Thema 30 / mijn wereld

Vakantiecarroussel
Doelstellingen

Aan de hand van reisbrochures en reisverhalen wisselen Nederlandstalige
en anderstalige deelnemers reiservaringen uit. De deelnemers verwerven
inzicht over de vakantiebeleving in andere culturen.
Materiaal

−−Reisbrochures (meestal gratis te verkrijgen in reisbureaus).
−−Foto’s van reisbestemmingen.
−−Voorwerpen die met vakantie en reizen te maken hebben (door de deelnemers meegebracht).
−−Inspiratievragen “Vakantiecarroussel”. *
[ * bekijk een voorbeeld op www.babbelonië.be/methoden ]

Voorbereiding

−−Vraag tijdens een voorafgaande bijeenkomst aan de deelnemers om voor
vandaag voorwerpen of foto’s mee te brengen die te maken hebben met
hun vakantie.
−−Print voor elk groepje een exemplaar van de Inspiratievragen “Vakantiecarroussel”.
−−Maak vier hoeken in de ruimte, gebaseerd op de assen “ver  dichtbij” en
“actief  passief”. Leg in elke hoek materiaal dat overeenkomt met zo’n
respectievelijke vakantie.
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Vakantiecarroussel

Methode

Grote groep
−−Licht de betekenis van de vier hoeken toe.
−−Vraag de deelnemers hun voorwerp in één van de hoeken te leggen.
−−Vraag de deelnemers om hun voorkeur qua reis aan te geven, door zich vrij
in het assenstelsel te positioneren, en op die manier de kenmerken “ver”,
“dichtbij”, “actief” en “passief” te combineren. De afstand tot de respectievelijke hoeken bepaalt de mate waarin dat kenmerk doorweegt.
−−Nodig iedereen om uit kort zijn of haar favoriete vakantie toe te lichten:
een actieve dichtbij-vakantie, een passieve verre vakantie, enz.

In kleine groepjes
−−Laat de deelnemers in kleine groepjes bij elkaar zitten, 4 à 5 deelnemers
per groepje. Zorg ervoor dat de groepjes divers samengesteld zijn.
−−Bezorg elk groepje een exemplaar van de inspiratievragen.
−−Nodig de deelnemers uit om aan de hand van deze vragen te praten over
hun voorwerp, hun vakantie-ervaringen, hun voorkeuren, enz.

Terugkomen in grote groep
Stel uitnodigende vragen: Wat is je bijgebleven? Wat vond je bijzonder?
Opmerkingen

−−Voorzie alternatieven voor mensen die niets hebben meegebracht of nieuw
zijn in de praatgroep. Bijvoorbeeld: foto’s van reisbestemmingen.
−−Wanneer het aantal deelnemers eerder beperkt is (minder dan 14), of als
de mensen elkaar nog niet goed kennen, kan je opteren voor een speeddate ter vervanging van kleine groepjes.
›› Maak een binnencirkel en een buitencirkel, zodat er telkens twee personen tegenover elkaar komten te staan of zitten.
›› Laat deze duo’s praten over hun vakantievoorwerp, of over enkele inspiratievragen.
›› Om de 5 à 8 minuten schuiven de deelnemers uit de buitencirkel (of de
binnencirkel) één plaatsje op.

79

