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2-JARIGE LICENTIE PATHÉ THUIS
Duurzaam investeren in de gezondheid van
de school en de veiligheid voor elkaar, kan
met de 2 jarige licentie. De campagne biedt de
mogelijkheid om de online-licentie voor 2 jaar
af te nemen, wat de mogelijkheid biedt om
met alle klassen op elk
gewenst tijdstip de
film te kijken en de
lesmodule te volgen.
Inclusief één
gastspreker naar
keuze.

PRĲS
€1250,00

SAMENWERKING - HALT
De jonge daders overzien vaak niet de gevolgen van hun impulsieve

gedrag en realiseren zich niet dat dit grote impact heeft op de

slachtoffers. Maar ook op de omgeving van het slachtoffer en op hun

eigen ouders. De film Fataal brengt dit voor Halt doeltreffend in beeld.

Daarom heeft Halt er voor gekozen om samen te werkenmet Fataal.

Om zinloos geweld en de gevolgen daarvan voor zowel daders als

slachtoffers bespreekbaar te maken. Het lespakket van Halt & Fataal

bestaat uit een voorlichting van Halt, waarna de klas de film Fataal gaat

bekijken en de les nabesprekenmet de docent. Met de voorlichting

vanuit Halt willen we de gevolgen voor de dader met leerlingen

bespreekbaar maken. In een voorlichtingsles bespreken we de

verschillende vormen van (zinloos) geweld. En wat de gevolgen zijn

voor de dader. Ook komt aan bod wat je kunt doen als je (zinloos)

geweld ziet of als je aanvoelt dat het gaat gebeuren. Tot slot leggen we

in de les de link naar de gevolgen voor de slachtoffers en de film Fataal.

ZINVOL GESPREK OOK OP JOUW SCHOOL?
Leerlingen onderdompelen in de veelzijdige wereld van maatschappelijke thema’s doormiddel van film? Zinvol gesprek biedt op

educatief een breed aanbod voor scholen. Ons doel is ommaatschappelijke thema’s op een interactieve en ludiekemanier bespreekbaar

te maken.

◦ CJP-budget als betaling te gebruiken

◦ Beleef de wereld van Film & Educatie!

◦ Vanaf €6,- per persoon

We groeien op met beelden, het is tegenwoordig haast dé manier waarop wij met elkaar communiceren. Zo creëren we een beeld van

ons zelf en de wereld om ons heen. Maar wat zie je nou écht als je naar een film, videoclips, instastories en series kijkt?

Rondom verschillende thema’s biedt Zinvol gesprek filmsmet aansluitend lesmateriaal. Het gaat onder andere om;

◦ Politiek

◦ Identiteit/ Diversiteit

◦ Social media

◦Maatschappij

Je eigen campagne opmaat? Neem voor meer informatie contact met ons op.
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