Free!
Tijdens deze "FREE" Experience nemen wij jullie mee op reis
middels een Virtual reality tour, Humanity Game van het Rode
Kruis, de leerzame CKV theaterbeleving Free, een film en
Escaperoom gebaseerd op het verhaal van Joseph Oubelkas.
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Vrijheid - Vluchtelingen - Mensenrechten
Vrijheid, mensenrechten en vluchtelingen zijn onderwerpen die
zeker niet mogen ontbreken in de hedendaagse lesstof. Tijdens het
dagprogramma van ‘FREE Experience’ komen deze onderwerpen
aan bod. Met de variërende werkvormen willen wij een onuitwisbare
herinnering achterlaten bij de leerlingen.
Wat gaan we doen? Ze ervaren dat je zelf verantwoordelijk bent voor
hoe je met probleemsituaties in het leven omgaat. Ze kruipen in de
huid van hulpverleners in rampgebieden tijdens de Humanity Game
van het Rode Kruis. Een CKV theaterbeleving waar de onderwerpen vrijheid, vluchtelingen en mensenrechten in terugkomen. En tot
slot nemen we de leerlingen mee in de geschiedenis en ervaren ze
hoe het is om beperkt te worden in hun vrijheid via een indrukwekkende Augmented Reality tour. Oudenbosch staat bekend om zijn
imposante Basliek, de geschaalde kopie van de Sint Pieter in Rome.
Een voorbeeld van een stukje geschiedenis dat je door je dromen te
volgen kan bewerkstelligen. Niet alleen deze prachtige kerk maar
ook de diversiteit van de verhalen op het gebied van oorlog en vrijheid zullen we uitgebreid de revue laten passeren. We zullen ze
meenemen in de boeiende geschiedenis door de jaren heen waarin
vrijheid vluchtelingen en mensenrechten centraal zullen staan. Een
avontuurlijke reis met een boodschap voor het leven.
Programma
SMART online leeromgeving:
In onze online leeromgeving zal de lesstof over vrijheid, vluchtelingen en mensenrechten worden geüpload. Via dit programma worden
de leermiddelen aangeboden in één overzichtelijke leeromgeving.
Op deze manier kunnen de leerlingen worden voorbereid op deze
indrukwekkende dag. Middels theoretische en praktische opdrachten kunnen de leerlingen zich verdiepen in de lesstof. Ons doel is
ieder onderwerp op een leuke, leerzame en inspirerende manier
aan te bieden. De SMART online leeromgeving voldoet aan allerlei
veiligheidsvoorwaarden en een kwalificatie- en acceptatietraject. De
certificeringen van SMART voldoen dan ook aan de NEN 7510 norm.
Humanity Game Rode Kruis:
Via het nieuws zie je vaak hoe hulporganisaties zoals het Rode Kruis
slachtoffers in ramp- en conflictgebieden helpen. Tijdens de Humanity
Game kruipen leerlingen in de huid van hulpverleners. Ze vormen een
noodhulpteam en moeten moeilijke beslissingen nemen waar hulpverleners in de praktijk ook mee te maken krijgen. Welke hulp zou jij
als eerste inzetten tijdens een grote storm of een gewapend conflict?
Het Rode Kruis verzorgt het educatie spel ‘Humanity Game’. De groep
wordt opgedeeld in 3 noodhulpteams. Ze krijgen een indrukwekkende
video te zien over de (natuur)ramp en de nood die daarbij is ontstaan.
We behandelen een tyfoon op de Filipijnen, het gewapende conflict
in Syrië, de situatie in Venezuela waar veel mensen op de vlucht zijn
en de coronacrisis in Zambia.De noodhulpteams komen in actie en
bepalen wat de meest dringende hulp is. De leerlingen starten met
een basisvoorraad aan hulpgoederen en kunnen gedurende het spel
extra hulpgoederen verdienen door vragen juist te beantwoorden. Het
team met de slimste keuzes wint het spel!

Free CKV workshop: Wat deze interactieve beleving wil
bewerkstelligen bij de leerlingen is dat ze gaan nadenken over
wat vrijheid voor hen betekent. Want wat is vrijheid eigenlijk?
Wanneer ben je vrij? Wat voor jou vanzelfsprekend is hoeft niet
zo voor een ander te zijn. Door van elkaar te leren en met elkaar
te delen zal er middels communicatie een gesprek ontstaan en
zodoende zal men leren van elkaars meningen, ervaringen en
perspectieven. In deze workshop zal theater centraal staan. Een
prachtige kunstvorm waarin er wordt ingezoomd op vrijheid, mensenrechten en vluchtelingen. Kortom: Verbeelden, Verwonderen
en Verbinden
Augmented reality tour: Oudenbosch speelde ook na de WOII
een rol bij het terugkeren van duizenden Nederlanders uit werk- en
concentratiekampen. In 1945 diende het Broederhuis/jongens-internaat Saint Louis uit Oudenbosch als Nationaal Ontvangst Centrum
voor Nederlanders die terug kwamen van de kampen in Duitsland en
Oost-Europa. Tijdens deze repatriëringsroute “Saint Louis” vonden
vluchtelingen en landgenoten hun weg terug naar huis. Middels deze
Augmented Reality rondleiding kun je dit van dichtbij meemaken en
is het mogelijk om deze beleving zelf te ervaren.
Introductie film: Op voorhand van dit geweldig leerzame
programma zullen de leerlingen een film animatie gaan zien op
het waargebeurde verhaal van Joseph Oubelkas. Joseph vertelt
zijn verhaal over zijn onterechte gevangenschap in Marokko.
Middels deze weg wil Joseph de leerlingen meegeven dat je veel
dingen niet kunt beïnvloeden, maar je kunt altijd je eigen houding
kiezen. Met doorzettingsvermogen en de juiste focus kun je
bereiken wat je wilt.
Escaperoom: Dit is een interactief spel op een fysieke locatie
waarbij de leerlingen samen puzzels, raadsels en uitdagingen
ontdekken en proberen op te lossen binnen een bepaalde tijd. Deze
Escaperoom is gebaseerd op het levensverhaal van Joseph
Oubelkas. Ze mogen zijn reis daadwerkelijk gaan meemaken in de
escape room. De escape room is zodanig gebouwd dat je je als
deelnemer waant in de wereld van de gevangenis waarin Joseph 5
jaar onterecht heeft vastgezeten. Op deze zoektocht naar de vrijheid
worden er emoties gedeeld en komt er gevoel vrij. Ze zullen door
middel van communicatie en samenwerking een uitweg moeten
zoeken uit de hel. Er wordt een heleboel beleefd en meegeleefd.
Ons aanbod in het kort
-

Interactief
1-daagse excursie
Voorbereiding via SMART online
Levenslessen
Persoonsontwikkeling
Lunch op locatie
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