Handleiding
Lessenreeks van Selfie - Een korte les over de drie vormen van respect.
Deze les omvat een PowerPoint-presentatie en drie werkbladen.
Werkwijze:
PowerPoint-presentatie
Dia 1 en 2 - Een korte introductie van Selfie. U kunt de PowerPoint-presentatie alvast
op de eerste of tweede dia klaarzetten.
Dia 3 t/m 10 - Respect heeft voor iedereen een andere betekenis. U kunt bij het
bespreken van de eerste zin, op dia 3, gebruikmaken van de tekst op het eerste
werkblad. De overige tekst van de werkbladen, over de drie vormen van respect, staat
volledig op de dia’s 4 t/m 10.
Vandaag de dag heeft het woord 'respect' voor iedereen een andere betekenis.
Zo kan respect betekenen dat je goed omgaat met mensen, dieren en dingen om je
heen, maar je kunt onder respect ook verstaan dat je beleefd bent. Het kan ook zijn
dat voor jou respect betekent dat je de ander aanvaard en accepteert zoals die is en
denkt. Je laat de ander in zijn waarde. Maar respect is ook het besef dat ieder ander
mens net zo is als wijzelf, ongeacht zijn huidskleur, godsdienst of mening.
Bij respect hoort een voorwaarde:
Ik behandel de ander met respect als hij mij met respect behandelt: voor wat, hoort
wat.
Bij respect hoort ook een wederkerigheid: We behandelen iedereen met respect, die ons
met respect behandelt.
Werken aan een betere wereld begint bij respect, jong en oud, kleurig en vrolijk. Als je
begrijpt wat respect is kun je misschien ook begrijpen waarom de één het gevoel heeft
dat hij niet respectvol behandeld wordt, terwijl de ander er zeker van is met respect
gehandeld te hebben. Cultuurverschillen spelen daarbij een grote rol. Wat in het ene
land als beleefd gezien wordt, is in een ander land misschien wel erg onbeleefd.
Bij respect spelen gevoelens geen rol. Je kunt iemand heel onaardig vinden maar hem of
haar toch respecteren omdat hij/zij iets doet wat jij wel respecteert, of omdat diegene
de baas is.
Dia 11 - Respect moet je geven om het te kunnen ontvangen. Hiervan is ook een mooie
bijpassende poster gemaakt.
Dia 12 - U kunt nu de werkbladen uitdelen aan de leerlingen om de vragen te
beantwoorden.
Dia 13 t/m 15 - De vragen van de werkbladen staan op deze dia’s en kunnen klassikaal
besproken worden.
Dia 16 - Samenwerken aan respect.
U kunt de PowerPoint-presentatie afsluiten met het verhaal ‘De truc met de diamant en
het geheim van respect’.

Doelstellingen:
- Beter inzicht krijgen in wat respect kan betekenen.
- Inzicht krijgen in de verschillende vormen van respect.
- De eigen mening over respect verder ontwikkelen.

