
STORYCOMP PROJECT

W O R K S H O P
A C T I V I T E I T E N



Voorbereiding

Materiaal

Doel
stel

ling

van 
de

acti
vite

it

PRATEN EN LUISTEREN MET DE OGEN

Markers in verschillende
kleuren
papier
lijm of spelden (in het geval
van een buitenactiviteit, om
de papieren vast te plakken)

De activiteit kan buiten of in de klas
plaatsvinden. 
De benodigde voorbereiding zijn vellen
papier met een grote stip van een
bepaalde kleur (elk papier per groep).
In het geval van een activiteit binnen
kan je eventueel tafels en stoelen
verwijderen.

Luisteraars betrekken 

Leerkrachten en lerenden uit
het volwassenenonderwijs

30 minuten 10 tot 20 (drie of vier groepjes van vijf)
deelnemers

WORKSHOP ACTIVITEIT 

Luisteraars betrekken



Methodologie

Evaluatie

- De deelnemers wordt gevraagd hun ogen te sluiten en dicht te houden tot ze een bel of een ander
afgesproken geluid horen. 

- We hangen vellen papier met verschillende kleuren stippen op verschillende plaatsen (hoeken). Het aantal
vellen hangt af van het aantal groepen.

- Met verschillende kleuren markeren we het voorhoofd van elke deelnemer door een stip te tekenen.

- Voordat ze het afgesproken geluid horen, geven we ze de instructies:
o Ze moeten in alle stilte de hoek van hun kleurgroep vinden...
o Ze mogen alleen met hun ogen communiceren (geen woorden, geen gebaren). 
o als ze hun groep gevonden hebben, mogen ze de andere deelnemers helpen volgens de gegeven regels -
alleen communicatie met de ogen.

Het doel van de activiteit is te begrijpen hoe belangrijk oogcontact is:
- Wat we er allemaal mee kunnen horen of vertellen,
- De band die kan ontstaan tussen mensen - ook sociale integratie / uitsluiting.
- Hoe wek je de aandacht van anderen?
- Hoe anderen de dingen begrijpen die we willen uitdrukken. Is dat verrassend voor ons? Wat was nieuw, wat
hebben we geleerd?
- ...

Heb je de gegeven tekens begrepen?
Welke ogen vind je het meest spraakzaam? Waarom?
Was er een moment in deze opdracht dat "lezen of zeggen"
zonder stem of gebaren moeilijk voor je was? Waarom? Hoe
voelde je je toen?
Hoe voelde je je toen je je groep vond? Waarom?

Gebruik na de activiteit de evaluatievragen



CONTACTEER :
 
 

storycomp@wisamar.de

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft uitsluitend
de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het
gebruik van de informatie die erin is vervat.
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