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In het boek Mediawijs Online1 worden vele concrete tips en adviezen gegeven bij het gebruik van
sociale media tijdens gebeurtenissen die centraal kunnen staan in het leven van kinderen en jongeren zoals de ontwikkeling van een online identiteit, het sluiten van online vriendschappen, cyberliefde. Ook cyberpesten komt aan bod.
Op de site van mediawijs.be kun je 7 fiches downloaden waarin de tips en adviezen uit het boek gebundeld zijn. Een heldere en snelle manier om je in te werken in diverse thema’s
1. Over sociale netwerken op internet
http://mediawijs.be/sites/default/files/artikels/bestanden/fiche_1_sociaalnetwerken_digi.pdf
2.

Over cyberliefde
http://mediawijs.be/sites/default/files/artikels/bestanden/fiche_2_cyberliefde_digi.pdf

3.

Over sexting: persoonlijke seksuele beelden en berichten verspreiden
http://mediawijs.be/sites/default/files/artikels/bestanden/fiche_3_sexting_digi.pdf

4.

Over grooming: online contact tussen volwassenen en jongeren
http://mediawijs.be/sites/default/files/artikels/bestanden/fiche_4_grooming_digi.pdf

5.

Over cyberpesten
http://mediawijs.be/sites/default/files/artikels/bestanden/fiche_5_cyberpesten_digi.pdf

6.

Over je locatie delen op sociaal netwerksites
http://mediawijs.be/sites/default/files/artikels/bestanden/fiche_6_locatie-delen_digi.pdf

7.

Over een goede online-reputatie
http://mediawijs.be/sites/default/files/artikels/bestanden/fiche_7_online-reputatie_digi.pdf

Affiche: EHBO-kit voor privacy & sociale media
Deze affiche bevat informatie of hulp omtrent privacy en sociale
media.
Wil je jouw account op sociale media verwijderen? Meer weten over
oplichters op sociale netwerken? Op zoek naar tips en tricks om je
beter te beschermen tegen gepersonaliseerde reclame? Wil je cyberhate aangeven? Of consumentenbedrog signaleren? De affiche
wijst je de weg.
Je kunt de affiche downloaden of bestellen .
Bron:
http://mediawijs.be/sites/default/files/wysiwyg/emsoc_ehbo-kit_poster.pdf
http://mediawijs.be/nieuws/bestel-nu-jouw-mediawijze-posters
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Tip: de websites op de affiche zijn ook terug te vinden in een ‘Symbaloo’ van Jo Vanhecke en vandaaruit makkelijk te raadplegen: http://www.symbaloo.com/mix/ehboprivacysocialmed

Affiche' Doorprik je bubble om anoniemer te surfen'
Op de affiche vind je 10 eenvoudige
stappen die je kan nemen om je webervaringen te depersonaliseren.
Je kunt de affiche downloaden of bestellen .
Meer info over de bubble
Bron:
http://mediawijs.be/sites/default/files/
wysiwyg/filter-bubble_5_0.pdf en
http://mediawijs.be/nieuws/doorprikje-bubble-om-anoniemer-te-surfen

Posters veilig internet Childfocus





Over jezelf online beschermen:
http://www.childfocus.be/sites/default/files/jezelf_online_beschermen.pdf
Nadenken over wat je online plaatst:
http://www.childfocus.be/sites/default/files/denk_na_voor_je_iets_online_zet.pdf

Over online vrienden
http://www.childfocus.be/sites/default/files/online_vrienden.pdf

Meer kader en duiding over mediawijsheid vind je op ‘mediawijze gebruikers’
Deze tekst maakt deel uit van ‘Sociaal werk netwerkt online’
– een gps en tools om professioneel te communiceren op sociale netwerksites.
Dit materiaal kwam tot stand via 4 lerende netwerken met 50 beroepskrachten uit sociaal werkorganisaties.
Dit project werd opgezet door Cera en de Arteveldehogeschool.
Voor alle materiaal: www.sociaal-werk-netwerkt-online.be
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