STAY S@FE week 5 Ik leer jou beter kennen...

Ontmoeting online

Stel: Je ontmoet iemand online. Waar let je dan op? Wat
zijn manieren om elkaar beter te leren kennen?
 Doe je best voor elkaar
Doe je best en heb vertrouwen dat de ander dat ook voor jou
doet. Videobel bijvoorbeeld niet alleen maar wanneer het jou
uitkomt, maar spreek ook echt momenten af.
 Wees eerlijk over je leven
Plaats alleen foto's die kloppen met jouw leven. Maak het
niet mooier dan het is. Dan kom jij, en de ander, niet voor
vervelende verrassingen te staan.
 Doe online dingen samen
Kijk tegelijk naar een serie of speel tegelijk een spel. Facetime
ondertussen en zo lijkt het net of je toch bij elkaar bent.
 Stuur iets op
Ken je elkaar al langer? Geef je adres door en stuur elkaar iets
leuks. Een grappig kadootje of een brief. Hoe leuk is dat.

Check je online vriend(in) hier. Kruis aan wat van toepassing is.

Heeft bijna geen tijd voor mij

Heeft altijd tijd voor mij

Ik weet bijna niets van hem/haar

Ik kom steeds meer te weten

Noemt bijna niet mijn naam

Gebruikt mijn naam

Vertelt soms halve waarheden

Is altijd eerlijk

Gebruikt oude/neppe foto's

Foto's kloppen met het echte leven

Komt afspraken niet na

Komt altijd afspraken na

Wil dat het op zijn/haar tempo gaat

Ik mag mijn eigen tempo bepalen

Reageert laat op berichten

Reageert op tijd op berichten

Wil alleen op bepaalde momenten contact

Heeft op verschillende momenten contact

(zonder duidelijke verklaring)

Belt alleen zonder geluid

Belt met goede verbinding

Opdracht:
Bedenk zelf een tip hoe je online elkaar beter kunt leren kennen.
Stuur deze tip naar je docent.
Tot slot:
Wil je elkaar echt leren kennen? Ontmoet elkaar dan in real-life.
 Spreek de eerste keer alleen af in een openbare ruimte.
 Vertel altijd iemand met wíe je afspreekt en wáár. Stay S@fe!

