
IKASTAROA:

Bilbao

Data: 2018ko maiatzaren 15ean, 22an eta 29an 
Non:  Bilbon, GEBren egoitza.  Uriortu kalea, 11 
- behea
Ordutegia: 9:00etatik 14:00etara
Hizkuntza: gazteleraz
Izena emateko epea: apirilaren 16tik 27ra 
Izenemateak:
www.observatoriojuventud.euskadi.eus

Gune digitalean, 
             nola konektatu gazteekin?
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Helburu orokorra:
Jakitea nola eta non dagoen gazteria gune digitalaren barruan, erakunde 
gisa, elkarri heltzeko estrategia bat diseinatzeko.

Helburuak: 
• Aztertzea nola erabiltzen dituzten gazteek IKTak eta sare sozialak.

• Ohiturak, portaerak eta bizipenak ikertzea gazteen eta haien gurasoen 
ikuspegitik.

• Baloratzea sare sozialek eskaintzen dituzten zerbitzu- eta 
pribatutasun-baldintzak, haietan oso kopuru handiak parte hartzen 
baitu.

• Gure erakunderako estrategia digitala diseinatzea.

Metodologia:
15 orduko ikastaroa; 5 orduko hiru saiotan emango da. Eduki teorikoei 
buruzko lana, web eta multimediako materialen laguntzarekin. 
Gogoetarako eta eztabaidarako osagai inportantea edukiko dute saioek, 
baita sareko esperientziak bateratzeko ere.

Leku kopurua: 25 lagunentzat
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Ikastaroaren hartzaileak:
Lehentasuna izango dute gazteekin lan egiten dutenek edo 
lankidetzan dihardutenek (entitateetan, elkarteetan, administrazio 
publikoetan, enpresetan, ikastetxeetan, boluntariotzan...). Horrez 
gain, kontuan izango da izen-ematen hurrenkera.

• Gazteen arloko langileak (Gazteentzako Informazioa, udalak, 
aldundiak, gazte-elkarteak eta beste entitate batzuk).

• Hezitzaileak
• Bigarren hezkuntzako ikastetxeetako orientatzaileak.
 

Programa:
1. saioa:
  •  Gizarte-sare motak:

•  Bertikalak: gai jakin batean zentratuta (musika, 
argazkiak...).

•  Horizontalak: elkarreragin pertsonaletan zentratuta 
(Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp...).

•  Gazteak eta teknologia berriak: Zein da bien arteko 
harremana?

•  Zein saretan mugitzen dira gazteak?
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2. saioa: 
• Zer egin dezakegu sare sozialetan? Zer informazio eman 

dezakegu eta nola egokitu behar dugu gure mezua, kontuan 
hartuta non gauden?

• Nola ulertzen du gazteak sare soziala? Talde barruan itxura 
pertsonala kudeatzea, kontaktuek haien jokabideen aurrean 
emandako atzeraelikadura (feedback) onartzea eta prozesatzea, 
eta adierazpen-modu pertsonalak bilatzea eta hobetzea.

• Sare sozialen arriskuak, eta baliabideak modu egokian 
erabiltzeko, baita mundu hori gurasoei hurbiltzeko ere.

• Sare horien zerbitzu- eta pribatutasun-baldintzak: jakitea 
zeintzuk diren “joko-arauak”, sare sozialek beraiek jartzen 
dituztenak perfil bat sortzen dugunean eta bertan edukiak 
sortzen ditugunean.

3. saioa: 
• Zein sare sozialetan egon behar dugu eta nola? Azaltzea sare 

bakoitzean portaerari buruz “idatzita ez dauden arauak” eta nola 
eragiten dieten elkarri duten haien “biztanleekin” haien espazioa 
inbaditzen ari dela sentitu gabe.

• Gure erakunderako estrategia digitala diseinatzea.
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Irakaslea: 
Lorena Fernández  
Deustuko Unibertsitateko Nortasun Digitalaren Zuzendaria

Antolatzen duen erakundea:
GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA 
Gazteria Zuzendaritza 
Eusko Jaurlaritzako Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saila 
944031645 • gaztebehatokia@euskadi.eus
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