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Wie?
MEDIASMARTIES
Je kleinste zit op de bank, verdiept in een iPad, terwijl nummer twee boven zit te
gamen. Het aantal kindermedia is de laatste jaren explosief toegenomen. Dat
is natuurlijk leuk en leerzaam, mits de media passen bij de leeftijd van je kind.
Maar hoe weet je als ouder wat geschikt is voor je kind en wat niet?

Mediasmarties.nl: voor avies over kindermedia

Op Mediasmarties.nl vind je met één zoekopdracht objectieve, betrouwbare informatie over actuele en bestaande media voor kinderen van 1,5 tot
12 jaar. Van tv-programma’s tot cd-roms, dvd’s, games, (bioscoop)films, apps
en websites. Het aanbod is enorm en groeit elke dag. Zo blijf je altijd op de
hoogte.

Mediasmarties is een onafhankelijke organisatie,
zonder commerciële belangen en wordt gesteund door
de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer dan een leeftijdsgrens

Veel media worden al uitgebracht met een leeftijdsgrens. Zo betekent
de leeftijdsindicatie AL dat een film niet schadelijk is, welke leeftijd de
kijker ook heeft. Dit zegt niets over de geschiktheid. Mediasmarties
kijkt ook naar de inhoud van het verhaal, het thema en of een kind over
de benodigde kennis en vaardigheden beschikt. Pas als het product
past bij de ontwikkelingsfase van kinderen, kunnen ze er optimaal van
leren en genieten.

Objectieve recensenten

De objectieve recensenten die de catalogus van Mediasmarties vullen, zijn
onder andere Pabo-studenten, opgeleid aan de Mediasmarties Academie en
recensenten van verschillende media- en communicatieopleidingen.

Waarom?
SPELENDERWIJS SLIMMER
Voor kinderen betekenen media vooral plezier en ontspanning, maar je
kunt van media ook slimmer worden. Mits het medium past bij de leeftijd en
ontwikkelingsfase van een kind.

Een kritische blik op media

Media zijn overal om ons heen. Juist doordat we media zo gewoon zijn gaan
vinden, kijken we misschien niet altijd meer even kritisch. Mediasmarties doet
dat wel. Er wordt op alles gelet, bijvoorbeeld:
Begrijpt een kind de opbouw van het verhaal? Wordt er gebruik gemaakt van
een voice-over? Moet een kind vaardigheden beheersen zoals dubbelklikken
met de muis en wanneer kan hij dat? Past het thema bij de belevingswereld?
Wordt er geswitcht tussen werkelijkheid en fantasie en wanneer begrijpt een
kind dat verschil? Is een programma nagesynchroniseerd of ondertiteld? Wie
is de afzender? Komt er reclame in voor? Vanaf welke leeftijd begrijpt een kind
woordgrapjes en andere soorten humor?

Op school en

Hoe?

kdv

MET MEDIASMARTIES AAN DE SLAG

MEDIASMARTIES OP SCHOOL EN KINDERDAGVERBLIJF

Als je surft naar Mediasmarties.nl, kom je meteen in de catalogus. Je kunt hier
lekker snuffelen of via het zoekmenu snel zoeken op titel, het soort medium of
thema. Van elk product zie je in één handige overzichtspagina een objectieve
inhoudelijke beschrijving en een leeftijdsindicatie. In slechts een paar stappen
stem je het getoonde media-aanbod precies af op je kind.

Alle media verzameld in één online catalogus, gerubriceerd naar leeftijd en
thema: dat is ook handig op school en het kinderdagverblijf. Je maakt net zo
makkelijk per groep een profiel aan.

Mediamatch op maat

Je benut Mediasmarties pas echt optimaal als je het aanbod afstemt
op je kind. Dat werkt heel simpel: je selecteert de leeftijdscategorie, de
gewenste mediavorm(en) en eventueel een thema dat je kind aanspreekt
(van letters tot sprookjes en van problemen oplossen tot Sinterklaas).
Nog leuker is het om een eigen pagina te maken voor je kind.
Mediasmarties geeft je dan een overzicht van alle media die aantrekkelijk,
leuk en leerzaam kunnen zijn voor je kind. Als ouder selecteer je
vervolgens zelf die media waar je kind gebruik van kan maken.
Een jaartje ouder geworden? Het profiel groeit mee met je kind en het
media-advies wordt automatisch aangepast aan de nieuwe leeftijd.

Voor ouders en kinderen

Mediasmarties is voor zowel ouders als kinderen bruikbaar en aantrekkelijk.
Met Mediasmarties ben je samen op een leuke manier bezig met de
mediaopvoeding van je kind, zonder dat dit je veel tijd kost.

Reageren of waarderen?

Als ouder kun je na het inloggen je mening over een product delen of het
waarderen met sterren.

Speciale ouderwebsite

Alles over de (media-)ontwikkeling van kinderen en het laatste medianieuws vind
je op de speciale website voor ouders: www.mediasmarties.nl/voor-ouders.
Met extra’s als de Mediasmarties’ Top 5, de fotogalerij en een poll.

Snel een mediagids maken

Met een groepsprofiel maak je simpel en snel een weekselectie of een
mediagids voor een speciale themadag of –maand!
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