van 9 tot 14 jaar
Vriendelijk zijn is cool: Activiteit 3

De daad bij het woord
Kinderen bespreken hoe ze ook het gedrag van volwassenen kunnen beïnvloeden.

Doelstellingen

✓
✓

Even praten

Wat kunnen volwassenen leren aan kinderen – en wat kunnen kinderen aan
volwassenen leren! Het is belangrijk om kinderen vriendelijkheid bij te brengen. Maar
het is al even belangrijk om onze lessen in vriendelijkheid vorm te geven. Er zijn een
heleboel voorbeelden waaruit blijkt dat pesten en intimidatie niet enkel betrekking
hebben op kinderen.

Nadenken over onlinegedrag van volwassenen.
Bedenk hoe de manier waarop volwassenen reageren het gedrag van de jongere
generaties kan vormgeven.

Kijk maar eens hoe volwassenen elkaar online, in nieuwsmedia of in de file
behandelen. We hebben al gepraat over hoe belangrijk het is om vriendelijk te zijn
tegen je klasgenoten en vrienden on- en offline. Heb je ooit volwassenen gezien
die gemeen deden tegen elkaar, in het gewone leven of in de media? Heb je al
volwassenen gezien die elkaar pesten? (Je hoeft geen namen te noemen – laten we
enkel praten over gedrag.)
Denk je dat jouw generatie een internet kan creëren dat vriendelijker en positiever is
dan de omgeving die sommige volwassenen rondom zich hebben gecreëerd? (Veel
volwassenen denken waarschijnlijk ook dat jij hier beter in bent dan zij.)
Denk je dat sommige kinderen pestgedrag vertonen of onvriendelijke opmerkingen
beginnen te maken omdat ze volwassenen rondom zich of in het nieuws net
hetzelfde zien doen? Antwoord je ‘ja’ op al deze vragen? Geef enkele voorbeelden.
Wat zou JIJ doen in de plaats – hoe zou jij een beter rolmodel kunnen zijn voor
volwassenen?

Lessen

Hoe jij en je vrienden elkaar online behandelen, zal een grote impact hebben op de
digitale wereld die jouw generatie opbouwt – en zeker ook op de offlinewereld.
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