Thema 14 / bij mij thuis

Het milieu
Doelstellingen

Aan de hand van reclamefolders en stellingen worden de deelnemers bewust
van de milieuproblematiek. Ze zien in dat we ook zelf ons steentje kunnen
en moeten bijdragen.
Materiaal

−−Stellingen over ons milieu.*
−−“Welke verpakking hoort bij welk soort afval?” *
−−“Hoe kan jij het milieu beschermen?” *
−−Sorteerregels.*
−−Reclamefolders en/of afbeeldingen van producten.
−−Ja/neen-kaartjes.
[ * bekijk een voorbeeld op www.babbelonië.be/methoden ]

Voorbereiding

−−Druk voldoende exemplaren af van de stellingen, vragen, tips en sorteerregels. Als je het materiaal plastificeert, gaat het jaren mee (goed voor
het milieu!).
−−Zet drie tafels klaar:
1. tafel met reclamefolders of afbeeldingen van producten. Voorzie ook
een lijstje met de verschillende sorteer- en afvalsoorten: pmd, restafval,
papier, enz.
2. tafel met een aantal vragen en stellingen over groene energie, milieu,
enz. Voorzie ook voldoende ja/neen-kaartjes.
3. tafel met briefjes waarop vragen als: “Doe je zelf iets voor ons milieu?”,
“Wat zou je nog meer kunnen doen om energie te besparen?”, “Hoe
kunnen we ons milieu nog beter beschermen?”.
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Het milieu

Methode

In kleine groepjes
−−Vraag de deelnemers om aan één van de drie tafels te gaan zitten. Zorg
ervoor dat de groepjes divers zijn van samenstelling. Zorg er ook voor dat
de groepjes ongeveer even groot zijn.
−−Nodig de deelnemers uit om…
tafel 1 …producten uit de folders te kiezen en te beslissen wat ze met het
afval ervan gaan doen. Nodig de deelnemers uit om kritisch na te denken
over welke producten te veel afval met zich meebrengen.
tafel 2 …te discussiëren aan de hand van de vragen en de stellingen over
groene energie, milieu, enz.
tafel 3 …van gedachten te wisselen over hun eigen rol in milieubehoud.
Vraag na ongeveer 20 minuten aan de deelnemers om een tafel op te schuiven (doorschuifsysteem), zodat iedereen elk thema kan bespreken.

In grote groep
Vraag de deelnemers om te vertellen over hun ervaringen aan de tafels. Bijvoorbeeld: Was er twijfel bij het sorteren? Leerde je interessante tips?

49

