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Media-atelier
(6 medialessen)

Het media-atelier bestaat uit een reeks van 6 medialessen. Aan de hand van
aansprekende filmpjes en prikkelende stellingen gaan leerlingen met elkaar in
gesprek. Ze leren niet alleen meer over de wereld van (sociale) media en internet
maar ook over de rol die zij hierin zelf spelen. Leerlingen krijgen individuele
verwerkingsopdrachten maar moeten ook samen aan de slag.
Thema’s die aan de orde komen:
Ø Hoe sociaal zijn sociale media?
Ø Au! Doe niet zo flauw
Ø Goochelen met Google
Ø Whatshappy
Ø Mijn online imago
Ø Vloggen

…. over de invloed van sociale media
…. over digitaal pesten
…. over zoekvaardigheden
…. over groepsafspraken op whatsapp
…. over je digitale voetafdruk
…. over commercie

Na afloop van iedere les schrijft een groepje leerlingen een blog over die les. Op die
manier verwerken ze de lesstof op een creatieve manier en leren ze gebruik te
maken van een mediatool. Via de blog betrek je ook de ouders/verzorgers bij de
medialessen.
Na dit media-atelier hebben je leerlingen:
ü Inzicht in de werking van sociale media
ü Kennis over hun eigen online imago
ü Afspraken met elkaar gemaakt over hoe je online met elkaar omgaat
ü Kennis over digitaal pesten (de vormen, de verschillen, de gevolgen)
ü Inzicht in de werking van een zoekmachine
ü Gewerkt met verschillende zoekstrategieën
ü Geleerd welke verdienmodellen YouTube gebruikt
Praktische zaken:
• Voor kinderen uit groep 6 t/m 8*
• Duur van de les is 1 uur
• Gebruik van digibord/smartbord
• Bij sommige lessen hebben de leerlingen een laptop/tablet nodig
• Goed werkend internet
* De lessen uit het atelier variëren uiteraard per groep in niveau en deels ook in onderwerp.

Competenties mediawijsheid:
De volgende mediawijsheid competenties (Mediawijzer.net) komen in de lessen aan
de orde:
• Begrip – Gebruik – Communicatie - Strategie

Media-atelier “Slim met media”
www.slimmetmedia.nl

