ZOEKEN
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en zoeken en vinden antwoorden, beelden, muziek,
teksten en ontdekken een hele wereld. Dat deden ze altijd al, maar met behulp van hun IPad,
computer of laptop is er ontzettend veel meer te ontdekken dan pak weg 10 jaar geleden. De
kinderen weten niet beter. Zij groeien op in een digitaal tijdperk.
Is dat gevaarlijk? Nee in principe niet. Natuurlijk zijn er in de digitale wereld plaatsen waar ze
beter (nog) niet kunnen komen. Maar ook dat moeten ze leren. Om wijs met media om te leren
gaan, hebben ze o.a. goede zoekvaardigheden nodig. Daar moeten wij, volwassenen, ze bij
helpen door ze te wijzen op het gebruik van goede zoekmachines.
Zoekmachines brengen kinderen in een oogwenk waar ze mogelijk willen zijn. Een
zoekmachine als Google toon alles wat er op het oneindige internet te vinden is. Ook
antwoorden en beelden die voor kinderen niet of minder geschikt zijn.
Er zijn ook zoekmachines speciaal voor kinderen:
www.meestersipke.nl is zo'n speciale zoekmachine en verwijst op basis van zoekopdrachten
naar voor kinderen begrijpelijke sites als school-tv , klokhuis, Willem Wever, jeugdjournaal, etc.
Een voor en door kinderen ontwikkelt portaal is : http://wikikids.nl. Kinderen kunnen hier
informatie vinden, maar ook kunnen ze leren hoe zelf goede informatie te plaatsen.
www.youtube.nl is een favoriete site bij veel kinderen. Wilt u er zeker van zijn dat de
zoekopdrachten filmpjes tonen die minder geschikt zijn, dan kunt u onderaan de site kiezen
voor "beperkte modus aan". Hierdoor worden ongepaste beelden gefilterd voor kinderen.
www.kids-tube.nl is een "YouTube" speciaal voor jonge kinderen met filmpjes en liedjes
Wilt u meer weten over mediawijsheid of internet gebruik van kinderen kijk dan eens op:
https://www.mediawijsheid.nl/, de wegwijzer in slim en veilig gebruik van (digitale) media of
http://wijsmagazine.vodafonecampagnes.nl/ , een online magazine voor ouders over
mediaopvoeding
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