De vorming « Clicksafe »

Child Focus geeft vormingen voor aan iedereen die met jongeren werkt : leerkrachten lager en
middelbaar onderwijs, schooldirecteurs, schoolbemiddelaars, maatschappelijk werkers,
jeugdwerkers, psychologen… Via deze vormingen geven we hen uit de nodige bagage mee om ‘hun’
kinderen en jongeren te leren hoe op een veilige en verantwoorde manier met het internet om te
gaan. Het vormen van professionelen is een missie die Child Focus nauw aan het hart ligt. Het zorgt
er immers voor dat zij meer betrokken raken bij de internetopvoeding van de jongeren en leren ze
hoe met jongeren over hun gedrag op het internet te praten of hen erover te doen nadenken aan de
hand van de pedagogische instrumenten rond veilig en verantwoord internetten die Child Focus
ontwikkelde.
Om aan elke specifieke vraag te voldoen, biedt Child Focus vormingen op maat aan. Elke aanvraag
wordt individueel besproken om te bepalen hoe we het best kunnen voldoen aan de verwachtingen
qua inhoud, doelgroep, planning en opleidingspartner.

Doelstelling
Met deze pedagogische vorming wil Child Focus professionnals helpen om het thema “veilig en
verantwoord internet” te bespreken met kinderen en adolescenten.
De vormingen moedigen professionals aan om de kritische geest van jongeren aan te scherpen over
specifieke situaties op het internet: nieuwe ontmoetingen, publiciteit, spelletjes, wedstrijden,
betrouwbaarheid van informatie…

Thema
Tjidens de vorming focust Child Focus zich vop de volgende thema :
- Clicksafe : scholen en technologieën : Een pedagogische toolbox om over het internet te spreken
met kinderen en jongeren in klas- of groepsverband. Thema’s die aan bod komen zijn het
opzoeken van informatie, de sociale netwerken, chat, GSM, spelletjes, wedstrijden, privéleven …
Er wordt ook gesproken over een schoolbeleid betreffende online media.
Doelgroep
Onderwijzers / schooldirecteurs / sociaal assistenten / CLB’s / schoolbemiddelaars / pedagogen

Kenmerken
- Deze opleiding is meer educatief dan technisch en bijgevolg meer gericht op dialoog,
vertrouwen en empowerment van jongeren.
- Format : deze vorming kan in modules gegeven worden van 1u tot een halve dag tot zelfs een
volledige dag (indien er een praktijkgedeelte wordt geïntegreerd).
- Afwisselend tips, praktische informatie, gouden regels, video’s en scenario’s …
- Geen voorkennis nodig
- De vorming is betalend : 160€ + verplaatsingskosten
« Als schooldirecteur hebben deze vormingen mij geholpen om een globaal pedagisch project rond
sociale media te creëren in een dynamische en positieve sfeer. Alle niveau’s werden betrokken :
onderwijzers, CLB’s, ouders, … »
Meer weten ?
Nood aan bijkomende informatie? Mail naar clickhelp@childfocus.org of bel 02/475.44.11.

Bijkomend bestaat er ook een informatieprogramma over Child Focus voor lagere scholen of
organisaties die werken met kinderen tussen 10 en 12 jaar. Het gaat om het project « VAE »
(vrijwillige ambassadeurs in de scholen). Concreet gaat het om een vrijwilliger, gevormd door Child
Focus, die een educatieve workshopover de missies van Child Focus animeert in scholen. Een
gedeelte gaat ook over veilig internet. Voor meer informatie over deze praktische workshops kan u
contact opnemen via school@childfocus.org.

