NIEUW: INSPIRERENDE LESPLANNEN MEDIAWIJSHEID VAN
BEELD EN GELUID
Mediawijsheid staat centraal in de missie van Beeld en Geluid: we ontwikkelen educatieve,
crossmediale programma’s, diensten en producten voor het onderwijs waarin aandacht gevraagd
wordt voor een kritische en bewuste omgang met media.
Lesplannen Mediawijsheid
Beeld en Geluid heeft twee inspirerende lesplannen Mediawijsheid ontwikkeld voor de onderbouw van
het voortgezet onderwijs, waarin uw leerlingen op een leuke en creatieve manier onderzoeken hoe media
werken en waarin ze actief leren om kritisch na te denken.
(Un)real!?
Beelden zijn overal. Op tv, in bushokjes, op internet ... Wat zie je? De werkelijkheid, of word je
gemanipuleerd? (UN)REAL?! is een ontdekkingstocht met de hele klas. Uw leerlingen onderzoeken de
betekenis van de beelden die ze dagelijks zien, schrijven hier een visie over en maken een (kunst)object.
“De leerlingen gaan er vol in en geven het niet op. Prachtig om te zien hoe ze ontdekkend hun eigen weg
bewandelen.” Hanke Wiegand, docent beeldende vorming
“Ik ben blij dat we dit project gedaan hebben. Je krijgt gewoon een beter idee van hoe men dingen
maakt.” Sander Vonk, leerling
Lekker Beroemd
Media kunnen een imago maken of breken. Er zijn genoeg voorbeelden van beroemdheden die dit is
overkomen. Met het project Lekker Beroemd ontdekken uw leerlingen hoe beroemde mensen (sociale)
media en mediatechnieken inzetten om hun bekendheid in stand te houden of te versterken. Het eindproduct
van het lesproject is een film waarin uw leerlingen laten zien wat ze geleerd hebben.
“De interactieve start van het project met een presentatie, vonden de kinderen heel interessant. Het
onderwerp maakt veel indruk op eersteklassers.” Ineke Feenstra, technator Niftarlake
“Maak je niet te druk of je de technische kennis wel hebt. Laat het los, dan komt het vanzelf wel
goed.” Ernee Raspe, technator Goois Lyceum
Gratis downloaden
Beide lesplannen Mediawijsheid van Beeld en Geluid, alle benodigde informatie, lesmateriaal,
docenteninstructies en een flinke dosis inspiratie kunt u gratis downloaden
op www.beeldengeluid.nl/mediawijsheid.
De Week van de Mediawijsheid
Van 23 tot en met 30 november aanstaande is het de Week van de Mediawijsheid. Tijdens deze derde editie
vraagt Mediawijzer.net, [http://www.mediawijzer.net] het Nederlandse Mediawijsheid expertisecentrum,
aandacht voor het belang van mediawijsheid van jongeren, ouders en docenten. Het thema dit jaar is de
invloed van media op stijl van leven. De jeugd lijkt redelijk mediawijs, maar ze gebruiken niet altijd alle
mogelijkheden en onderschatten soms hun mediagedrag. Voor meer informatie
zie: www.weekvandemediawijsheid.nl.
Activiteiten in Beeld en Geluid tijdens de Week van de Mediawijsheid
Beeld en Geluid in Hilversum is het ‘nationale clubhuis’ van mediawijzer.net. Op vrijdag 23
november vinden hier de Jongeren media Battle en een masterclass Mediawijsheid voor docenten plaats.
Opdinsdag 27 november kunnen ouders er terecht voor de Nationale Ouderavond. Voor meer informatie
zie: www.weekvandemediawijsheid.nl.
Lees meer over de andere Beeld en Geluid producten en diensten voor het onderwijs
op www.beeldengeluid.nl/leer.
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