Workshop ‘Activisme. Wasmeda?’
Duurtijd: 90 minuten + verplaatsingstijd
Data: van 9 mei tot en met 1 juni 2018
Prijs: gratis
Doelgroep: leerlingen 3e graad ASO en TSO. De workshop wordt aan uw vakgebied aangepast: voor
geschiedenislessen wordt specifieker ingegaan op het historische luik; voor de andere vakken wordt
het introspectieve (zelfinzicht in eigen activisme) meer uitgewerkt.
Startuur: af te spreken (voor- of namiddag, tijdens schooluren)
Locatie: Tentoonstellingsruimte Zebrastraat, Zebrastraat 32, Gent (bereikbaarheid: zie
http://www.zebrastraat.be/pages/routebeschrijving.html )

Beschrijving van de workshop (voor jongeren):
Je hebt gelijk, maar hoe krijg je gelijk? In een democratie kan je méér dan stemmen alleen. Via een
korte verkenning van de tentoonstelling over vredesactivisme en diverse opdrachten leer je de
activist in jezelf kennen. Iets delen op facebook versus hongerstaking: activisme heeft vele
gedaanten. Wat verontwaardigt jou en durf je in actie komen?
Waarschuwing: deze workshop kan je leven veranderen!

Leerdoelen:
-leerlingen weten wat pacifisme betekent en welke rol dit in België en wereldwijd speelt/speelde
-leerlingen maken kennis met verschillende methodieken van actief burgerschap binnen
democratieën, met een focus op sociaal activisme
-leerlingen kunnen het thema linken aan hun eigen interesse en persoonlijkheid
-leerlingen worden aangemoedigd om op te komen voor hun eigen idealen
-leerlingen kunnen een onderscheid maken tussen sociale actie en politiek verzet (bvb terreurdaden)
Vorm: De workshop verloopt onder begeleiding van 1 of 2 educatieve medewerkers en omvat
diverse werkvormen.
Luik A: De leerlingen krijgen kort de tijd om door de tentoonstelling te lopen en krijgen een
kijkopdracht mee. Per 3 verwerken ze die opdracht.
Luik B: In groep wordt uitleg gegeven over ‘activisme’ (definitie, eigenschappen,…) en wordt dit
geïllustreerd met echte voorbeelden en een fictieve schoolsituatie. Daarna ontdekken de leerlingen
ahv foto’s welke thema’s hen persoonlijk raken. Met één van die thema’s gaan ze verder aan de slag.
In kleine groepjes werken ze een opdracht uit.

Tenslotte kunnen leerlingen in John Lennon/Yoko
Ono-stijl een vredesboodschap wereldkundig
maken in de geënsceneerde Bed-in, zoals John
Lennon en Yoko Ono in 1969 een week lang het
bed hielden om te strijden voor vrede.

Taak van de leerkracht: U blijft als leerkracht actief aanwezig om de groep te observeren en hulp
te bieden tijdens groepswerk-opdrachten. U kan –indien gewenst- inhoudelijk tussenkomen om
onderwerpen in de workshop te linken aan geziene leerinhouden. U organiseert de verplaatsing en
voor- of nagesprek in de klas over het onderwerp. Uiteraard waakt u –samen met de begeleidersook over het gedrag van de leerlingen.
Voorbereiding in de klas: Dit is zeker niet verplicht, maar het is uiteraard handig dat het bezoek
kan aansluiten bij de lessen die dit schooljaar of trimester aan bod komen in de klas. Enkele thema’s
die mooi aanleunen:




Begrip burgerschap en burgerparticipatie, mensenrechten
Macht, sociale bewegingen, politiek verzet, …
Geschiedenis van België 19de eeuw + Volkerenbond -vorming EU + kolonialisme (we
illustreren een oefening met een filmpje rond actie voeren tegen Leopold II)

Nabespreking in de klas: mogelijkheden:
 Overlopen van de workshop en feedback uit de groep vragen
 Bespreking bepaalde affiches/stukken uit de tentoonstelling (zie pedagogisch dossier
http://www.ihoes.be/expopaix/PDF/Dossier_pedagogique_ExpoPaix.pdf (in het Frans!))
 Verdere uitwerking van opdracht 7 (eigen sociale actie uitdenken en uitwerken) of met de
klas de actie van een groepje uitkiezen, voorbereiden en uitvoeren.
 Voor meer verdieping: boek een workshop ‘kritisch burgerschap’ bij Labo vzw
Website: www.expo-pacifisme.be
Reserveren: tineke.cartreul@stad.gent (met vermelding van uw contactgegevens, aantal lln, vak en
leerjaar), 09/266 83 17. Wacht niet te lang, het aantal workshops is beperkt.
Organisator: Stad Gent en Vrede vzw ism Zebrastraat met steun van provincie Oost-Vlaanderen. De
tentoonstelling is een realisatie van Mundaneum en IHOES ism diverse partnerinstellingen.

Aanvullende opmerkingen/tips:
-De tentoonstelling werd door 2 Franstalige instellingen gemaakt, en is bijgevolg tweetalig. Een
online educatief pakket is beschikbaar in het Frans. U kan het bezoek dus afstemmen met de
leerkracht Frans.

-In de workshop worden de leerlingen geïnformeerd over diverse sociale bewegingen. We willen u
vooraf meedelen dat wij een selectie maakten van sociale bewegingen die democratische waarden
nastreven.
-Indien de duur van de workshop moet worden ingekort owv tijdsgebrek, kan de laatste opdracht op
school worden uitgevoerd. We geven ter plaatse de nodige instructies en materialen mee.

Deze workshop kadert in de Europese campagne ‘Cities for Europe, Europe for Citizens’ en het
stadsbrede themajaar ‘Gent 2014-2018: strijd mee voor vrede’.

