Mediabegrip week 7/8
#WatEenSukkel – Online gedrag

Voor de leerkracht.
Achtergrondinformatie.
3 februari 2015 – Auteur: 3FM
Bekende artiesten lezen gemene tweets over zichzelf voor
Jimmy Kimmel nodigde weer eens een buslading bekende mensen uit in zijn
talkshow. Niet om gezellig bij te kletsen, maar om valse tweets over zichzelf voor te
laten lezen. Katy Perry, de zusjes HAIM, Lady Gaga en vele anderen deden mee. Een
all-star galore van bekende mensen en gemene berichten.
Bron: http://www.3fm.nl/nieuws/detail/361347/Bekende-artiesten-lezen-gemenetweets-over-zichzelf-voor

Vragen voor de leerlingen.
Doel: leerlingen zelf laten nadenken over de gevolgen van het sturen van gemene
berichten aan mensen die zij niet kennen, zoals beroemdheden.
Dit sluit aan bij de mediawijsheidcompetenties: B1, B3, C3, S1.
1. Bekijk link 1 met de leerlingen. Vertel dat jullie een aantal stellingen over dit filmpje
gaan bespreken. Bespreek per stelling of de leerlingen het hiermee eens of oneens
zijn en vooral waarom ze het eens of oneens met de stelling zijn.
2. Stelling 1: kritiek uiten op een bekend persoon is heel normaal.
3. Stelling 2: Sterren hebben niet veel last van de berichtjes die over hen geplaatst
worden.
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4. Kijk na de discussie over deze stelling samen het filmpje van link 2.
Kijk tot 0.35 minuten.
5. Stelling 3: Sterren moeten hier maar tegen kunnen.
6. Stelling 4: Een positief berichtje blijft langer hangen dan een negatief berichtje.
7. Laat de leerlingen een afsluitende opdracht maken waarin zijzelf aangeven wat
ze wel en niet wenselijk vinden bij het plaatsen van berichten over anderen (3 x 'wat
wel', 3 x 'wat niet').

Voor in de klas.
Links.
Link 1 – Belgen lezen gemene tweets over zichzelf:
https://www.youtube.com/watch?v=Yfw3N3CHOrg
Link 2 – Georgina Verbaan leest gemene tweets:
https://www.youtube.com/watch?v=SHbmWfTGrDE

Verder met het onderwerp 'online etiquette'?
Wij komen bij je langs met ons product NET-tiquette!
Inhoud:
Kinderen krijgen al vanaf een jonge leeftijd geleerd hoe we met elkaar omgaan.
Online is er echter veel minder toezicht op het gedrag van de kinderen. Met wie
praten zij en wat zeggen ze tegen anderen? Dit lesprogramma gaat over de
mogelijke consequenties van hoe Leerlingen zich gedragen jegens anderen. De les
sluit aan op de NET-tiquetteles voor groep 5 en 6 en gaat in op het stellen van
grenzen, het overschrijden ervan en de daarbij behorende eventuele (gerechtelijke)
gevolgen. Daarnaast komen de leerlingen erachter waar zij terecht kunnen als zij te
maken krijgen met onwenselijk gedrag op internet.
Tijd: 90 minuten
Interesse? Mail naar: info@mediabegrip.nl
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