Thema's M-factor 2
In M-factor 2 komen vijf thema's aan bod. Het extra lesmateriaal vindt u terug op Knooppunt.

Thema 1 – Samenleving
Onze eerste indruk is vaak gebaseerd op
vooroordelen en verwachtingspatronen. Dat leidt
jammer genoeg dikwijls tot misvattingen. Dankzij dit
thema krijg je een beter inzicht in de complexe
verhoudingen binnen onze maatschappij. Het
vertrekpunt is de moeilijke relatie tussen arm en rijk.
Komen verder aan bod: de nood aan sociale
rechtvaardigheid, het respect en de strijd voor
universele mensen- en kinderrechten.

Thema 2 – Media
We leven in een flitsende wereld vol zintuiglijke
prikkels. Nieuwsmedia zoals tv, radio, gsm, pc en
kranten dragen grotendeels bij aan onze algemene
perceptie. Dit thema vertelt je hoe je het best omgaat
met die overload aan informatie. Daarnaast verneem
je hoe media zijn ontstaan en hoe ze erin geslaagd
zijn om onze kennis van het verleden mee vorm te
geven.

Thema 3 – Gemeente en stad
De stad biedt grenzeloze mogelijkheden. Je kunt je er
onderdompelen in de anonimiteit, een duik nemen in
het bruisende stadsleven en genieten van de culturele
diversiteit. Slaat de verveling toe en weet je het even
niet meer, dan sta je voor je het weet in een of ander
gebouw dat je precies biedt wat je zocht. Een thema
vol boeiende stadsweetjes, dat je meteen ook vertelt
hoe steden ontstaan en geëvolueerd zijn.
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Thema 4 – Wonen
De een voelt zich alleen op de wereld zodra hij de
stadsgrenzen verlaat, bij de ander slaat de stress toe
zodra hij de stad binnenrijdt. Ieder geeft de voorkeur
aan een bepaalde omgeving. Ook het huis waarin je
woont en de inrichting ervan zeggen veel over jezelf.
Wonen varieert ook mee met tijd en ruimte. Een thema
om lekker in te cocoonen.

Thema 5 - De 12 werken
Ga de uitdaging aan. Treed in de voetsporen van
Hercules en breng 12 opdrachten tot een goed einde.
Benieuwd of dat lukt!
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