Child Focus Academy

Animatie « Internet : safe & fun »
in samenwerking met Microsoft en Proximus
Context

Child Focus mobiliseert ook de industrie van het net door hen te stimuleren
om de zorg voor veilig internetgebruik voor kinderen in hun social corporate
responsibility op te nemen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de workshops «
Internet, fun in alle veiligheid» met Microsoft en Proximus. Elk jaar bieden
deze twee bedrijven in partnerschap met Child Focus sensibiliserings
workshops voor lagere scholen aan in België. Microsoft en Proximus stellen
hun eigen medewerkers ter beschikking die op vrijwillige basis de sessies
geven in de scholen. Child Focus zorgt voor het didactisch materiaal en traint
de vrijwilligers/werknemers. Elk jaar zijn er meer dan 150 mensen die zich
inzetten voor dit preventieprogramma waarmee meer dan 13 000 kinderen
worden gesensibiliseerd.

Inhoud

Een ludieke animatie die kinderen de juiste reflexen wil aanleren over een
verstandig en verantwoord internetgebruik.

Doelgroep

Kinderen van het 5de en het 6de leerjaar

Doelstelling

De animator bespreekt in eerste instantie met de kinderen de mogelijkheden
van het internet. Hij bekijkt samen met de jonge internetgebruikers hun online
activiteiten vanuit een positief perspectief. Nadien worden de kinderen
geïnformeerd over de risico’s en probleemsituaties waarmee ze
geconfronteerd kunnen worden.
De animator spoort hen aan om na te denken over de gevolgen van hun
acties en de keuzes die ze maken op het internet.

Methode

Deze educatieve en ludieke workshop vertrekt vanuit de online realiteit van de
jonge Belgen. De inhoud is gebaseerd op de online activiteiten van de
kinderen, zodat ze zich gemakkelijk kunnen herkennen in de situaties.
Door gebruik te maken van concrete voorbeelden kunnen de deelnemers
makkelijker onthouden wat ze geleerd hebben en het later zelf toepassen.

Materiaal

Beeldscherm, beamer, luidsprekers en een internettoegang

Duur

1 uur

Taal

Frans, Nederlands, Engels

Prijs

Gratis

