EEN GOLF VAN AANDACHT
IN CORONATIJD
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Toen een docent laatst vroeg:
“Linh, hoe gaat het met je?”,
raakte me dat zo. Daarom wil
ik meedoen aan
Linh Ngo
deze golf van
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aandacht!
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Wanneer ben jij het zonnetje
in je eigen huis?

-

Wat zou je me vertellen als
je wist dat niemand luisterde?

Je kunt met een
dobbelsteen bepalen
welke ijsbreker je
gaat gebruiken.

Met onze 12 ijsbrekers ontdek je
hoe het écht met iemand gaat.
Ze zorgen voor een glimlach op je
gezicht en zetten je aan het denken.

In 3 minuten verzamelen
we jullie ervaringen via
een online tool.
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Je kunt jouw ervaring
delen op social media.
c

Herken jij dit ook bij
jezelf of een ander?
Doe dan mee
met jouw school!
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In ons leven in lockdowns kost het
steeds meer moeite om elkaar te
ontmoeten. In het onderwijs geven
we veel aandacht aan leerdoelen
behalen en achterstanden wegwerken. Maar wanneer hebben
we echt aandacht voor de ander?
Gewoon, even uitwisselen hoe het
met je gaat en dat er dan iemand
écht luistert. Zonder onderwijsdoel,
vanuit onze behoefte aan contact.
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Scroll naar een (willekeurige) naam
in je telefoon en neem 10 minuten
om diegene te bellen.

“Het kostbare dat we
hebben, is tijd. Laten
we die omzetten
in aandacht!”
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Samen aan de

		De dingen
die studenten echt bijblijven zijn
de gesprekken die je met hen
hebt gevoerd. Dat is waarschijnlijk
waardevoller dan het papiertje.

Daarna belt je gesprekspartner
twee anderen: pay-it-forward.
Wij organiseren ook momenten
om met ons of anderen over deze
golf van aandacht door te praten.

Het verhaal over
ons in Coronatijd
We starten een beweging; een golf
van aandacht. Met de ingevulde
antwoorden en vervolggesprekken
maken we het verhaal over hoe het
nu met ons gaat. Die gesprekken
zorgen opnieuw voor een moment
van aandacht.

Tara Schoemaker
Adviseur bij CINOP

De golf start hier…

Sluit je aan
als AandachtAmbassadeur?

Bij ROC Friese Poort beginnen we
bij de start van de veertigdagentijd,
vanaf 17 februari. Met aandacht
zijn we er voor elkaar en verzamelen we verhalen over mensen in
Coronatijd.

Ambassadeur-scholen krijgen
handvatten om de golfbeweging
van Aandacht te starten en te
vergroten. Inclusief een aanbod
van gefaciliteerde ontmoetingen
met en opgetekende verhalen over
studenten en medewerkers
in Coronatijd.
Verken de mogelijkheden via
pieter.baay@onderwijs124.nl

Pieter Baay
Initiator Onderwijs124

