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DILEMMATOCHT
Beslissingen nemen en moeilijke keuzes maken, daar draait het om in het stadsspel
Dilemma 14/18 uitgewerkt door vzw Tumult. Jongeren kruipen in de leefwereld van
vijf personages die tijdens de Eerste Wereldoorlog in en rond Sint-Niklaas wonen. Het
Stadsarchief Sint-Niklaas zorgt voor de lokale invulling van de personages en stelt het
spel ter beschikking aan (jeugd)verenigingen of scholen. De spelers staan voor
levensechte dilemma’s, verzamelen voedselbonnen en voeren groepsopdrachten uit.
Zo redden ze hun leven in deze waanzinnige periode.
1. PEDAGOGISCHE DOELSTELLINGEN
Naast het speldoel, overleven in een waanzinnige periode, heeft Dilemma 14/18 heel
wat achterliggende pedagogische doelstellingen.








Doelgroep

Dilemma 14/18 betrekt jongeren op een speelse manier bij de herinnering
van de Eerste Wereldoorlog.
Jongeren ervaren dat bij een oorlog veel meer komt kijken dan alleen
veldslagen tussen heldhaftige soldaten. Kinderen en jongeren leren over de
impact van de Groote Oorlog op het dagelijkse leven in hun eigen gemeente.
Jongeren voelen de waanzin van oorlog aan.
Dilemma 14/18 laat jongeren kennismaken met verschillende stemmen (zie
verder). Op die manier krijgen jongeren verschillende perspectieven op de
bezetting.
Op deze manier werkt Dilemma 14/18 speels aan vredeseducatie. Indirect
leren de jongeren immers complexe dilemma’s inschatten, naar elkaars
mening te luisteren en samen te werken.

2. SPEL IN HET KORT
Aantal deelnemers: 10 tot 25 spelers.
Terrein: 5 locaties in de stad, op wandelafstand
Duur: 180 minuten
Aantal spelbegeleiders: 1 spelcoördinator en 5 begeleiders
o 11-12 jaar
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De scholengemeenschap zal proberen om dit spel te organiseren :
 Wij zoeken de acteurs, zorgen voor logistieke ondersteuning, drukwerk,…
 De school zorgt zelf voor begeleiding van de deelnemende klas (2p).
 Inschrijvingmodaliteiten :
o kleinegrooteoorlog@sgsnbao.be

Organisatie

Locatie

Op verplaatsing
(andere zaal, school zelf?)

Maximum aantal
sessie
(klas = 15 à 25 lln)

Planning

Vraagprijs :

klassen per

In het centrum van Sint-Niklaas.
Start : markt Sint-Niklaaas
5 locaties op wandelafstand
Er kunnen ong. 4 klassen tegelijk op stap zijn. We starten de wandeling met een
tussentijd van 10’.
Dagen waarop dit (minstens) mogelijk is :
 dinsdag 10 oktober
 woensdagvoormiddag 11 oktober
 dinsdag 17 oktober
woensdagvoormiddag 18 oktober
gratis
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