Workshop programma bijeenkomst:
digitaal burgerschap in het voortgezet onderwijs
Workshop 1: Factcheck, dubbelcheck: geloof jij alles wat je leest?
Bibliotheek Utrecht heeft (i.s.m. Mira Media) een nieuw programma voor middelbare scholen.

woensdag 20 juni

In deze workshop ervaar je, net als de leerlingen, hoe kritisch te kijken naar online
zoekresultaten. Wat is het verschil tussen feiten en meningen? Hoe check je de
betrouwbaarheid van websites en sociale media?

Workshop 2: Navigeren tussen werelden
Hoe kan het dat sommige leerlingen zo’n ‘vertekend’ beeld hebben van anderen, van zichzelf
of van de Nederlandse samenleving? Ons mediagebruik vormt onze kijk op de wereld. In deze
workshop van Art. 1 Midden Nederland kom je meer te weten over culturele mediabubbels,
hoe deze onze beeldvorming beïnvloeden en hoe verschillen hierin kunnen worden overbrugd.

Workshop 3: Omgang met ongewenste digitale seksualiteit
In deze workshop van Pretty Woman wordt ingegaan op verschillende vormen van
ongewenste digitale seksualiteit (o.a. sexting, grooming, exposen), specifiek bij de
kwetsbaarheid van niet-westerse meisjes hierin. Hoe ga je als professional met deze gevaren
om en wat kun je er preventief aan doen?

Workshop 4: Hoe ga ik met jongeren het gesprek aan over media?
In deze workshop geven jongerenwerkers van JoU (jongerenwerk Utrecht) handvatten en tips
hoe je met jongeren op een laagdrempelige manier het gesprek kunt aangaan over hun
mediagebruik en gedrag online. Welke oefeningen en werkvormen kun je hiervoor inzetten?

Workshop 5: Hoe worden we online voor de gek gehouden?
Hoe ontstaat nepnieuws en wat kunnen de gevolgen hiervan zijn? In deze workshop van TMI
academy leer je o.a. nepnieuws en sluikreclame herkennen, door zelf een filmpje hierover te
maken. Zo ervaar je hoe TMI academy deze thema's bij leerlingen bespreekbaar maakt.

Workshop 6: Een visie op digitaal burgerschap
In deze workshop verdiep je je in wat digitaal burgerschap is. Wat is het belang van digitaal
burgerschap in de huidige samenleving? Wat is de koppeling met (offline) burgerschap? Hoe
kan ik hier als school of organisatie een visie op ontwikkelen?

Workshop 7: Ouderbetrokkenheid bij mediaopvoeding
Mediaopvoeding is een belangrijk onderdeel van digitaal burgerschap. Op welke manier
kunnen ouders/verzorgers een rol spelen in de mediaopvoeding van jongeren? Hoe kun je als
professional ouders daarin ondersteunen en wat heb je daarvoor nodig?

Via onderstaande link kunt u zich aanmelden voor de bijeenkomst:
bit.ly/2IpqxSx

Voor meer informatie: Mira Media, Marit Lut: m.lut@miramedia.nl, (030) 230 2240

