AANBOD DAG VAN DE MEDIAWIJSHEID
een compleet pakket voor de hele school
BLINDE VLEK - HET HOUTEN HUIS
					
Over de technologie die iedereen verb(l)indt

voorstelling + educatie (onderbouw)

De technologische evolutie gaat zo snel dat het moeilijk is om bij te benen. Regelgeving en veiligheidsmaatregelen
lopen altijd achter. We worden omringd door robots en computers die ons zichtbaar en onzichtbaar bestuderen. Ze
kunnen ons helpen, onze levens redden, maar ze kunnen ons ook op zorgwekkende wijze manipuleren...
Een muzikale, acrobatische poging om mensen kritisch te laten kijken naar de gevolgen van de moderne technologie.
						
Bij de voorstelling hoort een educatief programma dat op school wordt gegeven door een van onze theaterdocenten.
PRIJS								BOEKEN
1 voorstelling: € 1.050,-						
Sara Scholten: 050-7370250
2 voorstellingen (op dezelfde dag en locatie): € 1.800,-		
educatie@hethoutenhuis.org

GEH@CKT - DE STEEG 			

voorstelling + educatie (bovenbouw)

Een voorstelling over kritisch en veilig gebruik van (social) media en vooral over het fenomeen sexting: het
doorsturen van seksueel getinte teksten, foto’s en filmpjes. Iedereen heeft een mobieltje op zak en alles wordt
vastgelegd en gedeeld. De ‘normale’ momenten, maar ook de intieme. En jongeren zijn impulsief. Als ze een keer
flink boos zijn, of niet nadenken over de consequenties, zijn ze maar één klik verwijderd van een catastrofe.
PRIJS								BOEKEN
1 voorstelling: € 1.100,-						
Henk Siekman: 050-5791434
2 voorstellingen (op dezelfde dag en locatie): € 1.850,-		
mail@desteeg.info

WHAT THE APP! - ONEDAYARTIST 		

zelf maken

In What the app! ga je samen met een fotograaf en maatschappelijk kunstenaar een onderzoek starten naar
gezond smartphonegebruik. Hoe gezond is het smartphonegebruik bij jou op school, onderweg of thuis? Foto’s
zijn een gemakkelijk en beeldend hulpmiddel om het gesprek over dit onderwerp te starten en samen met je klas
een visie hierop te ontwikkelen.
In het basisprogramma word je in twee lessen op interactieve wijze geïnformeerd over smartphonegebruik
en geactiveerd om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan. Er is niet alleen aandacht voor het maken van
interessante foto’s, maar ook hoe je in gesprek kunt gaan met je omgeving over jouw foto’s.
PRIJS								BOEKEN
Basisprogramma vanaf € 683,- per klas 			
Meer informatie of een vrijblijvende offerte:
								Yotka Kroeze: yotka@onedayartist.nl.

HACK THE ROOM - PRIVACY1						

escaperoom voor docenten en directie

In één dag op een leuke en ontspannen manier met informatiebeveiliging en privacy aan de slag? Dan heeft
Privacy1 voor jouw organisatie het volgende in petto: een workshop informatiebeveiliging rond de werkplek.
Voorkomt jouw team de gijzeling van jullie data? Door het spelen van de privacy escaperoom ‘Hack the Room’
kruip je in de huid van een hacker en zie je welke slordigheden rondom werkplekken tot succesvolle ‘hacks’ leiden.
PRIJS								BOEKEN
Per team € 295,- (ex btw) incl. koffie/thee			
escaperoom@privacy1.nl

BASICLY

doorlopende leerlijn digitale geletterdheid

Door lesmateriaal te ontwikkelen dat afgestemd is op de verschillende niveaus van leerlingen en leerkrachten
maakt Basicly het eenvoudig om structureel met digitale geletterdheid aan de slag te gaan. Op het platform vind
je een leerlijn, leerpaden en instructievideo’s. Zo hoef je als leerkracht zelf geen onderzoek te doen om geschikt
lesmateriaal te vinden of te maken, maar hebben wij dit al voor je gedaan. Met het platform werk je samen met de
leerlingen aan jullie digitale vaardigheden. Het lesmateriaal is geschikt voor het basis- en voortgezet onderwijs.
PRIJS								BOEKEN
Basicly Free: € 0,-						
Meer informatie of een account aanmaken:		
Basicly Premium: € 24,99,- per leerkracht, per maand		
https://basicly.co/abonnementen/

HALT

voorlichting

Halt verzorgt voorlichtingen voor diverse doelgroepen (o.a. scholen, ouders en jongerenwerk). In de voorlichtingen
gaan we in gesprek over grensoverschrijdend gedrag, de gevolgen daarvan en hoe je kunt voorkomen dat je in zo’n
situatie terechtkomt.

POLITIE GRONINGEN

voorlichting

Wat kun je doen als leerling, school of ouder als er ongewenste foto’s worden verspreid? Wat kan de politie voor je
betekenen, maar vooral: wat kan de politie niet voor je doen?
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