PaSMaN

Heb je er al op gelet dat de reclames in de rand van de websites net datgene tonen wat je de laatste dagen opgezocht hebt?
Schrik je ook steeds als op het nieuws gemeld wordt hoe vaak en hoe veel data over ons gestolen en gelekt wordt?
Dit gebeurt met ons dagelijks, maar wat dan met onze kinderen? Hoe wordt er omgegaan met hun informatie, en zijn zij goed geïnformeerd hoe ze zich
moeten gedragen in de digitale wereld en waarvoor ze op moeten letten?

Het gebruik van een smartphone, tablet of de laptop is niet meer weg te denken uit ons
dagelijks leven. Maar jij bent niet de enige die ziet wat je doet online. Alles dat je doet
wordt door je eigen apparaat bijgehouden en is een onuitputtelijke bron van privé gegevens.
Niet enkel Facebook en Google zijn hierin geïnteresseerd om jou gerichte reclame voor te
schotelen, elke dag worden er 600.000 Facebookaccounts gehackt en jaarlijks worden er
ongeveer 250.000.000 gebruikers gehackt op eBay. Vroeg of laat zijn jouw account en jouw
gegevens hier dus ook bij.
Bovendien weten slachtoffers slechts zelden dat hun gegevens gestolen zijn geweest en
hebben ze geen idee waarvoor deze dan wel gebruikt worden.

Onze specialisten zullen tijdens een workshop van 2h uitleggen hoe je je beter kan wapenen tegen deze bedreigingen.
Waar moet je op letten, wat kan/mag je doen en wat doe je beter niet meer. Deze workshop kan worden aangepast voor
verschillende doelgroepen binnen de schoolomgeving (max 45 deelnemers per sessie)
- Voor leerlingen laatste graad basisonderwijs
- Voor leerlingen secundair onderwijs die hier dagelijks mee te maken krijgen
- Voor ouders of ouderraad die dit onderwerp willen bespreken met hun kinderen, die als “digital natives” opgroeien in deze nieuwe digitale
wereld.
De workshop bevat 2h hands-on voorbeelden en tips & tricks die direct toepasbaar zijn in de workshop of na de les op hun smartphones.
Tarief voor deze sessies €85. Wij voorzien alle materiaal en sturen de nodige documenten door indien er printouts voorzien worden door de school.
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