Thema's M-factor 3
In M-factor 3 komen 5 thema's aan bod. Het extra lesmateriaal vindt u terug op Knooppunt.

Thema 1 – Orde in de chaos
Als je jezelf voorstelt, reageert op andermans uitlatingen,
informatie opzoekt of een tekst samenvat, spelen
kern- en signaalwoorden een grote rol. Dit thema reikt
vaardigheden aan die in de volgende thema’s en in
andere vakken van groot belang zullen zijn. De
planning van taken en opdrachten staat voorop.
Verder gaat er aandacht naar het scheppen van orde
in de chaotische leefwereld van jongeren. Want door
een tienerhoofd spoken duizend-en-een dingen.
Een ideale opstap naar thema 2!

Thema 2 – Oei, ik groei ...
Jongeren groeien op in een complexe wereld. Ze
krijgen vaak te maken met ingewikkelde situaties die
draaien om geld en menselijke relaties. Hoe gaan ze
daarmee om? Hoe ontdekken ze dat het ene dikwijls
met het andere te maken heeft? Dit thema biedt een
klare kijk op de maatschappij en traint een aantal
praktische vaardigheden: het openbaar vervoer
nemen, de voordeligste bank kiezen, afspraken maken
over het opruimen van je kamer, met je ouders
overleggen of je mag uitgaan, een uitdaging aangaan …

Thema 3 – What you see, ...
What you see is what you get: een veelgebruikt
zinnetje in de IT-wereld. Je krijgt wat je ziet. Maar dat
betekent niet dat alles wat je te zien krijgt, ook waar is!
Dit thema zet jongeren ertoe aan kritisch om te gaan
met multimediale gegevens en ook in menselijke
relaties voorzichtig om te springen met verworven
informatie. Komen aan bod: het onderscheid tussen
feit en mening, machtsverhoudingen, het
communicatiemodel, taalregisters, lichaamstaal en
de afstand tussen mensen.
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Thema 4 – Cul-TOER
Cultuur vind je overal. Dit thema neemt je mee op
verkenning over de hele wereld. Een kennismaking
met alles wat de mens bedenkt, fantaseert of uitvindt.
Maar eigenlijk hoef je niet eens naar de andere kant
van de wereld om een cultuurshock te beleven.
Allerhande rages komen vlotjes de oceaan
overgewaaid. En dankzij de toegenomen migratie
proef je zelfs in je eigen straat van een immense
culturele verscheidenheid en mondiale diversiteit.

Thema 5 – De 7 werken
Hoe pas je de werken van barmhartigheid in de
praktijk toe? De hongerigen kun je spijzen dankzij de
Voedselbank. De naakten kun je kleden dankzij
organisaties als Spullenhulp. De dorstigen laven
verloopt in Europa nog vlot, maar is elders vaak
problematisch door klimaatsveranderingen en
verwoestijning. In dit thema komen jongeren tot het
besef dat ze mee het verschil kunnen maken tussen
een afgekoelde maatschappij en een aangename
leefwereld waarin iedereen zich goed voelt. De
sleutelbegrippen: bewust handelen, wederzijds
respect en doorgedreven tolerantie
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