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Methode en doel van de inleidende les
De trailers - korte filmpjes – zijn een interessante inleiding om af te toetsen wat de leerlingen denken, weten en verwachten. Bij elke trailer bieden we een aantal vragen die leerlingen kunnen helpen om na te denken over het thema.
TIPS

1 Vermijd ‘voor en tegen’, ‘wij en zij’, ‘gelijk of ongelijk’, ‘waar of niet-waar’.
2 Zorg voor een veilige discussie-omgeving waarin iedereen zijn mening mag geven

en er respect is voor elkaars mening.

3 Geef leerlingen de opdracht om eerst even individueel na te denken over de vra-

gen, laat hen dan in kleine groepjes antwoorden en bespreken of werk klassikaal.

4 Focus op ‘Welke nieuwe inzichten heb je gehoord van je medeleerling(en)?’.
Als tweede inleiding kan je via een Socrative-quiz (zie lesfiche 6) de leerlingen kennis laten
maken met enkele kernbegrippen rond asiel, migratie en vluchtelingen.

Werkwijze
Bekijk samen met de leerlingen de drie trailers die je vindt op YouTube.
Bespreek daarna aan de hand van de bijgevoegde vragen.
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Annelies — https://youtu.be/4o1bePInz1Y
●●

Annelies vertelt over de vluchteling zijn droom: een simpel en goed leven.
Wat zijn voor jou 5 minimumvoorwaarden voor een goed en simpel leven?
→→ Zet ze in volgorde van belangrijkheid.
→→ Zijn deze voorwaarden vervuld voor mensen op de vlucht?
→→ Wie moet instaan voor het vervullen van die voorwaarden?

●●

Hoe denk je over de volgende uitspraak: 'Mensen op de vlucht kunnen maar beter niet
dromen, want het is al moeilijk genoeg om gewoon een simpel leven op te bouwen.’

●●

Maak een lijstje met 5 dromen voor jezelf én een lijstje met 5 dromen voor mensen
op de vlucht. Waar gelijken de lijsten op elkaar, hoe verschillen ze?

Janne – https://youtu.be/0xljBO0L53A
●●

Hoe denk je dat het komt dat de man zegt: ‘Ik ben een man, geen dier.’?

●●

Hoe voel je je als je iemand dit ziet en hoort zeggen?

●●

Wat is jouw reactie op de woorden van Graciëlle: ‘Ik word boos op mezelf voor alle
momenten waarop ik zeur over mijn problemen, over eerstewereldproblemen.’?

●●

Wat is je reactie op de volgende uitspraak: ‘Jullie behandelen dieren beter dan ons’.

Laurie — https://youtu.be/n9Fr1nHNJqY
●●

Laurie zegt dat elk ras hetzelfde is. Wat vind je? Is dat zo?

●●

Wat bedoelt Laurie met haar uitspraak dat elke mens hetzelfde is en hetzelfde wil?
Ga je akkoord met haar uitspraak? Waarom wel of waarom niet?

●●

Laurie roept op om mensen te helpen als ze slecht behandeld worden. Wat vind je:
→→ Vanaf wanneer moet je iemand helpen?
→→ Heb je zelf al eens mensen geholpen? In welke situatie zou je wel of niet helpen? En waarom?

Rezwan – https://youtu.be/yXwVUKeNTH8
●●

Wat is er zo moeilijk aan de situatie waarin de jongens zitten in Šid?

●●

‘Van buiten zien jullie ons lachen, maar van binnen zijn we kapot.’
→→ Hoe zou je reageren als iemand dit tegen je zegt?
→→ Denk je dat het waar is dat ze kapot zijn? Waarom lachen en zingen
→→ ze dan toch?
→→ Heb je een idee hoe je hen zou kunnen helpen?

●●

Kies één of meerdere van onderstaande mogelijkheden en motiveer je keuze.
Een bezoek aan een kamp is:
→→ een steunbetuiging aan mensen op de vlucht,
→→ een vorm van ramptoerisme,
→→ een noodzakelijk bezoek om correcte informatie te verzamelen,
→→ een voorwaarde om te kunnen praten over dit onderwerp,
→→ een verkeerd signaal, want je geeft aandacht aan een illegale situatie.

