
Korporazio teknologiko 
handiak: gazteengan duten 

eraginaren azterketa
IKTak eta Konpetentzia Digitalak

Hezkuntzan, Etengabeko Formakuntzan eta Hizkuntzen Irakaskuntzan

Berezko Tituluko Proiektua 2019

Mattin Solis Uitzi



Aurkibidea

 Sarrera

 Lanaren helburuak

 Metodologia 

 Datuen bilketa eta interpretaziorako tresnak

 Lanetik aterako emaitzen interpretazioa

 Hurrengo urratsak



Sarrera 

 “Lab-etan entzuten diren teknologiaren ahotsak”  erabiltzaileak etengabe 

aplikazioetan sartzea.

 Korporazio hauek zeharka beraien aplikazioekiko menpekoak diren biztanleak 

nahi dituzte sortu.

 Gazteek aplikazio teknologiko desberdinetan zenbat denbora igarotzen 

duten ikertu. 



Helburuak 

Bi helburu mota bereizi dira:
Helburu orokorrak:

 Gazteek aplikazio desberdinetan igarotzen duten denbora zenbatekoa den ikertu eta 
neurtu 11 egunetan zehar.

 Korporazio teknologiko handiek, gazte horiekin, euren helburua lortzen duten ikusi, hau 
da, aplikazioetan denbora asko igarotzen duten ikustea.

Helburu espezifikoak:
 Gazte hauen datuek nolako eboluzioa izan duten ikusi egunak aurrera joan ahala.
 Gazteek aplikazioen erabilerarekiko izan duten kontzientzia neurtu 11 egunetan zehar 

eta erabilera horrekiko zein mailako kontzientzia duten ikusi.
 Gazteek zein aplikazio teknologiko erabiltzen duten gehien behatu eta horietan 

zenbat denbora igarotzen duten neurtu, horiek erabiltzeko arrazoiak zeintzuk diren 
identifikatuz.

 Korporazio teknologiko handien kulturak gazteen artean nola eragiten duen aztertu.
 Generoan artean teknologien erabilpen mailarekiko desberdintasunik dagoen ikertu.



Metodologia 

 Metodologia kualitatiboa eta kuantitatiboa uztartu dugu.

 Metodo kualitatiboak:
 Errealitatea modu holistiko batean ulertzen laguntzen du.

 Ikerketako partaideak lanaren parte aktibo bilakatzearen garrantzia.

Funtsa: Pertsonen mundu subjektiboan murgiltzea eta hau azaleratzea. Interpretazio, 
ulermen edo eraldaketa bat bilatzeko.

 Metodo kuantitatiboak:
 Errealitatearen ikuspegi objektibo, positibista eta egiaztagarria ahalbideratzen du.

 Lagin adierazgarri batetik abiatuta emaitzen orokortzea bilatzen du.



Datuen bilketa eta interpretaziorako 
tresnak 

 Lagina: 15-16 urteko 14 gazte.

 Informazioa jasotzeko estrategiak:

 Lehenengo: 5 galderez osatutako galdetegia.

 Bigarren: taula bat, 11 egunez datuak apuntatzeko.

 Hirugarren: azken ebaluazioa, 6 galderez osatuta.

 Kategorizazioa eta datuen bilketa.

 Dokumentuen analisia.



Ondorioak 

 ATALAK:

 Gazteek aplikazio desberdinetan igarotzen duten denbora eta kontzientzia 
maila.

 Gehien erabiltzen dituzten aplikazio teknologikoak.

 Generoen arteko desberdintasunak teknologien erabilerarekiko.



Ondorioak: Aplikazioetan igarotzen duten denbora eta 
kontzientzia
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 Egunean erabiltzen duten kopuru hori ez da murrizten joan.

 Kontziente dira erabilera handi horretaz, nahiz eta momentuan ez konturatu.



Ondorioak: Aplikazioetan igarotzen duten denbora eta 
kontzientzia

 Aplikazioetatik jasotako publizitate bonbardaketak eragiten die bertan 
denbora pasatzeko, euren helburuak betez.

 Korporazio teknologiko handien kulturak gazteengan transmititzen dira, 
gure gazte hauek kontsumitzaile hutsak bihurtuz.

Orokorrean:
 Gazteak kontziente dira aplikazioen funtzionatzeko moduan.

 Kontrolatuak bizi direla uste dute, kontziente dira aplikazio teknologikoek 
duten botereaz.  



Ondorioak: Gehien erabiltzen dituzten aplikazio 
teknologikoak
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 Instagram gehien erabili eta zabalduen dagoena.

 Whatsapp eta Youtube ere asko erabiltzen dute.

 Fortniteren kasua aipatzekoa.



Ondorioak: Generoen arteko desberdintasunak 
teknologien erabilerarekiko

 Orokorrean mutilek denbora gehiago igarotzen dute aplikazioetan.

 Aplikazioen arteko erabilera antzekoa.
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Ondorioak: Generoen arteko desberdintasunak 
teknologien erabilerarekiko

 Neskek nahiko maila antzekoan erabili dituzte aplikazioak.

 Mutilen kasuan erabilpena ez da hain homogeneoa izan.
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Hurrengo urratsak

 Gure asmoa, ikerketa hau gazte talde handi batean egitea zen.

 Etorkizunera begira:
 Kurtso bereko ikasle talde handi hori 3 taldetan banatu.
 A gelako ikasleei, ikerketan aurkeztutako aplikazioaren bidez 11 egunez euren 

aktibitatea zein izan den neurtu eta adierazteko eskatu.
 B gelako ikasleei, egun horietan zehar neurtutako aktibitatea modu publikoan 

adierazteko eskatu, ikasle bakoitzak bere datuak publikoan adieraziz. 
 C gelako ikasleei mugikorreko aplikazioa deskargatzeko eskatuko. Azken 

egunean, egun horietan zehar izandako aktibitatea adierazteko eskatu. 

 Talde bakoitzeko emaitza desberdin guztiak analizatu. 

Kontzientziazio edo lanketa espezifikoak egiteko etorkizunean.



ESKERRIK ASKO!!


