Sociale media & mobieltjes
Voorlichtingsavond voor ouders en opvoeders
Internet & sociale media maken de grote wereld met een paar klikken heel klein.
Mensen ontmoeten elkaar, culturen ontmoeten elkaar. Meestal is het leuk en goed
bedoeld, maar af en toe kan het ook confronterend en bedreigend zijn. Hoe
bereiden wij onze kinderen voor op deze digitale wereld? Waarmee moeten we in
onze opvoeding rekening houden als het sociale media & mobieltjes betreft?
Inhoud ouderavond
Het is als ouder niet nodig om een expert te zijn om kinderen goed te kunnen begeleiden
bij het gebruik van internet & sociale media. Maar het helpt natuurlijk wel wanneer de
basis bekend is om hierover een goed gesprek te voeren.
Tijdens onze populaire ouderavond ‘Sociale media & mobieltjes’ komt allereerst deze
basis aan de orde. Er wordt in het bijzonder ingegaan op die sociale media, apps en games
waar kinderen veel tijd op doorbrengen en de trends die we hier zien. En natuurlijk het
jargon wat hiermee gemoeid gaat: van snappen, screenen en taggen tot de veelgebruikte
‘stories’.
Hiernaast is er aandacht voor de uitdagingen
waar ouders dagelijks mee worstelen, zoals
privacy, gaming en online pesten.
Aan de hand van prikkelende stellingen
wordt gediscussieerd over de kansen en
bedreigingen die internet & sociale media
brengen. Er worden tips gegeven om de
sociale media opvoeding vorm te geven.
De ouderavond van Social Media Wijs
kenmerkt zich door een positieve insteek en interactie met de aanwezigen. Na afloop van
de ouderavond ontvangen de ouders een hand-out met de belangrijkste tips en websites
die op de avond ter sprake zijn gekomen.
Centrale boodschap
De centrale boodschap van de avond is: ‘Kinderen zijn wel handig met sociale media &
mobieltjes, maar niet altijd even verstandig. Begeleid ze pro-actief en positief en stimuleer
digitaal talent.
Kosten
De kosten van deze ouderavond bedragen € 495 (exclusief reiskosten).
Meer weten?
Bel ons: 020-260 24 65 of mail: info@socialmediawijs.nl

