Persbericht Willemstad, 13 december 2013
Medialab Curaçao gaat weer van start
Het Medialab Curaçao gaat weer van start voor iedereen jong en oud die -zijn of haar skills- wil
verbeteren op gebied van nieuwe media. Zie voor het aanbod tot en met juni 2014 op
www.medialabcuracao.com. In de loop van het voorjaar wordt het aanbod voor het schooljaar 20142015 bekend gemaakt. Het medialab is open onder èn na schooltijd! In een workshop van drie uur
leer je bijvoorbeeld:
In een workshop van drie uur leer je bijvoorbeeld: Een korte filmreportage te maken * Alles
over Dropbox * Omgaan met Facebook en Twitter * Een flitsende Prezi in elkaar te zetten * Hoe je
een animatiefilm maakt * Een poster, flyer of nieuwsbrief te ontwerpen
* Wat Webpaden en Yurls zijn * Zelf games te maken *Hoe je meer haalt uit Google Earth * en niet
te vergeten wat je wel en niet doet op internet, Mediawijs dus!
In de ochtend kan je, onder schooltijd met de hele klas, een workshop van de beste media docenten
volgen. En na schooltijd zijn de workshops het Medialab voor iedereen toegankelijk! Op maandag
middag zijn er speciale workshops voor docenten uit het onderwijs. De onderwerpen die daar
worden behandeld, worden geven door ervaren workshopdocenten afkomstig uit de praktijk. Zij
zullen de workshop vanuit het perspectief van de docent belichten. Vanuit het Medialab zijn ook
(besloten) lessen bij Stimul-it en op de LOFO (de vroegere Akademia Padagogiko) aan de University
Of Curaçao zodat in de toekomst steeds meer gebruik kan worden gemaakt van nieuwe media in het
onderwijs.

Gratis tot 18 jaar
Voor iedereen tot en met 18 jaar en docenten uit het onderwijs en studenten zijn de workshops
gratis. Volwassenen betalen 10 gulden per workshop, die zij contant afrekenen bij aanvang.

Waar is het Medialab?
Goed bereikbaar in Biblioteka Publiko Kòrsou aan het Waaigat te Willemstad!
Inschrijven kan vanaf nu. Het snelst gaat dat online via de website www.medialabcuracao.com of bel
naar de Biblioteka Nashional Kòrsou 434522 of 4345253 of mail naar info@medialabcuracao.com.
LOFO studenten bellen mevrouw Orsine Resida 744 2283.

Navolging
In navolging van het Medialab Curaçao zal medio 2014 ook een Medialab van start gaan bij Stichting
Jong Bonaire op Bonaire en bij de Philipsburg Jubilee Library op St. Maarten. Het Medialab is een
initiatief van Stichting de Cultuur Kameleon.

Noot voor de pers. Meer info? Mail info@medialabcuracao.com of bel de Biblioteka Nashional Kòrsou
434522 of 4345253. Zie de website voor fotomateriaal, logo, high res flyer en poster.

Achtergrondinformatie:
Mediawijsheid: de strijd tegen digibetisme
Mediawijsheid en media-educatie spelen een steeds grotere rol in onze samenleving. Internet is een
basisvoorziening en speelt een leidende rol in onze kennis- en informatiemaatschappij. Nieuwe
media en technologieën schieten als paddenstoelen uit de grond. Van burgers wordt verwacht dat zij
niet alleen offline maar ook online participeren. Niet iedereen kan echter in hetzelfde tempo mee.
Digibetisme is het online equivalent van laaggeletterdheid geworden. Grote groepen mensen dreigen
te verdwalen in onze informatiejungle.
Digitaal richting geven
Bibliotheken zien een belangrijke rol voor zichzelf weggelegd om mensen op digitaal vlak sturing en
richting te geven. Met kwalitatieve en objectieve informatievoorziening willen we mensen door het
informatie-oerwoud leiden. Als het om informatie gaat is de bibliotheek namelijk de partij bij uitstek
om het kaf van het koren te scheiden. We zijn dan misschien niet zo snel als Google, de kwaliteit van
de informatievoorziening en onze expertise op het gebied van mediawijsheid bieden een prima
alternatief. De bibliotheek kan dan ook een belangrijke rol blijven spelen in het mediawijs houden
van inwoners.
Kunnen omgaan met oude en nieuwe media
Mediawijsheid is: kunnen omgaan met oude en nieuwe media, informatie op waarde kunnen
schatten, veilig internetgebruik en het gezonde verstand blijven gebruiken. Vooral voor kinderen is
dit laatste uitermate belangrijk. Via onze mediacoaches en met behulp van verschillende
internetcursussen helpen we kinderen zowel in de bibliotheek als op school. Op het gebied van
mediawijsheid werkt de bibliotheek intensief samen met Stichting de Cultuur Kameleon.

