Activiteitengids
Voortgezetonderwijs

Lesmethode tegen cyberpesten It’s up to you

Gastles Mediawijsheid Social Media Wijs

It’s up to you is een interactieve film die als
lesmethode tegen cyberpesten kan worden
ingezet in de klas.
Door dit programma ervaren jongeren de
gevolgen van het cyberpesten, hoe ze het
kunnen signaleren en weten ze wat ze wel
en niet moeten doen om het samen online
gezellig te houden.
Prijs: €150,- per klas

De wereld is steeds meer digitaal en
jongeren zijn de hele dag omringd door
media. Het is belangrijk dat jongeren ook op
school leren hoe ze de kansen van media
kunnen benutten. En op welke valkuilen
ze moeten letten. Social Media Wijs biedt
diverse interactieve gastlessen aan over
mediawijsheid en digitale vaardigheden voor
leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Prijs: €250,- max,
Duur1,5 uur

Webinar Pak eenzaamheid
effectief aan - Join Us

Digitale geletterheid - Codeskilzz

De webinar bestaat uit een mix van theorie
en praktijk. We gaan dieper in op de cijfers,
oorzaken en gevolgen van eenzaamheid bij
jongeren. Ook bespreken we de invloed van
de coronamaatregelen. Deelnemers leren
eenzaamheid te signaleren en weten hoe ze
met jongeren de eerste stap kunnen zetten
om eenzaamheid te doorbreken.
Prijs: €695,Aantal deelnemers: 100 max
Duur:1,5 uur

Generatie Z groeit op in een digitale
samenleving waarin digitaal vaardig zijn
nodig is om jezelf te kunnen ontwikkelen. Met
de lesmethode van CodeSkillz ontwikkelen
leerlingen spelenderwijs alle digitale
vaardigheden die nodig zijn om volwaardig
deel te nemen aan de samenleving. Nu en in
de toekomst.
Geschikt voor de onderbouw

Lesmateriaal
Betaald

De gevaren van online dating en
sexting [fictie] - Human

De gevolgen van sexting [fictie] Human

Aiko heeft sinds kort op social media een klik
met een jongen, waarmee ze chat en foto’s
uitwisselt. Ze heeft met hem afgesproken
in een park. Aiko’s vader, Nasrdin, weet
als ICT’er als geen ander de gevaren van
Internet. Nu heeft hij een vals account
gemaakt en contact gezocht met Aiko. En
ze hapte…! Zal Aiko door de actie van haar
vader inzien dat ze haar internetgedrag moet
veranderen?

De mooie Vita is zestien en voor niemand
bang. Ze heeft een hartsvriendin Shaira
en verkering met Django. Als Shaira in een
ruzie een sexy foto van Vita op instagram
zet, provoceert Vita dat ze niets te verbergen
heeft. Maar de gevolgen zijn groter dan Vita
aankan. Vanbuiten houdt ze zich groot, maar
vanbinnen slaan de fysieke vernederingen
en de eenzaamheid toe. Zal het Vita lukken
om overeind te blijven als ze door iedereen
wordt buitengesloten en veracht?
Lesmateriaal: video, werkblad voor leerlingen
en docentenhandleiding

Ben je online iemand anders dan
offline? (fictie) - Human

Daten via Grindr - Human

Mirre is via een datingapp in contact gekomen
met Jan. De gesprekken werden steeds
vertrouwelijker. Ze hebben afgesproken in
de dierentuin om elkaar voor het eerst te
ontmoeten. Jan is nergens te bekennen,
maar er staat wel een BN’er... Zal Mirre van
haar date Jan accepteren dat hij online al
maanden liegt over wie hij is? En hoe zij jou
reageren als je dit ontdekt.
Lesmateriaal: video, werkblad voor leerlingen
en docentenhandleiding

Jelte begon op zijn 16e met daten via Grindr.
Tegenover zijn dates liegt hij over zijn echte
leven en verzint hij een eigen persoonlijkheid.
Maar wat als je per ongeluk verliefd wordt en
je leugens moet opbiechten?
Lesmateriaal: video, werkblad voor leerlingen
en docentenhandleiding

Lesmateriaal
Niet betaald

Online pesten op basis van
seksualiteit [fictie] - Human

Project X - De kracht van sociale
media - Human

Nils is op Twitter een haatcampagne
begonnen tegen Faas, waarbij zijn
homoseksualiteit het mikpunt is. Nu zitten
ze in de gang van school te wachten op
een bemiddelingsgesprek. Kan Faas Nils
vergeven dat hij hem op Twitter voor gek
heeft gezet?
Lesmateriaal: video, werkblad voor leerlingen
en docentenhandleiding

Het programma Medialogica onderzoekt
het verschil tussen beeld en werkelijkheid.
HUMAN en Schooltv bieden een ingekorte
aflevering en lesmateriaal met kijkvragen
en een verdiepende opdracht over Project
X. De oproep op Facebook voor een feestje
was de aanleiding voor een totaal uit de
hand gelopen toestroom van mensen naar
het dorp Haren en de daaropvolgende rellen.
In hoeverre hebben de media en journalisten
bijgedragen aan de escalatie?
Lesmateriaal: video en docentenhandleiding

Herkennen en bestrijden
desinformatie- Europese Unie

Online haatzaaien - Schooltv

Deze toolkit van de Europese Unie helpt
kinderen vanaf 15 jaar om feit van fictie te
kunnen onderscheiden.
Het programma bevat een aanpasbare
presentatie en instructies.

Dit filmpje van Medialogica in de klas
brengt de discussie over online haatzaaien
op gang. Op de site is een handleiding voor
docenten te vinden en een vragenblad voor
de leerlingen.

Bibliotheek voor digitale
geletterdheid - Facebook

Databaas 2.0 - Nationale academie
voor Mens en Maatschappij

Facebook biedt verschillende lesplannen
om jongeren te helpen met het ontwikkelen
van digitale vaardigheden zoals; positief
gedrag en betrokkenheid bij de online
gemeenschap. Zo kunnen de jongeren zich
staande houden in deze digitale wereld. De
lessen zijn interactief, stimuleren en bestaan
uit groepsdiscussies, activiteiten samen of
alleen.

Nu kinderen en jongeren zo veel online zijn,
komen zij in aanraking met nieuwe dilemma’s.
Wie zijn je vrienden? Wie kan jou bereiken via
jouw Facebook account? Wil je dat wel? Met
wie WhatsApp je als hij of zij een anoniem
profiel heeft? Hoe maak je je smartphone
boefproof? Het project Databaas kent 4 lessen,
voor kinderen van 10-15 jaar.

Workshop: Ervaar eenzaamheid
zelf- Join Us

Masterclass: Medialogica Beeld en Geluid & Human

Workshops
Betaald

‘Uit onderzoek blijkt dat 8 procent van de
jongeren tussen de 12 en 25 jaar chronische
gevoelens van eenzaamheid heeft.’Tijdens
de workshop krijgen de deelnemers meer
begrip voor eenzame jongeren, doordat ze
zelf ervaren hoe het is om door een negatieve
spiraal steeds eenzamer te worden. Dit
gebeurd aan de hand van interactieve
opdrachten waarbij verschillende situaties
naar voren komen
Prijs: €495,Aantal deelnemers 15 max
Duur: 1,5 uur

Workshop: Fake News Beeld en Geluid & DROG

In deze workshop worden leerlingen
getraind in het bestrijden van nepnieuws
en desinformatie. De leerlingen maken
kennis met de technieken en mechanismen
die schuilgaan achter de wereld van
desinformatie en zullen zelf nepnieuws
maken én verspreiden. Wie weet de meeste
bezoekers naar de website te lokken?
Prijs: €250,Aantal deelnemers: 30 per groep
Duur: 2 uur

Tijdens de Masterclass Medialogica gaan
leerlingen in groepjes aan de slag met het
analyseren van een grote gebeurtenis in
het nieuws. Zij leren hoe de werkelijkheid
verdrongen kan worden door beelden, met
een nieuwe werkelijkheid tot gevolg. Ook
gaan ze in gesprek over hun eigen rol en die
van de media in het ontstaan en de kracht
van de publieke opinie.
Prijs: €255,Aantal deelnemers: 30 per groep
Duur: 1,5 uur

De grens van de grap - Beeld en
Geluid

De grens van de grap laat leerlingen via
herkenning en hilariteit nadenken over het
belang van satire voor een vrije en open
samenleving. De workshop leert leerlingen
beeldtaal van satire te interpreteren, de
bedoeling van de maker te herkennen en
betekenis te geven.
Prijs: €250,Aantal deelnemers: 30 per groep
Duur: 2 uur

Cybercrime - TMI Academy

Films & Documentaire

Jongeren zitten meer dan drie uur per
dag op het internet. En hoe meer we
online zijn, hoe kwetsbaarder we worden
voor cybercrime. Geld stelen, gevoelige
informatie bemachtigen of iemand opzettelijk
lastigvallen. Dat zijn allemaal motieven om
online misdrijven te plegen.
Daarom is het belangrijk om bewustzijn te
creëren over de gevaren van cybercrime en
ook over online pesten. TMI biedt handvatten
en tools die jongeren en hun omgeving op
een leuke en leerzame manier leren over de
kansen en de risico van de online wereld.

The Social Dilemma - Netflix

Dit documentaire-drama onderzoekt de
gevaarlijke impact van sociale netwerken.
Onder andere technische experts uit de
techindustrie trekken aan de bel over hun eigen
creaties.
Onderwerpen: Politieke manipulatie,
complottheorieën, nepnieuws en effect van
de geestelijke gezondheid.
leeftijdscatagorie: 9 jaar en ouder

Follow me - #followme

Programmamaker Nicolaas Veul duikt in de
financiële wereld achter Instagram. Voor veel
jonge beroepsgroepen betekent online-status
een garantie op werk. In de steeds gekker
wordende industrie van Instagram bepaalt
het algoritme wie er boven komt drijven. Op
dit sociale platform is een compleet nieuw
verdienmodel ontstaan: likes en followers
zijn harde valuta geworden. Maar welke
schaduweconomie ontstaat hierdoor? Wat
is echt en wat is nep? Hoe voer je de strijd
tegen het algoritme? Wie zijn de winnaars en
wie de verliezers? En wat merk jij daarvan
als je door je feed scrollt?
Onderwerp: Instagram, nepnieuws,
beeldgeletterdheid en reclamewijsheid?

Cyberbully

Shame/Fame (documentaire) 2DOC

Deep fake news - Tegenlicht

Cyberbully gaat over pesten via sociale
media. In de film is gebruik gemaakt van een
fictief sociale media-platform, Cliquesters.
Een soort kruising tussen Facebook en
Twitter. De film behandelt de gevaren van
sociale media en de gevolgen van pesten.
Onderwerp: online pesten
Leeftijd catagorie: 12 jaar en ouder
te zien: /

Deze documentaire is een online tocht langs
gluurders, reaguurders en gedupeerden
van naming en shaming op internet. Wat
voorheen onzichtbaar bleef, brengt het
internettijdperk onverbiddelijk in beeld:
hoe mensen elkaar in het openbare leven
bekijken, becommentariëren en bekritiseren.
Onderwerp: Bekendheid, online pesten en
online media gedrag.
Leeftijds catogorie: 12 jaar en ouder

Met deepfake-technologie is het mogelijk
échte mensen dingen te laten zeggen en
doen die ze nooit gezegd of gedaan hebben.
Deze technologie ontwikkelt zich zo rap
dat die steeds toegankelijker wordt voor de
massa. Met alle gevolgen vandien. Want een
gedeelde werkelijkheid is onontbeerlijk voor
een functionerende democratie. Wat zijn
de gevolgen van deze nieuwe technologie?
Deze aflevering is een onderzoek aan de
frontlinie waar uitgevochten wordt wie onze
werkelijkheid gaat beheersen.
onderwerpen: nepnieuws
leeftijdscatagorie: 6 jaar en ouder

Truth in a post-truth world
Bellingcat (documentaire) - 2DOC

Kunnen we nog uitgaan van één waarheid,
in deze tijden van nepnieuws? Bellingcat,
een internationaal netwerk van gewone
burger en jonge computernerds, heeft een
nieuwe methode ontwikkeld om dichterbij de
waarheid te komen.
Onderwerpen: sociale media vs traditionele
media, nepnieuws.
Leeftijd catagorie: 12 jaar en ouder

Nep nieuws - Brugklas

Wie ben jij volgens Google? Human

Filmpjes
In deze aflevering uit de serie Brugklas zetten
Bo, Jesse en Nola een reportage in scène.
Het doel heiligt de middelen, denken ze.
Maar hun nepnieuws heeft grote gevolgen.
Onderwerp: Nepnieuws
Leeftijds catagotie: alle leeftijden.

Google weet meer over je dan je denkt.
Maar er kan een hoop onzin tussen zitten.
Annegien, Zaid en andere leden van het 3FM
Tussenuur-panel vullen hun eigen naam in
bij Google en kijken wat er gebeurt.
Onderwerp: online identiteit, privacy
Leeftijds catogorie: 12 jaar en ouder

Hoe ga je om met eenzaamheid? Schooltv

Nepnieuws #corona - Ithaka
Medialab

Steeds meer jongeren zijn eenzaam, blijkt uit
onderzoek. Verrassend als je bedenkt dat de
meeste jongeren heel actief zijn op sociale
media en soms honderden Facebookvrienden
hebben. In deze aflevering van Rauw
praat YouTuber Defano met twee eenzame
meiden en komt met tips om eenzaamheid te
voorkomen.
Onderwerpen: mens en maatschappij
leeftijds catagotie: alle leeftijden.

In deze les vertelt mediacoach Uriēl over
nepnieuws. Wat betekent nepnieuws?
En welke rol speelt nepnieuws in tijden
van Corona? Uriël geeft tips over hoe je
nepnieuws kunt herkennen.
onderwerp: nepnieuws, corona

Elke dag 1 april - Human

Liefde in 2030 - Human

Overig
Menno (16) maakt zich zorgen over de
hoeveelheid nepnieuws die via sociale media
wordt verspreid. Hij krijgt een spoedcursus
‘trollenvangen’ en doet mee aan een
experiment dat laat zien hoe het kan dat
iedereen in andere nieuwsberichten gelooft.
En dat laat zien welke rol social media daarin
kunnen spelen. Is Menno na deze ervaringen
gerustgesteld? Of juist niet?
Onderwerp: nepnieuws
Leeftijdscatagorie: 6 jaar en ouder

“Heb je in de toekomst eigenlijk nog wel
iemand fysiek nodig om een relatie met die
persoon te hebben?”
Chantal) is nieuwsgierig naar de voor- en
nadelen van daten in een virtual realitywereld. Samen met de denktankers Menno,
Adam, Robin en Iris gaat ze uitzoeken wat de
technologie haar en haar generatiegenoten
in de toekomst te bieden heeft bij het zoeken
naar de ware liefde.
Onderwerp: Liefde, online relaties

Boek: Help! ik sta online

MediaJA Praat: is een
gesprekstarter

In Help! Ik sta online lees je wat je moet
doen als je foto ongewenst online staat. Er is
een stappenplan, wie en welke instanties je
kunnen helpen, hoe je aangifte doet en hoe
je zorgt dat de foto zo snel mogelijk verdwijnt.
Er is ook een deel speciaal voor je ouders of
je vertrouwenspersoon, zodat zij ook weten
hoe ze jou het beste kunnen helpen. Het is
niet jouw schuld, het is ook helemaal niet erg
– en het komt goed. Echt.
Leeftijd: vanaf 12 jaar en ouder
Genre: weten en leren/ Informatief kinderboek

Als het normaal is om met kinderen over
sociale media te praten, zullen ze ook
eerder hun (negatieve) ervaringen delen. Het
is dan ook belangrijk − én leuk! − om van
kinderen te horen wat zij doen op sociale
media. MediJA Praat is in te zetten door
onder andere ouders, leraren, coaches en
hulpverleners. Inhoud • 54 kaartjes met
stimulerende vragen over sociale media,
een blokkeerkaart en een blanco kaartje.
• Handleiding met spelvormen en tips. De
kaarten zijn gemaakt voor kinderen vanaf 10
jaar.
Is beschikbaar bij: Pica, bol.com en bruna.

De Week van de Mediawijsheid is een jaarlijks terugkerende publiekscampagne en een initiatief van Netwerk Mediawijsheid.
De Week van de Mediawijsheid staat altijd bol van activiteiten door het hele land heen. Zowel Netwerk Mediawijsheid als de
bibliotheken en onze netwerkpartners organiseren workshops, bijeenkomsten, trainingen en nog veel meer om aandacht te
vragen voor het belang van mediawijsheid voor iedereen.

