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IKASTAROA

Zibersegurtasuna: Babesten al naute? 
Babesten al gaituzte?...  
Babestu egiten naiz! 

[INIZIAZIOA]



IKASTAROA:  Zibersegurtasuna: Babesten al naute?  
         Babesten al gaituzte?... Babestu egiten  
         naiz!  
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Bilbao 

INIZIAZIOA

Noiz: urriaren 10ean, 17an eta 24an
Non: Bilbon, GEBren egoitza. Uriortu kalea, 11-behea
Leku-kopurua: 16 pertsona

Izena emateko epea: irailaren 19tik 29ra arte
Ordutegia: 9:00etatik 14:00etara
Hizkuntza: Gazteleraz
Izena ematea: www.gaztebehatokia.euskadi.eus 

Zibersegurtasuna: 
Babesten al 
naute? Babesten al 
gaituzte?... Babestu 
egiten naiz! 
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Helburu orokorra:
Ikastaroaren xedea: ohartzea gizakiok garela eraso zibernetiko ororen jatorria eta azken 
konponbidea; zer egin behar dugun jakitea, erasoak saihesteko eta haiei aurre egiteko.

Helburuak: 
• Sarera sartzeko erabiltzen ditugun gailuak ezagutzea eta seguru konfiguratzea, gure datuak 

babesteko.

• Bereiztea zein diren kasu bakoitzean babestu beharreko informazio-aktiboak.

• Jakitea zein diren ingurune digitaletan aurki ditzakegun arrisku-motak.

• Jakitea zein diren eta nola erabili behar diren arrisku-mota bakoitzari aurre egiteko neurri 
egokiak.

Zibersegurtasuna: 
Babesten al 
naute? Babesten al 
gaituzte?... Babestu 
egiten naiz! 

3



GAZTEEN EUSKAL 
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Metodologia

15 orduko ikastaroa; 5 orduko hiru saiotan emango da. Eduki teorikoei buruzko lana, 
Interneten aurki daitezkeen baliabideen laguntzaz taxututakoa.

Saioetan parte-hartzea izango da nagusi, eta horrekin batera, parte-hartzaileen arteko 
eztabaidari irekitako hausnarketa-tarteak ere sartuko dira, esperientzien bateratze-lanaz 
aberasteko asmoz.

Nolanahi ere, errealitatetik hurbil dauden gertu-gertuko adibideak erabiliko dira une oro, 
ezagutzaren transferentzia ahalik eta errazena izan dadin.

Programa:
Lehen saioa. Hemen ere, gizakia da ardatza
• Zer da zirbersegurtasuna? Nola erabili behar da denok elkarri konektatuta gauden gure mundu 

honetan?

• Gizakia, segurtasun-arazoen eragile eta konponbide

• Eraso-mota nagusiak. Nola bereizi

Bigarren saioa. Datuak, babestu beharreko altxorra
• Nire gailuak ezagutzea eta konfiguratzea

• Nabigazio segurua

Hirugarren saioa. Ez galdu sareetan!
• Sare sozialak eta segurtasuna

• Jardunbide egokiak

Zibersegurtasuna: 
Babesten al 
naute? Babesten al 
gaituzte?... Babestu 
egiten naiz! 
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Ikastaroaren hartzaileak: 
Lehentasuna izango dute gazteekin lan egiten dutenek edo lankidetzan dihardutenek 
(entitateetan, elkarteetan, herri-administrazioetan, enpresetan, ikastetxeetan, 
boluntariotzan...). Horrez gain, kontuan izango da izen-emateen hurrenkera.

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

• Gizarte- eta familia-hezitzaileak.

• Bigarren hezkuntzako ikastetxeetako orientatzaileak.

Irakaslea: 
Ane Martínez Recio. Internet eta tresna digitaletako aholkularia, prestakuntza, gaikuntza eta 
coaching teknologikoan trebatutako aditua Ezberdin-en, Digitalde-n eta Aiara Valley-n.  

Entidad organizadora:
GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA 

Gazteria Zuzendaritza 
Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila 
Eusko Jaurlaritza

Zibersegurtasuna: 
Babesten al 
naute? Babesten al 
gaituzte?... Babestu 
egiten naiz! 
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