RØDE KORS SKOLETJENESTE

Nyt undervisningsmateriale fra Røde Kors om fordomme, forskelle og RESPEKT!
act RESPEKT er et nyt undervisningsmateriale fra Røde Kors, der tager livtag med nogle af
de svære problemstillinger og dilemmaer som børn og unge møder i deres hverdag. Materialet består af tekster og billeder, som i øjenhøjde med eleverne, formidler historier og fakta
om det at respektere og blive respekteret. Men også, hvad der sker, hvis mennesker ikke respekterer hinanden. Manglende respekt kan fx føre til mobning, undertrykkelse og krig.

Eleverne præsenteres for jævnaldrende børn, som på hver sin måde gør sig tanker om emnet, hvad enten det er Mads, hvis far er i fængsel, Amir, der møder fordomme pga. sit udseende eller det er Biljana, som bliver mobbet fordi hun er roma.
Røde Kors lægger op til, at materialet kan bruges i en emneuge, men det kan sagtens bruges i uddrag og i andre sammenhænge. Grundig lærervejledning med masser af opgaver
og aktiviteter følger med. Der er desuden tilknyttet en hjemmeside til eleverne, hvor de
kan hente yderligere viden, blogge, teste sig selv og quizze. Emneugen henvender sig til
mellemtrinnet, altså 4.-6. klasse. Men ældre klassetrin kan også være med. Materialet er
gratis og kan bestilles på rødekors.dk/børngørenforskel
- Sidste år oplevede vi en stærk stigning i antallet af brugere af vores materiale, selv om
emnet faktisk var abstrakt og lidt svært at gå til. Den stigende interesse viser os, at vores
metode, hvor elever bliver bedt om at drøfte dilemmaer fra deres hver dag og derefter perspektivere til resten af verden både er rigtig og relevant. Vores materiale lægger op til, at
eleverne drøfter og handler på baggrund af vores materiale. Aktivitet giver engagement!
Og engagement skal der til for at gøre en forskel, fortæller Morten Schwarz Lausten fra Røde Kors Skoletjeneste.
Flere kommentarer og yderligere information kan fås hos:
Morten Schwarz Lausten, Røde Kors på 3525 9320 / 3114 1247

Nyheder fra Røde Kors’ Skoletjeneste på rødekors.dk/skole

