Werkbundel
Mediawijsheid

Hoek 1: Antwerpse hoeren
Zet een kruisje bij de stelling die voor jou van toepassing is.

Ik accepteer ook vriendschapsverzoeken wanneer ik de persoon niet ken.
Ik upload al mijn vakantiefoto’s op mijn Facebook-profiel.
Mijn vrienden verdeel ik in vriendenlijsten zodat ik statusupdates, foto’s en
andere informatie gericht kan verspreiden of beperken.

✘
✘
✘

Mijn fotoalbums op mijn profiel zijn enkel voor bepaalde vrienden zichtbaar.

✘

Iedereen kan mij taggen op foto’s zonder dat ik hier toestemming voor moet
geven.

✘

Analyseer je eigen antwoorden.
Welke foto’s zijn er beschikbaar op jouw profiel? Zijn deze openbaar voor iedereen?

Maak je gebruik van vriendenlijsten?

Accepteer je ook vriendschapsverzoeken van mensen dat je ‘van ziens’ kent? Waarom wel
of waarom niet?

Zijn je privacy-instellingen goed of moet je nog wat aanpassingen doen?

Wat is taggen?

Wanneer tag je iemand?

Mag je zomaar iedereen taggen?

Kan je jezelf beschermen tegen het taggen?

Pas zelf je privacy-instellingen aan met behulp van de bijgevoegde tips (QR-code).
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Hoek 2: Project X

Zorg dat je de drie QR-codes hebt bekeken vooraleer je start met het oplossen van de
vragen!
Wanneer je een evenement aanmaakt op Facebook krijg je volgend scherm te zien.

✔

Vul dit scherm in voor de spaghettidag van je jeugdbeweging of sportclub.
Dit is een openbaar evenement en je vrienden mogen hier ook andere vrienden voor
uitnodigen. Via welke optie kan je ervoor kiezen om het evenement privé of openbaar
te maken?

Wie zijn ‘Vrienden van gasten’?
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Hoek 3: Dagje uit met Foursquare

Scan de QR-code. Welke bezienswaardigheid is het?

Wat is het adres van deze bezienswaardigheid?

Kies zelf een plaats waar je graag naartoe wil zoals het Belfort in Brugge, de Meir in
Antwerpen, het Jenevermuseum in Hasselt, …
Hoe laat wil je aankomen? Noteer de plaats en het uur.

Je reist met het openbaar vervoer (trein en bus). Op welke uren heb je een bus of een
trein? Moet je overstappen? Tip: www.google.be, www.nmbs.be, www.delijn.be.

In welk restaurant in de buurt ga je iets eten?
Zoek dit op met behulp van Foursquare.

Hoe ver moet je wandelen van je huidige locatie tot aan het restaurant?
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Noteer bij onderstaande verklaringen het cijfer van de bijbehorende afbeelding.

Laat een tip na voor andere Foursquaregebruikers.

Zoek naar restaurants in de buurt.

…

…

Kies de plaats waar je nu bent.

Check in en deel met Twitter en/of Facebook.

…

…
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Hoek 4: Me, myself and I

Zoek via Google naar je eigen voor – en achternaam.
-

Hoeveel resultaten vind je?

-

Staat er informatie tussen die je liever niet verspreid ziet? Zo ja, geef een voorbeeld.

Je geeft beter niet alle informatie over jezelf weer op het internet. Vul het onderstaande
profiel in.
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Welke foto’s zijn geschikt voor openbare publicatie?
Maak bij elke foto de keuze tussen ‘openbaar’, ‘enkel vrienden’ of ‘niet publiceren’.
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Hoek 5: #ppOk

Wat is een tweet?

Wat is een hashtag?

Wanneer gebruikt men een hashtag?

Wat is het verschil tussen ‘@’ en ‘#’?

Wat vond je van dit hoekenwerk? Gebruik de hashtag #tablio om je bevindingen weer te
geven.
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