Mediawijsheid (vo)

E-learning

Nepnieuws, cyberpesten, feiten van meningen onderscheiden: leerlingen een kritische houding aanleren is van groot
belang in ons digitale tijdperk. Van smartphones in de klas tot computational thinking: hoe ga je om met nieuwe
media in je klas? Hoe bereid jij je leerlingen voor op de digitalisering van de samenleving? En hoe digitaal vaardig
moet je daar zelf eigenlijk voor zijn?

Maak je leerlingen mediawijs!
In deze e-learning leer je onder andere:

Waar jouw leerlingen online actief zijn en waarom
Welke competenties nodig zijn voor mediawijsheid
Hoe je met digitale media aansluit bij de belevingswereld van leerlingen
Hoe je geschikt digitaal lesmateriaal kiest voor jouw lesprogramma

Voor wie
Dit congres is speciaal ontwikkeld voor:
Docenten
Mentoren
Team- en afdelingsleiders
Zorgmedewerkers

En overige geïnteresseerden uit het voortgezet onderwijs.
Er is ook een versie voor het primair onderwijs beschikbaar. Klik hier voor meer informatie.

Programma
Computers, smartphones en internet zijn niet meer uit ons leven weg te denken, en zeker niet uit het leven van jouw
leerlingen. Zij zijn ‘digital natives’ en verweven digitalisering zonder moeite met het dagelijks leven. Maar wat kunnen

jongeren precies? Waar zijn ze online? Gaat dat verweven écht zonder moeite? En waar ligt jouw rol in digitalisering?
In deze e-learningmodule komen de volgende onderwerpen aan bod:

Hoofdstuk 1
Het digitale tijdperk
Waarom is mediawijsheid zo belangrijk?
Wat zijn de voor- en nadelen van nieuwe media?
Hoe digitaal ben jij eigenlijk?

Hoofdstuk 2
Mediawijsheid
Welke competenties horen bij mediawijsheid?
Hoe werkt media?
Hoe herken je nepnieuws?
Hoe ga je om met cyberpesten?

Hoofdstuk 3
De invloed van ICT op leren en lesgeven
Wat is de toegevoegde waarde van media in je klas?
Hoe kan ik nieuwe media verwerken in mijn lessen?
Hoe kies je de juiste apps voor in de les?

Spontane quotes
Altijd op en top geregeld, materiaal goed en goede docent.
***** Google recensie door Angela van Loo
Zelden een congres bezocht waar de sprekers en inhoud zo goed elkaar opvolgden
Miranda en Bas van OBS Park Stokhorst
Bijzonder goed verzorgde en zeer nuttige dag. Het geld meer dan waard!
J. Stegeman

Praktische Informatie
Voordelen E-learning
Je kunt deze e-learning comfortabel vanuit huis of op je eigen werkplek volgen.
Je kunt de module starten en pauzeren wanneer het jou uitkomt.
De informatie is meteen beschikbaar en blijft toegankelijk.

Kosten losse e-learningmodule
Schrijf nu in en ontvang:
direct toegang tot de module
volop praktische tips om direct toe te passen
een persoonlijk certi caat van deelname

De prijs bedraagt € 69,00 ex btw per deelnemer. Volg de module met je collega's: iedere 5e deelnemer gratis

Abonnees volgen deze module gratis!

Technische vereisten
Voor het volgen van deze e-learning heb je een internetverbinding nodig en een computer, laptop of tablet met een
schermafmeting van tenminste 9,7”. Zorg dat je de laatste versie van je internetbrowser hebt geïnstalleerd voor een
optimale werking van de e-learning.

Abonnement
Heb je een individueel abonnement of maakt jouw school gebruik van een teamabonnement, dan is deze module
inbegrepen bij het abonnement. Je betaalt voor deze module dus niks extra! Log in en klik op ‘Start’ om direct te
beginnen. Heb je nog geen abonnement? Klik dan op ‘Inschrijven’ en kies het abonnement dat bij je past.

Certi caat
Na het voltooien van de module kun je je certi caat van deelname downloaden via je Pro elpagina.

