Ondersteuning bij moreel leerproces: Ethics Unwrapped
Ethics Unwrapped is a video-based behavioral ethics curriculum created at The University of Texas at Austin and
adopted by educational institutions around the world: https://phys.org/news/2018-08-video-based-ethicsmoral-awareness.html. The program has grown to include more than 125 short videos and supportive
curriculum resources, freely available on the Ethics Unwrapped website. The materials have garnered numerous
awards and have been adopted into curricula across the disciplinary spectrum at institutions across the world,
including the Naval War College and Harvard, Stanford, Columbia and Oxford universities.
Ethics Unwrapped sluit aan bij de Handreiking Integriteitssysteem (hoofdstuk 5 Het morele leerproces) van
Partos en Goede Doelen Nederland. Ethics Unwrapped is een educatieprogramma gericht op moreel leren voor
studenten dat bewezen effectief is. De voorbeelden zijn heel toegankelijk en ook geschikt voor andere
doelgroepen dan studenten. Voordelen van gebruik van Ethics Unwrapped: het is tijd en plaats onafhankelijk,
het is wetenschappelijk onderzocht op effectiviteit, het is modulair opgebouwd, er zijn geen ontwikkelgebruikers- en onderhoudskosten aan verbonden.
Onderdelen Ethics Unwrapped:
Ethics unwrapped bestaat in het totaal uit 5 onderdelen. Ieder onderdeel bestaat uit illustratieve filmpjes en
daarbij behorende opdrachten die je individueel of in een groep kunt maken. Iedere organisatie kan zelf een
keuze maken uit de 5 verschillende onderdelen en die bijvoorbeeld in een training integreren. Voor
goededoelen- humanitaire en ontwikkelingsorganisaties zijn waarschijnlijk de onderdelen Concepts Unwrapped
en Giving Voice to Values het meest waardevol.
1.
2.

Concepts unwrapped: hierin worden belangrijke ethische concepten en principes uitgelegd. De kennis en
inzichten scherpen het morele denken en de morele oordeelsvorming. Er komen 33 concepten aan bod:
iedere organisatie kan ook hier keuzes in maken.
Giving voice to values (GVV) is gericht op: als ik denk dat weet wat ‘goed’ is, hoe krijg is het dan voor
elkaar dat het ‘goede’ ook gebeurt? GVV helpt in zeven stappen om van denken naar doen te komen in
plaats van te blijven twijfelen om wel of niet iets te doen. GVV is dus gericht op gedrags- en daarmee
cultuurverandering.

Hieronder de 5 onderdelen: door op de titels te klikken kom je bij het betreffende onderdeel op de website:
1.
Concepts Unwrapped
30+ short videos explain behavioral ethics concepts and basic ethics principles. Research-based, animated, and
with students’ life examples.
2.
Giving Voice to Values
8 short videos explore values-driven leadership, and present the seven principles that support it in life and
work. Based on Giving Voice to Values by Mary C. Gentile, PhD.
3.
In It To Win
The story of super-lobbyist and convicted felon Jack Abramoff reveals the behavioral ethics biases that led to
his downfall. A documentary and 6 short videos. Filmed on campus.
4.
Scandals Illustrated
25+ short video prompts summarize recent scandals in the news across a range of industries. Each video
includes a case study with ethical insight and related terms.
5.
Ethics Defined
A library of ethics terms defined in 50+ video clips. Research studies add depth to the definitions. Vivid
animations make the terms easy to understand and remember.

