Kernboodschap
Het thema van dit jaar is: Swipe, stap, sprong. Hieronder volgt de officiële aankondiging van de Media
Ukkie Dagen 2022 en het thema. Daaronder volgen teksten die je kunt gebruiken bij het opmaken van een
aankondiging op jouw sociale media kanalen, nieuwsbrief of website.

Media Ukkie Dagen 2021: Swipe, stap, sprong

Boekjes, tablets, smartphones en tv’s hebben een grote aantrekkingskracht op de allerkleinsten. Binnen een
klik bevinden ze zich in een andere wereld. Kinderen beleven hier veel plezier aan en het geeft ouders af en toe
een moment voor zichzelf. Maar dreumesen, peuters en kleuters zijn nog te klein om hier wijs mee om te gaan.
Begeleiding van ouders en verzorgers is nodig om ervoor te zorgen dat kinderen veilig op ontdekking kunnen
gaan.
Tijdens de Media Ukkie Dagen van 25 maart t/m 1 april 2022 wordt aandacht gevraagd voor mediawijsheid in de
opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Met het thema swipe, stap, sprong geven we antwoord op vragen,
zoals: kun je een kind alleen met een tablet, tv, smartphone of boekje laten spelen? Hoe begeleid je een kind stap
voor stap in de ‘digitale wereld’? Hoe zet je media in, zodat een kind er ook iets van leert en sprongen maakt?
En hoe maak je keuzes die aansluiten op de ontwikkeling van het kind?

Voorbeeld social posts
Onderstaande teksten kun je gebruiken bij het maken van een post op sociale media of bericht op de website van
je organisatie.

Facebook

Tablets, smartphones en tv’s hebben een grote aantrekkingskracht op de allerkleinsten. Binnen een klik bevinden
ze zich in een andere wereld. Kinderen beleven hier veel plezier aan en het geeft ouders af en toe een moment
voor zichzelf. Maar dreumesen, peuters en kleuters zijn nog te klein om hier wijs mee om te gaan en begeleiding
van ouders en verzorgers is nodig.
Tijdens de Media Ukkie Dagen (25 maart t/m 1 april 2022) wordt in het hele land aandacht voor mediawijsheid in
de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Ook wij [eventueel naam van uw organisatie toevoegen] geven tips en
adviezen.
•

CTA optie 1: Kijk op www.mediaukkiedagen.nl om te zien welke activiteiten er bij jou in de buurt of online te
doen zijn.

•

CTA optie 2: Op [datum] organiseren wij een leuke [activiteit]! Meld je aan via [aanmeldlink].
Of kijk op www.mediaukkiedagen.nl wat er nog meer bij jou in de buurt te doen is.
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Instagram

Kun je een kind alleen met een tablet, tv, smartphone of boekje laten spelen of is samen beter? Hoe begeleid
je een kind stap voor stap in de ‘digitale wereld’? Hoe zet je media in, zodat een kind er ook iets van leert en
sprongen maakt? En hoe maak je keuzes die aansluiten op de ontwikkeling van het kind?
De Media Ukkie Dagen (25 maart t/m 1 april 2022) staan in het teken van: swipe, stap sprong. We staan stil bij de
rol van media in de opvoeding en geven tips en adviezen.
•

CTA optie 1: Kijk op www.mediaukkiedagen.nl om te zien welke activiteiten er bij jou in de buurt of online
te doen zijn. En volg @iedereenmediawijs om op de hoogte te blijven van leuke activiteiten en handige
informatie. #MUD22

•

CTA optie 2: Op [datum] organiseren wij een leuke [activiteit]! Meld je aan via [aanmeldlink].
Of kijk op www.mediaukkiedagen.nl wat er nog meer bij jou in de buurt te doen is. #MUD22

Twitter

Optie 1: Tijdens de Media Ukkie Dagen wordt van 25 maart t/m 1 april 2022 aandacht gevraagd voor
mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 tot 6 jaar. Met het thema swipe, stap, sprong krijg je antwoord
op verschillende vragen, zoals: hoe kun je (digitale) media inzetten voor een positieve ontwikkeling van je
kind?#MUD22
Optie 2: Kijk op www.mediaukkiedagen.nl om te zien welke activiteiten er bij jou in de buurt of online te doen zijn.
En volg @iedereenmediawijs om op de hoogte te blijven van de campagne. #MUD22
Optie 3: Op [datum] organiseren wij een leuke [activiteit]! Meld je aan via [aanmeldlink].
Of kijk op www.mediaukkiedagen.nl wat er nog meer bij jou in de buurt te doen is.
En volg @iedereenmediawijs om op de hoogte te blijven van de campagne.
#MUD22
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