KoppieCopy
Seminar ‘Auteursrecht in de klas’
Donderdag 10 maart 2011

Waag Society, Nieuwmarkt 4, Amsterdam
Maak kennis met KoppieCopy
Muziek downloaden, films uploaden, plaatjes bewerken,
MP3’s uitwisselen - delen en hergebruiken van digitale
content is voor jongeren de normaalste zaak van de wereld.
Maar niet voor het auteursrecht.
Het is tegenwoordig onmogelijk om niet tegen vragen en
problemen aan te lopen als het om auteursrecht gaat. Televisieuitzendingen staan binnen no-time op YouTube en zelfs boeken
zijn volledig online beschikbaar. Veel jongeren zijn zich niet
bewust van de ins en outs van het auteursrecht. Daarnaast
worden zij vaak niet gestimuleerd om mee te denken over de
strikte regelgeving en hun mening te doen laten gelden.
Om hier verandering in te brengen is het project KoppieCopy in
het leven geroepen. Op het seminar ‘Auteursrecht in de klas’ kunt
u kennismaken met KoppieCopy door middel van verschillende
presentaties en een praktische workshop.

koppiecopy.net

Over KoppieCopy

KoppieCopy is een methode, gericht op middelbare
scholieren, waarin een mediawijze omgang met
auteursrechten centraal staat. Leerlingen* volgen hiertoe
drie stappen. Hierin staan de volgende aspecten centraal:
het ontwikkelen van basiskennis omtrent het auteursrecht,
het vormen en verwerken van hun eigen mening in een
videoremix en het leren reflecteren op andermans werk.
Een videoremix houdt in dat de jongeren zelf de gelegenheid
krijgen om een voorlichtingsfilmpje over auteursrecht ‘bij elkaar te
remixen’ voor leeftijdsgenoten. Uitgangspunt bij het samenstellen
van zo’n filmpje is de vraag: “wat mag er, ondanks de strikte
auteurswetgeving, allemaal wél?”.
* KoppieCopy is geschikt voor leerlingen uit de bovenbouw
van HAVO en VWO, en van de op creatieve beroepen gerichte
opleidingen in het MBO.

Over het seminar

Het seminar ‘Auteursrecht in de klas’ vindt plaats op donderdag
10 maart 2011. In het Waag gebouw op de Nieuwmarkt in
Amsterdam kunnen docenten, mediacoaches en iedereen
betrokken bij mediawijsheid in het onderwijs genieten van een
afwisselend dagprogramma. Naast een informatief gedeelte,
waarin u o.a. wordt voorzien van meer informatie over het
auteursrecht, bestaat het programma ook uit een praktisch
gedeelte. In dit gedeelte kunt u kennismaken met KoppieCopy
door met behulp van lesmateriaal uw eigen instructievideo te
remixen!
Het seminar vindt plaats van 12.30 tot 17.00 uur. Houd de
website in de gaten voor het exacte programma en inschrijving:

koppiecopy.net

