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KARAKTER DOELSTELLING
Kiezen voor Dienstbaarheid

Dienstbaarheid: Onvoorwaardelijke inzet voor de medemens.
Met Karakter educatie leer je de jonge mensen om oprechte en rechtvaardige keuzes te maken. Door
samen reflecteren op verschillende mogelijke keuzes die je kunt maken en de consequenties ervan.

OVERZICHT
Activiteit:

Een filmpje kijken en reflecterend bespreken.

Onderwerp:

Pizza delen met een vreemde

Benodigdheden:

Film 2:50 min op youtube:
Asking Strangers For Food! (Social Experiment)

Duur activiteit:

15 minuten

Inhoud:

Het is een leuke straatproef en levert zinvolle reflectiegesprek op in de klas.
Drie jongens vragen op straat aan mensen of zij bereid zijn om hun pizza te delen.
De mensen reageren verschillend, maar niemand is bereid om te delen.
Vervolgens bieden ze een zwerver zomaar drie punten pizza.
Even later vragen ze hem incognito of hij zijn pizza zou kunnen delen!
Dat doet hij graag!

Taal:

Het film is in Engels. Als je geen Engels kan volgen, is het film juist mooier omdat de
leerlingen zich kunnen concerteren op de lichaamshouding en toch begrijpen we wat er
wordt gezegd!

ACTIVITEIT
Het is erg bijzonder om samen met de leerlingen te reflecteren op de keuzes die mensen maken om
te reageren en het gevolg daarvan op jezelf en degene die de vraag heeft gesteld.
Op volgende pagina vindt je suggesties bij het kijken naar de film en eventueel vervolg activiteiten.
Je kunt het met gerust hart aanpassen naar jouw eigen wijsheid en het niveau van jouw leerlingen.
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FILM KIJKEN
Start

We gaan een leuk filmpje kijken.
Drie jongens hebben een leuk idee bedacht om het op straat uit te proberen:
“ Zouden mensen bereid zijn hun eten met een andere te delen?”
Ze zijn zelf gek op pizza. Dus besluiten ze om mensen op staart te zoeken die meer
dan twee punten pizza hebben en hun vragen:
“Mag ik alstublieft een puntje pizza van u, ik heb erg honger”
Zullen we samen kijken hoe mensen daarop reageren…

Film

Start de film via link op de Karakter educatiesite.
Of zoek op YouTube op volgende zoekwoorden:

They Gave A Homeless Man A Pizza What He Did With It Broke Me Down
Of Asking Strangers For Food! (Social Experiment)

0:28 min

Pauzeer de film na de tweede vraag.
 Vraag de leerlingen om te raden: “Wat zal deze man antwoorden?”

0:50 min

Pauzeer de film na derde vraag.
De jongen zegt: “Ehh.. sorry voor het te vragen.. geniet van u pizza!”
 Hoe voelde hij zich op dat moment, denk je?
Laat kinderen de emoties benomen van de jonge die vraagt en de man die antwoord.
Reflectie vragen
 Wat zou eigenlijk jouw EERSTE REACTIE zijn als iemand jou op straat zou vragen
om je eten met hem te delen, omdat hij honger heeft? Wat zou je doen?
 Wat zou JOUW KEUZE zijn in dit geval?

2:50 min

Bekijk de film samen verder.
 Wie kan beschrijven wat er gebeurde in het laatste deel van de film?

Reflectie op keuzes:
Op wat je denkt:

Merk op: Bijzonder eigenlijk! Een dakloze die zelf misschien al dagen niet gegeten
heeft, kies er voor om zijn pizza toch te delen. Hoe komt dat denk je?

Op wat je voelt:

Zag je hoe zijn KEUZE zorgde dat zijn eigen hart werd verwarmd maar ook die van die
jongen? En.. ook ons hart.. Waarom voelt dat “warm” in je hart?

Op wat je doet:

Als jij in gelegenheid bent om iemand te helpen, maar er zijn ook andere in de buurt
die kunnen helpen. Wat zou jij doen?

© 2009 Dit document mag onbeperkt gekopieerd
en verspreid worden voor de onderwijsdoeleinden
voor meer werkvormen: www.Karaktereducatie.nl

3
UITBEREIDING
Dienstbaarheid

Als je wacht, tot je alles kan doen voor iedereen,
In plaats van iets doen voor iemand,
aan het eind doe je niks voor niemand!
Het gaat niet om hoeveel je geef, maar hoe je het geeft!
Dienstbaarheid is onvoorwaardelijke inzet voor de medemens.
Zonder ‘oordeel’ iets voor een andere doen.

Oordeel: Hij doet alsof hij honger heeft, hij heeft zelf genoeg geld! hij is opdringerig, hebberig, brutaal,...

Zonder verwachting dat hij terug zou doen.

Gewoon iets liefs voor een andere doen en zelf genieten van dat moment!
Reflectie:

Stel je voor:
 Het is zaterdag en je bent met je ouders op Kermis, je hebt twee euro nog over en
je vriend heeft geen geld meer. Zou je een kaart voor hem kopen?
 Er is een onbekende jongen die met smart kijkt smakelijk naar jouw zak popcorn.
Zou je hem aanbieden om een handje van jouw popcorn te pakken?

1. UITNODIGING TOT ACTIE
Je hoeft niet wachten dat je zoveel geld hebt totdat je een paar daklozen hele dozen pizza kan
aanbieden. Je kunt vandaag al iets kleins voor iemand doen ZONDER reden en ZONDER Iets terug te
verwachten.
 Kun je iemand in je familie blij maken met een kleine lieve actie? Gewoon zomaar.
o Een kaartje, een warme groet met WhatsApp, mailtje of bellen.
 Kun je iemand op school blij maken met een vriendelijke woord?
o Je ziet er goed uit, kan ik je helpen, speel jij ook mee?
 Kun je iets doen in je omgeving?
o Een afvalstuk oprapen onder weg naar huis, planten water geven, brood meenemen voor
de vogels, in de supermarkt iemand helpen met boodschappen in of uit te laden,..
Spreek samen een termijn af om in de klas de ervaringen en belevingen gezamenlijk te delen.
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2. UITNODIGING TOT ACTIE
Zoeken naar video’s
Vraag de leerlingen om meer van soortgelijke films op te zoeken en mee te nemen om samen in de
klas te bekijken tijdens de pauze of op vrijdag middag.
 Op deze manier helpt je hun met een zelfstudie over keuzes maken in wat je doet.
 Het levert ook leuke films op in de klas waar je samen op kunt reflecteren.
 Nodig de leerlingen uit om iedere film te vertalen tot een kleine persoonlijke actie.

TIP voor video’s
Er zijn er veel “Social Experiment” films te vinden op internet, bijvoorbeeld in themas als:
-

Homeless
Dropping The Wallet in Public
Helping A Freezing Child
RICH vs POOR

Karakter eigenschap dienstbaarheid:
Onvoorwaardelijke inzet voor medemens. Iets onbevooroordeeld doen voor een ander, in eerste
instantie dus puur op de ander gericht. Op een dieper bewustzijnsniveau gebruik je deze deugd om
inzicht in jezelf te verwerven, jezelf beter te leren kennen, je 'bril' op te schonen.
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Download document
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Karakter Educatie.nl

Voor meer informatie
Vida Niazian
Karakteroloog, HeartMath trainer
06 215 275 59
vida@karaktereducatie.nl
www.karktereducatie.nl
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