Thema 24 / Mijn land

Valentijn en de liefde
Doelstellingen

Aan de hand van vragen over ‘Valentijn’ en ‘de liefde’ praten anderstaligen en
Nederlandstaligen op een ontspannen manier over de liefde in verschillende
culturen.
Materiaal

−−Bord of flip-over.
−−Een roos (bloem).
−−Eventueel liefdesliedjes en Mon Chérie-pralines (of iets dergelijks) voor
de sfeer
−−Inspiratievragen “Valentijn en de liefde”. *
[ * bekijk een voorbeeld op www.babbelonië.be/methoden ]

Voorbereiding

−−Print voor elk groepje een set inspiratievragen.
Knip de vragen los, en steek ze in een envelop.
−−Leg de roos op de gemeenschappelijke tafel.
Methode

Sfeerschepping in grote groep
−−Stel het thema van de dag voor: Valentijn en de liefde.
−−Start met een complimentje aan een van de deelnemers en geef hem of
haar de roos.
−−Nodig die deelnemer uit om de roos, samen met een complimentje, door
te geven aan iemand anders.
−−En zo tot iedereen aan de beurt geweest is.

In kleine groepjes
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Laat de deelnemers in kleine groepjes bij elkaar zitten, 4 à 5 deelnemers
per groepje.
Elk groepje bestaat zowel uit anderstaligen, als Nederlandstaligen, maar
iedereen is van hetzelfde geslacht. Je krijgt met andere worden vrouwentafels en mannentafels.
1. Leg collectief een eerste vraag voor: “Wat zijn de belangrijkste kenmerken,
van een goede vrouw of man?”
›› De mannen vragen zich af wat de belangrijkste kenmerken zijn van een
goede vrouw. De vrouwen vragen zich af wat de belangrijkste kenmerken
zijn van een goede man.
›› Elk groepje bespreekt de vraag en noteert de belangrijkste eigenschappen die naar voren komen.
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Valentijn en de liefde

›› Plenum aan het bord: noteer de eigenschappen die elk groepje aanbrengt op het bord, en vergelijk de antwoorden van de vrouwentafels
met die van de mannentafels.
2. Leg collectief de tweede vraag voor: “Wat is het geheim van een goede
relatie?”
›› Elk groepje bespreekt de vraag en noteert de belangrijkste ‘geheimen’.
›› Plenum aan het bord: overloop wat uit elk groepje naar voren komt.
3. Leg collectief een derde vraag voor: “Naar welke bekende man of vrouw
kijk jij op? En waarom?”
›› De mannen vragen zich af naar welke man ze opkijken, de vrouwen
vragen zich af naar welke vrouw ze opkijken.
›› Elk groepje bespreekt de vraag en noteert de antwoorden.
›› Plenum aan het bord: overloop wat uit elk groepje naar voren komt.
4. Geef elke tafel een envelop met inspiratievragen. De deelnemers trekken
om beurten een vraag, en stellen die aan elkaar.

In grote groep
−−Nodig per groepje iemand uit om verslag te geven over hun gesprek.
−−Pols eventueel of er iemand het verhaal van Valentijn kent. Als je in jouw
groep iemand uit Armenië hebt, zal je vermoedelijk wel een antwoord
krijgen.
Opmerkingen

−−Zorg ervoor dat alles in een heel ontspannen sfeer verloopt, waarbij er ook
veel kan worden gelachen.
−−Mogelijk valt er over de eerste vragen al zoveel te vertellen in de kleine
groepjes, dat je niet meer toekomt aan de vragen in de enveloppen. Geen
probleem. Laat het gebeuren.
−−Zeer geschikt voor de periode rond 14 februari!
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