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Doorlopen e leerlij n omgaan met media

KINDEREN STEEDS
JONGER ONLI NE
Je kunt kinderen niet snel genoeg Ieren met digitale media om te
gaan, zo vinden de initiatiefnemers van het Nationaal Media
Paspoort. Een groot aantal basisscholen in Nederland en Vlaanderen
is het daarmee eens en gaat aan de slag met dit lespakket voor alle
groepen. Bijzonder is dat de lessen verder gaan dan het verwerven
van mediawijsheid. Kinderen krijgen ook inzicht in beïnvloeding op
gevoelsniveau. De ontwikkelaars van het lespakket spreken dan ook
Iiever van media-empowerment. Leonie de Bruin
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Monitoring
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Meer infortnatie: zt,uzt'.merlrctettnlaatschappij.nl en wu)w.nationaalrnediapaspoort.nl
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