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2023ko Otsailaren 7a, asteartea 
 

Ikastetxeentzako eta haien familientzako txosten berezia 
 

 
 
 
 

 

CEIP Zaldibar HLHI 

 
Txosten honetan honako hauek aurki ditzakezu:  
 

• 2023ko Internet Eguna ospatzeko jarduera berezia. Parte hartu SID2023an! 

• Familientzat interesgarriak. 
o Zure lehen mugikorra, zer hartu behar dut kontuan? 
o Instagramerako guraso-kontroleko funtzio berriak. 

• Familian gozatzeko proposamena. Bideojokoak partekatuz. 

• Gomendatutako baliabidea. TikTok gida gurasoentzat. 
 

 

2023ko Internet Eguna ospatzeko jarduera berezia. Parte hartu SID2023an! 
 
“Jarri kalifikazioa Instagrami” jardueraren garapen praktikoak honako galdera hauei erantzuten die: 

• Noiz? Otsailaren 7rako proposatzen da, Internet Seguruaren Safer Internet Day 2023 eguna dela, baina otsail osoan 
zehar egongo da eskuragarri. 
 

• Zertarako? Helburua da ikasleen artean Instagramen pribatutasunerako eta segurtasunerako funtsezko aukeren 
erabilera egokia sustatzea, baita abusurik gabe erabiltzeari buruzko hausnarketa ere. Familien kontzientziazioa, 
inplikazioa eta prestakuntza ere lortu nahi ditu. 
 

• Zein ikaslerekin? Aukera oso zabala da, lehen hezkuntzako azken ikasturteetatik batxiler/lanbide heziketara. 
 

• Zenbat denbora behar da? Irakastordu bat eta hiru artean, egiteko modu desberdinak daudelako eta modu 
autonomoan eta malguan egin daitekeelako. 
 

• Zertan datza? “Jarri kalifikazioa Instagrami”, sare sozial honen konfigurazio eta erabilera baldintzak ebaluatzeko 
ariketa gogoetatsua baita. Horretarako, parte-hartzaile bakoitza besteren kontu baten aztertzaile bihurtzen da 
(edo, bestela, norberaren kontu baten aztertzaile), galdera zehatzen bidez ateratako datuen erabilera berrikusi 
eta erregistratuz. Erantzunak ebaluatzen dira, eta puntuazio hobea ematen dute kalifikazioa zenbat eta altuagoa 
izanda. 
 

Txosten honekin batera, gida didaktiko osoa eta pertsonalizatua jaso duzu, PDF formatuan, jarduera egiteko. Beste 
argibide edo abisu batzuk ere aurkituko dituzu helbide honetan: 
https://www.pantallasamigas.net/SID2023-actividadSID-eu/index.html  
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Familientzat interesgarriak. Zure lehen mugikorra, zer hartu behar dut kontuan? 
 
Lehenengo mugikorra erosteko erabaki garrantzitsua hartu ondoren, erantzun beharreko funtsezko eta aurretiazko bi gai 
daude: 

• Benetan behar duzu smartphone bat edo beste gailu batzuk erabil ditzaket? Agian bete behar duzun funtzioa beste 
aparatu mota batzuetan sartuta egongo da. “Los 10 mejores teléfonos móviles recomendados para menores y 
adolescentes“ izeneko artikuluan, horren berri eman dezakezu. 
 

• Erabilera osasungarria kudeatzeko gaitasuna eta denbora al ditut? Jarri beharrezko neurriak egoera zure 
eskuetatik joan ez dadin. Erantzukizun handia hartu duzu zure gain. 

 
Gainerakoan, hainbat kontu kudeatu behar dira, hala nola erabilera-arauak (erabilera-mota, denbora-kopurua, 
ordutegiak), guraso-kontroleko sistema bat erabili edo ez (Android “Google Family Link” e iOS “Tiempo de uso”), gailuaren 
eta haren aplikazioen pribatutasunarekin eta zibersegurtasunarekin lotutako oinarrizko alderdiak. “Cómo configurar un 
teléfono móvil para que un menor lo utilice sin riesgos” artikuluan, kontuan hartu beharreko 8 puntu dituzu zehaztuta: 
segurtasun-kopiak, pribatutasun-konfigurazioa eta abar. 

 

 

Familientzat interesgarriak: Instagramerako guraso-kontroleko funtzio berriak 
 
Ziurrenik, TikTok aplikazioarekin batera, nerabezaroan gehien erabiltzen den aplikazioa Instagram da. Metak, Facebook 
eta Instagramen jabe den konpainiak, aurrerapauso handia eman du familiek hobeto kudeatu ahal izan dezaten 
adingabeek plataforma horiek nola erabiltzen dituzten. Instagramen kasuan, 2022ko ekainetik dago eskuragarri, eta hiru 
aukera ditu: 
 

• Monitorizatu zenbat denbora erabiltzen ari den Instagram. 

• Jarraitzea lortu duen kontuen eguneratzeak jasotzea. 

• Konturen bat salatzeko aukera erabiliz gero, jakinarazpenak jasotzea. 
 

Xehetasun gehiago dituzu “Instagram lanza ‘Family Center’, controles parentales para garantizar la seguridad de los 
adolescentes” artikuluan. 
 
 

 

Familian gozatzeko proposamena. Bideojokoak partekatuz 
 
Bideojokoak familian partekatzea gurasoek eragiteko, irakasteko, ikasteko eta konfiantza sortzeko dugun aukera bikaina 
da. Ziur aski, online sozializatzen duen lehen jarduera da, ingurune ireki batean duen lehen esperientzia sozial digitala. 
Horregatik, garrantzitsua da aprobetxatzea, gainera, ingurune ludikoa dela eta, nolabait, bertan parte har dezakegula. 
Horretaz interesatze hutsa gure aldeko puntua da. Gainera, bideojoko batzuk ezagutzea lortzen baduzu, etxean 
bideojokoen erabilera kudeatzeko gaitasun eta autoritate moral handiagoa izango duzu. 
 
Zer lortu nahi dugu?  Helburu nagusiak bi dira: 

• Bideojokoen erabilerari buruz gehiago jakitea, hobeto kudeatzeko. 

• Online jarduerei dagokienez, eragina izatea eta konfiantza sortzea. 
 
Jarduera honen xehetasunak esteka honetan dituzu: 

▪ https://www.pantallasamigas.net/SID2023-actividad-familia-eu/index.html  
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Gomendatutako baliabidea. TikTok gida gurasoentzat  
 

TikTok izan da azken bi urteetako aplikazioa. Musical.ly-ren 
oinordekoa eta musikan eta dantzetan oinarritutako bideoen 
presentzia handiarekin, bere jarduera asko dibertsifikatu da. 
 
Nahiz eta askotan jolas gisa ulertu, denbora-pasa dibertigarri gisa, 
ez da egokia haurrentzat; izan ere, 13 urte dira konpainiak bere 
erabilera-baldintzetan ezartzen duen gutxieneko adina. Nolanahi 
ere, helduentzat oztopo handia izan da, Facebook eta Instagram 
klasikoetatik urrundu baita.  
 
Beharrezkoa da zuk ezagutzea, baliteke zure seme-alabak 
erabiltzen egotea edo laster egin nahi izatea. Horri buruzko erabaki 
informatuak har ditzazun eta haren erabilera behar bezala kudeatu 
eta gainbegiratu dezazun, PantallasAmigas elkarteak “Guía oficial 
de TikTok para madres y padres” prestatu du. Deskargatu doan! 
 

 

 
 

 
Disclaimer: PantallasAmigasek informazio hori ematen du, ikastetxeetan eta etxeetan erabilgarria izan dadin, eta, horregatik, ez da 
arduratuko informazio hori erabiltzeaz edo zehatza, leiala edo osoa izateaz. 
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