Workshops / Lezingen
Hieronder volgen een aantal mogelijke onderwerpen om een workshop aan te wijden.
Natuurlijk is het ook mogelijk om op maat iets te ontwikkelen.
En een lezing met een iets meer algemeen karakter kan ook. Bijvoorbeeld over
mogelijkheden voor volwassenen om op hun eigen manier aan hun ontwikkeling te werken.
Of de rol van de bibliotheek in de snel veranderende samenleving.
Overleg graag ruim op tijd van te voren, dan is er veel mogelijk. We kunnen dan ook
aandacht besteden aan werkvormen, zodat de doelgroep optimaal profiteert.

Jan te Bokkel
m: jan.te.bokkel@bibov.nl
t: 0523-270271 of 0529-432413
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Thema Media
1. Brengen en halen media produceren
Jouw eigen verhaal op internet publiceren met tekst en foto’s. Welke middelen zet je in?
Welke hulp kun je krijgen? Met bloggen en blogdiensten, eenvoudig programmeren,
tutorials en fotobewerking.
2. Auteursrecht
Iemand die iets schrijft/maakt wordt beschermd door het auteursrecht. Ook op internet
gelden regels. Welke? Hoe ga je daar mee om? Met kopiëren en plagiaat, Creative
Commons en bescherming van je eigen foto’s en teksten.
3. Media consumeren
Steeds meer legale mogelijkheden om muziek, boeken en nieuws te beluisteren en te
bekijken. Met onder andere downloaden, streamen en nieuwe vormen om media te
gebruiken.
4. Samen werken
Online samenwerken. Met onder andere werken in de cloud, Dropbox en Google Drive.

Thema Social Media
5. Facebook
Wat is Facebook? Hoe werkt het? Met onder andere basisfuncties en privacyinstellingen.
6. LinkedIn
Zakelijk netwerken. Je profiel maken en bijhouden, privacy en instellingen, do’s en dont’s.
7. Pixlr
Foto’s bewerken met een online bewerkingsprogramma met vele mogelijkheden.
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8. Prezi
Professioneel presenteren met dit online programma.
9. Skype
Online contact, bellen en videobellen.
10. Twitter
Versturen van korte berichten.
11. Youtube
Filmpjes kijken en delen.

Thema Mediawijsheid
12. Mediawijsheid
Kritisch kijken en omgaan met media.
13. Media en opvoeding
Kinderen zoeken hun eigen weg in de media en op internet. Wat doet een opvoeder?
14. Mediawijsheid – cyberpesten
Pesten via internet. Wat kun je doen?
15. Mediawijsheid – Gamen
Games en effecten.
16. Mediawijsheid – Jongeren
Hoe gaan jongeren met de mogelijkheden van media en internet om?
17. Invloeden media
Welke invloed hebben media en internet op opgroeiende kinderen?

Thema Informatie zoeken en vinden
18. Informatie en locatie
De vraag ‘waar is het’ wordt steeds belangrijker. Hoe kun je Google maps en Streetview
gebruiken en inzetten?
19. Informatie zoeken
Handige tips en trucs om snel meer en betere resultaten te krijgen als je wat zoekt.
20. Informatie beoordelen
Is het wel waar wat hier staat? De kritische blik verscherpen en handige tips om hier alert
op te blijven.
21. Informatie en filters
Je internetgedrag wordt gemonitord en heeft gevolgen: je krijgt bijvoorbeeld specifieke
advertenties voorgeschoteld. Hoe ga je daar mee om?
22. Informatie en privacy
Wat wil ik dat mensen over me mogen weten?
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