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>
Lehentasuna izango dute gazteekin lanean edo elkarlanean (entitateetan, elkarteetan, 
herri-administrazioetan, enpresetan, ikastetxeetan, boluntario-lanetan...) dihardutenek.

> Gazteen arloko langileak (Gazte Informazioa, udalak, aldundiak, gazteen elkarteak eta 
beste erakunde batzuk).

> Hezitzaileak.

> Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetako orientatzaileak. 

>

>
> Oro har, Interneten eta, zehazki, sare sozialen erabilerari dagokionez, gazteen eta 

nerabeen azturak ezagutzera ematea. 

> Datu pertsonalen babesa arautzen duen legeria ezagutzera ematea, bai eta 
ziberdelitu direlakoei aplika dakiekeena ere. 

> Pribatutasuna eta nortasun digitala bultzatzea, babes-faktore gisa. 

> Cyberbullying-kasuetan, prebentziorako eta esku hartzeko gakoak azaltzea.

> Baliabide erabilgarriak eta lan-esperientzia zehatzak azaltzea.

helburuak

hartzaileak

metodologia
Adibide praktiko zehatz eta hurbiletara joko da sarri, kontzeptu teorikoak barneratzen eta 
aplikatzen laguntzeko. Erreferentziako ikus-entzunezko material ugari erabiliko da, eta 
arreta berezia jarriko da euskarazko aplikazioetan edo laguntza-baliabideetan.

Ikasle-kopurua: 25 lagun.

>>>>helburuahelbur>>>>akak

Ikastaroa amaitutakoan, ikasleak gai izango dira, bai cyberbullying-aren aurkako prebentzio-neurriak 
sustatzeko, bai horrelako kasu baten hasierako uneetan egokiro jarduteko. Era berean, jakitera emango da lan horretan lagungarri izan daitezkeen 
baliabideak eta agenteak zein diren.
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Araiz Zalduegi (Pantallas amigas)
>>irakaslea

egitaraua

antolatzailea
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>>>>
GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA > Gazteria eta Kirol Zuzendaritza >

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila

Saioa

> Haurrek eta nerabeek Internet nola erabiltzen duten. 

> Interneten erabileraren arrisku-faktoreak eta erronka nagusiak. 

> Cyberbullying-a. Ezaugarriak eta izaera:

· Zer da?

· Nola adierazten da? Adibideak

> Pribatutasuna eta nortasun digitala.

Saioa

> Tuenti, facebook eta erabili ohi diren beste zerbitzu batzuk ezagutu. 

> Gailu mugikorrak: beste arrisku bat?

> Sarearen erabileran dauden lege-alderdi garrantzitsuak.

> Prebentzio-lana:

· Oinarrizko jarraibideak eta transmititu beharreko kontzeptuak.

· Gizarte-sareei buruzko aholku orokorrak.

> Cyberbullying-kasuetan erabiltzeko baliabideak eta esku-hartzea. Dekalogoa eta protokoloa.
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