Child Focus Academy

Clicksafe vorming
Context

Child Focus realiseert preventieactiviteiten voor kinderen en jongeren maar in
ons vormingsaanbod zijn ze niet onze directe doelgroep. Child Focus wil in
de eerste plaats de opvoeders sensibiliseren (ouders, onderwijzend
personeel, sociale werkers, psychologen, …) om hen te betrekken bij de
online mediawijsheid van kinderen en jongeren. Op lange termijn heeft deze
strategie meer impact dan het organiseren van een éénmalige workshop voor
kinderen. Een leerkracht of opvoeder zal meerdere kinderen kunnen
begeleiden en dit ook op frequentere basis kunnen. Daarbij geldt ook dat
kinderen sensibiliseren zonder opleiding voor opvoeders te voorzien een
risico inhoudt dat er een grotere digitale kloof ontstaat tussen deze twee
groepen in plaats van hen dichter bij elkaar te brengen. Child Focus heeft
daarom de keuze gemaakt om opvoeders te vormen zodat zij op hun beurt
de kinderen kunnen sensibiliseren en opvoeden.

Inhoud

Child Focus geeft de vorming « Clicksafe » aan professionals die rechtstreeks
met kinderen en/of jongeren werken. Child Focus bekijkt met de organisator
welke formule het best past om zo goed mogelijk aan de noden van de
doelgroep te voldoen (inhoud, doelgroep, duur, planning,…). Eenmaal het
programma vastgelegd, kan de opleiding gegeven worden door werknemers
van Child Focus of door partners/experten in online mediawijsheid waarmee
Child Focus al jaren samenwerkt.
In het algemeen is de opleiding gebaseerd op 3 pijlers. In een eerste deel
zoomen we in op het gebruik van het internet door jongeren, enkele cijfers,
de cybertendensen en de vele voordelen zowel als de risico’s hieraan gelinkt.
Vervolgens worden de pedagogische tools van Child Focus overlopen die het
onderwijzend personeel, de opvoeders, sociale werkers en psychologen
kunnen gebruiken in de klas of in een groep om ‘veilig en verantwoord
internetten’ met kinderen en jongeren bespreekbaar te maken en er concreet
mee aan de slag te gaan. Cruciale thema’s als privacy en kritische zin komen
uitgebreid aan bod.
Tijdens de vorming wordt de klemtoon gelegd op de praktijk: hoe kan je
concreet met ons pedagogisch-didactisch materiaal aan de slag?

Doelgroep

Leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs, schooldirecteurs, CLBmedewerkers, pedagogen, opvoeders, jeugdwerkers, sociale werkers…

Doelstelling

Child Focus wil met deze praktische pedagogische vorming professionals
helpen om veilig internetgebruik via een positieve insteek over te brengen aan
kinderen en jongeren. Hij moedigt professionals aan om de kritische zin van
kinderen en jongeren te prikkelen in bepaalde situaties op het internet,
nieuwe ontmoetingen, publiciteit, spelletjes, wedstrijden, betrouwbaarheid
van informatie…

Methode

De focus ligt op de pedagogische tools, te gebruiken in klasverband of in
groep. Deze vorming overloopt alle pedagogische en educatieve tools van
Child Focus (en van andere organisaties) over online informatie opzoeken,
sociale media, chat, smartphones, wedstrijden, privacy, cyberpesten …
Ook een reflectie over het opstellen van een schoolbeleid rond online media
komt ook aan bod.
Kortom, na deze vorming kan u onmiddellijk aan de slag.

Materiaal

Beeldscherm, beamer, luidsprekers en een internettoegang

Duur

3 uur

Taal

Frans, Nederlands

Prijs

200 euro

