsatutako fitxategi bat dauka

Eguneratzeak

Malware/birus generikoa

Eduki beti eguneratuta sistema eragilea,
antibirusa eta aplikazioak

Desblokeo-pantaila

Hilabeteak dira ordenagailua, antibirusa
eta programak eguneratzen ez dituzula,
eta bat-batean “gauza arraroak” egiten
hasi da
Nahi ez den sarbidea

Babestu pantaila-desblokeoa hatzmarkarekin, pasahitzarekin, PINarekin edo
patroi batekin

Jolasgaraian mugikorra ahaztu duzu eta
desblokeatuta dago; beraz, edonork ikus
ditzake zure gauzak

Itxi saioa

Nahi ez den sarbidea

Itxi saioa beti Instagram, Facebook edo Informatika-gelatik
irten
zara
eta
Twitterreko web-orriarekin lan egiten Instagram, Facebook edo Twitterreko
amaitzean
web-orria saioa irekita utzi duzu
Sarbidea/saio-hasiera 2 urratsetan

6

8

Nahi ez den sarbidea

Konfiguratu bi urratseko egiaztapena: zure Informatika-gelan norbaitek pasahitza
postan sartzen saiatzen den bakoitzean, idazten ikusi zaitu, eta zure posta
zure mugikorretik baimendu beharko duzu elektronikoan sartu da
Pasahitz sendoak

7

Arriskuak eta segurtasun-arazoak

Nahi ez den sarbidea

Jarri pasahitz sendoa posta elektronikoan: Norbait zure pasahitza asmatzen saiatu da
luzea, letra larriak, letra xeheak, zenbakiak zure posta elektronikoan sartzeko
eta sinboloak dituena, eta iragar
daitekeen patroi bati jarraitu gabe
Pasahitz sekretuak

Nahi ez den sarbidea

Mantendu pasahitzak beti sekretuan

Zure lagunik onenak zure pasahitza du, eta
zure Instagrameko kontuan sartu da

www.is4k.es
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3. UD. Kontrolatu teknologia
3.1.b ERANSKINA (jarraipena). Paper parekatuen zerrenda (hezitzaileek erabiltzeko)
Zk.
9

10

11

12

Segurtasun-tresnak eta -jokabideak
App-denda ofizialak

Malwarea/birusa eta app-ak

Instalatu aplikazioak denda ofizialetatik
bakarrik (Google Play eta App Store)

Joko bat instalatu duzu doan iragartzen
duten app-denda (market) ez-ofizial
batetik, baina malware edo birus batekin
kutsatu du zure mugikorra

App susmagarriak

Malwarea/birusa eta app-ak

App bat instalatu aurretik, egiaztatu
informazioa, garatzailea, komentario eta
balorazio
kopurua,
positiboak
ala
negatiboak diren…
App baten baimenak

Zure argazkietarako iragazki eta efektuen
app berri bat instalatu duzu, baina
mugikorrak gauza arraroak egiten ditu eta
publizitatea argitaratzen du zure izenean
Instagramen
Malwarea/birusa eta app-ak

App bat instalatu aurretik, ziurtatu
eskatzen dizkigun baimenak justifikatuta
daudela eta logikoa dirudiela horiek behar
izatea

Esku-argiaren app bat instalatu duzu eta
hainbat sarbide-baimen eskatu dizu:
Internet, GPS, identitatea, kontuak,
kontaktuak, memoria eta abar

Ez eman datu pertsonalik

Iruzurrak / SMS Premium

Ez eman informazio pertsonalik
telefono-zenbakirik Interneten

13

Arriskuak eta segurtasun-arazoak

Mesfidatu eta susmatu

ez Maila bat desblokeatzeko eta jokatzen
jarraitzeko zure mugikorraren zenbakia
idatzi behar izan duzu, eta SMS Premium
mezuak jasotzen hasi zara
Malwarea/birusa eta sare sozialak

Mesfidatu sare sozialen bitartez bidalitako Lagun batek bideo “haluzinagarria” eta
mezu oso deigarriez; bideo bat ikusteko ez “ezin sinetsizkoa” bidali dizu, baina
dago ezer instalatu beharrik
erreproduzitzean zure mugikorra kutsatu
duen zerbait instalatzeko eskatu dizu
14

15

Mesfidatu eta susmatu

Malwarea/birusa eta nabigazioa

Mesfidatu zure mugikorraren segurtasunhutsei buruzko mezu kezkagarriez. Horiek
konpontzeko
zerbait
instalatzea
eskaintzen badizute, ez erori tranpan
Babeskopiak

“Zure bateria kutsatuta dago” alertamezua agertu zaizu eta arazoa
“konpontzeko” atera den botoia sakatu
duzu,
baina…
publizitate-erauntsia
etengabea da
Malwarea/birusa, ransomwarea

Egin zure kontaktu, dokumentu, argazki
eta abarren babeskopiak aldian behin,
segurtasun-arazoren bat izanez gero ez
galtzeko

Zure ordenagailua “bahitu” egin dute, ezin
duzu erabili, ezta zure lanak eta argazkiak
eskuratu ere, harik eta erreskate bat
ordaindu arte

www.is4k.es
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3. UD. Kontrolatu teknologia
3.1.c ERANSKINA. Karaktere-jokoa (moztu eta ikasleei emateko)
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3. UD. Kontrolatu teknologia
3.2.a ERANSKINA. App-en fitxak (moztu eta ikasleei emateko)

Linternafest

17
Tresnak

limpiabrilla inc.
PEGI 3

Iragarkiak dauzka

Esku-argiaren app onena. Erraza, azkarra eta superargitsua. Argi- eta soinu-efektu
dibertigarriak ditu, festa-modua eta primeran pasatzeko kolore askotako argiak!
IRITZIAK

5
4
3
2
1

3,1
17

INFORMAZIO GEHIGARRIA
Eguneratua joan den astean
Deskargak
1.000 - 5.000
Honek eskainia limpiabrilla inc.
Garatzailea
limpiatdtpt98@gmail.com

8
1
1
7

BAIMENAK
Aplikazioen historia

Telefonoa

Identitatea

Argazkiak/multimedia/fitxategiak

Wifi-konexioa

Biltegiratzea

Kontaktuak

WhatsApp
Espiarwhatsapp
SuperSPYya

Gailuaren IDa eta dei-datuak
Beste batzuk

120
Komunikazioa

Gurasoen kontrola

Iragarkiak dauzka

Deskargatu zuren lagunen WhatsAppeko elkarrizketak eta jakin norekin hitz egiten duten eta
zer sekretu gordetzen dituzten. Ez dira konturatuko zelatatzen dituzunik!
IRITZIAK

3,9
120

5
4
3
2
1

INFORMAZIO GEHIGARRIA
Eguneratua duela sei hilabete
Deskargak
10.000 - 50.000
Honek eskainia Espiarwhatsapp ya
Garatzailea
thecoolkidswand@gmail.com
Karphour, India
www.espiarwhatsappya.com

76
9
5
6
24

BAIMENAK
Aplikazioen historia
Identitatea

www.is4k.es

Kontaktuak
SMS

Wifi-konexioa
Beste batzuk
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3. UD. Kontrolatu teknologia
3.2.a ERANSKINA (jarraipena). App-en fitxak (moztu eta ikasleei emateko)

Templete super run
PEGI 7

190.000
Jokoak/Arcade

RuDroide techgamer

Iragarkiak dauzka – Erosketak eskaintzen ditu aplikazioan

Altxorra eramateko gauza izango zara? Pertsonalizatu zure pertsonaia gogokoena, eta
hasi lasterka, egin jauzi, irristatu… tranpa eta oztopo guztiak gainditu eta irabazteko!
IRITZIAK

4,0
190.000

5
4

115.000
25.000

3
2
1

10.000
15.000
25.000

INFORMAZIO GEHIGARRIA
Eguneratua duela urtebete
Deskargak
10.000.000 - 50.000.000
Honek eskainia RuDroide techgamer
Garatzailea rdtg-tsr@rdtg-tsr.ru
Moscova, 24, Proshkilon, Russia
Pribatutasuna
www.rdtg-tsr.ru/privacy

BAIMENAK
Argazkiak/multimedia/fitxategiak
Biltegiratzea

Erosketak aplikazioetan
Identitatea

Wifi-konexioa
Beste batzuk

Kokapena

Insta filtro perfecto
PEGI 3

550.000
Argazkigintza

FilterEffect &co

Iragarkiak dauzka – Erosketak eskaintzen ditu aplikazioan

Hobetu zure selfieak, jolastu efektu eta iragazki desberdinekin, pertsonalizatu zure argazkiak
pegatinekin, emotikonoekin eta supercool testuekin eta piztu Instagrameko lagunen inbidia.
IRITZIAK

4,5

550.000

5
4
3
2

400.000
90.000
25.000
10.000

1

25.000

INFORMAZIO GEHIGARRIA
Eguneratua
duela hilabete
Deskargak
50.000.000 - 100.000.000
Honek eskainia FilterEffect &co
Garatzailea info@filtereffectandco.com
Palo de Arriba, Kalifornia, AEB
Informazioa
www.filtereffectandco.com

BAIMENAK
Erosketak aplikazioetan
Aplikazioen historia
Identitatea
Kontaktuak

Telefonoa
Argazkiak/multimedia/fitxategiak
Biltegiratzea
Kamera

Mikrofonoa
Wifi-konexioa
Gailuaren IDa eta dei-datuak
Beste batzuk

Kokapena

www.is4k.es
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3.2.a ERANSKINA (jarraipena). App-en fitxak (moztu eta ikasleei emateko)

Ultra moon charger
PEGI 3

1.000
Entretenimendua

Koolappsprank

Iragarkiak dauzka

Akabo bateria-arazoak! Bateria kargatu ahal izango duzu mugikorra ilargiaren argitan jartzean. Eguzkiaren
argitan kargatzeko gure app-ak baino denbora gehiago behar du, baina gauez funtzionatzen du!
IRITZIAK

4,1
1.000

5
4
3
2
1

INFORMAZIO GEHIGARRIA
Eguneratua duela bi urte
Deskargak
100.000 - 500.000
Honek eskainia Koolappsprank
Garatzailea hahehi2015@gmail.com

750
20
20
30
180

BAIMENAK
Kokapena

Wifi-konexioa

Beste batzuk

Teclado emojiguay
The emokeybrd company
PEGI 3

1.000.000
Pertsonalizazioa

Iragarkiak dauzka

Teclado emojiguay aplikazioak ehunka emoji eta emotikono, gif eta sticker ditu, eta letratipo “supermoloiak”. Eman bizitza berria zure elkarrizketei!
IRITZIAK

4,2

1.000.000

5
4
3
2

650.000
150.000
90.000
45.000

1

65.000

INFORMAZIO GEHIGARRIA
atzo
Eguneratua
Deskargak
50.000.000 - 100.000.000
Honek eskainia
The emokeybrd company
Garatzailea hello@emokeybrd.com
Niantiong, Txina
Pribatutasuna
www.emokeybrd.com/privacy

BAIMENAK
Identitatea
Egutegia
Kontaktuak
Kokapena

Telefonoa
Argazkiak/multimedia/fitxategiak
Biltegiratzea
Kamera

Mikrofonoa
Wifi-konexioa
Gailuaren IDa eta dei-datuak
Beste batzuk

SMS

www.is4k.es
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3. UD. Kontrolatu teknologia
3.2.b ERANSKINA. App-en fitxen egitura (hezitzaileek erabiltzeko)

APP_AREN_IZENA
Garatzailea

Google Play aplikazioko kategoria

Batez besteko
kalifikazioa

boto kopurua

logoa
PEGI edukiaren sailkapena

Segurtasun-abisuak

Aplikazioaren deskribapena

IRITZIAK

4,
2

Batez
besteko
kalifikazioa
boto kopurua

5
4
3
2
1

5 izarreko boto kopurua
4 izarreko boto kopurua
3 izarreko boto kopurua
2 izarreko boto kopurua
1 izarreko boto kopurua

INFORMAZIO GEHIGARRIA
Eguneratua azken eguneratzearen data
Deskargak
deskarga kopurua
Honek eskainia garatzailea
Garatzailea harremanetarako helbide elektronikoa
helbidea
Pribatutasuna
pribatutasun-politika

BAIMENAK

Baimenen kategoria

App-en baimenen kategorien sinboloak
Erosketak aplikazioetan
Aplikazioen historia
Datu mugikorren konfigurazioa
Identitatea
Kontaktuak
Egutegia
Kokapena
SMS

www.is4k.es

Telefonoa
Biltegiratzea
Argazkiak/multimedia/fitxategiak
Kamera
Mikrofonoa
Wifi-konexioa
Gailuaren IDa eta dei-datuak
Beste batzuk
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3.2.c ERANSKINA. App-en fitxen analisi-taula (hezitzaileek erabiltzeko)

Linternafest

WhatsApp
SuperSPY

Templete
super run

Insta filtro
perfecto

Ultra moon
charger

Teclado
emojiguay

Eguneratua
Deskarga
kopurua
Iritzi kopurua
Batez besteko
kalifikazioa
Garatzailea
Pribatutasunpolitika
Baimen
gehiegizkoak /
justifikatu
gabeak
Arriskuak

    €   €

   

Argazki eta sare
Baimen gehiegi
Zelataritza- Modako jokoa,
Funtzio faltsua,
Gazteentzako
sozialetarako
dituen
funtzionalitate adingabeen
baina kategoria pertsonalizazioKomentarioak
iragazkiak,
entretenimenduko faltsua eta legez artean oso
zuzena
aukera
adingabeentzat
app-a
kontrakoa
ezaguna
(entretenimendua) erakargarriak
deigarria

Baimenen sinboloak
Erosketak aplikazioetan
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Adingabeek Internet modu seguru eta arduratsuan
erabiltzeko Eskola Jardunaldien Programa

3. unitate didaktikoa

KONTROLATU TEKNOLOGIA

EDUKIAK ZABALTZEKO ESTEKAK (www.is4k.es)
 Lo que necesitas saber sobre… (online gailu eta zerbitzuen erabilera eta
konfigurazio segurua, pribatutasuna eta abar)
 Sare sozialen segurtasun-zentroak
 Android gailu bat konfiguratzea edo iPhone edo iPad bat babestea
 OSI eta AEPDren “Pribatutasuna eta Segurtasuna Interneten” gida (fitxak eta
bideotutorialak)
 Internautaren Segurtasun Bulegoa (zer jakin beharko zenukeen gailuei, birusei,
doako segurtasun-tresnei eta laguntza- eta asistentzia-zerbitzuei buruz)

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

