Dankzij de steun van het Rode Neuzen Fonds

Samen met het Rode Neuzenfonds zetten we in op het
bevorderen van het welbevinden van onze jeugd. Jongeren zijn
steeds meer digitaal en ontwikkelen al snel hun eigen online
identiteit. Maar er loeren soms gevaren om de hoek. Jong
Digidak leert hen en hun leerkrachten wat deze gevaren zijn en
hoe ze hiermee kunnen omgaan.

Voor meer informatie:
jongdigidak@blenders.be

WORKSCHOPS VOOR HET
SECUNDAIR ONDERWIJS
CYBERPESTEN
De digitale wereld, anno 2020, biedt zeer veel mogelijkheden maar ook een aantal
bijkomende uitdagingen. Waar leerlingen die slachtoffer waren van pestgedrag zich
vroeger thuis nog veilig konden voelen, kan het pestgedrag hen nu ook daar
volgen. Onze jongeren zijn altijd digitaal verbonden en het is daarom van belang
om actief in te zetten op pesten en cyberpesten. In deze workshops leren we hen
wat ze kunnen doen als ze omstaander of slachtoffer worden van cyberpesten.
Daarnaast sensibiliseren we daders over de gevolgen van hun gedrag.

HAATSPRAAK
Onze jeugd begeeft zich steeds jonger en steeds vaker online om op zoek te gaan
naar content. YouTube, Tik-tok, Vlogs en Podcasts vervangen meer en meer de
klassieke lineaire TV en radio. Door de enorme hoeveelheid van content en de
mogelijkheden tot commentaren en interactie, komen de jongeren sneller in
aanraking met haatspraak. In deze workshop leren de jongeren haatspraak te
herkennen en hier gepast op te reageren

NETIQUETTE
Een digitale identiteit, iets wat de meeste van onze jongeren ondertussen hebben.
Ze zijn actief op TikTok, Instagram, Facebook; WhatsApp, enz. Leuk tussen je
vrienden, maar wie kan meekijken over je schouder? Binnen deze workshop staan
we stil bij onze eigen social media en wat we allemaal delen met het internet. Wat
denken we dat privé is en wat is er effectief geheim?

WORKSCHOPS VOOR HET
SECUNDAIR ONDERWIJS
SEXTING
Zelfgemaakte seksueel getinte tekstberichtjes, foto’s of video’s uitwisselen via
telefoon of internet. Steeds meer jongeren durven zichzelf kwetsbaar open te
stellen via digitale wegen. De meeste sexts worden vanuit een positieve motivatie
verstuurd en zo ook ontvangen. Maar jammer genoeg loopt het soms mis. Wat als
jouw foto toch wordt doorgestuurd? In deze workshop staan we met de jongeren
stil bij wat sexting is, wat de gevolgen zijn en hoe moeten ze handelen als het
toch eens verkeerd gaat?

FAKE NEWS
Nepnieuws, fake berichten en hoaxes bestaan al heel lang, maar de verspreiding
ervan gaat razendsnel sinds de opkomst van sociale media. Iedereen kan
tegenwoordig content plaatsen op internet. Daardoor lijken de grenzen tussen
nieuws, nepnieuws en advertenties te vervagen. Het wordt steeds moeilijker om
ze van elkaar te onderscheiden en een gefundeerde mening te vormen. Waarom
maken mensen eigenlijk nepnieuws? Hoe herken je nepnieuws? En welke rol
speel je zelf in de verspreiding?

DEEP FAKE

Filmpjes posten op sociale media, wie van de jongeren doet dit niet? Steeds meer
van deze filmpjes worden digitaal vervalst. Dit zorgt voor onrust, verwarring en
gevaar. Hoe zie je nog het verschil tussen een echt of fake filmpje en wat doe je het
best als je zo een filmpje tegenkomt?

