
 Wat weet je allemaal over 
 6. gids en tochtgenoot zijn? 

 Doel 

 De leerlingen ontdekken de ruimere wereld van Don Bosco door zelf op zoek te gaan en 
 elkaar te informeren. En samen te beslissen hoe ze het thema verder gaan verdiepen. 

 Werkwijze 

 Het zesde thema gaat over Don Bosco als gids en tochtgenoot. Don Bosco geloofde 
 heel erg in de groeikracht van jongeren en hij gaf hen ook het vertrouwen om zelf al op 
 jonge leeftijd verantwoordelijkheid op te nemen. Dat hielp hen om later met 
 zelfvertrouwen op eigen benen te staan. 

 Toon eerst de PowerPointPresentatie met de afbeelding 

 De afbeeldingen van het kompas en de wandelende jongeren verwijzen naar hun eigen 
 zoektocht in het leven maar ook naar de herfstwandelingen van Don Bosco. De titel gids 
 en tochtgenoot verwijst naar het opvoedingsproject van Don Bosco. Waar je als opvoeder 
 niet alleen een gids maar ook tochtgenoot bent. Je leerlingen kunnen ook gerust jouw 
 gids zijn voor zaken waar zij meer ervaring mee hebben. Het samen onderweg zijn en van 
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 elkaar leren is bij Don Bosco belangrijk en ook dat we er samen voor zorgen dat iedereen 
 mee kan. 

 Laat daarna de leerlingen in groepjes op zoek gaan naar meer informatie. De 
 zoektermen helpen hen op weg. 

 Laat de leerlingen elkaar informeren. Je kan - indien wenselijk- zelf aanvullen met de 
 informatie die we hieronder hebben bijgevoegd. Of je kan ook getuigen vanuit je eigen 
 levenservaring. 

 Don Bosco geloofde in de kracht en het groeipotentieel van elke jongere. Hij spoorde hen 
 aan iets van hun toekomst te maken, zich te wagen en te vertrouwen op hun eigen kracht 
 en kunde. 

 Don Bosco ging ook elke zomervakantie met zijn jongens op tocht. Dat waren de bekende 
 herfstwandelingen van Don Bosco. Vroeger hadden ze in Italië geen vakantie tijdens de 
 zomermaanden maar wel in de herfst. De tochten die Don Bosco deed met zijn jongens 
 waren een goede gelegenheid om de drukte van de stad achter te laten en hen wat plekjes 
 op het platteland, in de natuur te laten ontdekken. Zo trok hij ook naar zijn eigen 
 geboortedorp. 

 Tijdens deze tochten profiteerde Don Bosco ervan om bezoeken af te leggen bij 
 bemiddelde dorpsbewoners en zo wat extra middelen bij elkaar te ronselen voor zijn 
 werking. Hij liet zijn jongens muziek spelen of toneelvoorstellingen geven om te zorgen 
 voor een positieve beeldvorming bij de dorpsbevolking. Want vaak hadden zij die niet zo’n 
 positief beeld van de straatjongens uit de stad. 

 Waarschijnlijk hebben je leerlingen wel iets teruggevonden over de wandel- of 
 fietstochten die bij Don Bosco vandaag nog gedaan worden. Of iets over Don Bosco zijn 
 eigen herfstwandelingen. Of vinden ze ook iets terug over het opvoedingsproject. 

 Daarom werkten we de volgende suggesties uit voor een klasactiviteit. 

 Laat je klas samen kiezen (of maak zelf een keuze) voor een klasactiviteit uit 
 onderstaande suggesties. 

 1.  In een eerste suggestie kan je je leerlingen hun eigen levenspad laten uitstippelen 
 met behulp van allerlei bouwmateriaal. Voor de concrete uitwerking verwijzen we 
 naar de bijlage ‘Je eigen levenspad verbeelden’. 
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 2.  Je kan zo ook  in kleine groepjes het levenspad van Giovanni Bosco laten 
 reconstrueren. 

 3.  Een derde suggestie is om met je klas op tocht te gaan, al dan niet met gebruik 
 van kaart en kompas. Een kompas is ook een mooi afscheidscadeau voor de 
 leerlingen van het zesde leerjaar om het noorden niet kwijt te raken als ze het 
 volgende jaar naar de middelbare school trekken. In de bijlage ‘Op stap met Don 
 Bosco’ voegden we een aantal tochttechnieken toe die kunnen inspireren. 

 4.  Een vierde suggestie vind je bij ‘Koken met Mamma Margherita’. Daar vind je een 
 recept om samen iets lekkers klaar te maken voor onderweg. Koekjes die energie 
 geven tijdens een tocht met je klas. Of koekjes die ze kunnen meenemen voor 
 hun latere tocht door het leven. 

 5.  Een vijfde suggestie is voor de zesdejaars. Je kan samen met hen een groot 
 kompas maken. En de leerlingen laten aanduiden naar welke school ze zullen 
 gaan door de juiste richting van de plaatsen te zoeken via het kompas. 

 Materiaal 

 een computer voor elk groepje 

 de powerpointpresentatie met de afbeelding en de zoektermen 
 bijlage ‘Je eigen levenspad verbeelden’ 
 bijlage ‘Op stap met Don Bosco’ 
 bijlage ‘Koken met Mamma Margherita - energiekoekjes’ 
 groot karton of papier en stiften of verf voor het mega kompas 


