Instructie voor selfie-video voor ¿Burgerpraat!
In de Burgerpraat-training wordt veel aandacht besteed aan het observeren van jezelf en
van anderen. We zullen je tijdens de training uitleggen hoe jouw communicatie iets vertelt
over jezelf en ook hoe je uit de manier waarop andere mensen praten iets over hen kan
leren. Hiervoor vragen wel dat je eerst een selfie-video opneemt van ongeveer 10 minuten.
Het is de bedoeling dat je in deze 10 minuten jezelf voorstelt aan de hand van 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 de vragen eerst allemaal eens en bereid je antwoord kort voor als je dit wenst.
Praat zoals je gewoonlijk zou praten tegen iemand die je goed kent.

Beantwoord volgende vragen
Categorie 1
1.
Wat is je naam? Hoe word je het liefst genoemd?
2.
Hoe oud ben je?
3.
Vertel wat je in het leven doet. Dat mag zowel je professioneel
of je persoonlijk leven zijn.

Categorie 2
4.
Wat verwacht je van je deelname aan het project
¿Burgerpraat!?
5.
Wat zou je willen meenemen uit je betrokkenheid bij
¿Burgerpraat!?
6.
Als je een speciale wens hebt over de opleiding die je bij
¿Burgerpraat! zal volgen, mag je dat gerust vertellen. We
zullen ons best doen om aan je wens tegemoet te komen.
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Categorie 3
7.
Wat is je grootste wens of droom in je leven?
8.
Vertel over je passie.
9.
Welke drie dingen gingen goed de afgelopen week op je
werk of thuis en wat was jouw bijdrage hieraan?
10.
Ben je bang van de dood?

Categorie 4
11.
Vertel over een sprankelend moment in je leven. Welk talent zette je toen
in? Welke complimenten kreeg je hiervoor?
12.
Hoe gebruik je momenteel dit talent, dit kan in je privéleven, op je werk of
bij je studie zijn? Je mag gerust een beetje stoefen (opscheppen).
13.
Heb je onlangs een grappige situatie meegemaakt? Laat ons meelachen.

Categorie 5
14.
Met welk type mensen kun je moeilijk communiceren?
15.
Welk gedrag van anderen is voor jou moeilijk te begrijpen
of wat maakt het dan voor jou moeilijk om met die ander
te communiceren?
16.
Met welk type leerkrachten had/heb jij het moeilijk?
17.
Wat is voor jou van belang bij de omgang met collega’s of
klasgenoten?
18.
Wat is voor jou belangrijk op je huidig werk en/of bij je
studie?

Categorie 6
19.
Welk spel of welk speelgoed vond je het leukst toen
je ongeveer 10 jaar was?
20.
Noem twee geschenken die je toen leuk vond om te
krijgen en twee die je helemaal niet leuk vond.
Waarom?
21.
Hoe kies je schoenen? Vertel ons wat schoenen
voor jouw betekenen.
22.
Wat is je mooiste herinnering aan je schooltijd?
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Vervolledig onafgewerkte zinnen
Hieronder staan 15 zinnen die niet afgewerkt zijn. Neem even de tijd om de zinnen te
overlopen en kies welke je wilt vervolledigen. Kies minstens 5 zinnen, en zie ze als
startpunt voor een verhaal dat iets over jezelf vertelt.
23.

De omgangsstijl waarmee ik de meeste moeite heb, is ……… omdat ik ………

24.

In de omgang met gelijken of leidinggevenden (op het werk of op school) hecht ik
veel waarde aan ………

25.

Ik eet het liefst ……… en ………

26.

Wat voor mij (ook) belangrijk is in verband met eten is ………

27.

Een gezin stichten ………

28.

De belangrijkste taken van het basis- en secundair onderwijs zijn ………

29.

Waar ik heel erg kwaad om kan worden is ………

30.

Een mobiele telefoon is voor mij ………

31.

De GSM in scholen ………

32.

Een goede vriend is iemand die ………

33.

Van mijn partner thuis verwacht ik ………

34.

Kinderen in een gezin ………

35.

Ik ben het grondig oneens met nieuwe technologieën die (geen rekening houden
met) ………

36.

Over artificiële intelligentie en het gebruik van data die met ons privéleven te
maken hebben, denk ik ………

37.

Ik ben boos wanneer ik hoor over misbruik zoals ………
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Vertel iets over de betekenis van de drie verkeersborden hieronder:
38.

39.

40.

Nog even, je bent er bijna!
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Wat zeg je bij het zien van deze drie straatbeelden met kunstwerken?
41.

42.
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43.

Hartelijk dank voor je medewerking
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