Leerkrachten online
Handboek voor onderwijzers

Veel dank aan:
• De leden van het Insafe netwerk voor hun input en het werk dat zij doen door
kinderen en jongeren te begeleiden om verantwoordelijke gebruikers te worden
van online technologie;
• De Europese Commissie voor hun steun aan zowel het Insafe netwerk als aan
eTwinning. Het handboek voor onderwijzers bouwt voort op de interactie tussen
de projecten en is gebaseerd op de kennis en content van beide netwerken;
• Google en Liberty Global voor hun steun bij het realiseren van dit handboek;
• De vele leerkrachten, inclusief die van het eTwinning netwerk, die hun input
gaven en elke activiteit in het handboek eerst hebben uitgeprobeerd; en
• De ministers van Onderwijs die werken binnen European Schoolnet en het
team van European Schoolnet, voor hun samenwerking en toewijding aan het
transformeren van leren door het integreren van online technologie in het onderwijs.

Voorwoord
Voor veel jongeren uit de vroege 21e-eeuw zijn hun online persoonlijkheid, sociale interacties en activiteiten in de virtuele wereld net zo belangrijk als hun levens in de echte wereld. Leerkrachten moeten
dit daarom erkennen en jongeren helpen het meeste te maken van de mogelijkheden die online technologieën en sociale media bieden om sleutelcompetenties te ontwikkelen - en wellicht nog belangrijker - leerkrachten moeten jongeren helpen om nadenkende en verantwoordelijke burgers te worden.

Het Web dat Wij Willen:een handboek voor tieners, gelanceerd op de Safer Internet Day in februari
2013 door het Insafe netwerk*, beoogd precies dat te doen. Het boek, gemaakt door jongeren, voor
jongeren, wil hun rechten en verantwoordelijkheden verkennen en jongeren aanmoedigen om na te
denken over hun gedrag evenals dat van hun leeftijdsgenoten'.
Net zoals hetWeb dat Wij Willenontwikkeld is door jongeren, voor jongeren, zijn de lessen in hetWeb
dat Wij Willen handboek voor onderwijzersontworpen door leerkrachten, voor leerkrachten door
heel Europa en daarbuiten. De lesplannen stellen ideeën en activiteiten voor om jongeren aan te
moedigen creatieve en kritische denkvaardigheden te ontwikkelen die cruciaal zijn voor het leven in de
wereld van morgen.
Dit handboek helpt leerkrachten om vraagstukken betreffende de online activiteiten van jongeren te
integreren in hun lesprogramma's middels interactieve lesplannen en werkbladen die verband houden
met nationale competentiekaders. De onderwerpen en doelstellingen van elke activiteit worden gepresenteerd in een uitgebreide index voor gebruiksgemak.
Door de materialen te gebruiken kunnen de leerlingen:
• Hun begrip van de uitdagingen en mogelijkheden opgeworpen door het internet te ontwikkelen en
• Vaardigheden opdoen voor hun toekomstige carrières en levens.
Alle lesplannen komen overeen met het Europese e-Competentiekader1, een gids die helpt ICT-gerelateerde competenties te identificeren en te beschrijven in overeenstemming met de aanpak van het
Europese Kwalificatiekader en beschrijft de methodologische keuzes die erachter1 liggen.
Neem a.u.b. contact met ons op met uw suggesties voor lesplannen en hulpbronnen via infowww@eun.org

*Over Insafe:
Insafe is het netwerk van European Safer Internet om bewustzijn te creëren dat mede gefinancierd wordt door de Europese
Commissie Het netwerk bestaat uit nationale bewustzijnscentra, hulplijnen en jeugdpanels door de Europese Unie heen
en daarbuiten en wordt gecoördineerd door European Schoolnet. Insafe wil gebruikers de kracht geven om voordeel te
halen uit de positieve aspecten van het internet terwijl ze de mogelijke risico's vermijden. Meer informatie is verkrijgbaar
op www.betterinternetforkids.eu of neem contact op via bik-info@eun.org.

1

http://www.ecompetences.eu/site/objects/download/4062_EUeCompFWexpertGuidelines.pdf

Voorwoord van de auteurs
"Als geschiedenisleraar vind ik het fijn om ICT te gebruiken samen met mijn
leerlingen: het biedt hun toegang tot zoveel informatie, zoveel tools. Het helpt
mij en mijn leerlingen om anders te werken, op een grondigere manier, die
tegelijkertijd leuker is. Dit boekje zal ons verder helpen omdat, zoals alle tools,
ICT beheerst moet worden."
Maxime Drouet, Frankrijk

"De wiskundevaardigheden van de 21eeeuw behelzen niet slechts de kennis
in het lesprogramma, het vermogen tot computational en wiskundig redeneren maar ook de capaciteit hebben om verschillende digitale en web tools te
gebruiken voor het gezamenlijk oplossen van problemen en voor het veilig
vinden en delen van informatie. En wat betere manier om een instrument te
leren spelen dan beginnen met spelen?”
Irina Vasilescu, Roemenië

“Het internet is net als de zee - zo goed als oneindig, prachtig en interessant,
wild en gevaarlijk. Je kunt er veel dingen vinden of jezelf erin verliezen”
Martina Kupilíková, Tsjechische Republiek

Vandaag de dag kunnen jongeren zich hun leven zonder internet niet meer
voorstellen; het biedt zoveel ongelofelijke mogelijkheden voor hun. Tegelijkertijd
willen ze zich ook veilig voelen. Een aspect van veiligheid is privacy. Iedereen
op het internet zou moeten weten hoe ze dingen kunnen posten, delen en hoe
ze zich verantwoordelijk moeten gedragen.”
Evangelia Kontopidi, Griekenland

"Het Web dat Wij Willen" vult een leegte voor leerkrachten die jongeren moeten
helpen te leren hoe ze het internet op gepaste wijze kunnen gebruiken en die
altijd op zoek zijn naar bruikbare tools om dit te doen."
Drew Buddie, Verenigd Koninkrijk

Dit handboek kan leerkrachten helpen nieuwe aanpakken te introduceren in de
klas, niet alleen gerelateerd aan e-safety maar ook aan elk ander onderwerp.
Het kan hun helpen innovatief te zijn middels deelname aan een gemeenschap van leerkrachten, die ernaar streeft ervoor te zorgen dat leerlingen
gelukkiger en meer betrokken zijn.”
Miguela Fernandes, Portugal

"Wees creatief! Ga op zoek naar de artiest in jezelf!"
Frans Nieuwenhuyzen, Nederland

"De e-safety van leerlingen zou een topprioriteit moeten zijn voor alle
partijen betrokken bij het proces van opvoeden en onderwijzen. Alleen hun
gezamenlijke inspanningen zullen leiden tot succes
Adam Stępiński, Polen

"Ken uw rechten en die van andere om verantwoord te handelen op het WWW."
Carsten Groene, Duitsland

"Het is spannend om de kracht te zijn achter het vormen van jonge geesten
voor een veiliger en eerlijker gebruik en het delen van middelen op het internet....maar het is ook een grote verantwoordelijkheid!"
Angela Lucia Capezzuto, Italië

"We kunnen en moeten ICT gebruiken om de risico's te minimaliseren en voordeel
te halen uit de positieve aspecten van het internet, door bij te dragen aan het ontwikkelen van de competenties van leerlingen voor hun toekomstige professionele
activiteiten die op dit moment nog onbekend zijn."
Fernando Rui Campos, Portugal

“Beeld je eens in dat je de wereld in uw handen heeft. Nu moet je alleen nog
weten wat je ermee gaat doen. Dat is precies wat het internet is, in het bijzonder
op je smartphone. Dus is de grote uitdaging voor leerkrachten om niet achterop
te raken maar juist om erover te leren zodat ze hun leerlingen kunnen helpen er
het meeste uit te halen."
Jesús Melgar Tito, Spanje

"Het Web dat Wij Willen handboek is een boek dat iedere tiener, leerkracht en
ouder moet lezen omdat het een dagelijkse bron van informatie en advies is
voor veilig en verantwoord gebruik van het internet, zowel binnen als buiten
het klaslokaal. Het is goed gestructureerd en de actuele inhoud springt eruit als
een bakenlicht in de oceaan van het internet."
Aris Louvris, Griekenland

Index
De moeilijkheidsgraad wordt aangegeven als

Makkelijk

Gemiddeld

Moeilijk

Denk erom: Alle lesplannen bevatten sleutelcompetentie 1, Communicatie in de moedertaal, en 4, Digitale competentie. Daarom worden alleen extra competenties aangegeven in de onderstaand tabel.
De lestijden zijn geschat als sessies van 45 minuten.
Denk er a.u.b. aan, aangezien verschillende lesplannen refereren aan hulpbronnen van buiten, dat registratie
niet nodig is om toegang te krijgen tot de gelinkte hulpbronnen, tenzij anders vermeld. Zorg er met betrekking tot
het gebruik van YouTube a.u.b. voor dat u toegangsrecht heeft evenals het recht om het materiaal in uw land te
gebruiken. Gebruikers dienen, met betrekking tot het gebruik van alle externe hulpbronnen, zorgvuldig te controleren dat naleving van lokale regels van kracht is.

Het Web dat Wij
Willen - lesplannen
Opwarmen

Competentie

Duur

Zoals vermeld in de
lesplannen

Maximaal 5 minuten

Werkbladen

Auteur
Aris Louvris,
Griekenland

Mijn rechten & verantwoordelijkheden online
Basale WWW
rechten**

Leren leren/ Sociale
en civieke competenties / Kritisch
denken

Enkelvoudige les

1.1 Als ik alles zou
kunnen doen wat
ik wil

Carsten Groene,
Duitsland

Rechten versus ver- Leren leren/ Sociale
antwoordelijkheden en civieke competenties / Kritisch
denken

Enkelvoudige les

Twee kanten van
dezelfde medaille

Leren leren/ Sociale
en civieke competenties / Kritisch
denken

Enkelvoudige les

1.2 Twee kanten,
één medaille I

Carsten Groene,
Duitsland

Twee kanten van
dezelfde medaille
II**

Leren leren/ Sociale
en civieke competenties / Kritisch
denken

Enkelvoudige les

1.3 Twee kanten,
één medaille II

Carsten Groene,
Duitsland

2.1 Tools & technologie voor onderwijzers

Fernando Campos,
Portugal

Drew Buddie,
Verenigd Koninkrijk

“Informatie is geen kennis”, Albert Einstein
Toegang, creëren &
delen***

Communicatie in
vreemde talen

Reeks van 3-4
lessen

Analyseren van
afbeeldingen*-**

Communicatie in
vreemde talen

Reeks van 3 lessen

Maxime Drouet,
Frankrijk

Deelnemen aan het web
Laten we gaan win- Wiskundige comReeks van 2 lessen
kelen! *-**
petenties en basiscompetenties op het
gebied van exacte
wetenschappen en
technologie
Wiskunde 2.0 leren*-**

Wiskundige
competenties en
basiscompetenties
op het gebied
van exacte
wetenschappen en
technologie

Reeks van 2 lessen

Goed gedragen***

Leren leren/ Sociale Enkelvoudige les
en civieke competenties / Kritisch denken

Jesús Melgar Tito,
Spanje

3.1 Web tools voor
Irina Vasilescu,
wiskundige activiteiten Roemenië
3.2 Een sterk wachtwoord maken
3.3 Blogs/wikis over
wiskunde
3.4 Facebook en
wiskundige activiteiten
Drew Buddie,
Verenigd Koninkrijk

Jouw identiteit vormen
Mijn (echte)
identiteit**

Ontwikkeling
van Reeks van 3 lessen
initiatief en ondernemerschap

Hebben we
meerdere
identiteiten? **

Ontwikkeling van
Reeks van 2 lessen
initiatief en ondernemerschap

4.1 Wat is de
waarheid?

Martina Kupilíková,
Tsjechische
Republiek
Adam Stępiński,
Polen

Privacy, mijn kostbaarste bezit
“Je kunt niet alles
Sociale en civieke
tegen iedereen
competenties
zeggen”*-**
Pythagoras van
Samos 570-500 v.Chr.

Reeks van 2-3
lessen

Evangelia Kontopidi,
Griekenland

PrivaZie*-**

Sociale en civieke
competenties

Enkelvoudige les

Miguela Fernandes,
Portugal

Ik kijk naar je! *-**

Enkelvoudige les
Sociale en civieke
competenties/ Communicatie in een
vreemde taal

5.1 Michael Jackson Miguela Fernandes,
“Privacy”
Portugal

Beschermen wat
van ons is **

Leren leren/ Sociale Enkelvoudige les
en civieke competenties / Kritisch denken

Drew Buddie,
Verenigd Koninkrijk

“RAP-IT-UP” **

Cultureel bewustzijn
en culturele expressie

Reeks van 2 lessen

6.1 Rap it up

De artiest in jezelf!** Cultureel bewustzijn
en culturele expressie

Reeks van 2 lessen

6.2 Alle artiesten dat Frans Nieuwenhuyben jij
zen, Nederland

De artiest in jezelf

Angela Lucia
Capezzuto, Italië

Algemeen plan

Opwarmen

Algemeen plan

Opwarmen

Auteur

Aris Louvris, Griekenland

Onderwerp

Alle

Competenties

Zoals vermeld in de lesplannen

Moeilijkheidsgraad

Makkelijk

Gemiddeld

Leeftijdsgroep

Indien geschikt

Duur

Maximaal 5 minuten

Doel van deze les

Tools

Moeilijk

• Laat de leerlingen kennis maken met het boekje het Web dat Wij Willen
• Biedt leerlingen een aanvankelijk idee van de lesplannen, gemaakt
voor het boekje het Web dat Wij Willen, op een leuke manier.
Werkbladen, video's (bij voorkeur offline), informatieve illustraties, enquêtes,
kleine spelletjes: (< 5 min), vragen en antwoord gebaseerd op bestaande
kennis, brainstorming, etc.

Proces
Stap 1 – (2 minuten)

Probeer, gebaseerd op elk volgend lesplan, de aandacht van de leerlingen
vast te houden met één van de bovenstaande tools, bijvoorbeeld met een
teaser video om de aandacht van leerlingen te trekken.
Bijvoorbeeld: Een specifieke minder dan één-minuut lange video (in alle
Europese talen) via YouTube of het directoraat-generaal Justitie en Consumentenzaken van de Europese Unie (zie onderstaande link).

Stap 2 – (2 minuten)

Vraag de leerlingen hoe zij informatie aangeboden door de tool ervaren en
bespreek het thema om de aandacht van de leerlingen te sturen richting het
onderwerp dat hierna volgt.

Stap 3 – (1 minuut)

Informeer de leerlingen wat zij tijdens de les zullen leren. Schets in het kort
de lesdoelen.

Hints

Video's zouden niet lander dan drie minuten moeten duren. Het verdient
de voorkeur om video's offline te gebruiken om problemen met de
internetsnelheid te voorkomen, en daardoor frustraties tijdens het kijken
te vermijden.
Enquêtes zouden gericht moeten zijn op resultaten, of anders zou een
eenvoudige peiling getoond moeten worden voor een statistische illustratie
van de gepresenteerde kwestie.
Informatieve illustraties dienen aan te sluiten op de kennis van de leerlingen (niet moeilijk en niet heel lang).

Link(s)

Voorbeeld over privacy
http://goo.gl/LdFsZd
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LESPLAN

Mijn rechten & verantwoordelijkheden online
1.1 Basale WWW rechten

Titel Korte Activiteit

Basale WWW rechten

Auteur

Carsten Groene, Duitsland

Onderwerp

Mijn rechten en verantwoordelijkheden

Competenties

Leren leren / Sociale en civieke competenties / Communicatie
in de moedertaal / Digitale competenties / Kritisch denken

Moeilijkheidsgraad

Makkelijk

Leeftijdsgroep

14-15 jaar

Duur

45 minuten

Doel van deze les

Gemiddeld

Moeilijk

• Biedt een kennismaking met het boekje het Web dat Wij Willen.
• Begrijp de basale internetrechten volgens het handvest van de
Europese Unie.

Inleiding

Strip over piraterij
http://goo.gl/jRGTfI

Tools

Werkblad 1.1 Als ik alles zou kunnen doen wat ik wil

Proces
Stap 1 – (7 minuten)

Context afgeleidde activiteit:
Moedig met behulp van werkblad 1.1 leerlingen aan om zich in te denken
wat ze zouden kunnen doen in een wereld zonder restricties en wat dit zou
kunnen betekenen voor andere mensen en/of hun vrienden.
Vraag hen om hun ideeën te vergelijken in kleine groepjes.

Stap 2 – (15 minuten)

Vraag de leerlingen, met behulp van werkblad 1.1, om te werken aan
hoofdstuk 1 'Waardigheid' en hoofdstuk 2 'Gelijkheid' van het Handvest van
de grondrechten van de Europese Unie om die artikelen te identificeren die
bijzonder relevant zijn met betrekking tot het gebruik van het web, bijv. het
recht op bescherming van persoonlijke gegevens (zie werkblad 1.1).

Stap 3 – (7 minuten )

Laat de leerlingen kennismaken met en/of bespreek de techniek van een
tekst scannen (zie onderstaande link, ook op werkblad 1.1).

Stap 4 – (15 minuten)

Vraag de leerlingen, bij wijze van introductie van de publicatie die de basis
voor de module zal zijn, om vlug het handboek het Web dat Wij Willen voor
tieners door te bladeren op zoek naar meldingen van op zichzelf staande
rechten in specifieke hoofdstukken. Laat hen de tabel invullen en vergelijk
dit daarna in de klas.

9

Vervolgopties

Huiswerk: Geef de leerlingen, met behulp van werkblad 1.3, één van de
vier belangrijke WWW-rechten uit het Handvest van de Europese Unie op.
De leerlingen moet een zoekopdracht op het internet uitvoeren naar nationale wetten om op zichzelf staande alinea's te vinden die over persoonlijke
rechten gaan. Aangezien dit deel nogal moeilijk is kunt u ervoor kiezen leerlingen internet links te geven naar relevante delen van de wetten genoemd
op het werkblad.

Links

http://www.europarl.europa.eu/charter/
http://www.aacc.edu/tutoring/file/skimming.pdf
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Lesplan

Mijn rechten & plichten online
1.2 Mijn rechten & plichten online

Korte Titel Activiteit

Rechten vs. Plichten

Auteur

Drew Buddie, Verenigd Koninkrijk

Onderwerp

Rechten vs. Plichten

Competentie(s)

Leren leren / Sociale en burgerschapscompetentie / Communicatie in de
moedertaal / Digitale vaardigheid / Kritisch denken

Niveau

Eenvoudig

Gemiddeld

Leeftijdsgroep

14-15 jaar

Duur

Een of twee lessen van elk 45-60 min.

Doel van deze les

Moeilijk

• Nagaan wat het betekent om rechten versus plichten te hebben.
• Leren feiten te controleren door juridische documenten te raadplegen.
• Nadenken over de concepten censuur en zelfcensuur.

Inleiding

Het wereldwijde web biedt mensen de gelegenheid om hun eigen visie en
mening kenbaar te maken aan een groot publiek, maar betekent dit dan
ook dat 'alles mag'?
Wat betekent het precies om het recht te hebben om iets te doen? En wat
is het verschil met de plicht hebben om iets te doen?
Hoe kan een goede burger deze twee concepten in evenwicht houden,
wetende dat het wereldwijde web niet de eigendom is van een land of staat
en uitgaat van het principe dat vrije meningsuiting toegelaten is?

Materiaal

Internet, Werkblad, Handvest van de Grondrechten van de EU, bubbl.us
(https://bubbl.us/), Tagxedo & Powtoon

Werkwijze
Stap 1 – (20 minuten)

Open de discussie met de leerlingen: Wat is het verschil tussen een recht
en een plicht?
Bekijk de Brainpop-video en brainstorm over ideeën die tijdens het kijken,
opkomen.
http://youtu.be/AUjyy4eh_LE
http://youtu.be/VHamPKNdI7o
Maak Opdracht 1.1 op pagina 6 van het Web We Want Handboek

Stap 2 – (30 minuten)

Vraag leerlingen om het Handvest van de Grondrechten van de EU te
downloaden of afdrukken. Analyseer met de hele klas elk artikel apart en
ga na welke plichten elk recht met zich meebrengt.
Hoe kun je snel resultaten halen uit zoveel tekst? Verdeel de leerlingen in
kleine groepjes en vraag elke groep om met behulp van bubbl.us een mind
map te maken waarin elk artikel opgesplitst wordt weergegeven, samen
met de plichten die eraan gekoppeld zijn.
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Stap 3 – (15 minuten)

Neem het ERR Werkboek en vraag de leerlingen om met behulp van de
zoekfunctie CTRL + F na te gaan hoe vaak het woord ‘rights’ en het woord
‘responsibilitites’ voorkomen.
Plak de tekst uit het ERR werkboek in Tagxedo om een Word Cloud te
maken waarin de woorden ‘rights’ en ‘respnsibilities’ de blikvangers zijn.

Stap 4 – (20 minuten)

In deze stap creëert elke groep via Powtoon.com
(http://www.powtoon.com/), een promotiefilmpje waarin elk punt dat ze in
hun mind map hebben opgenomen, wordt uitgelegd.

Stap 5 – (20 minuten)

Discussieer in groepjes of met de hele klas over wat zelf-censuur echt betekent. Waarom is deze vaardigheid essentieel voor wie content op het
internet plaatst?

Mogelijkheden voor follow-up

Definieer het verschil tussen censuur en zelfcensuur

Links

EEU Charter for Fundamental Rights: http://goo.gl/fnRvg8
ERR Workbook: http://goo.gl/W9DUAW
http://bubbl.us
http://tagxedo.com
www.powtoon.com (registratie vereist)
Met uitzondering van Powtoon zijn alle webtoepassingen die in deze
opdracht worden gebruikt gratis toepassingen waarvoor de gebruiker zich
niet eerst hoeft te registreren op de site.
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LESPLAN

Mijn rechten & verantwoordelijkheden online
1.3 Twee kanten van dezelfde medaille I

Titel Korte Activiteit

Rechten en verantwoordelijkheden - Twee kanten van dezelfde
medaille I

Auteur

Carsten Groene, Duitsland

Onderwerp

Mijn rechten en verantwoordelijkheden

Competenties

Leren leren / Sociale en civieke competenties / Communicatie in de
moedertaal / Digitale competenties / Kritisch denken

Moeilijkheidsgraad

Makkelijk

Leeftijdsgroep

14-15 jaar

Duur

45 minuten

Doel van deze les

Gemiddeld

Moeilijk

• Bewust worden van de onderlinge afhankelijkheid tussen rechten en
verantwoordelijkheden
• Krijg een idee van internetrechten die uiteengezet zijn in nationale
wetgeving.

Inleiding

Strip over piraterij
http://goo.gl/yGzEU6.

Tools

Werkblad 1.2 “Twee kanten van dezelfde medaille I”;
Bladeren op het web

Proces
Stap 1 – (15 minuten)

Contextrijke oefening: de leerlingen identificeren een conflict tussen de
verschillende basale rechten van het handvest van de Europese Unie (zie
werkbladen 1.2).

Stap 2 – (5 minuten)

Leerlingen worden er nogmaals aan herinnerd dat alle fundamentele wetten binnen de Europese Unie, waaronder diegenen die betrekking hebben
op gebruik van het WWW, uiteengezet worden in verschillende nationale
wetten.

Stap 3 – (20 minuten )

Met behulp van hun huiswerk gaan de leerlingen in groepjes werken om
een definitieve versie van de tabel op werkblad 1.2 in te vullen over hun
rechten en verantwoordelijkheden zoals opgenomen in de nationale wet.
Denk erom: aangezien de uitkomsten van het individuele huiswerk van de
leerling onbekend zijn, kan het behulpzaam zijn om het voorgaande als een
voorbereidende activiteit te zien en de leerlingen de definitieve versie van
de tabel in de klas te laten maken.

Links

http://www.europarl.europa.eu/charter/
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LESPLAN

Mijn rechten & verantwoordelijkheden online
1.4 Twee kanten van dezelfde medaille II

Titel Korte Activiteit

Rechten en verantwoordelijkheden - Twee kanten van dezelfde
medaille II

Auteur

Carsten Groene, Duitsland

Onderwerp

Mijn rechten en verantwoordelijkheden

Competenties

Leren leren / Sociale en civieke competenties / Communicatie in de
moedertaal / Digitale competenties / Kritisch denken

Moeilijkheidsgraad

Makkelijk

Leeftijdsgroep

14-15 jaar

Duur

45 minuten

Doel van deze les

Gemiddeld

Moeilijk

• Theoretisch werk over internetrechten in verband brengen met het
dagelijks leven van de leerlingen.
• Leerlingen aanmoedigen om hun dagelijkse rechten in verband met
het internet te analyseren.

Inleiding

Presenteer een geval van internetfraude uit het dagelijks leven van een
tiener. Vraag de leerlingen, na het analyseren van de kwestie, om te identificeren welke internetrechten geschonden zijn.

Tools

Werkblad 1.3: "Twee kanten, één medaille II";
Bladeren op het web

Proces
Stap 1 – (15 minuten)

Groepswerk:
De leerlingen geven de resultaten betreffende de Europese rechten in de
nationale wetten uit de vorige les door aan hun klasgenoten.

Stap 2 – (12 minuten)

In groepjes identificeren de leerlinge gevallen van mogelijk schenden van
fundamentele wetten gebaseerd op nationale wetgeving.

Stap 3 – (12 minuten )

Elke groep creëert situaties of case studies waarin één van de rechten
mogelijkerwijs geschonden is. Deze case studies worden toegekend aan
een andere groep die een ander recht heeft behandeld.
In groepjes van twee gaan de leerlingen de gevallen oplossen in overeenstemming met de informatie die zij tijdens stap 1 van hun klasgenoten hebben ontvangen.

Stap 3 – (7 minuten )

Presentatie van de resultaten in de klas; één geval, of twee gevallen als er
tijd is, voor elk recht.

Vervolgopties

Met het subonderwerp "leren leren" in gedachten kan een beoordeling van
het werk met de wetteksten mogelijk zijn (moeilijkheidsgraad, motivatie, etc.)
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Lesplan

“Informatie is geen kennis”, Albert Einstein
2.1 Surf, Creëer & Deel Verstandig

Korte Titel Activiteit

Surf, Creëer & Deel Verstandig

Auteur

Fernando Rui Campos, Portugal

Onderwerp

Informatie is geen kennis

Competentie(s)

Communicatie in vreemde talen / Communicatie in de moedertaal / Digitale
vaardigheid

Niveau

Eenvoudig

Gemiddeld

Moeilijk

Leeftijdsgroep

13-15 jaar

Duur

Een reeks van 3-4 lessen van elk ongeveer 45 min.

Doel van deze les

Inleiding

• Leerlingen bewust maken van de kwesties die verband houden met het
delen van informatie op sociale netwerken.
• Beschrijven hoe leerlingen relevante en kwalitatieve materialen voor
schoolvakken kunnen vinden.
• Tonen hoe ze zichzelf kunnen beschermen tegen pogingen tot bedrog
of oplichterij op het internet.
• Digitale vaardigheden en andere competenties voor de 21e eeuw ontwikkelen.
Deze Lesplannen bevatten een reeks taken en activiteiten die elkaar
opvolgen, en maken gebruik van digitale tools die erop gericht zijn om de
nodige vaardigheden voor de 21e eeuw te ontwikkelen. De inhoud en de
activiteiten stimuleren de leerlingen om ICT-tools te gebruiken om te leren,
te communiceren, samen te werken en kennis op te bouwen.
De lessen zijn georganiseerd rond een reeks Educatieve Activiteiten: EA]:
(Les 1 – Dromen en Verkennen; Les 2 – In kaart brengen, Vragen en
Samenwerken; Les 3: Maken; Les 4 - Tonen). Meer informatie vind je op
http://fcl.eun.org/toolset4
De opzet van het Lesplan is gebaseerd op het pedagogische model dat
wordt voorgesteld in de Future Classroom Toolkit (FCT) (http://fcl.eun.
org/toolkit) De lessen kunnen zodanig worden aangepast dat ze kunnen
worden gebruikt in één school of voor een samenwerking tussen meerdere
scholen uit eenzelfde land of uit verschillende landen. Het eindresultaat kan
een digitaal werkstuk (website, audio, blog, video) in een vreemde taal zijn
dat verband houdt met een van de thema’s.
De evaluatie is formatief en gebeurt via feedback van de leerkracht op
producten die leerlingen hebben gemaakt of beschouwingen die ze hebben
genoteerd.
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Materiaal

Team Up - http://teamup.aalto.fi/ (registratie vereist)
Audacity - http://audacity.sourceforge.net/ (registratie vereist)
Google Hangout - http://www.google.com/+/learnmore/hangouts/
Mind Maps - http://popplet.com/
Feedback, audio, samenwerking - http://voicethread.com/products/k12/
Google docs - https://docs.google.com/ of titanPad - https://titanpad.com/
Future Classroom Toolkit - http://fcl.eun.org/toolkit
Scenario Ontwikkelingsomgeving
http://www.itec-sde.net/pt/home
Andere nuttige tools zijn terug te vinden in de bijlage.

Werkwijze

De lessen gaan in op vier verschillende thema’s:
Thema Groep 1 – Informatie van het web gebruiken, hoe gebruik ik het
internet voor mijn huiswerk?
Thema Groep 2 – Nepsites, betrouwbaarheid en een positief gebruik van
het web
Thema Groep 3 – Phishing, veilig surfen op het web
Thema Groep 4 – Denk na voor je een bericht plaatst, sociale netwerken
en tagging, privacy
Verdeel de leerlingen in kleine groepjes (maximaal vijf leerlingen per groep).
Elke groep werkt rond één van de vier bovenstaande thema’s. Om groepjes
te vormen op basis van vaardigheden, interesses, enz., kun je werken met
de tool TeamUp (http://teamup.aalto.fi).
De leerlingen kunnen TeamUp en VoiceThread gebruiken om hun ideeen op te nemen en ze na elke les met de anderen te delen. Een van de
doelstellingen van deze lessen bestaat erin om een product te ontwikkelen
(leerlingen als makers van content). Het eindproduct of werkstuk kan een
korte video of simulatie over een van de thema’s zijn, waarbij de leerlingen
zelf commentaar geven in hun moedertaal of in een vreemde taal.
De leerkracht kan de groepjes helpen door hen materiaal aan te reiken
via Scenario Ontwikkelingsomgeving (SDE) (http://www.itec-sde.net/nl) of
thematische websites zoals virtuele nationale musea of de Europeana-portaalsite. Die kunnen een referentie vormen voor vergelijking met nepsites
of sites met onbetrouwbare informatie.
Dit Lesplan is zodanig opgesteld dat de leerlingen gedurende het hele proces over hun thema moeten reflecteren en zo tot hun einddoel komen. De
leerlingen en leerkrachten kunnen hun ideeën en opmerkingen over het
project opnemen, publiceren en delen aan de hand van digitale tools en
audio feedback.
Samenwerking vormt een belangrijke pijler van de lessen: de leerlingen
werken samen in groepjes, binnen hun eigen land of met hun leeftijdsgenoten uit andere landen. Zo kunnen leerlingen uit één land bijvoorbeeld
gecoacht worden door leerlingen uit een ander land die hun eigen moedertaal gebruiken tijdens de educatieve activiteiten in het kader van het luik
Vragen.
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Stap 1 – (45 minuten)

Voorbereiding – De leerkracht maakt een klas aan in TeamUp en stuurt de
link naar de leerlingen. Daarbij kan gewerkt worden met de fotografische
registratie in TeamUp. Spreek bij het begin van de eerste les samen met de
leerlingen de evaluatiecriteria af.
Dromen - De leerkracht stelt de thematische opbouw van de lessen voor,
legt uit hoe deze lessen in het curriculum passen en welke vooruitgang de
leerlingen moeten boeken op het vlak van luister-, spreek- en schrijfvaardigheid in de vreemde taal. De leerlingen moeten ook weten wat er van hen
wordt verwacht op het vlak van samenwerking en autonomie, en hoe ze bijdragen tot de verwerving van nieuwe kennis voor zichzelf en voor de groep.
Voorbeelden van groepsprojecten voor elk thema:
Thema 1 – Maak samen een website of blog met een overzicht van de
websites en databanken met educatief materiaal die volgens de leerlingen
de “beste” zijn voor hun schoolwerk. Denk daarbij zeker ook aan websites
voor taalverwerving, virtuele musea, simulatoren voor fysica, enz.
Thema 2 – Maak samen een website of blog met indicatoren die aangeven
hoe je een betrouwbare site van een nepsite kunt onderscheiden.
Thema 3 – Maak samen een website of blog waarop de leerlingen maatregelen beschrijven die burgers moeten nemen – en externe tools die ze
kunnen gebruiken – om phishing te voorkomen en veilig te surfen.
Thema 4 – Maak samen een website of blog met een plan om de onlinereputatie van de leerlingen te verbeteren. Denk daarbij o.a. aan criteria en/of
acties die belangrijk zijn voor hun “digitale relaties” op het web.
De leerkracht kan de leerlingen stimuleren om hun uiterste best te doen en
kan ingaan op het belang van samenwerking, het gebruik van ICT-tools en
de criteria die ze moeten respecteren wanneer ze hun ideeën in tekst of
audio in de vreemde taal op het net plaatsen.
Verkennen – Analyseer gegevens van meerdere bronnen en organiseer
ze met samenwerkingstools zoals Google Docs of TitanPad. Afhankelijk
van hun voorkennis moeten de leerlingen mogelijk eerst vertrouwd worden
gemaakt met het gebruik van samenwerkingstools. Hier zijn voor elk thema
enkele stellingen die ze kunnen verkennen.
Thema 1 - Informatie van het web gebruiken, hoe gebruik ik het internet
voor mijn huiswerk?
Over het internet:
1. Alle informatie die op het internet te vinden is, is betrouwbaar en correct, ongeacht de website waar ze vandaan komt.
2. Er zijn geen tools of materiaal beschikbaar die specifiek gericht zijn op
K-12 leerlingen.
3. Ik upload beter geen video’s op het internet omdat ik mezelf niet wil
blootgeven.
Thema 2 – Nepsites, betrouwbaarheid en een positief gebruik van het web
Ik gebruik geen boeken van het Gutenberg-project omdat:
1. ik door auteursrechtelijke kwesties geen toegang heb tot de eBooks.
2. De website er niet aantrekkelijk uitziet.
3. De boeken die ik heb bekeken allemaal oud zijn.
Thema 3 – Phishing, veilig surfen op het web
De leerlingen doen de test:
https://www.phish-no-phish.com/staying-safe-online/quiz/
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/hoe-herken-ik-een-nepmail/
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Thema 4 – Denk na voor je een bericht plaatst, sociale netwerken en
tagging, privacy
Ik neem op een feestje een foto met enkele vrienden en post die op een
sociaal netwerk. Het is helemaal geen probleem om:
1. de foto op een sociaal netwerk te posten
2. al mijn vrienden op de foto te taggen
3. commentaar aan de foto toe te voegen
4. de plaats waar het feestje plaatsvond, te delen.
Na de eerste discussies
Voor elk van de thema’s is er materiaal in verschillende talen beschikbaar
op http://lreforschools.eun.org/web/guest/insafe
Enkele inspirerende bronnen voor elk thema:
Thema 1 - Informatie van het web gebruiken, hoe gebruik ik het internet
voor mijn huiswerk?
http://goo.gl/FBQxRL
Thema 2 – Nepsites, betrouwbaarheid en een positief gebruik van het web
https://veiliginternetten.nl/themes/basisbeveiliging/, betrouwbaarheid en
positief gebruik van het web;
Thema 3 – Phishing, veilig surfen op het web
www.veiliginternetten.nl
https://www.phish-no-phish.com/staying-safe-online/quiz/
Thema 4 – Denk na voor je een bericht plaatst, sociale netwerken en
tagging, privacy:
https://veiliginternetten.nl/themes/privacy/sociale-media/
https://www.youtube.com/watch?v=C7kHJR0xjCs
(Controleer de toegankelijkheid van YouTube in jouw land alvorens de
video af te spelen)
Stimuleer de leerlingen om ook buiten de school aan hun thema te werken (thuis, via communicatie op afstand).
De leerlingen bewaren hun ideeën na elke fase in hun werk via TeamUp
of Audacity (waarna ze later op de blog of website kunnen worden gepost). De leerlingen kunnen ook audiovisuele ideeën en opmerkingen
over de evolutie van hun project, de moeilijkheden waarmee ze moeten
afrekenen en de volgende stappen publiceren en delen.
Leerkrachten die samen aan het project werken, kunnen communiceren
via sociale netwerken die nuttig zijn om samen te werken en informatie
te delen. Zo verbeteren ze hun digitale vaardigheden, communicatie- en
probleem oplossende vaardigheden en leren ze werken met 2.0 tools.
Reflectie
Elke groep leerlingen moet op elk van de volgende vragen antwoorden in
de vreemde taal (gebruik makend van TeamUp):
Wat hebben ze tot nu toe gerealiseerd?
Welke dingen wilden ze wel en niet doen?
Is er iets fout gelopen?
Wat is goed gegaan?
Wat willen ze in de volgende les gaan doen?
De leerkracht noteert de feedback van elke groep voor elke les.
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Stap 2 – (45 minuten)

In kaart brengen – Alle groepen maken een mind map die verband houdt
met hun thema. Met de hulp van de leerkracht analyseren en organiseren de groepen hun ideeën en de informatie die ze hebben verzameld in
mind-mapping tools zoals Popplet, FreeMind of CMap. Ze gaan na welke
relaties, overeenkomsten en verschillen er bestaan tussen de voorbeelden
en/of multimediabestanden die ze tijdens het Verkennen hebben verzameld.
Samenwerking - de leerlingen stimuleren zelf de samenwerking door voor
hun groepswerk tools zoals Google Docs en TitanPad voor tekst en Google
Hangout voor audio te gebruiken en werken op die manier een voortdurende uitwisseling van informatie in de hand. Web-tools voor samenwerking
zijn onder andere wiki’s, blogs, enz. en de samenwerking wordt gestimuleerd door activiteiten zoals mind mapping, creëren en tonen.
Vragen - de leerlingen contacteren partners buiten de school (een eerste
aanspreekpunt zijn andere leerkrachten die de relevantie van de aanpak
kunnen testen), in het bijzonder experts die ze vinden via SDE. Aan de
experts kan worden gevraagd om mee de sterke en zwakkere punten van
het werkstuk dat door de leerlingen werd gecreëerd, te analyseren en evalueren.
Reflectie
Aan de hand van feedback bij de mind mapping activiteiten en, indien
beschikbaar, commentaren van externe experts en/of leerkrachten.

Stap 3 – (30 minuten)

Maken - als makers van content moeten de leerlingen zich bewust zijn
van auteursrechten en moeten ze worden aangemoedigd om Creative
Commons en ander materiaal waarop geen auteursrecht rust, te zoeken
voor hun werkstuk. Op basis van de resultaten van hun opzoekwerk, ideeën
en reflecties die ze in conceptuele mind maps hebben georganiseerd,
beginnen de leerlingen te werken aan een eerste versie van hun
eindproduct. Eerst en vooral zetten ze de krijtlijnen uit voor een discussie
binnen de groep en, indien mogelijk, met leerlingen van andere scholen
of landen. Daarbij moeten ze zich vooral afvragen hoe ze uitdagingen en
problemen gaan aanpakken.
Het is belangrijk dat de leerlingen tijdens de educatieve activiteiten en het
ontwerpproces van nabij worden gevolgd, zodat de links met het curriculum
niet verloren gaan.
Reflectie
De leerkracht geeft alle groepen feedback over hun producten (websites,
audio, enz.).

Stap 4 – (30 minuten)

Tonen - de leerlingen stellen hun werk voor met behulp van lokale en geschikte tools en materialen (bijv. van de website van de school, bibliotheek
of locaties buiten de school), de output van hun projecten, werkstukken en
ontwerpproces en leggen uit wat ze hebben geleerd.
Reflectie
De leerkracht geeft alle groepen feedback over hun producten (websites,
audio, enz.).

19

Mogelijkheden voor
follow-up

Hoe kan ik materiaal voor mijn huiswerk vinden dat ik op het web kan delen?
Heel wat materiaal dat gedeeld kan worden is te vinden in virtuele
wetenschapsmusea of via de Creative Commons organisatie op:
http://search.creativecommons.org
Waar kan ik criteria vinden aan de hand waarvan ik een beter inzicht krijg
in wat positieve onlinecontent op het web is?
De “Criteria voor Positieve Content” zijn essentieel bij het maken of ter
beschikking stellen van onlinecontent en diensten voor kinderen: doelgroep
en geschiktheid voor bepaalde leeftijden, aantrekkelijkheid, bruikbaarheid,
betrouwbaarheid, veiligheid en privacy. Het document met de criteria is
beschikbaar in 13 talen.
http://www.positivecontent.eu/
Welke basisregels moet ik volgen wanneer ik via het internet communiceer?
De manier waarop we online communiceren, beïnvloedt ons digitale
leven en de volgende site bevat nuttige regels om in acht te nemen:
http://www.i-respect.nl/meer_over_irespect/

Links

Extra materiaal
Tagged for teenagers - Denk na voor je iets post
https://www.youtube.com/watch?v=N--yc_9H0bQ
Privacy: http://goo.gl/Vx1iSm
Artikel over een online post: http://goo.gl/gIhPjq
https://veiliginternetten.nl/themes/basisbeveiliging/
Creative Commons materiaal zoeken
http://search.creativecommons.org/
Mensen en materiaal vinden via SDE
http://www.itec-sde.net/?locale=nl of via thematische bronnen zoals
nationale virtuele musea.
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LESPLAN

“Informatie is geen kennis”, Albert Einstein
2.2 Analyseren van afbeeldingen

Titel Korte Activiteit

Afbeeldingen analyseren

Auteur

Maxime Drouet, Frankrijk

Onderwerp

Informatie is geen kennis

Competenties

Communicatie in vreemde talen / Communicatie in de moedertaal / Digitale
competenties

Moeilijkheidsgraad

Makkelijk

Gemiddeld

Moeilijk

Leeftijdsgroep

13-15 jaar

Duur

Een reeks met twee lessen, van elk ongeveer 50 minuten

Doel van deze les

•
•
•
•

Begrijpen dat afbeeldingen de werkelijkheid niet weergeven.
In staat zijn om te herkennen wanneer een afbeelding niet echt is.
ICT-vaardigheden verbeteren.
Hun vaardigheden om vreemde talen te gebruiken te verbeteren

Inleiding

Onze leerlingen zien en gebruiken afbeeldingen in hun dagelijks leven: op televisie, in tijdschriften, in reclames en op het internet. Ze veronderstellen vaak
automatisch dat deze afbeeldingen de werkelijkheid weergeven.
Het doel van deze activiteit is om kritisch nadenken over afbeeldingen door
de leerlingen aan te moedigen. Deze les kan heel makkelijk gebruikt worden
voor een eTwinning project: de activiteiten zouden dan uitgevoerd worden door
samenwerkende Europese teams, en niet door groepjes in de klas.

Tools

U zult de volgende tools gebruiken:
Om vragenlijsten te maken: http://www.socrative.com
(aanmelding verplicht)
Om een schoolbord te maken en documenten toe te voegen:
http://padlet.com
Om dynamische slideshows te maken: http://www.prezi.com
Om vergelijkbare afbeeldingen te vinden: http://www.tineye.com
en https://images.google.com/
JPEGsnoop: Om bewerkte foto's te spotten (freeware)
Om uw stemgeluid op te nemen en een mp3 te maken: http://vocaroo.com
Om gezamenlijk te werken: https://titanpad.com

Proces

Maak voordat u begint een vragenlijst om de kennis en vaardigheden
van de leerlingen te controleren op http://www.socrative.com/ aanmelding
verplicht). De leerkracht bewaart alle antwoorden tot het einde van de les.
Hier zijn suggesties voor vragen die gesteld kunnen worden :
• Portret van een vrouw: is deze foto bewerkt?
• Foto uit het nieuws: is deze foto bewerkt?
• Foto van een bekend iemand: Wat denk je dat deze persoon aan het
doen is?
• Hoe kun je weten of de foto's die je zag echt of bewerkt zijn?
• Was het mogelijk om in 1950 een foto te veranderen bijvoorbeeld,
voordat de computers bestonden?

Les 1

Een foto veranderen? Zo makkelijk! (2 x 50 minuten)
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Stap 1 – (50 minuten)

• Met behulp van http://padlet.com/ of een vergelijkbare tool kunt u een
paar documenten zoals een online krant, online reclame of de welkomstpagina van een website uploaden naar een online wall. Deze
documenten zullen u helpen om te laten zien hoe afbeeldingen gemanipuleerd, getransformeerd en/of vertekend worden.
Voorbeeld van documenten:
• “Al-Ahram newspaper defends doctored photo of Hosni Mubarak
(De krant Al-Ahram verdedigt vervalste foto van Hosni Moebarak)”, in
The Guardian, 17 september 2010: http://goo.gl/cuIwNG (The Guardian)
• "Michelle Obama’s Oscars dress too revealing for Iranian media (De jurk
van Michelle Obama tijdens de Oscars te onthullend voor de Iraanse media)" in theguardian.com, 25 februari 2013: http://goo.gl/KYM0zI
(The Guardian)
• “Manipulating truth, losing credibility (De waarheid manipuleren, geloofwaardigheid verliezen)”, door Frank Van Riper, in The Washington Post:
http://goo.gl/0w5efI (The Washington Post)
• “Demi Moore takes to Twitter to hit back at airbrushing claim
(Demi Moore gebruikt Twitter om zich te verdedigen tegen beweringen
over airbrushing)” door de Daily Mail Reporter, 20 november 2009:
http://goo.gl/R4mVgd (The Daily Mail)
• “The 9 most unnecessary instances of celebrity photoshop
(De 9 meest onnodige gevallen van photoshop door beroemdheden)",
door Lauren Duca, in The Huffington Post, 17 oktober 2013:
http://goo.gl/VaLoAw (In het bijzonder de cover met Beyoncé)
(The Huffington Post)
• “The Lash Stand. Will new attitudes and regulatory oversight hit delete
on some photo retouching in print ads?” (Het wimperstandpunt. Zullen
nieuwe standpunten en gereglementeerd toezicht het bijwerken van
foto's in reclames schrappen?) door Jessica Seigel, in Adweek.com,
29 mei 2012: http://goo.gl/1Kw60V (Adweek)
• Dove reclame “Evolution”, 2006 : http://goo.gl/e9uxhr
• “The Matarese Countdown (De Matarese aftelprocedure)” door Pixus
retouch, 2009: http://goo.gl/2yCQqn
Meer suggesties kunnen hier gevonden worden:
• http://www.arretsurimages.net/dossier.php?id=204 (in het Frans)
• http://www.fourandsix.com/photo-tampering-history/ (in het Engels)
Praktijkgerichte activiteit: Leerlingen kunnen gevraagd worden een eenvoudige slideshow voor te bereiden om een denkbeeldige les te geven aan
basisschoolleerlingen om te demonstreren waarom ze niet alle afbeeldingen
die zij zien kunnen beschouwen als "waar" of "echt". Zij kunnen gebruikmaken van www.prezi.com (aanmelding verplicht) of andere software of online
website die zij willen, maar de slideshow zou het volgende moeten bevatten:
• Twee voorbeelden van afbeeldingen die bewerkt zijn, gekozen uit
diegenen aangeboden op de padlet.
• Een uitleg van wat vervalst is.
• Een lijst met redenen die uitleggen waarom zij denken dat de
afbeelding aangepast is, en de doelen van de veranderingen.
• Een lijst met de problemen of gevaren die kunnen voortkomen uit het
wijzigen van afbeeldingen
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Stap 2 – (50 minuten)

De resultaten presenteren
Elke groep presenteert hun slideshow aan de rest van de klas om te
discussiëren en toe te lichten. De leerlingen doen dit in het Engels of een
andere taal die zij aan het leren zijn.
De leerlingen kunnen hun eigen beoordeling van hun presentatie
vastleggen met behulp van http://vocaroo.com/. Wat hebben zij geleerd?
Wat denken zij nu over het veranderen van afbeeldingen? Hebben ze nog
meer vragen?
Leg uit dat een afbeelding veranderen niet nieuw is; gebruik
krantenartikelen zoals de onderstaand om dit te laten zien aan de
leerlingen:
“Ye olde photoshoppe: The first ever altered images” (Het oude
photoshoppen. De allereerste aangepaste afbeeldingen) door Lee Moran,
in dailymail.co.uk, 28 februari 2012: http://goo.gl/2osiBw (Dailymail)
De leerkracht geeft een paar tips hoe je kunt zien of een afbeelding
aangepast is:
• Kijk goed naar de details, zoom in op de afbeelding!
• Gebruik een website zoals http://www.tineye.com/ om erachter te
komen waar de afbeelding gebruikt wordt op het internet, waar deze
vandaan komt, de datum, de personen die erop staan, etc.
JPEGsnoop is andere freeware die bewerkte foto's kan herkennen:
http://goo.gl/bLwEVB
• Rechtermuisklik op een afbeelding, ga naar eigenschappen en klik
daarna op het tabblad details, dan krijg je een heleboel info over
de foto.Als je ‘Photoshop’ ziet staan is er een grote kans dat de
afbeelding gewijzigd is.
Huiswerk: is het echt of is het nep?
Geef elke leerling één foto: Ze moeten proberen te achterhalen of deze echt
of nep is met behulp van de voorgaande tips. Ze versturen hun antwoord
naar de leerkracht per e-mail, met uitleg hoe ze hun antwoord achterhaald
hebben en ook andere informatie die ze eventueel achterhaald hebben
over de afbeelding. Advies: deze afbeelding dient makkelijk te vinden te
zijn op het web, met bijbehorende informatie.

Les 2

Een kleine verandering....een hele andere betekenis! (50 minuten)

Stap 1 – (5 minuten)

Vat voordat u begint alle opnames samen die gemaakt zijn tijdens de
eerdere les en beantwoord mogelijke vragen.

Stap 2 – (20 minuten )

Hetzelfde… maar anders!
Kies vooraf een afbeelding om mee te werken. De helft van de klas krijgt deze
afbeelding met een onderschrift gemaakt door de leerkracht. De andere helft
krijgt exact dezelfde afbeelding, maar met een ander onderschrift.
De leerlingen moeten hun afbeelding beschrijven (zonder het onderschrift
voor te lezen), door te vertellen waar het hen aan doet denken of wat ze er
van vinden. Ze nemen zichzelf op met behulp van http://vocaroo.com/ in het
Engels of een andere taal die zij aan het leren zijn. De beide helften van de
klas luisteren daarna naar de opnames van de andere helft.
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Stap 3 – (25 minuten )

Beoordeling
Leid een discussie over het volgende onderwerp: Hoe is het mogelijk om
zulke verschillende meningen te hebben over dezelfde afbeelding?
Leg uit dat het onderschrift kan leiden tot verschillende interpretaties. Dit is
een andere manier om een afbeelding opnieuw te kaderen, om de betekenis te wijzigen.
Leg tot slot uit dat het beter is om de afbeelding te kiezen die we nodig
hebben, en om zeker van te zijn van wat we zien is het nodig om de bron,
datum, enzovoort, van een afbeelding te weten.
Huiswerk: We kunnen een afbeelding alles laten zeggen
Geef de klas een afbeelding. De leerlingen gaan in groepjes een onderschrift maken dat geloofwaardig zou kunnen zijn. Ze mogen de afbeelding opnieuw kaderen, een datum, locatie, etc. verzinnen. Ze kunnen de
opdracht voltooien in het Engels of een andere taal, en hun werk uploaden
naar de werkruimte van school. Daarna, met behulp van
https://titanpad.com/ gaat de klas samenwerken om uit te leggen hoe het
mogelijk is om dergelijke uiteenlopende interpretaties van dezelfde afbeelding te krijgen en tot welke problemen dit zou kunnen leiden.

Vervolgopties

De leerlingen vullen nogmaals de vragenlijst in die zij bij de kennismaking
hebben ingevuld op http://www.socrative.com (aanmelding verplicht). Ze
kunnen de tools geleerd tijdens deze les en andere lessen gebruiken. Ze
kunnen de resultaten vergelijken en bespreken hoe zij vooruitgegaan zijn.
Aan welk deel van de les moeten zij nog meer werken?
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LESPLAN

Deelnemen aan het web
3.1 Laten we gaan winkelen!

Titel Korte Activiteit

Laten we gaan winkelen!

Auteur

Jesús Melgar Tito, Spanje

Onderwerp

Deelnemen aan het web

Competenties

Wiskundige competenties en basiscompetenties op het gebied van exacte
wetenschappen en technologie / Communicatie in de moedertaal / Digitale
competenties

Moeilijkheidsgraad

Makkelijk

Gemiddeld

Leeftijdsgroep

13-15 jaar

Duur

Reeks van twee lessen

Doel van deze les

Moeilijk

• Leerlingen achtergrondinformatie over e-commerce bieden.
• Leerlingen aanmoedigen om na te denken over de voor- en nadelen
van online winkelen.
• Online en traditioneel winkelen vergelijken.

Inleiding

Wat voor soort persoon zou de eerste online winkelaar zijn geweest? Iemand
met veel technische vaardigheden? Iemand met een achtergrond in computerwetenschappen? Je zult verrast zijn: maak kennis met Jane Snowball die,
in mei 1984, haar televisie gebruikte om voor de allereerste keer online iets
te kopen. Ze kocht alleen wat boter, ontbijtgranen en eieren van haar lokale
supermarkt.

Tools

Computer met internetverbinding, projector, flip-over.

Proces
Les 1

Het karakter

Stap 1 – (5 minuten)

Ga op zoek naar informatie over het profiel van hedendaagse online winkelaars
(leeftijd, sekse, voorkeuren, etc.). Voldoet mevrouw Snowball aan dit profiel?
E-commerce in cijfers

Bron: Ecommerce Europe
http://www.ecommerce-europe.eu/home
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Stap 2 – (20 minuten )

(Groepswerk) Analyseer de informatie gegeven in de bovenstaande
grafische illustratie.
Bekijk het aantal Europese online winkelaars. Wat is het percentage inwoners dat online koopt? Is het vergelijkbaar met wat er onder jouw vrienden
of familieleden gebeurt?
Vraag leerlingen om informatie te verzamelen over hun klasgenoten en de
volgende vragen te beantwoorden:
• Bereken het aantal online winkelaars in de klas.
• Bekijk de data over het gemiddelde bestede bedrag per klant. Denk je
dat er een vergelijkbaar gemiddelde is in jouw klas?
Er is een groot verschil tussen het westen en andere delen van Europa.
Welke reden zou daar voor kunnen zijn?

Stap 3 – (20 minuten )

Zo is het niet altijd geweest. Zoek naar informatie en creëer een grafiek
met het aantal inwoners, het aantal mensen dat internet gebruikt en het
percentage online winkelaars in de laatste vijf jaar. Was de toename van
het aantal kopers elk jaar proportioneel? Doe een voorspelling over wat er
de komende vijf jaar gaat gebeuren.
In de afbeelding zijn er een aantal cijfers over het aantal medewerkers gerelateerd aan e-commerce. Wat is daar jouw mening over? Heeft de toename
van het gebruik van e-commerce een impact op traditionele winkels?

Les 2

Traditioneel versus internetwinkelen

Stap 1 – (10 minuten)

Online en traditioneel winkelen vergelijken.
Heb jij ooit iets online gekocht? Waarom heb je een online aankoop gedaan
in plaats van naar een traditionele winkel in jouw woonplaats te gaan?
Hebben we, betreffende onze rechten, dezelfde rechten wanneer we online
kopen als wanneer we een in een traditionele winkel kopen? Denk eens
aan een winkel bij jouw huis in de buurt. Hoe zouden zij hun producten
online kunnen verkopen?

Stap 2 – (10 minuten)

Vul de volgende tabel in met de voor- en nadelen van online winkelen.
Voordelen

Nadelen

1. Iets kopen dat typisch is van
een andere land.

1. Ik weet niet of de kleren me
goed zullen passen.

Wat kopen we?
De meest bizarre spullen die online gekocht en verkocht worden zijn inclusief
onder andere iemand die 28.000 dollar betaalde voor een broodje met het gezicht van de Maagd Maria erop en 14.000 dollar voor een gebruikt stuk kauwgom dat van Britney Spears was geweest. In een ander geval boden meer dan
24.000 mensen om hun advertentie eeuwig op het lichaam van een vrouw te
tonen: uiteindelijk betaalde goldenpalace.com een bedrag van 37.375 dollar
zodat hun logo getatoeëerd werd op het voorhoofd van Kari Smith.
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Stap 3 – (10 minuten )

Heb je ooit wel eens geprobeerd een oud computerspel dat je niet meer
gebruikt te verkopen? Mag iedereen online dingen verkopen of denk je dat
je daar een bedrijf voor moet beginnen? Wat denk je dat het beste online
verkopende product is?
Bespreek met jouw partners of alles online verkocht mag worden of dat er
grenzen zijn. In geval van het laatste, wat zijn de grenzen en wie moet die
bepalen?

Stap 4 – (10 minuten )

Er zijn verschillende betaalmethodes wanneer we online winkelen,
variërend van onder rembours tot credit cards of bankoverschrijvingen.
Zoek informatie over betaal-gateways (Paypal, Google Wallet, etc.). Wat
zijn dit en wat zijn de voordelen van deze te gebruiken?
Behalve deze methodes zijn er ook verschillende apps voor tablets en
smartphones die veiling online winkelen mogelijk maken. Zoek naar een
aantal van deze apps. Zou een wereld zonder contanten mogelijk zijn?

Stap 5 – (5 minuten)

Stel je eens voor dat één van jou vrienden online aan het winkelen is en
van alles en nog wat koopt, inclusief apps, muziek-downloads en softwareprogramma's.
WAt kun jij, gebaseerd op de eerdere lessen, delen met jouw vriend(in)
over online winkelen? Waarom zou je jouw vriend(in) willen vertellen na
te denken voordat hij iets koopt? Of nog beter, waarom zou je tegen jouw
vriend(in) willen zeggen om toestemming te vragen aan zijn/haar ouders
voordat hij/zij iets koopt?
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LESPLAN

Deelnemen aan het web
3.2 Wiskunde leren

Titel Korte Activiteit

Wiskunde leren

Auteur

Irina Vasilescu, Roemenië

Onderwerp

Deelnemen aan het web

Competenties

Wiskundige competenties en basiscompetenties op het gebied van exacte
wetenschappen en technologie / Communicatie in de moedertaal / Digitale
competenties

Moeilijkheidsgraad

Makkelijk

Leeftijdsgroep

13-14 jaar

Duur

40 minuten

Doel van deze les

Inleiding

Gemiddeld

Moeilijk

• De verschillende wijzen waarop wiskunde handig kan zijn op het
internet laten zien.
• Leerlingen aanmoedigen gezamenlijk te werken.
• Leerlingen in staat stellen om de voor- en nadelen te ontdekken van
internet gebruiken voor wiskundige activiteiten.
• Laten zien hoe ze sterke wachtwoorden kunnen gebruiken met behulp
van wiskunde.
Voor leerkrachten:De les is gericht op manieren om het web op verantwoorde te gebruiken voor wiskundelessen, projectwerk en huiswerk.
• Het zal verschillende tools bespreken die gebruikt kunnen worden voor
wiskunde:
» Hoe maak je een sterk wachtwoord, het gebruik van spellen en
blogs/wikis voor het leren van wiskunde,
» het gebruik van Facebook-groepen om samen te werken - waarbij de
nadelen en risico's eveneens benadrukt worden.
• De leerlingen zullen gevraagd worden om data te interpreteren en een
grafiek te maken, tools te vergelijken, een aantal eenvoudige kansberekeningen te doen en/of grafieken te tekenen, een peiling te doen en
deze statistisch te interpreteren - dit is bedoeld om wiskundige vaardigheden, logisch redeneren, vaardigheden in het oplossen van opgaven
op te doen terwijl ze tegelijkertijd leren om het web op veilige wijze te
gebruiken.
Voor de leerlingen:Wiskundige activiteiten kunnen een stuk leuker zijn
wanneer je ze gezamenlijk uitvoert, en het internet biedt een hoop goede
tools. Maar om gezamenlijk te werken moeten we manieren vinden om
veilig en efficiënt samen te werken en te communiceren. Tijdens deze les
zullen we proberen een aantal manieren te bespreken waarop dat gedaan
kan worden.

Tools

Computer met internetverbinding, projector, flip-over.

Proces
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Opwarmingsactiviteit voor
de leerlingen (2 minuten)

Bekijk de grafiek op http://goo.gl/bcVT8r. Schat hoeveel mensen vandaag
het internet gebruiken.

Stap 1 – (5 minuten)

3.1 Web tools voor wiskundige activiteiten
Vragen voor leerlingen.
1. Welke van de volgende tools zouden volgens jou bruikbaar kunnen zijn
voor wiskundige activiteiten (ja/nee)?
• Blogs
• Wikis
• Spelletjes
• Twitter
• E-mail
• Facebook
• Chat of vergelijkbare apps
• Zoekmachines
• Google Drive
2. Kun je voordelen bedenken van het gebruik van deze tools voor wiskundige activiteiten vergeleken met persoonlijke interactie? Bijvoorbeeld,
een verlegen leerling zou het makkelijker kunnen vinden om zijn mening te
verkondigen via het web dan in de klas.
3. Welke van de volgende functies kunnen voordelen (V) of nadelen (N)
zijn van het gebruiken van het internet voor wiskundelessen en activiteiten?
• Onmiddellijke toegang tot informatie
• Lange-afstandscommunicatie
• Het ontvangen van virussen/spam
• Vervalste gebruikersprofielen
• Grote hoeveelheid educatieve hulpbronnen
• Gemakkelijkere communicatie met de leerkracht
• Advertenties
• Online vertaaltools
• Veel tijd binnen doorbrengen
• Eigen tijd beheren
• Meer zichtbaarheid
• De boodschap/inhoud begrijpen
4. Tel elke categorie en bereken de verhouding tussen V/N. Is deze kleiner of groter dan 1? Hou zou jij dit interpreteren?
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Stap 2 – (5 minuten)

Een sterk wachtwoord maken
Veel online tools vereisen registratie. Het maken van een wachtwoord is
iets dat we vaak doen, maar denken we er wel genoeg over na?
Een sterk wachtwoord:
• Bevat tenminste acht leestekens lang.
• Bevat niet jouw echte naam.
• Bevat niet een heel woord.
• Wijkt aanzienlijk af van jouw andere wachtwoorden.
• Bevat tenminste één hoofdletter, één kleine letter, een cijfer en een
toetsenbordteken.
Voorbeeld: bedenk een woord en vervang een aantal van de letters door
cijfers of tekens, zoals in “p1n@pp!E” (oorspronkelijk “pineapple”)
Controleer op https://howsecureismypassword.net/ hoe sterk het wachtwoord is dat jij gemaakt hebt. Waarschuw de leerlingen om niet echte
wachtwoorden te testen vanwege de beperkingen van tools voor het
controleren van wachtwoorden (mogelijkheid tot hacken, non-transparante algoritmes voor beoordelen, etc.)
Vragen:
1. Hoeveel verschillende wachtwoorden kun je maken met dezelfde acht
leestekens?
2. Als twee leerlingen dezelfde acht leestekens gebruiken, wat is de
kans dat zij hetzelfde wachtwoord hebben?
Vraag de leerlingen om te kijken naar deze informatieve illustratie
(http://goo.gl/fgblHH) over het maken van een wachtwoord en denk na over
de tips die nieuw zijn voor hun. Ze kunnen ook de antwoordmachine Wolfram
Alpha (www.wolframalpha.com/) gebruiken om sterke wachtwoorden te
maken, zoals uitgelegd in dit artikel (http://goo.gl/Ak08cK).

Stap 3 – (8 minuten )

Gamen in wiskunde
Bespreek de voornaamste voordelen die gamen (in het bijzonder strategische spellen zoals Minecraft) kunnen bieden aan wiskundeleerlingen.
Suggesties:
• Gebruikers ontwikkelen vaardigheden betreffende het oplossen van
opgaven en redeneren, strategie en reactie;
• Krijgen een helder beeld van hun vooruitgang;
• Leren om risico's te nemen, leren om meer betrokken te raken, etc.
Bespreek ook de gevaren van gamen: verslaving, agressiviteit, onechte
identiteiten, schelden, advertenties, cyberpesten, tijdsverspilling, leven in
een andere realiteit, gezichtsproblemen, etc.
Vragen voor de leerlingen:
Bekijk de informatie illustratie http://goo.gl/gPnjuQ over gamification in
eLearning en creëer een staafdiagram van deze alinea: “Leerlingen onthouden slechts 10 procent van wat zij lezen en 20 procent van wat zij horen. Als er
visuele ondersteuning is bij een mondelinge presentatie gaat dit getal omhoog
tot 30 procent, en als zij iemand observeren die een handeling uitvoert terwijl
deze uitgelegd wordt is het 50%. Maar leerlingen onthouden 90 procent als ze
het werk zelf doen, zelfs als het slechts een simulatie is. Gamen in wiskunde.
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Bespreek de voornaamste voordelen die gamen (in het bijzonder strategische
spellen zoals Minecraft) kunnen bieden aan wiskundeleerlingen. Suggesties:
3. Denk jij dat multiplayer online spellen (MMO of MO spellen) ook
risico's met zich meebrengen? Zo ja, geef een aantal voorbeelden.
4. Wat is jouw slechtste ervaring met betrekking tot onveilig gedrag
tijdens online gamen? Wat zou jij gedaan kunnen hebben om dat te
voorkomen?
5. Als een online spelpartner jou zou vragen om elkaar in het echt te
ontmoeten of persoonlijke informatie zou vragen, wat zou jij dan
doen?
Stap 4 – (10 minuten )

Blogs/wikis over wiskunde
Vraag de leerlingen om de volgende toepassingen van een blog over
wiskundige activiteiten te rangschikken, van 1 (niet bruikbaar) tot 10 (het
meest bruikbaar):
• Uitleg van het concept/verklarende woordenlijst
• Aantekeningen van de les posten
• PowerPoint presentaties en andere hulpbronnen uit de les opnemen
• Mededelingen
• Oefenen van opgaven
• Gezamenlijk/projectwerk met klasgenoten of andere scholen
• Case studies:
• Wiskunde uit de echte wereld
• 'Opgave van de week'
• Overzicht
Een aantal regels voor het gebruiken van blogs:
1. Plaats nooit persoonlijke gegevens of foto's op jouw blog, zelfs niet op
jouw profiel.
2. Vergeet nooit de regels van auteursrecht.
3. Denk eraan dat wat je plaatst openbaar is, zichtbaar voor leerkrachten
en ouders en dat deze opnieuw geplaatst kan worden.
4. Selecteer instellingen voor commentaar die vereisen dat ze vooraf
gelezen worden door een moderator voordat ze gepubliceerd worden.
5. Denk na voordat je plaatsen, zowel op jouw eigen blog als een reactie!
6. Weet hoe je ongewenste gebruikers moet rapporteren en blokkeren.
7. Geef nooit je identificatiebewijs.
8. Als je andere uitnodigt om bij te dragen aan jouw blog moet je hen
gepaste rechten geven voor hun rol.
9. Wees net zo beleefd als je in de klas zou zijn wanneer je feedback
geeft. Maak feedback bruikbaar en eerlijk.
10. Vertel het onmiddellijk aan jouw leraar of ouders als je iets ziet dat
niet op jouw scherm zou moeten verschijnen.
Activiteit: Laat de leerlingen twee aan twee werken om nog meer regels
op te stellen en deze op de flipover te schrijven. Kies daarna de 10 meest
bruikbare regels en stel de '10 Geboden van de Blogger' op’.
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Stap 5 – (10 minuten )

3.4 Facebook en wiskundige activiteiten
Activiteit Laten we ervan uitgaan dat volgens de statistieken de leeftijdssamenstelling van Facebook-gebruikers de volgende is. Maak een cirkeldiagram om dit te illustreren.
Leeftijdsgroep

Percentage

13-17

14.8%

18-24

32.3%

25-34

26.6%

35-44

13.2%

44-54

7.2%

55-64

3.5%

64+

2.4%

Vragen voor de leerlingen:
1. Hoe vaak bekijk jij de nieuwsflitsen van Facebook?
2. Waar gebruik jij Facebook voor? Suggesties: Chat, foto's plaatsen, in
contact blijven met mijn vrienden, grote gebeurtenissen in mijn leven
melden, foto's uploaden, spelletjes spelen, etc.
3. Noem vijf soorten informatie over jezelf die niet op jouw profiel geplaatst moeten worden.
4. Heb je Facebook ooit gebruikt voor schoolactiviteiten?
5. Denk je dat het daarvoor gebruikt moet worden? Hoe?
6. Selecteer de drie beste manieren waarop jij Facebook kan gebruiken
in wiskundige activiteiten van deze lijst:
• Een klassengroep om informatie te delen en opdrachten in te leveren
• Evenementen plannen
• Werken in groepen
• Aantekeningen plaatsen voor leerlingen die een les gemist hebben
• Multimediamiddelen delen
• Verlegen leerlingen betrekken
• Herinneringen, aankondigingen, aanstaande deadlines
• Educatieve apps gebruiken
• Leerlingen helpen om beter contact te hebben
• Samenwerken met andere scholen
• Peilingen houden
Ken jij aan wiskunde gerelateerde Facebook-pagina's?
Laat de leerlingen in groepjes van vier werken aan het maken van netiquette en veiligeidsregels voor een Facebook-groep over wiskunde. Ze kunnen
voorbeelden vinden op http://goo.gl/JHqYiA, controleer de lokale richtlijnen
voor sociale media op school) en vraag hen kopiëren en plakken te vermijden. Ze kunnen eveneens een snel onderzoek doen op de website van de
school om te bepalen of de school beleidsregels heeft over sociale media
en acceptabel gebruik hiervan.
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Vervolgopties

Vervolg 1: Maak een Google Formulier voor jouw klasgenoten met één van
de web tools die genoemd zijn tijdens deze les, de beste toepassingen in
wiskunde, de voordelen en risico's, etc. Stuur het Google Formulier naar
jouw klasgenoten en vraag deze te beantwoorden.
Deel daarna de verzamelde data en maak een statistische interpretatie
Vervolg 2: Speel het spel Big Brain http://vsav.webducation.info/
(mogelijkerwijs is aanmelding verplicht).

Links

http://stats.areppim.com/stats/stats_internetxfcstx2010.htm
http://bit.ly/1CtKGQW
http://bit.ly/1xaFlg0
http://www.wolframalpha.com/
http://bit.ly/1wBuxFO
http://elearninginfographics.com/gamification-in-elearning-infographic/
http://www.edudemic.com/school-social-media-policy/
http://vsav.webducation.info/ (mogelijkerwijs is aanmelding verplicht)
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Lesplan

Deelnemen op het web
3.3 Gepast Online Gedrag

Korte Titel Activiteit

Gepast Online Gedrag

Auteur

Drew Buddie, Verenigd Koninkrijk

Onderwerp

Mijn rechten en plichten, en Deelnemen op het web

Competentie(s)

Leren leren / Sociale en burgerschapscompetentie / Communicatie in de
moedertaal / Digitale vaardigheid / Kritisch denken

Niveau

Eenvoudig

Gemiddeld

Moeilijk

Leeftijdsgroep

14-15 years

Duur

45 mins – 60 mins

Doel van deze les

•

Inleiding

Het wereldwijde web biedt ons de mogelijkheid om content te delen met
een groot publiek. Het is daarbij belangrijk dat we weten wat het belang is
van zelfcensuur en wat de verschillen en overeenkomsten met het algemenere censuur zijn.

Materiaal

Internet, Glogster.com, opnameapparatuur & software voor bewerking van
audio

De concepten mensenrechten, vrijheid van meningsuiting, censuur en
zelfcensuur analyseren.
• Studenten aan het denken zetten over hun eigen online activiteit.
• Interviewtechnieken oefenen.
Handvest van de Grondrechten van de EU, Web We Want (WWW) publicatie

Werkwijze
Stap 1 – (10 minuten)

Discussie met de hele klas: Wat wordt bedoeld met de term censuur – kun
je dingen bedenken die in jouw dagelijkse leven worden gecensureerd?
Maak samen met de leerlingen een lijst van redenen waarom deze dingen
worden gecensureerd. Maakt het op het gebied van censuur uit in welk land
je woont?
Vraag de leerlingen om het Handvest van de Grondrechten van de EU op
te zoeken en na te gaan in welke artikelen censuur een rol speelt. Bespreek
hun antwoorden in groepjes of met de hele klas.
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Stap 2 – (10 minuten)

Stimuleer de discussie tussen de leerlingen als volgt:
Nadat we censuur in de ruimere betekenis van het woord hebben bekeken,
nemen we het concept zelfcensuur onder de loep. Waar verschillen deze
termen van elkaar?
Waarom zou je aan zelfcensuur doen?
Welke dingen zijn volgens jou geschikt voor zelfcensuur?
Maakt het uit wie je publiek is?
Als je content schrijft die op het net zal verschijnen, waarom is het dan
belangrijk om te weten dat je publiek je vrienden zijn? Of dat je publiek
mensen zijn die je niet kent?
Druk hoofdstuk 1.3 van het Web We Want handboek af. Vraag de leerlingen om de opdrachten in dit hoofdstuk in RODE pen in te vullen.

Stap 3 – (10 minuten)

Laat de leerlingen hun antwoorden met een partner bespreken. Verschillen
hun resultaten van elkaar? Als dat het geval is, voegen ze de nieuwe punten op hun eigen blad toe in baluwe pen.

Stap 4 – (15 minuten)

Verdeel de leerlingen in groepjes van twee en laat ze met een opnametoestel (als dat beschikbaar is of als de leerlingen kunnen opnemen met hun
smartphone) een kort interview voeren waarin ze EEN van de verhalen
over verkeerd gebruik van Twitter die ze hebben gelezen, bespreken.

Stap 5 – (15 minuten)

De leerlingen laten de interviews aan elkaar horen.

Follow up options

Zoek de algemene vorrwaarden op van een website die je gebruikt.
Wat is het doel van deze algemen voorwaarden?
Wat wordt bedoeld met de term intellectuele eigendom?

Links

Alle webtoepassingen worden gebruikt, zijn gratis toepassingen waarvoor
de gebruiker zich niet eerst hoeft te registreren op de site.
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LESPLAN

Jouw identiteit vormen
4.1 Mijn (echte) identiteit

Titel Korte Activiteit

Mijn (echte) identiteit

Auteur

Martina Kupilíková, Tsjechische Republiek

Onderwerp

Jouw identiteit vormen

Competenties

Ontwikkeling van initiatief en ondernemerschap / Communicatie in de
moedertaal / Digitale competenties

Moeilijkheidsgraad

Makkelijk

Gemiddeld

Leeftijdsgroep

13-15 jaar

Duur

Drie lessen, elke les duurt 40 minuten

Doel van deze les

Moeilijk

• Leerlingen onderwijzen over hun identiteit
• Leerlingen herinneren aan het creëren van waarheidsgetrouwe
identiteiten.
• Online en echte identiteiten vergelijken.

Inleiding

Begin met het stellen van de volgende sleutelvragen:
• Identiteit...wat is dat? Is het belangrijk voor ons?
• Echte identiteit versus online identiteit Is dat hetzelfde?
• Lieg jij wanneer je online bent?
• Waar lieg jij over?
• Mijn eigenschappen en mijn profiel.
• Wie ben ik (online)?
• Wie ben ik (offline)?
• En wie wil ik zijn?
• Eigenschappen - waar of niet.

Tools

Een computerruimte of computers in het klaslokaal.

Les 1

Identiteit - wat is dat? Is het belangrijk voor ons?

Stap 1 – (15 minuten)

De leerlingen werken in kleine groepjes, elke groep maakt een eigen
woordwolk met gebruik van www.wordle.net, http://www.tagcrowd.com,
http://www.worditout.com/, en http://www.wordfoto.com/.
Start de discussie door de leerlingen de volgende vraag te stellen: Aan
welke woorden denk je wanneer je de term identiteit hoort?
De groepjes leerlingen bereiden een korte mondelinge presentatie voor om
te laten zien hoe zij de taak willen volbrengen. Deze presentaties zijn gericht
op het starten van een discussie onder de leerlingen over de verschillende
mogelijkheden. Het is van belang dat de leerlingen hun wolken kunnen laten
zien voor de klas en dat zij hun oplossingen kunnen bespreken. De leerlingen praten over de woorden in hun wolken. Daarna bespreken zij waarom
andere woorden in de wolk zouden moeten voorkomen. Welke woorden ontbreken en welke zouden dat kunnen zijn?
Is onze eigen identiteit belangrijk voor ons? Waarom? Waarom niet?
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Stap 2 – (15 minuten)

De leerlingen worden opgedeeld in twee groepen. Beide groepen hebben een vergelijkbare taak. De eerste groep zal ideeën voorbereiden over
waarom onze identiteit belangrijk is voor ons en waarom deze stabiel zou
moeten zijn. De tweede groep zal deze mening bestrijden. Zij zullen eveneens identiteit onderzoeken, maar hun sleutelvragen zijn: Waarom is het
goed om onze identiteit te veranderen? Wanneer is het goed om onze identiteit te veranderen? Kunnen we altijd een echte van een valse identiteit
onderscheiden? Waarom? En wanneer? De beide groepen bespreken hun
ideeën.

Stap 3 – (10 minuten )

De leerlingen doen een taak gerelateerd aan hun eigen identiteit. De identiteit wordt bepaald door een lange lijst eigenschappen. De leerlingen worden gevraagd om een aantal aspecten op te noemen die hun identiteit in
het echte leven vormt. Ze moeten nadenken over hun onderscheidende
kenmerken, hun interesses, hun aspiraties, etc.

Les 2

Echte identiteit versus online identiteit Is dat hetzelfde?

Stap 1 – (20 minuten )

De leerlingen ontwikkelen hun online identiteit wanneer ze actief zijn op
het web. Hun identiteiten worden gevormd door een aantal verschillende
aspecten. Vraag de leerlingen om een aantal van deze aspecten te suggereren (foto's, bijnamen, status, etc.).
De informatie die mensen kunnen vinden op het web kan hun echter op
verkeerde wijze afschilderen. Dit kan gebeuren door een profielfoto, status,
mening, etc. Gebeurt dit daadwerkelijk? Tellen eerste indrukken? Waarom?
Waarom niet?

Stap 2 – (20 minuten )

De leerlingen worden opgedeeld in kleine groepjes en elke groep krijgt
een foto die een verschillend soort persoon laat zien:
1. Een man in een pak
2. Een jong meisje in een jurk, met een rugtas op en boeken in haar
handen
3. Een jongen met een bril en petje
4. Een man met dreadlocks
De leerlingen worden gevraag hun afbeelding te plaatsen bij het
profiel(en) waar deze bijhoort (m.a.w. eigenschappen toekennen aan
iemand) en daarna een korte beschrijving te schrijven van deze persoon
die zij mondeling presenteren.
a. verantwoordelijk
b. slim
c. vrij
d. fatsoenlijk
e. vriendelijk
f. bescheiden
g. plichtsgetrouw
h. zelfverzekerd
i. hardwerkend
j. serieus
Discussie: Zijn eerste indrukken correct? Welke indruk brengen deze
foto's over? Zijn de details belangrijk?
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Les 3

Wanneer echt en vals elkaar ontmoeten...

Stap 1 – (15 minuten)
De leerlingen kunnen individueel
of in groepjes werken. Wat is
'identiteitsbedrog'? Waar ligt de
grens tussen het bewust vormen
van mijn identiteit en identiteitsbedrog?
Vraag de leerlingen om hun
ideeën op te schrijven in het
Google document. Sleutelvragen: Lieg je wanneer je online
bent? Waar liegen mensen over?
http://goo.gl/p9tBGV Waar
liegen mensen over?
http://goo.gl/p9tBGV
Stap 2 – (15 minuten)

De waarheid of niet de waarheid
Leerlingen kunnen individueel werken om hun eigen avatar te creëren in
http://www.voki.com/create.php, een gratis educatieve tool voor het creëren van op maat gemaakt sprekende personages. Het is effectiever om
leerlingen te engageren middels interactieve lessen, door technologie op
een leuke manier te introduceren om hun taalvaardigheden te verbeteren
en interessante huiswerkprojecten aan te bieden.
De leerlingen creëren een avatar van zichzelf. Ze kunnen daarna avatars
maken die leugenaars zijn, de waarheid vertellen of van beide een beetje
doen. Poneer een vraag bij de andere leerlingen: Welke avatar is een leugenaar?

Stap 3 – (10 minuten )

Mijn eigenschappen en mijn profiel.
Leerlingen maken hun eigen profiel. Ze schrijven antwoorden op voor de
volgende vragen, waarbij zij aangeven wie de antwoorden zouden mogen
zien: iedereen, alleen vrienden of alleen ouders.
Hoe heet jij?
Hoe oud ben jij?
Waar woon je?
Waar ga jij naar school?
Wie is jouw beste vriend?
Wat zijn jouw hobby's?
Wat is jouw telefoonnummer?
Wat is jouw e-mailadres?
Waar droom jij van?
Sleutelvraag: Kan ik iets belangrijks over mijn identiteit verbergen voor
mijn ouders of vrienden?

Vervolgopties

Reflectie
Ga naar werkblad 4.1. "Wat is de waarheid?"
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Lesplan

Geef vorm aan je identiteit
4.2 Hebben we een meervoudige identiteit?

Korte Titel Activiteit

Hebben we een meervoudige identiteit?

Auteur

Adam Stępiński, Polen

Onderwerp

Geef vorm aan je identiteit

Competentie(s)

Zin voor initiatief en ondernemerschap / Communicatie in de moedertaal /
Digitale vaardigheid

Niveau

Eenvoudig

Gemiddeld

Leeftijdsgroep

13-15 jaar

Duur

2 lessen van 45-60 min.

Doel van deze les

Inleiding

Materiaal

Moeilijk

• Leerlingen leren inzien dat identiteit en een online-identiteit complexe
kwesties zijn met uiteenlopende implicaties op professioneel en persoonlijk vlak.
• Het globale perspectief van leerlingen en hun inzicht in interactie tussen
individuen en grotere gemeenschappen in de echte wereld en online
ontwikkelen.
• De leidinggevende vaardigheden van leerlingen ontwikkelen (hun vermogen om samenwerking te stimuleren en sturen)
• Waarden zoals ethisch gedrag, verantwoordelijkheid, empathie en respect voor anderen aanmoedigen.
• Hogere cognitieve vaardigheden van leerlingen waaronder creativiteit,
kritisch denken, analytisch vermogen, zelfstandig denken en leren stimuleren.
De leerkrachten moeten zich vertrouwd maken met twee onlinetools alvorens met deze lessen te starten (zie tools verderop).
De leerkrachten moeten ook hun leerlingen vertrouwd maken met deze
tools door twee brainstorming-vragen voor te bereiden, de leerkracht de
links naar de taken te geven en samen een aantal ideeën te bedenken.
Voor de AnswerGarden-taak kunnen leerkrachten beginnen met de vraag
“Waarmee associeer je...? Welke woorden komen er dan bij je op?” en
voor de Tricider-taak “Wat zijn de voordelen en de nadelen van...?”
• AnswerGarden (http://answergarden.ch/about-AnswerGarden/
en een korte tutorial http://goo.gl/n5wy8f)
• Tricider (Inleidende video over Tricider http://youtu.be/dvLuwL9Quzw
en een korte tutorial http://goo.gl/gy0K0G).
• http://blog.tumult.nl/handige-tools-9-stem-discussieer-en-argumenteermet-tricider/
(Controleer de toegankelijkheid van YouTube in jouw land alvorens de
video af te spelen)

Werkwijze
Lesson 1

Identity - What is it? Is it important for us?
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Stap 1 – (5 minuten)

Deze opdracht is een brainstorming-activiteit die wordt uitgevoerd op
http://answergarden.ch
Bij deze opdracht geven de leerlingen een antwoord op de volgende vraag:
Welke woorden komen bij je op wanneer je de term “identiteit” hoort? Je kunt
deze opdracht als huiswerk opgeven of de leerlingen gedurende 2-3 minuten
laten brainstormen aan een computer of tablet. Hoe vaker een woord in de antwoorden van de leerlingen voorkomt, hoe groter het wordt in AnswerGarden.
Vraag de leerlingen om de uiteindelijke resultaten te bespreken. De leerkracht
kan de volgende soorten identiteit toevoegen (als die nog niet voorkwamen
in de antwoorden van de leerlingen): etnisch, religieus, linguïstisch, nationaal,
regionaal, geslacht, sociale klasse, seksueel, generatie.

Stap 2 – (20 minuten)

Verdeel de leerlingen in vier groepen en geef elke groep een afbeelding waarop een specifiek personage staat afgebeeld (een romeinse landbouwer, een
middeleeuwse filosoof, een hedendaagse tiener van een Afrikaanse stam,
een hedendaagse Europese/Amerikaanse tiener).

Bron: Unknown - “Relief in the city of Trier”
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Harvester.jpg (Public Domain)

Bron: „Saint Thomas Aquinas“ by Carlo Crivelli, 15th Century
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:St-thomas-aquinas.jpg (Public Domain)

Bron: „Fulani woman from Niger“ by Steve Evans, licensed under CC BY 2.0
(http://crea¬tivecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en )
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fulani_Woman_from_Niger.jpg
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Bron: „The line for the launch of the iPad 2 at Crabtree Valley Mall in Raleigh, NC“ by Mike P., licensed under CC BY
2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IPad_2_launch_
queue_Raleigh_North_Carolina.jpg

De groepen moeten een korte beschrijving geven van de identiteit van hun
held. Wijs hen erop dat ze de factoren kunnen gebruiken die tijdens hun
brainstorming-activiteit bij opdracht 1 naar voren zijn gekomen.
Vraag de leerlingen om zich in te beelden dat zij de persoon op de afbeelding zijn. Daarna presenteren de groepsleiders het eindresultaat van de
groep (Vraag hen om te beginnen met “Mijn naam is...”).
Als samenvatting van deze opdracht, kun je een discussie organiseren
over de gelijkenissen/verschillen van de voorgestelde personages, aangevuld met andere vaststellingen.
Stap 3 – (10 minuten)

Vraag de leerlingen of ze het eens zijn met de definitie van “identiteit” op
de eerste pagina van hoofdstuk 4 in het Web We Want handboek.
Stemt die overeen met hun ideeën uit opdracht 1 en 2?
Vraag de leerlingen vervolgens om de opdrachten op deze pagina te maken. Vraag hen om extra aandacht te besteden aan de opdracht waarbij
ze hun online-identiteit moeten opstellen.
Overloop met de hele klas de antwoorden van de leerlingen, vraag hen
om opmerkingen te geven en extra ideeën voor te stellen.

Stap 4 – (5 minuten)

Geef de leerlingen een opdracht die ze thuis moeten maken op www.tricider.
com en vraag hen om de volgende vraag te beantwoorden: “Hoe kunnen we
onze online-identiteit vormgeven?”
Welke stappen / acties kunnen ons in ons toekomstige professionele en
persoonlijke leven helpen? Wat kan nadelig zijn?”
Geef hen een week de tijd om ideeën te bedenken. Vraag hen om te voorstellen van andere leerlingen te becommentariëren en te stemmen voor
de ideeën die, volgens hen, de beste zijn.

Lesson 2
Stap 1 – (5 minuten)

Bespreek de resultaten van de Tricider-opdracht met de leerlingen.
Becommentarieer als eerste de positieve argumenten. Analyseer dan de
negatieve argumenten.
Vat de hele discussie samen door te zeggen dat al deze dingen je onlinereputatie beïnvloeden: zodra we iets online doen (bijv. een foto plaatsen,
een reactie geven op een blog, deelnemen aan een stemming), blijft dat
lange tijd zichtbaar en zullen andere internetgebruikers hun mening over
ons vormen op basis van die informatie.
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Stap 2 – (7 minuten)

Vraag de leerlingen of ze het eens zijn met de mening van Daniel Solove
bovenaan pagina 30 in het Web We Want handboek.
Lees vervolgens luidop het stukje tekst over onlinereputatie en vraag de
leerlingen om extra opmerkingen/gedachten te geven.
Vraag de leerlingen om de foto’s van de drie tieners te bekijken en in groepjes van twee hun indrukken bij deze afbeeldingen te noteren.
Vergelijk de ideeën van de leerlingen met de hele klas.

Stap 3 – (5 minuten)

Vraag de leerlingen om de twee meningen onderaan pagina 30 van het Web
We Want handboek te lezen en ideeën te formuleren bij de laatste vraag “Zijn
er nog andere situaties waarin je onlineprofiel positief kan worden gebruikt?”.
Sommige antwoorden zullen ongetwijfeld verband houden met de zin voor
initiatief en ondernemerschap als factoren die een belangrijke rol spelen bij
de ontwikkeling van onze online-identiteit.

Stap 4 – (20 minuten)

ILeid deze opdracht in door uit te leggen dat identiteit een zeer ruim begrip
is. Het heeft niet enkel betrekking op elementen op macroniveau (zoals je
taal, geslacht, nationaliteit, enz.) maar ook op je eigen mening en houding
ten opzichte van problematische kwesties.
Verdeel de leerlingen in vijf groepen en geef elke groep een vel papier met
daarop één van de volgende vragen:
1. Is het eenvoudig om ideeën in de praktijk te brengen? Waarom? Waarom niet?
2. Vind jij dat hedendaagse tieners creatief en innovatief zijn? Waarom?
Waarom niet?
3. Denk jij dat tieners bereid zijn om risico’s te nemen voor hun eigen
projecten/initiatieven? Waarom? Waarom niet?
4. Denk jij dat het moeilijk is voor jongeren om een eigen project/initiatief
te plannen en beheren? Waarom? Waarom niet?
5. Vind jij dat we bij de uitvoering van ons eigen project/initiatief bijzondere aandacht moeten besteden aan ethische waarden? Waarom?
Waarom niet?
Vraag de leerlingen om het vel papier in twee helften te verdelen met als
hoofdingen: JA en NEE. Vraag de leerlingen om argumenten te formuleren
die hun keuze verantwoorden en om die in de rechtse kolom te noteren.
Laat de leerlingen tellen hoe vaak er JA en hoe vaak er NEE werd gestemd.
Vervolgens presenteert elke groep haar argumenten. Vraag na elke presentatie of de anderen nieuwe argumenten/punten zouden toevoegen en
vraag hen om te stemmen voor JA/NEE opties. Op die manier verzamel je
alle meningen en krijg je een globaal beeld van de visie van de hele klas.
Geef de leerlingen als laatste opmerking mee dat dit een “groepsidentiteit”
kan zijn.
Als er voldoende tijd is, kun je uitleggen wat “blended identity” betekent.
Deze term verwijst naar een situatie waarbij mensen die elkaar enkel online
kennen, elkaar op een dag ook in het echte leven ontmoeten.

Stap 5 – (3 minuten)

Stel de leerlingen de vraag van het onderwerp van de twee lessen – “Hebben wij een meervoudige identiteit?”. Pols naar enkele korte antwoorden..

Links

http://answergarden.ch/
http://www.tricider.com/
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Lesplan

Privacy, mijn kostbaarste bezit
5.1 Je kunt niet alles tegen iedereen zeggen

Korte Titel Activiteit

Je kunt niet alles tegen iedereen zeggen

Auteur

Evangelia Kontopidi, Greece

Onderwerp

Privacy- mijn kostbaarste bezit

Competentie(s)

Sociale en burgerschapscompetentie / Communicatie in de moedertaal /
Digitale vaardigheid

Leeftijdsgroep

Eenvoudig

Gemiddeld

Moeilijk

Niveau

13 – 16 jaar

Duur

2-3 lessen van elk 45 min. (afhankelijk van hoe de leerlingen hun resultaten
presenteren)

Doel van deze les

• De leerlingen bewust maken van het belang van privacy en gegevensbescherming.
• Leerlingen manieren laten ontdekken om hun persoonsgegevens te
beschermen en een positieve digitale voetafdruk na te laten.
• Leerlingen stimuleren om samen te werken aan een bepaalde taak.
• Leerlingen aanmoedigen om materiaal te bestuderen en analyseren, en
om de conclusies op een creatieve manier voor te stellen.

Inleiding

In deze les verkennen de leerlingen de betekenis van de termen: privacy,
persoonsgegevens, gevoelige persoonsgegevens; bekijken ze een video
die hen stimuleert om te gaan nadenken over de mogelijke implicaties en
impact van wat ze online posten; bestuderen en analyseren ze materiaal
over privacy en digitale voetafdrukken op specifieke websites, en creëren
tips om hun privacy en online reputatie te beschermen.

Extra materiaal

(a) Digitale apparatuur met toegang tot het internet, zoals computers, laptops, tablets, enz.
(b) Webbrowser
(c) Zoekmotor
(d) Optioneel: web 2.0 toepassingen (Wordle, Scratch, Tricider, Voki, Google
Forms of SurveyMonkey), presentatiesoftware (Prezi, Microsoft PowerPoint en Google Slides)

Werkwijze
Stap 1 – (10 minuten)

Onderzoeken – bespreken
Ga uit van de sleutelbegrippen: privacy, persoonsgegevens en gevoelige
persoonsgegevens. Noteer deze termen op het bord.
Vraag de leerlingen om definities en voorbeelden van deze termen te bedenken. De leerkracht gaat vooraf na of er informatie over deze begrippen
te vinden is op de website van de nationale dienst voor gegevensbescherming (bijv., dienst in België (http://www.privacycommission.be/) of Nederland (https://cbpweb.nl/). Als dergelijke informatie te vinden is, vraag de
leerlingen dan om die op de betrokken websites op te zoeken.
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Bedenk in een brainstormingsessie een aantal woorden die verband houden
met de bovenstaande sleutelbegrippen. Bijv. persoonsgegevens: informatie
aan de hand waarvan mensen kunnen worden geïdentificeerd (naam, thuis- of
e-mailadres, telefoonnummer (mobiel of vast), bankkaartnummer, geboortedatum, afbeelding of stem, enz.; gevoelige persoonsgegevens: politieke mening,
religieuze overtuiging, informatie over fysieke of mentale gezondheid, enz.; privacy: het recht om persoonlijke zaken en relaties geheim te houden.
Stap 2 – (10 minuten)

Kijken - Luisteren - Bespreken
Vraag de leerlingen om na te denken wat er kan gebeuren wanneer iemand
te veel persoonsgegevens deelt met de rest van de wereld. Je kan daarbij
een video gebruiken zoals deze http://youtu.be/C7kHJR0xjCs (Controleer
de toegang tot YouTube in jouw land alvorens de video af te spelen) om
interesse in het onderwerp te wekken en het denkproces te stimuleren.
Verder kun je de leerlingen twee feiten meegeven:
(a) De digitale voetafdruk van mensen (foto’s, online gepubliceerde content,
enz.) speelt een belangrijke rol in het rekruteringsproces van bedrijven;
(b) Cyberpesten gebeurt vaker op websites die door vele tieners worden
bezocht. Bescherming van persoonsgegevens voorkomt cyberpesten.
Meer informatie vind je op www.digitaalpesten.nl.
Maak een lijst van redenen waarom leerlingen de toegang tot privéinformatie doelbewust zouden moeten beperken.

Stap 3 – (25 minuten)

Samenwerken - Onderzoeken
Op dit moment zouden de leerlingen al moeten inzien dat privacy uiterst belangrijk is en dat deze les daarom ook voor hen persoonlijk van belang is, d.w.z.
(a) ze moeten op een verantwoorde manier gebruik maken van sociale
media, en
(b) ze moeten hun onlinereputatie beschermen.
In deze stap gaan de leerlingen na op welke specifieke manieren ze deze
twee doelstellingen kunnen realiseren.
Volgens een rapport van het EU NET ADB-project
http://goo.gl/TyAJh2 is 92% van de jongeren tussen 14 en 17 jaar die
deelnamen aan een studie in 7 Europese landen, lid van ten minste één
sociale netwerksite.
Vraag de leerlingen om in groepjes van twee of drie het privacybeleid
en de privacy-instellingen van sociale netwerksites zoals Facebook,
Goolge+, Youtube of Instagram te analyseren. Ze moeten op zoek gaan
naar antwoorden op vragen zoals:
• Welke functies/tips voorziet de service om mensen te helpen hun privacy te beschermen?
• Hoe kan ik mijn profiel-/privacy-instellingen wijzigen?
• Hoe kan ik content die zonder mijn toestemming is gepost, verwijderen?
• Hoe kan ik bepalen wie mijn foto’s en andere content die ik op Facebook plaats, kan zien? http://goo.gl/aZI9oj
• Hoe verwijder ik iets wat ik op Facebook heb gepost?
http://goo.gl/A0PYKj
• Wat is de Facebook Privacy Checkup en waar kan ik die vinden?
http://goo.gl/mrCAAv
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Laat elke groep één van de volgende groepen van twee webpagina’s analyseren. Je kunt de leerlingen ook zelf de groep pagina’s laten kiezen die
het beste aansluit bij hun interesse en sociale netwerkactiviteiten.
• Facebook Privacy Basics https://www.facebook.com/about/basics/
• Facebook Help Centre – Privacy https://www.facebook.com/help
• Google+ Teen Safety Guide - General Tips http://goo.gl/6Ml93L
• Google+ Safety Center - Privacy resources http://goo.gl/7WzbQG
• Google+ Safety Center - Managing your digital reputation for teens
http://goo.gl/OR5PBs
• YouTube Policy Center - Protecting your privacy http://goo.gl/6ajG4U
• YouTube Safety Center - Teen Safety http://goo.gl/H2oxRG
• Instagram Help Center https://help.instagram.com/
• Instagram Privacy and Safety Tips http://goo.gl/iBHDeZ
• Online Reputation Checklist http://goo.gl/hvnfZM
Nadat de leerlingen de inhoud op de betrokken pagina’s hebben geanalyseerd, maken ze een rapport met 5 nuttige tips om hun privacy te beschermen en hun onlinereputatie te beheren.
Stap 4 – (45 minuten)

Oefenen – Creëren – Presenteren
Elke groep leest haar rapport luidop voor. Daarna beslissen alle leerlingen
samen welke vijf zaken ze willen verbeteren en stellen ze een verklaring op
die ze ophangen aan de muur in de klas of die ze verspreiden via de krant
of de website van de school.
Als er meer tijd kan worden vrijgemaakt voor deze opdracht, kunnen de
groepen hun resultaten en conclusies ook op andere manieren presenteren. Op deze manier kunnen de leerlingen werken aan hun creativiteit en
hun digitale vaardigheden.
(a) Je kunt Tricider gebruiken om een stemming te houden en een ‘tricision’
te organiseren over het onderwerp: “Gegevensbescherming, privacy,
onlinereputatie: deel je mening en je ideeën.” De leerkracht bereidt de
‘tricision’ voor (duurt maar enkele minuten), geeft de leerlingen de link
en vraagt hen om zelf hun visie over het onderwerp neer te schrijven.
Daarna stemmen de leerlingen voor de twee ideeën die zij het beste vinden (de leerlingen mogen niet op hun eigen idee stemmen). De leerling
wiens idee de meeste stemmen krijgt, is de winnaar! (Een voorbeeld
van een ‘tricision’ vind je http://goo.gl/XmzeEF).
(b) De groepen maken Vokis (sprekende avatars) en nemen hun tips op.
De Vokis worden in de klas voorgesteld en kunnen eveneens op de
website van de school worden geplaatst zodat ook anderen ze later
kunnen bekijken.
(c) De groepen maken posters met een softwareprogramma waarmee ze
vertrouwd zijn. Een eenvoudig voorbeeld vind je http://goo.gl/pg7DQM
(deze voorbeeldposter werd gecreëerd met MS PowerPoint. Bij de
pagina-instellingen werd het diaformaat ingesteld op “A4” en werd
de afdrukstand ingesteld op “staand”. Op het einde werd het bestand
bewaard als een pdf).
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(d) De groepen maken “word clouds” aan de hand van tekst die verband
houdt met hun bevindingen en conclusies. Ze gebruiken daarvoor
een web 2.0 toepassing zoals Wordle of Tagxedo. Een eenvoudig
voorbeeld van een “word cloud” vind je http://goo.gl/wXJ3nq. Ze werd
gemaakt met Wordle aan de hand van deze http://goo.gl/EGXdyU.
(e) De groepen formuleren vragen op basis van hun bevindingen en
creëren een “privacy quiz” voor hun klasgenoten. De vragen mogen
niet te moeilijk zijn, maar ook niet te zeer voor de hand liggen. De
groepen wisselen hun vragen uit en doen de test. De groepen kunnen ook werken met een online quizgenerator zoals Google Forms of
SurveyMonkey. Zelfs via Scratch kun je een vraag-en-antwoordsysteem creëren. Een voorbeeld van een Scratch Quiz over privacy
vind je http://scratch.mit.edu/projects/41797636/ Via deze laatste
Scratch-activiteit kunnen de leerlingen hun inzichten over privacy
verder verbeteren door elkaars Scratch-quiz te doen. Dit neemt echter meer tijd in beslag en de opdracht is eigenlijk enkel geschikt voor
leerlingen die enige ervaring hebben met programmeren via Scratch.
[Scratch is een programmeertaal die eenvoudig aan te leren en te
gebruiken is. Het gebruik van Scratch, dat gebaseerd is op het inGeniousproject http://www.ingenious-science.eu/web/guest/home , in de les, helpt
de leerlingen om hun creativiteit, analytisch denken en actieve deelname in
de klas te verbeteren.]
Mogelijkheden voor
follow-up

Links

Pop up - Tools - Tips
Geef de leerlingen hand-outs van de onlinereputatie checklist
http://goo.gl/Vx1iSm en vraag hen om, thuis of op school, de vijf stappen te
doorlopen die hen kunnen helpen om een positieve digitale voetafdruk te
ontwikkelen en behouden.
(Er is geen registratie vereist voor toegang tot deze pagina)
Spreek in de klas over Data Protection Day http://goo.gl/3322q4 (28 januari)
en organiseer met de leerlingen enkele bewustmakingsactiviteiten voor de
school en de plaatselijke gemeenschap.
• Te veel delen: Denk na voor je iets post – Video
http://goo.gl/FT4OYK
• Digitale voetafdruk - Video http://goo.gl/QkBR4j
• Irish Data Protection Authority Resource on Privacy
http://goo.gl/uv1vUF
• Gids denk na voor je iets post (Poster in het Engels)
http://goo.gl/PcH0yd
• De microsite “Young Citizens” op de Website van de Griekse Dienst
voor Gegevensbescherming (enkel voor Griekse leerkrachten)
http://goo.gl/hRQx
• http://goo.gl/Vx1iSm
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LESPLAN

Privacy, mijn kostbaarste bezit
5.2. Privazie....

Titel Korte Activiteit

Privazie....

Auteur

Miguela Fernandes, Portugal

Onderwerp

Privacy, mijn kostbaarste bezit

Competenties

Sociale en civieke competenties / Communicatie in de moedertaal /
Digitale competenties

Moeilijkheidsgraad

Makkelijk

Leeftijdsgroep

13-15 jaar

Duur

40 minuten

Doel van deze les

Gemiddeld

Moeilijk

• Bespreek het concept "privacy"
• Maak de leerlingen er bewust van wanneer ze persoonlijke informatie
over zichzelf of hun collega's online plaatsen.
• Identificeer informatie die kan helpen om online risico's te minimaliseren.

Inleiding

Tijdens deze activiteit zullen de leerlingen een video bekijken om hen te
helpen het concept privacy en het belang vertrouwelijke informatie over
zichzelf en anderen te beschermen beter te begrijpen.
Controleer dat de leerlingen de video hebben begrepen en gebruik vragen
en discussie om leerlingen attent te maken op belangrijke feiten.
Tijdens deze activiteit zullen de leerlingen in groepjes van drie of vier werken om een een presentatie over privacy-onderwerpen te maken.

Tools

(A) YouTube video.
(B) Google Drive presentatie.
(C) Tutorial om de presentatie te delen.

Proces
Stap 1 – (3 minuten )

Bekijk de video http://youtu.be/7_VsxBLce8g

Stap 2 – (5 minuten)

Zorg ervoor dat de leerlingen de video hebben begrepen en, indien dat
niet het geval is, moedig de leerlingen aan om twijfels te uiten en deze te
verhelderen.
Om de leerlingen te prikkelen om de discussie te starten kunt u open vragen
stellen, zoals:
• Hebben jullie de video begrepen?
• Hebben jullie weleens nagedacht over privacy? En over digitale
voetafdrukken?
• Op hoeveel websites of sociale netwerken hebben jullie accounts
aangemaakt?
• Hebben jullie weleens de privacy-informatie gelezen gedurende het
aanmelden bij een website/sociaal netwerk?
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Stap 3 – (5 minuten )

Presenteer de onderwerpen waar de leerlingen aan gaan werken (B),
waaronder bijvoorbeeld:
• Wat betekent privacy voor jou?
• Wat is privé-informatie?
• Waar ben ik online?
Vorm groepjes van drie of vier leerlingen.

Stap 4 – (5 minuten )

De teams debatteren vijf minuten over de onderwerpen, noteren ideeën
voor de presentatie.
Een leerling zal verantwoordelijk zijn voor het kopiëren van de presentatie
(B) en zal deze delen met de leerkracht en de collega's tijdens het samenwerkingsproces.
Als leerlingen vragen hebben over het maken van kopieën of het delen van
de presentatie kunnen ze tutorial C gebruiken.

Stap 5 – (22 minuten )

Teamwerkpresentatie (5 minuten per team)
Elk team zal haar werk presenteren aan de klas.
Moedig discussie met de klas aan over wat wel of niet ‘privé’ kan zijn, maak
leerlingen bewust dat zij hun eigen online reputatie vormen wanneer zij
op het internet zijn en dat zij voorzichtig moeten zijn over wat voor soort
informatie zij delen (contactgegevens, foto's, video's, overig). Ze dienen de
privacy van anderen te respecteren door geen informatie of foto's te publiceren zonder toestemming en in het algemeen online handelen zoals ze
dat in het echte leven ook doen. Ze dienen ook attent gemaakt te worden
op vraagstukken met betrekking tot auteursrecht.
Ze moeten opletten op hun digitale voetafdrukken en zich bewust zijn
dat veel bedrijven potentiële medewerkers online volgen voordat ze hun
een baan aanbieden.
Ze moeten bereid zijn om niet alles te delen wanneer ze online zijn en
bepaalde informatie over zichzelf volledig privé te houden in de digitale
wereld.

Vervolgopties

Achterhaal op hoeveel websites of sociale netwerken leerlingen zitten
Laat hen nadenken over wat voor soort informatie zij veilig kunnen delen
met de wereld.
Stimuleer het maken van een Google/Facebook account en vraag leerlingen om de privacyvoorwaarden te lezen.
Praat met de leerlingen over cookies (betekenis).
Het is belangrijk om de leerlingen uit te leggen dat zij zich bewust moeten
zijn van de valkuilen van de online wereld en hun te helpen een 'correct'
profiel aan te maken: ze moeten echt nadenken voordat ze iets plaatsen.

Links

YouTube video http://youtu.be/7_VsxBLce8g
Google Drive presentatie - http://goo.gl/dI4juf
Tutorial: maak een Google Drive presentatie over kopiëren en te delen
http://goo.gl/KGa8Th
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LESPLAN

Privacy, mijn kostbaarste bezit
5.3. Ik kijk naar je...

Titel Korte Activiteit

Ik kijk naar je...

Auteur

Miguela Fernandes, Portugal

Onderwerp

Privacy, mijn kostbaarste bezit

Competenties

Sociale en civieke competenties / Communicatie in de moedertaal /
Digitale competenties

Moeilijkheidsgraad

Makkelijk

Gemiddeld

Moeilijk

Leeftijdsgroep

13-15 jaar

Duur

40 minuten of meer (afhankelijk van de hoeveelheid tijd die de leerkracht
wil spenderen aan het analyseren van de muziek).

Doel van deze les

•
•
•
•

Bespreek het concept "privacy"
Privacybeleid op websites verkennen
Concepten gerelateerd aan online privacy leren
Nieuwe privacy instellingen toepassen

Inleiding

Tijdens deze activiteit zullen de leerlingen beginnen met luisteren naar een
liedje terwijl ze de tekst lezen. Ze zullen nadenken over de betekenis van
de tekst en een paar voorbeelden delen die vergelijkbaar kunnen zijn met
die in de tekst.
Twee aan twee gaan de leerlingen het werkblad invullen en achterhalen hoe
dit lied overgeplaatst naar/vergeleken kan worden met het online gedrag
van mensen. Vraag daarna een paar leerlingen om hun antwoorden voor
te lezen aan de klas en controleer of ze de boodschap begrepen hebben.
Om nieuwe concepten gerelateerd aan privacy te presenteren zullen de
leerlingen een quiz beantwoorden die hen attent zal maken op problematische situaties en hun zal behoeden van het maken van fouten online en
ze zullen ook nieuwe concepten gerelateerd aan het gebruik van internet
presenteren.
Deze concepten zijn belangrijk als een middel om te begrijpen hoe internet werkt, hoe mensen zouden moeten handelen om veiliger te zijn, hoe
ze anderen kunnen helpen en om een paar definities gerelateerd aan de
browser te leren.

Tools

Muziek van Michael Jackson: Privacy
Afdrukbaar blad met de tekst.
Werkblad 5.1 – Michael Jackson “Privacy”.
Quiz – Kan gevonden worden op http://webwewant.eu/

Proces
Stap 1 – (5 minuten)

Luister naar het lied met de klas terwijl de leerlingen de tekst lezen die
uitgedeeld is door de leerkracht.
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Stap 2 – (5 minuten)

Na het luisteren naar het lied kunt u twee of drie leerlingen vragen de tekst
hardop voor te lezen zodat de hele klas er opnieuw naar kan luisteren.
Stimuleer een kort klassendebat over waar de muziek over gaat. Kunnen zij
zich voorbeelden van deze situatie uit het echte leven herinneren?

Stap 3 – (10 minuten )

Voer het debat om de leerlingen na te laten denken over deze situatie online.
Zou het kunnen dat dit online gebeurd? Twee aan twee zullen de leerlingen
werkblad 5.1 invullen om verder na te denken over deze kwestie.

Stap 4 – (10 minuten )

Vraag een aantal leerlingen om hun antwoorden voor te lezen en vergelijk
deze om te zien of zij daadwerkelijk de boodschap hebben begrepen, en of
de klas het eens is met de meningen van hun klasgenoten.
Vestig de aandacht van de leerlingen op mogelijke manieren om online
problemen te voorkomen door bewustzijn te creeren over zwaardere
privacy instellingen. Herinner de leerlingen aan dat wat geplaatst, gedeeld
of getoond wordt op het internet, op het internet blijft.

Stap 5 – (5 minuten)

De laatste stap zal zijn om de leerlingen te vragen een quiz in te vullen
(die gevonden kan worden op webwewant.eu die leerlingen tegelijkertijd
nieuwe concepten zal leren, hun attent zal maken op kwesties betreffende
beleidsvraagstukken en hun helpen om online voorzichtiger te zijn.

Vervolgopties

Vraag de leerlingen om het privacybeleid van een website die zij
regelmatig gebruiken te analyseren.
Laat leerlingen zien waar zij de toestemmingen voor cookies kunnen
veranderen.
Leg een aantal concepten zoals HTTP/HTTPS, IP adres, pixel tag en
vertrouwelijke informatie uit.

Links

•
•
•
•

Zoek naar een legale versie van Michael Jackson's lied: 'Privacy'.
Afdrukbaar blad met de tekst http://goo.gl/YJJM2S
Werkblad 5.1 – Michael Jackson “Privacy”.
De quiz kan gevonden worden op webwewant.eu
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Lesplan

De artiest in jezelf
6.1 Beschermen wat van ons is

Korte Titel Activiteit

Beschermen wat van ons is

Auteur

Drew Buddie, Verenigd Koninkrijk

Onderwerp

Mijn rechten en plichten, en De artiest in jezelf

Competentie(s)

Leren leren / Sociale en burgerschapscompetentie / Communicatie in de
moedertaal / Digitale vaardigheid / Kritisch denken

Niveau

Eenvoudig

Gemiddeld

Leeftijdsgroep

14-15 jaar

Duur

Twee lessen van elk 45-60 min.

Doel van deze les

Moeilijk

• Ingaan op kwesties die te maken hebben met intellectuele eigendom (IE)
• Bestaande en nieuwe kwesties die verband houden met IE en auteursrecht vanuit verschillende standpunten analyseren en bespreken.
• Verschillende versies/applicaties van Creative Commons verkennen.

Inleiding

Wanneer we content creëren, moeten we ook de intellectuele eigendom op
die content hebben. Maar wat betekent dat precies? Hoe gemakkelijk staan
we dit recht af aan een derde partij wanneer we diens website gebruiken?

Materiaal

Internet, Web We Want publicatie, blauwe & rode balpen voor de Web We
Want opdrachten.
Read the student instruction page about being an artist.
Get them to write down what kind of artist they would like to be and to discuss
their choice with their neighbour. Look for other artists with similar interests.

Werkwijze
Stap 1 – (10 minuten)

Wat wordt bedoeld met de term intellectuele eigendom?
Verdeel de leerlingen in kleine groepjes (2-4 personen per groep) en
vraag hen om hoofdstuk 1.2 van de Web We Want publicatie te bekijken.
Vraag hen daarna om naar een website te gaan die ze vaak gebruiken en
een antwoord te geven op de volgende vragen:
Waar vind je de Algemene Voorwaarden van de site? Waarom precies daar?
Is er een reden waarom de Algemene Voorwaarden op die locatie te vinden
zijn? Om welke redenen stemmen mensen er vaak snel mee in om hun IE af
te staan?

Stap 2 – (20 minuten)

Vraag de leerlingen nu om individueel het volgende artikel te lezen:
http://goo.gl/mFhR3g
http://goo.gl/J6T3gS
Discussie met de hele klas of in kleine groepjes: vraag de leerlingen om
in hun eigen woorden te beschrijven waarover het artikel gaat en wat de
reden is waarom de Algemene Voorwaarden worden aangepast? Waarom
was dit resultaat belangrijk?
Vraag en om individueel dit tweede artikel, van artieste Hidden Eloise, te lezen:
http://goo.gl/TpJzPp
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Discussie: Waarom denk je dat een tool als Twitter enorm nuttig is in gevallen
zoals dat van Hidden Eloise?
Vraag de leerlingen nu om zich in te beelden dat zij Hidden Eloise zijn. Hun taak
bestaat erin om een brief te schrijven waarin ze de mensen bedanken die hun
campagne om meer bewustzijn rond het onderwerp te creëren, hebben gesteund.
Stap 3 – (10 minuten)

Discussie met de hele klas of in kleine groepjes: Wat is auteursrecht? En hoe
houdt dit verband met intelelectuele eigendom?
Vraag de leerlingen om Hoofdstuk 6, De artiest in jezelf erbij te nemen en de
informatie over Creative Commons te bekijken.
Het doel van creative commons -licenties bestaat erin om mensen te stimuleren content te delen waarvoor ze het auteursrecht niet willen behouden. Waarom kiezen mensen voor Creative Commons? Wat zijn de voordelen en de
nadelen? Wat zijn de praktische implicaties?

Stap 4 – (10 minuten)

Verdeel de leerlingen in groepjes en vraag hen om de volgende websites
te vergelijken om afbeeldingen te vinden die ze in hun eigen documenten
willen gebruiken:
Google Images
Flickr.com
Taggalaxy.com
Compfight.com
Leg uit welke de beste is om afbeeldingen te vinden onder de creative
commons-licentie.
Bespreek de implicaties voor het gebruik van afbeeldingen voor elke creative commons-licentie.

Stap 5 - (10 minuten)

Vraag aan elke groep welke van de zes creative commons -licenties zij
zouden gebruiken voor de content die ze hebben gemaakt. Waarom?
Vind een groep met een afwijkend antwoord en documenteer aan de hand
van een open discussie de redenen voor de verschillende keuzes.

Follow up options

Lees over de beroemde afbeelding van Che Guevara die gemaakt werd
door Alberto Korda en bespreek de IE-kwesties die voortvloeien uit de
manier waarop de afbeelding wereldwijd werd gebruikt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Guerrillero_Heroico (Wikipedia).
Hoe zou een creative commons-licentie in dit geval een verschil hebben kunnen maken?

Links

http://goo.gl/qJLDHH (Huffington Post)
http://goo.gl/J6T3gS
http://goo.gl/mFhR3g
http://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/index.asp
http://goo.gl/TpJzPp
www.creativecommons.org
www.flickr.com
www.taggalaxy.com
www.compfight.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Guerrillero_Heroico
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LESPLAN

De artiest in jezelf
6.2. “RAP-IT-UP”

Titel Korte Activiteit

“RAP-IT-UP”

Auteur

Angela Lucia Capezzuto, Italië

Onderwerp

De artiest in jezelf

Competenties

Cultureel bewustzijn en culturele expressie / Communicatie in
de moedertaal / Digitale competenties

Moeilijkheidsgraad

Makkelijk

Gemiddeld

Moeilijk

Leeftijdsgroep

13-15 jaar

Duur

3 x 40 minuten of 2 x 1 uur les

Doel van deze les

De artiest in elke leerling komt naar boven evenals hun bewustzijn van
Europese partnerlanden, gekoppeld aan informatie over hoe het schenden van auteursrechten vermeden kan worden.

Inleiding

De leerlingen maken een korte muziekadvertentie, met gebruik van open
source en royalty-vrij materiaal op de Creative Commons (C.C.) site. Deze
praktijkervaring zal hen inzicht bieden in hoeveel werk artiesten moeten besteden aan het maakt van een product en hoe het schenden van auteursrecht
hun persoonlijk kan benadelen. Deze experimentele procedure zal hen ook
laten zien wat de verschillende soorten CC acroniemen praktisch betekenen,
en maken hun bewust van hoe ze overtredingen kunnen vermijden, hetgeen
zal leiden tot beter gebruik van de hulpbronnen op het internet.
Het onderwerp van de video is een "gerapte" advertentie die jonge toeristen aantrekt tot een Europees land naar keuze. Een deel van het productieproces zal het gebruik van bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige
naamwoorden behelzen die de naam van het land gekozen door de leerlingen weerspiegelen: verhoogd cultureel inzicht met betrekking tot Europese
partnerlanden wordt verwacht.
Door het gebruik van applicaties waaronder PowerPoint, video tools, het
aanmaken van account op uploadsites (YouTube of andere website voor
het uploaden van websites), het uploaden van video's en basale computerprocessen doen leerlingen digitale competenties op.
Tot slot zullen de leerlingen, middels het vergelijkend proces van het maken
van een rapsong in het Engels, inzicht krijgen in het verbeteren van communicatie in de moedertaal.

Tools

1. Internettoegang: een smartphone; een laptop/netbook of een werkplek
in een computerlab.
2. Video camera of een goede webcam of anders een goede smartphone
camera.
3. Applicaties voor het maken van video's: Windows Moviemaker of
andere gratis app op het internet.
En als er een commentaarstem bij de videoreclame zit,PowerPoint (Microsoft
Office is geen freeware) of open sourcevergelijkbare apps zoals Open Office
4 presentatie (hetgeenfreeware is) eneen fatsoenlijk microfoon voor het opnemen van de commentaarstem.
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4. Deze website is heel behulpzaam om leerlingen te helpen rijmwoorden
te vinden voor hun rapsong: http://www.rhymezone.com
5. Voor een echte mooie en op maat gemaakte tekst voor een rapsong
en afbeeldingen van landen vond ik de freeware app Textaizer Pro, een
generator van tekstmozaïeken, die je kunt downloaden via deze link:
http://mosaizer.com/Textaizer/index.htm echt geweldig en gemakkelijk om
te gebruiken...bekijk de afbeelding hieronder voor het resultaat toen ik de
woorden gebruikte:
“Awesome Unique Strange Terrific Rare Ancient Landscape Ideal Aborigine”
6. Een goed tweetalig woordenboek om bijvoeglijke en zelfstandige
naamwoorden te vinden die het betreffende land beschrijven en acroniemen voor de naam vormen of online woordenboeken zoals www.
wordreference.com

Textaizer Mosaic Text app

Textaizer Mosaic Text app

Proces
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Stap 1 – (15 minuten)

Voorbereiding
Afhankelijk van de grootte van de klas, zouden leerlingen opgedeeld moeten worden in groepjes van niet meer dan 3 leerlingen (reden: iedereen
moet een actief lid zijn van de groep).
Tips voor het opnemen:
• Gebruik een driepoot of vlak oppervlak om op te leunen, anders beweegt de camera.
• Zorg ervoor dat er genoeg licht is en dat de achtergrond netjes en niet
te donker is.
• Zorg ervoor dat er volledige stilte is en er geen lawaaierige apparaten
in de ruimte staan.
• De microfoon moet niet te dicht bij je gezicht geplaatst worden.
• Lege ruimtes zorgen voor een echo, dus meubels zijn beter.
• Oefening baart kunst en de spreker zou langzamer en duidelijker
moeten spreken
Een video uploaden
Een account aanmaken
• Wanneer uw leerlingen hun video's gemaakt hebben moeten ze deze
uploaden zodat iedereen deze kan bekijken. Voor dit doel heeft u een
account bij YouTube nodig (http://www.youtube.com/). Volg de instructies op de website om een account aan te maken.
Upload
Voorbeeld: YouTube
• In uw account biedt de website een upload knop Klik hierop en volg de
instructies.

(Controleer de toegang tot YouTube in uw land)
De video een naam geven
• Begin de titel van de video met Rap-it-up en daarna de naam van de
video, bijvoorbeeld: Rap-it-up Bezoek Australië reclame of Rap-it-up
Finland reclame. Dit zal het een stuk makkelijker maken om ander video's te vinden die door de leerlingen gemaakt zijn voor dit project.
ICT-vaardigheden
• De leerlingen trainen om applicaties zoals Textaizer Pro te gebruiken
voor reclamemateriaal of andere applicaties die bruikbaar kunnen zijn
voor het opnemen.
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Stap 2 – (25 minuten)

Introductie van het onderwerp
a. De leerkracht zou met de leerlingen moeten praten over creativiteit en
auteursrechten (deze informatie zou vooraf voorbereid moeten worden
door een bezoek te brengen aan www.webwewant.eu).
b. Vraag leerlingen om vragen te beantwoorden over auteursrechten op
hun werkbladen (Deel 1), controleer daarna hun antwoorden op www.
webwewant.eu (antwoorden op pagina 43).
c. Nadat ze de consequenties begrijpen van het overtreden van auteursrechten zouden ze vragen gesteld moeten krijgen over het soort materiaal dat zij op hun beurt uploaden naar het internet.
d. Vraag hun om dit op te schrijven op het werkblad (Deel 2), waarbij ze
opschrijven hoe ze zich voelen over het feit dat anderen kunnen doen
wat zij willen met dit persoonlijk creatief materiaal. Ze zouden deze gevoelens moeten opschrijven in de ruimte die daarvoor geboden wordt
op het werkblad, om deze te vergelijken met de andere groepen.
e. De leerlingen bezoeken daarna de website van Creative Commons (C.C.)
website op: http://goo.gl/acxxzI om de vragen op het werkblad (Deel 3) te
beantwoorden over de verschillende soorten beschikbare vergunningen.
Vertel de leerlingen dat zij deze informatie later gaan gebruiken wanneer
ze het soort vergunning gaan kiezen dat het meest geschikt is voor hun
werk. Ze dienen daarna deze activiteit te vervolgen door de webpagina
http://goo.gl/2Qyi te bezoeken om de mogelijkheden te verkennen die
aangeboden wordt door verschillende websites om C.C. materiaal te
downloaden, variërend van muziek tot afbeeldingen, video's, etc.
f. Voor muziek met een CC0 vergunning zouden ze (na school) de
website http://freemusicarchive.org moeten bezoeken, en voordat ze
gaan zoeken naar geschikte muziek voor hun rapsong, zouden ze
moeten luisteren naar de bruikbare webinar over hoe ze de muziek
moeten gebruiken en hoe ze hun werk CC vergunningen kunnen
geven: http://youtu.be/Il6Z6uJ1E2E.

Stap 3 – (40 minuten)+
(40 minuten opnametijd)

DE TAAK (Deel 4 Werkblad 6.1)
Na een voorbereidende brainstorm zou de leerkracht de leerlingen de taak
die zij moeten uitvoeren moeten uitleggen - de situatie is de volgende:
“De burgemeester van de hoofdstad van jouw land vraagt jouw reclamebureau om het aantal jonge, binnenlandse toeristen te laten toenemen door
een promotionele video te produceren die getoond zal worden op televisie,
op de website van de nationale VVV en in de bioscoop.”
De leerlingen moeten doen alsof ze uit een ander Europees land komen
dan hun eigen land, en moeten als gevolg in groepen:
a. Hun aangenomen land kiezen uit de volgende lijsten:
5 letters

6 letters

Italy

Cyprus

Spain

France

Malta

Greece
Latvia
Poland
Sweden
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b. Afhankelijk van de eventuele toegang tot internet, bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden vinden die hun aangenomen land beschrijven
en die de letters vormen van de naam van het land (zie bijvoorbeeld
Australië boven in het gedeelte tools) in hun online of papieren woordenboeken. Er moeten er genoeg zijn voor elke letter van de naam van
het land om een rapsong te kunnen maken bestaand uit een aaneenschakeling van woorden. Hierna maken de leerlingen een gedicht, niet
noodzakelijkerwijs bestaand uit zinnen, maar inclusief alle woorden die
zij tijdens stap b gevonden hebben en die zij hierna zullen gebruiken
voor het maken van een rapsong die dia's of posters met afbeeldingen
begeleiden die zij gevonden hebben op C.C. websites (bijvoorbeeld
Flickr). Vervolgens
moeten ze kiezen uit het volgende:
• Leerling/leerlingen die rechtstreeks gefilmd wordt/worden terwijl ze
de song rappen en naar de gemaakte posters/landkaarten/promotioneel materiaal wijzen (zie Textaizer Pro)
OF
• Voice-over presentatie (PowerPoint of Open Office Presentatie) met
achtergrondstem/-stemmen die rapt/rappen terwijl de dia's voorbij
komen. In dit geval zouden de leerlingen de presentatie vooraf moeten voorbereiden, zodat tijdens de les alleen opgenomen hoeft te
worden.
In beide gevallen moeten de video niet langer zijn dan 1 minuut (maar
30 seconden moet aangemoedigd worden...denk erom, het is een reclame!).
c. Kies een C.C. vergunning van de website via de volgende link http://
creativecommons.org/choose/ (kies in het kader aan de onderkant van
de pagina uw eigen taal) en kopieer de code die aangeboden wordt om
toe te voegen aan de website voor uploaden.
Vervolgopties

De geüploade video's kunnen bekeken worden door de andere leerlingen
op de school, als de school een website heeft zou de video door hun geüpload kunnen worden, of door andere leerlingen over de hele wereld, als de
Google of YouTube URL aan hun doorgegeven wordt.
De activiteit zou vrij competitief en professioneel kunnen worden als er een
element van suspense wordt gecreëerd door een jury bestaand uit leerlingen die de winnende reclame kiest en er een prijs te winnen valt!

Links

Lesplannen gebaseerd op de publicatie over een veiliger internet:
“Het Web dat Wij Willen – Jong en Online – Activiteiten voor en door
jongeren” dat gedownload kan worden via de website:
www.webwewant.eu
Over het overtreden van auteursrechten:
Nominet (2012), Are you an accidental outlaw? (online),
http://accidentaloutlaw.knowthenet.org.uk/question1
Creative Commons vergunning op: http://creativecommons.org
Aan te passen, originele afbeeldingen op www.flickr.com
Maak een tekstmozaïek met Textaizer Pro, te downloaden via:
http://mosaizer.com/Textaizer/index.htm
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LESPLAN

De artiest in jezelf
6.3. De artiest in jezelf

Titel Korte Activiteit

De artiest in jezelf

Auteur

Frans Nieuwenhuyzen, Nederland

Onderwerp

De artiest in jezelf

Competenties

Cultureel bewustzijn en culturele expressie / Communicatie in de
moedertaal / Digitale competenties

Moeilijkheidsgraad

Makkelijk

Gemiddeld

Moeilijk

Leeftijdsgroep

13-15 jaar

Duur

Een reeks met twee lessen, van elk ongeveer 40 minuten

Doel van deze les

• Laten zien dat elke leerling een artiest, een creatief persoon is
• Uitleggen dat er regels (wetten) zijn om creaties en artiesten zijn.

Inleiding

Deze les gaat over het verkennen van de artiest in ons. Leerkrachten zouden allereerst de les moeten beginnen door te kijken naar de typische definities van artiesten: iemand werkzaam op het gebied van de kunsten. Laat
daarna de leerlingen een YouTube video over een artiest zien. Een goed
voorbeeld is Jacob Collier: een muzikant die verschillende instrumenten
bespeelt en liedjes arrangeert en componeert:
https://www.youtube.com/user/jacobcolliermusic
Een voorbeeld van iemand die op jonge leeftijd al heel goed speelt is Avery
Molek:
http://youtu.be/9uyDGEjv-vg
(Geen registratie verplicht, controleer de toegang tot YouTube in uw land
voordat u de video afspeelt).
Vraag de leerlingen om een kleine collage te maken over een artiest die zij
leuk vinden.
Laat de leerling, na het verkennen van de artiesten die zij leuk vinden en
daarover praten, een bredere definitie van het woord artiest verwoorden.
Een artiest is iemand die dingen maakt. Op het internet kun je veel creaties
vinden, inclusief muziek en films. Tijdens de les zullen we leren over auteursrechten en eigendomsrechten.
Tot slot kunnen de leerlingen zichzelf presenteren als een artiest met een
"selfie-film" of een presentatie.

Tools

Potlood/papier
Internettoegang
Smartphone

Stap 1 – (20 minuten )

Lees de instructiepagina voor leerlingen over een artiest zijn.
Laat de leerlingen opschrijven wat voor soort artiest zij zouden willen zijn
en hun keuzes bespreken met hun buurman. Ga op zoek naar artiesten
met vergelijkbare interesses.
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Stap 2 – (20 minuten )

Werk in groepjes van twee: "Wie is jouw favoriete artiest?"
Vraag de leerlingen om te zoeken naar informatie over hun favoriete
artiest op het internet, en om een collage te maken over hun favoriete
artiest met de
app Pic Collage.
• APP store http://goo.gl/YZHq10
• Google play http://goo.gl/pTWsrF .
De teams presenteren de collages aan een andere groep en leggen uit
waarom zij die persoon hebben uitgekozen.

Stap 3 – (20 minuten )

Nadenken over het woord artiest.
De leerlingen poneren stellingen over een artiest zijn. Ze moeten stellingen
poneren in kleine groepjes. Ze leren wat er voor nodig is om een artiest te
worden. Het is zeker niet alleen afhankelijk van talent.
De leerlingen onderzoeken de termen en concepten 'auteursrecht' en 'eigendomsrecht'. Ze gebruiken het handboek voor tieners en beantwoorden
de vragen op de website en op het werkblad voor leerlingen 6.2. Ze moeten
leren dat creativiteit ook gaat over eigendomsrechten en regels over eigendomsrechten.

Stap 4 – (20 minuten )

Ze maken een film of een presentatie over zichzelf als artiest.

Vervolgopties

Ga op zoek naar andere leerlingen van andere scholen die hetzelfde
lesplan hebben gebruikt!

Links

http://youtu.be/9uyDGEjv-vg
https://www.youtube.com/user/jacobcolliermusic
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Werkbladen
1.1 Als ik alles zou kunnen doen wat ik wil
1.2 Twee kanten, één medaille I
1.3 Twee kanten, één medaille II
2.1 Tools & technologie voor onderwijzers
3.1 Web tools voor wiskundige activiteiten
3.2 Een sterk wachtwoord maken
3.3 Blogs/wikis over wiskunde
3.4 Facebook en wiskundige activiteiten
4.1 Wat is de waarheid?
5.1 Michael Jackson “Privacy”
6.1 RAP IT UP
6.2 Alle artiesten dat ben jij

Werkblad 1.1

Als ik alles zou kunnen doen wat ik wil

Hoofdstuk 1: Mijn rechten & verantwoordelijkheden online
Lesplan: Basale WWW rechten **
Auteur: Groene, Duitsland

Taak:Als er geen wetten en restricties waren zodat je alles zou kunnen doen wat je wilde, wat
zou dat dan zijn? Schrijf tenminste 4 dingen op:

Taak: Denk nu eens na over wat jouw acties zouden betekenen voor andere mensen/jouw
vrienden: zouden er negatieve consequenties zijn voor hun?

Activiteit 2: Bekijk het handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Een van de belangrijkste juridische documenten van de Europese Unie is het “Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie” (http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf).
Behandel hoofdstuk 1 "Waardigheid" en identificeer de rechten waarvan jij denkt dat ze het
belangrijkst zijn wanneer men het internet gebruikt.

Activiteit 3: Een eerste blik op het boekje WWW
Taak: Gebruik de leestechniek "scannen" (http://www.aacc.edu/tutoring/file/skimming.pdf) om
vlug door het boekje "Het Web dat Wij Willen" heen te gaan en de hoofdstukken en pagina's
te identificeren waarop de volgende rechten uit het handvest van de grondrechten van de Europese Unie behandeld worden. Een recht kan vaak op verschillende pagina's en in verschillende hoofdstukken gevonden worden.
recht

hoofdstuk

Artikel
1 "menselijke waardigheid"
Artikel7 "respect voor het privé-leven"Artikel 11 "vrijheid van meningsuiting
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pagina

Werkblad 1.2

Twee kanten, een medaille I

Werkblad 1: Mijn rechten en verantwoordelijkheden online
Lesplan: Twee kanten, een medaille I**
Auteur: Carsten Groene, Duitsland
Activiteit 1: Rechten en verantwoordelijkheden: twee kanten van dezelfde medaille?
Taak: Vaak vallen verschillende rechten samen met een wettelijke verplichting of lijken twee
rechten zelfs met elkaar te botsen Kijkend naar het handvest van de grondrechten van de EU,
welke van de belangrijkste www rechten zouden soms kunnen botsen? Vallen ze samen met
een bepaalde verantwoordelijkheid? Een recht kan onderwerp zijn voor verschillende zaken.
Recht
Botsend met artikel #/ Verantwoordelijkheid die er uit voortvloeit
Art 1 “naar menswaardigheid”
Art 7 “eerbiediging van het privé leven”
Art 11 “Vrijheid van meningsuiting”
Art. 13 “Vrijheid van kunsten en wetenschappen”
Activiteit 2: Gevallen van mogelijke schending van grondrechten
Taak: Omschrijf drie gevallen waarin – gebaseerd op jouw zoekresultaten- volgens je nationale recht “jouw” recht mogelijkerwijs zou kunnen zijn geschonden. Deze gevallen moeten
minimaal een goed en een fout voorbeeld bevatten
Geval 1

Geval 2

Geval 3
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Werkblad 1.3

Twee kanten, één medaille II

Hoofdstuk 1: Mijn rechten & verantwoordelijkheden online
Lesplan: Basale WWW rechten ** Twee kanten, één medaille (II) ***
Auteur: Carsten Groene, Duitsland

Activiteit 1: Mijn rechten en verantwoordelijkheden volgens het nationaal recht
Recht uit het handvest van de Europese Unie om te onderzoeken: Het recht om
te_____________________ (Artikel # )
Taak:De grondrechten genoemd in het handvest van de Europese Unie worden geconcretiseerd door nationale wetgeving. Bekijk de volgende onderdelen van jouw nationale wetgeving:
• jouw grondwet - in het bijzonder de grondrechten
• strafwetten
• wetten over auteursrechten
• wetten over databescherming
Bekijk nu de paragrafen die verbandhouden met het grondrecht uit het handvest van de Europese Unie, op een positieve of een beperkende wijze.
Rechten
Ik mag

wet

Verantwoordelijkheden
Ik moet / ik
mag niet

paragraaf

1
2
3
4
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wet

paragraaf

Werkblad 2.1

Tools en technologie voor docenten

Hoofdstuk 2: “Informatie is geen kennis”, Albert Einstein
Lesplan: Toegang, creëren en delen***
Auteur: Fernando Campos, Portugal

Zonder uitputtend te kunnen zijn, vormen de volgende tabellen een grote verscheidenheid aan
hulpmiddelen en technologieën die kunnen worden gebruikt door studenten en docenten om
onderwijzen en leren meer interactief te maken.

Taak

Doelen

Open source of te
gebruiken onder
vastgestelde
voorwaarden

Te
FCToolkit
gebruiken designations
op
mobiele
apparaten

1. Mind mapping

Maak mindmaps
Met en zonder
delen en samenwerken

1. Popplet
2. CMap Tools
3. Mindomo
4. Freemind

1. Ja
2. Nee
3. Ja
4. Nee

Map

2. Quiz

Maak verschillende
soorten quizzen

1. Kahoot
2. HotPotatoes
3. Socrative
4. Quizwriter (commercieel)
5. Edmodo

1. Ja
2. Nee
3. Ja
4. Ja
5. Ja

Maak

3. Videoconferen- Maak een opname
ce; Communicatie van een video conen video opnames ference

Google Hangout

Ja

Communiceer
Samenwerken

4. Video opslag

Opslag en delen
van video’s

Youtube

Ja

Toon

5. Gelijktijdig
schrijven

Met meerdere men- TitanPad
sen tegelijkertijd
Google docs
aan teksten schrijven

1. Ja
2. Ja

Samenwerken

6. Opnemen en
reflectie

Audio opnames
1. Voice thread (commer- 1. Ja
voor reflective met
cieel) TeamUp
2. Nee
de optie om studenten in groepjes te
verdelen
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Dream
Ask
Reflecteren
Ontdekken

Taak

Doelen

7. QR Codes

Open source of te
gebruiken onder
vastgestelde
voorwaarden

Te
gebruiken
met
mobiele
apparaten

FCToolkit
designations

Gebruik QR codes HYPERLINK "http://goo.
voor leerdoeleingl/AF7pPh" http://goo.
den
gl/AF7pPh (registratie
verplicht)HYPERLINK
"http://goo.gl/Ua9txH"
http://goo.gl/Ua9txH
(registratie verplicht)

Ja

Maken
Ontdekken

8. Wiki

Discussie en gezamenlijk delen

1. Google docs
2. pbworks

1. Ja
2. Ja

Samenwerken

9. Websites

Maak websites
voor persoonlijk
of publiek gebruik
voor groepen studenten of klassen

1. Google sites
2. Weebly

1. Nee
2. Ja

Tonen

10. Blog

Maak een blog

1. Blogger
2. WordPress

1. Ja
2. Ja

Werk samen
Tonen

11. Productiviteit
hulpmiddelen

Hulpmiddelen:
tekst redactie,
presentatie,
spreadsheet

1. Libre Office
2. Polaris Office
3. Google Docs

1. Nee
2. Ja
3. Nee

Maken
Tonen

12. Audio

Opnemen en bewerken audio

Audacity

Nee

Maken
Tonen

13. Plaatjes

Plaatjes bewerken 1. Gimp
2. Inscape
3. Photoscape

1. Nee
2. Nee
3. Ja

Maken
Tonen

14. Video

Bewerken en
video afspelen

1. VSDC Free Video
Editor
2. VLC

1. Nee
2. Ja

Maken
Tonen

15. Augmented
reality

Creeren van
informative over
objecten of plaatsen vanuit QR
codes

1. Aurasma
2. Google Goggles

1. Ja
2. Nee

Maken
Tonen
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Werkblad 3.1

Web tools voor wiskundige activiteiten

Hoofdstuk 3: Deelnemen aan het web
Lesplan: Wiskunde leren 2.0 *-**
Auteur: Irina Vasilescu, Roemenië
Stap 1: Web tools voor wiskundige activiteiten
Welke van de volgende tools zouden volgens jou bruikbaar kunnen zijn voor wiskundige activiteiten (ja/nee)??
Blogs

Wikis

E-mail

Facebook

Zoekmachines

Spellen

Twitter

Chat of vergelijkbare apps
Google Drive

2.Kun je voordelen bedenken van het gebruik van deze tools voor wiskundige activiteiten vergeleken met persoonlijke interactie? Bijvoorbeeld, een verlegen leerling zou het makkelijker
kunnen vinden om zijn mening te verkondigen via het web dan in de klas.

3. Welke van de volgende functies kunnen voordelen (V) of nadelen (N) zijn van het gebruiken
van het internet voor wiskundelessen en activiteiten?
• Onmiddellijke toegang tot informatie
• Lange-afstandscommunicatie
• Risico van virussen/
spam
• Vervalste gebruikersprofielen
• Grote hoeveelheid educatieve hulpbronnen
• Gemakkelijkere communicatie met de leerkracht
• Advertenties
• Online vertaaltools
• Veel tijd binnen doorbrengen
• Eigen tijd beheren
• Meer zichtbaarheid
• De boodschap/inhoud begrijpen
4. Tel elke categorie en bereken de verhouding tussen V/N. Is deze kleiner of groter dan 1?
Hou zij jij dit interpreteren?

66

Werkblad 3.2

Een sterk wachtwoord maken

Hoofdstuk 3: Deelnemen aan het web
Lesplan: Wiskunde leren 2.0 *-**
Auteur: Irina Vasilescu, Roemenië
Een sterk wachtwoord:
• is tenminste 8 leestekens lang
• bevat niet jouw echte naam
• bevat niet een heel woord
• wijkt aanzienlijk af van jouw andere wachtwoorden
• bevat tenminste één hoofdletter, één kleine letter, een cijfer en een toetsenbordteken.
Activiteit: Neem een woord en vervang een aantal van de letters door cijfers of tekens zoals in
“p1n@pp!E” (“pineapple”)
Vragen:
Hoeveel verschillende wachtwoorden kun je maken met dezelfde acht leestekens?
Stap 2:Gamen in wiskunde
Maken een staafdiagram van deze paragraaf: "Leerlingen onthouden slechts 10 procent van wat
zij lezen en 20 procent van wat zij horen. Als er visuele ondersteuning is bij een mondelinge presentatie gaat dit getal omhoog tot 30 procent, en als zij iemand observeren die een handeling
uitvoert terwijl deze uitgelegd wordt is het 50%. Maar leerlingen onthouden 90 procent als ze het
werk zelf doen, zelfs als het slechts een simulatie is."
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Denk jij dat multiplayer online spellen (MMO of MO spellen) ook risico's met zich meebrengen? Zo ja, geef een aantal voorbeelden.

Wat is jouw slechtste ervaring vanwege onveilig gedrag tijdens online gamen? Wat zou jij gedaan kunnen hebben om dat te voorkomen?

Als een online spelpartner jou zou vragen om elkaar in het echt te ontmoeten of persoonlijke
informatie zou vragen, wat zou jij dan doen?
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Werkblad 3.3

Blogs en wiki’s in Wiskunde

Hoofstuk 3: Participeren op het web
Lesplan: Wiskunde 2.0 leren*-**
Auteur: Irina Vasilescu, Roemenië
1)Activiteit: Rangschik de volgende mogelijkheden van gebruik van een blog in wiskundige activiteiten, van 1 (niet nuttig) tot 10 (het meest nuttig):
concept uitleg/samenvatting
Klassikale aantekeningen delen
Presentaties en andere klassikale stukken inbedden
Aankondigingen
praktische problemen
Gezamenlijk/project werk met klasgenoten of andere scholen
Praktijk voorbeelden
Math met Application verwijzing
“Probleem van de week”
Bespreken
Enkele regels voor het gebruik van blogs:
• Zet geen persoonlijke gegevens en foto’s op je blog, zelfs niet in je profiel
• Denk aan auteursrechten
• Denk eraan dat je blog publiek is, zichtbaar voor leerkrachten en ouders, en gerepost kan
worden
• Kies instellingen voor commentaren zodanig dat jij systematisch kan moderaten voordat ze
gepubliceerd worden
• Denk na voor je iets plaatst, op je eigen blog en ook als commentaar bij die van anderen
• Zorg dat je weet hoe te rapporteren en ongewenste gebruikers te blokkeren
• Deel nooit je credentials.
• Als je meerdere deelnemers aan je blog uitnodigt, zorg dat ze de juiste rechten hebben
voor hun rol.
• Wees net zo beleefd als je feedback geeft als dat je zou zijn in de klas. Maak je feedback
nuttig en eerlijk
• Als je iets ziet dat niet op je scherm thuishoort, vertel het dan direct aan je leerkracht of
ouders
2) Activiteit: werk in tweetallen om meer regels te bedenken en schrijf ze op de flipover
Kies vervolgens de 10 meest nuttige regels en maak De Bloggers Decalogue.
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Werkblad 3.4

Facebook en wiskundige activiteiten

Hoofdstuk 3: Deelnemen aan het web
Lesplan: Wiskunde leren 2.0 *-**
Auteur: Irina Vasilescu, Roemenië
Activiteit 1:Laten we ervan uitgaan dat volgens de statistieken de leeftijdssamenstelling
van Facebook-gebruikers de volgende is. Maak een cirkeldiagram om dit te illustreren!
Leeftijdsgroep
13-17
18-24
25-34
35-44
44-54
55-64
64+

Percentage
14.8%
32.3%
26.6%
13.2%
7.2%
3.5%
2.4%

Activiteit 2: Beantwoord de volgende vragen:
Hoe vaak bekijk jij de nieuwsflitsen van Facebook?

Waar gebruik jij Facebook voor? Suggesties: Chat, foto's plaatsen, in contact blijven met mijn
vrienden, grote gebeurtenissen in mijn leven melden, foto's uploaden, spelletjes spelen, etc.

Noem vijf soorten informatie over jezelf die niet op jouw profiel geplaatst moeten worden.
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Heb je Facebook ooit gebruikt voor schoolactiviteiten?

Denk je dat het daarvoor gebruikt moet worden? Hoe?

Selecteer de drie beste manieren waarop jij Facebook kan gebruiken in wiskundige activiteiten
van deze lijst:
• Een klassengroep om informatie te delen en opdrachten uit te delen
• Evenementen plannen
• Werken in groepen
• Aantekeningen plaatsen voor leerlingen die een les gemist hebben
• Multimediamiddelen delen
• Meer verlegen, stillere leerlingen betrekken
• Herinneringen, aankondigingen, aanstaande deadlines
• Educatieve apps gebruiken
• Leerlingen helpen om beter contact te hebben
• Samenwerken met andere scholen
• Peilingen houden

Ken jij aan wiskunde gerelateerde Facebook-pagina's?

Creëer, in groepjes van vier, 5 netiquette en veiligheidsregels voor een Facebook-groep over
wiskunde.
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Werkblad 4.1

Wat is de waarheid?

Hoofdstuk 4:Jouw identiteit vormen
Lesplan:Mijn (echte) identiteit**
Auteur: Martina Kupilíková, Tsjechische Republiek
Werk zelfstandig aan het invullen van de onderstaande tabellen om jouw eigen identiteit beter
te begrijpen.
Wie ben ik (offline)?

Wie ben ik (offline)?

Wie ben ik (offline)?

Vriendelijk

Vriendelijk

Vriendelijk

Lief

Lief

Lief

Fatsoenlijk

Fatsoenlijk

Fatsoenlijk

Moedig

Moedig

Moedig

Kwaadaardig

Kwaadaardig

Kwaadaardig

Hatelijk

Hatelijk

Hatelijk

Plichtsgetrouw

Plichtsgetrouw

Plichtsgetrouw

Schrijf in de onderstaande tabel vijf eigenschappen die jij bezit.
Wie ben ik (offline)?

Wie ben ik (offline)?

Wie ben ik (offline)?

Werk nu samen met een of twee andere leerlingen om jullie antwoorden te bespreken. Kennen jullie elkaar echt wel zo goed als jullie dachten? Ben je het meest de persoon die jij wilt
zijn wanneer je online of offline bent?
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Werkblad 5.1

Michael Jackson “Privacy”

Hoofdstuk 5: privacy, mijn meest waardevolle bezit
Lesplan: Michael Jackson “Privacy”
Auteur: Miguela Fernandes, Portugal
Wat is de boodschap in dit liedje?

Verklaar waarom de boodschap van het lied gerelateerd is aan internet?

Geef een paar voorbeelden van real life situaties zoals degenen genoemd in het liedje
“Nu krijgt ze geen tweede kans, ze wordt belachelijk gemaakt en lastig gevallen
Vertel me alsjeblieft waarom
Er valt geen les te leren, respect wordt niet zomaar gegeven, het moet worden verdiend
Stop met de gemene aanvallen op mijn integriteit”
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Werkblad 6.1

RAP-IT-UP

Hoofdstuk 6: De artiest in jezelf
Lesplan: RAP-IT-UP**
Auteur: Angela Capezzuto, Italië
Advies: leerlingen moeten in groepjes werken, maar ieder moet zelf een eigen werkblad invullen om een positieve beoordeling van de leerkracht te krijgen!
Deel 1:
Ben je een
piraat?
Schending van/
inbreuk op het
auteursrecht.

Het is niet altijd gemakkelijk te begrijpen wanneer iets wordt beschermd
door auteursrecht en hoe door auteursrecht beschermde items op een
wettige manier kunnen worden gebruikt.
Test je kennis over het volgende – zijn dit schendingen van het auteursrecht?

Ja

Nee

Liedjes streamen van onlinediensten (bijvoorbeeld Spotify) die een overeenkomst hebben met de rechthebbenden.

Ja

Nee

Een auteursrechtelijk beschermde afbeelding uploaden (met of zonder vermelding van de eigenaar).

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee

Een video bekijken die iemand anders heeft opgenomen tijdens een concert
waar specifiek was aangegeven dat video-opnames maken niet was toegestaan

Ja

Nee

Een zelfgenomen foto van een concert uploaden hoewel het kaartje specifiek
vermeldde dat video-opnames maken niet was toegestaan.

Ja

Nee

Songteksten / gitaartabs van recente populaire liedjes uploaden naar een persoonlijke website of sociaal netwerk.

Ja

Nee

Foto’s van beroemdheden uploaden die door jou op een openbare plaats zijn
genomen.

Ja

Nee

Een heel artikel re-posten, met vermelding van de auteur en met een link (zonder
toestemming).

Downloaden van iTunes.
Een video uploaden die je hebt gemaakt tijdens een concert hoewel het kaartje
specifiek vermeldde dat video-opnames maken niet was toegestaan.
Een passage uit de blog van iemand anders op je eigen blog posten met een
link naar de blog van die andere persoon, maar zonder te vragen om zijn/haar
toestemming.

Ga naar www.webwewant.eu/nl om de antwoorden te vinden. Deel je
resultaten met de klas.
Wat betekent dit resultaat voor jou?
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Wat voor materiaal zet jij op het internet, en hoe denk je erover dat anderen zouDeel 2:
den kunnen doen wat ze maar willen met jouw persoonlijke, creatieve materiaal?
Kunnen anderen doen wat ze
willen met jouw Geupload materiaal:
creaties?
Je materiaal uploaden.

Wat stoort je:

Deel 3:
Hoe en in hoeverre kun je je
materiaal beschermen?

Bezoek the Creative Commons website at HYPERLINK "http://creativecommons.org/licences" http://creativecommons.org/licences en beantwoord de vragen over wat de logos betekenen en wat je mag doen met dit materiaal.
Wat mag je doen met het materiaal dat gepubliceerd wordt met de volgende
logos (gebruik je eigen woorden, niet kopiëren en plakken!)

The Creative Commons Website

Welke auteursrechten-vrije websites met materiaal dat je mag gebruiken kun je
vinden op de Creative Commons website?
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Deel 4:
De Taak
(p.1)

Luister naar je leerkracht die uitlegt hoe het zit met de situatie waarvoor jij materiaal aangeleverd hebt. (Hij/zij zal de situatie uitleggen waar jij mee te maken krijgt)
Bepaal met je partners: Uw land (te kiezen uit de lijst die door de docent)

b. Nu, vanaf de eerste letter, en verloopt geleidelijk naar de laatste letter van de
naam van uw land, noteer de zelfstandige naamwoorden en werkwoorden die je
denkt te beschrijven dat land en die beginnen met de letter u werkt met:
1st letter

2nd letter

3rd letter

4th letter

5th letter

6th letter

Uw bron zou www.wordreference.com kunnen zijn als u toegang heeft tot internet.
Anders is een goed tweetalig woordenboek ook voldoende, je hoeft immers geen
moeilijke of onbegrijpelijke woorden te gebruiken! Gaan studenten rappen of
gebruiken ze een voice-over presentatie? Schrijf hier de keuze op:

d. Noteer het gedicht dat jullie samen hebben gemaakt op basis van de tabel in b.
En wie rapt en wie opneemt.
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OF
Schrijf het nummer dat je gaat rappen op slides (voor de voice-over), wie maakt
en presenteert elke slide.

Zorg dat je goede bronvermelding hebt naar plaatjes, muziek en ander
materiaal dat je van internet gebruikt.

e. De C.C. licentie die het beste past bij uw promotionele advertentie.
Schrijf je redenen op om voor deze licentie te kiezen
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Werkblad 6.2

Alle artiesten zijn

Hoofdstuk 6: De artiest in jezelf
Lesplan: De artiest in jezelf **
Auteur: Frans Nieuwenhuyzen, Nederland

Afgelopen week bekeek ik een paar video's op YouTube toen ik een geweldige jonge
artiest tegenkwam. Hij speelde de drums als een professional, echt ongelofelijk. Je
moet dit zien. Dit is zijn naam: Avery Molek. Hij is zeker weten de beste artiest die ik
ooit gezien heb!
Dit is een typisch gesprek dat jij afgelopen week of zelfs vanochtend nog zou kunnen hebben
gehad. Misschien heb je net op jouw telefoon of computer gecontroleerd of het echt is (doe het!).
Praat je vaak over artiesten? Ken je een artiest? Schrijf de namen van verschillende artiesten die
je kent of waar je van gehoord hebt, op, en schrijf op wat voor soort artiesten het zijn.
Naam:

Soort artiest:

Misschien zijn de namen van de artiesten die je opgeschreven hebt wereldwijd bekend. Zijn
er ook lokale artiesten die je kent? Schrijf hun namen op. Wat voor soort artiesten zijn dat?
Naam:

Soort artiest:

Het is altijd geweldig om naar artiesten te kijken. Maar waarom is het zo geweldig om naar
artiesten te kijken?

De meesten van de artiesten die jij kent zij heel bijzonder. Ze hebben een bijzonder talent of
een speciale gave. Ze hebben veel geluk dat zij dat hebben. Droom jij ooit over zo'n speciale
gave te hebben? Wat voor soort artiest zou jij graag willen zijn?

Op het internet kun je veel informatie vinden over jouw favoriete artiest. Maak twee aan twee
een collage over jouw favoriete artiest. Je mag gebruikmaken van je smartphone of een presentatie maken op een computer.
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Als je jouw smartphone gebruikt zou je de volgende app kunnen gebruiken
Pic Collage. (http://pic-collage.com/)
Als je jouw computer gebruikt zou je PowerPoint, Google Presentation, Prezi of Animoto kunnen gebruiken. Zoek hierna op het internet.
Presenteer, na het voltooien van de collages, deze aan het andere team.
Denk even na over het woord 'artiest'. Je hebt veel opgeschreven over artiesten. Hier kun je veel
woorden vinden over 'artiesten'. Vorm één of twee stellingen met de woorden die je hier kunt vinden.
maken
werken

techniek
leren

spelen
talent

geluk
vaardigheden

uitvoeren
hobby

Presenteer jouw stelling aan een groep van vier leerlingen!
Zoek op het internet naar 'hoe wordt ik een artiest'. Schrijf tenminste vier dingen op die je geleerd hebt over 'een artiest worden'.

Informatie:
Zorg ervoor, wanneer je afbeeldingen, films of geluid gebruikt, dat de bron van dit materiaal
legaal is en dat je deze mag gebruiken voor jouw collage. Maak, wanneer je op Google zoekt
naar afbeelding, gebruikt van de zoektools en bekijk de optie 'gebruikerstools'. Selecteer de
gepaste descriptor in de menubalk! Nu weet je dat jouw informatie legaal is.
Wat is een artiest?

Een artiest is ook iemand die dingen maakt. Je hoeft dus niet noodzakelijkerwijs piano te
kunnen spelen om een artiest te zijn. Hoe kan een bakker een artiest zijn? Of een hovenier?
Of een spelletjesprogrammeur?
Bakker:
Hovenier:
Spelletjesprogrammeur?
Misschien kan jij één of twee beroepen verzinnen die jij leuk zou vinden en waardoor je ook
een artiest zou kunnen zijn. Geef een paar ideeën!
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Als je het leuk vindt om muziek, video's of foto's te maken, is het heel makkelijk om jouw creaties
te delen. Wanneer je dingen creëert ben jij de eigenaar van jouw creatie. Op het internet is het
heel makkelijk om dingen te delen die jij niet gecreëerd hebt. Het is goed om hier even over na te
denken. Ga naar de Web We Want website en download het handboek. Ga naar hoofdstuk 6, lees
de teksten en maak alle oefeningen.
Nu je alles weet over auteursrechten en eigendomsrechten, kun je de volgende vragen beantwoorden:
1. Welke van de volgende zijn illegaal?
a. Het streamen van liedjes van online diensten die overeenkomsten hebben met de eigenaars van de auteursrechten.
b. Downloaden van iTunes.
c. Een video bekijken die iemand anders heeft opgenomen tijdens een concert terwijl
vooraf gezegd was dat opnames niet toegestaan waren.
d. Liedjes streamen of downloaden van diensten die geen overeenkomst hebben met de
eigenaar van de auteursrechten.
2. Is het legaal om een volledig artikel opnieuw te plaatsen als je deze toeschrijft aan de auteur
en een link naar het origineel biedt zonder hun toestemming ?
Bent jij ook een artiest?
Wat is de artiest in jou? Je hebt een hoop geleerd over artiesten. Nu moet je duidelijk krijgen wat
voor artiest jij bent. Ben jij een muzikant, danser of acteur of hou je van het maken van foto's, schilderijen of beeldhouwwerken? Of ben je heel goed in paardrijden, koken of programmeren?
Schrijf een aantal van de talenten die jij hebt op. Je hoeft niet de beste te zijn! Het gaat over
jou, en alleen over jou:

Maak een 'selfie-film' of een presentatie over jouw 'artiest-heid'.
Voor de selfie-film mag je je telefoon gebruiken (als je er een hebt) of een videocamera. Maak
een korte clip van jezelf als artiest. Denk erom: je hoeft geen piano te spelen. Als je een artiest
op het gebied van sport bent, is dat ook geweldig. Zorg ervoor dat je jezelf in actie filmt!
Upload jouw film naar YouTube en tag deze met 'artistinme'. Gebruik één van de YouTube-sountracks om muziek toe te voegen aan jouw film.
Voor de presentatie mag je één van de bovengenoemde programma's gebruiken.
Lijst met foto's en urls:
https://openclipart.org/image/300px/svg_to_png/3989/JPortugall_icon_microphone.png (Geen registratie verplicht)
https://openclipart.org/detail/25595/Brush-by-Andy (Geen registratie verplicht)
http://pixabay.com/nl/youtube-multimedia-media-buis-344105/ (Geen registratie verplicht)
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Op zoek naar informatie of advies?
Neem contact op met InSafe in jouw land.
Oostenrijk www.saferinternet.at
België www.clicksafe.be
Bulgarije www.safenet.bg
Cyprus www.cyberethics.info
Tsjechische Republiek www.saferinternet.cz
Estland www.targaltinternetis.ee
Denemarken www.medieraadet.dk
Finland www.meku.fi/fisic
Frankrijk www.internetsanscrainte.fr
Duitsland www.klicksafe.de
Griekenland www.saferinternet.gr
Hongarije www.saferinternet.hu
IJsland www.saft.is
Ierland www.webwise.ie
Italië www.saferinternet.Italië

Letland www.drossinternets.lv
Litouwen www.draugiskasinternetas.lt
Luxemburg www.bee-secure.lu
Matla www.besmartonline.org.mt
Nederland www.veiliginternetten.nl
Noorwegen www.medietilsynet.no
Polen www.saferinternet.pl
Portugal www.internetsegura.pt
Roemenië www.sigur.info
Rusland www.nedopusti.ru
Slowakije www.zodpovedne.sk
Slovenië www.safe.si
Zweden www.medieradet.se
Verenigd Koninkrijk www.saferinternet.org.uk
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