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Geïntegreerd concept voor de mediatheek
in het onderwijs

•

Een geïntegreerd concept biedt de instrumenten en
mogelijkheden om leerlingen effectief en plezierig te laten
leren.

Virtuele Akela
De mediatheek als kenniscentrum
‘De mediatheek is een functie in het onderwijs; een professionele
mediatheek stimuleert, inspireert, nodigt uit tot denken en doen en
bevordert daardoor de prestaties van leerlingen’.
Dit statement wordt onderschreven door vele onderzoeken die
bevestigen dat 10 – 20 % betere onderwijsresultaten kunnen
worden bereikt door het gebruik van een professionele mediatheek:
het nieuwe kenniscentrum in de school.
Om de mediatheek te laten aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen als
web 2.0 is een totaalconcept (virtueel en fysiek) ontwikkeld waar in
een prettige omgeving met behulp van nieuwe technologie 24/7 kan
worden gewerkt, geleerd, relaxed en beleefd. Uitgangspunt
hiervoor is de leerling die bronnen (papier, audiovisueel en digitaal)
en faciliteiten gebruikt die het leren ondersteunen, stimuleren en
helpen.

Uitgangspunten
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Mediatheken bevorderen de leerprestaties van leerlingen
Technologische ontwikkelingen maken creatief gebruik van
heel veel verschillende media mogelijk
Leerlingen van nu zijn de ‘digital natives’ (digikids) die
nieuwe media in hun dagelijkse leven gebruiken
In het onderwijs zijn op dit moment daartoe nauwelijks
mogelijkheden
Leerlingen hebben nieuwe vaardigheden en technieken
nodig om in de toekomst goed te kunnen functioneren

De mediatheek speelt een belangrijke rol bij het verzamelen en
verwerken van kwalitatieve informatie. Op het internet wordt een
leerling geconfronteerd met megabites aan feiten, meningen,
reclame en fun. Ook voor een leraar is het moeilijk te bepalen waar
de leerling zijn informatie vandaan haalt. De Virtuele Akela (VA)
helpt een leerling zijn pad te
vinden in het enorme
informatie aanbod. Een VA
is geen standaard product,
maar maatwerk: de leraar
bepaalt de inhoud; de
leerling wordt uitgedaagd
tot betekenisvol leren.
De VA is ontwikkeld op basis
van het didactische model ‘Guided Inquiry’, een model dat naadloos
past in de digitale (onderwijs)wereld van nu.

Factotum of FacTotem?
FacTotem is afgeleid van factotum, manusje-van-alles en totem,
symbool voor bescherming en begeleiding aan groepen mensen.
Een concept en product in één, dat leerlingen, maar ook leraren en
andere betrokkenen bij het onderwijs, stimuleert, inspireert en
ondersteunt bij leren, werken en beleven.
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