
 
 

2. Komunikazioa eta lankidetza 
2.1 Teknologia digitalen bidezko interakzioa 
 

Komunikazio digitalaren arriskuetan pentsatu  
 
1. Nire sare sozialetarako sarbidean segurtasuna hobetzeko... [Aukeratu erantzun 
zuzena.] 
a) Pasahitzak aldizka aldatuko ditut 
b) Sistemak pasahitza gogoratzea utziko dut 
c) Bi aukerak baliozkoak dira 
 
2. Nola hobetu dezaket nire pasahitzen segurtasuna? [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Pasahitz bera denerako erabiliko dut 
b) Konbinazio alfanumeriko bat erabiliko dut, letra larriak eta xeheak dituena 
c) Zenbaki gogoraerrazak dituen gako bat erabiliko dut 
 
3. Zer da seguruena igorle ezezagunen edo atxikitutako mezu susmagarriak 
jasotzean? [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Zuzenean zabalduko ditut beste ezer egin gabe 
b) b) Spam gisa sailkatzen ditut eta igorleak edo erantsiak birusik ez duela 
egiaztatuko dut. 
c) Interesgarria bada nire kontaktu guztiei bidaliko diet 
 
4. Nola babesten dut nire datu pertsonalen erabilera? [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Online zerbitzu hornitzaileek nola erabiltzen dituzten aztertuko dut. 
b) Online zerbitzuen baldintzak zuzenean onartuko ditut. 
c) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 
 
5. Erabilera publikoko gailu batekin lan egiten amaitzen duzunean: [Aukeratu 
erantzun zuzena.] 
a) Itxi egiten dut, ez dago beste ezer egin beharrik. 
b) Lana bukatu badut, banoa eta kito. 
c) Saio irekiak itxi eta gailua itzaliko dut. 
 
6. Nola hobetu dezaket nire segurtasuna ziberbullyingaren aurrean?[Aukeratu 
erantzun zuzena.] 
a) Partekatzen dudan informazioarekin eta norekin partekatzen dudan kontuz ibiliz 
b) Nire sare sozialetako pribatutasun-aukerak konfiguratuz eta berrikusiz. 
c) Aurreko biak zuzenak dira. 
 



 
 
7. Gailu teknologikoak erabiltzean nire osasuna prebenitzeko eta hobetzeko: 
[Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Orduak eta orduak eman ditzaket erabiltzen, hondatzen ez diren bitartean. 
b) Ordu gutxika, atseden bisuala edo posturala hartzen saiatzen naiz. 
c) Medikuarengana noa 
 
 
Tresna digitalak 
 
8. Komunikazio-tresna digitalak: [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Hainbat pertsonaren arteko komunikazioa eta lankidetza errazten dute 
b) Erabiltzaileari, idatziz ez ezik, bideoen, animazioen eta aurkezpenen bidez 
komunikatzeko aukera ematen diote 
c) Espazio/denbora oztopoak gainditzen dituzte 
d) Aurreko denak zuzenak dira 
 
9. Komunikazio-tresna digitalen abantaila da: [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Entretenimendurako baino ez dute balio 
b) Ikasteko errazak dira, baina ez daude zabalduta 
c) Pertsonen arteko komunikazioa eta harremana errazten dute 
 
 
Hautatu komunikabide egokia 
 
10. Zein komunikabidetan erabiltzen dituzu emotikonoak eta laburdurak? [Aukeratu 
erantzun zuzena.] 
a) Gela Birtualeko foro batean 
b) Sare sozialetako mezu batean 
c) Fakultateko idazkaritzarako email batean 
 
11. Egokia al da Gmail edo Hotmail motako posta komertzialeko kontu bat erabiltzea 
irakasgai bateko irakasleari kontsulta egiteko?[Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Ez, kasu horietan beti posta instituzionala erabili behar duzu 
b) Ez dago arazorik mezua zuzen idatzita badago, ez du garrantzirik erabiltzen 
duzun posta-kontuak 
c) Bai, baldin eta gure izena posta-helbidean identifikatzen bada. 
 
12. Zein komunikabidek ematen du aukera multimedia-elementuak, emotikonoak 
edo laburdurak erraz erabiltzeko? [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Emaila 
b) Bideo-deiak 
c) Sare sozialak 
 



 
 
13. Emotikonoak: [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Beti erabili behar dituzu, gure komunikazioetan nahasteak saihesten dituzte. 
b) Ez dituzu inoiz erabili behar, haurrentzako tresna dira 
c) Testuinguru informal batean, tresna erabilgarria dira 
 
14. Zer abantaila ematen dizu posta elektronikoa erabiltzeak sare sozialen aldean? 
[Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Bat ere ez, ez da sare sozialak bezain berehalakoa 
b) Zure mezuetan gehiago zabaltzeko eta argibide edo laguntza gisa erantsiak 
bidaltzeko aukera ematen dizu 
c) Bat ere ez, ez du emotikonoen erabilera errazten 
 
15. Baieztapen hauetatik, zein da egiazkoa? [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Mezu bera bidal dezakezu, eraldatu gabe, beste bide batzuetatik eta beste 
publiko bati zuzenduta. 
b) Zure mezuaren estiloa ingurunera eta hartzailera egokitu behar duzu, helarazi 
nahi duzun ideia berbera izan arren. 
 
16. Komunikazio informalaren puntu positiboak: [Aukeratu erantzun zuzena(k). Bat 
baino gehiago egon daiteke.]  
a) Burokrazia handitzea 
b) Komunikazioan tentsioa gutxitzen du 
c) Atzeraelikadura handiagoa eta bizkorragoa 
d) Heltzea kostatzen zaio 
 
17. Puntu negatiboak sare sozialetan komunikatzen zarenean: [Aukeratu erantzun 
zuzena(k). Bat baino gehiago egon daiteke.]  
a) Mezua borratu arren, ikusia dago eta harrapatua izan daiteke 
b) Berehalakotasuna 
c) Multimedia-elementuak erabiltzea 
d) Segurtasun-arazoak, pribatutasun-aukerak ez konfiguratzea 
 
18. Hizkuntza formala erabiltzen duzu [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Whatsapp bat idazten duzunean 
b) Irakasleari zalantza bat galdetzerakoan 
c) Klasekideekin komunikatzean 
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