Trainingen
Haal meer uit media…
(voor peuters en in de bso)

Vind je dat pedagogisch medewerkers een rol hebben bij mediaopvoeding en wil je dat ze
weten hoe zij media bewust en in balans kunnen inzetten op de groep ten behoeve van de
ontwikkeling van kinderen? Ga dan aan de slag met de training Haal meer uit media…

Programma
Bij een training Haal meer uit media… staat de inzet van media en de rol van de pedagogisch
medewerker centraal. De deelnemers gaan met actieve werkvormen aan de slag met media.
De training volgt na de workshop ‘Werken aan een gezonde kinderopvang met
mediaopvoeding’ en bestaat uit een bijeenkomst en 12 praktijkopdrachten.
Voor wie
Voor pedagogisch medewerkers die de workshop ‘Werken aan een gezonde kinderopvang
met mediaopvoeding’ hebben gevolgd. De training is beschikbaar in de volgende versies:
1. Voor pedagogisch medewerkers werkzaam met peuters
2. Voor pedagogisch medewerkers werkzaam in de bso
Tijdsinvestering
3,5 uur (inclusief pauze)
Praktijkopdrachten
Na afloop van de training gaan de deelnemers twaalf weken aan de slag met korte
opdrachten om de informatie uit de training in de praktijk te verwerken.
Aantal deelnemers
12 – 20 deelnemers

Resultaat
Pedagogisch medewerkers:
•
•
•
•

kijken kritisch naar de media die ze inzetten op de groep
hebben concrete ideeën om zelf media op een bewuste en activerende manier in te
zetten op de groep
weten balans te houden tussen ‘online’ en ‘offline’ activiteiten
kunnen (jonge) kinderen ondersteunen en begeleiden tijdens activiteiten waarbij
media worden ingezet.

Bewijs van deelname
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers van de trainer een persoonlijk certificaat
als bewijs van deelname.
Meer informatie
Heb je interesse in een training? Neem contact op met één van de gecertificeerde trainers
voor een indicatie van de kosten. Kijk voor de lijst op http://www.kindmedia.nl/trainingen.
Voor meer algemene informatie over Kind & Media kun je contact opnemen met Sardes
(secretariaat@sardes.nl)

