Adingabeek Internet modu seguru eta arduratsuan
erabiltzeko Eskola Jardunaldien Programa

6. unitate didaktikoa

ZIBERSEGURTASUNAREKIN
HASIKO GARA
Interneten, lehen urratsak ez dira arinkeriaz egin behar.
Segurtasunari eta erabilera seguruari buruzko aldez aurreko
ezagutzak izatea funtsezkoa da arriskuak saihesteko eta Sarea modu
positiboan erabiltzen ikasteko

SAIOAK ETA HELBURUAK
6.1.

Eta zuk zer ikusten duzu Interneten?  🎬  
 Interneteko segurtasunari eta Interneten erabilera seguruari lotutako
prestakuntza sartu eta normalizatzea.
 Eduki desegokietan sartzeko aukera prebenitzea.
 Online edukien bistaratzearen erabilera arduratsua eta orekatua positiboki
indartzea.

6.2.

Online jokatzen duzu   
 Interneteko entretenimendu-eremuen erabilera egokia sustatzea.
 Konexio bidezko jokoetan arriskuak prebenitzea.
 Online komunikazioetan errespetua eta kritikarako gaitasuna sustatzea.
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6. UD. Zibersegurtasunarekin hasiko gara
6.1 SAIOA. Eta zuk zer ikusten duzu Interneten?
LABURPENA
Lehenik eta behin, Interneteko segurtasuna landuko dugu eta, horretarako, oinarrizko
prebentzio-jarraibideak bereganatzeko aukera erraztuko diegu eta tableta edo mugikorra
jostailu soilak ez direla jabetu daitezen saiatuko gara. Ildo horretan, Interneteko edukiak
bistaratzeko plataformetan sortzen diren lehen arriskuei aurre egiteko baliabideak emango
dizkiegu adingabeei, haien adinerako edo heldutasun-mailarako desegokiak diren bideoei
lotutakoak bereziki.

METODOLOGIA

MATERIALAK

Taldeko gogoetaren eta sormenaren
garapenaren bidez edukiak era sinple eta
dinamikoan bereganatzea ahalbidetuko
dieten oinarrizko prebentzio-jarraibideak
ematea.

Internetera konektatutako multimedia
ekipamendua
proiektagailuarekin
(taldearentzat), lan-fitxak (6.1.a eranskina)
eta sormen-materiala (kartoi mehe handiak,
margoak edo errotuladoreak, guraizeak eta
itsasgarriak).

JARDUEREN DESKRIBAPENA
1. Hasierako gogoeta  (10’)
Taldeko gogoeta parte-hartzaileak testuinguruan kokatzeko. Interneten ikusten
dituzten edukiei buruzko galderak planteatuko dira (normalean ikusten al dituzue
bideoak mugikorrean edo tabletan?, zer bideo mota ikustea gustatzen zaizue?), aurki
ditzakegun bideoen aukera ugariak eta horiek aukeratzeko modua kontuan hartuta
(denok gustu berak al ditugu?, ba al dago modan dagoen eta horregatik bakarrik
ikusten dugun bideorik?, gurasoekin adosten al dugu zer bideo ikus ditzakegun?,
gustatzen al zaigu gurasoek bideoak aukeratzea?, zenbaitetan bideoak bata bestearen
atzetik erreproduzitzen uzten al ditugu?).
2. Eduki positiboen erakustaldia 🎬  (15’)
Aldez aurretik hautatutako eta eduki ludiko eta hezigarriko 2-3 bideo emango ditugu,
Interneten aurki ditzakegun kalitateko alternatiben erakusgarri. Proiekzioaren aldian,
eduki osasungarriak ikusteak dituen abantailei, egiten duten ekarpenari eta merezi
izateko arrazoiei buruzko gogoeta txiki batzuk proposatuko zaizkio taldeari.
3. Sormen-dinamika  (25’)
Aurrez bistaratutako edukiei kontrajarritako “eduki desegoki” kontzeptua azalduko
zaio taldeari. Ondoren, 3-4 parte-hartzaileko taldeetan banatuta, horma-irudi bat sortu
beharko dute, eta, bertan, horrelako edukien aurrean nola jokatu behar den, aurkituz
gero zer egin behar duten, laguntza nola bilatu behar duten eta norengana jo behar
duten argitzeko aholkuak jarriko dituzte ikusgai. Horretarako, 6.1.a eranskineko
ebakigarrien txantiloia erabili ahal izango dute. Ondorio gisa, lanak ikasgelan azalduko
dira, eta azken laburpena egingo da aholkurik garrantzitsuenekin.
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OHARRAK
“Prebentzioa lehen urratsa egin aurretik hasten da”
Hasierako gogoetak taldearentzako beroketa eta sarrera gisa balioko du, saioan landuko
ditugun kontzeptuetan murgildu ahal izateko.
Adingabeek normalizatu egin dute edukiak online ikusteko aukera, web-plataforma eta
mugikorretarako app jeneralisten bitartez (hala nola YouTube edo Netflix plataformen
bitartez, non helduei zuzendutako eduki ugari dauden), nahiz bereziki haurrei zuzenduta
dauden eta egokiagoak diren beste plataforma batzuen bitartez (hala nola YouTube Kids,
Clan, Boing, Disney eta abarren bitartez). Hala ere, ez dugu ahaztu behar haurrentzako
eduki guztiak ez direla egokiak. Adibidez, urte gutxiko adingabe bat erraz sar daiteke
aurrenerabeei zuzendutako edukietan, edota beharbada heldutasun-maila txikiagatik
ulertuko ez dituen eduki konplexu batzuk aurki ditzake. Beste eduki batzuek hezkuntzaekarpen txikia egiten dute. Kasu horietan, adingabea nahasita edo aztoratuta sentituko da
agian, eta zenbaitetan garapenerako kaltegarria ere izan daiteke.
Hasteko, ikuspegi positibo batetik abiatuta ekingo diogu saioari, eta zerbitzu horiek erabiltzen
dituztenean dituzten ohituren azterketa txiki bat egiteko motibatuko ditugu: erabiltzen al duzue
noizbait gurasoen tableta edo mugikorra bideoak ikusteko?, zer bideo gustatzen zaizue ikustea?,
zenbat bideo mota aurki ditzakegu Interneten? Helburua da aurki ditzakegun askotariko edukiak
eta batzuk edo besteak aukeratzera bultzatzen dituzten arrazoiak planteatzea: baliteke helduek
erabakitzea zer ikus dezaketen, edo beraiek aukeratzea beren gustuen, moden, lagunek ikusten
dutenaren edota plataformek berek iradokitzen dietenaren arabera.
Azken puntu horri dagokionez, garrantzitsua da edukien erreprodukzio automatikoaren
atzean dagoen estrategiaz ohartaraztea. Izan ere, estrategia horrek bideoen eta, beraz,
publizitatearen kontsumo handiagoa eragitea du helburu, eta, gainera, beharbada
hasierako interesekin zerikusirik ez duten gai jakin batzuei lotutako kontsumoa da.
Adingabeek adin horietan duten jakin-min naturala dela eta, negatiboak izan daitezkeen eduki
jakin batzuk ez aipatzen saiatuko gara saio osoan. Seguruenik, etxera iristean aipatu ditugun
edukiak bilatu eta ikusi nahi izango dituzte, eta, beraz, hobe da deigarriak baina positiboak eta
hezigarriak diren edukietan oinarritzea elkarrizketa, eta bestelakoei garrantzirik ez ematea.
Garrantzitsua da ikasleekin bideo batzuk erakargarriak izateko eta beste batzuk ez izateko
arrazoiei buruz gogoeta egitea. Adibidez, gaur egun ezusteko opariak nola irekitzen diren
erakusten duten bideoak (berritasunarekiko erakarpena) edo jostailuekin jolasten ari
diren haurrak agertzen dituzten bideoak (berdinen eragina) nabarmentzen dira.
Ondorengo jardueraren helburua, hain zuzen ere, kalitateko edukiekiko jakin-mina piztea da.
Horretarako, iraupen laburreko bizpahiru bideo emango dira, dibertigarriak eta deigarriak,
baina, aldi berean, garapenerako onuragarriak ere bai.
Saioaren zati honen helburua da gogoeta bultzatzea eta parte-hartzaileak gidatzea,
bideoek helarazten duten mezua ulertzen ikas dezaten eta eduki bat positiboa eta
kalitatekoa dela adierazten duten ezaugarriei errepara diezaieten:
Interneten ikusten ditugun bideo guztiak hau bezalakoak al dira?, zer mezu helarazi nahi
dute pertsonaiek?, nola sentitzen gara ikusi ondoren (jakin-minez, hunkituta…)?,
‘zentzugabe’ samarrak diren edota dibertigarriak ere ez diren bideoak ikusten al ditugu?,
beste batzuek ikusi dituztela esan digutelako soilik ikusten al ditugu bideo horiek?,
zergatik ez ditugu hemen ikusi ditugunak bezalako bideo gehiago bilatzen, Interneten
baldin badaude?
www.is4k.es
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Alderdi horiek adingabeengan pentsamendu kritikoa sustatzen laguntzen dute, eta
dibertigarriak izateaz gain, beste arrazoi garrantzitsu batzuengatik merezi duten edukiak
aurkitzea zein erraza den erakusten dute (gauza berriak egiten erakusten duten bideoak,
bideo interesgarriak, irudi grafiko landua dutenak, ongi sentiarazten gaituztenak eta abar).
Ondoren, iradokitako bideoen zerrenda bat proposatuko dugu. Dinamizatzaileak jarduera
egingo duen taldearen eta taldekideen adinaren eta interesen arabera egokitu edo
zabaldu ahal izango du zerrenda hori.






Zubia (Bridge)
https://www.youtube.com/watch?v=_X_AfRk9F9w
Zer izango lirateke gabonak maitasunik gabe? (What would Christmas be
without love?)https://www.youtube.com/watch?v=Icx7hBWeULM
Nola egin kartoizko akuario bat? (Cómo hacer un
acuario de cartón)
https://www.youtube.com/watch?v=odUfPn0NTOA
Presioko suziriak – Zientzia-esperimentuak haurrentzat
(Cohetes a presión – Experimentos de ciencia para
niños)
https://www.youtube.com/watch?v=sF0c7vYPrWk

Saioko azken jarduera parte-hartzaileek Interneten edukiak bistaratzeko garaian baloratu
beharreko alderdiei buruz pentsatzera bideratuta dago.
Bideoak bistaratu ondoren, dinamizatzaileak sormen-jarduera sartuko du, eta eduki
batzuk dibertigarriak eta positiboak badira ere gogaikarriak izan daitezkeen edo izutu edo
aztoratu ditzaketen eduki negatiboak edo desatseginak ere aurki ditzaketela
azpimarratuko du. Deigarriak ez izateko saihestu nahi ditugun bideo jakin batzuez ez hitz
egiteko premisapean, ikusarazi behar zaie bideo desegokiak eskura ditzaketela, baten
batek ikustera animatu dituztelako, nahi gabe aurkitu dituztelako edota plataformak
berak iradoki edo automatikoki erreproduzitu dituztelako.
Helarazi beharreko funtsezko mezua da honako kasu hauetako edozeinetan
erreprodukzioa eten egin behar dutela, ahal bada (gelditzeko botoia , atzera , itxi ),
eta heldu bati jakinarazi behar dietela. Adingabeentzat, bi urrats horiek konplexuak izan
daitezke aztoratuta utzi dituen edo ulertzen ez duten bideo bat ikusi ondoren. Izan ere,
zenbaitetan sentitzen dute gai izan beharko luketela eduki jakin batzuk ikusteko edo
ulertzeko (adibidez, ikaskideren batek ikusi dituela esaten duenean), errudun sentitzen
dira jakin-mina edukitzeagatik, edota ez dute konfiantza edo gizarte-trebetasun nahikoa
beldurrik gabe adierazteko.
Parte-hartzaileak 3 edo 4 pertsonako taldeetan banatu ondoren, ebakigarrien
txantiloiaren (6.1 eranskina) kopiak banatuko zaizkio talde bakoitzari. Txantiloi horretan,
margotzeko eta mozteko hainbat elementu daude (ez dituzte nahitaez denak erabili
behar), eta eduki negatibo edo kaltegarri bat aurkituz gero nola jokatu behar den,
laguntza nola bilatu behar den eta norengana jo behar den argitzeko aholkuak islatuko
dituzten horma-irudi bat sortzeko oinarri gisa erabil daitezke.
Dinamizatzaileak jardueran lagundu dezake parte-hartzaileen sormen-trebetasunak eta
heldutasuna kontuan hartuta, eta horma-irudian islatu ditzaketen ideia batzuk helaraz
diezazkieke, hala nola:
www.is4k.es
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Denei ez zaie zertan bideo berak gustatu.
Pertsona bat bideo batekin gaizki sentituko dela baldin badakigu, ez diogu erakutsiko.
Bideo batean ikaskide batez gaizki hitz egiten bada, gurasoei edo irakasleei esan
behar zaie.
Gustatzen ez zaigun, beldurtzen gaituen edo gogaikarria iruditzen zaigun bideo
bat aurkitzen badugu, erreprodukzioa gelditu eta heldu bati esan behar diogu.
Ez da ezer gertatzen jakin-mina edukitzeagatik, baina hobe da bideo bat ikusi
aurretik heldu bati galdetzea, gure adinerako egokia den edota gaizki sentiaraziko
gaituen ez dakigunean.
Helduek dibertigarriak izateaz gain ikasteko baliagarriak diren bideoak aurkitzen
lagundu diezagukete.

Horma-irudiak amaitzean, taldean azalduko dira landutako aholkuak.
GOGOAN IZAN
Internet dibertigarria eta interesgarria izan daiteke, betiere arduraz erabiltzen badugu.

www.is4k.es
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6.2 SAIOA. Online jokatzen duzu
LABURPENA
Online jokatzean, neurri jakin batzuk hartu behar dira ezezagunekiko harremanei eta
pribatutasunaren esposizioari lotutako arriskuetan ez erortzeko. Saio honetan, Interneten
segurtasunez jokatu eta egoera arriskutsuak identifikatu ahal izateko oinarrizko gomendioak
landuko dira.

METODOLOGIA

MATERIALAK

Jokoa arreta dinamikoki eta parte-hartzean
oinarrituta erakartzeko metodo gisa
erabiltzen da, eta gogoeta bultzatu eta
kritikarako gaitasuna sustatzen da.

Joko-karten kopia moztuak (6.2 eranskina).

JARDUEREN DESKRIBAPENA
1. Galdera sorta  (10’)
Saioan landu beharreko gaiari (online jokoei) buruzko gogoeta taldean. Partehartzaileei galderak egingo zaizkie ausaz, gai horretan dituzten interesak modu irekian
aztertzeko: zein da gehien gustatzen zaizun jokoa?, zenbat denbora ematen duzu
mugikorrarekin edo tabletarekin jokatzen? Ondoren, hainbat galdera planteatuko
zaizkio taldeari: joko horiek Internet behar dute ala konexiorik gabe joka daitezke?,
zertarako egon behar dute konektatuta?, zergatik jokatzen dira orain joko gehienak
online?, hitz egin al duzue inoiz norbaitekin jokoaren barruan, mezuen bitartez?
2. Joko interaktiboa  (20’)
Parte-hartzaileak 6-9 pertsonako taldeetan banatuko dira, eta pertsona horiei
pertsonaien kartak banatuko zaizkie (6.2.a eranskina). Jokoa “Poliziak eta lapurrak”
karta-joko tradizionalaren antzekoa da, baina pertsonaiak Interneteko arriskuei lotuta
daude. Bi edo hiru joko-txanda egin daitezke, partida bakoitzaren abiaduraren arabera.
3. Gogoeta eta ondorioa  (20’)
Aurreko jokoaren eta online jokoei lotutako arriskuen errealitatearen arteko taldeko
gogoeta bat planteatuko da: nola lor dezake ziberdelitugile batek gurekin
harremanetan jartzea jokatzen ari garen bitartean?, erraza al da beste batzuen izenean
iruzur egitea? Azkenik, arrisku horiek saihesteko gomendioak zerrendatuko dira.

www.is4k.es
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OHARRAK
“Segurtasunez jokatzeko, arriskuak ezagutu behar dira”
Galdera-txandarekin, saioa hasi eta landuko ditugun edukietara hurbilduko ditugu partehartzaileak.
Interneten bitartez ezezagunekin ezartzen diren lehen harremanak online jokoen bidez
sortzen dira. Gaur egun, bideo-joko gehienek, bideo-kontsola, tableta, mugikor edo
ordenagailu baten bidez, Interneten konektatzeko eta jokalarien artean komunikatzeko
aukera eskaintzen dute. Funtzionaltasun horrek, profil anonimo bat sortzeko aukerarekin
batera, helduak ingurune horietan adingabeekin harremanetan jartzeko aukera errazten
du, eta heldu horiek hainbat helburu izan ditzakete, hala nola estortsioa, sexu-abusua edo
komunitate arriskutsuetara erakartzea. Halaber, ziberjazarpena, iruzurren hedapena edo
eduki arriskutsuak erraztu ditzake. Hori dela eta, funtsezkoa da prebentzioarekin eta
pentsamendu kritikoaren garapenarekin hastea dauden arriskuei aurre egin edota
Interneteko beste zerbitzu konplexuago batzuk (hala nola sare sozialak) erabili aurretik.
Saioa hasteko, gogoeta egitera bultzatuko ditugu, eta online jokatzeko ohiturei buruzko
galderak egingo dizkiegu parte-hartzaileei: zein joko gustatzen zaie gehien?, astean
hainbat alditan jokatzen al dute? Askotariko erantzunak bilatuko ditugu, eta lehen
begiratuan interes desberdinak dituztela diruditen parte-hartzaileei egingo dizkiegu
galderak. Era horretan, talde osoaren arreta erakarriko dugu, atsegin dituzten jokoak
edozein izanik ere. Horrekin batera, arrisku horiek ingurune birtual jakin batzuetan baino
ez daudelako ustea saihestuko da.
Beste alderdi batzuk ere planteatuko ditugu, hala nola: Zergatik gustatzen zaizkigu
gehiago beste jokalari batzuekin elkarreragiteko aukera ematen diguten jokoak? Sarrera
moduko jarduera hau amaitzeko, funtsezko bi galdera egingo ditugu konfiantza pixka bat
hartu ondoren: ezagutu al dute norbait joko horietako baten bitartez?, ezezagun batek
idatzi al die inoiz mezu bat plataforma horien bitartez? Erantzunak aztertzen hasi gabe,
hasiera emango diogu jokoaren jarduerari.
Ondorengo jarduera ‘Poliziak eta lapurrak’ joko tradizionalean oinarrituta dago, baina kasu
honetan kartetako pertsonaiak online komunikazioetako zibersegurtasunari lotuta daude:









www.is4k.es

Polizia: gainerakoen keinuei adi egon behar du, ziberdelitugilea identifikatu ahal
izateko.
Ziberdelitugilea: honen helburua da begi-keinuen bidez eta polizia konturatu gabe
jokalari guztiak kanporatzea. Ziberdelitugileak gaizkide bat izan dezake eta,
horretarako, mingaina atera behar dio jokalari bati.
Gaizkidea: jokalari bat gaizkide bihurtu ondoren, ziberdelitugilearen laguntzailea
izango da, eta, hark bezala, begi-keinua eginez ahal dituen jokalari guztiak
kanporatzen saiatu beharko du.
Laguntza-zentroa: kanporatutako jokalariak musu bat bidaltzearen bidez jokora
itzularazteko ahalmena du. Ziberdelitugileak begi-keinua egiten badio,
kanporatuta geratuko da.
Jokalariak: ziberdelitugileak begi-keinua egiten badie, hau da, haiekin kontaktuan
jartzea lortzen badu, kanporatuta geratuko dira, eta beren karta buruz gora jarriko
dute mahaian. Hala ere, laguntza-zentroak musu bat bidaltzen badie, jokora
itzuliko dira. Gaizkide bihur daitezke ziberdelitugileak mingaina ateratzen badie.
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Jokoaren dinamika sinplea da: 6-9 parte-hartzaileko taldeak egin, zirkuluan eserita jarri
eta kartak banatuko dira (6.2.a eranskina), gainerakoek ikusi gabe (parte-hartzaile adina
karta banatu behar dira, gutxienez polizia bat, ziberdelitugile bat eta laguntza-zentro bat
barnean hartuta). Parte-hartzaile bakoitzak bere karta ikusi, buruz behera jarri eta egokitu
zaion pertsonaiaren arabera jokatu behar du. Jokoak dirauen aldian, inork ez du bere
identitatea jakinarazi behar harrapatzen dituzten arte, eta zuhurrak izan behar dute
gainerako parte-hartzaileen identitatearen inguruan (keinurik eta komentariorik egin
gabe). Poliziak ziberdelitugilea identifikatzen duenean edo ziberdelitugileak jokalari
guztiekin kontaktuan jartzea eta kanporatzea lortzen duenean amaituko da partida.
Dinamizatzaileak parte-hartzaileen heldutasunaren edo taldearen tamainaren arabera
egokitu ahal izango du jokoa. Adibidez, txikienek begi-keinua egiten ez badakite, kliska
bikoitza edo beste keinuren bat erabil dezakete, eta talde handien kasuan, berriz, gaizkide
eta jokalari kopuru handiagoa ahalbidetu daiteke.
Saioa amaitzeko, online jokoan ager daitezkeen arriskuei buruzko taldeko gogoeta egingo da.
Dinamikaren ondorio gisa, aurreko jokoaren eta errealitatearen arteko loturari buruzko
galderak egingo ditugu: nola jar daiteke kontaktuan ziberdelitugile bat (asmo txarrak
dituen norbait) jokalari batekin bideo-joko erreal batean?, pertsonalki ezagutzen al ditugu
gurekin hitz egiten duten jokalariak?, eta esaten dutenak ez badira? Aurreko jokoan, ba al
zenekiten nor zen ziberdelitugilea txanda bakoitzean?, zenbat denbora behar izan duzue
konturatzeko?
Parte-hartzaileen adina kontuan hartuta, garrantzitsua da ongi jabetzea haiekin
kontaktuan jarri nahi duen adin handiagoko ezezagun batek engainatzeak dakarren
arriskua helarazteko garaian duten heldutasunaz eta ulertzeko ahalmenaz. Ez da
beharrezkoa groominga edo estortsioa zer den zehatz-mehatz azaltzea. Online jokatzen
duten pertsona guztiek asmo onak ez dituztela ulertu behar dute, besterik gabe, eta hobe
dela benetan ezagutzen dituzten pertsonekin baino ez elkarreragitea.
Azkenik, online segurtasunarekin jokatzeko funtsezkoak diren aholku batzuk emango ditugu:






Galdetu beti gurasoei Interneten ezezagun batekin komunikatzen hasi aurretik.
Ez erantzun jokoaren bitartez iristen zaizkizun mezuei jokalaria pertsonalki
ezagutzen ez baduzu.
Ez eman inoiz datu pertsonalik, hala nola zure izen erreala, telefono-zenbakia,
helbidea edo ikasten duzun lekua.
Mezuren bat iristen bazaizu edo baten batek adiskidetasun-eskaera bat bidaltzen
badizu, jakinarazi gurasoei onartu aurretik.
Joko baten bitartez jazarpena jasaten ari den norbait ezagutzen baduzu, jakinarazi
gurasoei edo irakasleei.

GOGOAN IZAN
Jokalari bat pertsonalki ezagutzen ez baduzu, oso ongi moldatzen bazarete edo elkarrekin
partida asko jokatu badituzue ere, pertsona ezezaguna da.
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ERANSKINAK
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6. UD. Zibersegurtasunarekin hasiko gara
6.1.a ERANSKINA. Ebakigarrien txantiloia (ikasleei emateko)
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6.2.a ERANSKINA. Pertsonaien kartak (moztu eta ikasleei emateko)
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6. unitate didaktikoa
ZIBERSEGURTASUNAREKIN HASIKO GARA

www.is4k.es
@is4k

Internet Segura for Kids

EDUKIAK ZABALTZEKO ESTEKAK (www.is4k.es)
 Lo que necesitas saber sobre... (eduki desegokiak, pribatutasuna, groominga,
komunitate arriskutsuak)
 Contenidos positivos y de calidad en línea (eduki positiboei buruzko artikulua,
adibide praktikoekin)
 Juego Cyberscouts (zibersegurtasunari buruz gehiago ikasteko online jokoa)

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

