Wat is ¿Burgerpraat!
In Burgerpraat gaat het over gesproken communicatie: hoe je zegt wat je zegt.
Om dit te onderzoeken zoeken we vrijwilligers. Als vrijwilliger neem je een selfie-video op
waarin je gedurende een 10-tal minuten een aantal vragen en opdrachten beantwoordt.
Dit kan zowel online vanop je eigen laptop of ook in één van onze vaste opnamelokalen.
Nadien vul je ook nog een online vragenlijst in.
Na die vragenlijst krijg je een analyse over hoe jouw communicatie iets vertelt over jezelf en
ook hoe je uit de manier waarop andere mensen praten iets over hen kan leren.

Instructie voor de ¿Burgerpraat! selfie-video
Eerst neem je een selfie-video op via het online platform of in één van onze vaste
opnamelokalen. Het is de bedoeling dat je in een 10-tal minuten spreekt rond de vragen en
uitspraken die je hieronder vindt. Deze vragen zijn opgedeeld in verschillende categorieën.
Vragen die je liever niet beantwoordt mag je gerust overslaan (behalve de eerste vraag),
maar beantwoord minstens één vraag uit elke categorie.
Bekijk gerust de vragen eerst eens en bereid je antwoord kort voor als je dit wenst.
Praat zoals je gewoonlijk zou praten tegen iemand die je goed kent, dat mag dialect zijn.

Beantwoord volgende vragen
Categorie 1
1.
2.
3.

Wat is je naam? Hoe word je het liefst genoemd?
Hoe oud ben je?
Vertel wat je in het leven doet. Dat mag zowel je
professioneel of je persoonlijk leven zijn.
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Categorie 2
4.
5.

Heb je onlangs een grappige situatie meegemaakt? Laat ons meelachen.
Terugkijkend op de lockdowns, wat was er volgens jou positief, negatief
of interessant aan?
Wat gaat er door je heen als je denkt aan de dood?

6.

Categorie 3
7.
8.

Welke mensen vind je moeilijk te begrijpen of werken op je zenuwen?
Als je aan je leerkrachten denkt of terugdenkt, welke zijn goede
leerkrachten, welke slecht?
Wat is je mooiste herinnering aan je schooltijd?

9.

Categorie 4
10.
11.
12.

Noem twee geschenken die je leuk vindt om te krijgen en twee die je
helemaal niet leuk vindt. Waarom?
Hoe kies je schoenen? Vertel ons wat schoenen voor jouw betekenen.
Vertel over een sprankelend moment in je leven.

Categorie onafgewerkte zinnen vervolledigen
Hieronder staan 8 zinnen die niet afgewerkt zijn. Neem even de tijd om de zinnen
te overlopen en kies enkele zinnen waarover je wat meer wilt vertellen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

In de omgang met belangrijke anderen hecht ik veel waarde aan …
Wat voor mij belangrijk is in verband met eten is …
Een gezin stichten …
De smartphone in scholen ….
Een goede vriend is iemand die ….
Ik voel me op mijn gemak … (omdat) …
Ik ben het grondig oneens met nieuwe technologieën die … (omdat…)
Ik ben boos wanneer ik hoor over misbruik zoals …

Nog even, je bent er bijna!
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Wat roepen deze beelden bij jou op?
1

2

3

3

Hartelijk dank voor je medewerking
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