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Doelstelling
 Interculturele uitwisseling. Verschillende visies op vriendschap beluisteren en bespreken.
 Respecteren van elkaars mening.
 Blik verruimen over vriendschap.
 Van elkaar tips en manieren leren om andere mensen te leren kennen.
Materiaal
 Geluidsfragment en geluidsinstallatie om de reportage in groep te beluisteren
 De tekst van het geluidsfragment in evenveel exemplaren als er deelnemers zijn
 De complimentjeslijst in evenveel exemplaren als er deelnemers zijn
 De kaarten van de ‘vriendschapscocktail’: genoeg exemplaren voorzien zodat de deelnemers die werken
in duo toch een top 5 kunnen maken.
 Praatkaarten vriendschap, in voldoende exemplaren om groepjes te maken
Voorbereiding
 Zet de geluidsinstallatie klaar voor gebruik.
Methode
> Verwelkoming in grote groep
Na de verwelkoming kondig je het thema van de dag aan. Eventueel kan je zelf heel kort iets vertellen over een
hele goede vriend of vriendin van je.
De uitgeprinte teksten uitdelen en luisteren naar het geluidsfragment.
We peilen naar de eerste reacties met de volgende vragen:
-Hoe hebben Valeriya en Katia elkaar leren kennen?
-Waarom zijn ze zo goede vrienden geworden, denk je?
-Wat doen ze samen?
-Denk je dat ze heel goede vrienden zijn? Waaraan merk je dat?
Vertel dat complimentjes heel veel deugd doen. Je wordt er blij van.
Deel de complimentjeslijst uit en overloop deze.
Vraag de lijst om te draaien en ze mogen er niet meer naar kijken.
Geef de groep de opdracht zich een aantal complimentjes te herinneren. Maak een oplijsting.
(lukt dit niet, geen enkel probleem. Sommige groepen zijn sterker dan andere, en de bedoeling is om een aantal
complimentjes te kunnen geven)
Geef de opdracht rond te wandelen in het lokaal en als we een teken geven, geven we aan de persoon het dichtst bij
ons een complimentje dat bij hem/haar past.
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>In duo’s gaan zitten
Er zijn goede vriendschappen, er zijn negatieve vriendschappen. Wat maakt een vriendschap een goede
vriendschap? Welke voorwaarden/condities moeten er zijn om een goede vriendschap te hebben?
Jullie kennen een cocktail. Dat kan met alcohol of zonder alcohol zijn. De smaak is speciaal omdat er veel
ingrediënten samengevoegd en door elkaar geschud worden. Er zijn bv. cocktails met pompelmoes, ananas,
munt, limoen, appelsien, aardbeien enzovoort…
De vriendschapscocktail is een oefening met 20 kaartjes. Deze kaartjes tonen voorwaarden om een goede
vriendschap te hebben. Met sommige ben je misschien akkoord, met andere niet. Net als een cocktail, kunnen
deze voorwaarden samen ook een mooie interessante vriendschap vormen.
Geef de opdracht om’ per twee’ te gaan zitten achter een tafel. Spreid de kaartjes open zodat ze voor iedereen
goed zichtbaar zijn en bespreek welke voorwaarden jullie belangrijk vinden.
Elk duo moet proberen overeen te komen.
Probeer samen een top 5 te maken, 5 kaartjes met voorwaarden voor vriendschap die jullie de belangrijkste
vinden. Deze kaartjes worden achteraf voorgesteld aan de groep.
> In kleine groepjes
Elke tafel beschikt over een set van kaartjes met de vragen.
Deelnemers bespreken de vragen in willekeurige volgorde. Lees om de beurt een kaart voor.
Wie heeft voorgelezen mag ook meteen de vraag beantwoorden. De anderen mogen daarna ook vertellen wat
zij erover denken.
Het ideale zou zijn een gemengde groep van Nederlandstaligen en anderstaligen.
De groepjes bespreken de vraagkaarten.
> Afronding
Ter afronding kan je aan elke groep nog eens het woord geven om in grote groep iets te vertellen. Dit kan bv.
gaan over een mooi verhaal dat in kleine groep verteld is geweest. Spreek op voorhand af wie daarna in grote
groep iets zal vertellen.
Ten slotte kan je de reportage nog eens laten horen.

