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Meedoen aan MediaMasters is gratis

Co-financed by the Connecting Europe
Facility of the European Union

Belangrijke data

Speel MediaMasters en ontdek de wereld van mediawijsheid!
MediaMasters is een spannende serious game over de kansen
en gevaren van (digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door
het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op over
mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, privacy,
cybercriminaliteit en nepnieuws? Leerlingen worden uitgedaagd om
samen de MediaMissies te volbrengen; in de klas én thuis.’

Ga nu naar www.mediamasters.nl en schrijf je in.
Is jouw klas de ‘Meest mediawijze klas van Nederland’?
Tijdens de landelijke wedstrijd van 5 t/m 13 november worden de
leerlingen meegenomen in een spannend verhaal. De jonge uitvinder
Layla wordt uitgenodigd voor het programma Jonge Uitvinders: The
Battle. Ze besluit mee te doen, maar haar uitvinding is nog niet af en
haar tegenstander speelt het spel niet eerlijk. Jouw leerlingen kunnen
Layla helpen door het beantwoorden van vragen en het uitvoeren van
opdrachten waarmee zij bits verdienen. Lukt het Layla en de leerlingen
om de uitvinding toch op tijd af te krijgen?
De klas die tijdens de landelijke wedstrijd de meeste bits heeft
gescoord, mag zich de meest mediawijze klas van Nederland noemen
en wint een mooie prijs. Ook krijgt iedere klas een MediaRapport.
Daarin zie je welke resultaten jouw klas behaald heeft voor thema’s
binnen het domein digitale geletterdheid. Zo weet je direct welke
onderwerpen extra aandacht nodig hebben.
Speel MediaMasters het hele jaar door
Tijdens de landelijke wedstrijd minder goed gescoord op een thema?
Of wil je meer aandacht besteden aan online omgangsvormen of het
herkennen van sluikreclame? Ga dan de rest van het schooljaar aan de
slag met de ThemaMissies.
Ook voor het speciaal onderwijs
MediaMasters is er ook voor leerlingen in het speciaal onderwijs en
slechthorende of dove kinderen. De afleveringen zijn ondertiteld en
tijdens de landelijke wedstrijd ondersteund met gebarentaal. Klassen
uit het speciaal onderwijs hebben een eigen eindklassement en maken
kans op een mooie prijs.

•V
 anaf 15 september
Bereid jezelf en de klas
voor met de DemoMissie.
•5
 t/m 13 november
Strijd tijdens de landelijke
wedstrijd mee om de titel
‘meest mediawijze klas
van Nederland’.
•V
 anaf 16 november
Verdiep je in een specifiek
onderwerp zoals online
pesten of beeldtaal in een
van de ThemaMissies.

Wat heb je nodig?
• Landelijke wedstrijd:
5 speldagen van 45
minuten tijdens de Week
van de Mediawijsheid
• ThemaMissies: 45 minuten
speeltijd per thema
• Een digibord
• Een Mijn MediaMastersaccount

Doelen
Leerlingen bouwen
basiskennis op over
mediawijsheid.
• Analyse: Kritischer leren
kijken naar media en beter
snappen hoe deze werken
• Bewustwording: Het
effect van media ervaren
en beter begrijpen
• Gedrag: Meer inzicht
krijgen in het eigen
mediagedrag
• Dialoog: Praten over
media, thuis en in de klas
• Creatie: Ervaren hoe je
zelf media kunt inzetten,
maken en delen

Meepraten op sociale media? Gebruik #MediaMastersNL.
MediaMastersNL

mediamastersnl

MediaMastersNederland

info@mediamasters.nl

MediaMasters is een initiatief van Netwerk Mediawijsheid, dat met meer dan duizend aangesloten organisaties werkt aan een Nederland
waarin iedereen mediawijs is - of bezig is dat te worden. Het netwerk wordt aangestuurd door vijf organisaties uit het netwerk:
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving, Human, Kennisnet en Koninklijke Bibliotheek.
MediaMissies en vragen in MediaMasters worden samengesteld uit het aanbod van het netwerk.

