Filmcoach les mediawijsheid:
Wie ben jij (online)?
Mediawijsheid competenties: B1, B3, G1, C3, S1

Wat is leuk aan de ander?
De leerlingen doen tijdens deze les kennis en
bewustzijn op over aspecten van een identiteit.
Daarnaast leren zij complimenten te geven en te
ontvangen. Die kennis vangen ze vervolgens in
een filmpje dat ze zelf maken en monteren.
Benodigdheden: - iPads / tablets
- papier en pen

1. Inleiding: wie is de ander? 15 min
Trigger: Vertel de leerlingen dat we het vandaag hebben over leuke eigenschappen
van de ander. We gaan elkaar complimenten geven, omdat het een goed gevoel geeft
om iets aardigs te zeggen én om iets aardigs te horen.
Verdeel de klas in tweetallen. Laat de leerlingen elkaar steeds een paar minuten
interviewen. Hierbij gaan ze vragen naar wat de ander goed kan of wat de ander leuke
eigenschappen van zichzelf vindt. De leerlingen schrijven, na het interviewen van
elkaar, op een blaadje welke positieve eigenschappen de ander zichzelf toekent en
bedenken zelf ook nog 5 goede eigenschappen voor de ander (blad 1).
De tweetallen laten daarna de eigenschappen aan elkaar zien.

2. Denk-pauze 10 min
Iedereen ontvangt het blad 1 waarin de ander de positieve eigenschappen heeft
opgeschreven die hij of zij aan de ander heeft toegekend. Het is goed om daar even
bij te voelen, in plaats van te denken. We gaan één minuut stil zijn en even onze
aandacht richten op onszelf, hierbij doen we onze ogen dicht. Stel de klas tijdens deze
minuut stilte de volgende vragen:
o Wat voel je bij het blad dat de ander over jou heeft gemaakt?
o Welke emoties roept het bij je op? Alles is goed!
o Waar voel je dat in je lichaam?
o Haal even diep adem en open je ogen weer.
Bespreek de resultaten van deze oefening kort klassikaal.

3. Conclusie 5 min
Wat
Stel de leerlingen de vraag: Wat ga jij doen om te zorgen dat je vaker iets
positiefs over iemand anders zegt?
Hoe
Vraag: Hoe ga jij jezelf er aan herinneren om vaker iets positiefs tegen een
ander te zeggen? Bijvoorbeeld: ik schrijf een notitie in mijn agenda of in mijn
mobieltje die mij eraan herinnert dat ik elke dag minstens twee complimentjes
uitdeel.

1. 4. Opdracht - Complimenten video 35 min
De leerlingen gaan nu in groepjes van 3 a 4 een goede eigenschap aan elkaar
toekennen. Vervolgens is het de bedoeling dat zij deze eigenschap vangen in één shot.
Bijvoorbeeld: Bas is goed in rekenen -> een shot van Bas die een som aan het oplossen is.
Doet dit in de volgende stappen:
Benodigdheden:
- iPads /tablets (1 per groepje van 3 a 4)
- blad 1
1. Geef de kinderen de opdracht om voor iedereen in het groepje een compliment te
bedenken. Dit kan aan de hand van blad 1. Vertel erbij dat ze dit moeten kunnen uitbeelden
in één shot. 5 min
2. Verdeel de iPads en geef de kinderen de opdracht om te gaan ﬁlmen. Maak duidelijk dat het
gaat om één shot wat niet veel langer hoeft te duren dan 5 sec. 15 min
3. Laat de kinderen de beelden aan elkaar plakken met bijbehorende tekst erbij. Hiervoor kun
je bijvoorbeeld de gratis app iMovie of Kinemaster gebruiken.
Bijv: Bas is goed met computers. 15 min

6. Afsluiting 10 min
Opruimen, iPads/tablets inleveren. Bekijk een aantal van de resultaten met
de klas. Dit kan via het bord of door de iPads uit te stallen op een tafel en de
kinderen zelf te laten kijken.

Dit is een voorbeeld van onze mediawijsheid lessen.
Filmcoach heeft als enige in Nederland een eigen doorgaande
leerlijn waarin alle mediawijsheid competenties voorbij komen.
Leerlingen gaan actief aan de slag met thema's als nepnieuws,
privacy, reclame etc. Elke les bevat een praktische opdracht
waarbij leerlingen o.a. leren photoshoppen, vloggen en video's
monteren.
Gegarandeerd leuke, leerzame en actieve lessen!
Vragen over deze les of wil je meer weten over onze andere
filmworkshops?
info@filmcoach.nl / www.filmcoach.nl

Nog een leuke film na afloop kijken?
Kijk dan één van de kinderfilms die wij gemaakt hebben,
bijvoorbeeld 'Koeboy'. Dit is een korte film (7 min) over een
boer die gaat vloggen om uit financiële problemen te komen.
Gelukkig schiet zijn dochter hem, met haar 21st century skills,
te hulp.
De film is te vinden op het YouTube kanaal van Filmcoach:
https://youtu.be/cWFDY_YzBqs
Koeboy won de prijs voor Beste Film tijdens de wedstrijd 48
hour Cinekid. De jury zei er dit over:
‘Een super grappige vlog-film met een vleugje mediawijsheid,
waarbij we stiekem hopen dat de vlogger in deze film nog veel
meer video’s gaat maken. Een must-see!’

