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Testuingurua

3

Testuingurua
Internetera konektatzen diren gailuak eta gailuon erabilera izugarri ugaldu denez, azken
urteotan gazteek sare sozialak eta Internet erabiltzeko moduak sortzen duen kezka ere asko
hasi da.
Kezkaren isla da 10 eta 18 urte bitarteko haur eta gazteei berariaz zuzendutako material piloa
garatu eta argitaratu izan dela, Internet eta teknologia erantzukizunez erabil dezaten
sentsibilizatzeko. Material horietako asko multimedia formatuan ere egin dira, publikoarengan
eragin handiago izateko.
Egun zera ari da gertatzen: berez gazteena den ardura gurasoengana eta irakasle edo
hezitzaileengana ari dela aldatzen. Kontuan hartu behar dugu Europan egin diren azken
ikerketen arabera, gazteek arlo honetako aholkularitza botatzen dutela faltan guraso eta
irakasleengandik.
Hori guzti hori kontuan hartuta, Datuak Babesteko Euskal
Bulegoak eskatu dio Kualitate Lantaldea enpresari ikerketa
kualitatibo bat egiteko, Hezkuntza Komunitateak IKTei
buruzko duen pertzepzioa aztertzeko.
Azterlanaren ezaugarri bat da ikastetxeak izan direla
azterketaren gunea, zehatzago esanda, lehen hezkuntzako
6. mailako ikasleak eta bigarren hezkuntzako 1. mailako
ikasleak.
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Azterlanarenhelburuak

Zehazki, proiektu honek honako helburu orokorra du:

Aztertzeahezkuntzakomunitateakzerdakienetazeinpertzepzioduen
pribatutasunazetaIKTeiburuz;horijakinda,hezkuntzakomunitateakduen
lehenhezkuntzako6.mailakoikasleenetabigarrenhezkuntzako1.mailako
ikasleen"hezitzaileǦaholkulari"eginkizunaindartzekoneurriak
inplementatuahalizatekoDatuakBabestekoEuskalBulegoak.

Helburu nagusi orokor horrek 4 helburu operatibo ditu. Hona helburuak xehatuta:
1. Ikasleak eta IKTak: Ikasleek teknologia berriak nola erabiltzen dituzten hausnartzea,
ikusteko nola erabiltzen dituzten eskolako testuingurutik kanpo eta ikusteko zein
jarrera duten pribatutasunari eta datu pertsonalen babesari dagokienez.
9 Ikasleka direla eta...
9 Zein harreman dute ikasleek IKTekin eskolako testuingurutik kanpo
daudenean?
9 Zein da halakoetan teknologia berrien helburua? zertarako erabiltzen
dituzte?
9 Zenbaterainoko garrantzia ematen diote pribatutasunari eta datu babesari?
9 Kolektibo horrengan ospe kontu bat da gai hau? zenbateraino ardura die
gaiak? arriskurik ikusten diote? prebentzio neurririk hartzen dute? zein
argudio darabilte horri buruz?
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9 Gurasoak direla eta..
9 Zer dakite IKTei eta sare sozialei buruz? erabiltzen dituzte?
9 Gurasoen ustez, semeǦalaben pribatutasuna eta datu pertsonalen babesa
garrantzi handiko gaia da? gai horrek kezkatzen ditu? zergatik?
9 Kontuan hartuta semeǦalaben hezitzaileak direla, gai horiek direla eta,
zerbait egiten dute?
9 Eragozpenak dituzte semeǦalabei aholku hobeak emateko? zein dira
eragozpenak?

2. Ikastetxeetako datu babesari buruzko politika: Jakitea zein den ikastetxeen jarrera
pribatutasunarekiko eta teknologia berriekiko.
9 Kontuan hartzen badugu pribatutasuna eta datu pertsonalen babesa
euskal curriculumean jasota daudela (Herritartasunerako Hezkuntza),
zein da ikastetxeen politika IKTei

eta ikasleen pribatutasunari

dagokienez?
9 Pribatutasunarekin eta IKTen erabilerarekin lotutako arazoak gertatzen
dira? zein motatakoak? nola kudeatzen dituzte?
9 Zenbaterainoko

begirunea

diote

ikastetxeetan

adin

txikikoen

pribatutasunari? ikastetxeetan gai honi buruzko kezkarik ikusten da?
informaziorik eskatzen dute? nori?
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3. Irakasleak "hezitzaileǦaholkulari" lanetan: Irakasleek pribatutasunari eta datu
babesari buruz zer dakiten eta horiekiko duten jarrera aztertzea.
9Zenbateraino daude sartuta eta zenbat erabiltzen dir IKTak gelan? zein IKT
sartu dira eta zein hezkuntza helburu dute?
9Zein dira indar handiena duten motibazioak IKTak gelan sartzeko?
9Kanpoko zein tresna erabiltzen dira gelan, ikastetxeek eskaintzen
dituztenez gain? zergatik?
9Nola baloratzen dute irakasleek IKTak geletan sartu izana?
9Zenbateraino da garrantzitsua irakasleentzat ikasleen pribatutasuna
zaintzea eta ikasleen datu pertsonalak babestea eskolako testuinguruan?
zergatik?
9Ba al dute ikasleak sentsibilizatzeko baliabide didaktikorik? erabiltzen
dituzte Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren material didaktikoak? eta
bestelako materialik?
9Irakasleek zein uste dute dela beraien eginkizuna? zein elementutan
agertzen da, hain zuzen ere, eginkizuna?
9Zein zailtasun dituzte irakasleek eginkizun hori behar bezala gauzatzeko?,
zer behar dute haien lana hobeto burutu ahal izateko?
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4. Zer eskatzen diote Datuak Babesteko Euskal Bulegoari? Zehaztu zein elementu
zehatz diren DBEBk eskaini ahal dizkietenak beraien eginkizuna hobeto
burutzeko.
9Zer eskatzen diote Datuak Babesteko Euskal Bulegoari, lehen hezkuntzako
6. mailako eta bigarren hezkuntzako 1. mailako ikasleen pribatutasuna eta
datu pertsonalen babesari dagokionez?
9Zein uste dute izan behar direla lehentasunak?
9Nola lagun diezaieke ikastetxeei pribatutasunaren eta datu pertsonalen
babesaren arloan aurrera egiteko?

Ikastetxeetako
datubabesari
buruzkopolitika

Ikasleaketa
IKTak

Hezkuntza
komunitatearen
pertzepzioa
pribatutasunari
etaIKTeiburuz

Irakasleen
hezitzaileǦ
aholkulari
eginkizuna

EskaerakDBEBri
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Erabilitakometodologia
Azterlana burutzeko, izaera kualitatiboko 2 ikerketa teknika erabili dira.
9 Bata da Elkarrizketa Ireki Sakona. Ikerketa Teknika erabiliena da banakako gogoeta
sakona eskatzen duten pertsonen bizipenekin lotutako gaiei buruz iritziǦliderrek, adituek,
profesionalen kolektiboek eta abarrek duten iritzia biltzeko.

9 Bestea da Talde Dinamika edo Focus Group delakoa. Izaera kualitatiboa duen ikerketa
teknika honek diskurtsoetan sakontzeko aukera ematen du, errealitatea deskodetzeko
eta interpretatzeko esanahiǦmarkoak aztertuz eta era askotako gaien eta auzien aurrean
posizio bat edo beste hartzeko erabilitako argudioǦgakoak eskainiz.

Talde dinamiketan gizarteǦprofil jakin bateko pertsonak batzen dira, eta baldintza egokiak
sortzen dira pertsona horiek aztergaiei buruzko azaleko nahi sakoneko jarrerak,
pertzepzioak eta argudioak adieraz ditzaten. Hauxe da gizarteǦikerketarako erreferentzia
teknika, eta gehien erabiltzen dena ere bai, balio sozialak sakon aztertzeko eta etorkizuneko
joerak eta eskaerak prospektatzeko.

Hau da, esan daiteke planteamendu metodologikoa honela gauzatu dela:
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ELKARRIZKETA IREKI SAKONAK:


Guztira 6 Elkarrizketa Ireki Sakon egin ditugu. Hona ezaugarriak:





Ikastetxeetako zuzendariak (1) : 3 Elkarrizketa Ireki Sakon.



Heldutasun teknologiko handiko ikastetxea.



Heldutasun teknologiko ertaineko ikastetxea.



Heldutasun teknologiko baxuko ikastetxea.

Euskadiko Guraso Elkarteen Federazioak: 3 Elkarrizketa Ireki Sakon.


Bige.



Baikara.



Denon Eskola.

(1) Ikastetxeak heldutasun teknologikoaren arabera sailkatzeko orduan Eusko Jaurlaritzaren Ikastetxearen Heldutasun Teknologikoaren
Eredua erabili dugu,ikastetxe bakoitzaren digitalizatze maila neurtzeko balio duelako. Horrela, ikusten da heldutasun teknologiko handiko
ikastetxeak bat datozela Eusko Jaurlaritzaren Ereduan "Heldutasun teknologiko ertaineko" ikastetxetzat jotzen direnekin; Heldutasun
teknologiko ertaina dutenak Ereduan "Oinarrizko Heldutasun Teknologikoko" ikastetxetzat jotzen direnekin; eta heldutasun teknologiko
baxuko ikastetxeak bat datozela Ereduan "Programan ez da sartzen" multzoan dauden ikastetxeekin.
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TALDE DINAMIKAK
•

Guztira 6 talde dinamika egin ditugu. Taldeak osatzeko, batez ere honako bi
aldagai hauek hartu ditugu kontuan:
o Ikastetxeen heldutasun teknologikoa (1).
o Lurralde historikoak edo aldagai geografikoa.

•

Azterlana egiteko EAEko 21 ikastetxetako irakasleek hartu dute parte ( 13
Bizkaikoak, 5 Gipuzkoakoak eta 3 Arabakoak).

Bizkaia
(Bilbao)

Gipuzkoa
(Donostia)

Araba
(Gasteiz)

Heldutasunteknologikohandiko
ikastetxeetako LHko6.mailakoeta
DBHko1.mailakoirakasleak

1Talde
dinamika

1Taldedinamika

Heldutasunteknologikoertaineko
ikastetxeetako LHko6.mailakoeta
DBHko1.mailakoirakasleak

1Talde
dinamika

1Taldedinamika

1Talde
dinamika

Heldutasunteknologikobaxuko
ikastetxeetako LHko6.mailakoeta
DBHko1.mailakoirakasleak

1Talde
dinamika

Ǧ

Ǧ

Ǧ

(1) Ikastetxeak heldutasun teknologikoaren arabera sailkatzeko orduan Eusko Jaurlaritzaren Ikastetxearen Heldutasun Teknologikoaren
Eredua erabili dugu,ikastetxe bakoitzaren digitalizatze maila neurtzeko balio duelako. Horrela, ikusten da heldutasun teknologiko handiko
ikastetxeak bat datozela Eusko Jaurlaritzaren Ereduan "Heldutasun teknologiko ertaineko" ikastetxetzat jotzen direnekin; Heldutasun
teknologiko ertaina dutenak Ereduan "Oinarrizko Heldutasun Teknologikoko" ikastetxetzat jotzen direnekin; eta heldutasun teknologiko
baxuko ikastetxeak bat datozela Ereduan "Programan ez da sartzen" multzoan dauden ikastetxeekin.
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Esate baterako, landa lana egiteko, Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren laguntza izan
dugu, eta honako lanak egin ditu:
•

Batetik, definitzea ikastetxeak heldutasun teknologikoaren arabera sailkatzeko
irizpideak.

•

Bigarrenik, azterlanean parte har dezaketen ikastetxeen zerrenda egitea.

•

Hirugarrenik, ikastetxeekin harremanetan jartzea, azterlana zertan datzan
azaltzeko eta jakiteko ikastetxeak zein iritzi duen irakasleren batek edo
zuzendariak bertan parte hartzeko.

•

Laugarrenik,

Guraso

Elkarteen

Federazioarekin

harremanetan

jartzea,

azterlana zertan datzan azaltzeko eta jakiteko ea azterlanean parte hartzeko
prest dauden.
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Erabilitakometodologia
Bide batez, Datuak Babesteko Euskal Bulegoak eskerrak eman nahi dizkie ondoko
ikastetxeetako zuzendariei, ikerketa hau egiten emandako laguntzagatik:
• Altza BHI.
• Dolores Ibarruri BHI.
• Gabriel Aresti BHI.
• Hernani BHI.
• Lizardi BHI.
• Miguel de Unamuno BHI.
• Zaraobe BHI.
• Uribe Kosta BHI.
• Alkartu Ikastola HLHI.
• Amara Berri HLHI.
• Doctor Fleming HLHI.
• Gobela Ikastola HLHI.
• Ikasbidea Ikastola IPI.
• San Viator HLBHIP.
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1.Kapitulua

LHko6.mailakoetaDBHko
1.mailakoikasleek
ikastetxetikkanponola
erabiltzendituzten
teknologiaberriak

1. Zein IKT erabiltzen dituzte?

2. Noiz hasten dira erabiltzen?

3. Zertarako erabiltzen dituzte IKTak?

4. Nola erabiltzen dituzte?
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Ikasleek IKTak erabiltzen dituzte eskolako testuingurutik kanpo

1. Zein IKT erabiltzen dituzte?
11 eta 13 urteko ikasleek teknologia berriak erabiltzea eta erabiltzen dituztenen tipologiak zer
ikusi zuzena du testuinguruarekin, hau da: ARO DIGITALAREKIN , horixe baita egokitu zaien une
soziala. Azterlanaren jomuga izan den adin tarteko pertsonak une berezian jaio dira; izan ere, jaio
diren munduan IKTak eta informazioaren eta komunikazioaren esparruko gailu teknologikoak
etengabe ari dira ugaltzen bizitzaren arlo guztietan: telefono mugikorrak, Internet bidezko
nabigazioa, sare sozialak, posta elektronikoa, telebista interaktiboa, Internet bidezko
erosketak... gero eta sartuago daude laneko eta familiako esparruetan eta norberaren bizitzako
gainontzeko arloetan ere.
Horrekin lotuta eta gazteen harremanen esparruari dagokionez, hezkuntza komunitateak
azpimarratu nahi du IKTek eragin handia dutela gazteen sozializazio prozesuan, eta garrantzi
handiena dutenak direla sare sozialak, txateatzeko aplikazioak (WhatsApp) eta telefonoa
(telefonoa aurreko guztien euskarria da). Horiek dira parekoen arteko komunikazio tresna
garrantzitsuenak. Horrek erabat baldintzatu ditu azterlanaren ondorioak. Ondorioak ondoko
orrietan daude azalduta.

"GazteekIKTakerabiltzeaosoohikoada;aregehiago,
urrutisamardutenpertsonekinharremanetanjartzeko
modurikarruntenada,koadrilarekinetaikastetxearekin
erebai"(HeldutasunteknologikobaxukoBizkaiko
ikastetxeetakoirakasleak)
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1. Zein IKT erabiltzen dituzte?
• Begien bistakoa da informazioaren eta komunikazioaren teknologiek berebiziko garrantzia
hartu dutela gazteen sozializazio prozesuan. Horrekin lotuta esan behar da elkarrizketan parte
hartu duten ikastetxe guztiak bat datozela esatean telefono mugikorra dela, baina
Interneteko konexioarekin, 11 eta 13 bitarteko gazteek gehien erabili ohi duten IKTa.

"Telefonomugikorradaegungobizimoduberria.Ikasleekhalaxe
ezagutzenduteetahalaxebizidute"(Heldutasunteknologikoertaineko
Bizkaikoikastetxeetakozuzendariak)

• Bigarren mailan daude bestelako IKTak, esate baterako, ordenagailu eramangarriak, tabletak
eta bideoǦkontsolak, azken horiek zer ikusi gehiago dutelako aisialdiarekin eta eskolako
testuinguruarekin.

"Gehienerabiltzendutenbigarrengailua,ezdakitzeinizandaitekeen,tableta
etaordenagailueramangarria,biakbatera.Batezeremultimedia
kontuetarako:pelikulaketaserieakikusiahalizatekonahidutenorduan"
(Gurasoelkarteenfederazioak)
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1. Zein IKT erabiltzen dituzte?

1

3

2

4
11Ǧ13urtebitartekogazteek
gehienerabiltzendituztenIKTak
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2. Noiz hasten dira erabiltzen?
• Aurrerapen teknologikoen abiadura kontuan hartuta, eta bizitzako arlo guztietan nola errotu
diren ikusita, kolektibo guztiek uste dute gero eta azkarrago hasten direla haurrak IKTak
erabiltzen. Nabarmena da hori haur hezkuntzan; izan ere, ukimenezko sistema dituzten
gailuak erabiltzeko joera gora doala antzematen baita.

"Idazlanbateanlehenhezkuntzako1.mailako26ikasletik23kesan
zutentabletazelajostailurikkuttunena"(Heldutasunteknologiko
ertainekoBizkaikoikastetxeetakoirakasleak)
"Teklatuarenoztopoakenduizanakizugarrierraztudu
teknologietarakosarbidea.Oraintsuarte,idaztenjakinezean,ezin
zenuenezeregin.Orain,ordea,hatzbatekinmugitudezakezueta
erabili"(Gurasoelkarteenfederazioak)

• Bestalde, IKTak erabiltzen zenbat urterekin hasten diren jakiteko, esan behar da tresna edo
gailuaren arabera izaten dela.
¾ Telefono eramangarriei dagokienez, esan daiteke lehen hezkuntzako 5. eta
6. mailan hasten direla erabiltzen, ikasle askok jaunartzea egiten dutenean
edo Gabonetan eskuratzen dutelako. Esan daiteke bigarren hezkuntzan
Interneteko konexioa duten smartphoneak erabiltzea erabat zabalduta
dagoela.

"Esandaitekebigarrenhezkuntzako1.mailakoenia%90ekdutelatelefono
mugikorra,etagehieneklehenhezkuntzako5.edo6.mailaneskuratu
dutela"(HeldutasunteknologikoertainekoArabakoikastetxeetako
irakasleak)
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2. Noiz hasten dira erabiltzen?

¾ Sare sozialei dagokienez, esan daiteke sare sozialen aranerako dela horiek
erabiltzen hasteko adina. Sare sozialekiko lehengo harremana Tuenti bidez
izaten da, eta gero hasten dira Twitter erabiltzen, eta azkenik, Facebook.

“DBHko1.mailanhastendiraTuentierabiltzen,2.mailanTwittererabiltzen
eta4.mailanFacebook”.(HeldutasunteknologikoertainekoBizkaiko
ikastetxeetakoirakasleak)
"Lehenhezkuntzako6.mailanetaDBHko1.mailanTuenti,Twittereta
Gmailerabiltzendituzte;ezdietentzunFacebookerabiltzendutenik".
(HeldutasunteknologikobaxukoBizkaikoikastetxeetakoirakasleak)

¾ Tartean badira oso goiz hasten direnak ere sare sozialak erabiltzen , batez
ere, Tuenti.

"Neskabatzukgoizhastendira,lehenhezkuntzako3.eta4.mailan,
Tuentierabiltzen".(HeldutasunteknologikoaltukoGipuzkoako
ikastetxeetakoirakasleak)
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2. Noiz hasten dira erabiltzen?

DBH1Ǧ2
HH
3+urte

LH5Ǧ6
Smartphonea
Mugikorraerabiltzenhasi

Tuenti,WhatsApp

Tuentierabiltzenhasi

etaTwitter

etaWhatsApp

orokortu

DBH3Ǧ4
Saresozialguztiak
darabiltzate

(marrazkibizidunak)
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3. Zertarako erabiltzen dituzte
IKTak?
• Kontuan hartuta zein garrantzitsuak diren IKTak sozializaziorako, guraso elkarteek, irakasleek
eta zuzendariek, denek uste dute LHko 6. mailako eta DBHko 1. mailako ikasleek harreman
sozialetarako

erabiltzen

dituztela

nagusiki,

batez

ere,

parekoen

taldeekiko

harremanetarako; eta mugikorra da kanal garrantzitsuena (WhatsApp, sare sozialak). Hain
zuzen ere, telefono mugikorra behar soziala da.

¾ Smartphonea taldearekin lotuta eta komunikatuta egotea ahalbideratzen dien
tresna da, batez ere, testuǦmezuen, argazkien eta bideoen bidez. Telefono deiek,
ordea, gutxitzeko joera ageri dute.

"Haienforosozialada,zenbatetajendegehiagoizateaerantsita,haienTwitterra,
Tuentia...;200edo300lagundituztenneskaǦmutilakdaude,etagizartearenaurrean
irekiagoakegitendituhorrek"(HeldutasunteknologikoertainekoBizkaikoikastetxeetako
irakasleak)
"Edozelanere,geroezdakitezenbatminutudituztenhitzegiteko;nikuste
duthitzegitekobaliodutelaereezdakitela;nahikoadaInternetetazerahori
izatea,besteguztiakberdindie"(HeldutasunteknologikoaltukoBizkaiko
ikastetxeetakoirakasleak)

"WhatsAppbidezetengabearidirahitzegiten.Irakaslebatekesanzuentalde
bateansartuzutelakonturatugabeedo,etagoizeko8:30etarako80mezu
zeudelajada<<gosaltzenarinaizgailetaketa...>>erakoak"(Heldutasun
teknologikoaltukoGipuzkoakoikastetxeetakoirakasleak).
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3. Zertarako erabiltzen dituzte
IKTak?
¾ Sozializazioa baldintzatzen duen elementu bat da; eta elkarrizketan parte hartu
duten kolektiboak bat datoz esatean halakorik ez izatea kaltegarria izan
daitekeela haurrarentzat, batez ere, isolamendua eta bazterkeria ekar
dezaketelako.
"EzbazaudeWhatsApptaldeanbaztertutazaude.Gertadaitekeirteteko
deituereezegitea.Unebatetikaurreragurasorikprotekzionistenaketa
arriskuekinkontzientziatuenakereamoreemanbehardu"(Heldutasun
teknologikoaltukoGipuzkoakoikastetxeetakozuzendariak)

• Elkarrizketan parte hartu duten kolektiboek diote bigarren erabilera garrantzitsua dela
aisialdirako erabilera: pelikulak ikusteko, telesailak deskargatzeko, musika entzuteko, bideoǦ
jokoetan ibiltzeko eta abar. Mugikorrez gain, ordenagailuak, tabletak eta bideoǦkontsolak
gero eta garrantzi handiagoa ari dira hartzen.
"Multimedietarakosarbidea,gustatzenzaizkientelesailenweborriak
bilatzendituzteedoYoutubeerabiltzendutebideoakgrabatzekoeta
igotzeko..."(Gurasoelkarteenfederazioak)

• Hirugarren erabilera IKTen eskolako erabilera edo erabilera pedagokikoa da. Halakoetan,
IKTak informazioa bilatzeko, lanak egiteko, etxeko lanak jaso eta bidaltzeko, ... erabiltzen
dituzte.

"Irteeretanikaslebakoitzakmonumentubatenarduradu,etakontatubeharduen
historiagrabatzendumugikorrean,turismogidabatizangobalitzbezalada.Gero
WhatsAppbidezpasatzendioteelkarri"(HeldutasunteknologikoertainekoBizkaiko
ikastetxeetakoirakasleak)
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3. Zertarako erabiltzen dituzte
IKTak?
• Azpimarratu behar da hezkuntza jarduerarekin harreman estuagoa duten kolektiboek
(irakasleek eta zuzendariek) uste dutela ikasleek prestakuntzaǦgabeziak dituztela, eta
horregatik ezin dutela arlo pedagogikoan behar besteko etekinik atera: IKTen arloan gazte
adituak dira, baina aisialdiko erabilera eta gizarte erabileran bakarrik. Hona gabezia horietako
batzuk:

¾ Irizpiderik ez dute kalitatezko informazio iturriak bereizteko.
"Ezduteinformazioabahetzen,lehenengoikustendutenahorixehartzendute
etaezdirairaiztekogai. Aregehiago,iaezduteirakurriereegiten,kopiatueta
itsatsiegitendute"(HeldutasunteknologikoertainekoArabakoikastetxeetako
irakasleak)

¾ Eta ofimatikako aplikazioak ez dituzte behar bezain ondo menperatzen;
esate baterako, dokumentuak sortu eta editatzekoak.

"Haiekinlanegiteankonturatzenzaradakitenadakitelabakarrik,etaesaten
diezuneankarpetabatirekitzekoDriveǦnetadokumentubatsortzekobertan,
ezdakitenolaegitenden,ezdelakohaienmundukokontubat"(Heldutasun
teknologikoaltukoBizkaikoikastetxeetakoirakasleak)
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3. Zertarako erabiltzen dituzte
IKTak?

1

2

Harremansozialetarako:

Aisialdirako:

IKTakzenbat
erabiltzen
dituzten,
erabilera
motaren
arabera

3

Eskolaerabilerarako:
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4. Nola erabiltzen dituzte?
• Elkarrizketatuen iritziak bat datoz esaten dutenean LHko 6. mailako eta DBHko 1. mailako
ikasleek MODU INTENTSIBOAN erabiltzen dituztela IKTak, bate ere, WhatsAppa eta sare
sozialak. Etengabe erabiltzen dituzte, gurasoek uzten dieten denbora guztian, eta ahal izanez
gero, ez lituzkete sekula telefono mugikorrak itzaliko, ez ikastorduetan ez gauean.

"Eguneko24ordutanerabiltzendute,astebarruanerebai.Almoadapeanizatendute,
erneegonbehardugu.Niksemeaondozaindutaedukidut,bainainoizharrapatudut
gaueztelefonoarekin"(HeldutasunteknologikoertainekoBizkaikoikastetxeetako
irakasleak).

¾ Horrez gain, aipatu dute gero eta menpekotasun handiagoa dutela telefono
mugikorrekiko, telefonoa delako lagun taldearekin duen loturarik estuena.
Gurasoek zigor moduan darabilte telefono mugikorra erabiltzeko debekua. Horrek
argi adierazten du zein garrantzitsua den gailua haurrentzat.

"Menpekotasunpsikologikohandisamarradute.Mugikorrikgabegalduta
daudelaustedute,guztizbabesgabesentitzendira.Haienkomunikazioetan,sare
sozialakdiragarrantzitsuenak"(HeldutasunteknologikoaltukoGipuzkoako
ikastetxeetakozuzendariak)
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4. Nola erabiltzen dituzte?
• Baloratzean gurasoek zenbat GAINBEGIRATZEN duten erabilera, elkarrizketatutako kolektibo
gehienek diote erabiltzaileen profil bi daudela:

¾ Badirela haur batzuk modu kontrolatuan erabiltzen dituztenak IKTak (batez ere,
mugikorra eta Internet); baina horiek gutxienak direla. Esparru honetan aipatu
dituzten kontrolatzeko moduen artean, badira zenbait neurri, motel samarrak:
gurasoek zehatzea erabilera ordutegia (ikasteko ordutegia zehaztea, gauekoa...),
erabilera jarraibideak (zer egin dezaketen eta zer ez), etxeko toki komunetan
erabili beharra eta zein tokitan ibili diren nabigatzen, eta sare sozialetako profilak
eta

mezularitza

aplikazioak

gainbegiratzea.

Baina

badira

beste

batzuk

zorrotzagoak, esate baterako, sare sozialak eta txateatzeko eta mezularitzako
aplikazioak debekatzea.

"Nikusteduterabileraonaketaokerrakzeindirendakitenfamilietanematen
dituztelajarraibideak,baina,orohar,horgeratzendakontua,orokorrakizatendira,
bainaezdiranahikoa"(Gurasoelkarteenfederazioak).

"Niribehingurasobatekesanzidanegunerogainbegiratzenzuelaalabarenmugikorra;
mugikorrahartuetadenabegiratzendion,WhatsAppaerebai.Harritueginnintzen.
Halakorikegitenduenpertsonabakarradagukdakigula"(Heldutasunteknologiko
ertainekoGipuzkoakoikastetxeetakoirakasleak).
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4. Nola erabiltzen dituzte?
¾ Haur gehienek modu oso autonomoan erabiltzen dituzte IKTak, inork kontrolatu
gabe. Kontrol falta azaltzen duten arrazoiak argitzeko faktoreen artean aipatu
ditzakegu, batetik, gurasoen ezjakintasuna edo prestakuntza eza; eta, bestetik,
Internetera

edonon

konektatzeko

aukera

zabaldu

izana,

mugikorren

konektibitaterako Interneteko tarifa finkoak hedatu direnez geroztik. Horren
ondorioz, lehen Internet nola erabiltzen zen zaintzeko mahai gaineko
ordenagailua etxean guztiek ikusteko tokian jartzen bazen, egun alferrik da hori
egitea.

"Egunetxekoordenagailugehienakeramangarriakdira,etatabletakerebadituzte.
Lehenegongelanegotenzenordenagailuaegundesagertzekozoriandago"
(HeldutasunteknologikoaltukoGipuzkoakoikastetxeetakoirakasleak)

"Inorkezdieazaldu,gurasoekeree;eskolangehiagoalagutxiagokontrolatzenda,
bainageroetxeradoazetaezduteezelakokontrolik"(Heldutasunteknologiko
ertainekoBizkaikoikastetxeetakoirakasleak).

"GurasoekezdakitezeintresnaerabildaitezkeenInterneterakoetasaresozialetarako
sarbideraerabatekoaezdadinizan.Adibidez,telebistaikustendaudenean,kanala
aldatuetazenbaiteszenakendaitezke,bainamugikorreanezdahainerrazagaiak
murriztea"(HeldutasunteknologikoaltukoGipuzkoakoikastetxeetakoirakasleak).
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4. Nola erabiltzen dituzte?

GurasoekezarritakogainbegiratzeǦneurri
garrantzitsuenak

1. Jarraibideak ematea: aholkuak, oinarrizko
gomendioak (zentzua erabiltzea).
2.

Ordutegiak ezartzea.

3. Sare sozialak eta txateatzeko eta mezularitzako
aplikazioak erabiltzea debekatzea.
4.

Etxeko gune komunak erabiltzea.

5. Mugikorraren edukiak gainbegiratzea.
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2.Kapitulua

2.Ǧ LHko6.etaDBHko1.
mailakoikasleenjarrera
pribatutasunaetadatu
pertsonalenbabesaren
aurrean,IKTenerabileraren
testuinguruan.

1. Ulertzen dute zein garrantzitsua den pribatutasunaren eta
datu babesaren kontzeptua?
2. Zergatik gertatzen da hau?
3. Zein arrisku egoera ekar dezake honek?
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Ikasleen jarrera pribatutasuna eta datu pertsonalen babesaren aurrean, IKTen
erabileraren testuinguruan.
1. Ulertzen dute zein garrantzitsua den pribatutasunaren eta datu
babesaren kontzeptua?
Sare sozialak eta mezularitza eta txat zerbitzuak erabiltzea osoǦoso lotuta dago
pribatutasunarekin eta datu babesarekin; alde batetik, horietan erregistratzeko, bete beharreko
baldintzekin eta pribatutasun politikarekin hirurek dituzten irizpideengatik; eta,bestetik,
pertsonek haien borondatez bertan jarri nahi dituzten edo bertatik bidali nahi dituzten
irudiengatik. Esan behar da 11 eta 13 urte bitarteko ikasleek pribatutasunari eta datu babesari
buruz agertzen duten sentsibilizazio mailaz, hezkuntza komunitatea bat datorrela hiru alderdi
hauek aipatzean:

¾ Badirudi

ezdituztela barneratuta pribatutasunaren

eta datu babesaren

kontzeptuak, eta intimitatea zer den ere ez dutela ondo ulertzen; eta sentsazio
hori are larriagoa da sare sozialen eremuaz ari garenean.

"Ustedutepribatutasunagauzafisikoakdirela,haiengauzak;bainaez
informazioaetadatuak;ustedutezetz,ezdirelagauzahorietazjabetzen".
(HeldutasunteknologikoertainekoBizkaikoikastetxeetakoirakasleak)

"Nikustedutgauregunezinezkoadelabereizteazerdenesparrupublikoaeta
zerpribatua.Publikoanonhastendenfinkatzenduenmugaosolausoada,
eta,zenbaitetan,jolaseanaridirela,igaroegitendutemuga"(Heldutasun
teknologikoertainekoArabakoikastetxeetakoirakasleak).
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Ikasleen jarrera pribatutasuna eta datu pertsonalen babesaren aurrean, IKTen
erabileraren testuinguruan.
1. Ulertzen dute zein garrantzitsua den pribatutasunaren eta datu
babesaren kontzeptua?
¾ Horretaz gain, hezkuntza komunitateak dio arriskutsuena dela ez direla inondik inora
jabetzen Interneten egiten dutenak etorkizunean ekar ditzakeen ondorioez. Ikasleek
badakite nola dabiltzan eta zertarako balio duten, baina ez dira gai erabileraren
ondorioak ikusteko, ez eta sare sozialetan izandako zenbait jarrerak ekar ditzaketen
arriskuak ere.

"Nikezindutbestepertsonabatordezkatu,ezinnaizibiliesatenbestebatnaizela;
etagazteakezdiraarriskuhorretazjabetzen".(Heldutasunteknologikoertaineko
Gipuzkoakoikastetxeetakoirakasleak)

"EzdakiteosoondozerǦnolakoinformazioaematenduten,nolakoargazkiak,
bideoak...bidaltzendituzten.Haieiburuzkokontuakjakinaraztendituzte,etahori
ezdahorgeratzen.Auskalonorainoheldaitekeen".(Heldutasunteknologiko
ertainekoBizkaikoikastetxeetakozuzendariak)
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Ikasleen jarrera pribatutasuna eta datu pertsonalen babesaren aurrean, IKTen
erabileraren testuinguruan.
1. Ulertzen dute zein garrantzitsua den pribatutasunaren eta datu
babesaren kontzeptua?
¾ Era berean diote arriskuez ez badira jabetu eta ez badituzte barneratu, ez dela
kontzeptuei buruzko informaziorik ez dutelako jaso; izan ere, hartu beharreko neurriei
eta saihestu beharreko arriskuei buruzko nahikoa informazio eta mezu eman zaie.

"Badakitesartzendutenakarriskuaduela,etasartzendutehorrekurteakemango
dituelahor,etaedonorkerabiliahalizangoduela.Bainajakinarren,ondojabetu
behardirahorretazguztiaz,etaondorioakikusibehardituzte,horibaitahaien
arazoa(HeldutasunteknologikobaxukoBizkaikoikastetxeetakoirakasleak)

"Semebatdutetaaskotanesatendiot<<argazkibatjarriduzu.Badakizuerabili
egindezaketela>>,etaberakerantzutendit<<ederratontakeriaama,niriezdit
inportaagertzea>>(Gurasoelkarteenfederazioa)
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2. Zergatik gertatzen da hau?

Lehenago esan dugu, elkarrizketan parte hartu duten kolektiboen esanetan, 11 eta 13 urte
bitarteko ikasle gehienek gutxi gorabehera baino ez dituztela ulertzen pribatutasunaren eta datu
babesaren kontzeptuak; eta, gainera, ez dira ohartzen Interneten, sare sozialetan eta
mezularitza zerbitzuetan (WhatsApp) egiten dutenak etorkizunean izan ditzaketen ondorioez.
Atal honetan aurkeztuko ditugu zein diren egoera hori azaltzen duten 5 faktore nagusiak, guraso
elkarteen federazioen eta ikastetxeetako irakasleen eta zuzendaritza taldeen ustez:

Zergatikez
diren

1. Intimitatearen ordez, extimitatea bultzatzen duten
balio sozialak.
2.

Heldutasun prozesua eta bizitza esperientzia murritza.

jabetzen.
Faktoreak.

3. "Lagun taldearen"
segurtasunǦhesia izatea.
4. Sarean izandako jarrerak hutsaltzea
eta erlatibizatzea (jolasa).
5. Informazioa bilatzeko eta manipulatzeko
tresnen berri ez izatea.
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2. Zergatik gertatzen da hau?
1. Balio sozialak. Hezkuntza komunitatearen ustez, intimitatea modatik pasatu da, eta
extimitateari utzi dio tokia. Egun gizartean indarra hartu duten balioek garrantzi
handiagoa ematen diote gauzak erakusteari gordetzeari baino; eta horri gehitzen
badiogu sareak eskaintzen duen zabalkunderako aukera, gazteentzat erraza da esan
dugun bezala jokatzea. Horrez gain, hezkuntza komunitateak dio balio horien ondorioz
publikoa zer den eta pribatua zer den bereizten duen muga lausotu egin dela; baina
ez bakarrik ikasleen aldetik; izan ere, gauza bera gertatu baitzaie erreferenteak izan
beharko ziren figurei ere, hau da gizartea eredu izan behar direnei (idoloei, pertsonaia
ospetsuei...) eta gurasoei ere bai.

"Badirudibizitzarenpribatutasunadesagertuegindela;ematendu"guai"edonormal
jokatzeadeladenboraguztianirudi,dokumentazioetaabarrenbidez...egitenari
garenaesatenibiltzeaetengabe,sentimenduakizannahizedozerizan"(Heldutasun
teknologikoaltukoGipuzkoakoikastetxeetakozuzendariak)

"NeskaǦmutilekezdituzteulertzendatuenetapribatutasunarenbabesariburuzko
kontzeptuak.Gainera,extimitateabehardute,ezintimitatea.Extimitatea
intimitatearenkontrakoada."(HeldutasunteknologikoertainekoBizkaiko
ikastetxeetakoirakasleak)
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2. Zergatik gertatzen da hau?

¾ Elkarrizketatutako eragile gehienek uste dute badirela zenbait guraso
semeǦalabentzako eredu onak ez direnak, semeǦalabek egiten dituzten
akats berak egiten dituztelako Interneten dabiltzanean.
"Heldubatzukezduteosoondokontrolatzen.IkusdezakezuFacebooken
argitaratzenduteninformazioapertsonaladela,adibidez,oporretakoargazkiak.
Gurasoekgarrantzirikezbadieteematenhalakogauzei,semeǦalabekereez"
(HeldutasunteknologikobaxukoBizkaikoikastetxeetakoirakasleak)

"Gukezinduguereduizan,gukgeukhautsidugulakooreka"Guhartzen
bagaituzteeredutzat,ezinizangodutebereizizerdenpribatuaetazerpublikoa;
ustedutikustendutenaegitendutela"(Heldutasunteknologikoertaineko
Arabakoikastetxeetakoirakasleak)

¾ Eta gazteek dituzten idoloak eta erreferenteak ere ez dira eredu onak;
izan ere, horiek sare sozialetan egiten dutenak gehiago indartzen baitu
honako uste hau: "erakusten duenak arrakasta duela eta arrakasta
duenak erakutsi egiten duela".
"Komunikabideekhorixesustatzendute,denapartekatubeharra;telebista
piztuordukoikustendituzupertsonaiaospetsuak,sasiospetsuak,etengabe
elkarrimezuakbidaltzen.Gazteekikustendutenorizannahibadute,existitu
nahibadute,gauzaberaeginbehardutela"(Heldutasunteknologikobaxuko
Bizkaikoikastetxeetakoirakasleak)
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2. Zergatik gertatzen da hau?

2. Ondorioez jabetzea eragozten duen beste faktore batzuk ikasleen heldutasun prozesua eta
bizitza esperientzia dira. Guraso elkarteek aipatu dute kontzeptu hauek ulertzen oso zailak
direla lehen hezkuntza 6. mailako eta bigarren hezkuntzako 1. mailako ikasleentzat; 3. mailan,
ordea, bizitzako ibilbidea apurtxo luzeagoa izan denez, prestatuago daude kontzeptuok
ulertzeko eta barneratzeko.
"Ezdirakonturatzen.DBHko3.mailatikaurrerahastendirakonturatzen.Baina,5.,
6.,1.eta2.mailetanezerereez.Ikaragarriada.Denetarikpasatzendioteelkarri,
argazkiak...elkariraintzenibiltzendira,edozeinastakeriaesatenduteezelako
beldurrikgabe..."(Gurasoelkarteenfederazioak).

3. Hirugarrenez, aipatu dute antzematen dela "lagunǦtaldeak"pribatutasun sentsazioa eta
ingurune seguruaren sentsazioa ematen diela Interneten dabiltzanean. Horrek esan nahi du
gazteek uste dutela bidaltzen edo argitaratzen dituzten edukiak lagun taldearen babespean
gordeta egongo direla beti (WhatsApp taldea, Tuentiko kontaktuak...), eta ez zaie burutik
pasatzen hortik kanpora agertu daitezkeenik; baina, askotan gertatzen da hori.

"Ezzaieiruditzenargitaratzendutenahainpublikoadenik.Pribatuagoadelauste
dute;zerapentsatzendute:<<laguntzakodaeta!>>.Baina,kontuz,650lagun
badituzte...Haienburuakbabestekoesatendutenlehenengogauzada<<bainaezin
duedonorkikusieta!>>(HeldutasunteknologikoaltukoGipuzkoakoikastetxeetako
irakasleak).
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Ikasleen jarrera pribatutasuna eta datu pertsonalen babesaren aurrean, IKTen
erabileraren testuinguruan.
2. Zergatik gertatzen da hau?
4. Hezkuntza komunitateak beste hau ere esan du: ikasleek joera handia dutela Interneten
dituzten portaerei garrantzia kentzeko, jolas moduan hartzen dutelako. Hau da, uste dute
sareak ez duela merezi bertatik bertara egiten ditugun harremanetarako guneek merezi duten
seriotasun bera; eta, guztiz desinhibituta, txoriburu eta lotsagabe ageri dira.
"1.mailakogelanesandidateneskabatekbereburuarenargazkibatbidalizuela
WhatsAppbidezetabularretakobistanzegoela.Neskahorriesanezgeroegindakoaz
hausnartzeko,etagaldetuzgeroeaargazkiajarrikolukeengelakoohartaulan,
eskandaluadelapentsatukozuen"(HeldutasunteknologikoaltukoGipuzkoako
ikastetxeetakoirakasleak)
"Ordenagailuanzaude,nahiduzunaesatenduzu...distantziahandiadago,urrutizaude,
ezzaudebertan...Nibaditutzenbaitikasleosolotsatiak,bainasaresozialetanoso
bestelakobizimodudutenak.Ezdaanonimatua,urruntasunadasegurtasunaematen
duena"(HeldutasunteknologikoertainekoBizkaikoikastetxeetakoirakasleak).

5. Azkenik, azpimarratu dute ikasleek ezer gutxi dakitenez sarean dagoen informazioa bilatu eta
manipulatzeko tresnei buruz, horrek ere ez duela laguntzen prebentzioko neurriak hartzeko.

"ProbakegitendituguneanetahaieiburuzkoinformazioabilatzenduguneanInterneten,
harritutageratzendiraikustenduteneansareakzenbatdakienhaieiburuz.Zeraesaten
dute:<<bainaargazkihoriduelaurtebatzukzintzilikatunueneta!>>”(Heldutasun
teknologikoertainekoBizkaikoikastetxeetakoirakasleak).

38

Ikasleen jarrera pribatutasuna eta datu pertsonalen babesaren aurrean, IKTen
erabileraren testuinguruan.
3. Zein arrisku egoera ekar dezake honek?
Faktore horien gabeziak dakarren ondorioa da ikasleak ez direla jabetzen Interneten
egiten dutenak arriskuak eta ondorioak izan ditzakeela. Irakasleak, zuzendariak eta
gurasoak bat datoz esatean horren ondorioz, ikasleek arriskuko jarduerak burutzen
dituztela:

1. Datu sentsibleak argitaratzea.
Ikasleen
arrisku
jarrerak

2. Profil faltsuak sortzea.
3. Pasahitzak zaintzeko ardura gutxi izatea.
4. Bakoitzak bere datuak behar bezala ez kontrolatzea
ordenagailu publikoetan.
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Ikasleen jarrera pribatutasuna eta datu pertsonalen babesaren aurrean, IKTen
erabileraren testuinguruan.
2. Zergatik gertatzen da hau?
¾ Datu pertsonalak argitaratzen dituzte sarean, pertsona batzuk jakiterik nahi ez
duten datuak ere bai.

"IazikaslebatekTwitterbidezesanzuenhomosexualazelaetaezzuelaamak
jakiteriknahi.Etagugeuereenteratueginginen".(Heldutasunteknologikoaltuko
Gipuzkoakoikastetxeetakoirakasleak).

¾ Ez dituzte pasahitzak zorrotz zaintzen, eta erraz ateratzeko modukoak izaten
dira; gainera, zenbaitetan, lagunekin ere partekatzen dituzte.

"Inozoegiakdira,jaiotzedataetatokiaerabiltzendituztepasahitzetaneta
segurtasungalderanamarenabizena"(HeldutasunteknologikoertainekoBizkaiko
ikastetxeetakoirakasleak).

¾ Ez dute ondo erabiltzen“saioa itxi” aukera partekatutako ordenagailuen bidez
sare sozialetako profiletara edo posta elektronikoetara sartzen direnean.
"ZenbataldizgertatuzaigunGmailensartzeaetaaurrekokontuazabalikikustea,ez
dutelakoondoitxi"HeldutasunteknologikoertainekoGipuzkoakoikastetxeetako
irakasleak)
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Ikasleen jarrera pribatutasuna eta datu pertsonalen babesaren aurrean, IKTen
erabileraren testuinguruan.
2. Zergatik gertatzen da hau?
Edozelan ere, eta esanak esan, bada azpimarratzeko alderdi positiborik ere, hau da, hezkuntza
komunitate osoa bat dator esatean azken urteotan asko hasi dela ikasleek pribatutasunari eta
datu babesari buruz dakitena. Eskoletan egin den lanak eta komunikabideetan agertu diren
berriek ere eragin handia izan dutela diote.

"Biurtetanhobekuntzahandiaigarrida.Duelabizpahiruurtekontubatirekinahi
bazuten,irekiegitenzuten.Orainberriakentzundituzte,lekubatzuetangauzak
gertatudirela.Konturatudirabadirelaeginbeharezdirengauzak"(Heldutasun
teknologikobaxukoArabakoikastetxeetakozuzendariak)
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3.Kapitulua

Gurasoakzenbateraino
daudenarduratutasemeǦ
alabenpribatutasunazeta
datupertsonalenbabesaz,
IKTenerabileraren
testuinguruan.

1Zenbaterainodaudekezkatuta?

2.Nolabideratzendutekezka?
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Gurasoak zenbateraino dauden arduratuta seme-alaben pribatutasunaz eta
datu pertsonalen babesaz, IKTen erabileraren testuinguruan.

1 Zenbateraino daude kezkatuta?
• Eragileek adierazitako iritziak ikusita, esan daiteke egon badagoela kezka ezkutua edo
kontzeptuala. Gurasoek komunikabideen bidez dakiten arriskuen zati baten berri, baina gero
ez da benetako ardurarik ikusten, eta ez dituzte neurriak hatzen. Hainbat arrazoi daude hori
gertatzeko:

1.

Ez dakite nola erabili IKTak eta zein aukera ematen
dituzten.

2.

Arretaren jomuga da zenbat erabiltzen dituzten eta nola.

3.

Ez dute barneratuta behar bezala erabili ezean, zein
ondorioak etor daitezkeen.

4.

Kezkatuago daude semeǦalabek "konektatuta egon
ezean" izan ditzaketen ondorio sozialez.

Ezkutuko
kezka
azaltzen
duten
faktoreak
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Gurasoak zenbateraino dauden arduratuta seme-alaben pribatutasunaz eta
datu pertsonalen babesaz, IKTen erabileraren testuinguruan.

1 Zenbateraino daude kezkatuta?
¾ Hain gutxi dakitenez IKTei buruz, ez dira konturatzen semeǦalabek egokiak ez
diren edukiak ikusten edo aplikazioak erabiltzen ibil daitezkeela telefono
mugikorraren bidez. Gainera, semeǦalabek ez diete gurasoei esaten zertan ari
diren sarean, konfiantza faltagatik.

"EzdirakonturatzenzerdenumeabakarǦbakarrikuzteaInternetzabalǦzabalik
duela;gauzagogoraskoaurkituditzake,ezbakarriksexua,gauzagogorragoaketa
larriagoakerebai".(Gurasoelkarteenfederazioak).
"ZenbatgurasokdakitekontrolatzensemeǦalabekzertxateatzenduten?Hainzuzen
ere,gurasoaskokezdakitesemeǦalabekTwitteralaFacebookdutenere.Askotan
kasualitatezenteratzendira.Zeinsaresozialetandaudenjakingabebizidira".
(HeldutasunteknologikoaltukoGipuzkoakoikastetxeetakozuzendariak).

¾ Oro har, gehiago begiratzen dute zenbat denbora ematen duten zertan baino.
Gurasoak arduratuta agertzen dira IKTak eta telefono mugikorra asko erabiltzen
dituztelako, eta ez dute ikusten non dabiltzan eta zer ari diren jasotzen edo
bidaltzen.
"Nikustedutgurasoakarduratzendirelaorduaskoematendituztelakohaurrek
Interneten,etaberdindiezertandabiltzan.Denboraaskoematenbadute
kezkatzendira,horrekikasketetaneraginabadauka,behintzat"(Heldutasun
teknologikoertainekoGipuzkoakoikastetxeetakoirakasleak).
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Gurasoak zenbateraino dauden arduratuta seme-alaben pribatutasunaz eta
datu pertsonalen babesaz, IKTen erabileraren testuinguruan.

1 Zenbateraino daude kezkatuta?
¾ SemeǦalabek bezala, ez dute erabat barneratuta sare sozialak behar bezala
erabili ezean, ondorio kaltegarriak etor daitezkeela; eta horren adierazgarri da
gurasoek nola erabiltzen dituzten sare sozialak: nerabeen antzera erabiltzen
dituztelako.
"Gurasogazteaskok12eta23urtebitartekogazteekegitendituztenakats
berakegitendituztesaresozialakerabiltzendituztenean.Nerabeakbalira
bezalajokatzendute..."(Gurasoelkarteenfederazioak).

¾ Gurasoei buruhauste handiago ematen diete 11Ǧ13 urte bitarteko gazteei
mugikorra eta Internet kenduz gero jasan ditzaketen ondorio sozialek
(bazterketa), tresnok txarto erabiltzeagatik etor daitezkeen kalteek baino.

"Gukereezdakiguzeregin,semeǦalabekeskatutakozerabatda...Kentzen
badiozu,ezdakizuhorrekeraginikizangoduenlagunekin;ezdagoargizerden
hobe,emateaalakentzea".HeldutasunteknologikoertainekoGipuzkoako
ikastetxeetakoirakasleak)
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Gurasoak zenbateraino dauden arduratuta seme-alaben pribatutasunaz eta
datu pertsonalen babesaz, IKTen erabileraren testuinguruan.

1 Zenbateraino daude kezkatuta?
• Hasieran batean kezka ezkutua edo kontzeptuala bada ere, benetakoa bihur daiteke amak
edo aitak berari eragiten dion arazo batekin topo egiten badu (biktimaren aita ala ama izatea,
semeǦalabaren ikastetxean arazoren bat egotea) edo komunikabideetan entzundako
gertakariek eraginda, entzundakoarekin identifikatuta sentitu daitezkeelako (biktima eta
seme edo alaba adin berekoak izatea adibidez).
"Tartekabatenbatagertuahalizandakezkatuta;baina,halakorikgertatubada,
arazohandirenbategondelakoizanda,adibidez,ikaslerenbatekzerbaitgrabatu
duelakoedobatenbatiburuzgaizkiesakaaridelako..."Heldutasunteknologiko
altukoGipuzkoakoikastetxeetakozuzendariak)

• Gainera, esan daiteke gurasoek erantzukizun handia dutela era honetako arazoetan, haiek
bultzatuta eskuratzen dituztelako semeǦalabek telefono mugikorrak, gurasoek uste dutelako
mugikorren gaineko kontrola dutela, eta uste okerra da hori.

¾ Gurasoek uste dute mugikorra semeǦalabak kontrolatzeko tresna aproposa
dela; baina, hasiera batean kontrolǦtresna egokitzat jotzen dena, azkenean
kontrako erabilera duen tresna bihurtzen da, deskontrolerako tresna. SemeǦ
alabei mugikorrean Internet ipintzean baliogabetu egiten dira ordura arte ondo
funtzionatzen zuten kontrol neurriak, adibidez, Internet etxeko egongelako
ordenagailuan

erabiltzea,

nabigazioaren

historiala

begiratzea,

etxeko

ordenagailuaren iragazkiak, erabilera ordutegia... Norberaren aparailuan
etengabeko konektibitatea dutenez, gehienetan gurasoen ia kontrolik gabe,
modu autonomoan erabil dezakete.
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Gurasoak zenbateraino dauden arduratuta seme-alaben pribatutasunaz eta
datu pertsonalen babesaz, IKTen erabileraren testuinguruan.

1 Zenbateraino daude kezkatuta?

"IkaragarriairuditzenzaitdatuǦtarifajartzeasemeǦalabeimugikorrean.Gurasokez
diraezertazenteratzen.Deabruariateakirekitzenarizaizkie,etagainera200edo
300eurokosmartphoneekindabiltza"(HeldutasunteknologikoertainekoArabako
ikastetxeetakoirakasleak)

"Kontuhandizibiligaragomendioakematen,ordenagailuaondoikustendenleku
bateanipintzekoesan,iragazkiakipini....Alderdihoriekguztiakzainduditugu,baina
segidanInternetdutenmugikorrakemandizkiegu,etahorezdutetrabarik.Lehen
ezinezkoazena,orainegindezakete.Arauakhankazgorajarriditugu"(Guraso
elkarteenfederazioak).

¾ Beste alde batetik, ez dugu uste ikastetxean beharrezkoa denik kontrol tresna
moduan erabiltzeko; izan ere, ikastetxeek badituzte telefonoak, eta edozein
gorabehera badago, gurasoek eta semeǦalabek hitz egiteko erabil daitezke.
SemeǦalabei mugikorra erabiltzen utzia, gurasoek ez dute kontrolatzea lortzen,
kontrakoa baizik, lortzen dena baita arreta galtzeko beste elementu bat
gehitzea, eta kaltegarria izan daiteke eskolaǦemaitzetarako.

"Inoizarazohandiagoaizandugufamiliekinikasleekinbaino.Familiabatzukuste
dutesemeǦalabentzatezinbestekokomunikaziotresnadelatelefonoa,gurasobiek
egitendutelakolan.Bainaikastetxeanbadugutelefonoaeta!"(Heldutasun
teknologikobaxukoArabakoikastetxeetakozuzendariak).
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Gurasoak zenbateraino dauden arduratuta seme-alaben pribatutasunaz eta
datu pertsonalen babesaz, IKTen erabileraren testuinguruan.

2. Nola bideratzen dute kezka?
Hezkuntza komunitateak adierazi du gurasoak kezkatuta daudenean, batez ere bi bide erabiltzen
dituztela kezka bideratzeko:

1. Kontrol mekanismoak
a. Gurasoek zenbat eta gehiago jakin... Laguntza emanez eta
jarraipena eginez
Gurasoen
kezkanola
bideratu

b. Gurasoek zenbat eta gutxiago jakin... Neurri murriztaileak eta
debekuak ezarriz
2. Guraso elkarteei prestakuntza eskaerak eginez

• Bide nagusia da kontrol mekanismoak erabiltzea. Gurasoek bi eratara jokatzen dute semeǦ
alabak kontrolatzeko. Gurasoek zenbat eta gehiago ala gutxiago jakin eta erabili IKTak, era
batera ala bestera jokatuko dute.

¾ Gurasoek zenbat eta gehiago jakin IKTei buruz —normalean lanean IKTak
erabiltzen dituztelako ikasita—, semeǦalabei laguntzeko eta egiten dutenaren
jarraipena egiteko joera handiagoa izaten dute.
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Gurasoak zenbateraino dauden arduratuta seme-alaben pribatutasunaz eta
datu pertsonalen babesaz, IKTen erabileraren testuinguruan.

2. Nola bideratzen dute kezka?
"Gaiazdakitenekondokontrolatzendute.BadakiteIKTakgeratzekoasmozetorri
direlaetasemeǦalabeierakutsieginbehardietelaondoerabiltzen.Informatuegiten
dira,gehiagopartehartzendute,baliabideakeskatzendituzte....Baina,teknologia
horiekinharremanikezdutengurasoakerebadaude,beldurhandiadieteeta
debekatuegitendizkietesemeǦalabei.Wifiarenkableapoltsanhartutaeramaten
dute".(Gurasoelkarteenfederazioak).

¾ Baina, IKTei buruz gutxi dakiten gurasoek, ordea, joera handiagoa dute neurri
murriztaileak hartzeko edo erabateko debekuak jartzeko.

"Erabiltzeadebekatzendiete.Denaedoezerereez.SemeǦalabekgaldetzendutenean
eazergatikezinduten,gurasoenerantzunada<<ezetzetakitto>>.Etaezzenhorrela
izanbeharko"(Gurasoelkarteenfederazioak).

• Beste bide bat da guraso elkarteei prestakuntza eskatzea; hasiera batean gurasoak erabat
blokeatuta daudelako eta ez dakitelako zein neurri hartu eta zein gomendio eman semeǦ
alabei.
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Gurasoak zenbateraino dauden arduratuta seme-alaben pribatutasunaz eta
datu pertsonalen babesaz, IKTen erabileraren testuinguruan.

2. Nola bideratzen dute kezka?
"Gurasoenelkarteetakookustedugugurasoaketengabearizaizkigulaprestakuntza
eskatzen,ulertunahidutelakozeindirenteknologiaberrihorieketazeinsaresozial
dauden,etazereginbehardutenhorienerabilerakontrolatzeko"(Gurasoen
elkarteak).

"GurasoakberakbizitakoarenaraberaheztenditusemeǦalabak;beraz,nikezbadakit
argazkiakmanipulatuegindaitezkeenik,DatuPertsonalakBabesteariburuzkoLegea
dagoenik...nolairakatsikodiotnikniresemeedoalabari?"(Gurasoelkarteen
federazioak).

¾ Guraso elkarteen federazioak bat datoz horretan. Era berean, uste dute azken
urteotan asko hasi dela gurasoen aldetik sare sozialei buruzko eta Interneteko
segurtasunari buruzko prestakuntzaǦeskaera. Gainera, oso ondo baloratzen da
gurasoen parte hartzea ikastaroetan, nahiz eta asko hobetu daitekeen.

"Gurasoekesperimentatuegitenduteikastaroetan,etagehiagonahidute.Urte
mordobatdaramatikastetxeekinlaneanetagurasoaskoikustenditut.Batzuk
gaiarenmendeandaudeladirudi:buruzjakinbehardutedenahonezkero"(Guraso
elkarteenfederazioak).
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4.Kapitulua

Ikastetxeenjarduerak
pribatutasunaetadatu
pertsonalakbabesteko.

1. Zeindaikastetxeenpolitika?
2.

Zeinelementudaudeondoerrotuta?
3. Zeinelementudaudeoraindikerrotugabe?
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Ikastetxeen jarduerak pribatutasuna eta datu pertsonalak babesteko.

1. Zein da ikastetxeen politika?
• EAEko ikastetxeek gertakari sozial konplexu bati egin behar diote aurre, guztiz gertakari
berria da eta etengabe aldatzen ari dena. Gertakariaren ezaugarriak dira, batetik, oso lotuta
dagoela ikasleen pribatutasunaren eta datu pertsonalen babesarekin; eta, bestetik, IKTen
erabilera oso zabalduta dagoela, bai eskola barruko testuinguruan bai kanpokoan. Baina
gertakari horrek berak zailtasun asko dakarzkie ikastetxeei, batez ere pribatutasunerako eta
datu babeserako politika integrala ezartzeko orduan, gerta daitezken gorabehera guztiei
erantzun egokia emateko balio behar duelako.

• Testuingurua ikusita, zuzendarien, irakasleen eta guraso elkarteen federazioen pertzepzioa da
pribatutasun eta datu babesaren politika erabat erreaktiboa dela. Pertzepzio horren atzean
dauden arrazoiak honakoak dira...

¾ "Zerbait gertatu arte ez dugu ezer egiten". (Guraso elkarteen federazioak)
¾ "Adabakiak jartzen dira". (Heldutasun teknologiko ertaineko Bizkaiko irakasleak)
¾ "Arazoak sortu ahala konpontzen dira". (Heldutasun teknologiko altuko Gipuzkoako
ikastetxeetako zuzendariak).
¾ "Arautegi bat dugu, baina gauzak gertatu ahala berritu egiten dugu". (Heldutasun
teknologiko ertaineko Bizkaiko ikastetxeetako irakasleak)
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Ikastetxeen jarduerak pribatutasuna eta datu pertsonalak babesteko.

1. Zein da ikastetxeen politika?
• hezkuntza komunitatearen diskurtsoak agerian uste du batez ere 2 direla ikastetxeek izan ohi
dituzten “problematikak” pribatutasunaren eta IKTen erabileraren ikuspuntutik.

• Internetbidezkojazarpena.
• Irudiengrabazioaetazabalkundea.
¾ Internet bidezko jazarpena edo ziberjazarpena:

 Irainak eta / edo mehatxuak WhatsApp edo sare sozialen bidez.

"Jazarpenajasatenzuenneskabatizangenuen.Edozeresatenzioten.Arazo
nahikoalarriaizanzen.Gertatuizandirapostaelektronikobidezko,Twitter
bidezko...jazarpenak"(HeldutasunteknologikobaxukoBizkaiko
ikastetxeetakoirakasleak)

 Zenbaitetan, identitatea ordezkatuz edo identitate faltsuak erabiliz.

"Benetangauzamakiavelikoakikusiditut.Lehenhezkuntzatikbaztertuta
zeukatenneskabatenikaskideekustezneskatoarekinmaitemindutazegoen
mutikbatenprofilasortuzuten.Pentsadezakezuzelakobarreakegitenzituzten
denekneskakzerbaitesatenzuenean..."(Gurasoelkarteenfederazioak)
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Ikastetxeen jarduerak pribatutasuna eta datu pertsonalak babesteko.

1. Zein da ikastetxeen politika?
¾ Irudien grabazioa eta zabalkundea:
 Argazkiak ateratzea eta bideoak grabatzea dutxetan edo gimnasioetan.
 Baimenik gabe sare sozialetan argazkiak jartzea edo bidaltzea.
 Argazkiak manipulatzea eta sare sozialetan jartzea edo Whatsapp bidez
bidaltzea.
 Irakasleak grabatzea.
"GogoratzendutbatzukargazkibataterazutelaurtebetetzebateanbideoǦ
kontsolaeramangarribatekin.Argazkiarekinjolastuzuten,aplikaziobatzuekin
txanoakipinizizkioten...,gerohasizirenbatabesteariargazkiapasatzen..."
(HeldutasunteknologikobaxukoArabakoikastetxeetakozuzendariak)

"Irakasleakeregrabatuizandituzte.Eaba,EuskoJaurlaritzarenordenagailuek
kameradute.Ordenagailuaematendiezuneanburutik`pasatuereezzaizuegiten
argazkiakaterakodituztenik,bainapantailaribueltaemanetaateraegiten
dituzte"(HeldutasunteknologikoaltukoGipuzkoakoikastetxeetakoirakasleak)

• Azpimarratu behar dugu aparteko kasuak direla eta oso noizean behin gertatzen direla, eta
askotan eskolako testuingurutik kanpo gertatzen dira. Hala eta guztiz ere, halakoak
gertatzen direnean, gatazkak larriak izaten dira tartean gurasoak eta ikastetxeak egoten
direlako, eta ikastetxean bertan ere larritasuna sortzen du. Horrelako gertaeren ondorioz
lortzen da zerbait egitea eta halakoak gehiago ez gertatzeko konponbideak bilatzen saiatzea.

"Grabazioakosonoizeanbehingertatzenda,urteanbehin,betipertsonaberak
dira,etapertsonahoriekinlanegitendugu..."(Heldutasunteknologikoaltuko
Gipuzkoakoikastetxeetakozuzendariak).
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Ikastetxeen jarduerak pribatutasuna eta datu pertsonalak babesteko.

2. Zein elementu daude ondo errotuta?
• Ikastetxeen eguneroko funtzionamenduan badira hainbat alderdi araututa daudenak:
¾ Baimena eskatzea ikasleei argazkiak ateratzeko, argazkiak web euskarrietan edo
katalogoetan... erabiltzeko asmoa badago.
"Gauzapuntualetarakoberariazeskatzenzaie.Gainontzekogauzetarako,matrikulan
eskatzenzaie.Mendirajoatekoedobidaiakegiteko,baimenamatrikulaneskatzen
diegu."(HeldutasunteknologikoaltukoGipuzkoakoikastetxeetakozuzendariak)

¾ Notak ikusteko pasahitza behar izatea.
"Paperezkobuletinbanaematenzaieetagurasoekintranetbidezereeskura
dezakete,etahandituzte.Tartekobideada,paperakentzenjoarekoetadena
elektronikoaizateko.Gurasoekbadakiteseguruagoadela,pasahitzarekinegiten
dela..."(HeldutasunteknologikobaxukoArabakoikastetxeetakozuzendariak)

¾ Ikasleen datu sentsibleak dituzten dokumentuak ondo gordetzea (legezko
dokumentuak, medikuarenak ...)

"Osasuna,delituak,bekadunak...osoǦosobabestutadago.Umeekzailtasunenbat
baduteerebai.Irakasleekereezdutehorienberri".(Gurasoelkarteen
federazioak)

¾ Irakasleen datu pertsonalak gordetzea.
"Ikastetxeakguredatubatzukditu.Bainahorrekezgaitukezkatzen.Ondo
zaindutadaude"(HeldutasunteknologikoertainekoBizkaikoikastetxeetako
irakasleak)
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Ikastetxeen jarduerak pribatutasuna eta datu pertsonalak babesteko.

2. Zein elementu daude ondo errotuta?
¾ Ikastetxeko ekipo informatikoetako nabigazioǦiragazkiak, Hezkuntza Sailak
ezarritakoak.
"HemenEuskoJaurlaritzakiragazkibatzukjarriditu.BadakitezindutelaYoutuben
sartu,bainaezdutinorikusiFacebookenedoTwitterrensartzen"(Heldutasun
teknologikoertainekoBizkaikoikastetxeetakozuzendariak)

¾ Ikasle bakoitzaren identifikazio kodea ordenagailuan sartzeko.
"Ikasleeiordenagailubanaesleitzenzaie,identifikaziokodearekinetagakoarekin".
(HeldutasunteknologikoaltukoGipuzkoakoikastetxeetakozuzendariak)

¾ Pasahitzak eta segurtasun sistemak honakoak kudeatzeko; koaderno digitalak,
ikasleen, irakasleen era gurasoen arteko elkarreraginerako gune birtualak,
ikastetxeko informazioaren atzipena (jarduera egutegia, jardunaldiak, ...)
"Alexian urteroaldatubeharizatendituztepasahitzaknahitaez.Bestesistema
batzukuztendigutepasahitzakmantentzen;hemenez,ordea.Gaineraezindituzu
bikontuizanhelbideelektronikoberariatxikita,iruzurrezkoerabilerarikezdadin
egon"(HeldutasunteknologikobaxukoArabakoikastetxeetakozuzendariak)

¾ Mugiorra erabiltzea debekatzea ikastetxean.
"Jolasorduetanerabilditzakete,bainaeskolaorduetanerabatdebekatutadaude.
Ezinduteatera,ezetaerakustekoere"(Heldutasunteknologikoertaineko
Gipuzkoakoikastetxeetakoirakasleak).
"Legezezindiramugikorrakeraman.Hasierabateanezdutemugikorrik
erabiltzekobaimenik,etaaregutxiagomugikorrakgelanjotzeko"(Heldutasun
teknologikoaltukoBizkaikoikastetxeetakoirakasleak)
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Ikastetxeen jarduerak pribatutasuna eta datu pertsonalak babesteko.

2. Zein elementu daude ondo errotuta?
• Beraz, ikusi dugu ikastetxeek legezko eskakizunei edo arazo sozialei erantzuteko esku hartu
beha izan dutela, eta horren ondorioz IKTak erabiltzeko eta datu pertsonalak atzitzeko
zenbait arau finkatu dira.

FINKATUTAKOPOLITIKA:
IKTǦAKERABILTZEKOETADATUPERTSONALAK
ATZITZEKOARAUAKSORTZEA
IKASTETXEETAN

KONTUHARTZAILETZA
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Ikastetxeen jarduerak pribatutasuna eta datu pertsonalak babesteko.

3. Zein elementu daude oraindik errotu gabe?
• Kontrara, zuzendarien eta irakasleen diskurtsoaren arabera, oraindik ez dira finkatu ikasleek
IKTen erabilera egokiari buruz sentsibilizatzeko balio duten mekanismoak , hain zuzen ere,
horien ahalmenez baliatuz, pribatutasunerako eta datu pertsonalen babeserako eskubide
bermatu ahal izateko.
• Azken finean, kontua da prebentzio politika bat finkatzea, eta balio izatea IKTen erabilera
egokiaren gainean sentsibilizatzeko bai eskolaren testuinguruan bai kanpoan.

FINKATUGABEKOPOLITIKA:

DATUPERTSONALAKBABESTEARIETA
PRIBATUTASUNEKOESKUBIDEARIBURUZKO
ETAIKTǦAKERABILTZEARIBURUZKO
SENTSIBILIZAZIONEURRIAKEZARTZEA

PREBENTZIOA
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Ikastetxeen jarduerak pribatutasuna eta datu pertsonalak babesteko.

3. Zein elementu daude oraindik errotu gabe?
• Aztertu nahi badugu zergatik dioten zuzendariek eta irakasleek gaur egun oraindik
sentsibilizazioa eta prebentzioa ikastetxeetan konpondu gabeko arazoa dela, honako
arrazoiak topa ditzakegu uste horren atzean:

¾ Sentsibilizazio lan planifikatu eta etengabearen falta. Horregatik, askotan
borondate onari esker egiten dira gauzak eta ez jarraibide eta kontsigna argiak eta
estandarizatuak daudelako.

"Ezdaukatgogoangaihoniburuzkoezeregindenik.Nitutoreanintzelakanpaina
bategonzen,jazarpenariburuzkobideobatzukjarrigenizkienhaurrei..."
(HeldutasunteknologikoertainekoBizkaikoikastetxeetakozuzendariak)

¾ Sentsibilizazioaren arloan egiten diren ekimenetan homogeneotasunaren falta.
Horren ondorioz, ezberdintasun handiak egoten dira ikastetxeen artean, eta
ikastetxe bakoitzaren baitan ere bai, irakasle bakoitzaren interesaren eta
inplikazioaren arabera.

"Zuzendaritzataldeaedotaldearentutoreagaiarengaineansentsibilizatuta
dagoenalaez,horrenaraberalandukoedoezdalandukodatuenbabesa.Hain
dutelanerakoeremuzabala..."(Gurasoelkarteenfederazioak)
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Ikastetxeen jarduerak pribatutasuna eta datu pertsonalak babesteko.

3. Zein elementu daude oraindik errotu gabe?
¾ Era

honetako

sentsibilizazio

edukiak

bideratzeko

modu

asko

daude

curriculumean: tutoretzetan, informatika eskoletan, herritartasunerako ikasgaian,
Orientabide Pedagogikoko Sailaren bitartez, hainbat ikasgaitan zeharka jardunez,
elkarbizitza planean, gurasoentzako prestakuntza saioen bidez...

"DBHko1.mailakoekinhastengara.LehenEtikakoikasgaianlantzengenuen,
adibideenbidez.Baina,oraintutoretzetanegitendugu.Urteanbisaioegiten
ditugu,enpresabatenbidez..."(HeldutasunteknologikoertainekoArabako
ikastetxeetakoirakasleak)

¾ Irakasleentzako jarraibide argiak falta dira. Horrek ondorioz, irakasle bakoitzaren
interesaren eta borondatearen gain geratzen da lan hau. "Bakoitzak nahi duenean
eta nahi duen moduan. Irakaslearen arabera".

"Irakasleekesatendutenalaezzeregin...horriburuzpentsatzendutirakasle
bakoitzakerabakitzenduela;ezdagohorriburuzkojarraibideargirik"(Heldutasun
teknologikoertainekoBizkaikoikastetxeetakozuzendariak)

60

Ikastetxeen jarduerak pribatutasuna eta datu pertsonalak babesteko.

3. Zein elementu daude oraindik errotu gabe?
• Azken finean, irakasle gehienen pertzepzioa da prebentzio lana honelakoa dela:

PREBENTZIOLANA....
• "BatǦbatekoa"
• "Jarraibiderikgabea"
• "Borondateoneanoinarritua"
• "Irakaslearenaraberakoa"

...DESEGITURATUAETASENEZKOA
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Ikastetxeen jarduerak pribatutasuna eta datu pertsonalak babesteko.

3. Zein elementu daude oraindik errotu gabe?
• Kontuan hartzen badugu ikastetxe bakoitzaren heldutasun teknologikoa, nabarmendu
dezakegu heldutasun teknologiko altua duten ikastetxeak hobeto ezagutzen dutela IKTǦ
Pribatutasuna binomioak osatutako errealitatea, eta indar handiago jartzen dutela
sentsibilizazioaren eta prebentzioaren dimentsioan.
"Poliziarenaegiteaegokituzaigu,bainaezdutustehoridenikgarrantzitsuena.
Garrantzitsuagoadasentsibilizaziolana,bertanegotea,askohitzegiteahaiekin...
(HeldutasunteknologikoaltukoGipuzkoakoikastetxeetakozuzendariak)

• Esan behar da IKTak ikastetxeko esparru askotan (kudeaketa, komunikazioa, irakaskuntza,
…) sartzeko apustua egiten dutenak hobeto jabetzen direla apustu horrek dakartzan onura
eta arriskuez. Eta horrek erakusten du halakoetan:

¾ Halakoetan sentsibilizazioa curriculumena hobeto txertatuta egoten dela, era
planifikatuago eta koordinatuagoan.
"GaibatzukHerritartasunerakoHezkuntzanlantzenditugu,informatikako
irakasleekinkoordinatuta,denokgauzaberaezerrepikatzeko.Herritartasunerako
Hezkuntzansegurtasunazetapertsonenartekoerrespetuazhitzegitendugu,
bainateknologiaberrieibegira"(HeldutasunteknologikoaltukoGipuzkoako
ikastetxeetakozuzendariak)

"Nireikastetxeanezdagosentsibilizazioarekikobegirunerik.Edozeinmoduz
gabiltza,etaarazoakdaudeneanbakarrikegitenduguzerbait"(Heldutasun
teknologikoertainekoArabakoikastetxeetakoirakasleak)
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Ikastetxeen jarduerak pribatutasuna eta datu pertsonalak babesteko.

3. Zein elementu daude oraindik errotu gabe?
¾ Irakasleentzat ikasgela toki egokia da Interneten erabilera egokiari eta
pribatutasuna errespetatzeari buruzko aholkuak emateko.

"Nikustedutsentsibilizatzeagureirakaskuntzalanarenzatibatdela;sareko
materialakbaimenekinetalizentziekinerabilibehardirelaerakustendiegun
bezala.Azkenaldianargazkieietalineakoelkarrizketeiburuzkokontzientziazio
hitzaldiakematenarigara..."(HeldutasunteknologikoaltukoBizkaiko
ikastetxeetakoirakasleak)

• Azken finean heldutasun teknologiko altuko ikastetxeetan IKTǦPribatutasuna binomioari
ekiteko abiapuntua ez da beldurra izaten, ezagutza baizik.

"Gukezdugusentsibilizaziolanikeginbehar;konponbidearenzatibat,nireustez,
dagaiariburuzondodakienbatenbatekartzeaikasleeihitzegiteko"(Heldutasun
teknologikoertainekoArabakoikastetxeetakoirakasleak)
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5.Kapitulua

LHkoseigarrenmailako
etaDBHkolehenengo
mailakoirakasleenrola
pribatutasunareneta
datupertsonalak
babestearenaurrean,
IKTenerabileraren
testuinguruan.

1. IKTak gela barruan sartu dira?
2.

Nola ikusten dira IKTak aukera pedagogiko moduan?

3. Zein izan behar da irakasleen rola IKTekiko eta pribatutasunarekiko?
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LHko seigarren mailako eta DBHko lehenengo mailako irakasleen rola
pribatutasunaren eta datu pertsonalak babestearen aurrean, IKTen erabileraren
testuinguruan.
1. IKTak gela barruan sartu dira?
• Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailarentzat IKTak geletan sartzea lehentasunezko kontua da,
Eskola 2.0 Programaren barruan. Baina zein da irakasleek honetaz duten pertzepzioa?
Irakasleek esandakoa kontuan hartuta, honako ideiak ondoriozta ditzakegu:

¾ EAEko

ikastetxeetako

geletan

etengabe

sartuz

joan

dira

eginkizun

pedagogikoetarako erabiltzen dituzten hainbat tresna (IKTak).

"Google,DriveetaDocsǦekoaplikazioguztiak,MiicrosoftǦekoarruntenak,software
librekoak,matematiketarakoalgebranespezializatutakosoftwarea...erabiltzen
ditugu...espezialitatebakoitzak,ikasgaibakoitzakberariazkotresnabatduah
hoc"(HeldutasunteknologikoaltukoGipuzkoakoikastetxeetakozuzendariak)

"Lehenhezkuntzanarbeldigitalakerabiltzendituztejada.Gainera,informatikako
gelakdituzte,testutratamendurakoprogramak,kalkuluorriak,datubaseak...
Horiezgain,GoogleEarth,AUTOCAD,gimnasiakoprogramak,blogbatzuk...ere
erabiltzenditugu"(HeldutasunteknologikoertainekoArabakoikastetxeetako
irakasleak)
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LHko seigarren mailako eta DBHko lehenengo mailako irakasleen rola
pribatutasunaren eta datu pertsonalak babestearen aurrean, IKTen erabileraren
testuinguruan.
1. IKTak gela barruan sartu dira?
¾ Esan behar da IKTak gelan zenbateraino sartu maiz ikastetxeko zuzendaritza
taldearen borondatearen eta jarreraren eta irakasleen interesaren eta
motibazioaren araberako erabakia dela. Edozelan ere, ikastetxeen artean
ezberdintasun handiak daude, eta ikastetxe bakoitzean bertan ere bai; eta gerta
daiteke irakasle batek IKTak erabiltzea gelan, eta ikasgai eta maila bereko beste
irakasle bat egotea eta hark ez erabiltzea halakorik bere gelan.

"Bada,esandezakeguIKTakgelansartzekokontuhorretanoraindikhaur
hezkuntzanbezalagaudela;etagerobakoitzarenetabereprestakuntzaren
arabera,esparruizugarrizabaladelako."(Heldutasunteknologikoertaineko
Gipuzkoakoikastetxeetakoirakasleak)

"Irakasleenarteanerreparohandiadagokontuhonekin;izanere,irakasleak
konturatzendiraikasgelanteknologiaberriaksartzeaeztabaidagaiedokoska
berribatdela,norberakkontrolatzenduentokibateansartuetaorainarteegiten
zenuenaberraztertzerabehartzenzaituena"(Heldutasunteknologikoaltuko
Bizkaikoikastetxeetakoirakasleak)

66

LHko seigarren mailako eta DBHko lehenengo mailako irakasleen rola
pribatutasunaren eta datu pertsonalak babestearen aurrean, IKTen erabileraren
testuinguruan.
1. IKTak gela barruan sartu dira?
¾ IKTak gelan sartzea gehien baldintzatzen duten faktoreetako bat da irakasleen
adina eta Internetez duten ezagutza. Beste faktore bat da, aurrekoaren osagarri,
irakasleek zenbaterainoko motibazioa duten ezagutza eta trebetasun berriak
ikasteko.

"Denadadenborakontua,etazeinikasgaiemanbeharduzun,pazientzia.Ikasleen
mailakerebadueragina,gatazkaǦmailak..."(Heldutasunteknologikoertaineko
Gipuzkoakoikastetxeetakoirakasleak)

"Ezdagopertsonabatweborriakikertzenedoikustenzeintresnadaudenikasgai
jakinbatekogaibatedobestelantzeko.Irakasleakberakegitenduikerketa"
(HeldutasunteknologikoertainekoArabakoikastetxeetakoirakasleak)

"Gukhirugarrenmailatikdaukaguarbeldigitalaketahorriburuzkoprestakuntza
jasodugu.Jendeaknahikotxokontrolatzendu.Baina,badirazenbaitlankide
arbelekinburrukanaridirenaketaezinean(Heldutasunteknologikobaxuko
Bizkaikoikastetxeetakoirakasleak)
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LHko seigarren mailako eta DBHko lehenengo mailako irakasleen rola
pribatutasunaren eta datu pertsonalak babestearen aurrean, IKTen erabileraren
testuinguruan.
1. IKTak gela barruan sartu dira?
• ZehatzǦmehatz honako tresnak erabiltzen dira:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MOODLE.
GOOGLE DOCS.
GOOGLE POST.
GOOGLE EARTH.
GOOGLE APPS.
GMAIL.
YOUTUBE.
BLOGAK.
WIKIAK.
PPT.
PREZI.
INSIDE.
WEB QUEST
ARBEL DIGITALAK.
MUGIKORRAK.
…
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LHko seigarren mailako eta DBHko lehenengo mailako irakasleen rola
pribatutasunaren eta datu pertsonalak babestearen aurrean, IKTen erabileraren
testuinguruan.
2. Nola ikusten dira IKTak aukera pedagogiko moduan?
• El discurso del profesorado ante las TICs como alternativa pedagógica evidencia la ausencia
de consenso a este respecto. Taldeko bileretan aldeko nahiz kontrako iritziak jaso ditugu:

¾ Alde positiboa dira:

1.

Berrikuntza pedagogikoaren aldeko apustua izan daitekeela.

2.

Informazioa eta baliabide pedagogiko ugari eskuratzeko berehalakotasuna.

3.

Ikasleen arreta erakartzeko eta ikasleak motibatzeko gaitasuna.

4.

Ikusizko material pedagogikoa eta material praktikoa eskuratzeko erraztasuna.

5.

Gaitasun teknologikoak ikasgelan lantzeko aukera, ez bakarrik

aisialdiko testuinguruan.
6.

Ikastetxea gizartearen koordenatu berean kokatzea

eta antzinako gordetegi izateari.

AUKERETATIKABIATUTAERAIKITAKODISKURTSOA
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LHko seigarren mailako eta DBHko lehenengo mailako irakasleen rola
pribatutasunaren eta datu pertsonalak babestearen aurrean, IKTen erabileraren
testuinguruan.
2. Nola ikusten dira IKTak aukera pedagogiko moduan?

¾ Alde negatiboak dira:

1.

IKTen balio pedagogikoen gainean zalantzak daude.

2.

Itxurari edukiari baino garrantzi handiago ematen zaiola.

3.

Eskolak mantsoago ematen direla, eta horrek helburu pedagogikoak

betetzea zailtzen duela.
4.

Material pedagogikoak prestatzeko ahalegin berezia egin beharra dagoela

ez dagoelako aldez aurretik prestatutako unitate didaktikorik.
5.

Alfabetatu gabeko irakasleei ezinezkoa egiten zaiela

IKTak barneratzea.
6. Maiz "legea urratu" beharra egoten dela hainbat tresna erabiltzeko,
esate baterako, gmailǦa.

ZAILTASUNETATIKABIATUTAERAIKITAKODISKURTSOA
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LHko seigarren mailako eta DBHko lehenengo mailako irakasleen rola
pribatutasunaren eta datu pertsonalak babestearen aurrean, IKTen erabileraren
testuinguruan.
2. Nola ikusten dira IKTak aukera pedagogiko moduan?
• Heldutasun teknologiko handiko ikastetxeetan IKTak gelan sartzeak dakartzan alderdi
positiboak azpimarratzen dituen diskurtsoa da nagusi. Gainontzekoetan, ordea, irakasleen
diskurtsoak aldeko zein kontrako elementuak ditu.

• Heldutasun teknologiko altua duten zentroek joera handia dute...

¾ Tresna eta baliabide teknologiko kopuru handiagoa erabiltzen dute eta
konplexuagoak (Google Apps).
"ErabakigenuenGoogleAppsǦenaldekoapustuaegitea.Kontukorrontepropioa
duguGooglen,etaikastetxekokontuguztiakadministratzenlaguntzendigu.
Arazobatdaezjakiteaikasleekkontukorronteaizandezaketenalaez;baina,
GoogleAppsǦengurekontrolpeandago,legez"(Heldutasunteknologikoaltuko
Bizkaikoikastetxeetakoirakasleak)

"Google,Sites,Doc...aplikazioguztiakerabiltzenditugu,blogeiburuzkoWix
aplikazioa,Moddle,Youtubekanalpribatubatzuk..."(Heldutasunteknologiko
altukoGipuzkoakoikastetxeetakoirakasleak)
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LHko seigarren mailako eta DBHko lehenengo mailako irakasleen rola
pribatutasunaren eta datu pertsonalak babestearen aurrean, IKTen erabileraren
testuinguruan.
2. Nola ikusten dira IKTak aukera pedagogiko moduan?

¾ Irakasle geletan IKTen erabilerarekin inplikatuta dauden irakasle gehiago izaten
dituzte, IKTen onurak barneratuta dituztelako.
"Geureburueihelburumoduanjarrigenienbarrukoerabilerakogauzakerabiltzea,
esatebaterako,postaelektronikoaetaegutegia.Gauzaerrazak,edonork
erabiltzekomodukoak,bizitzaerrazagoaegitendigutelaikusteko.(Heldutasun
teknologikoaltukoBizkaikoikastetxeetakoirakasleak)

"Gumugikorrarenerabilerapedagogikoabultzatzenarigara.Ondoikustendugu.
Adibidez,aurrekobateanirakaslebatekesanzidanezzelabeharrezkoahiztegiak
erostea,nahikoadelaikasgelaramugikorrakeramateaetahanbilatzeatopatu
behardutenhitza"(HeldutasunteknologikoaltukoGipuzkoakoikastetxeetako
irakasleak)

¾ Gaiaren aldeko, eta epe luzerako, apustu garbia egiten duten zuzendaritza
taldeak izaten dituzte.

"Badiraurtebatzuk,etahaulaugarrenurteadutzuzendaritzan,teknologia
berrienerabatekoberregituraketaegindugula.Ezbakarrikordenagailu
eramangarriaksartuditugulako,lineakobaliabideetamaterialdidaktikogehiago
erabiltzeagatikbaizik,adibidez,Moodle..."(Heldutasunteknologikoaltuko
Gipuzkoakoikastetxeetakozuzendariak)
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LHko seigarren mailako eta DBHko lehenengo mailako irakasleen rola
pribatutasunaren eta datu pertsonalak babestearen aurrean, IKTen erabileraren
testuinguruan.
3. Zein izan behar da irakasleen rola IKTekiko eta pribatutasunarekiko?
• Lehen hezkuntzako 6. mailako eta bigarren hezkuntzako 1. mailako irakasleek aztertzen
dutenean ea zein rol duten IKTeak eta pribatutasuna binomioaren arloan, bi multzo nagusi
bereizten dituzte:
ORIENTABIDEA/KONTZIENTZIAZIOA

ZAINTZA/KONTROLA

• Informatzea.
• Aholkatzea.

• Arauakgogoraraztea.

• Zalantzakargitzea.

• Arauakbetearaztea.

• Adibideakjartzea.

• Zigortzea.

• Benetakoetagertukokasuezbaliatzea.
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LHko seigarren mailako eta DBHko lehenengo mailako irakasleen rola
pribatutasunaren eta datu pertsonalak babestearen aurrean, IKTen erabileraren
testuinguruan.
3. Zein izan behar da irakasleen rola IKTekiko eta pribatutasunarekiko?
• Irakasleen pertzepzioa da orain arte zaintza / kontrol eginkizuna burutu dutela, eta modu
sistematikoan egin dutela:

¾ Mugikorrak konfiskatuz, ikastetxean erabiliz gero.

"Guztizdebekatutadagoikasgelanmugikorrapiztutaedukitzea.Batenbatek
piztutabadauka,hartuegitendiogu,itzalaraztendiogu,konfiskatuetahandik
astebatzuetarajasoegitendute"(HeldutasunteknologikoertainekoArabako
ikastetxeetakoirakasleak)

¾ Ahaleginak eginez ikastetxeko ordenagailuak era desegokian ez ditzaten erabili
(posta elektronikoko kontu pertsonalak, sare sozialak...)

"Badakizu,kontrolatzenibilibeharduzu.Irakasleakinformatikakogelanpantailak
begiratzenibilibehardu.Ezdagobestemodurik"(Heldutasunteknologiko
ertainekoBizkaikoikastetxeetakozuzendariak)

"Adiegotea,arauakbetearaztea,ondoerabiltzeamaterialak,informatikakogela,
pantailadigitalajartzendenean..."(HeldutasunteknologikoertainekoBizkaiko
ikastetxeetakoirakasleak)
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LHko seigarren mailako eta DBHko lehenengo mailako irakasleen rola
pribatutasunaren eta datu pertsonalak babestearen aurrean, IKTen erabileraren
testuinguruan.
3. Zein izan behar da irakasleen rola IKTekiko eta pribatutasunarekiko?
¾ Baina beste berezitasun bat antzeman da: irakasle guztiek ez dutela kontrol
lana egiten, hau da, “badirela irakasle batzuk polizarena egiten dutenak, eta beste
batzuk arazorik nahi ez dutenak eta ezikusiarena egiten dutenak”.

"Denetikdago.Batzukberehalaonartzendutehorrelajokatubehardutelaeta
mugikorrakonfiskatu;bestebatzuk<<nahizetaikusi,ezikusiplantakegiten
dituzte>>;bestezenbaitekbenetanikusiereezduteegiten,ilargiandaudeetaez
duteezerikusten"...(HeldutasunteknologikoaltukoGipuzkoakoikastetxeetako
zuzendariak)

• Kontrara, haien kabuz orientabide / kontzientziazio lana egiten saiatu diren irakasleak traba
batekin egin dute topo, konturatu direlako ez dutela tresnarik zentzuak agindutakoaz
haratago joateko.

"Dakigunadakiguadinagatiketazentzuadugulako,edoadinhorretakosemeǦ
alabakditugulako;etabadakiguarazoaknolakoakizandaitezkeen.Baina,halaere,
zentzuakagintzendigu"(HeldutasunteknologikoertainekoBizkaiko
ikastetxeetakozuzendariak)
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LHko seigarren mailako eta DBHko lehenengo mailako irakasleen rola
pribatutasunaren eta datu pertsonalak babestearen aurrean, IKTen erabileraren
testuinguruan.
3. Zein izan behar da irakasleen rola IKTekiko eta pribatutasunarekiko?
• Gainera, nahi ala ez nahi, hirugarren eginkizun osagarri bat ere burutu behar izaten dute,
arazo edo gatazka bat gertatu izan denean eta ikastetxeko ikasleak tartean egon direnean:
Bitartekotza gurasoekin.

"Kontuazenmehatxuanonimoakeginzituztela.Gurasoekezzekitennorajoeta
ikastetxeraetorriziren.Denakelkartubeharizangenituen.Gerogurasobatek
salaketabatjarrizuendelituazelako,bainaezzenbukaerarainoheldu,neskato
batekonartueginzuelako.Bitartekarilanaegitendugu,bestelagurasoeibide
judizialabainoezzaiegeratzen"(HeldutasunteknologikoertainekoGipuzkoako
ikastetxeetakoirakasleak)

¾ Azpimarratu behar dugu irakasleek ez dutela horrelako gorabeherak kudeatzeko
tresnarik; eta gurasoek ere ez dutenez, ikastetxera jotzeko joera dute arazoa
konpontzeko laguntza eske, nahiz eta eskolaz kanpoko gertakariak izan.

"Normaleanikastetxeanezdahalakorikgertatzen.Ikastetxetikkanpogertatzen
dira.Orduan,kontuanhartubehardaIkasleenEskubideeietaBetebeharrei
buruzkoDekretuakxedatzenduelaikastetxetikkanpokoportaerakzigortuegingo
direla,ikastetxekoelkarbizitzarikalteegitenbadiote.Ikastetxebatzukustedute
gauzabatikastetxetikkanpogertubadaere,ikastetxeakeskuhartubeharduela.
Besteikastetxebatzuk,ordea,ez"(Gurasoelkarteenfederazioak)
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LHko seigarren mailako eta DBHko lehenengo mailako irakasleen rola
pribatutasunaren eta datu pertsonalak babestearen aurrean, IKTen erabileraren
testuinguruan.
3. Zein izan behar da irakasleen rola IKTekiko eta pribatutasunarekiko?
• Baina, oro har, denak bat datoz esatean etorkizunari begira beharrezkoa dela irakasleen
eginkizunen hurrenkera aldatzea, hau da,

BATEZEREIZATEAORIENTABIDE/KONTZIENTZIAZIOERAGILEAK

+
BEHINEDOBEHINIZATEAZAINTZAETAKONTROLERAGILEAK
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LHko seigarren mailako eta DBHko lehenengo mailako irakasleen rola
pribatutasunaren eta datu pertsonalak babestearen aurrean, IKTen erabileraren
testuinguruan.
3. Zein izan behar da irakasleen rola IKTekiko eta pribatutasunarekiko?
• Baina, irakasleek argi ikusten dute rol hori behar bezala betetzeko, batetik, gurasoek jarrera
aldatu beharko dutela; eta bestetik, hainbat zailtasuni egin beharko dietela aurre:

¾ Gurasoei dagokienez, esan behar da ardura handiagoa hartu behar dutela semeǦ
alaben hezkuntzan, irakasleen lana eraginkorragoa izatea nahi bada. Horrek esan
nahi du:

 IKTen balioak irakatsi behar dietela, eta arriskuak ere bai.

"Etxeangomendioaketaazalpenakemanbehardizkiete;geroguklagunduahal
izateko.Nolaerabiliazaltzeadaukate.Gurasoekjakineginbehardutezergertatu
ahalzaiensemeǦalabeiWhatsAppabeharbezalaerabiliezean"(Heldutasun
teknologikoertainekoBizkaikoikastetxeetakoirakasleak)

 IKTak erabiltzeko jarraibideak ezarri behar dituztela, eta horien jarraipena
egin.

"Badagoaraudibat,bainabestebatzuenantzera,ezdabetetzen.Etaurratzen
lehenakgurasoakdira,ezdietelakoutzibeharaldeaneramaten;bainaustedute
utzitasemeǦalabenasalduraketahaserreakbaretukodituztela"Heldutasun
teknologikoertainekoArabakoikastetxeetakoirakasleak)
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LHko seigarren mailako eta DBHko lehenengo mailako irakasleen rola
pribatutasunaren eta datu pertsonalak babestearen aurrean, IKTen erabileraren
testuinguruan.
3. Zein izan behar da irakasleen rola IKTekiko eta pribatutasunarekiko?
¾ Bestetik, irakasleek hainbat zailtasun antzeman dituzte rola behar bezala bete
ahal izateko:

 Ezagutza falta zaiela, eta prestakuntza ere bai, orientabide / kontzientziazio
lana behar bezala burutzeko. Horri gehitu behar zaio "akatsak" egiteari
dioten beldurraren eragina.

"Usteduguezgaudelaprestatuta.Maizhankasartuzegindugueginduguna.Hobe
litzatekegukeginbeharrean,aditubatetorrikobalitz.Pozikhartukogenuke"
(HeldutasunteknologikoaltukoGipuzkoakoikastetxeetakoirakasleak)

 Gehienek ez dakitela zein material edo unitate didaktiko erabil ditzaketen
horretarako. BakarǦbakarrik IKTetako edo informatikako irakasleek aipatu
dituzte

materialak

eskuratzeko

iturriak

direla

KontuzDatos

eta

PantallasAmigas. Irakasle bakanen batek erabili izan du beste honako
materiala: "Erregistratu, sartu, baja eman. Babestu zure pribatutasuna eta
kontrolatu zure datuak. Irakasleentzako baliabidea".

"NiriKontuzDatosalarmistasamarrairuditzenzait,nahikoamalgujokatzen
dudalakoIKTenerabilerarenarloan,bainanahikoaondodaude6.mailanegoteko.
<<PantallasAmigas>>ezdahainalarmistaetaaldepublikozabalagoadupribatua
baino".(HeldutasunteknologikoertainekoBizkaikoikastetxeetakoirakasleak)
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LHko seigarren mailako eta DBHko lehenengo mailako irakasleen rola
pribatutasunaren eta datu pertsonalak babestearen aurrean, IKTen erabileraren
testuinguruan.
3. Zein izan behar da irakasleen rola IKTekiko eta pribatutasunarekiko?

 Uste dutela ziberjazarpenaren protokoloa

dela eskura duten tresna

bakarra IKTek eta pribatutasunak elkarri eragiten dioten kasuetan
erabiltzeko

modukoa.

Horregatik,

"defentsaǦmekanismo"

moduan

erabiltzen dute.
"Ustedutarazobatdelaniretzatgurasoedoikaslerenbatetortzeanireganadatu
babesariburuzkosalaketabategitera,etanikjarribeharbadutprotokoloa
martxan,ikerketaegin,aldeeientzun,ikuskaritzarabidali..."(Heldutasun
teknologikoertainekoBizkaikoikastetxeetakozuzendariak)

 Zenbaitetanitota sentitzen direla era askotako eginkizunak burutu behar
dituztelako, eta gero eta gehiago: irakasle, psikologo, aholkulari,
prestatzaile, era guztietako eremutako aditu, ….
"Nikustedutgudenetanadituakizateanahidutela,etadenaezindaizan.
Horrelakogauzakinformatikakoirakasleakazaldubeharkolituzkeakaso.
Erakusteadaukazerdenordenagailua,zertarakobalioduenetazeindiren
arriskuak".(HeldutasunteknologikoertainekoGipuzkoakoikastetxeetako
irakasleak)

 Falta botatzen dituztela ikastetxeen aldetik jarraibide argiak, ondo jakiteko
zer egin behar duten eta nola.
"Nikezditutargijarraibideak.Inorkezdizkitemanbeharrekourratsakazaldu.Ez
dakitzeindirenEuskoJaurlaritzakezarrinahidituenarauak"(Heldutasun
teknologikobaxukoBizkaikoikastetxeetakoirakasleak)
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LHko seigarren mailako eta DBHko lehenengo mailako irakasleen rola
pribatutasunaren eta datu pertsonalak babestearen aurrean, IKTen erabileraren
testuinguruan.
3. Zein izan behar da irakasleen rola IKTekiko eta pribatutasunarekiko?
 Sentsibilizazio eta prebentzioaren inguruan ardaztutako diskurtsoak beste
eragile batzuen bidez indartu behar dela uste dute, LHko 6. mailako eta
DBHko 1. mailako ikasleengan eragin indar handiagoa duten eragileekin.
"Irtenbidearenzatibatdapoliziaetortzeahitzaldibatematera,ikasleak
konturatudaitezen;tutoreakematenbadu,pentsatzenduteahoberobatdela,
etaezdiraegoerazbenetanjabetzen".(Heldutasunteknologikoertaineko
Arabakoikastetxeetakoirakasleak)
"Deustukoneskabatzuketortzendiraetasaresozialeietadatubabesariburuzko
hitzaldibatematendiete.Osodinamikahurbilaerabiltzendute,etaikasleekparte
hartzendute".(HeldutasunteknologikobaxukoArabakozuzendariak)

• Azkenik, azpimarratu behar da heldutasun teknologiko handiagoa duten ikastetxeak
aurrerago daudela bide honetan, hau da, irakasleak, batez ere aholkulariak, eta ez hainbeste
kontrolatzaileak, izateko bidean. Horren adierazgarri da ikastetxe horietan aztertzen ari direla
ikastetxera mugikorra eramateko debekua bertan behera uztea, eta mugikorra ohiko
baliabide pedagogiko moduan erabiltzea.
"Ikasleekmugikorrakekartzearenaldekogara,horretanurratsakematearenaldeko.
Esperimentatzekoda.Beldurapurtxobatematendu,hasieranbezala,denak
ordenagailuaerabiltzenhasizireneanetagukezgenekieneanInternetenjolasean
ibilikozirenedozer.Bainakontuadaondokudeatzea.Lanpetutabadaude,ezdute
hainbestejolastuko".(HeldutasunteknologikoaltukoGipuzkoakoirakasleak)
"Guezgarapoliziak,ezdakigunolaizanetaalferrikizango
litzateke.Horikontrolatzeaezinezkoada.Emaitzakhobeakdira
hitzegitenbadaetakonbentzitzensaiatuzgero".(Heldutasun
teknologikoaltukoBizkaikoikastetxeetakoirakasleak)
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6.Kapitulua

ZereskatzendioteDatuak
BabestekoEuskal
Bulegoari?

1. Datuak Babesteko Bulegoa ezagutzen dute?

2. Zer eskatzen diote Bulegoari?
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Zer eskatzen diote Datuak Babesteko Euskal Bulegoari?
1. Datuak Babesteko Bulegoa ezagutzen
dute?
• Salbuespenak salbuespen, Datuak Babesteko Euskal Bulegoa ia inork ez du ezagutzen
ikastetxeetan, berdin dio zuzendariak izan, irakasleak izan ala Euskadiko

guraso elkarteen

federazioetakoak izan. Ez dakite Agentziaren eginbeharrak zein diren, eta batez ere kontrol
organotzat daukate. Beraz, ez dute erreferentetzat hartzen, pribatutasunari eta datu babesari
lotutako gaiak konpontzeko orduan.

"GuriereezzaigubururatuAgentziarajotzea,etaAgentziariereezguregana
etortzea.Horregatikdiotsutezdakidalazereskaindezakeen.Ezdituguezagutzen.
Kontrolorganoadeladakigu,nolaedohalaesateagatik;gureerakundeabehartuta
dagodatubabesabetetzen,etahorrenaraberajokatzendugu.(Gurasoelkarteen
federazioak)

"DatuakBabestekoEuskalBulegotik,EuskoJaurlaritakotik,datorren
informazioariharpidetutanago.Informazioabidaltzendidate,ikastetxerako
berariazeskatunuelako"(HeldutasunteknologikoaltukoGipuzkoako
ikastetxeetakozuzendariak)

"Begira,hauekdiraDatuakBabestekoEuskalBulegoakfinkatudizkigun
fitxategiak.Ulertzenezdudanadazergatikjarribehardugunharremanetan
DatuakBabestekoMadrilekoAgentziarekinetaezhemengoarekin.
Hemengoarekinezduguharremanikizan".(Heldutasunteknologikobaxuko
Arabakoikastetxeetakozuzendariak)
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Zer eskatzen diote Datuak Babesteko Euskal Bulegoari?
1. Datuak Babesteko Bulegoa ezagutzen
dute?
• Ikastetxeek zalantzaren bat dutenean, Hezkuntza Saileko Lege Aholkularitzara jo behar
izaten dute; eta guraso elkarteen federazioek IKTen erabilera seguruarekin eta egokiarekin zer
ikusia duten ikastaroak edo lantegiak antolatu nahi dituztenean, enpresa espezializatuetara
jotzen dute, Berritzeguneetara eta Ertzaintzara ere bai.

"Nikustedutzuzendariakzalantzakdituenean,HezkuntzaSailekolege
aholkularitzarekinedoikuskaritzarekinjarrikodelaharremanetan.Nikhitzegin
izandutlegeaholkularitzarekinhalakogaieiburuz,jakitekoziendokumentueta
zeinargazkiargitaratuahalgenituen..."(Heldutasunteknologikoaltuko
Gipuzkoakoikastetxeetakoirakasleak)

"Politikabatdagogaiariburuzkoaraudiguztiarentzat.Ikaragarriada.Dena
eguneratzenarigaraenpresabateklagunduta.Araudiaahalduzunneurrian
menperatzenduzu.Aholkularitzaematendionenpresarikezduenikastetxea...
larriibilibeharda"(HeldutasunteknologikobaxukoArabakoikastetxeetako
zuzendariak)

"Gaihauetakoadituakdaude,etagurekinlaneginizandute.Batzuetan
berritzeguneetakolangileakizandira,bestebatzuetangaihaueiburuzko
prestakuntzaematendutenenpresakedoorganizazioak.Gurekinharremanetan
jartzendira,etaegokiakbadira,prestakuntzaegitendugu"(Gurasoelkarteen
federazioak)
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Zer eskatzen diote Datuak Babesteko Euskal Bulegoari?
2. Zer eskatzen diote Bulegoari?
• Bat datoz eta ia gauza bera eskatzen dute zuzendariek, irakasleek eta guraso elkarteek:
¾ Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarekin lana koordinatua egitea,
ikastetxeei jarraibide argiak eta homogeneoak eman ahal izateko, IKTekin,
pribatutasunarekin eta datu babesarekin lotutako gaiei modu planifikatuan eta
helburu garbiekin heltzeko.

"LehengoeskaeradaHezkuntzaSailarekinharremanetanegondaitezela.Mugi
daitezelaetamailahorretakozerbaiteratu,berritzeguneenbidez,zonaldekaedo
..."(HeldutasunteknologikoaltukoGipuzkoakoikastetxeetakozuzendariak)

"DuelagutxiEuskadikoFamiliarenKontseiluanegonginenetahanesanzutendatu
babesariburuzkoprestakuntzaeginnahizutelagurasoelkarteenfederazioentzat.
GukesangenieneaezzekitenDatuakBabestekoEuskalBulegoakegitenzuenik
hori,Jaurlaritzahandiadelaetaagianezdutelaelkarezagutzen"(Guraso
elkarteenfederazioak)
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Zer eskatzen diote Datuak Babesteko Euskal Bulegoari?
2. Zer eskatzen diote Bulegoari?
¾ Eskatzen dute material pedagogikoa egiteko, IKTak behar bezala erabiltzeari
buruzko sentsibilizazio jardueretarako. Material honako baldintzak izan behar ditu:
 Materialak ez du alarmista izan behar.
"NikezniekesekulagaldetukozeindirenFacebookenikustendituztenbost
arriskuak,aldezaurretikjakingabezeindirenarriskuerakargarrienak.IKTberriak
ezdiraarriskutsuak.Arriskubatzukdakarte,bainaberezezdiraarriskugarriak".
(HeldutasunteknologikoaltukoBizkaikoikastetxeetakoirakasleak)

 Ondo

egokituta

egon

behar

du

ikastetxeetako

benetako

egunerokotasunera.
"Dekalogobategiteajarraibideekin,laburǦlaburra,begikolpebatezikusieta
ulertzekomoduan,etagelakoiragarkiǦoholeanjarri,denonarteanirakurtzeko"
(HeldutasunteknologikoertainekoArabakoikastetxeetakoirakasleak)

 Identifika ditzala eskolaren testuinguruan gehien gerta daitezken arrisku
egoerak edo eragin handiena izan dezaketenak behintzat.
"Argiadierazteadaukate,egoerakantzematenerakustea,jarraipenaknolaegin
etaegoeraknolabideratuazaltzea,benetankonponezinabihurtuarretik"
(HeldutasunteknologikobaxukoBizkaikoikastetxeetakoirakasleak)

 Arriskuak kudeatzeko aholkuak ere ematea.
"Esandezateladatupertsonalenkudeaketaknondikjobeharduenpraktikan,bai
ikastetxeeidagokienezbaiherritarreidagokienez.Argitzeadaukatezeindiren
ikasleeneskubideak,datubabesarenarloandaudenarriskuaketagainontzekoak".
(Gurasoelkarteenfederazioak)
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Zer eskatzen diote Datuak Babesteko Euskal Bulegoari?
2. Zer eskatzen diote Bulegoari?
¾ Antolatzea gurasoentzako sentsibilizazio ekimenak, gursoei azaltzeko semeǦ
alabak IKTen arloan ere hezi behar dituztela eta oso garrantzitsua dela semeǦ
alaben pribatutasuna eta datu pertsonalak babestea, bai eta besteenak ere.

"InformazioaxeheǦxeheegindaematea,zehatzǦzehatz.Ikastetxeetanegotendiren
4arazonagusienakantzemateadaukateetakanpainabategin"(Heldutasun
teknologikoaltukoGipuzkoakoikastetxeetakoirakasleak)

¾ Zehatzago esanda, gurasoen elkarteen kasuan federazioek ere prestakuntza
eskatzen dute, gero haiek ere prestakuntza saioak egin ahal izateko, bai ikasleei
bai gurasoei zuzenduta, prebentzioari begirako sentsibilizazio lana egiteko.

"Familieietaikastetxeeiprestakuntzaetainformazioaematea,bainaezbakarrik
postaelektronikoanlegezkooharrajartzeko...Informazioabaliokoaizateaikasleei
azalpenakematekoprebentzioarloan,etaezgaitezenegontxinpartaksaltoegin
artezain"(Gurasoelkarteenfederazioak)
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Zer eskatzen diote Datuak Babesteko Euskal Bulegoari?
2. Zer eskatzen diote Bulegoari?
• Azkenik, merezi du azpimarratzea ikastetxeak eta guraso elkarteen federazioak prest
daudela Datuak Babesteko Euskal Bulegoren esku jartzeko haien azpiegiturak eta harreman
sarea, sentsibilizazioaren esparruko ekimenak garatzeko bada.

"EuskoJaurlaritzakeskolaerabilinahibadu,gazteaketagurasoakbertan
daudelako,erabilditzala,bereakdiraeta"(Heldutasunteknologikoertaineko
Bizkaikoikastetxeetakoirakasleak)

"Gumaterialabanatzeazarduratuahalgara,azkenfinean,harremansareak
ditugu;izenaetairudiaerebai;gurasoelkarteenfederazioakgutazfidatzendira
esatendieguneangarrantzitsuadela.TransmisioǦuhalbezalaerabilgaitzatela.
Prestakuntzasaioakegitekolokalakerebaditugu"(Gurasoelkarteenfederazioak)

"Gukaldizkaridigitalbatdugu,asteroateratzendena,etazenbaitetanatalbat
dagohainbatgairiburuzkoberriak,bideoak,sentsibilizazioǦkanpainakjartzeko.
InoizWhatsApparekinlotutakogaiakerejarridituguetaeraginaizandute"
(Gurasoelkarteenfederazioak)
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7.Kapitulua

Azkengogoetak
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Azken gogoetak
Ikasleek IKTak erabiltzen dituzte eskolako
testuingurutik kanpo

IKTak orokorrean eta Interneteko konexioa duten mugikorrak
bereziki 11Ǧ13 urte bitarteko ikasleen gizarteratze prozesuaren
funtsezko osagai bihurtu dira. Harreman sozialek eta berdinen
taldearekiko elkarreraginak bultzatu dute tresnon erabilera.

Ikasleen jarrera pribatutasuna eta datu
pertsonalen babesaren aurrean, IKTen
erabileraren testuinguruan.
Nahiz eta informazioa eduki, esan daiteke, hein handi batean,
pribatutasunaren eta datu babesaren kontzeptuak ez direla
gauzatzen modu aproposean lehen hezkuntzako 6. mailako eta
bigarren hezkuntzako 1. mailako ikasleentzat.

Gurasoak zenbateraino dauden arduratuta seme-alaben
pribatutasunaz eta datu pertsonalen babesaz, IKTen
erabileraren testuinguruan.
Era berean, gurasoek ere ez dituzte ondo barneratu IKTen erabilerak
semeǦalabengan

izan

ditzakeen

ondorioak,

pribatutasunari

dagokionez. Horregatik, gurasoen jarrera aldakorra da: batzuetan
sustatu egiten dute nolabait mugikorrak garaia baino lehenago
erabiltzea, beste batzuetan kezkatuta ikusten dira, baina, beneǦ
benetan arduratzen dira arazoak gehiago ala gutxiago zuzenean
ukitzen dituenean.
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Azken gogoetak
Ikastetxeen jarduerak pribatutasuna eta datu pertsonalak
babesteko.

Gehienetan ikastetxeek modu bera dute IKTǦpribatutasuna binomio
berri, konplexu eta aldakorrari aurre egiteko: zerbait gertatzen
denean erreakzionatzen dute (gertatzen diren gauza larrienak
ziberjazarpenarekin eta irudien grabazioarekin eta zabalkundearekin
zerikusia daukate). Eta uste dute komenigarria dela sentsibilizazio
eta prebentzio ekimen unibokoak eta sendoak finkatzea, eta
ikastetxeetako curriculumean behar bezala txertatuta.

LHko seigarren mailako eta DBHko lehenengo mailako
irakasleen rola pribatutasunaren eta datu pertsonalak
babestearen aurrean, IKTen erabileraren testuinguruan.

Esan behar da IKTak gelan polikiǦpoliki sartuz joan diren garaian
irakasleen rola izan dela batez ere zaintzaz eta kontrolaz arduratzea,
IKTeak

erabiltzean

pribatutasunerako

eta

datu

pertsonalen

babeserako eskubidea babesten dela bermatzeko. Baina, gehienek
uste dute hori ez dela haien rola, aholkularitza eta kontzientziazio
rola baizik; nahiz eta, rol hori benetan gauzatzeko, batetik, gurasoen
aldetik konpromiso handiagoa behar den semeǦalabak hobeto
hezteko esparru honetan. Eta bestetik, hainbat oztopo gainditu
behar diren, batez ere, irakasleen prestakuntzarekin zer ikusia
dutenak, rola betetzeko jarraibide faltarekin zer ikusia dutena eta
irakasleen

kolektiboak

esleituta

dituen

ardura

pilaketari

dagozkionak.
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Azken gogoetak

Zer eskatzen diote Datuak Babesteko Euskal Bulegoari?
Hezkuntza komunitateak uste du azterketa honen emaitzak aukera bat
ematen dutela Datuak Babesteko Euskal Bulegoaren eta Hezkuntza,
Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren arteko ekintza koordinatu bat
gauzatzeko, eta horren bidez jarraibide argi eta homogeneoak
eskuratzeko, eta lotzeko ikasleek pribatutasunerako eta datu pertsonalen
babeserako eskubidearekin errespetuz jokatzea. Ahala bada, honako hauek
ere eskatzen dituzte:
• Material

pedagogikoa,

ikastetxeen

benetako

egunerokotasunarekin bat datorrena.
• Ekimenak gauzatzea gurasoak sentsibilizatzeko.
• Guraso elkarteen federazioarentzako prestakuntza.
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