Thema 20 / Mijn land

Is dat in jouw
thuisland ook zo?
Doelstellingen

Aan de hand van feiten en weetjes over België brengen we de gelijkenissen
en verschillen met andere landen in kaart. Anderstalige deelnemers krijgen
een authentiek beeld van België, en Belgische deelnemers verwerven inzicht
in de achtergronden van nieuw- en oudkomers.
Materiaal

−−Wereldbol en/of wereldkaart.
−−Cd met “Waar kan ik heen?” van Het Goede Doel.
−−Liedjestekst “Waar kan ik heen?” *
−−Gesprekskaarten “Is dat in jouw thuisland ook zo?” *
[ * bekijk een voorbeeld op www.babbelonië.be/methoden ]

Voorbereiding

−−Print de gesprekskaarten op stevig papier.
Pastificeer ze indien mogelijk.
−−Print voor elke deelnemer een exemplaar van de
liedjestekst “Waar kan ik heen?”.
−−Plaats de wereldbol/wereldkaart prominent in de ruimte.
Methode

Sfeerschepping in grote groep
−−Luister met z’n allen naar het lied naar het lied “Waar kan ik heen? België.”
van Het Goede Doel.
−−Vraag elke deelnemer om z’n thuisland aan te wijzen op de wereldbol of
de kaart.
−−Kies een gesprekskaart, toon de foto aan de groep en lees de tekst voor.
Bijvoorbeeld: “Belgen eten graag frieten”.
−−Vraag aan de Belgische deelnemers of die uitspraak klopt. Kort gesprek.
−−Vraag aan een andere deelnemer of dat in zijn thuisland ook zo is. Kort
gesprek.

In kleine groepjes
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−−Laat de deelnemers in kleine groepjes bij elkaar zitten, 4 à 5 deelnemers
per groepje. Probeer de groepjes zo divers mogelijk samen te stellen, met
bij voorkeur niet twee keer dezelfde nationaliteit in één groepje.
−−Verdeel de gesprekskaarten evenredig over de groepjes. Vraag de groepjes
alle hen toegewezen kaarten een voor een te bespreken.
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−−Wanneer alle kaarten in een groepje besproken zijn, schuif je het stapeltje
door naar een andere groep (doorschuifsysteem).
−−Laat elk groepje minstens één kaart bijhouden waarover zij een leuk
gesprek hadden, en laat hen die kaart nog eens bespreken wanneer alle
deelnemers terug samenzitten in de grote groep.

Terug in grote groep
Nodig elk groepje uit om één kaart te bespreken die een leuk gesprek opleverde.
Opmerkingen

De kaarten zijn louter een middel om het gesprek op gang te brengen en
geen doel op zich. Als het gesprek afwijkt, is dat uiteraard geen probleem.
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