Met trots stellen we voor
Bouwstenen

: Teambuilding & Empowerment; Kunst & Cultuur;
Media; Bewegen & Ervaren; Op stap / Expert op
bezoek; Storytelling

Materialen

: nee

Soort oefening

: mondeling & schriftelijk

Duur van de oefening

: 45 min.

Doelstellingen
De deelnemer kan informatie geven over wat hij/zij heeft geleerd.

Voorbereiding
Verzamel aantrekkelijk beeldmateriaal dat je tijdens de sessies hebt gebruikt
en/of de deelnemers hebben gemaakt.

Instructies
•

Ga rond een tafel zitten.

•

Leg uit dat de deelnemers een presentatie gaan geven aan een publiek
over wat ze hebben gedaan en geleerd in de klas. Iedereen moet iemand
uitnodigen.

•

Brainstorm met de groep:
Wat kunnen we laten zien?
Hoe gaan we het laten zien?
Wat werkte goed in onze sessies?
Wat van je eigen werk wil je laten zien?

•

Schrijf alle ideeën op.

•

Bekijk samen ter inspiratie de berichten in de WhatsApp-groep.

•

Neem de nodige tijd om de presentatie voor te bereiden en te oefenen.

•

Laat de deelnemers in de klas oefenen en aan elkaar presenteren.

•

Overleg wie de gasten gaat verwelkomen, de presentatie introduceren,
voordragen en vertellen.

•

Maak afspraken over de plaats, de datum en het tijdstip van de
presentatie.
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Tips voor de trainer
•

Ideeën voor de presentatie: filmpjes laten zien die tijdens de lessen zijn
gemaakt, gedichten voordragen, de deelnemers een verhaal laten
vertellen, een liedje zingen met karaoke, werk laten zien dat is
gemaakt/gecreëerd, etc.

•

De presentatie is een feestelijke afsluiting van een serie lessen: neem
foto's!

Lees meer in onze handleiding op www.alternativeways.eu
Taalvaardigheden
•

Luisteren

•

Lezen

•

Spreken

•

Schrijven

Kennis
•

Grammatica

•

Woordenschat

•

Spelling

•

Zinsbouw

•

Poëzie / Rijm

•

Spreekwoorden / Uitdrukkingen

•

Geheugen

•

Mondelinge taalvaardigheid

•

Uitspraak

Sociaal-emotionele vaardigheden
•

Communicatieve vaardigheden

•

Cultureel bewustzijn, expressie en identiteitsvorming

•

Digitale competenties

•

Empowerment

•

Plezier

•

Verbeelding, creativiteit en leren leren

•

Intercultureel begrip

•

Verhalend denken
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