WELKOM OP DE GLOBAL PEACE GAMES
KENNISMAKINGSACTIVITEIT
Intro:
-

-

Organisaties die meewerken: NCFA (verenigd Koninkrijk) / ENDAS (Italië) / Groep
INTRO (België) / PEACE VILLAGE (België, Mesen)
Waarom zijn we hier: om toekomstige ‘ambassadors for peace’
(vredesambassadeurs) te maken. Hoe doen we dit? Door samen deel te nemen aan
spel, sport, debat, kunst, geschiedenis.
Wat bereiken we: vriendschap en Peace Pitches (“vredespleintjes”) overal ter wereld

Opwarmer: ik word niet ouder, maar wijzer
Deze oefening combineert zien, spreken, horen en voelen. Iedereen zoekt een partner van
een ander land en stelt zichzelf voor. Dan stel je drie vragen aan de partner.
-

Naam
Favoriete maaltijd
Favoriete muziek

Elk duo krijgt één voetbal. Je staat tegenover elkaar met de bal op de grond tussen beiden
in. De instructeur geeft instructies die je dan moet uitvoeren
“Hoofd, schouders, knieën en de tenen”
Dit is een spel dat al heel oud is en vergeten, maar het lokt plezier uit en roept
herinneringen op bij mensen van alle leeftijden.
Film
De basisceremonie
Kort informatiefilmpje dat de deelnemers vertrouwd maakt met de achtergrond van
Flanders Peace Pitch (de Vredesplaats Vlaanderen)
Opdracht: hoe kan je de speelplaats op je school doen lijken op de Vredesplaats
Vlaanderen?
-

Overtuig je school / jeugdclub / …. Met de beschikbare online info
Sluit je aan bij het Peace Fields Project
http://www.childrensfootballalliance.com/football-and-peace/
Doe een belofte van vrede en speel een spel om oorlogen te herdenken en de vrede
te vieren.

Vraag en Antwoord

www.childrensfootballalliance.com

WELCOME TO THE GLOBAL PEACE GAMES
ICE BREAKING SESSION

Intro:
- NCFA / ENDAS / GROEPINTRO / PEACE VILLAGE
- Why are we here? To create future Ambassadors for Peace. How? Participation in
games, history, art, debate and discussion.
- OUTCOME: Friendships. PEACE PITCHES AROUND THE WORLD.
- PV DVD
Excercise: I am not growing old I am grower wiser
This excercise employs sight, sound, hearing and touch. Every one will find a partner from a
different country and introduce themselves. They will ask each other 3 questions.
•
•
•
•

Name?
Favourite food?
Favourite music?

Then the couple will collect one football. They will stand opposite each other with the football
placed on the ground inbetween them.
They will listen to the intructions fired-out by the coach.
Head, shoulders, knees and toes; is a childhood game which has long been forgotten but acts
to provide fun and memories, with people of all ages.
Film screening
Digging the Ground Ceremony
The short information film provides all participants with the background of the Flanders Peace
Pitch.
Present: How to twin your school’s play area with Flanders Peace Pitch.
•
•
•

Lobby school / club / with online information
Join the Peace Fields Project http://www.childrensfootballalliance.com/football-andpeace/
Pledge a commitment to community peace – play a peace game (any team sport) to
commemorate wars and celebrate peace.

Q&A

www.childrensfootballalliance.com

