Inspiratielijst Week van de Mediawijsheid
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Mediawijsheid is een gezondheidsthema binnen de Gezonde School-aanpak. Bespreek het thema met de
Gezonde School-adviseur binnen jouw gemeente. Op deze manier worden scholen gestimuleerd om aan de
slag te gaan met Mediawijsheid. Waardoor leerlingen een groter mediabewustzijn ontwikkelen, wat hen helpt
om media op een positieve en gezonde manier te gebruiken.
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JOGG organiseert een webinar voor ouders en professionals over de voordelen en risico's van gaming onder
jongeren. Interessant voor bijvoorbeeld Jeugdverpleegkundigen of ouders uit jouw gemeente.

Thema nog niet bekend
Laat een Mediacoach uit jouw regio een Workshop geven. Zo gaf Mediacoach Nickie Vialle samen met Jellinek
een workshop voor Jeugdverpleegkundigen over gameverslaving.

Een kant-en-klare ouderavond voor PO scholen in jouw gemeente over schermtijd, online zijn, gamen en de
lichamelijke gevolgen van media bij kinderen, helemaal verzorgd voor een therapeut van Zit met Pit.

Een (online) ouderavond op maat, volledig verzorgd door Bureau Jeugd & Media. Bijvoorbeeld over de invloed
van vloggers, of over gaming en gameverslaving. Een eenvoudige manier voor professionals uit jouw
Ouderavond gemeente om ouders te ondersteunen op het gebied van Mediawijsheid.

Lespakket

Een kant-en-klaar lespakket voor het primair onderwijs over onderwerpen als zithouding, schermtijd en
mediawijsheid. Het lespakket stimuleert kinderen tot reflecteren en tot nadenken, en ook het thuisfront
wordt betrokken.

MediaMasters is een spannende serious game voor leerlingen van het primair onderwijs. Leerlingen leren over
de kansen en gevaren van (digitale) media. Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op
Lesmateriaal over mediawijsheid terwijl spelenderwijs ook taalvaardigheid en waar relevant basale rekenvaardigheden aan
de orde komen. Tijdens de Week van de Mediawijsheid kunnen klassen strijden duizenden klassen tegen elkaar.
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Mediawijsheid is een steeds actueler en relevanter thema, ook voor gemeenten. Willen jullie binnen de
gemeente een expert hebben op het gebied van Media? Laat iemand dan de opleiding tot Mediacoach volgen!

Pleintje zet buitenspeellocaties in jouw gemeente op de kaart, geeft kinderen de mogelijkheid om speciale
Pleintje-Spellen te spelen en organiseert activiteiten.

De Yalp Sutu is het aloude muurtje trap in een nieuw jasje. Gaming en buitenspelen komen mooi samen in
deze op zonne-energie geladen interactieve balmuur!

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Mediawijsheid, en schrijf je in voor de
nieuwsbrief, of volg ze op social media. Ook goed om te delen met je netwerk.

De Data Detox is een tool die jongeren meer grip geeft op de digitale wereld. Ook thema's als gezondheid
komen hierin aan bod. Data Detox kan worden ingezet door scholen en bibliotheken.

Steffie geeft op een laagdrempelige, begrijpelijke manier uitleg aan ouders over het mediagebruik van hun
kinderen. Er wordt onder andere verwezen naar handige tools die beschikbaar zijn in meerdere talen.

Een handige tool voor professionals in jouw gemeenten die te maken hebben met jongeren die gamen. De
tool is ontwikkeld voor jongeren en geeft inzicht in hun game-gedrag. Op de websites staat ook veel
informatie over hoe je als professional om kan gaan met dit onderwerp.
Een tool om te meten of je nog in balans bent met media. De test geeft je inzicht en zet je aan het denken.
Leuk en interessant voor jezelf, of voor andere uit je netwerk.

Mediamatties is een handige tool voor ouders om het gesprek aan te gaan over thema's als gamen, sociale
media en internet. Ouders en kinderen spelen het spel met zijn tweeën, allebei op hun eigen scherm.
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