Thema's M-factor 4
In M-factor 4 komen 5 thema's aan bod. Het extra lesmateriaal vindt u terug op Knooppunt.

Thema 1 – Veel om het lijf
Wat betekent pubertijd voor een puber? Hoe ervaren
volwassenen de periode? Wat zegt de wetenschap
erover? Verliefdheid, wisselende stemmingen,
experimenten met drugs, prille relaties: het hoort er
allemaal bij. Maar lukt het ook om al die ervaringen
met elkaar te verzoenen? Thema 1 pluist het uit.

Thema 2 – 't Is feest
Hoe ziet de jeugd van tegenwoordig zichzelf? Over
welke ontspanningsmogelijkheden beschikken ze?
Feesten en fuiven scoren hoe dan ook hoog. Hoe zit
het met feesten in andere culturen? Welke wettelijke
feestdagen zijn er? Wat eten en drinken jongeren als
ze uitgaan en hoe diep moeten ze daarvoor in hun
portefeuille tasten? Een thema voor feestneuzen!

Thema 3 – Wilde planeet
Aarde, vuur, wind en water: ze beïnvloeden zowel
direct als indirect ons leven. Onze geografische ligging
bepaalt aan welk natuurelement we het meest
onderhevig zijn. Wordt de natuurkracht te groot, dan
krijg je een natuurramp. Natuurrampen zijn van alle
tijden. Grieken en Romeinen verklaarden ze door
mythen en legenden; vandaag hebben we een
wetenschappelijke uitleg. Hoe je het ook draait of keert,
onze aarde blijft een onvoorspelbaar wilde, maar
ontzaglijk mooie planeet.
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Thema 4 – Wie zoekt, ...
Ga op zoek ... en vind jezelf. Kijk om je heen en
ontdek wat je al dan niet met anderen gemeen hebt.
Of ga even terug in de tijd. Want het verleden vertelt
je veel over het heden en jezelf. Analyseer je gedrag.
Hoe functioneer je in een groep en welke rol vervul je
zodra er iets misloopt of als er iemand gepest wordt?
Een uitermate boeiende zoektocht naar je eigen
identiteit?

Thema 5 – België voor dummy's
"Leve België" zingt Clouseau. Niets in minder waar.
België is een culturele hoogvlieger. Elke stad biedt
een schat aan bezienswaardigheden en een
indrukwekkende evenementenkalender. Daar
tegenover staat dat de Belgische staat ook een
buitenbeentje is met zijn drie gewesten, drie
gemeenschappen, diverse parlementen en
regeringen en moeilijk te bepalen taalgrenzen.
België voor dummy's ... zelfs voor de expert
allesbehalve vanzelfsprekend!
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