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Donostian 

Non: CRAJ. Anoeta, 28.
Datak:  Irailaren 13an, 20an eta 27an

Ordutegia: 9:30etatik 13:30etara

Hizkuntza: euskeraz

Izena emateko epea:  Bi ikastaroetarako 
ekainaren 11tik 22ra eta lekurik geratzen bada 
berriro zabalduko dugu irailaren 3tik 10 arte

Izena emateko:  
www.gaztebehatokia.euskadi.eus

Bilbon

Non: GEBren egoitza. Uriortu kalea, 11-behea. 
Datak: 2018ko irailaren 19an, 26an eta urriaren 3an

Ordutegia:  9:30etatik 13:30etara

Hitzkuntza: euskeraz

Izena emateko epea:  Bi ikastaroetarako ekainaren 
11tik 22ra eta lekurik geratzen bada berriro 
zabalduko dugu irailaren 3tik 10 arte

Izena emateko:  
www.gaztebehatokia.euskadi.eus

IKASTAROA: Sare sozialak eta gazteak: 
ekosistema digitalean partekatuz eta elkarbiziz 



Helburu orokorra:
Gazteek sare sozialetan duten jarduteko modua ezagutzea eta gazteengan duten 
eraginari buruz sakontzea.

Helburuak: 
• Sare sozialek gazteei noraino eragiten dieten baloratzea.

• Gazteekin lan egiten duten pertsonei sare sozialen fenomenoari buruzko eta 
sare sozialek gazteengan duten eraginari buruzko osagai teorikoak eskaintzea.

• Eskaini ahal dizkieten aukera nagusiak ezagutzea.

• Erabilera txarrak edo abusuzkoak ekar ditzakeen balizko arriskuak ezagutzea 
eta erabilera arduratsuaren alde orientatzea.

Metodologia:
• 12 orduko ikastaroa; 4 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

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 

• Zer da nortasun digitala? Nola eraikitzen den. Zeintzuk dira 
kontuan hartu behar ditugun esparruak.

• Ospe digitala: orainaldian eta nola eragingo dien etorkizunean. 
Nola ezabatu dezakegu gure aztarna digitala?

• Sare sozialen ekosistema eta bestelako tresna digitalak: 
gehien erabiltzen diren sare sozialen eta mundu digitalean 
garrantzitsuak diren tresna digitalen analisia.

• Gazteek sare sozialekin dituzten ohiturak, portaerak eta 
harremanak: non daude eta nola dihardute?
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2. saioa
• Pribatutasuna eta erabilpen baldintzak sare sozialetan: profil bat 

irekitzen dugunean “joko-arauak” zeintzuk diren ezagutzea eta 
nola konfiguratu behar dugun gure pribatutasuna babesteko.

• Lege eta arau aplikagarriak: Maila autonomikoan, estatu mailan 
eta Europa mailan kontuan hartu behar ditugun lege eta arau 
garrantzitsuenak. 

• Gazteentzako abantailak eta arriskuak: sare sozialek gazteei 
eskaintzen dizkieten abantailak modu egokian erabiltzea, eta 
arriskuak ahalik eta gehien gutxitzea.

• Helduen erantzukizuna: zeintzuk dira pertsona helduek gazteak 
babesteko hartu behar dituzten neurriak eta erantzukizunak.

• 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
• Sare sozial bakoitzari dagozkion erabiltzeko aholkuak: perfila 

optimizatu, eraginkortasuna hobetu, etab.

• Nortasunen maneiua: profilak, erabiltzaileak, pasahitzak, 
aztarna digitala

• Ondorio nagusiak: zeintzuk dira gazteek sare sozialetan egiten  
dituzten erabilera nagusiak eta kontuan hartu beharrekoak. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sare sozialak  
eta gazteak: 
ekosistema digitalean 
partekatuz eta 
elkarbiziz



Irakaslea: 
Naiara Pérez de Villarreal 
Komunikazio eta marketing arduraduna Digitalden. Aholkularia eta 
Trebatzailea. 

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