
Les Ethiek  

 

Opzet les:      Totaal:  1u10m (+ 5 minuten speling) 

Binnenkomen/voorbereiding:    5 minuten 

- Binnenkomen, jas uit, etc. 

 

Inleiden:       5 minuten 

- Praten over de hoofdvraag: Wie weet wat goed en kwaad is? 

+ Eerst vrij, anders deze hulpvragen gebruiken: 

  - Denken jullie dat dieren goed en kwaad kennen? 

   - Als een leeuw een gazelle eet, is die leeuw dan slecht? 

  - Wisten jullie als baby al wat goed en kwaad was?  

 -> Mijn vak “Ethiek” gaat over het nadenken over goed en kwaad. 

  - Wat goed en kwaad zijn -> eigenlijk nooit een antwoord… 

    -> Hoe er, door de geschiedenis heen, over goed en kwaad is nagedacht. 

    vb. 10 geboden, natuurlijk kwaad bestaat (niet), etc. 

  - Goed en kwaad komen in de maatschappij doorgaans voor als regels en opdrachten. 

- Dat gaan we doen: 

  - 3 filmpjes als soort theorie: 

   - Over dieren. 

   - Over baby’s. 

   - Over goed en kwaad in de maatschappij (regel/opdracht). 

  - 4e filmpje om te bespreken (“French Roast” van Pixar). 

  - Daarna een opdracht. 

 

Eerste filmpje + Bespreking     5 minuten  (filmpje = 1m13s) 

- Hoofdvraag:  Kennen dieren goed en kwaad? 

- Filmpje vanaf 1m30s tot einde:  https://www.youtube.com/watch?v=meiU6TxysCg 

 

Tweede filmpje + Bespreking    5 minuten (filmpjes = 1m9s) 

- Hoofdvraag: Kennen baby’s goed en kwaad? 

- Filmpjes vanaf 1m31s tot 2m40s: https://www.youtube.com/watch?v=HBW5vdhr_PA  

 

Derde filmpje + Bespreking     10 minuten (filmpje = 3m27s) 

- Hoofdvraag:  Zijn regels er om gevolgd te worden? 

- Filmpje vanaf 0m0s tot einde: https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ 

 

Vierde filmpje + Bespreking     10 minuten  (filmpje = 6m50s) 

- Hoofdvraag:  Wat gebeurd in dit filmpje met goed en kwaad, en de regels? 

- Filmpje vanaf 0m0s tot 6m50s: https://www.youtube.com/watch?v=eboANSeXEiU  
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Opdracht:  Casussen     25 minuten 

- Vier groepen bespreken ieder een eigen casus.   10 minuten 

  - Casus 1: 

  Je redt 10 levens, maar je staat bekend als een schurk.  

  OF:  

  Je berooft een bank, maar staat bekend als een held.  

  Wat kies je? En waarom? 

   

  - Casus 2: 

  Je kijkt af en je haalt een 9. Tenzij je wordt gezien door de leraar, dan haal je een 1.  

  OF:  

  Je kijkt niet af, maar je weet niet zeker of je een 6 haalt. 

  Wat doe je, afkijken of niet? En waarom dan wel/niet? 

   

  - Casus 3: 

  Je kiest de middelbare school waarvan je ouders graag willen dat je daar naar toe 

 gaat, maar daar zitten geen van je vrienden of vriendinnen. 

  OF: 

  Je kiest de middelbare school waar al je vrienden naar toegaan, ook al is dat niet de

 school waarvan je ouders willen dat je daar naartoe gaat? 

  Welke school kies je? En waarom kies je daarvoor? 

 

  - Casus 4: 

  Mag een arme man een medicijn stelen om zijn doodzieke vrouw te redden? 

  Waarom wel of niet? 

 

-> Iedere groep ‘presenteert’ waar ze op uit zijn gekomen 15 minuten 

  - Na iedere presentatie mag de rest van de groep reageren. 

 

Afsluiten        5 minuten (+ 5 minuten uitloop) 

- Iedereen bedanken, jas aan, pauze houden etc. 

 

Andere opties: 

- Nog andere casussen te vinden op (pagina 33-34): 

https://www.illc.uva.nl/Research/Publications/Reports/MoL-2013-22.appendix_8.pdf  

- Andere Pixar-filmpjes? 

https://www.illc.uva.nl/Research/Publications/Reports/MoL-2013-22.appendix_8.pdf

