
Queres  organizar unha  sesión  gratuíta  sobre
ciberseguridade?  Relanzamos  o  Programa
Cibercooperantes

Hai uns meses tivemos que suspender o Programa Cibercooperantes de INCIBE debido á

situación provocada polo COVID-19. Agora chegou o momento de relanzalo pero, iso non é

todo, volvemos coas pilas cargadas e unha chea de novidades para facer que o programa creza

e podamos concienciar a un maior número de persoas. Segue lendo, isto interésache!

O Programa Cibercooperantes de INCIBE (https://www.incibe.es/cibercooperantes) naceu en 2016

coa finalidade de promover a colaboración de persoas particulares interesadas na divulgación da

ciberseguridade a través de charlas de concienciación.

Desde que comezou a súa andaina, grazas á colaboración altruísta de todos os cibercooperantes que

forman o programa, realizamos preto de 3.400 charlas nas que concienciamos a máis de 158.000

persoas.

En marzo de 2020 tivemos que suspender o programa temporalmente debido á situación provocada

polo COVID-19.

Este tempo serviunos para evolucionar, dotando ao programa de novidades e así poder crecer e

concienciar a un maior número de persoas.

Queres coñecer todas as novidades?

• Sesións en liña: A pandemia impediunos ter contacto físico pero ensinounos a manternos

conectados  na  distancia.  O  Programa  Cibercooperantes  relánzase  en  formato  en  liña

https://www.incibe.es/cibercooperantes


(unicamente  nesta  modalidade  ata  que  todos  esteamos  seguros  e  podamos  volver  facer

sesións presenciais).

• Ampliación  de  temáticas:  Seguiremos  contando  coas  charlas  sobre  o  uso  seguro  e

responsable da internet e, ademais, engadimos novos talleres prácticos cos que aprender a

maneira  de facer  seguros  os  dispositivos,  como protexerse ante  virus  e  fraudes  e  como

utilizar os servizos da internet de forma segura e protexendo a privacidade.

• Ampliación de público  obxectivo:  Xa non só faremos charlas  destinadas  para  os  máis

pequenos, as súas familias e educadores, senón que ampliamos o público obxectivo a todos

os usuarios da internet que teñan inquietudes en reforzar as competencias dixitais básicas.

• Ampliación de cibercooperantes: Se es un cidadán da Unión Europea residente en España,

agora tamén podes enviarnos a túa candidatura para converterche en cibercooperante.

Queres solicitar unha sesión gratuíta?

Se es un centro, asociación ou entidade, podes solicitar a sesión de ciberseguridad que máis se

adapte ás túas necesidades. Escríbenos a Correo cibercooperantes@incibe.es 

Queres ser cibercooperante?

Se a túa motivación é concienciar sobre o uso seguro e responsable da internet, así como sobre os

riscos aos que se pode estar exposto a través das novas tecnoloxías, tes espírito de cibercooperante!

Infórmache  sobre  como  podes  inscribirche  no  programa  e  comezar  a  impartir  sesións  de

concienciación en “Quero ser Cibercooperante”.

Fonte: Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)


