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aurre hartzeko eta
cyberbullying

arazoak konpontzeko

IKASTAROA:

jarraibideak



> 
> Gazteen arloko langileak (Gazte Informazioa, udalak, aldundiak eta beste 
   erakunde batzuk).
> Hezitzaileak.
> Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetako orientatzaileak.

helburuak

hartzaileak

metodologia
15 orduko ikastaroa, bost orduko hiru saiotan banatua. 
Edukietan teoria eta praktika uztartu egingo dira. 
Ikasle kopurua: 20

> 

> 
> Teknologia berrien erabilerari dagokionez, gazteen eta nerabeen azturak 
   ezagutzera ematea.
> Datuen babesa arautzen duen legeria ezagutzera ematea.
> Cyberbullying-kasuetan, prebentziorako eta esku hartzeko gakoak azaltzea.
> Baliabide erabilgarriak eta lan-esperientziak azaltzea.

> > Ikastaroa amaitutakoan, ikasleak gai izango dira, bai cyberbullying-aren aurkako prebentzio-neurriak sustatzeko, bai horrelako kasu baten aurrean 
egokiro jarduteko. Era berean, jakitera emango da lan horretan lagungarri izan daitezkeen baliabideak eta agenteak zein diren.
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> > 
egitaraua> 

Araiz Zalduegi Viar / PantallasAmigaseko prestakuntza-arduraduna.
Hamabost urtetik gorako eskarmentua du IKTen arloan. Internet segurtasunez erabiltzeari buruzko 
multimedia-proiektu ugaritan hartu du parte. Bere jardun nagusia ikastetxeei (zuzendaritzako langileei, 
irakasleei, ikasleei eta gurasoei) laguntzean datza, segurtasunezko erabilera hori bultzatzeko. Horreta-
rako, saioak eta tailerrak garatzen ditu, eta aholkularitza ematen, cyberbullying-aren prebentzioan eta 
esku-hartzean arreta berezia jarrita. 

irakaslea antolatzailea> > 
GAZTEEN EUSKAL BEHATOKIA >   
Gazteria Zuzendaritza >  
Eusko Jaurlaritzako Kultura Saila

1.

2.

3.Saioa
> Nerabeentzako arrisku-faktoreak eta erronka nagusiak Interneten.
> Tuenti eta Facebook ezagutzen.
> Cyberbullying-a. Ezaugarriak eta adibideak:

· Zer da?
· Bullying-a vs. cyberbullying-a
· Nola adierazten da? Adibideak

Saioa
> Adin txikikoek Internet darabilten modua. Sareak, pribatutasuna eta 
   nortasun digitala.
> Sarearen erabileran dauden lege-alderdiak.
> Cyberbullying-kasuetan dauden oinarrizko alderdi teknikoak.
> Prebentzio-lana:

· Oinarrizko jarraibideak eta transmititu beharreko kontzeptuak
· Gizarte-sareei buruzko aholku orokorrak
· Beste prebentzio-baliabide batzuk

> Ariketa praktikoa.

Saioa
> Prebentzio-baliabideak.
> Cyberbullying-kasuetan esku hartzea: dekalogoa eta protokoloa.
> Esku hartzeko baliabideak.
> Ariketa praktikoa.
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