LH amaierarako ikaslearen IRTEERA PROFILA - Konpetentzia digitalak

INFORMAZIOA

KOMUNIKAZIOA

EDUKIA SORTZEA

SEGURTASUNA

ARAZOAK BIDERATZEA

Interneten ibil naiteke informazioa eskuratzeko,
eta informazioa online bila dezaket.
Informazio egokia hautatzeko eta aurkitzeko gai
naiz. TARTEKOA

Zenbait tresna digital erabil ditzaket besteekin Zenbait formatutako eduki digitalak ekoitz
komunikatzeko (adibidez: telefono mugikorra, ditzaket (esate baterako: testuak, taulak,
VoIPa, txata zein posta elektronikoa erabiliz). irudiak, audioak eta abar) TARTEKOA
TARTEKOA

Nire gailuak babesteko oinarrizko urratsak Zenbait arazo konpontzeko teknologia batzuk erabil ditzaket.
erabil ditzaket (esate baterako: birusen
Tresna egokia aukera dezaket ohiko jardueretarako.
kontrako softwarea, pasahitza eta abar).
OINARRIZKOA
OINARRIZKOA

1.2. INFORMAZIOA EBALUATZEA

2.2. INFORMAZIOA eta EDUKIAK
PARTEKATZEA
Badakit fitxategiak eta edukiak inguru
teknologiko xumeen bidez partekatzen (esate
baterako: mezu elektronikoei atxikita
fitxategiak bidaltzea, Interneten argazkiak
igotzea eta abar) OINARRIZKOA

4.2. DATUAK eta NORTASUN DIGITALA
BABESTEA
Badakit online inguruetan niri buruzko zein
beste pertsona batzuei buruzko
informazioak soilik parteka ditzakedala.
OINARRIZKOA

Informazio digitalari dagokionez ditudan
beharrak adierazteko gai naiz. TARTEKOA

1.3. INFORMAZIOA METATZEA eta
BERRESKURATZEA
Informazioa eta edukiak erabiltzea eta metatzea,
berreskurapena errazteko eta informazioa eta
datuak antolatzeko. OINARRIZKOA

2.3 HERRIGINTZAN ONLINE PARTE HARTZEA
Badakit teknologia erabil daitekeela
zerbitzuekin interakzioan jarduteko
(adibidez:gobernua, ospitaleak edo zentro
medikoak, banketxeak)
OINARRIZKOA

2.4 KANAL DIGITALEN BIDEZ LANKIDETZAN
JARDUTEA
Tresna digital xumeak erabiltzen dituzten
pertsonekin eztabaidan jarduteko eta
produktuak lankidetzan sortzeko gai naiz.
TARTEKOA

2.5. NETIQUETTE
Ingurune digitalen bidez besteekin
komunikatzeko oinarrizko printzipio batzuk
ezagutzen ditut OINARRIZKOA
2.6. NORTASUN DIGITALA KUDEATZEA
Nortasun digitalari lotutako onuren eta
arriskuen jakitun naiz. OINARRIZKOA

3.2. INTEGRATZEA eta BERREGITEA
Neuk zein beste batzuek sortutako edukia
editatzeko, arazteko eta aldatzeko gai naiz.
TARTEKOA

3.3. EGILE-ESKUBIDEAK eta LIZENTZIAK
Badakit erabiltzen ditudan eduki batzuk
egile-eskubideen babesa izan dezaketela.
OINARRIZKOA

3.4 PROGRAMAZIOA

4.3. OSASUNA BABESTEA
Badakit nola saihestu jazarpen
zibernetikoa. Badakit teknologiak nire
osasunean eragina izan dezakeela, oker
erabiliz gero. OINARRIZKOA

4.4 INGURUMENA BABESTEA

5.2. ERANTZUN TEKNOLOGIKOAK PREMIEN ARABERA
HAUTEMATEA
Ulertzen dut teknologiak nire alde egin dezakeena arazoei
aurre egiterakoan; tresna egokia hauta dezaket helburuaren
arabera, eta berorren eraginkortasuna balora dezaket.
OINARRIZKOA

5.3. BERRIKUNTZA eta TEKNOLOGIAREN SORMENERAKOERABILERA
Badakit teknologiak eta tresna digitalak sormen-lanerako
aproposak direla, eta erabilera horretan saiatzen naiz.
OINARRIZKOA

5.4 KOPETENTZIA DIGITALEN EREMUKO HUTSUNEAK
ANTZEMATZEA
Software funtzio xume batzuk eta
Energia aurrezteko oinarrizko neurriak har Teknologiak erabiltzen ditudanean, nire mugen jakitun naiz.
aplikazioak alda ditzaket. Programazioaren ditzaket. OINARRIZKOA
OINARRIZKOA
hastapenak ezagutzen ditut eta zenbait
jarduera burutzen ditut interfaze grafiko
simple baten bidez (esatebaterako: Scratch
aplikazioa) OINARRIZKOA

