Doe Normaal!
Onderwijsproject

“Doe normaal!” Iedereen heeft het wel eens geroepen of te horen gekregen.
Maar wat betekent dit nou eigenlijk en bedoelen we wel hetzelfde als we
dit van iemand anders verwachten, of als het van ons verwacht wordt?
Dit is de vraag die centraal gesteld wordt in het “Doe Normaal!” onderwijsproject. Als je “doe normaal” zegt, dan spreek je vanuit je eigen referentiekader.
Dat is logisch, aangezien iedereen een referentiekader heeft, dat is gevormd vanuit de eigen opvoeding, sociale omgeving, geloofsovertuiging, etc.
Tijdens het “Doe Normaal!” onderwijsproject worden leerlingen tussen de 10 en 14 jaar oud niet alleen uitgedaagd om zich bewust te worden van hun
eigen referentiekader, maar ook van die van de ander. Het referentiekader van de ander is namelijk nèt zo echt en waardevol als die van jezelf. Door de
leerlingen door middel van spel en het maken van presentaties in te laten zien wat het effect van groepsdruk is en door het begrip “normaal doen” hierbij
als kapstok te gebruiken, wordt de mogelijkheid gecreëerd om onderwerpen aan de kaak te stellen die betrekking hebben op gedrag en denkwijzen.
In 3 stappen werken wij samen met de leerlingen toe naar een presentatie:

Stap 1 Bewustwording

Aan de hand van een “waarhedenspel” maken de leerlingen kennis met het gekozen thema. In de vorm van stellingen worden verschillende waarheden
klassikaal behandeld en worden leerlingen bewust gemaakt van de invloed van hun eigen referentiekader op deze waarheid. Tijdens het “waarhedenspel”
wordt het lokaal of de ruimte in tweeën gedeeld in een “ja” en een “nee” gedeelte. Er worden verschillende waarheden benoemd, die betrekking hebben op
het gekozen thema.
De leerlingen kiezen of ze het eens zijn met deze waarheid (“ja”), of dat ze het oneens zijn met deze waarheid (“nee”). Ook kan er gekozen worden om tussen
“ja” en “nee” in te gaan staan als er getwijfeld wordt. Nadat de keuzes gemaakt zijn, krijgen verschillende leerlingen de beurt. We behandelen de stellingen
klassikaal, hierdoor ontstaat er zowel fysieke als mentale beweging en wordt er ruimte gecreëerd voor dialoog en discussie. Wij zorgen ervoor dat deze les
in de juiste banen geleid wordt door voor aanvang van de les duidelijk de regels aan te geven en deze ook tijdens de les te handhaven.

Stap 2 Aan de slag

In stap 2 bepalen we welke waarheden er van waarde zijn voor de groep/klas. Aan de hand van deze waarheden, gaan de leerlingen in groepjes met elkaar
in gesprek en werken zij samen toe naar een presentatie van ongeveer 5 minuten. In deze presentatie geven leerlingen weer hoe ze over het thema denken,
wat ze belangrijk vinden en welke afspraken ze willen maken met betrekking tot het thema. Afhankelijk van de groepsdynamiek kan er voor gekozen worden
om de leerlingen de groepjes zelf te laten vormen, of om dit over te laten aan de docent en/of ons. Zoals eerder benoemd kunnen deze presentaties
verschillende vormen aannemen.

Stap 3 Uitvoering

De leerlingen presenteren de gemaakte presentaties aan hun ouders/opvoeders, leraren en mede-leerlingen. Het “Doe Normaal!” onderwijsproject zet een
proces in werking, waarbij het belangrijk is dat niet alleen mede-leerlingen en school betrokken worden, maar ook de ouders/opvoeders. Zo zien zij waar
hun kinderen mee bezig zijn geweest en worden meerdere leefgebieden van de jongere onderdeel van het veranderingsproces.
Na de presentaties is er voor de ouders/opvoeders de mogelijkheid om met ons in gesprek te treden. Als de animo er is, bestaat er de mogelijkheid om een
extra middag/avond in te plannen waarin wij specifieker op het gekozen thema in kunnen gaan en vragen kunnen beantwoorden.
Zo kan het zijn dat er tijdens het project signalen naar voren komen die impliceren dat een leerling extra begeleiding of wellicht specialistische hulp nodig
heeft. Wij denken graag met u mee met betrekking tot de mogelijkheden op dit gebied.
Heeft u interesse in het “Doe Normaal!” onderwijsproject en wilt u meer informatie over de mogelijkheden en de kosten,
stuurt u dan een mail naar info@mensdaad.nl of bel naar 06 44 14 56 04.

Even concreet,
u kiest hier voor het subthema
“(cyber)pesten”:
Normaal Doen

Ik

de Ander
WAARHEID
“IK VIND PESTEN NORMAAL”

“Word ik zelf gepest en hoe
voel ik me hierbij?”

“Hoe verhoud ik me tot
iemand die gepest wordt?”

AFFECTIEVE
DOELSTELLING
“Kan ik iets veranderen aan
mijn eigen situatie?”

“Kan ik iets veranderen/betekenen
voor iemand die gepest wordt?”

VERGROTEN
INLEVINGSVERMOGEN
“Verschil ik wel zo veel van
de ander als dat ik dacht?”

“Verschilt de ander wel zoveel
van mij als dat ik dacht?”

VERBREDEN
REFERENTIEKADER

“ en ik hebben
Jij
meer overeenkomsten dan
verschillen, dus pesten is ”
niet normaal en onnodig

