17 oktober

Methodiek 1

dag van verzet tegen

Och Arme?! Jongerenreportage

In steeds meer landen worden er op 17 oktober bijeenkomsten georganiseerd als verzet
tegen armoede.
Met onder meer getuigenissen van mensen
in armoede wil men een signaal geven dat
armoede onaanvaardbaar is en dat iedereen
recht heeft op een betere toekomst.

Methodiek 2
Stap voorwaarts

Korte omschrijving

Korte omschrijving

Och Arme?! , een jongerenreportage
over armoede in Vlaanderen. Een jonge reporter trekt door Vlaanderen en
spreekt met mensen die in armoede
leven.

We zijn allen gelijk, maar sommige zijn
meer gelijk dan anderen. Via dit rollenspel
ontdekken de deelnemers wat het betekent om iemand anders te zijn. Sommigen
zijn kansrijk, anderen zijn kansarm.

Dit kan samen met een klasgesprek na
de film of een stellingspel voor de film.

Doelstelling

Ook St-Truiden doet dit jaar mee en wil de
scholen hierin betrekken. Samen met een
aantal organisaties bieden we vormingen aan
rond het thema ‘armoede’.

Doelstelling

De school kan kiezen uit drie verschillende
methodieken. Wij komen gratis deze vorming
geven.

Vanaf 13 jarigen voor 5 personen

De deelnemers ontdekken hun eigen
vooroordelen rond armoede en leren
deze doorbreken.

Duur 50 minuten

De deelnemers zijn zich bewust van de
ongelijke verdeling van mogelijkheden in
de samenleving. Ze hebben inzicht in wat
de gevolgen zijn voor een persoon in armoede.
Vanaf 15 jarigen tussen de 10 en 30 personen.
Duur 50 minuten

Materiaal beamer, dvd-speler, schoolbord en krijt

Materiaal groot lokaal

Methodiek 3

Meer info?

armoedeweb
Korte omschrijving
Op een actieve manier (door een bolletje wol te
werpen naar elkaar) wordt duidelijk hoezeer de
verschillende levensdomeinen elkaar versterken
en elkaar onlosmakelijk verbinden

Doelstelling
De deelnemers hebben inzicht in de kringloop
van armoede en hoe die tot stand komt.

OnderOns
Nathalie Pirenne
0495/241.541
nathalie.pirenne@rimo.be

Opvoedingswinkel
Lotte Moons
0492/970.788
info@opvoedingswinkelhaspengouw.be

Vanaf 14 jarigen voor 15 à 25 personen
Duur 50 minuten
Materiaal ruim lokaal

Partners
OnderOns, Opvoedingswinkel Haspengouw,
OCMW, Stad Sint-Truiden, CKG Hummeltjes,
IN-Z Brede School, De Egeltjes, ….

Hoe kunnen
secundaire scholen werken rond
armoede?

