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Sleutelsimbole wat as gids gebruik word

Sleutelsimbole word by die lesse ingesluit as ’n gids en om die 
fasiliteerder aan die essensiële kwessies te herinner wat hulle 
onder die leerders se aandag moet bring. Die tydsduur wat 
aangedui word, dien as ’n riglyn vir die tyd wat aan sekere 
afdelings van elke les bestee word; ons stel voor dat fasiliteerders 
verskeie klasdinamika kwessies ingedagte hou (byvoorbeeld, om 
in ’n debat wat die leerders se belangstelling boei vasgevang 
te wees); indien sulke gevalle voorkom moet die fasiliteerder 
’n kreatiewe manier bedink om tyd terug te win sodat al die 
aspekte wat die les beoog het om te doen, behandel word. 
Die fasiliteerder kan byvoorbeeld die minute wat aan ’n sekere 
aktiwiteit toegeken is, verminder. Addisionele materiaal word 
aan die einde van elke eenheid verskaf om die fasiliteerder 
agtergrond inligting tot die eenheid/les te gee. 

Hieronder is die simbole wat dikwels in die fasiliteerdersgids 
gebruik word met verduidelikings:

 Wenke of Notas vir fasiliteerders

 Tyd/Tydsduur
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EENHEID A. Inleiding

DOEL VAN EENHEID :
Die les binne hierdie eenheid stel die leerders aan die program bekend en gee 
die toon aan vir die klas om ’n veilige, gemaklike en respekvolle leeromgewing te 
wees. Leerders neem aan ’n oefening deel wat hulle help om persoonlike waardes 
en aspirasies te identifi seer, insluitend hoe hulle ander mense wil behandel en hoe 
hulle deur ander behandel wil word.

Uiteensetting van Eenheid :  1 les -

Sessie 1 :  Wie kies ek om te wees? 
Wat kies ek om te wees?

 Wenke vir fasiliteerder

• Belangrike terme wat in hierdie eenheid gebruik gaan word sluit die volgende 
in: persoonlike waardes en aspirasies. Sommige leerders sal dalk nie verstaan 
wat hierdie terme beteken nie en kan dit nodig wees om dit gedurende die 
klasperiode aan hulle te verduidelik. Dit kan as volg verduidelik word:

• Vir die doel van hierdie program kan persoonlike waardes gedefi nieer word as 
daardie oortuigings of verpligtinge wat jy as baie belangrik ervaar en wat jy voor 
alle ander oorwegings stel. Waardes is nie iets wat van dag tot dag verander, soos 
menings oor sportsoorte of musiek nie, maar is iets wat mettertyd ontwikkel en 
groei. Jou familie, gemeenskap en jou geloofs- of geestelike oortuigings dra alles 
by om jou waardes te vorm. Waardes help om jou as individu te defi nieer.

• Aspirasies is daardie dinge wat jy teen ’n bepaalde tyd wil bereik. Byvoorbeeld, jy 
beplan dalk om na ’n universiteit te gaan of jy wil dalk eendag met jong kinders 
werk. Dit is alles voorbeelde van aspirasies wat jy het.

• Onthou egter, om jou aspirasies te bereik, moet jy gefokus bly en besluite neem 
wat hierdie drome en doelwitte ondersteun. Dit kan insluit dat jy goeie punte op 
skool behaal, gesond moet bly en uit die moeilikheid bly.

45 minute
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PREPARE PROJEK
EENHEID A - Inleiding

Sessie 1 : Wie kies ek om te wees? Wat kies ek om te wees?

SESSIE 1 : WIE KIES EK OM TE WEES? WAT KIES EK OM TE WEES?
Nadat die leerders die program fasiliteerder ontmoet het en meer oor die program 
geleer het, sal hulle ’n werksblad voltooi waarop hulle hul persoonlike waardes en 
toekomstige aspirasies identifi seer en duidelik uiteensit. 

Materiaal benodig:

• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF wit bord en penne
• Uitdeelstukke
• Lêers vir leerders

DEEL 1. Inleiding
• Verwelkoming en 

Inleiding

• Beskrywing van die 
program

DEEL 3. Afsluiting
• Opsomming

Uitkoms 3: Persoonlike Ontwikkeling 
• Ontleed en bespreek faktore wat 

selfbeeldvorming en selfmotivering 
beïnvloed.

• Refl ekteer oor toepaslike gedrag in 
verskillende soorte interpersoonlike 
verhoudings.

• Identifi seer hulle persoonlike waardes en 
toekomstige aspirasies.

• Verstaan die nut van 
die Lewensreispadkaart 
konsepte.

• Identifi seer maniere 
hoe hulle deur ander 
behandel wil word en 
maniere hoe hulle ander 
wil behandel.

• Verstaan persoonlike 
waardes binne die 
konteks van verhoudings.

DEEL 2. 
Waardes en Aspirasies

AKTIWITEIT 1.1:
• Lewensreispadkaart: 

Wie kies ek om te wees? 
Waarheen is ek op pad?

Sessie uiteensetting
Lewensoriëntering

Leeruitkomste Sessie doelwitte
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PREPARE PROJEK
EENHEID A - Inleiding

Sessie 1 : Wie kies ek om te wees? Wat kies ek om te wees?

DEEL 1 : INLEIDING
Die doel van hierdie aktiwiteit is vir die leerders om die fasiliteerder te ontmoet en 
oor die PREPARE program te leer.

Verwelkoming en inleiding  3 minute

• Heet almal welkom by die program en bedank die leerders dat hulle jou in hul klaskamer 
verwelkom en stel jouself bekend.

Beskryf die program  7 minute 

Gedurende die volgende twee kwartale gaan ons in die PREPARE program leer oor die 
bou van gesonde verhoudings en wat om te doen oor ongesonde verhoudings. 

Julle het elkeen ’n lêer vir hierdie klas en elke week sal ek vir julle nuwe werksblaaie en 
uitdeelstukke gee om in daardie lêer te sit. Bring asseblief die lêer elke week klas toe. Jy 
kan ander nuttige inligting oor verhoudings ook in hierdie lêer byvoeg.

Jy sal punte kry vir sommige van die werk wat julle vir hierdie klas doen. Daar sal vier 
huiswerkopdragte wees wat jy sal voltooi as deel van jou PREPARE portefeuljes oor die 
volgende twee kwartale. Wanneer daar ’n opdrag is, sal ek dit aan jou verduidelik en 
jy sal gevra word om die werk tuis te voltooi. As jy dit nie by die huis voltooi het teen 
die tyd wat dit ingehandig moet word nie, sal ons na skool bly om dit klaar te maak. 
Sommige van jou eksamenvrae sal wees oor wat ons gedurende die PREPARE program 
geleer en bespreek het.

Soms sal ons aktiwiteite in klein groepies doen en dikwels sal ons klasbesprekings hou 
en werksblaaie voltooi. Ons sal ook rolspel en ander aktiwiteite saam doen. Dit is baie 
belangrik dat ons dit oefen wat ons in ons klasse leer. Om ons te help om gemaklik in 
hierdie klas te voel om verskillende kwessies rondom verhoudings te bespreek, kan ons 
almal saamstem om altyd respek te hê vir almal in hierdie klaskamer?

Het enige iemand enige vrae?
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PREPARE PROJEK
EENHEID A - Inleiding

Sessie 1 : Wie kies ek om te wees? Wat kies ek om te wees?

DEEL 2 : WAARDES EN ASPIRASIES 
Die doel van hierdie aktiwiteit is om leerders te help om hulle eie waardes en 
aspirasies te identifi seer en te eien. Die oefening moet leerders help dink oor watter 
soort mens hulle wil wees en wat hul doelwitte vir die toekoms is. Deur hul waardes 
en doelwitte te ken, sal leerders help om keuses te maak en besluite te neem 
wat in ooreenstemming is met hul waardes en hulle sal help om hul doelwitte te 
bereik.

 

AKTIWITEIT 1.2 :  ’n Lewensreispadkaart: Hoe kies ek  30 minute 
om met ander mense te identifi seer?  

Verduideliking deur Fasiliteerder  5-7 minute 

Deur te weet wat belangrik vir jou is, insluitende wat jou persoonlike waardes en 
aspirasies is, is soos om ’n padkaart vir jou lewensreis te hê om jou te help om besluite 
op jou lewenspad te neem. Ons waardes is dinge wat vir ons belangrik is; dit vorm wie 
ons wil wees en voorsien leiding hoe om ons doelwitte te bereik. Jy beweeg in ’n rigting 
(hetsy na of weg van jou bestemming) elke keer wanneer jy iets doen, byvoorbeeld, 
deur met ’n vriend te praat oor ’n probleem wat hy of sy het, mag jou beweeg na jou 
waarde om ’n vriend te wees wat omgee; deur skool toe te gaan help jou om na jou 
doel te beweeg om waardevolle vaardighede te leer en om hoërskool te voltooi; deur 
te help met werkies in die huis beweeg jy na ’n waarde om by te dra tot ’n gelukkige 
huis en familie omgewing. 

Dink oor die lewe soos wat jy oor enige ander reis sou gedink het. Wanneer jy na ’n 
nuwe of onbekende plek gaan, mag jy ’n kaart nodig hê om daar te kom - veral 
die eerste keer of twee. Die kaart toon die paaie wat na jou bestemming lei. Die 
kaart sluit ook ander hulpmiddele in om die reis minder verwarrend en meer pret te 
maak – byvoorbeeld: padtekens, landmerke, aantal kilometers tussen plekke, en die 
skilderagtige of wenslike roetes. Sonder hierdie instrument genaamd ’n padkaart kan 
jy verdwaal. Dit kan veroorsaak dat die roete langer neem as wat jy verwag het of 
kan beteken dat jy nooit jou verlangde bestemming bereik nie. Dieselfde beginsel is 
van toepassing op verhoudings – met familie, vriende, fasiliteerders of ander mense. 
Gelukkige gesonde verhoudings verg beplanning en goeie besluitneming. Jy moet 
’n paar aanwysings in plek hê om jou te lei in jou verhoudings met ouers, broers en 
susters, ander familielede en vriende. As jy dink oor hoe jy wil hê die verhoudings in jou 
lewe moet wees, moet jy beplan watter roete om te neem om dit te laat gebeur. Is 
die kortste roete altyd die beste? Moet jy alleen gaan of met ander mense? Wat het 
jy nodig om saam te neem op die reis? Hierdie program sal jou help deur jou aan te 
moedig om jou eie padkaart te ontwerp. Kaarte hou jou in die beplande rigting. As jy 
besluit om ’n ompad te neem, kan jy! Maar met die padkaart weet jy altyd hoe om 
weer terug op koers te kom. So, laat ons vorentoe beweeg en begin om die padkaart 
te ontwerp wat jou sal help om gesonde verhoudings in jou lewe te skep en te volhou.
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PREPARE PROJEK
EENHEID A - Inleiding

Sessie 1 : Wie kies ek om te wees? Wat kies ek om te wees?

KLASBESPREKING 
• Bespreek die padkaart konsep voor die werksblad gegee word vir voltooiing in die klas. 

Voltooi die werkblad:   10 minute 

Neem nou ’n tydjie om ’n paar idees neer te skryf vir die verskillende aspekte van jou 
padkaart vir jou lewensreis. Verwys na die Lewensreispadkaart blad.

Padtekens:

Ek wil ’n _____________________ vriend wees;

Ek wil ’n _____________________ leerder wees;

Ek wil ’n _____________________ familielid wees;

Ek wil ander mense behandel op maniere wat _____________________________ is;

Ek wil hê ander mense moet my behandel op maniere wat: _________________________ is;

Dinge wat belangrik vir my is:___________________________________

Langs die pad:

Die beste dinge oor my is: _____________________________________

Struikelblokke langs pad? Dinge waarmee ek sukkel: ___________________ 

(EN Mense/Plekke (instansies) wat my kan help met hierdie stryd: __________)

Gewensde bestemming:
My hoop en drome vir die toekoms

KLASBESPREKING 
• Vra leerders om sommige van hul idees te deel oor hoe hulle deur ander mense behandel 

wil word en hoe hulle ander mense wil behandel. Kry leerders om te fokus op die elemente 
van die verhoudings. Hulle wil dalk fokus op die “padkaart” self. Herinner hulle daaraan 
dat dit slegs ’n instrument is om hulle te help om gesonde, gelukkige verhoudings te skep.

SLEUTELIDEES
• Beklemtoon die volgende karaktereienskappe – om nie-gewelddadig te wees, om vir 

ander om te gee en om respekvol te wees.
• Dit is belangrik om ander te behandel soos ons graag behandel wil word.
• Mense wat ons op positiewe maniere behandel laat ons goed voel oor onsself.
• Mense wat ons op negatiewe of skadelike maniere behandel laat ons sleg voel oor 

onsself.
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PREPARE PROJEK
EENHEID A - Inleiding

Sessie 1 : Wie kies ek om te wees? Wat kies ek om te wees?

Aktiwiteit Opsomming

• Ons het oor onsself geleer – insluitende ons hoop en drome vir die toekoms.

• Ons het oor ’n lewensreispadkaart gepraat – ’n instrument wat ons sal help om goeie 
besluite te neem oor maniere hoe om ander mense te behandel ten einde gesonde, 
gelukkige verhoudings te vestig.

• Ons het gedink oor die manier waarop ons ander mense wil behandel en dit bespreek 
asook die manier waarop ons deur ander mense behandel wil word.

• Dit is belangrik vir ons om oor hierdie dinge te dink sodat ons goeie keuses kan maak oor 
hoe ons wil optree en met wie ons tyd wil spandeer.

• Regdeur die program, hou aan om terug te kyk na hierdie idees en onthou dat jy altyd iets 
kan byvoeg of iets verander wanneer jy nuwe dinge leer.

• Het enige iemand enige kommentaar of vrae voordat ons aanbeweeg?

DEEL 3: AFSLUITING

Opsomming  3 minute

• Vandag het ons gepraat hoe ons behandel wil word en hoe ons glo ons ander moet 
behandel

• In ons volgende les gaan ons praat oor maniere hoe ons kommunikeer.

• Ek sien uit daarna om julle weer volgende week te sien!

 Wenke vir fasiliteerder

• Bedank leerders vir produktiewe besprekings of wys gedrag uit wat RESPEKvol was 
tydens die les en wat die klas ’n goeie leeromgewing maak.

• Die einde van die les kan gebruik word, nie net om die dag se les op te som nie, 
maar ook om leerders aan die algehele programbeginsels te herinner (bv. om 
mekaar te respekteer, positiewe kommunikasie vaardighede te gebruik ens.) en 
hoe dit wat hulle geleer het in hul daaglikse lewens gebruik kan word, veral in die 
skep van gesonde verhoudings met mense.
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EENHEID B : Selfgelding en Kommunikasie

DOEL VAN EENHEID :
Die lesse binne hierdie eenheid beklemtoon die belangrikheid van kommunikasie 
en analiseer krities die verskillende benaderings tot kommunikasie. Die analise sluit 
’n fokus op verbale en nie-verbale kommunikasie; die rol van eerlikheid en emosies 
en die gevolge daarvan om sekere soorte kommunikasie benaderings te kies, in. 
Leerders sal effektiewe selfgeldende kommunikasie vaardighede leer deur middel 
van ’n reeks werksblaaie, klasbesprekings en rolspel demonstrasies.

Uiteensetting van Eenheid:  2 lesse -

Sessie 2: Kommunikasie

Sessie 3: Kommunikeer Selfgeldend

45 minute 
elk
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PREPARE PROJEK
EENHEID B - Selfgelding en Kommunikasie

Sessie 2 : Kommunikasie

SESSIE 2 : KOMMUNIKASIE
Nadat die les geopen is, sal die fasiliteerder die redes waarom ons kommunikeer, 
nagaan. Tydens ’n klasbespreking sal die fasiliteerder die leerders se aandag 
op verskeie verbale en nie-verbale kommunikasie gedrag fokus, die verskillende 
benaderings tot kommunikasie defi nieer en leerders aanmoedig om aan die 
gevolge van hierdie verskillende benaderings te dink.

Materiaal benodig:

• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF wit bord en penne
• Uitdeelstukke

DEEL 1. Opening

AKTIWITEIT 2.1:
• Hersien en oorsig

DEEL 3. Afsluiting
• Opsomming

Uitkoms 1:
Gesondheidsbevordering 
• Ondersoek ’n gesondheids- en 

veiligheidsvraagstuk met betrekking 
tot geweld en stel alternatiewe en 
teenstrategieë vir geweld voor.

Uitkoms 2: 
Persoonlike ontwikkeling
• Refl ekteer oor toepaslike gedrag in 

verskillende soorte interpersoonlike 
verhoudings.

Uitkoms 3: 
Sosiale Ontwikkeling
• Bespreek die skending van menseregte en 

beplan teenstrategieë

• Bespreek toepaslike manier om 
verhoudings te inisieer, volhou en te 
beëindig.

• Stel ’n aksieplan op om 
probleemoplossingsvaardighede in ’n 
persoonlike konteks toe te pas.

• Verstaan die verskeie 
verbale en nie-
verbale elemente van 
kommunikasie.

• Identifi seer aggressiewe, 
passiewe, manipulerende 
en selfgeldende 
benaderings tot 
kommunikasie asook die 
gevolge vir die gebruik 
van hierdie benaderings.

• Refl ekteer oor toepaslike 
en RESPEKvolle maniere 
om met ander te 
kommunikeer, veral in die 
konteks van verhoudings.

DEEL 2. 
Hoe ons kommunikeer

AKTIWITEIT 2.2:
• Verskillende maniere van 

kommunikeer

AKTIWITEIT 2.3:
• Gevolge van 

kommunikasie style

Sessie uiteensetting
Lewensoriëntering

Leeruitkomste Sessie doelwitte
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PREPARE PROJEK
EENHEID B - Selfgelding en Kommunikasie

Sessie 2 : Kommunikasie

DEEL 1 : OPENING
Die doel van hierdie aktiwiteit is om leerders bekend te stel aan verskillende style 
van kommunikasie en die gevolge daarvan om verskillende kommunikasiestyle te 
gebruik.

 

AKTIWITEIT 2.1 : Hersien en Oorsig  5 minute

Kort hersiening van die vorige les: Verlede week het ons die tipe persoon wat elkeen 
van ons kies om te wees, ons hoop en drome en hoe ons behandel wil word en 
hoe ons ander wil behandel, ondersoek. Teen die einde van die klas het ons, ons 
Gedragsooreenkoms nagegaan en ooreengestem om op respekvolle maniere op 
te tree.

Het enige iemand enige vrae oor die vorige les?

Kort beskrywing van vandag se les: Vandag gaan ons leer oor redes waarom ons 
kommunikeer en dink oor hoe ons wil hê daar met ons gepraat moet word en hoe ons 
nie daarvan hou om mee gepraat te word nie. Ons gaan ook ’n paar van ons idees 
rolspeel.

 Wenk vir fasiliteerder

• Aktiwiteit 2.1 behoort vinnig te verloop en nie baie van u lestyd te gebruik nie.
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PREPARE PROJEK
EENHEID B - Selfgelding en Kommunikasie

Sessie 2 : Kommunikasie

DEEL 2: HOE ONS KOMMUNIKEER

AKTIWITEIT 2.2 : Verskillende maniere van kommunikeer

Aanwysings  15 minute

Versprei werkblad: Leer oor kommunikasie

Verduidelik aan leerders dat daar baie maniere is waarop ons kommunikeer; sommige 
van hierdie maniere kan meer of minder nuttig wees afhangende van wat ons probeer 
bereik deur kommunikasie en met wie ons kommunikeer. Daar is baie verskillende 
maniere hoe mense kommunikeer en op jou uitdeelblad sal jy sien dat daar 
verskillende maniere is waarop ons, ons boodskappe oordra deur beide verbale 
en nie-verbale gedrag te gebruik.

Gaan die eerste twee dele van die werksblad na om die tipe kommunikasie wat 
geïllustreer is, te identifi seer en bespreek leerders se reaksie daarop.

Notas: Skryf hierdie kategorieë en defi nisies op die bord voordat die klas begin.

Verbal elemente van kommunikasie
• Volume : hoe hard jy praat stuur ’n boodskap op sigself
• Stemtoon : stem intonasie dra by tot die boodskap

Nie-verbale elemente van kommunikasie
• Lyftaal : gesigsuitdrukkings, postuur, gebare en beweging kan vir ons baie inligting gee.
• Nie-verbale boodskappe help ons dikwels om die betekenis van die verbale boodskap te 

verstaan en te interpreteer.
• Luister : onthou kommunikasie gaan nie net oor die uitstuur van jou boodskappe nie, maar 

ook oor die ontvang en dekodering van die boodskappe wat ander mense aan jou stuur. 
Hierdie deel van kommunikasie is net so belangrik soos die boodskappe wat jy uitstuur.

• Tydsberekening en plek : waar en wanneer jy iets sê (is dit in die openbaar met ander 
mense in die omtrek om dit te hoor?) Dink oor jou veiligheid.

Style van kommunikasie
• Die manier wat ons kies om te kommunikeer, beïnvloed of ons ons doelwitte bereik 

hetof nie.
• Daar is vier style of benaderings tot kommunikasie wat ons gaan bespreek en dan sal ons 

na ’n paar scenario’s kyk wat hierdie style uitbeeld.
• Bied die style van kommunikasie aan die leerders en vra hulle of hulle daarvan sal hou as 

iemand so met hulle praat en die moontlike gevolge van hulls sê gedrag.
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PREPARE PROJEK
EENHEID B - Selfgelding en Kommunikasie

Sessie 2 : Kommunikasie

SLEUTELIDEES
AANVALLEND / AGGRESSIEF:
DEFINISIE: Druk jou gevoelens, menings en begeertes uit in ’n manier wat die ander 
persoon dreig of straf – jy dring aan op jou regte terwyl jy die regte van ander ontken.

GEDRAG: Plaerig, skreeuery, onderbreek mense as hulle praat, ontplof, waarskuwend/
dreigend (“as jy nie dit doen nie...”), korrigeer (“kyk na die feite”), aanhoudend 
(“Ek is reg”), beledigend, sarkasties, wraaksugtig (“Ek sal jou terugkry hiervoor), plaas 
blaam op ander (“jy is die probleem/ jy doen dinge verkeerd”). Só ’n benadering 
maak dikwels die ander persoon verdedigend of bang.

GEVOLGE: Mense wat hierdie benadering gebruik word dikwels deur ander gevrees en 
mense hou nie van hulle nie.

VERMYDEND / PASSIEF:
DEFINISIE: Gee in sodat ander hulle sin kry – hoop om te kry wat jy wil hê sonder om dit 
reguit te sê – los dit vir ander om te raai of laat hulle vir jou besluit.

GEDRAG: Onttrekking, dikmond in stilte (“sulking in silence”), is beleefd, maar voel 
eintlik kwaad, vermy konfl ik ten alle koste, praat agter iemand se rug, probeer die 
probleem vergeet, sê nie wat jy dink nie, is nie eerlik nie ingeval jy dalk die ander 
persoon seermaak, gee voor om saam te stem, is kwaad vir die verkeerde persoon. 
Só ’n benadering veroorsaak dikwels dat die ander persoon geen behoefte het om te 
doen wat jy vra of om die situasie te bespreek nie; boonop kan hierdie benadering die 
vertroue in ’n verhouding in gedrang stel en sal waarskynlik frustrerend wees.

GEVOLGE: Mense wat hierdie benadering gebruik word dikwels deur ander uitgebuit.

MANIPULEREND:
DEFINISIE: Soms gee mense wat manipulerend is aanvanklik voor om passief te wees en 
manipuleer dan deur die manier waarop hulle praat.

GEDRAG: Klaerig, lyk asof jy wil begin huil, maar probeer jouself keer, dreig om weg 
te loop of selfmoord te pleeg, smeek en soebat, laat ander skuldig voel, emosionele 
afpersing, huil, bied iets voorwaardelik of ondersteuning in ’n heeltemal verskillende 
area aan. Só ’n benadering kan die ander persoon skuldig laat voel of laat voel asof 
hulle tussen twee vure sit.

GEVOLGE: Mense hou dikwels nie van mense wat hierdie benadering gebruik nie en 
begin om hulle te vermy.

SELFGELDEND:
DEFINISIE: Druk jou gevoelens met selfvertroue en respek uit. Jy neem verantwoorde-
likheid vir jouself en jou dade, dra jou boodskap duidelik oor en luister na die antwoord 
daarop.

GEDRAG: Sê kalm, vol selfvertroue en duidelik aan iemand hoe jy oor ’n betrokke situasie 
of ervaring voel en stel potensiële oplossings in ’n respekvolle manier voor.

GEVOLGE: Mense wat selfgeldend kommunikeer word dikwels respekteer en vertrou 
omdat ander hulle verstaan. Hulle sal bly om te luister en kwessies saam bespreek om 
oplossings te verkry.
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PREPARE PROJEK
EENHEID B - Selfgelding en Kommunikasie

Sessie 2 : Kommunikasie

AKTIWITEIT 2.3 :  Gevolge van kommunikasiestyl  15 minute

Gaan weer oor die scenario’s en bespreek die uitwerking wat waarskynlik 
vereenselwig sal word met die verskillende style van kommunikasie.

Notas oor gevolge:

• Wanneer ander met ons op negatiewe maniere kommunikeer, voel ons dikwels sleg op 
een of ander manier. Dalk hou ons op luister of word verdedigend of kompeterend in plaas 
daarvan om te dink aan wat presies die ander persoon kommunikeer en hoe om die beste 
daarop te reageer. Daarom sal dit dikwels nie help om op ’n aggressiewe, passiewe of 
manipulerende manier te kommunikeer nie.

• Ons eie ervarings en reaksies op verskillende kommunikasiestyle gee ons leidrade oor hoe 
ander dalk voel wanneer ons ’n bepaalde kommunikasiestyl met hulle gebruik.

• As ons ’n aggressiewe kommunikasiestyl kies, kan ons onsself in gevaarlike situasies laat 
beland waar ander mense met ons aggressief word. As jou woorde en boodskappe 
aggressief is, hoe naby is jy daaraan om aggressiewe gedrag teenoor iemand anders of 
jouself te gebruik? Mense kan verdedigend word en ophou na jou luister.

• As ons ’n passiewe kommunikasiestyl kies, kan ons onsself in situasies laat beland wat 
ongemaklik of gevaarlik kan wees of situasies waarin ons nie wil wees nie. Hierdie 
kommunikasiestyl beteken dat niemand sal hoor wat jy regtig oor dinge dink en voel nie. 
Dit kan frustrerend wees of hulle kan dit dalk as ’n geleentheid sien om jou te misbruik.

•As ons ’n manipulerende kommunikasiestyl kies, kry ons dalk wat ons wil hê, maar is dit die 
moeite werd om iets te kry as dit teen iemand anders se wense gaan? Mense kan besef 
dat jy besig is om manipulerend te wees en verkies om nie naby jou te kom nie of hulle kan 
kwaad word wanneer hulle besef wat gebeur het.

• Die kommunikasiestyl wat ons gebruik beïnvloed hoe mense oor ons dink en hoe hulle ons 
oor die langtermyn behandel.
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PREPARE PROJEK
EENHEID B - Selfgelding en Kommunikasie

Sessie 2 : Kommunikasie

DEEL 3 : AFSLUITING
Kondig aan dat die klas amper verby is en begin die afsluitingsaktiwiteite. 

Opsomming  3 minute

• Vandag het ons geleer oor verskillende maniere waarop ons kommunikeer, verbaal en 
nie-verbaal, en ons het die verskillende style bespreek wat gebruik kan word om verbaal 
te kommunikeer: aggressief, passief, manipulerend, en selfgeldend. Ten slotte het ons 
gepraat oor die maniere waarop mense kan reageer wanneer aggressiewe, passiewe, of 
manipulerende style van kommunikasie gebruik word.

• In die volgende les gaan ons leer oor selfgeldende maniere om te kommunikeer, wat ’n 
respekvolle, eerlike en selfversekerde manier van kommunikasie is. Regdeur die program 
gaan ons oefen om op hierdie manier te kommunikeer.

• Dankie vir jou deelname in die klas vandag – dit is wonderlik om almal se insette te hê 
sodat ons die klas kan geniet en van mekaar kan leer.
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PREPARE PROJEK
EENHEID B - Selfgelding en Kommunikasie

Sessie 3 : Kommunikeer Selfgeldend

SESSIE 3 : KOMMUNIKEER SELFGELDEND
Nadat die les geopen is, gaan die fasiliteerder selfgeldende kommunikasie 
vaardighede na en stel die “Ek-” stelling as ’n selfgeldende metode van 
kommunikasie voor. Leerders oefen dan “Ek-” stellings deur “jy-”stellings na “Ek-” 
stellings te verander en dit met ’n klasmaat te oefen.

Uitkoms 3: 
Persoonlike Ontwikkeling
• Refl ekteer oor toepaslike 

gedrag in verskeie soorte 
interpersoonlike verhoudings.

• Verstaan die betekenis van 
selfgeldende kommunikasie.

DEEL 2. 
Selfgeldende kommunikasie 
vaardighede

AKTIWITEIT 3.2:
• Wat is selfgeldende 

kommunikasie vaardighede?

DEEL 1. Opening

AKTIWITEIT 3.1:
• Hersien en Oorsig

Uitkoms 1: 
Gesondheidsbevordering
• Ondersoek ’n gesondheids- 

en veiligheidsvraagstuk met 
betrekking tot geweld en stel 
alternatiewe en teenstrategieë 
vir geweld voor.

Uitkoms 2: 
Sosiale Ontwikkeling
• Bespreek die skending van 

menseregte en beplan 
teenstrategieë.

Uitkoms 3: 
Persoonlike Ontwikkeling
• Refl ekteer oor toepaslike 

gedrag in verskeie soorte 
interpersoonlike verhoudings.

• Leer nuwe woordeskat om 
emosies te beskryf.

• Refl ekteer oor effektiewe en 
respekvolle maniere om met 
iemand te kommunikeer.

DEEL 3. 
Stel ’n selfgeldende boodskap 
saam
• “Ek”-stellings

AKTIWITEIT 3.3:
• Van “Jy” na “Ek”

Sessie uiteensetting
Lewensoriëntering

Leeruitkomste Sessie doelwitte

Assesseringsopdrag:
• PREPARE Portefeulje Oefening

Werksblad
18 Punte vir deurdagte antwoorde deur selfgeldende kommunikasie vaardighede 
in drie scenario’s te gebruik.

DEEL 4. Afsluiting
• PREPARE Portefeulje Oefening

• Opsomming
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PREPARE PROJEK
EENHEID B - Selfgelding en Kommunikasie

Sessie 3 : Kommunikeer Selfgeldend

Materiaal benodig:

• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF wit bord en penne
• Uitdeelstukke

 Wenke vir fasiliteerder

• Wees sensitief vir kulturele en generasie verskille in kommunikasie, veral hoe sekere 
kommunikasie gedrag waargeneem word.

• Kommunikasie moet toepaslik wees binne sekere kontekste. So as direkte 
oogkontak nie toepaslik in ’n sekere konteks is nie, moet die leerders hierdie 
gedrag aanpas. Dit is altyd belangrik om duidelik te kommunikeer en op te let hoe 
mense verskeie soorte kommunikasie gedrag verstaan en ervaar.

DEEL 1 : OPENING
Die doel van hierdie aktiwiteit is om die begin van klas aan te dui en kernvaardig-
hede en beginsels te versterk.

AKTIWITEIT 3.1 : Hersien en Oorsig  4 minute

• Verwelkom almal by die klas en inisieer die openingsaktiwiteit.
• Herinner leerders dat daar ’n PREPARE Portefeulje Oefening is vir huiswerk wat in die 

volgende les ingehandig moet word.

Kort hersiening van die vorige les: Verlede week het ons die redes hoekom ons 
kommunikeer ondersoek sowel as die verskeie maniere hoe ons kommunikeer, spesifi ek 
aggressiewe, passiewe, manipulerende en selfgeldende benaderings tot kommunikasie. 
Ons het maniere identifi seer hoe ons wil hê mense met ons moet praat. Ons het ook aan 
die gevolge gedink van die gebruik van verskillende benaderings om ons boodskappe 
oor te dra. Het iemand enige vrae oor die vorige les?

Kort beskrywing van vandag se les: Vandag gaan ons leer hoe om selfgeldend te 
kommunikeer. Eerstens sal ek selfgeldende kommunikasie vaardighede met julle 
nagaan en daarna sal ons die vaardighede oefen. Dit sal belangrik en nuttig wees om 
hierdie kommunikasie vaardighede in al jou klasse en in jou respek oefeninge te oefen, 
sodat jy dit in jou daaglikse lewe kan gebruik om duidelik en toepaslik met verskillende 
mense te kommunikeer.
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PREPARE PROJEK
EENHEID B - Selfgelding en Kommunikasie

Sessie 3 : Kommunikeer Selfgeldend

DEEL 2 : SELFGELDENDE KOMMUNIKASIE VAARDIGHEDE
Die doel van hierdie aktiwiteit is om selfgeldende kommunikasie vaardighede 
bekend te stel. Neem ’n oomblik om hierdie les terug te skakel met die “Verskillende 
maniere om te kommunikeer” aktiwiteit in Sessie 2. Herinner die leerders dat die 
selfgeldende styl verkieslik is as kommunikasiestyl omdat dit respek aan alle partye 
in die gesprek toon.

SKAKEL: Sessie 2. Verskillende maniere om te kommunikeer.

AKTIWITEIT 3.2 : Wat is selfgeldende kommunikasie vaardighede? 

Versprei werkblad: Kommunikeer selfgeldend

Defi nisie:
Selfgeldende kommunikasie is toepaslik, effektief, duidelik, eerlik en word met 
selfvertroue oorgedra. Selfgelding behels dat jy vir iemand sê hoe jy voel en wat jy wil 
hê op ’n manier wat nie onbeskof of dreigend is nie – jy staan op vir jou regte sonder om 
die regte van ander te skend.

Selfgeldende kommunikasie gaan daaroor om die probleem te takel, nie die persoon 
nie.

Wat as toepaslik en effektief (en met selfvertroue oorgedra) beskou word, kan 
verander afhangende van die konteks van kommunikasie.

Oorweeg: Gehoor, magskwessies, doelwit/te van kommunikasie (gegrond op dít wat 
vir jou belangrik is), jou boodskap, tydsberekening, verbale uitdrukkings, nie-verbale 
uitdrukkings.

Vaardighede:
• Wees vol selfvertroue (nie aggressief of passief nie),
• Oefen en berei dit wat jy wil sê voor (veral moeilike kwessies),
• Druk jou gevoelens en jou boodskap uit,
• Verneem oor jou seksmaat se gevoelens en wat vir hom/haar belangrik is,
• Erken jou seksmaat se gevoelens en boodskappe,
• Vra vrae wat onduidelike dinge vir jou duidelik maak,
• Gee aandag aan beide jou en jou seksmaat se verbale en nie-verbale boodskappe,
• Toon respek aan jouself en jou seksmaat,
• Soek gemeenskaplike terrein, dink aan die verskille,
• Ruil idees oor moontlike oplossings uit en onderhandel ’n ooreenkoms waarmee albei 

gemaklik is.

SKAKEL: Sessie 1.  Hoe kan jou Lewensreispadkaart, wat jou waardes refl ekteer, 
beïnvloed hoe jy kies om te kommunikeer?
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PREPARE PROJEK
EENHEID B - Selfgelding en Kommunikasie

Sessie 3 : Kommunikeer Selfgeldend

DEEL 3 : STEL ’N SELFGELDENDE BOODSKAP OP
Die doel van hierdie aktiwiteit is om die “Ek-” stelling formule aan leerders bekend 
te stel.

AKTIWITEIT 3.3 : “Ek-” stellings  10 minute

• Skryf op die bord of maak ’n plakkaat met die “Ek-” stelling formule daarop, sodat dit 
regdeur die program ten toon gestel kan word.

Verduideliking
• Een manier hoe jy op ’n selfgeldende wyse kan kommunikeer is om van ’n “Ek-” stelling 

gebruik te maak.
• ’n “Ek-” stelling is ’n manier om jou standpunt oor ’n situasie duidelik en respekvol uit te druk.
• Dit sluit in om uit te druk hoe ’n situasie jou affekteer en hoe jy sal wil hê dit moet verander.

’n “Ek-” stelling het vyf hoofdele [vra leerder om op die uitdeelstuk te volg]

Eerstens, maak ’n stelling oor hoe jy oor ’n betrokke situasie voel. Sê “Ek voel…” eerder 
as “Ek dink…” en hou by jou eie gevoelens, byvoorbeeld, “Ek voel seergemaak/
hartseer/gelukkig/teleurgestel/geïgnoreer…” NIE: “Ek voel dat jy onbeskof is nie!” Om 
te weet hoe jy oor ’n situasie of ’n persoon voel, kan baie nuttige inligting vir jou en vir 
ander wees. Gebruik die “Gevoelens Woordelys” om nuwe maniere te leer om uit te 
druk hoe jy voel.

Tweedens, maak ’n stelling oor wat dit is wat jou so laat voel. Wees spesifi ek en beskryf 
’n spesifi eke aksie om die luisteraar te help verstaan wat jy ervaar. Byvoorbeeld, 
“Wanneer jy nie met my praat by die skool nie…”

Derdens, as ’n verduideliking die luisteraar sal help om beter te verstaan hoe jy voel, 
verduidelik hoekom die bepaalde gedrag jou ’n sekere manier laat voel. Maak seker 
dat dit steeds nie beskuldigend is nie. Sê byvoorbeeld, “… omdat ek daarvan hou om 
tyd saam met jou te spandeer.”

Vierdens, as jy wil kan jy ’n moontlike oplossing vir die situasie voorstel. Jy kan jou hoop 
op verandering uitdruk, maar nie dit van die ander persoon eis nie. Sê byvoorbeeld, 
“Ek sal daarvan hou as ons dit kan bespreek” of “Ek sal hou daarvan om ’n ooreenkoms 
te maak waarby ons albei kan hou”, NIE “JY moet ophou om so simpel te wees” NIE.

Laastens, vra die persoon met wie jy praat hoe hulle voel en wat hulle oor die situasie 
wat jy beskryf het, dink. Die beste “Ek-” stelling is onbevooroordeeld en sonder 
spesifi eke eise en blaam hoewel dit hoop en wense vir verandering uitdruk. Dit skep ’n 
geleentheid vir bespreking en laat die volgende stap aan die ander persoon oor. Die 
“Ek-” stelling druk duidelik gevoelens en feite/gedrag uit, maar skei dit ook van mekaar. 
“jy-” stellings is bevooroordeeld, plaas die blaam op iemand anders en stel eise of maak 
dreigemente. Mense word dikwels verdedigend in sulke situasies.
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PREPARE PROJEK
EENHEID B - Selfgelding en Kommunikasie

Sessie 3 : Kommunikeer Selfgeldend

AKTIWITEIT 3.3 : Van “Jy” na “Ek”  15 minute

Aanwysings

Verwys na die uitdeelstuk en vra leerders om die oefening te voltooi deur die twee 
“jy-” stellings na “Ek-” stellings te verander. Vra vir terugvoer en vra dan die leerders om 
twee “jy-” stellings neer te skryf en dit na “Ek-” stellings te verander. Gebruik die eerste 
voorbeeld om te illustreer hoe om dit te doen.

DEEL 4 : AFSLUITING

PREPARE Portefeulje Oefening  3 minute

• Dit is jou eerste PREPARE Portefeulje Oefening. Hierdie opdrag moet jy vir huiswerk voltooi 
en na ons volgende les saambring. Dit sal bepunt word en jy kan tot 18 punte vir hierdie 
opdrag kry. In die oefening sal jy gevra word om oor twee situasies te lees, te maak asof jy 
by daardie situasies betrokke is en dan neer te skryf wat jy vir elke persoon sal sê deur jou 
selfgeldende kommunikasie vaardighede te gebruik.

Opsomming  2 minute

• Vandag het ons oor selfgeldende kommunikasie geleer. Ons het “Ek-” stellings, wat 
een manier is om ons te help om selfgeldend te kommunikeer, geoefen. Selfgeldende 
kommunikasie vaardighede is baie nuttig en belangrik in die bou van gesonde 
verhoudings. Gebruik jou kommunikasie vaardighede met jou kêrel of meisie, vriende, 
broers of susters, ouers of ander voogde of jou fasiliteerders.

• In die volgende les gaan ons meer leer oor geslag – hoe ons seuns (mans) en meisies 
(vroue) is en hoe dit is om ’n seun of ’n meisie te wees.

• Onthou om jou PREPARE Portefeulje Oefening te voltooi en om te oefen om “Ek-” stellings 
te gebruik wanneer jy hierdie week met mense kommunikeer.

• Ek sien uit daarna om julle volgende week te sien. Dankie vir jou deelname in die klas 
vandag – dit is wonderlik om almal se insette te hê sodat ons die klas kan geniet en van 
mekaar kan leer.
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EENHEID C : Geslag en Mag

DOEL VAN EENHEID:
Die lesse in hierdie eenheid stel die konsepte van geslag en geslag aan leerders 
bekend en beklemtoon dat geslag iets is wat deur ons aksies en houdings bepaal 
word en juis om hierdie rede kan verander. Deur klasbesprekings oor persoonlike 
ervarings van geslag, word die idee dat geslag en geslag rolle deur die samelewing 
gedefi nieer word en dat individue die vryheid het om hierdie defi nisies te verwerp, 
veral as hulle dit as onregverdig en nadelig ervaar, ondersoek. Leerders sal die 
heersende sosiale idees oor geslag, die magsonbillikheid inherent aan hierdie 
idees en die gevolge van hierdie sosiale norme, krities analiseer. In aansluiting met 
die oefening vroeër oor die uiteensetting van persoonlike waardes in Sessie 1, sal 
die leerders idees ondersoek oor watter soort man of vrou hy/sy wil wees en hoe 
om toegang tot hulle mag te verkry en dit verantwoordelik te gebruik. Leerders sal 
ondersoek hoe sosiale idees en verwagtinge oor geslag en geslag rolle ons op ’n 
persoonlike-, interpersoonlike- en gemeenskapsvlak beïnvloed.

Uiteensetting van Eenheid :   2 lesse -

Sessie 4: Wat is Geslag?

Sessie 5: Geslag en mag in ons verhoudings

 Wenke vir fasiliteerder

• Omdat idees oor geslag sentraal is tot hierdie program, is daar baie notas vir 
fasiliteerders binne die lesplan. Ons moedig fasiliteerders sterk aan om hierdie 
notas voor lesse deur te gaan en deurgaans in die program daarna te verwys, 
byvoorbeeld notas oor geslag kwessies wat uitgedaag kan word, en om respek en 
gelykheid deurgaans te bevorder.

• Die sentrale idee van die sosiale konstruksie van geslag is dat daar baie 
verskillende maniere is om ’n man of ’n vrou te wees (seun of meisie). Ons leer van 
jongs af hoe om ’n seun of ’n meisie te wees; hierdie idees oor hoe om ’n seun of 
’n meisie en dan ’n man of ’n vrou te wees verander soos ons ouer word. Hierdie 
idees word deur ons sosiale omgewing, portuurgroep, die keuses wat ons maak en 
ons waardes beïnvloed. Die moontlikheid vir keuse en verandering is sentraal tot 
die begrip dat geslag sosiaal geskep is. Geslag word nie, soos geslag, bepaal nie – 
geslag word geskep.

• Alhoewel verskillende kulture verskillende idees en verwagtinge het oor geslag en 
geslag rolle, is dit belangrik om te onthou dat kultuur en tradisie nie die skep van 
sosiale ongelykheid en die handhawing van magswanbalanse tussen mans en 
vroue regverdig nie. Die skep en handhawing van ongelykheid is ’n skending van 
die fundamentele mensereg wat stel dat almal die reg het op gelykheid en om nie 
teen gediskrimineer te word nie, soos verklaar in die Suid-Afrikaanse Handves van 
Regte (Hoofstuk 2 van die Grondwet) en die Universele Verklaring van Menseregte.

45 minute 
elk
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PREPARE PROJEK
 EENHEID C - Geslag & Mag

Sessie 4 : Wat is Geslag?

SESSIE 4 : WAT IS GESLAG?
Leerders refl ekteer oor hulle eie ervarings van geslag norme en geslag ongelykheid. 
Leerders sal hierdie ervarings met mekaar deel, wat hulle sal help om te verstaan 
watter rol geslag norme in hulle lewens speel en om empatie vir die stryd van meisies 
en vroue te ontwikkel. Die fasiliteerder sal leerders aanmoedig om problematiese 
geslag norme krities uit te daag en mekaar te ondersteun in die keuse van watter 
soort man of vrou hulle wil wees.

Materiaal benodig:
• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF wit bord en penne
• Uitdeelstukke

DEEL 1. Opening

AKTIWITEIT 4.1:
• Hersien en Oorsig

DEEL 3. Afsluiting
• Opsomming

Uitkoms 1: Gesondheidsbevordering: 
•Ondersoek ’n gesondheids- en 

veiligheidsvraagstuk met betrekking 
tot geweld en stel alternatiewe en 
teenstrategieë vir geweld voor.

• Bespreek die skending van menseregte en 
beplan teenstrategieë.

Uitkoms 2: Sosiale Ontwikkeling
• Evalueer veranderinge in kultuurnorme en 

-waardes ten opsigte van persoonlike en 
gemeenskapsake krities.

• Bespreek die skending van menseregte en 
beplan teenstrategieë.

Uitkoms 3: Persoonlike Ontwikkeling
• Refl ekteer oor toepaslike gedrag in 

verskillende soorte interpersoonlike 
verhoudings.

• Ontleed en bespreek faktore wat 
selfbeeldvorming en selfmotivering 
beïnvloed.

• Verduidelik heersende 
idees oor manlikheid en 
vroulikheid en hoe dit 
problematies kan wees.

• Ondersoek hoe geslag 
norme ons daaglikse 
lewe beïnvloed.

• Ontwikkel ’n sensitiewe 
begrip en empatie 
vir die perspektiewe 
en ervarings van die 
teenoorgestelde geslag 
in terme van die druk oor 
geslag norme waarmee 
hulle worstel.

• Verstaan dat hulle in 
staat is om hulle eie 
geslagidentiteite en 
gedrag kan kies en om 
die idees wat persoonlik 
betekenisvol en belangrik 
is, na te leef.

DEEL 2. 
Geslag Realisasies

AKTIWITEIT 4.2:
• My ervarings van geslag

Notas: Seks en geslag
• Agtergrond inligting vir 

die fasiliteerder

Sessie uiteensetting
Lewensoriëntering

Leeruitkomste Sessie doelwitte
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DEEL 1 : OPENING
Die doel van hierdie aktiwiteit is om die begin van klas aan te dui en kernvaar-
dighede en beginsels te versterk.

AKTIWITEIT 4.1 : Hersien en Oorsig

• Verwelkom almal by die klas en inisieer die openings aktiwiteit.
• Herinner leerders om hulle PREPARE Portefeulje Oefening, met hulle name daarop, in te 

handig.

Kort hersiening van die vorige les: Verlede week het ons selfgeldende kommunikasie 
vaardighede geleer en geoefen, veral deur “Ek-” stellings te gebruik, om jouself op ’n 
duidelike en respekvolle manier uit te druk. Onthou om hierdie vaardighede te gebruik 
in ons klasbesprekings. Het enige iemand enige vrae oor die vorige les?

Kort beskrywing van vandag se les: Vandag gaan ons leer oor geslag. Ons gaan ons eie 
ervarings met mekaar deel en leer hoe ons seuns en meisies is en hoe dit is om ’n seun 
of meisie in ons samelewing te wees.

 Wenke vir fasiliteerder

• Versterk leerders se veranderinge of pogings tot verandering wat konsekwent is 
met die program. Versterk leerders se toepassing van die program se lesse in hulle 
daaglikse lewe en interpersoonlike interaksies.

• Beklemtoon die kerntemas van die program, soos aksies wat respek toon vir onsself 
of ander, veiligheid, geslag billikheid, selfgeldende kommunikasie vaardighede en 
menseregte en verantwoordelikheid.

DEEL 2 : WAT IS GESLAG?
Hierdie afdeling sal leerders aanspoor om hul eie klasbespreking oor geslag 
konstruksies (maniere om ’n man te wees en maniere om ’n vrou te wees) te 
begin. Die fasiliteerder moet leerders help om geslag stereotipes te identifi seer en 
uit te daag en beklemtoon dat geslag iets is wat ons op verskillende maniere kan 
skep.

AKTIWITEIT 4.2 : My ervarings van geslag  15 minute

Die doel van hierdie aktiwiteit is om leerders toe te laat om te refl ekteer oor hul eie 
ervarings van geslagnorme en geslagongelykheid en dit te bespreek. Deur meisies en 
seuns se perspektiewe te deel, hoop ons dat leerders empatie vir mekaar sal ontwikkel 
en geslagsensitiwiteit sal verhoog.

PREPARE PROJEK
 EENHEID C - Geslag & Mag

Sessie 4 : Wat is Geslag?
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PREPARE PROJEK
 EENHEID C - Geslag & Mag

Sessie 4 : Wat is Geslag?

SKAKEL: Sessie 1.  Watter soort man of vrou kies jy om te wees? Hoe kan jou persoonlike 
kompas jou help om keuses te maak oor geslag kwessies? Moet jy 
iets oor geslag kwessies op jou Lewensreispadkaart byvoeg?

Aanwysings

• Dink aan ’n keer toe jy op ’n bepaalde manier behandel is omdat jy ’n meisie of ’n seun is.
• Dink oor hoe dit jou laat voel het en of dit dít wat jy kan doen, beperk het.

 Wenke vir fasiliteerder

• Baie snellers word hieronder gelys; gebruik die snellers wat jy dink die nuttigste sal 
wees om die les doelwitte te verwesenlik.

• Skakel die persoonlike stories wat gedeel word met oorkoepelende geslag 
onbillikheid en beklemtoon hoe geslag norme deur die samelewing geskep word 
en hoe ons dalk hierdie norme versterk deur ons aksies.

• Gebruik leerders se entoesiasme en moedig hulle aan om hierdie besprekings 
buite die klaskamer voort te sit sodat hulle meer kan leer oor geslag norme en hoe 
om hierdie norme uit te daag.

• Tydens besprekings oor seksuele oriëntasie, maak seker dat jy gelyke regte en 
respek vir alle seksuele oriëntasies beklemtoon.

KLASBESPREKING

VRAE OM ERVARINGS VAN GESLAG UIT TE LOK

• Was daar ’n keer toe jy op ’n sekere manier behandel is omdat jy ’n meisie of ’n seun is? 
Wat het gebeur?

• Is jy ooit vertel om “’n man te wees” of “meisies maak nie so nie”? Wat se boodskap is jy 
toe gegee oor hoe om ’n man te wees of hoe om ’n vrou te wees?

• Voel jy dat jy onder druk geplaas word om ’n sekere manier te wees of om sekere dinge te 
doen omdat jy ’n meisie of ’n seun is?

• Is daar dinge wat jy toegelaat word of nie toegelaat word om te doen omdat jy ’n seun of 
meisie is (wat meisies of seuns toegelaat word om te doen)?

• Voel mense onder druk om hul manlikheid of vroulikheid op ’n bepaalde manier te 
“bewys”? Waarom? Aan wie moet ons ons geslag “bewys”? Wat is voorbeelde daarvan?

• Wat is sommige van die beperkinge om ’n meisie of ’n seun te wees? Wat is van die 
geleenthede wat net vir seuns of net vir meisies beskikbaar is?



29

PREPARE PROJEK
 EENHEID C - Geslag & Mag

Sessie 4 : Wat is Geslag?

 KLASBESPREKING (VERVOLG)

VRAE VIR LEERDERS OM TE REFLEKTEER OOR GESLAG
• Hoe voel jy oor die samelewing se idees oor hoe om ’n man te wees en hoe om ’n vrou te 

wees?
• Hoe is dit om met hierdie verwagtinge en sosiale norme te leef?
• Dink jy dat die verskille waaroor ons gepraat het, regverdig is?
• Was jy verras deur enigiets wat jy gehoor het?

SLEUTELIDEES
• Idees oor manlikheid of vroulikheid verskil. Mans en vroue word dikwels verskillend 

beoordeel en daar bestaan verskillende standaarde vir mans en vroue (bv. seksualiteit). 
Mans het oor die algemeen meer vryheid en toegang tot mag as vroue. Vroue word 
gewoonlik gerelegeer na aktiwiteite en rolle in die private domein (bv. by die huis) 
terwyl mans se rolle in die openbare domein is (bv. werk of skool). Indien vroue die rolle 
binne die openbare domein betree, is hulle steeds primêr verantwoordelik vir aktiwiteite 
in die private domein. Hierdie idees beperk almal en maak, veral vroue, kwesbaar vir 
mishandeling.

• Verskillende kulture het verskillende idees oor geslag. Hoewel ons verskillende kulturele 
oortuigings en praktyke respekteer, is dit nie aanvaarbaar om enige iemand skade aan te 
doen of teen enige iemand te diskrimineer nie.

• Alhoewel idees oor geslag en seksuele oriëntasie soms met mekaar skakel, korreleer dit nie 
altyd nie. Dit beteken dat ons nie kan aanneem dat ’n man wat optree in maniere wat 
stereotipies as vroulik beskou word, gay is nie. So ook kan ons nie aanneem dat ’n vrou 
wat optree in maniere wat stereotipies met mans of manlikheid verbind word, gay is nie. 
Baie tradisionele opvattings oor geslag sluit idees oor seksuele oriëntasie in – byvoorbeeld, 
heersende idees oor manlikheid sluit dikwels idees in oor ’n man se seksuele toegang tot 
en oorheersing oor vroue. Hierdie idee neem heteroseksualiteit van beide mans en vroue 
aan.

Opsomming

• Ons het gepraat oor die verskillende boodskappe wat ons kry oor hoe om ’n meisie en 
hoe om ’n seun te wees. Hierdie boodskappe is verskillend en beskryf die verwagtinge wat 
ons gemeenskap van ons het.

• Ons het gepraat oor geslag en geslag verskille.
• Geslagsverskille, soos reproduktiewe vermoëns en hormone, word biologies bepaal 

en is oral in die wêreld dieselfde. Ons kan aan geslag dink as manlik of vroulik.
• Geslag is egter sosiaal geskep. Dit beteken, sosiale groepe skep idees oor hoe om 

’n seun of man te wees en hoe om ’n meisie of vrou te wees. Geslag is verskillend 
gekonstrueer in verskillende wêrelddele en is in wese arbitrêr toegewese eienskappe 
en rolle. Vrouens hoef nie vroulik te wees nie en is in staat om dinge te doen wat as 
manlik beskou word en dieselfde geld vir mans. Alhoewel daar ’n lang geskiedenis van 
geslag norme en geslag ongelykheid in verskillende kulture bestaan, is samelewings en 
kulture dinamies en het op verskillende maniere deur die geskiedenis heen verander. 
Daarom is sosiale en kulturele verandering moontlik.
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PREPARE PROJEK
 EENHEID C - Geslag & Mag

Sessie 4 : Wat is Geslag?

• Ons het gepraat oor verskillende idees oor hoe om ’n vrou of man te wees. Soms voel ons 
onder druk om op ’n bepaalde manier op te tree of om sekere dinge te doen wat nie 
regverdig is nie en dikwels veroorsaak dit skade. Ons het ’n keuse hoe ons optree en hoe 
ons kies om man of vrou te wees.

• Sommige geslag rolle is skadelik vir beide mans en vroue. Vroue is veral kwesbaar vir 
misbruik omdat daar ’n magswanbalans in ons huidige geslag norme bestaan. Vroue kan 
probleme ervaar deur op te staan vir wat hulle wil hê of in glo en mans ervaar geslagdruk 
omdat daar altyd van hulle verwag word om sterk en bekwaam te wees. Dus, mans en 
vroue is beperk deur geslag norme.

• Diskriminasie teen mense en die handhawing van skadelike norme is onregverdig en 
skend menseregte.

• Dink oor hoe hierdie norme jou verhoudings met seuns en jou verhoudings met meisies 
beïnvloed.

• Ongelykheid is ’n probleem – ’n verandering in opvattings oor geslag is nou nodig.
• Sosiale geslag idees is van so ’n aard dat vroue bekragtig word, of “ware” vroue word, 

deur hul vennootskap/verhouding met ’n man wat daarop dui dat dit nie vroulik is om 
onafhanklik te wees nie. Net so word sosiale idees van mans, dat hul manlikheid bekragtig 
of versterk word deur verskeie verhoudings met vrouens. Hierdie konstruksie is problematies 
omdat dit risiko gedrag by mans aanmoedig en veroorsaak dat vroue afhanklik raak van 
mans; hulle baie kwesbaar maak vir misbruik en om potensieel nie die persoon te raak wat 
hulle wil wees nie.

• Ons leer geslag norme en idees van baie verskillende plekke en mense soos media 
bronne, skool, ouers en ander familielede, gemeenskapslede, godsdienstige instellings, 
NGOs, politici, skrywers, portuurgroepe en metgeselle.

• Ons het geleer dat manlikheid en vroulikheid (idees oor hoe om ’n man te wees of ’n vrou) 
sosiaal geskep is en kan verander. Dit beteken dat ons almal ’n keuse het oor die soort 
van vrou of die soort van man wat ons elkeen wil wees.

DEEL 3 : AFSLUITING

Opsomming  2 minute

• Vandag het ons geleer oor geslag en hoe daar verskillende maniere is om ’n seun (man) 
en meisie (vrou) te wees. Ons het ons ervarings oor die verwagtings van hoe ons moet 
wees, bespreek.

• Hoe het dit wat jy vandag geleer het, die manier verander waaroor jy oor jouself dink en 
hoe jy dink oor seuns/meisies?

• Watter soort dinge kan jy doen om geslag norme uit te daag? Om respek te toon vir 
ander kan beteken dat jy kies om ’n man of ’n vrou op ’n verskillende manier te wees en 
kan jy kies om mans en vrouens op ’n ander manier te behandel wat respek aan daardie 
persoon toon.

• In die volgende les gaan ons leer oor geslag en mag.
• Dankie vir jou deelname in die klas vandag – dit is wonderlik om almal se insette te hê 

sodat ons die klas kan geniet en van mekaar kan leer.
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PREPARE PROJEK
 EENHEID C - Geslag & Mag

Sessie 5: Geslag en Mag in ons Verhoudings

SESSIE 5 : GESLAG EN MAG IN ONS VERHOUDINGS 
Die bespreking begin met ’n uitbreiding van die vorige week se bespreking oor 
hoe om ’n man en hoe om ’n vrou te wees. Hierdie week sal die fasiliteerder die 
leerders lei om te refl ekteer hoe hierdie idees oor geslag ’n impak het op ons 
verhoudings en dan voorbeelde wat deur die leerders verskaf word, te gebruik 
om die geslag aangedrewe magsdinamika in verhoudings na vore te bring. Deur 
voorbeelde van gedrag te gebruik, sal die fasiliteerder basiese inligting voorsien 
oor magsongelykhede en hoe dit skakel met idees oor geslag. Leerders sal dink 
oor hoe mag gebruik word en die verantwoordelikheid om mag op ’n respekvolle 
manier te gebruik, sal benadruk word. Die fasiliteerder sal leerders weer aanmoedig 
om negatiewe geslag norme krities te evalueer en mekaar te ondersteun in hul 
besluite oor watter tipe man of vrou wat hulle wil wees.
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PREPARE PROJEK
 EENHEID C - Geslag & Mag 

Sessie 5 : Geslag en Mag in ons Verhoudings

DEEL 4. Afsluiting
• PREPARE Portefeulje

Oefening

• Opsomming

Uitkoms 1:
Gesondheidsbevordering 
• Ondersoek ’n gesondheids en 

veiligheidsvraagstuk met betrekking 
tot geweld en stel alternatiewe en 
teenstrategieë vir geweld voor.

Uitkoms 2: 
Sosiale Ontwikkeling
• Evalueer veranderinge in kultuurnorme en 

waardes ten opsigte van persoonlike en 
gemeenskapsake krities.

• Bespreek die skending van menseregte en 
beplan teenstrategieë.

• Verstaan die maniere 
waarop mag uitgedruk 
word in verhoudings.

• Identifi seer positiewe 
uitdrukking van mag.

• Verstaan die 
verantwoordelikhede 
verbonde aan mag.

• Verstaan geslag 
ongelykheid en die 
gevolge daarvan.

DEEL 3. 
Mag in ons verhoudings
• Geslag ongelykheid

Sessie uiteensetting
Lewensoriëntering

Leeruitkomste Sessie doelwitte

Assesseringsopdrag:
• PREPARE Portefeulje Oefening

Werksblad: Gebruik mag op ’n respekvolle wyse. Hierdie opdrag moet by die huis 
voltooi word en saamgebring word na ons volgende les. Die opdrag tel 30 punte.

Materiaal benodig:
• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF wit bord en penne
• Uitdeelstukke

DEEL 1. Opening

AKTIWITEIT 5.1:
• Hersien en Oorsig

Uitkoms 1: Gesondheidsbevordering
• Ondersoek ’n gesondheids en 

veiligheidsvraagstuk met betrekking 
tot geweld en stel alternatiewe en 
teenstrategieë vir geweld voor.

Uitkoms 2: Sosiale Ontwikkeling
• Evalueer veranderinge in kultuurnorme en  

waardes ten opsigte van persoonlike en 
gemeenskapsake krities.

Uitkoms 3: Persoonlike Ontwikkeling
• Refl ekteer oor toepaslike gedrag in 

verskillende soorte interpersoonlike 
verhoudings.

• Verstaan hoe idees 
rakende geslag ’n 
invloed het op hoe mans 
en vroue in verhouding 
met mekaar staan en 
die rolle wat van hulle 
verwag word om aan te 
neem in ’n verhouding.

DEEL 2. 
Geslag en Verhoudings

AKTIWITEIT 5.2:
• Analiseer mag

Notes: Geslag en mag
• Agtergrond inligting vir 

die fasiliteerder
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PREPARE PROJEK
 EENHEID C - Geslag & Mag 

Sessie 5 : Geslag en Mag in ons Verhoudings

DEEL 1 : OPENING
Die doel van hierdie aktiwiteit is om die begin van klas aan te dui en kernvaardig-
hede en beginsels te versterk.

AKTIWITEIT 5.1 : Hersien en Oorsig

• Verwelkom almal by die klas en inisieer die openingsaktiwiteit.

Kort hersiening van die vorige les: Verlede week het ons oor geslag en wat dit beteken 
geleer en hoe dit is om ’n meisie of ’n seun te wees in ons huise, skole, gemeenskappe 
en land. Het enige iemand enige vrae oor die vorige les?

Kort beskrywing van vandag se les: Vandag gaan ons kwessies rondom geslag en mag 
ondersoek deur verskillende scenario’s waar mag in verskillende maniere uitgedruk is, te 
analiseer.

 Wenke vir fasiliteerder

• Versterk leerders se veranderinge of pogings tot verandering wat konsekwent is 
met die program. Versterk leerders se toepassing van die program se lesse in hulle 
daaglikse lewe en interpersoonlike interaksies.

• Beklemtoon die kerntemas van die program soos aksies wat respek toon vir onsself 
of ander, veiligheid, geslag billikheid, selfgeldende kommunikasie vaardighede en 
menseregte en verantwoordelikheid.

DEEL 2 : GESLAG EN VERHOUDINGS
Die doel van hierdie aktiwiteit is vir leerders om te refl ekteer hoe idees oor geslag 
’n impak uitoefen op ons verhoudings.

AKTIWITEIT 5.2 :  Watter rolle het mans en vroue in verhoudings?

 KLASBESPREKING
Hierdie bespreking sal fokus op die rol van mans en vroue in verhoudings en hoe ons 
idees oor geslag, verhoudings beïnvloed.
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Sessie 5 : Geslag en Mag in ons Verhoudings

Aanwysings

• Vra die klas om na werksblad 1 te gaan vir die les, lees die scenario en dink oor die 
antwoorde van die vrae. Verduidelik dat jy wil hê hulle moet die werksblad voltooi en jy sal 
dit aan die einde van die klas opneem en punte gee vir die werk.

• Verduidelik dat jy die klas 20 minute sal gee om die werksblad te voltooi en daarna wil jy 
bespreek wat elkeen geskryf het.

• Begin deur die vrae gaan na 20 minute en vra ’n vrywilliger om te deel wat hy of sy geskryf 
het in antwoord op elke vraag. Het almal saamgestem? Het iemand enige iets anders 
geskryf?

• Vra een vrywilliger om sy of haar einde van die scenario te deel en vra waarom hulle dit 
op die manier geëindig het. Wat vertel dit ons oor hoe Julia verhoudings met mans sien?

• Die scenario kon op verskillende maniere eindig. Sommige sou eindig waar Julia haar 
ongelyke posisie in die verhouding aanvaar en in ander kon sy geweier het om dit te 
doen. As die slot wat die klas gee die eersgenoemde is, vra vir ’n voorstel of ’n ander einde 
waar sy weier om John se pogings om haar te beheer, aanvaar.

• Vra die klas om vir ’n oomblik te refl ekteer oor hul uitdeelblad oor geslag onbillikheid.

SKAKEL: Sessie 1.  Hoe kan jou Lewensreispadkaart jou help om keuse te maak oor 
hoe om jou mag te gebruik?

SLEUTELIDEES
• Kultuur en gesinspraktyke kan die manier waarop ons oor geslag en mag dink, beïnvloed. 

Dit is egter altyd billik om te verwag dat jy regverdig en met respek behandel word.

•Wanneer jy iemand kies om ’n deel van jou lewe mee te spandeer in ’n intieme 
verhouding, word julle seksmaats. Uiteraard staan seksmaats op gelyke voet en het elkeen 
mag en invloed op die verhouding.

• Wanneer daar nie ’n regverdige en ooreengekome magsewewig is nie sal een persoon in 
die verhouding waarskynlik ongelukkig wees. Uiteindelik kan dit tot die beëindiging van die 
verhouding kan lei.
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PREPARE PROJEK
 EENHEID C - Geslag & Mag

Sessie 5 : Geslag en Mag in ons Verhoudings

NOTAS : GESLAG EN MAG

 Wenke vir fasiliteerder

• Die notas het nie ten doel om as onderrig materiaal te dien nie, maar om jou meer 
inligting te gee oor geslag en magskwessies. Inkorporeer gerus hierdie inligting 
binne die besprekings om die leerders se begrip oor mag, te verbreed.

Notas oor mag:
• Mag is: die vermoë om op te tree of ’n bepaalde effek te veroorsaak; outoriteit; 

invloed; beheer van toegang tot verskeie voordele (ekonomiese hulpbronne, sosiale 
bewondering/respek/ aansien, besluitneming insluitende die skep van beleide en wette, 
voorkeurbehandeling, sosiale invloed, sosiale en ekonomiese mobiliteit/bevordering, 
bestuur van sosiale interaksies ens.).

• Oor die algemeen beteken om ouer te wees, meer geld te hê, om langer, groter of 
sterker te wees, om ’n man te wees en om wit te wees, dat jy meer mag het om mense of 
situasies op verskeie maniere te beïnvloed.

• Mag is nie ’n slegte of gevaarlike ding nie. Dit is hoe ons dit gebruik wat positief of negatief 
kan wees.

• Beklemtoon die misbruik van mag teenoor die gebruik van mag op positiewe maniere. Die 
onderskeiding kan gemaak word deur van etikette soos “misbruik van mag” en “positiewe 
mag” gebruik te maak of deur aksies te etiketteer as “magtig EN misbruik/omgee/
gewelddadig/behulpsaam” ens.

• Ons het ontdek dat daar verskillende verwagtinge is vir meisies en seuns. Sommige 
geslag idees is potensieel skadelik en ongesond vir individue en mense om hulle. Wil ons 
regtig probleemgedrag soos seksuele losbandigheid en strawwe drinkery onder mans en 
passiwiteit en die beperking van voedselinname onder vroue, bevorder?

• Alhoewel vroue nie baie sosiale en fi siese mag het nie, stel die wette van die land almal in 
staat om mag te besit en kan vroue kies om toegang tot daardie mag te verkry en dit op 
verskillende wyses te gebruik.

• Ons het almal keuses hoe om die mag wat ons besit te gebruik. Ons kan ons mag misbruik 
of op skadelike maniere gebruik of kies om dit op behulpsame en respekvolle maniere te 
gebruik. Wat kies jy om met jou mag te doen?

• Soms is om nie jou mag te gebruik nie, soos om niks te doen nie of om stil te bly, ook ’n 
vorm van magsmisbruik.

• Ondersoek die kort- en langtermyn gevolge van bepaalde aksies, nie net op die karakter 
wat as magtig identifi seer is nie, maar ook op daardie mense wat verbind is tot óf die 
magtige óf die magtelose karakter.

• Mans het meer vêrreikende, openbare mag, waar vroue se mag meer beperk is tot 
privaat sfere en dikwels deur mans gevalideer moet word.

• Ten spyte van onlangse populêre retoriek oor “girl power” en vroue wat invloedryke 
openbare poste beklee (soos in ons regering), word mag steeds grotendeels deur mans 
besit en het mans se mag meer sosiale waarde en invloed.
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Sessie 5 : Geslag en Mag in ons Verhoudings

• Mans kan hul mag vryelik en openlik uitdruk omdat daar ’n sosiale verwagting is dat hulle 
dit moet doen, waar vroue dikwels meer subtiel en indirek moet wees, soos om hul mag 
deur middel van mans te bekragtig.

• Wanneer vroue of meisies mag het, word hierdie mag grotendeels deur beperkings wat 
deur mans gestel is beperk, asof mans die bewaarders van mag is en die reg of vermoë 
het om mag toe te bedeel soos hulle wil.

• Die samelewing voel dikwels bedreig as vroue mag het of mag openlik uitdruk en hierdie 
vroue kan vermy of gekritiseer word of hulle word nie ernstig opgeneem nie.

• Die ironie van seksuele geslag idees is dat daar van vroue, as seksuele hekwagters, 
verwag word om invloed oor mans uit te oefen, maar mans het meer mag as vroue en 
heersende idees van manlikheid bevorder mans se beheer en seksuele geregtigheid. Dit 
maak dit moeilik vir vroue om beheer oor hul eie seksuele gedrag sowel as ’n man sin, 
uit te oefen. Dit skep ’n situasie waar dit byna onmoontlik vir beide partye is om volkome 
tevrede in hul verhouding te voel.

• Om meer mag as ’n ander persoon of groep te hê beteken nie dat jy toegelaat word om 
jou mag op maniere uit te oefen wat jouself of ander skade sal aandoen nie.

• Om deel te wees van ’n groep wat oor die algemeen nie magtig is nie, beteken nie dat 
jy magteloos is nie. Elke persoon het dieselfde regte en deur verskillende kommunikasie 
vaardighede te gebruik, kan jy jou mag laat geld.

• Geslag is op so ’n manier saamgestel dat dit ongelykheid tussen meisies/vroue en seuns/
mans veroorsaak, tot so ’n mate dat vroue dikwels in ’n minderwaardige posisie teenoor 
mans geplaas word. Dikwels word hierdie idees en verwagtinge nie op werklike vermoë 
gebaseer nie. Dit beteken dat beide mans en vroue in staat is om dieselfde dinge te 
doen (bv. huishoudelike werk, ’n besigheid bestuur ens.), maar die onbillike idees plaas 
beperkings op beide mans en vroue.

• Die manier hoe geslag saamgestel is veroorsaak dat mans meer sosiale mag as vroue 
besit (oor die algemeen). Magsverskille veroorsaak dat vroue meer kwesbaar is vir 
onderdrukking en mishandeling en beteken ook dat dit makliker is vir diegene met mag 
om geslag ongelykheid te handhaaf en in stand te hou.

• Nie net is geslag idees ongelyk nie, maar so ook is toegang tot voordele en hulpbronne 
ongelyk tussen mans en vroue. Spesifi ek vroue se toegang tot verskeie hulpbronne, 
voordele en selfs regte, word beperk. Geslag ongelykheid skend vroue se reg tot 
gelykheid.

• Die manier hoe geslag in ons samelewing saamgestel is en die ongelyke mag tussen mans 
en vroue, is nie regverdig of aanvaarbaar nie. Volgens ons Grondwet is ons almal gelyk en 
daarom het ons almal gelyke regte en die verantwoordelikheid om ander as gelykes te 
behandel en hulle nie uit te buit of teen hulle te diskrimineer nie.

• Mag hou verband met sosiale waarde en status (bv. die aanvaarbaarheid van vroue wat 
‘manlike’ gedrag toon teenoor die aanvaarbaarheid van mans wat ‘vroulike’ gedrag 
toon).

• Geslag word op so ’n manier saamgestel dat mans meer mag het as vroue. Die feit dat 
mans meer mag het beteken nie dat vroue nie mag of toegang tot mag behoort te besit 
nie. Dit gee ook nie aan mans die reg om die mag wat hulle het te misbruik nie.

• Om mag te hê is ’n groot verantwoordelikheid. Ons kan kies om nie mag te misbruik nie 
EN om mag positief te gebruik in plaas daarvan om dit glad nie te gebruik nie.
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Sessie 5 : Geslag en Mag in ons Verhoudings

DEEL 3 : MAG IN ONS VERHOUDINGS
Die doel van hierdie aktiwiteit is vir leerders om te refl ekteer oor geslagaangedrewe 
magsdinamika binne verhoudings.

AKTIWITEIT 5.3 :  Watter rol speel mag in verhoudings tussen mans en 
vroue?

 Wenke vir fasiliteerder

• Besprekings oor mag kan nogal kompleks en abstrak wees, so onthou om 
gedragsverwante voorbeelde (veral voorbeelde wat deur die leerders verskaf 
word) te gebruik om die hoofpunte te illustreer.

• Onthou dat die bespreking nie ten doel het om mans van hul mag te ontneem 
of te dink dat vroue geen mag het nie. Die bespreking moet ook nie die idee 
versterk dat omdat vroue minder mag het hulle nie in staat is om keuse te maak 
en besluite te neem binne verhoudings en ander lewensaspekte nie.

• Versterk idees oor gelykheid.

Aanwysings

• Stel die idees oor geslag en mag baie kortliks bekend; gebruik voorbeelde wat die 
leerders verskaf oor die rolle van mans en vroue in verhoudings om die magsdinamika te 
beklemtoon (gebruik notas om jou te lei).

 KLASBESPREKING
• Kan jy aan ander voorbeelde dink oor hoe mag ’n rol speel in verhoudings tussen mans en 

vroue?
• Hoe voel jy daaroor dat mans meer mag het as vroue? Watter gevolge het hierdie 

ongelykheid?
• Hoe affekteer ons idees oor hoe om ’n man of vrou te wees verhoudings tussen mans en 

vroue?
• Wat word daar van mans verwag om in verhoudings te doen? Wat word daar van vroue 

verwag om in verhoudings te doen?
• Dink aan wie die besluite neem in verhoudings (oor wat julle doen, waarheen julle 

gaan of wanneer julle ontmoet)
• Dink oor wie nooi vir wie uit of stel voor wat julle doen
• Is iemand die leier of baas in die verhouding en die ander een volg?
• Soms skakel idees oor geslag met idees oor seksualiteit en seksuele oriëntasie. Hoe dink 

jy is hierdie twee idees verwant of verskillend?



38

PREPARE PROJEK
 EENHEID C - Geslag & Mag

Sessie 5 : Geslag en Mag in ons Verhoudings

• Hoe voel jy daaroor om hierdie verwagtinge te hê?

• Hoe beïnvloed hierdie verwagtinge hoe gelukkig jy is in ’n verhouding?

• Hoe beïnvloed hierdie verwagtinge konfl ik of meningsverskille in ’n verhouding?

SLEUTELIDEES

DIE ROL VAN MAG

• Dit gebeur te dikwels in ons land dat mans hul mag gebruik om vroue te dwing, om die bos 
te lei, oorreed, manipuleer of dreig en om vroue te forseer om te doen wat hulle (mans) wil 
hê.

• Mans neem dalk die meeste of al die besluite in ’n verhouding of het die “fi nale sê” tydens 
besprekings of argumente in die verhouding.

• Mans beheer dinge in die verhouding soos wanneer en waar hy en sy seksmaat ontmoet 
en wat hulle saam doen.

GEVOLGE

• Die feit dat mans meer mag as vroue het, beteken dat hulle ’n groot verantwoordelikheid 
het om hulle mag op respekvolle wyses te gebruik en NIE op wyses wat ander mishandel of 
seermaak NIE.

• Net omdat mans oor die algemeen meer sosiale mag het as vroue, as gevolg van ons 
samelewing se huidige idees oor hoe om ’n man en hoe om ’n vrou te wees, beteken 
nie dat vroue magteloos is nie. Vroue het steeds bietjie mag. Dit is belangrik om mag in 
verhoudings te deel om verhoudings regverdig en respekvol te maak vir beide seksmaats.

Opsomming:

• Die verskil in mag tussen mans en vroue is gebaseer op ons idees oor hoe om ’n man te 
wees en hoe om ’n vrou te wees.

• Hierdie magswanbalans beteken nie dat magtige mense (mans) hul mag kan gebruik om 
mense wat minder mag as hulle het (vroue), te misbruik of te beheer nie.

• Om mag te hê is ’n groot verantwoordelikheid.

• Mag moet met respek uitgeoefen word.
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DEEL 4 : AFSLUITING

PREPARE Portefeulje Oefening

Hierdie werkstuk sal in die leerders se portefeuljes gesit word. Onthou, hierdie portefeulje 
word gebruik om punte vir Lewensoriëntering te gee.

• Leerders het twee keuse om die werk te voltooi:
• Jy kan dit in jou eie tyd doen EN dit volgende week inhandig; OF

• Jy kan volgende week na skool bly en dit in die klas voltooi.

Opsomming

• Vandag het ons geleer oor mag en hoe die manier hoe ons tans geslag beskou, tot gevolg 
het dat mans meer mag het as vroue. Ongelukkig word hierdie mag dikwels misbruik 
of verkeerd gebruik en vroue se relatiewe magteloosheid word uitgebuit. Ons het ook 
maniere ondersoek waarop ons kragdadige aksie kan neem en ons mag op ’n positiewe, 
pro-sosiale manier gebruik.

• Volgende les gaan ons leer oor omgee verhoudings.

• Dankie vir jou deelname in die klas vandag – dit is wonderlik om almal se insette te hê 
sodat ons die klas kan geniet en van mekaar kan leer.
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EENHEID D : Verhoudings

DOEL VAN EENHEID :
Die lesse binne hierdie eenheid ondersoek verskeie soorte verhoudings, met ’n spesifi eke 
fokus op omgee verhoudings, en vorder dan na vaardighede wat gebruik word om 
geluk in ’n verhouding te assesseer en ook hoe om probleme in ’n verhouding te hanteer. 
Leerders sal ook die volgende oorweeg: hoe om ’n seksmaat te kies, idees oor tevredenheid, 
die rol van kommunikasie in verhoudings en die impak van sosiale norme op verhoudings. 
Verskeie kwessies oor seksuele besluitneming, insluitend persoonlike grense, sal deur die 
loop van die lesse adresseer word.

Uiteensetting van Eenheid: :  6 lesse -

Sessie 6:  Omgee

Sessie 7:  Kies van ’n seksmaat

Sessie 8:  Ontmoet John en Janine

Sessie 9:  Herken en hanteer probleme in verhoudings: Alkohol en geweld

Sessie 10:   Herken en hanteer probleme in verhoudings: Kommunikasies 
vaardighede en druk om seks te hê.

Sessie 11:   Hoe om ’n gelukkige verhouding te herken en ’n ongelukkige 
een te beëindig. 

 Wenke vir fasiliteerder

• Onthou om inklusief te wees deur die loop van die eenheid. Nie alle leerders is in 
verhoudings of het al verhoudings ervaar nie. Dit is belangrik dat alle leerders in 
lesaktiwiteite en besprekings ingesluit word ongeag hul verhouding ondervinding 
of seksuele oriëntasie. Probeer om inklusiewe of neutrale taal te gebruik om ’n 
heteroseksistiese partydigheid te vermy. Sluit ook ’n verskeidenheid verhoudings 
by besprekings in en nie net intieme verhoudings nie. Meeste van die kwessies 
en vaardighede wat deur die loop van die program bespreek word kan ook 
op verhoudings met familielede, vriende, portuurgroepe, intieme seksmaats en 
fasiliteerders toegepas word. Deur ander verhoudings in te sluit help jy onervare 
leerders om deel te neem en die lesse te verstaan.

• Dink aan maniere om leerders gemaklik te laat voel en die vrymoedigheid te gee 
om onderwerpe waaroor hulle verleë voel (veral om daaroor te praat voor die 
teenoorgestelde geslag) openlik te bespreek. Daar is verskeie aktiwiteite waar ons 
voorstel dat leerders onderwerpe eers in enkel-geslag groepe bespreek voordat 
hulle aan ’n klasbespreking deelneem.

45 minute
elk
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• Die doel van hierdie lesse is nie om leerders aan te moedig om in intieme 
verhoudings betrokke te raak nie. Die program moet leerders se opsies uitbrei en 
hul keuse om in ’n intieme verhouding te wees of nie, legitimiseer. Verder moet die 
program leerders leer om keuse te maak oor hul verhoudings en hul aanmoedig 
om wedersydse omgee, niegewelddadige en positiewe verhoudings te bou.

• Elke leerder moet keuse maak oor wat vir hulle op ’n spesifi eke tydstip geskik is. 
Herinner leerders dat indien hulle nie weet hoe om hierdie keuse te maak nie, 
kan hulle die kwessie met ’n positiewe rolmodel of volwassene wat hulle vertrou, 
bespreek.

SESSIE 6 : OMGEE VERHOUDINGS
Leerders sal tydens die les gevra word om aan van die omgee verhoudings 
wat hulle al met familie of vriende ervaar het te dink en om te identifi seer hoe 
hierdie mense gewys het hulle gee om. Hulle sal dan bespreek of jy moet verwag 
dat ’n intieme verhouding net so vol omgee behoort te wees. Leerders sal dan 
scenario’s van verskeie soorte intieme tienerverhoudings nagaan. Hulle sal dan 
die aspekte van die verskillende verhoudings waarvan hulle hou, identifi seer, en 
die voor- en nadele daarvan bespreek.

DEEL 1. Opening

AKTIWITEIT 6.1:
• Hersien en Oorsig

Uitkoms 3: Persoonlike Ontwikkeling 
• Refl ekteer oor toepaslike gedrag in 

verskillende soorte interpersoonlike 
verhoudings.

• Bespreek toepaslike manier om verhou-
dings te inisieer, volhou en te beëindig.

• Herken gesonde, 
omgee en ongesonde 
verhoudings.

DEEL 2. 
Omgee verhoudings

AKTIWITEIT 6.2:
• Wat is omgee 

verhoudings?

Uitkoms 3: Persoonlike Ontwikkeling 
• Refl ekteer oor toepaslike gedrag in 

verskillende soorte interpersoonlike 
verhoudings.

• Bespreek toepaslike manier om 
verhoudings te inisieer, volhou en te 
beëindig.

• Refl ekteer oor verhouding 
gehalte.

DEEL 3. 
Tipe verhoudings

AKTIWITEIT 6.3:
• Tipe verhoudings

Sessie uiteensetting
Lewensoriëntering

Leeruitkomste Sessie doelwitte

DEEL 4. AFSLUITING
• Opsomming

Materiaal benodig:
• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF wit bord en penne
• Uitdeelstukke
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 Wenke vir fasiliteerder

•Deur die hele program moedig ons leerders aan om “gesonde verhoudings” te 
skep. Die defi nisie van so ’n verhouding is een wat leerders deur die loop van die 
program moet opstel. Binne hierdie les stel ons voor dat omgee en vriendskap 
belangrike eienskappe van gesonde verhoudings is, insluitend gesonde intieme 
verhoudings. Herinner leerders deurlopend in die volgende lesse van die program, 
om te dink oor wat ’n verhouding gesond of ongesond maak.

• Dit is belangrik om te onthou dat omgee verhoudings na ’n aantal soorte 
verhoudings kan verwys, nie net intieme verhoudings nie.

• Binne die konteks van intieme verhoudings is die temas, getrouheid en omgee 
nuttige besprekings tydens óf die les óf toekomstige lesse.

• Idees oor verskeie soorte verhoudings wat vir leerders relevant kan wees:

• ’n Eenvoudige vriendskap sonder enige “kêrel-meisie” konnotasies, soos 
iemand met wie jy dinge in groepsverband doen of ’n belangstelling deel – 
jou bure, ’n vriend se broer of suster.

• Iemand saam met wie jy soms na ’n partytjie toe sal gaan maar nie iemand 
wat jy opsoek of op ’n gereelde basis tyd mee saam spandeer nie.

• Iemand van wie jy baie hou, redelik dikwels sien en soms mee uitgaan, maar 
nog nie mee ooreengekom het oor ’n wedersydse eksklusiewe verhouding 
nie. Nadat julle uitgegaan het, sal julle dalk soen en soms besig wees met 
ligte liefkosing.

• Iemand tot wie jy baie aangetrokke voel en jy wil soveel as wat jy kan tyd 
saam met hom/haar deurbring. Julle albei stem ooreen om nie ander mense 
te sien nie. Wanneer julle alleen is soen julle en neem deel aan ligte liefkosing.

• Iemand tot wie jy baie aangetrokke voel en jy wil soveel as wat jy kan tyd 
saam met hom/haar deurbring. Julle albei stem ooreen om nie ander mense 
te sien nie. Wanneer julle alleen is, neem julle deel aan intieme liefkosing en 
het soms seks met mekaar.

• Iemand tot wie jy baie aangetrokke voel en jy wil soveel as wat jy kan tyd 
saam met hom/haar deurbring. Julle albei stem ooreen om nie ander mense 
te sien nie en beplan om eendag met mekaar te trou. Wanneer julle alleen is, 
neem julle deel aan intieme liefkosing en het gereeld seks met mekaar.
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DEEL 1 : OPENING
Verwelkom almal by die klas en inisieer die openingsaktiwiteit. Herinner leerders 
om hulle werksblaaie met hulle name op in te handig.

KLEIN GROEP WERK VOORBEREIDING
• Vra meisies om aan die een kant van die klaskamer te sit en seuns aan die ander kant, vir 

kleingroep groepwerk later.
• Daar is baie kreatiewe manier om leerders in klein groepe te verdeel. Jy kan verskillende 

kleur kaarte gebruik of leerders nommer van een tot drie en dan die nommers of die kleure 
saam groepeer. Die beste metode om te gebruik sal afhang van die grootte van die klas.

AKTIWITEIT 6.1 : Hersien en Oorsig  5 minute

Kort hersiening van die vorige les: Ons het in die vorige les oor geslag ongelykheid 
en magskwessies gepraat en julle het bietjie gedink hoe om mag te gebruik om 
verandering te skep.

Kort beskrywing van vandag se les: Tydens hierdie les gaan ons bespreek hoe ’n 
gesonde en omgee verhouding lyk deur te dink oor die goeie en omgee verhoudings 
wat julle het, of al in julle lewens gehad het. Ons sal dan daaroor praat ten einde die 
eienskappe wat jy graag in jou metgesel wil hê, te identifi seer.

DEEL 2 : OMGEE VERHOUDINGS
Verduidelik dat ons omgee verhoudings gaan ondersoek en dink aan watter tipe 
verhouding ons graag sal wil hê.

AKTIWITEIT 6.2 : Wat is omgee verhoudings?  15 minute

Aanwysings

• Verduidelik dat ons gaan dink oor ons ervarings van mense wat omgee en omgee 
verhoudings.

• Vra die leerders die volgende vrae en skryf hul antwoorde op die bord of fl ipkaart:
• Dink aan die mense in jou lewe wat jou gehelp het om goed oor jouself te laat voel en 

met wie jy ’n omgee verhouding het. Hierdie mense kan tans deel van jou lewe wees 
of mag op ’n vroeër stadium deel van jou lewe gewees het; hulle mag vir ’n lang tyd 
deel van jou lewe gewees het of vir ’n kort rukkie. 

• Hoe het hierdie mense gewys hulle gee om? 
• En hoe het hierdie mense jou laat voel?
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 KLASBESPREKING
• Stem al die leerders saam dat al die idees wat gelys is omgee is?
• Vra leerders of hulle verwag dat hulle kêrel of meisie op soortgelyke wyses moet omgee?

 Wenke vir fasiliteerder

• As leerders sukkel om aan mense te dink wat omgee, wat al deel was of tans deel 
is van hulle lewens, kan hulle eerder aan gevalle dink waar mense omgegee het 
of wat hulle dink mense wat omgee sal doen.

• Leerders hoef nie mense wat hulle gelys het te deel nie en niemand hoef gedwing 
te word om wat hulle geskryf het te deel nie, maar probeer almal se deelname 
aanmoedig en moenie idees tydens die eerste rondte bydraes uitdaag nie.

SLEUTELIDEES 

OMGEE VERHOUDINGS:

• Ma of pa  • Broer of suster

• Oom of tannie  • Niggies of nefi es

• Ouma of oupa  • Fasiliteerders

• Vriende

OMGEE AKSIES:

• Luister na ons

• Wys dat ons gevoelens vir hulle belangrik is

• Help ons om probleme op te los

• Kan met daardie persoon oor ons probleme praat

• Spandeer tyd saam met daardie persoon en doen dinge waarvan ons hou

• Ons vertrou hulle

• Is liefdevol: drukkies

•  Sommige aspekte van die Gedragsooreenkoms is eienskappe van ’n omgee 
verhouding (bv. respek, luister)
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HOE HET HIERDIE MENSE JOU LAAT GOED VOEL OOR JOUSELF?

• Moedig jou aan

• Vier jou suksesse en prestasies

• Help of ondersteun jou om suksesvol te wees en te groei

WAT MAAK ’n VERHOUDING ’n OMGEE VERHOUDING?

•  Omgee verhoudings is veilig – jy sal nie bang of geïntimideerd voel in ’n omgee 
verhouding nie.

• Hierdie verhouding laat jou goed voel oor jouself

• Vertroue

• Wedersydse omgee – die ander persoon gee vir jou om en jy gee vir hom/haar om

Opsomming

• ’n Omgee verhouding is een wat jou goed oor jouself laat voel.

•  In ’n omgee verhouding moet jy nie onder druk voel om iets te doen wat jy nie 
wil doen nie. Jy moet nie bang of geïntimideer voel nie.

•  Intieme verhoudings (’n verhouding wat jy met ’n meisie of ’n kêrel kan hê) moet 
altyd omgee verhoudings wees. Jy moet wys jy gee om, en jou metgesel moet 
omgee vir jou.

•  Dit is altyd belangrik om te luister hoe jy in ’n verhouding voel want dit sal jou inligting 
gee oor moontlike waarskuwingstekens of probleme wat aangespreek moet word. 
Jy moet nooit verwaarloos of bang voel in ’n omgee verhouding nie.

•  Jy kan ’n paar van die dinge wat jy gelys het doen, om te wys dat jy omgee en jy wil 
dalk hê jou metgesel moet ’n paar van die dinge op die lys doen. Bespreek omgee 
met jou seksmaat.
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 Wenke vir fasiliteerder

DIE GEE VAN GESKENKE

• Geskenke gee is ’n ingewikkelde kwessie. Geskenke word soms in ’n wedersydse 
omgee verhouding gegee en ontvang om omgee en liefde te toon. Geskenke 
kan egter ’n probleem wees as daar ’n verwagting van terugbetaling of 
verskuldigheid bestaan. Geskenke is ook problematies as hulle gegee word omdat 
iemand skuldig voel oor ’n onverskillige aksie.

• As ’n geskenk jou ongemaklik laat voel of die potensiële gevolge wanneer jy die 
geskenk aanvaar laat jou ongemaklik voel, is dit dalk ’n goeie idee om twee keer 
te dink om die geskenk te aanvaar.

• As iemand vir jou ’n geskenk gee omdat hy/sy wil hê jy iets moet doen wat jy nie 
wil doen nie, is dit omgee?

• As iemand jou seergemaak het en probeer vir jou geskenke koop om jammer te sê 
of sodat jy hulle moet “terugvat”, is dit omgee?

• Vergifnis word ’n kwessie in so ’n scenario. Veroorsaak jou teleurstelling, woede 
of seer hoe jy oor jou seksmaat voel op ’n positiewe of negatiewe wyse? Dink jy 
dat jou seksmaat werklik jammer is en jou nie weer sal seermaak of ongevoelig 
teenoor sal wees nie?

OUERS (OF FASILITEERDERS) WAT FISIESE STRAF SOOS SLAAN, KLAP, KNYP ENS. GEBRUIK.

• As leerders ouers wat hulle kinders slaan beskryf as omgee, moet hierdie idee 
uitgedaag word. Fisiese straf is teen die wet en daar is effektiewe EN omgee 
alternatiewe om kinders mee te straf as hulle die reëls breek.

• Leerders kan ander maniere identifi seer hoe hulle gestraf kan word, wat nie 
gewelddadig en effektief sal wees. Watter nie-gewelddadige aksie kan ouers 
neem wat jou sal leer dat wat jy gedoen het verkeerd en potensieel gevaarlik 
was? 

• Hierdie kwessie skakel ten nouste met lyfstraf in skole en intieme seksmaat geweld. 

• Daag idees dat intieme seksmaats hulleself nie kan beheer nie of hulle seksmaat 
slaan omdat “hulle te veel omgee” of omdat hulle “so lief is vir jou” uit.

• Fisieke geweld kan nie regverdig word nie en is onwettig, tensy dit in self 
verdediging gebruik word.
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DEEL 3 : TIPES VERHOUDINGS
Verduidelik dat ons nou gaan dink oor verskillende tipes intieme verhoudings.

AKTIWITEIT 6.3 : Tipes verhoudings 

Aanwysings

• Rig leerders se aandag op hul uitdeelstukke.
• Vra die leerders om eers die eerste vier scenario’s te voltooi en as daar tyd oor is kan hulle 

die twee laaste scenario’s voltooi.
• Vra die leerders om die scenario’s in groepsverband te lees en dan die volgende te 

bespreek:
• Identifi seer die omgee en positiewe aspekte in elke verhouding.
• Bespreek die voor- en nadele van die verskillende tipes verhoudings. 

Die volgende scenario’s en onderwerpe word behandel:
• Scenario 1: Sipho en Jane is ’n voorbeeld van ’n gesonde verhouding
• Scenario 2: Sheldon en Lebo is ’n voorbeeld van ’n verhouding met baie risiko gedrag.
• Scenario 3: Tracey en haar ouer kêrel adresseer transaksionele seks
• Scenario 4: Keenan en Sandy adresseer magswanbalanse in die verhouding in verband 

met besluitneming

 KLASBESPREKING
Vra die leerders om die voor- en nadele van die verskillende tipes verhoudings op te 
noem.

 Wenke vir fasiliteerder

• Leerders kan voorbeelde van verhoudings waarmee hulle bekend is of wat tipies is 
in hulle sosiale kring verskaf of die voorbeelde wat reeds verskaf is, uitbrei sodat dit 
binne hulle konteks pas, solank die voorbeelde verskillend is.
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SLEUTELIDEES 

• Sommige leerders wil dalk nie ’n ‘ernstige’ intieme verhouding hê nie en ander verkies dalk 
om ‘uit te hang’ of tyd saam met ’n kêrel of meisie te spandeer en net pret te hê.

• Verseker dat leerders die negatiewe gevolge van ’n informele seksuele verhouding 
begryp. Beklemtoon die belangrikheid van vriendskap in ’n verhouding.

Opsomming 

• Jy kan verskillende tipes verhoudings met jou seksmaat hê. Dit hang van jou af om die tipe 
verhouding wat jy graag wil hê, te kies. Jy kan gelei word deur die waardes en aspirasies 
wat jy vir jouself stel. Bespreek hierdie kwessies met jou seksmaat.

• Dink oor wat kan gebeur as jou idees en jou seksmaat se idees oor verhoudings baie van 
mekaar verskil. Ons gaan hierdie kwessie in die volgende paar lesse bespreek.

• Onthou, dit is jou keuse om by ’n sekere tipe verhouding betrokke te raak en om by ’n 
sekere tipe verhouding betrokke te bly. As jy nog nie reg voel om ’n kêrel of ’n meisie te hê 
nie, is dit OK. Die kwessies waaroor ons praat en die vaardighede wat ons leer kan nuttig 
en van toepassing wees op baie soorte verhoudings en ander dele van ons lewens.

DEEL 4 : AFSLUITING
Kondig aan dat die klas amper verby is en begin met afsluitingsaktiwiteite.

Opsomming  2 minute

• Vandag het ons gepraat oor omgee verhoudings en wat dit is wat hierdie verhoudings 
omgee verhoudings maak. Ons het ook verskeie soorte intieme verhoudings en die voor- 
en nadele van elk, ondersoek. 

• In die volgende les gaan ons gesels oor hoe om ’n seksmaat te kies. 

• Ek sien uit daarna om julle weer volgende week te sien!

• Dankie vir jou deelname in die klas vandag – dit is wonderlik om almal se insette te hê 
sodat ons die klas kan geniet en van mekaar kan leer.
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SESSIE 7 : KIES VAN ’N SEKSMAAT
Tydens die les sal leerders begin om die eienskappe wat vir hulle belangrik is in 
’n intieme seksmaat identifi seer. Leerders sal kwessies oor ideale en noodsaaklike 
eienskappe ondersoek. Soos hulle deur die aktiwiteit beweeg, behoort hulle 
te begin om kriteria op te stel oor watter eienskappe vir hulle belangrik is in ’n 
seksmaat. Eienskappe waarop daar dikwels gefokus word, (voorkoms, sjarme, 
geld) word binne ’n breër perspektief geplaas. Die fokus is om ’n seksmaat te kies 
(as jy sou wou) wie jou respekteer en jou ooreenkomstig behandel.

 Wenke vir fasiliteerder

• Tydens die vorige les het leerders eienskappe van omgee verhoudings identifi seer 
en werksblaaie oor die voor- en nadele van verskeie tipe verhoudings voltooi. Skakel 
besprekings terug na hierdie idees en hoe dit dalk idees oor eienskappe van intieme 
seksmaats kan beïnvloed. Leerders moet aangespoor word om oor die eienskappe 
van seksmaats wat omgee, te dink.

Materiaal benodig:
• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF wit bord en penne
• Uitdeelstukke

DEEL 1. Opening

AKTIWITEIT 7.1:
• Hersien en Oorsig

Uitkoms 3:
Persoonlike Ontwikkeling 
• Refl ekteer oor toepaslike 

gedrag in verskillende soorte 
interpersoonlike verhoudings.

• Dink krities oor intieme 
seksmaat eienskappe.

•Identifi seer eienskappe van ’n 
ideale intieme seksmaat.

• Maak persoonlike behoeftes 
en voorkeure vir seksmaat 
eienskappe duidelik.

• Refl ekteer oor die tipe seks-
maat wat hulle graag mee 
wil wees binne ’n intieme 
verhouding.

• Verstaan dat hierdie idees na 
ander soorte verhoudings en 
vriendskappe kan uitbrei.

DEEL 2. 
Kies van ’n seksmaat

AKTIWITEIT 7.2:
• Wat’s in jou koek?

Sessie uiteensetting
Lewensoriëntering

Leeruitkomste Sessie doelwitte

DEEL 3. Afsluiting
• Opsomming
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DEEL 1 : OPENING 
Verwelkom almal by die klas en inisieer die openingsaktiwiteit.

AKTIWITEIT 7.1 : Hersien en Oorsig

Kort hersiening van die vorige les: In ons vorige les het ons oor omgee verhoudings 
gesels en hoe mense vir mekaar wys hulle gee om. Ons het toe die verskillende tipes 
intieme verhoudings bespreek en die voor- en nadele van elk geanaliseer. Die afgelope 
week het julle gedink oor die tipe verhouding waarvan julle graag sal wil deel wees.

Kort beskrywing van vandag se les: Vandag gaan ons gesels oor die ideale seksmaat 
wat ons graag in ’n verhouding wil hê. Dit help as ons dink wat ons van ’n seksmaat 
nodig het en in ’n seksmaat wil hê sodat wanneer ons een kies, ons een sal kies saam 
met wie ons gelukkig kan wees en wie ons goed behandel.

DEEL 2 : WATTER TIPE SEKSMAAT SAL EK VAN HOU?
Verduidelik dat ons gaan praat oor hoe om ’n seksmaat te kies en wat jy van ’n 
seksmaat wil hê in terme van eienskappe en kenmerke.

AKTIWITEIT 7.2 : Wat’s in jou koek?  30 minute

VERDUIDELIKING

• By die keuse van ’n maat, is dit belangrik om te dink oor watter kwaliteite of karakter 
eienskappe vir jou belangrik is. Ons gaan ’n metafoor gebruik om ons te help dink oor 
hierdie vraag: ons kan dink aan die kies van ’n seksmaat as soortgelyk aan die bak van 
’n koek.

• Daar is verskillende lae in ’n koek en elke laag benodig verskillende bestanddele. Vir 
die koek self, mag jy eiers, meel, melk, botter, bakpoeier en suiker nodig hê. Dit is die 
bestanddele wat ons beslis moet hê om die koek te bak. As ons slegs een van die 
bestanddele uitlaat, dan het ons nie ’n koek nie. Byvoorbeeld, as ons slegs meel en melk 
en eiers het, sal ons nog steeds ’n koek bak? Of miskien meng ons bakpoeier en suiker en 
eiers saam – sal ons ’n koek hê?

• Nadat ons die koek gebak het, kan ons die versiersel op die koek sit. Maar is versiersel 
nodig om van ’n koek ’n koek te maak? Dis net iets wat ons by sit om die koek soeter te 
maak en om dit te versier, maar dit is nie noodsaaklik nie. Sonder die versiersel het ons 
nog steeds ’n koek. En miskien sprinkel ons neute en kersies op die versiersel. Maar as ons 
nie neute en kersies het nie, sal ons nog steeds ’n koek hê. Die neute en kersies en ander 
sprinkels wat die koek versier, maak dit net ’n versierde koek.
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• Nou wil ek hê dat jy die keuse van ’n maat moet beskou soos om ’n koek te bak. Dink 
oor die soort persoon met wie jy ’n intieme verhouding wil deel en die tipe verhouding 
wat jy met iemand wil deel. Wat maak van ’n verhouding, ’n ware verhouding (waarin jy 
wil wees) vir jou? Dink oor wat vir jou die belangrikste in ’n verhouding en in ’n seksmaat 
is – dit sou jou noodsaaklikste bestanddele wees. Die dinge wat ’n koek ’n koek maak, of, 
in hierdie geval, die dinge wat ’n verhouding ’n ware verhouding vir jou maak. So as ’n 
seksmaat nie sekere eienskappe het nie of as jou verhouding nie sekere eienskappe het 
wat noodsaaklik vir jou is nie, dan het jy nie ’n “koek”, of ’n ware verhouding nie. 
As dit die geval is, het jy nodig om te besluit wat om te doen.

• Natuurlik is daar dinge in verhoudings en seksmaats wat ons regtig graag wil hê, maar 
miskien is hulle nie regtig nodig nie, soos die versiersel. Dit sou beter wees om dit te hê, 
maar ons kan skik as die noodsaaklike bestanddele of seksmaat kenmerke daar is. En 
dan miskien is daar ’n paar dinge wat lekker sal wees om te hê, soos neute of kersies 
of sprinkels, maar dit is slegs die opwindende ekstras wat nie noodsaaklik is om die 
verhouding te maak nie. Daar mag ook eienskappe wees wat jy NIE WIL HÊ in ’n seksmaat 
nie. Byvoorbeeld, sou ons nog steeds ’n koek hê wat ons kan geniet as ons vrot eiers 
gebruik het?

• Nou gaan jy dink oor wat jy in jou verhoudingskoek sou sit en wat die koek sal laat fl op. Dit 
is ’n persoonlike keuse dus gaan ons hierdie oefening individueel doen voordat ons ’n paar 
dinge as ’n klas bespreek.

Aanwysings

• Versprei werksblad: ‘Wat wil ek hê?’
• Leerders moet hierdie oefening individueel voltooi.
• Noem die eienskappe wat jy in ’n seksmaat wil hê –die bestanddele van jou “koek”.
• Besluit nou watter van hierdie eienskappe noodsaaklik is en watter is ‘lekker om te hê’ 

(noodsaaklike bestanddele teenoor dekoratief)
• Maak ’n lys van sommige van die gedrag wat jou wys dat die persoon beskik oor die 

eienskappe of kwaliteite het wat jy wil hê.
• Wat is sommige van die dinge wat defi nitief ’n verhouding sou verwoes, dinge wat jy NIE 

WIL HÊ nie – hierdie is jou vrot eiers.

SKAKEL: Sessie 1  Dink aan jou persoonlike padkaart en die tipe mens wat jy kies 
om te wees. Hoe kan jou persoonlike padkaart en jou waardes jou 
help om besluite te neem oor die tipe seksmaat wat jy graag sal wil 
hê en die tipe seksmaat wat jy graag sal wil wees?

 KLASBESPREKING
• Vra leerders of iemand bereid sal wees om van hul antwoorde te deel:
• Wat gebeur as ’n seksmaat nie al die dinge is wat jy wil hê nie? Of wat as jou seksmaat 

dinge doen waarvan jy nie hou nie?
• Wat as jy nie al die dinge is wat jou seksmaat wil hê nie?
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 Wenke vir fasiliteerder

• Versterk die idee dat al wil leerders nie op hierdie stadium in ’n intieme verhouding 
wees nie, hulle steeds kan dink aan wat hulle sou wou hê indien hulle sou kies om 
in so ’n verhouding te wees.

• Herinner leerders dat, soortgelyk aan die persoonlike waardes en toekomstige 
aspirasies oefening, hulle hul antwoorde op enige tydstip kan verander of byvoeg. 
Veral soos ons aanhou om oor verhoudings te dink binne die program.

SLEUTELIDEES

• Indien jou seksmaat nie die noodsaaklike eienskappe besit wat jy soek nie, moet jy oor jou 
keuses nadink en ’n besluit neem volgens wat vir jou belangrik is en wat jou “absoluut moet 
hê’s” of “noodsaaklikhede” is.

• Ons het baie keuses in verhoudings oor watter soort seksmaat ons mee uitgaan en watter 
soort verhouding ons met hierdie seksmaat skep. Dinge verander dikwels mettertyd. Ons 
moet voortdurend keuses maak. Jy kan die metafoor van die koek gebruik om jou te help 
besluit of jy deel is van ’n ware verhouding of nie en of jou verhoudingskoek deur sekere 
“slegte bestanddele” in gevaar gestel word. Nadat jy die dinge besef het, moet jy besluit 
of jy OK is daarmee om nie ’n regte koek te hê nie en of jy OK is daarmee om ’n fl op te hê.

• Jy kan ’n seksmaat kry wat nie ’n perfekte pasmaat is vir jou idees oor die tipe persoon met 
wie jy wil uitgaan nie en jy sal ook waarskynlik nie die perfekte pasmaat vir jou seksmaat 
se idees oor ’n seksmaat wees nie. Jou idees kan ook mettertyd verander soos jy jouself 
leer ken, soos jy verander en soos jy meer oor verhoudings leer. Indien ’n seksmaat nie die 
perfekte pasmaat is nie (m.a.w. hy/sy het nie al die “noodsaaklike bestanddele” en al die 
“ekstras” nie, beteken dit dat jy van jou idees moet vergeet?) beteken dit dat jy moet wag 
tot jy die perfekte pasmaat kry? Beteken dit dat jy jou seksmaat moet probeer verander? 
Indien jy nie die tipe seksmaat is wat jou kêrel of meisie wil hê nie, beteken dit dat jy jouself 
moet verander? Onthou, elke persoon het die reg om te kies wie hulle wil wees en die 
vryheid om te wees wie hulle is (sonder om ander seer te maak). Onthou om te besluit wat 
is “noodsaaklik” vir jou verhoudingskoek en wat is net dekoratief.

• Daag idees dat voorkoms noodsaaklik is uit. Persoonlikheid kan ook aantreklik wees en 
voorkoms voorkeure wissel – sommige mense hou van bessies op hulle koek en ander 
verkies dalk aarbeie. Dit gaan oor jou smaak. Dink of dit meer belangrik is hoe iemand lyk 
as hoe hulle jou behandel.
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Opsomming

• Ons het ondersoek ingestel na waarvan ons in ’n seksmaat hou deur die metafoor van 
die bak van ’n koek te gebruik. Jy behoort nou ’n beter begrip te hê oor die noodsaaklike 
of “moet hê” eienskappe wat jy in ’n seksmaat en verhoudings wil hê en die eienskappe 
wat ideaal is, maar nie noodsaaklik nie. Deur op hierdie manier te dink oor die kies van 
’n seksmaat en die bou van ’n verhouding kan jy jou help om keuses te maak om ’n 
verhouding met ’n spesifi eke persoon te begin, of om voort te gaan met ’n verhouding 
met ’n spesifi eke persoon, of oor dinge wat jy graag wil verander in ’n verhouding.

• Miskien is dit vir jou belangrik om ’n seksmaat te hê wat omgee, eerlik is, ’n goeie sin vir 
humor het, en skool toe gaan. Hierdie mag die noodsaaklike eienskappe vir jou wees om 
’n omgee en pret verhouding te bou. Miskien sou jy regtig hou van ’n seksmaat wat baie 
aantreklik is, aan sport deelneem en goed aantrek. Hierdie eienskappe mag meer van 
die versiersel en versiering wees; hulle mag moontlik nie noodsaaklik vir jou wees nie. So 
selfs as hy of sy nie ’n aantreklike atleet is wat goed aantrek nie, maar omgee, eerlik is, ’n 
goeie sin van humor het, en skool toe gaan, dan kan jy steeds met die persoon die soort 
verhouding bou wat jy wil hê. Wat as jy ’n aantreklike persoon ontmoet wat goed aantrek, 
maar wat oneerlik is en gemeen is en mense terg? Kan jy steeds ’n “koek” hê, wanneer al 
wat jy het versiering en kersies is? Dit is onwaarskynlik dat jy die omgee verhouding wat jy 
wil hê met hierdie persoon kan bou omdat sy of hy nie al die of die absolute noodsaaklike 
eienskappe het wat vir jou belangrik is nie.

• Miskien is gewelddadige of aggressiewe mense, of baie ouer mense nie seksmaats met 
wie ons gemaklik of veilig sou wees nie. Hierdie mag die “slegte” bestanddele wees wat 
ons koek bederf.

DEEL 3 : AFSLUITING

Opsomming

• Vandag het ons gedink oor die belangrike of noodsaaklike eienskappe wat elkeen van 
julle in ’n seksmaat sal wil hê. Hierdie oefening is ’n belangrike beginpunt, omdat jy nou 
jou eie “noodsaaklike bestanddele” en “ideale ekstra bestanddele” vir ’n seksmaat kan 
identifi seer. Deur te weet wat jy nodig het en wat jy graag wil hê sal jou help om besluite 
te neem om met ’n spesifi eke persoon uit te gaan.

• Volgende les gaan ons ’n paartjie ontmoet by wie ek dink julle aanklank sal vind – hulle 
name is John en Janine.

• Ek sien uit daarna om julle weer volgende week te sien!

• Dankie vir jou deelname in die klas vandag – dit is wonderlik om almal se insette te hê 
sodat ons die klas kan geniet en van mekaar kan leer.
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PREPARE PROJEK
EENHEID D - Verhoudings

Sessie 8 : Ontmoet John en Janine

SESSIE 8 : ONTMOET JOHN EN JANINE
In hierdie les sal leerders ’n geïllustreerde boekie sien getitel John en Janine. In 
hierdie boekie sal John en Janine en hul vriende gekonfronteer word met baie 
van die probleme wat adolessente verhoudings versuur – alkohol, ’n gebrek aan 
kommunikasie, druk om seks te hê wanneer hulle nie reg is nie, en geweld. Leerders 
sal gevra word om die boekie noukeurig te lees en bereid te wees om sommige 
van die kwessies waarmee John en Janine te kampe het, te bespreek.

DEEL 1. Opening

AKTIWITEIT 8.1:
• Hersien en Oorsig

Uitkoms 3:
Sosiale Ontwikkeling 
• Evalueer veranderinge in 

kultuurnorme en -waardes ten 
opsigte van persoonlike en 
gemeenskapsake krities.

• Bespreek die skending van 
menseregte en beplan 
teenstrategieë.

Uitkoms 3:
Persoonlike Ontwikkeling 
• Refl ekteer oor toepaslike 

gedrag in verskillende soorte 
interpersoonlike verhoudings.

• Bespreek toepaslike manier om 
verhoudings te inisieer,volhou 
en te beëindig.

• Stel ’n aksieplan op om 
probleemoplossings-
vaardighede in ’n persoonlike 
konteks toe te pas.

• Verstaan die belangrikheid van 
kommunikasie in ’n verhouding.

• Toon beter insig van die 
probleme wat alkohol in ’n 
verhouding kan veroorsaak.

• Verstaan dat 
verhoudingsgeweld meer 
beteken as om net jou 
seksmaat te slaan.

• Identifi seer dwingende 
maniere om iemand te druk 
om seks te hê en ontwikkel 
toepaslike en selfgeldende 
antwoorde daarop.

DEEL 2. 
Ontmoet John en Janine

AKTIWITEIT 8.2:
• Lees John en Janine boekie

Sessie uiteensetting
Lewensoriëntering

Leeruitkomste Sessie doelwitte

DEEL 3. Afsluiting
• Opsomming

Materiaal benodig:

• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF wit bord en penne
• John and Janine prentverhale
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PREPARE PROJEK
EENHEID D - Verhoudings

Sessie 8 : Ontmoet John en Janine

 Wenke vir fasiliteerder

• Om te verseker dat leerders al die onderliggende temas in die John en Janine 
boekie begryp, sal dit dalk nodig wees dat hulle die boekie meer as een keer lees. 
Nadat die boekie gelees is, probeer om almal by die bespreking te betrek. Maak 
seker dat al die leerders in staat is om die boekie te lees. As daar leerders is wat nie 
die storie volg nie, stop en gee aan die hele klas ’n oorsig waaroor die boekie gaan. 
Vra miskien die leerders om dele van die storie oor te vertel.

DEEL 1 : OPENING
Verwelkom almal by die klas en inisieer die openingsaktiwiteit.

AKTIWITEIT 8.1 : Hersien en Oorsig

Kort hersiening van die vorige les: In die vorige les het ons gesels oor die idee van ’n 
“verhoudingskoek” wat ons help om die noodsaaklike of “moet hê” eienskappe en 
die ekstra eienskappe te identifi seer wat ons graag in ’n seksmaat, waarmee ons in ’n 
verhouding is, wil hê.

Kort beskrywing van vandag se les: In vandag se les gaan ons gesels oor hoe John en 
Janine, die held en heldin van die prentverhaal, probleme hanteer. Julle sal gevra word 
om addisionele oplossings vir die probleme waarmee hulle en hul vriende gekonfronteer 
word, te genereer.

DEEL 2 : ONTMOET JOHN EN JANINE
Ons gaan ’n prentverhaal lees oor ’n jong paartjie genaamd John en Janine. 
Ons sal hul vriende ontmoet en leer oor probleme wat hulle het in hul verhouding. 
Sodra jy die prentverhaal gelees het, sal ons hulle, hul verhouding en hul probleme 
bespreek.

AKTIWITEIT 8.2 : Reageer op druk  15 minute

Aanwysings

• Lees die prentverhaal.
• Sê aan die leerders om dit vir ’n tweede keer te lees om sekere probleemareas in hierdie 

verhouding te identifi seer. Probleemareas sluit in: alkohol, kommunikasie in verhoudings, 
druk om seks te hê en geweld. Op hierdie manier sal ’n deel van die leerders in staat wees 
om die bespreking te lei en te reageer op die vrae in volgende aktiwiteit.

• Gebruik die sneller vrae om die bespreking oor die prenteboek te inisieer.
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PREPARE PROJEK
EENHEID D - Verhoudings

Sessie 8 : Ontmoet John en Janine

VRAE VIR KLASBESPREKING
• Gaan John en Janine al lank uit? Wat is ’n lang tyd vir tieners soos julle?
• Wat is die eerste voorbeeld van hoe hulle nie goed kommunikeer nie?
• Het Janine gekies om alkohol te drink by die partytjie? Wat van haar vriende?
• Wat was die redes wat hulle gegee het om te drink? Nie te drink nie?
• Praat die ouer seuns met respek oor die meisies? Gee ’n voorbeeld asseblief.
• Wat doen Janine nadat sy en John baklei het? Hoe reageer John?
• Dink jy John se reaksie was gepas? Waarom of waarom nie?
• John wil seks hê met Janine. Is dit wat sy wil hê? Voel jy dat John haar besluit gerespekteer het?
• Voel jy dat Janine gereed is vir ’n ernstige verhouding? Waarom of waarom nie?
• Voel jy dat John gereed is vir ’n ernstige verhouding? Waarom of waarom nie?
• Gee ’n paar voorbeelde van hoe hul vriende positiewe advies en ondersteuning gegee 

het? Wanneer was hul raad nie nuttig nie?
• Dink jy John verstaan wat geweld is? Waarom of waarom nie?
• Was dit wat Janine vir hom gesê het oor sy gewelddadige gedrag selfgeldend? Verduidelik.

SLEUTELIDEES
• In gesonde en gelukkige verhouding respekteer seksmaats mekaar. In hierdie prentverhaal 

was daar gevalle waar beide John en Janine nie respekvol teenoor mekaar was. Hulle het 
nie altyd eerlik en reguit met mekaar gekommunikeer nie. Hulle het ook nie gedink hoe 
hulle gedrag dalk ander kan affekteer nie.

• Om volwasse verhoudings te ontwikkel is ’n leerervaring. Die probleme wat John en Janine 
ervaar het, is soortgelyk aan die probleme wat baie Suid-Afrikaanse jeug vandag ervaar. 
Om daardie probleme te identifi seer en toepaslike strategieë daarvoor te ontwikkel, is ’n 
teken van ’n volwasse verhouding.

SKAKEL: Sessiese 4 & 5: Wat is die magsdinamika in John en Janine se verhouding? Weerspieël 
hul gedrag geslagnorme? Daag ons advies aan hulle, hierdie norme uit?

SKAKEL: Sessiese 2 & 3: Hoe kommunikeer John en Janine met mekaar?

DEEL 3 : AFSLUITING
Kondig aan dat die klas amper verby is en begin met afsluitingsaktiwiteite.

Opsomming  2 minute
• Vandag het ons gesels oor algemene probleme in adolessente verhoudings. Die karakters 

in die prentverhaal het sommige van hierdie probleme vir ons lewendig gemaak.
• In die volgende les gaan ons fokus op die impak van alkohol misbruik en optredes van 

geweld op verhoudings.
• Ek sien uit daarna om julle weer volgende week te sien!
• Dankie vir jou deelname in die klas vandag – dit is wonderlik om almal se insette te hê 

sodat ons die klas kan geniet en van mekaar kan leer.
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PREPARE PROJEK
EENHEID D - Verhoudings

Sessie 9 : Herken en Hanteer Probleme in Verhoudings: 
Alkohol en Geweld

SESSIE 9 :  HERKEN EN HANTEER PROBLEME IN VERHOUDINGS: 
ALKOHOL EN GEWELD

 Tydens die les sal leerders die soort dinge wat in die pad kom van ’n gelukkige 
verhouding ondersoek. Hierdie konsepte word gekoppel aan vorige besprekings 
oor die tipe verhoudings wat individue van wil deel wees en die tipe seksmaat 
wat hulle graag sou wou hê. Hulle sal nadink oor John en Janine se storie en 
omstandighede wat hulle moes leer hanteer. In hierdie eenheid sal veral gefokus 
word op die negatiewe impak van geweld en alkohol op verhoudings.

 Wenke vir fasiliteerder
• Dit is belangrik om die ‘Rolspel Wenke’ uitdeelstuk na te gaan voordat leerders gevra

word om in kleiner groepe te verdeel. Moedig leerders aan om vrae te vra en enige
bekommernisse oor rolspel aktiwiteit te deel. Beklemtoon dat die dialoog iets moet 
wees waarmee ander jongmense kan identifi seer – en dat slang, maar nie vloekwoorde
nie, toegelaat word. Bedaar leerders se vrees om voor in die klas te staan om hulle 
dialoog op te voer – herinner hulle dat daar geen professionele akteurs in die klas is 
nie, net vriende en hul portuurgroep wat almal dieselfde bekommernisse deel.

Materiaal benodig:
• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF wit bord en penne
• John en Janine prentverhale

DEEL 1. Opening

AKTIWITEIT 9.1:
• Hersien en Oorsig

Uitkoms 3:
Persoonlike Ontwikkeling 
• Refl ekteer oor toepaslike 

gedrag in verskillende soorte 
interpersoonlike verhoudings.

• Bespreek toepaslike manier om 
verhoudings te inisieer, volhou 
en te beëindig.

• Stel ’n aksieplan op om 
probleemoplossings-
vaardighede in ’n persoonlike 
konteks toe te pas.

• Identifi seer verhoudings-
probleme wat verband hou 
met geweld en alkohol.

• Verstaan die verskil om in ’n 
gelukkige, gesonde verhouding
te wees en om in een te wees
wat beheer word deur eksterne
faktore, soos geweld en alkohol.

• Oefen om verhoudingsprob-
leme aan tespreek en op te los 
deur selfgeldende kommuni-
kasievaardighede te gebruik.

DEEL 3. 
Hoe om geweld en alkohol in 
verhoudings te hanteer

AKTIWITEIT 9.2:
• Rolspel: Alkohol oorheers

AKTIWITEIT 9.3:
• Geen verskoning vir geweld

Sessie uiteensetting
Lewensoriëntering

Leeruitkomste Sessie doelwitte

DEEL 4. AFSLUITING
• Opsomming

DEEL 2. Wenke vir rolspel
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PREPARE PROJEK
EENHEID D - Verhoudings

Sessie 9 : Herken en Hanteer Probleme in Verhoudings: 
Alkohol en Geweld

DEEL 1 : OPENING 
Verwelkom almal by die klas en inisieer die openingsaktiwiteit.

AKTIWITEIT 9.1 : Hersien en Oorsig  3 minute

Kort hersiening van die vorige les: In die vorige les het ons vir John en Janine ontmoet 
en geleer oor algemene probleme in tiener verhoudings. Ons het bespreek hoe om 
daardie dinge wat ’n verhouding kan verwoes te herken en strategieë geïdentifi seer 
hoe om van hierdie probleme te hanteer.

Kort beskrywing van vandag se les: In vandag se les gaan ons gesels oor hoe alkohol 
en geweld probleme in verhoudings kan veroorsaak. Ons gaan as ’n klas van rolspel 
gebruik maak om uit te beeld hoe om hierdie probleme te identifi seer en ’n paar dinge 
probeer wat kan help in sulke situasies.

DEEL 2 : WENKE VIR ROLSPEL
Ons gaan vandag in die klas verskillende situasies opvoer deur rolspel. Ons gaan 
deur die “Rolspel Wenke” bladsy werk om julle te help om die doelwitte beter te 
verstaan en om beter rolspel leerders te wees.

Wat is rolspel?  5 minute

• Rolspel is ’n kort opvoeringtjie wat aan leerders ’n kans bied om nuwe vaardighede aan te 
leer of oues te oefen.

• Rolspel is kort en tot die punt – miskien korter as wat gesprekke in die werklike lewe mag 
wees.

• Rolspel behels twee of meer karakters wat ’n bepaalde saak of probleem bespreek.

• Leerders wat karakters speel in ’n rol, speel toneel - dit is nie regtig wie hulle is nie. Maar 
deur ’n rol te speel kry hulle ’n kans om te leer hoe om ’n nuwe situasie te hanteer.

• Dink oor jou lyftaal – onthou ons kommunikeer baie wat ons sê deur die gebruik van ons lyf.

• Die rolspel moet ’n maksimum van 4 minute lank wees.



71

PREPARE PROJEK
EENHEID D - Verhoudings

Sessie 9 : Herken en Hanteer Probleme in Verhoudings: 
Alkohol en Geweld

DEEL 3 : HANTERING VAN GEWELD EN ALKOHOL IN VERHOUDINGS

AKTIWITEIT 9.2 : Rolspel  15 minute

Aanwysings
• Vra vir ’n paar vrywilligers en maak seker daar is meisies en seuns in elke groep vir die rolle 

van John en Janine. Hulle sal begin om die toneel op te voer en wys hoe hulle die situasie 
anders sou hanteer.

Laat vrywilligers een van die onderstaande scenario’s kies:
• Bladsy 56: Toneel waar Janine onder druk geplaas word om alkohol te drink. [Oefen 

vriende druk uit op ander vriende om te drink? Wat as sy nie ’n drankie aanvaar nie?]
• Bladsy 58: Toneel waar John Janine benader en haar wegtrek. Hulle kan ’n ander manier 

waarop John die aangeleentheid hanteer opvoer en dit dan vir die klas aanbied.

Doelwitte van rolspel:
• Om te beskryf hoe alkohol ’n probleem in die verhouding is
• Om te wys hoe die hoofkarakters die probleem wat alkohol skep, kan ontdek
• Om moontlike maniere te verken waarop die karakters kan kommunikeer oor hierdie 

alkohol-verwante probleme
• Om ’n rolspel te skep waar die karakters goed kan voel oor die manier waarop hulle die 

probleem aangespreek het.

                                  KLASBESPREKING  20 MINUTE

Sodra die leerders klaar is met die rolspel, herhaal die stories wat hulle vertel het. Bedank 
hulle dat hulle vrywillig deelgeneem het en laat die klas vir hulle hande klap. Sê vir die 
leerders dat hulle meer oor die storie moes dink deur na die rolspel te kyk. Volg met ’n 
klasbespreking vir almal.

• Hoe speel alkohol ’n rol in hierdie storie?
• Hoe dink jy het John die situasie in die prentverhaal hanteer? Was dit goed?
• Wat dink jy van die manier waarop die groep die situasie hanteer het?
• Het iemand ander voorstelle, veral selfgeldende maniere om dit te hanteer?
• Het John die reg om Janine te vertel hoe sy mag dans? Het sy gefl irt? As sy fl irt, gee dit 

John die reg om haar rond te stoot of op haar te skree?
• John het gedrink – dink jy dit beïnvloed sy optrede? Is dit ’n verskoning om Janine seer te 

maak?
• Watter ander maniere kan alkohol probleme in verhoudings veroorsaak?
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PREPARE PROJEK
EENHEID D - Verhoudings

Sessie 9 : Herken en Hanteer Probleme in verhoudings: 
Alkohol en Geweld

Fasiliteerder kan nou die bespreking oor die boekie en die rolspel opsom.

• Beskryf die probleme wat alkohol geskep het in die verhoudings in die prenteverhaal 
en in die rolspel.

• Gee voorbeelde van strategieë om die probleem van drinkery aan te spreek.
• Herhaal dat terwyl alle mense wat drink nie gewelddadig raak nie, alkohol veroorsaak 

dat mense wat geneig is tot geweld, dikwels minder beheer oor hul gedrag het. Alkohol is 
nie die probleem nie, nog is dit ’n verskoning – maar dit speel ’n negatiewe rol in beide.

• Bespreek wat dit moeilik maak om iemand wat drink te konfronteer. Wat is ’n paar van 
die veiligste opsies?

SLEUTELIDEES
• Ons het reeds bespreek wat omgee verhoudings is (en die soort verhouding waarvan 

ons wil deel wees geïdentifi seer) en hoe belangrik dit is dat ’n verhouding met ’n kêrel 
of meisie ’n omgee verhouding is. Die manier hoe ons ’n seksmaat in ’n verhouding 
behandel is belangrik omdat ons wys dat ons omgee deur wat ons sê en doen. As jy 
werklik vir iemand omgee en ’n suksesvolle verhouding wil hê is dit belangrik dat jy altyd 
sy/haar behoeftes en gevoelens in ag neem voordat jy besluite neem. Agting vir jou 
seksmaat beteken nie dat jy net dinge doen waarmee hy/sy gelukkig sal wees ongeag 
hoe jy daaroor voel nie. Dit is belangrik om ’n balans tussen jou en jou seksmaat se 
behoeftes en wense te handhaaf en dat jy doen wat vir julle al twee gesond is.

• Daar is maniere om probleme in verhoudings te hanteer sonder om geweld te gebruik, 
deur byvoorbeeld selfgeldende kommunikasie vaardighede te gebruik om jouself uit te 
druk en sodoende probleme op ’n konstruktiewe wyse te hanteer.

• Hoe kan ’n verhouding geaffekteer word as die reëls oor drinkery gebreek word. Indien 
iemand nie sy/haar drinkery kan beheer nie, begin dit om jou lewe en jou verhoudings oor 
te neem. Hoe het alkohol in van die rolspel oorheers?

• Daar is geen verskoning vir die gebruik van geweld in verhoudings nie. Dink jy dat geweld-
dadige of skadelike optredes ’n aanvaarbare deel van ’n omgee verhouding is? Watter 
probleme veroorsaak geweld in ’n verhouding? Wie maak dit seer? Dink jy die karakters in 
julle rolspel of in John en Janine se storie was in staat om geweld effektief te hanteer?

• Die gebruik van alkohol verskoon nooit die gebruik van geweld nie – dit is steeds ’n keuse 
en jy het die verantwoordelikheid om nie dronk te word nie.

DEEL 4 : AFSLUITING
Kondig aan dat die klas amper verby is en begin met afsluitingsaktiwiteite.

Opsomming 
• Om te leer hoe om ’n gesonde, respekvolle, en gelukkige verhouding te hê verg deeglike 

oorweging en toewyding. Hierdie les het jou bekend gestel aan ’n paar dinge wat 
belangrik is om oor te dink.

• Rolspel is ’n prettige manier om vaardighede te oefen en demonstreer kwessies wat 
relevant kan wees in ons lewens. Byvoorbeeld, alkohol kan probleme in verhoudings skep.

• Jy kan jou geluk in jou verhouding bepaal deur te dink aan hoe jy oor jou seksmaat voel 
en of jou seksmaat die tipe persoon is met wie jy regtig tyd wil spandeer asook of jy die 
tipe seksmaat is wat jy graag wil wees. Met ander woorde, behandel julle mekaar met 
vriendelikheid en respek?
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PREPARE PROJEK
EENHEID D - Verhoudings

Sessie 10 : Herken en Hanteer Probleme in Verhoudings:
Kommunikasie Vaardighede en Druk om Seks te hê

SESSIE 10 :  HERKEN EN HANTEER PROBLEME IN 
VERHOUDINGS: KOMMUNIKASIE VAARDIGHEDE 
EN DRUK OM SEKS TE HÊ

Tydens hierdie les gaan leerders addisionele versperrings vir ’n gelukkige en gesonde 
verhouding bespreek. Hierdie konsepte gaan skakel met vorige besprekings oor 
die soort verhouding waarvan leerders deel wil wees en die soort seksmaat wat 
hulle wil hê. Hulle sal refl ekteer oor John en Janine se storie en die omstandighede 
wat hulle moes leer hanteer. Binne hierdie eenheid gaan leerders spesifi ek fokus 
op die negatiewe impak van swak kommunikasie en wanneer jou seksmaat jou 
druk om seks te hê.

Materiaal benodig:

• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF wit bord en penne
• Uitdeelstukke

DEEL 1. Opening

AKTIWITEIT 10.1:
• Hersien en Oorsig

Uitkoms 3:
Persoonlike Ontwikkeling 
• Refl ekteer oor toepaslike 

gedrag in verskillende soorte 
interpersoonlike verhoudings.

• Bespreek toepaslike manier om 
verhoudings te inisieer, volhou 
en te beëindig.

• Stel ’n aksieplan op om 
probleemoplossings-
vaardighede in ’n persoonlike 
konteks toe te pas.

• Identifi seer verhouding 
probleme wat verband hou 
met swak kommunikasie en die 
plaas van druk op ’n seksmaat 
om op sekere maniere op 
te tree waarmee hy/sy nie 
gemaklik is nie, insluitend die druk
 op ’n seksmaat om seks te hê.

• Verstaan dat wanneer jy nie 
op ’n respekvolle wyse sê 
hoe jy dink of voel nie, jy die 
sukses van ’n verhouding kan 
ondermyn.

• Herken hoe ’n seksmaat ’n 
ander een kan druk om seks te 
hê en ontwikkel strategieë om 
hierdie druk te hanteer.

• Oefen om verhoudings-
probleme te konfronteer en op 
te los deur van selfgeldende 
kommunikasie vaardighede 
gebruik te maak.

DEEL 2. 
Verhouding bevrediging: 
Kommunikasie vaardighede en 
druk om seks te hê

AKTIWITEIT 10.2:
• Rolspel aktiwiteit

AKTIWITEIT 10.3:
• Klasbespreking oor 

prentverhaal en rolspel 
opvoering van kommunikasie 
en kwessies oor druk

Sessie uiteensetting
Lewensoriëntering

Leeruitkomste Sessie doelwitte

DEEL 3. Afsluiting
• Opsomming
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PREPARE PROJEK
EENHEID D - Verhoudings

Sessie 10 : Herken en Hanteer Probleme in Verhoudings:
Kommunikasie Vaardighede en Druk om Seks te hê

DEEL 1 : OPENING 
Verwelkom almal by die klas en inisieer die openingsaktiwiteit.

AKTIWITEIT 10.1 : Hersien en Oorsig  3 minute

Kort hersiening van die laaste twee lesse: In Sessie 8 het ons vir Janine en John ontmoet 
en oor ’n paar algemene probleme in tiener verhoudings geleer. Ons het bespreek hoe 
om daardie dinge wat verhoudings kan vernietig te herken en strategieë identifi seer 
hoe om hierdie probleme te hanteer. In Sessie 9 het ons rolspel gebruik om ander 
tegnieke te demonstreer wat Janine en John kan gebruik in situasies waar geweld en 
alkohol probleme veroorsaak.

Kort beskrywing van vandag se les: Tydens die les gaan ons gesels oor hoe ’n 
verhouding nadelig beïnvloed word as jy nie praat oor hoe jy voel of sê wat jy dink nie. 
Ons gaan ook bespreek hoe mense druk op ander plaas om goed te doen wat hulle 
nie wil doen nie en hoe om op ’n selfgeldende wyse hierop te reageer. Ons gaan as ’n 
klas uitbeeld hoe om hierdie probleme te identifi seer deur van rolspel gebruik te maak 
en ’n paar strategieë probeer wat in sulke situasies kan help.

DEEL 2 :  VERHOUDING BEVREDIGING: KOMMUNIKASIE 
VAARDIGHEDE EN DRUK OM SEKS TE HÊ

Rolspel oorsig

• Vra leerders hoe hulle gevoel het om aan die rolspel van die vorige les deel te neem. 
Prosesseer enige bekommernisse wat hulle mag hê, voordat jy aanbeweeg na die 
bekendstelling van vandag se rolspel onderwerpe.

• Prys leerders vir dit wat hulle in die vorige les goed gedoen het (die skryf van tekste, die 
oordra van die dialoog, insigryke vrae wat hulle tydens die besprekings gevra het ens.)
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PREPARE PROJEK
EENHEID D - Verhoudings

Sessie 10 : Herken en Hanteer Probleme in Verhoudings:
Kommunikasie Vaardighede en Druk om Seks te hê

AKTIWITEIT 10.2 : Rolspel aktiwiteit   12-14 minute

Aanwysings

• Vra vir nog ’n stel vrywilligers om hierdie aktiwiteit te lei (dit kan reeds die vorige week 
gedoen word). 

Rolspel opsies (kommunikasie of druk om seks te hê)
• Toneel: Bladsy 45 waar John vir Janine sê hulle kan na die volgende vlak van hulle 

verhouding beweeg. Vra leerders om die toneel te begin soos dit in die prentverhaal is, 
maar fokus op wat met ’n verhouding gebeur as daar druk op iemand geplaas word. 
Stel idees oor respek en omgee bekend.

• Toneel: Bladsy 55 waar John en Janine mekaar oor en weer SMS. Hulle is besig om te 
“praat”, maar luister hulle na wat die ander een se? Begin die rolspel met praat (i.p.v. 
SMS) en demonstreer ’n gesprek waar hulle na mekaar luister en op maniere reageer wat 
omgee en respek toon.

Doelwitte van die rolspel:

• Om te beskryf hoe belangrik kommunikasie in ’n verhouding is.
• Om te demonstreer hoe die hoofkarakters die probleem wat gebrekkige kommunikasie 

veroorsaak, kan ontdek.
• Om te bespreek dat dit moeilik is om oor sensitiewe onderwerpe te praat – veral as jy nie 

seker is wat jou seksmaat dink of voel nie.

 KLASBESPREKING
Vrae vir bespreking:
• Verander die manier hoe die groep die rolspel uitgevoer het wat later in die prentverhaal 

gebeur? Hoe?
• Waar het die kommunikasie misverstand tussen John en Janine begin?
• Wat beteken dit dat John vir Janine ’n geskenk gee?
• Hoekom is dit belangrik om duidelik oor seks en grense te kommunikeer?
• Dink julle John het Janine se besluit om nie seks te hê nie, gerespekteer?
• Dink jy Janine is reg vir ’n ernstige verhouding? Hoekom of hoekom nie?
• Dink jy John is reg vir ’n ernstige verhouding? Hoekom of hoekom nie?
• Verwys na bladsy 49, “As ’n meisie dronk is, sal sy nie eers die verskil weet nie”. Stem jy 

saam/is dit OK?
• Beskryf die probleme wat deur gebrekkige kommunikasie veroorsaak is in die verhouding 

tydens die rolspel.
• Gee voorbeelde en strategieë hoe die kommunikasie kanale oopgemaak kan word.
• Bespreek presies wat dit is wat dit so moeilik maak om oor onderwerpe soos seks en die 

gebruik van kondome te praat. Hoe kan jy so ’n gesprek aan die gang sit?
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PREPARE PROJEK
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Sessie 10 : Herken en hanteer probleme in verhoudings:
Kommunikasie Vaardighede en Druk om Seks te hê

SLEUTELIDEES 
• Kommunikasie is die kern van ’n verhouding. As jy nie met jou seksmaat kommunikeer nie, 

hoe sal jy weet wat hy/sy regtig dink en voel? As jy nie hierdie dinge weet nie of nie die 
tyd neem om dit te leer nie, is jy regtig in ’n verhouding?

• Die eerste rolspel handel oor John en Janine wat leer om met mekaar te praat. Wat 
beteken dit vir ’n verhouding om oor idees, gedagtes en gevoelens te praat? Is daar 
enige nadele aan hierdie soort gesprekke verbonde?

• Druk kom voor in verskeie vorme. Dit kan beteken dat jou seksmaat elke dag sê hy/sy wil 
graag seks hê. Of dit kan meer subtiel wees, soos om jou vriend/in te oorreed om jou te 
vertel dat al die meisies seks het – of dit waar is of nie. In hierdie les kom die druk van die 
verwagting van terugbetaling. As hy vir jou ’n R20 geskenk gee en seks daarvoor verwag, 
is daar waarskynlik ’n probleem. Jy het nie vir die geskenk gevra nie en sou dit dalk nie 
aanvaar het, as jy geweet het hy verwag seks daarvoor nie.

Opsomming
• Weer is rolspel ’n lekker manier om vaardighede te oefen en kwessies te demonstreer 

wat relevant is in ons lewens. Een van die kwessies wat probleme tussen John en Janine 
veroorsaak het, is ’n gebrek aan kommunikasie.

• Watter kommunikasie probleme het John en Janine in die prentverhaal gehad? Watter 
kommunikasie probleme het hulle in die rolspel gehad?

• Het dinge beter geword vir John en Janine? Het hulle begin kommunikeer? Beskryf vir die 
klas hoe hulle begin kommunikeer het, óf in die prentverhaal óf in die rolspel.

• Wie het probeer om die ander persoon te druk om seks te hê in die John en Janine 
prentverhaal? Hoe het dit afgeloop? Was dit dieselfde in die rolspel?

DEEL 3 : AFSLUITING
Kondig aan dat die klas amper verby is en begin met afsluitingsaktiwiteite.

Opsomming
• In die laaste drie lesse het ons baie geleer oor verhouding probleme, insluitend hoe om 

hierdie probleme te identifi seer sowel as verskeie strategieë om daarop te reageer.
• Vandag het ons geleer hoe om probleme wat te make het met ’n gebrek aan 

kommunikasie en druk om deel te neem aan seksuele aktiwiteite, waaraan ons nie wil 
deelneem nie, te hanteer. Ons het veral gefokus om ons selfgeldende kommunikasie 
vaardighede te gebruik om ons seksmaat met hierdie kwessies te konfronteer, maar ook 
om altyd te onthou om ons veiligheid eerste te stel.

• In die volgende les gaan ons leer hoe om ’n gelukkige en ongelukkige verhouding te 
herken, oorweeg of ’n ongelukkige verhouding na ’n gelukkige verhouding verander 
kan word en hoe om verhoudings op ’n respekvolle wyse te beëindig wanneer hulle nie 
verbeter kan word nie.

• Ek sien uit daarna om julle weer volgende week te sien! Dankie vir jou deelname in die klas 
vandag – dit is wonderlik om almal se insette te hê sodat ons die klas kan geniet en van 
mekaar kan leer.
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Sessie 11 : Hoe weet jy of jy Gelukkig is in ’n Verhouding?

SESSIE 11 :  HOE WEET JY OF JY GELUKKIG IS IN ’N VERHOUDING?
In hierdie les sal leerders oor hul eie geluk en geriefsvlak binne ’n verhouding 
refl ekteer. Hulle sal onderskei tussen probleme waaraan gewerk en/of opgelos 
kan word en daardie probleme wat aandui dat ’n verhouding eerder beëindig 
moet word. Leerders sal aangemoedig word om die verhouding te assesseer deur 
die persoonlike kriteria wat hulle in vorige lesse opgestel het (Persoonlike padkaart 
– Sessie 1; Omgee verhoudings – Sessie 6; Kies van ’n seksmaat – Sessie 7; Hanteer 
probleme in ’n verhouding – Sessie 9 en 10). Hulle moet ook aangemoedig word 
om selfgeldende kommunikasie vaardighede te gebruik (Sessie 3) in beide die 
verbetering of beëindiging van ’n verhouding. Laastens sal leerders bespreek wat 
gebeur nadat ’n verhouding beëindig is.

DEEL 1. Opening

AKTIWITEIT 11.1:
• Hersien en Oorsig

Uitkoms 3:
Persoonlike Ontwikkeling 
• Refl ekteer oor toepaslike 

gedrag in verskillende soorte 
interpersoonlike verhoudings.

• Bespreek toepaslike manier om 
verhoudings te inisieer, volhou 
en te beëindig.

• Ontwikkel vaardighede om hul 
verhouding en die probleme 
binne daardie verhouding te 
assesseer.

DEEL 2. 
Hoe weet ek wanneer ek 
gelukkig is in ’n verhouding?

AKTIWITEIT 11.2:
• Dink oor verhoudings. Hoe 

weet ek dat ek gelukkig is? Hoe 
weet ek dat ek ongelukkig is?

Uitkoms 3:
Persoonlike Ontwikkeling 
• Refl ekteer oor toepaslike 

gedrag in verskillende soorte 
interpersoonlike verhoudings.

• Bespreek toepaslike manier om 
verhoudings te inisieer, volhou 
en te beëindig.

• Bedink respekvolle en gesonde 
antwoorde tot probleme in 
verhoudings.

• Ontwikkel vaardighede om ’n 
verhouding op ’n respekvolle 
wyse te beëindig.

• Ontwikkel maniere om die 
beëindiging van ’n verhouding 
te hanteer.

DEEL 3. 
Beweeg van ongelukkig na 
gelukkig

AKTIWITEIT 11.3:
• Verbeter verhoudings

AKTIWITEIT 11.4:
• Beëindig verhoudings

Uitkoms 3:
Persoonlike Ontwikkeling 
• Stel ’n aksieplan op om 

probleemoplossings-
vaardighede in ’n persoonlike 
konteks toe te pas.

• In staat om advies te 
verskaf oor waar om hulp vir 
gewelddadige verhoudings te 
verkry.

DEEL 4. 
Waar om hulp te kry

AKTIWITEIT 11.5:
• Hersien ‘Kry Hulp’ uitdeelstuk

Sessie uiteensetting
Lewensoriëntering

Leeruitkomste Sessie doelwitte

DEEL 5. Afsluiting
• PREPARE Portfolio Oefening

• Opsomming
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PREPARE PROJEK
EENHEID D - Verhoudings

Sessie 11 : Hoe weet jy of jy Gelukkig is in ’n Verhouding?

Assesseringsopdrag:

• PREPARE Portefeulje Oefening
Leerders moet nog ’n portefeulje-oefening tuis voltooi. Hierdie opdrag sal aan hulle die 
geleentheid gee om dit wat hulle geleer het toe te pas. Dit sal bepunt word as deel 
van hulle LO punt. In hierdie oefening skryf hulle ’n brief aan Sis Dolly en verduidelik die 
probleme wat hulle in ’n verhouding ervaar. Hulle moet dan ’n antwoord van Sis Dolly 
skryf wat haar ekspertadvies gee oor hoe om hierdie probleem te hanteer. Leerders kan 
tot 20 punte kry vir hierdie oefening.

Materiaal benodig:

• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF wit bord en penne
• Uitdeelstukke

 Wenke vir fasiliteerder

• Onthou om te beklemtoon dat jou persoonlike veiligheid eerste kom, al kom dit 
dalk op die een of ander manier voor asof jy nie respek toon nie – veral binne 
die konteks waar ’n verhouding beëindig word. Om aksie te neem om onsself te 
beskerm is ’n teken van respek aan onsself, al kom dit voor asof ons nie die ander 
persoon respekteer nie.

• Wanneer veiligheid bespreek word, moet jy onthou dat leerders nog nie die 
kwessie van geweld in die program bespreek het nie. Jy sal jou fokus op veiligheid 
moet kontekstualiseer deur die hoë vlakke van geweld teen vroue in Suid-Afrika 
te noem. Beklemtoon dat ons saam met die bevordering van veiligheid ook nie-
gewelddadige gedrag wil bevorder.
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Sessie 11 : Hoe weet jy of jy Gelukkig is in ’n Verhouding?

DEEL 1 : OPENING
Verwelkom almal by die klas en inisieer die openingsaktiwiteit.

• Herinner leerders dat die laaste drie lesse oor John en Janine en probleme in hul 
verhouding gehandel het.

• Noem dat die probleme waarmee hulle gekonfronteer is soortgelyk is aan die probleme 
waarmee baie Suid-Afrikaanse leerders gekonfronteer word.

• In die les sal leerders aangemoedig word om te dink oor wanneer hulle gelukkig en 
ongelukkig in verhoudings was. Hulle sal gevra word om oor toepaslike, nadenkende en 
veilige maniere te dink om ’n verhouding te beëindig.

• Daar sal aandag gegee word aan hulpbronne vir hulp waarvan hulle dalk nie bewus is nie.

AKTIWITEIT 11.1 : Hersien en Oorsig  5 minute

Kort hersiening van die vorige les: In die vorige twee lesse het ons gefokus op 
tevredenheid binne verhoudings en hoe om probleme respekvol te hanteer. Ons het 
ook kwessies oor seks, alkohol en dwelms in ’n verhouding ondersoek. Ons het bespreek 
hoe om op hierdie situasies te reageer deur selfgeldende kommunikasie vaardighede, 
ander vaardighede en konsepte waarvan ons in die program geleer het, te gebruik.

Kort beskrywing van vandag se les: Vandag gaan ons gesels oor gelukkigheid en 
ongelukkigheid in verhoudings en hoe om selfgeldende kommunikasie te gebruik om 
verhoudings te verbeter en hoe om verhoudings respekvol te beëindig as hulle nie 
verbeter kan word nie.

 Wenke vir fasiliteerder

• Onthou om verandering of poging tot verandering wat konsekwent is met die 
program, te versterk deur goeie gedrag te prys – insluitend klas deelname.

• Beklemtoon kerntemas van die program, soos aksies wat respek vir onsself en 
ander toon, veiligheid, geslag gelykheid, selfgeldende kommunikasie vaardighede 
en menseregte en verantwoordelikheid.
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Sessie 11 : Hoe weet jy of jy Gelukkig is in ’n Verhouding?

DEEL 2 : HOE WEET JY OF JY GELUKKIG IS?
Verduidelik dat ons oor strategieë gaan gesels wat ons kan gebruik om ’n 
verhouding te verbeter. Later gaan ons gesels oor redes waarom ons kies om met 
iemand uit te maak.

AKTIWITEIT 11.2 : Hoe weet jy of jy gelukkig is?   10 minute

• In die vorige twee lesse het ons gesels oor verskillende probleme wat in tiener verhoudings 
plaasvind. Ons het ook bespreek hoe van hierdie probleme op verskillende maniere 
geadresseer kan word.

• Vra leerders om na die uitdeelstuk te kyk wat begin met “Dink oor”. Wys daarop dat dit 
leerders vra om aan ’n geleentheid te dink toe hulle gelukkig was met hulle kêrel/meisie 
(of vriende indien hulle nog nie ’n kêrel/meisie gehad het nie). Vra hulle om te refl ekteer 
op hierdie gedagtes en te besin oor wat dit is wat hulle gelukkig gemaak het.

• Die fasiliteerder moet vrywilligers vra om met die klas te deel wat hulle gelukkig gemaak 
het en hulle antwoorde op die manlike en vroulike kolomme op die fl ipkaart aantoon.

• Teken die gedrag en gevoelens wat dit gegenereer het aan, eerder as die fyn 
besonderhede oor wat hulle gelukkig gemaak het, sodat die lys nie te lank is nie.

• Vergelyk die twee geslags en bespreek ooreenkomste en verskille.
• Vra dan die klas om aan ’n geleentheid te dink toe hulle baie ongelukkig gevoel het met 

hulle kêrel/meisie. Hierdie keer kan hulle vertel wat hulle al van ongelukkige situasies in 
verhoudings van ander mense gehoor het, indien hulle nie ’n kêrel/meisie al gehad het 
nie. Vra hulle om te refl ekteer oor wat dit is wat die situasies ongelukkig gemaak het.

• Die fasiliteerder moet vir vrywilligers vra om met die klas te deel wat hulle ongelukkig 
gemaak het en die antwoorde op die manlike en vroulike kolomme op die fl ipkaart 
aantoon.

• Vergelyk die twee kolomme en dan die twee fl ipkaarte. Wat sê dit vir ons oor wat ons 
gelukkig maak in ’n verhouding? Kan een seksmaat gelukkig wees as die ander een 
seergemaak of ongelukkig is?

 KLASBESPREKING
• Hoe lyk gelukkig?

• Hoe weet jy as jy nie gelukkig is nie?

• Beskryf wat dit behels om gemaklik te wees met jou seksmaat.

• Hoe voel dit om gedruk te word om dinge te doen waarvoor jy nog nie reg is nie?

• Hoekom is dit belangrik om die vryheid te hê om uit te druk hoe jy voel sonder die vrees 
dat jy gespot gaan word?

• Hoe belangrik is dit om gerespekteer te voel en na geluister te word?
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PREPARE PROJEK
EENHEID D - Verhoudings

Sessie 11 : Hoe weet jy of jy Gelukkig is in ’n Verhouding?

DEEL 3 : BEWEEG VAN ONGELUKKIGHEID NA GELUKKIGHEID

AKTIWITEIT 11.3 : Verbeter verhoudings   15 minute

• In hierdie oefening gaan ons dink wat ons vir mense wat ongelukkigheid ervaar (soos op 
die fl ipkaart) kan voorstel. Kies ’n ernstige oorsaak van ongelukkigheid van die lys en vra 
die klas:

• Wat is die kêrel en meisie in die paartjie se opsies om van ongelukkigheid na 
gelukkigheid te beweeg? Skryf dit op ’n ander blad of fl ipkaart.

• Herhaal die oefening 3 of 4 keer en gebruik elke keer ’n situasies van ongelukkigheid.

• Die hoop is dat die oplossings wat tydens die klasbespreking gegee is, die volgende sal 
insluit: selfgeldende kommunikasie om die gevoelens en die probleem te bespreek, die 
gebruik van ander maniere om die probleem op te los en as nie een van dit moontlik is 
nie – die beëindiging van die verhouding. Dit is belangrik om te beklemtoon dat mans 
en vroue soms nie gelukkig saam is nie en dat hulle in staat moet kan wees om die 
verhouding te beëindig.

SLEUTELIDEES

POTENSIËLE REDES OM DIE VERHOUDING TE BEËINDIG:

• Geweld (emosionele, fi siese of seksuele)

• Verskil oor seksuele grense

• Alkohol en dwelm misbruik

• Verneuk

• Oneerlikheid of jok

• Verveeldheid

• Baie bakleiery

• Stel in iemand anders belang

• Hoor gerugte oor jou seksmaat

• Jou vriende dink julle moet uitmaak

• Jou ouers dink julle moet uitmaak

• Jou seksmaat trek na ’n nuwe dorp of gaan na ’n nuwe skool

• Jou seksmaat het ’n ernstige ander kêrel/meisie of is getroud of gaan trou
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PREPARE PROJEK
EENHEID D - Verhoudings

Sessie 11 : Hoe weet jy of jy Gelukkig is in ’n Verhouding?

ONDERSKEI TUSSEN REDES OM UIT TE MAAK EN PROBLEME OM OP TE 
LOS

Om jou te help besluit of jy met iemand moet uitmaak of die probleem moet probeer 
oorkom, deur dit op ’n selfgeldende en respekvolle wyse te hanteer, oorweeg die 
volgende vrae:

• Ontstaan enige van die probleme weens die feit dat jou seksmaat nie sommige 
eienskappe wat vir jou belangrik is besit nie– jou noodsaaklike bestanddele?

• Is daar dinge wat jou seksmaat doen of aspekte van jou verhouding wat jou 
“verhoudingskoek” bederf (onthou die vrot eiers, sout en asyn)?

• Is dit die soort verhouding waarvan jy wil deel wees? Wat ontbreek? 

• Dui enige van die probleme daarop dat jou waardes gekompromitteer word of 
gekompromitteer kan word?

• Beteken enige van die probleme dat jy nie jou doelwitte of aspirasies sal kan verwesenlik 
indien jy met die verhouding voortgaan nie?

AKTIWITEIT 11.4 : Beëindig verhoudings  10 minute

Wat om te doen as ek nie een van die gelukkige gevoelens wat bo genoem word, besit 
nie. Verwys na die “Riglyne oor hoe om ’n verhouding te beëindig” in jou uitdeelstukke 
voor jy hierdie deel van die oefening begin.

• Oorweeg om oor jou gevoelens te praat om oplossings te vind
• Indien jy in ’n gewelddadige verhoudings is, kan jy aan die persoon ’n SMS stuur of hom/

haar bel, om jouself te beveilig.
• Vra leerders om ’n lys riglyne op te noem hoe om ’n verhouding op ’n respekvolle manier 

te beëindig deur te dink aan hoe hulle behandel wil word wanneer hulle partner met hulle 
uitmaak.

SLEUTELIDEES
• Om met iemand uit te maak kan moeilik wees, of jy die persoon is wat kies om uit te maak 

en of jou seksmaat met jou uitmaak.

• Hoe jy kies om met iemand uit te maak kan die beëindiging meer of minder moeilik en seer 
maak.

• Indien dit veilig is om dit te doen, is dit belangrik om jou seksmaat eerlik en respekvol te sê 
dat jy nie meer deel van die verhouding wil wees nie.

• Indien iemand met jou uitmaak, dink oor ’n respekvolle antwoord.

• Om iemand te probeer oorreed om saam met jou in verhouding te bly is nie ’n goeie idee 
nie – wil jy regtig ’n seksmaat hê wat nie saam met jou in verhouding wil wees nie?
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PREPARE PROJEK
EENHEID D - Verhoudings

Sessie 11 : Hoe weet jy of jy Gelukkig is in ’n Verhouding?

DEEL 4 : WAAR OM HULP TE KRY

Soek hulp  5 minute

• Herinner leerders dat daar hulpbronne beskikbaar is as hulle dit nodig het en dat hulle ’n 
uitdeelstuk het wat van hierdie dienste en agentskappe beskryf. Vra of hulle enige vrae het 
oor die uitdeelstuk.

DEEL 5 : AFSLUITING
Kondig aan dat die klas amper verby is en begin met afsluitingsaktiwiteite.

PREPARE Portefeulje Oefening  3 minute

• Hierdie week moet jy ’n oefening vir jou Prepare portefeulje voltooi. Onthou, hierdie 
oefening tel vir jou LO punt. Jy gaan ’n brief aan Sis Dolly skryf en ’n antwoord daarop 
verskaf. Doen hierdie oefening by die huis en bring dit klas toe volgende week. 
As jy dit nie bring nie moet jy na skool bly om dit te voltooi.

Opsomming  3 minute

• Sommige probleme kan geadresseer word en die verhouding kan versterk as jy met 
jou seksmaat oor hierdie kwessies praat en as julle albei ooreenstem om ’n bepaalde 
oplossing te implementeer.

• Daar is egter probleme wat nie opgelos kan word nie. Byvoorbeeld, as die probleme jou in 
gevaar stel OF met jou vermoë om jou doelwitte of aspirasies te bereik inmeng OF as jou 
waardes gekompromitteer word OF as jou seksmaat nie die eienskappe besit wat jy in 
’n seksmaat nodig het nie. In hierdie gevalle is dit seker die beste idee om met jou 
seksmaat uit te maak.

• Sekere redes, soos geweld, regverdig altyd om met iemand uit te maak.
• Daar is respekvolle en toepaslike maniere om met iemand uit te maak. Selfgeldende 

kommunikasie vaardighede kan baie nuttig wees.
• Veiligheid is ’n prioriteit wanneer jy beplan om met iemand uit te maak, veral as hulle 

geneig is om geweld te gebruik.
• Jy moet ’n plek kies wat wel ’n bietjie privaatheid toelaat, maar maak seker dat daar 

mense naby is, ingeval dinge driftig word.
• Eindelik is dit ’n persoonlike besluit om met iemand uit te maak, maar as jou seksmaat 

jou veiligheid in gevaar stel, is dit seker die beste idee om met hom/haar uit te maak.
• In ander lesse het ons daaroor gepraat om altyd eers aan jou veiligheid te dink.
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EENHEID E : Seksuele Besluitneming

DOEL VAN EENHEID :
Die lesse in hierdie eenheid ondersoek seksuele besluitneming in verhoudings en 
fokus spesifi ek op besluite oor wanneer die regte tyd is om seks te hê, hoeveel 
seksmaats om te hê, die gevolge van seksuele verhoudings en hoe om MIV, SOIs 
en swangerskap te verhoed.

Uiteensetting van Eenheid :  4 Sessiese -

Sessie 12: Wanneer is die regte tyd?

Sessie 13: Omsien na jouself

Sessie 14: Hoeveel seksmaats is te veel?

Sessie 15:  Kondome

 Wenke vir fasiliteerder

• Onthou om besprekings deur die loop van die eenheid inklusief te maak. Nie alle 
leerders is in verhoudings of het al verhoudings ervaar nie. Verder het sommige 
leerders alreeds seks gehad terwyl ander nog nie het nie. Dit is belangrik dat alle 
leerders in lesaktiwiteite en besprekings ingesluit word ongeag hulle seksuele 
ondervinding. Probeer om inklusiewe of neutrale taal te gebruik om vrees en 
skuldgevoelens onder leerders wat reeds seks gehad het te vermy. Dit is belangrik 
om te beklemtoon dat die kwessies wat bespreek word op ander aspekte van jou 
lewe ook toegepas kan word en nie net op adolessente verhoudings nie.

• Wees sensitief vir die feit dat sommige leerders dalk al forseer is om seks te hê.

• Dink aan maniere om leerders gemaklik te laat voel en die vrymoedigheid te gee 
om onderwerpe waaroor hulle verleë voel (veral om daaroor te praat voor die 
teenoorgestelde geslag) openlik te bespreek.

• Die doel van hierdie lesse is nie om leerders aan te moedig om by seksuele 
verhoudings betrokke te raak nie, maar om hulle met kennis te bemagtig wat hulle 
in staat sal stel om goeie besluite te neem.

• Elke leerder moet keuses maak oor wat vir hulle op ’n spesifi eke tydstip geskik is. 
Herinner leerders dat indien hulle nie weet hoe om hierdie keuse te maak nie, 
kan hulle die kwessie met ’n positiewe rolmodel of volwassene wat hulle vertrou, 
bespreek.

45 minute 
elk
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PREPARE PROJEK
EENHEID E - Seksuele Besluitneming

Sessie 12 : Wanneer is die Regte Tyd?

SESSIE 12 : WANNEER IS DIE REGTE TYD?
Tydens hierdie les gaan leerders leer oor ’n navorsingstudie, wat in Engeland 
onderneem is, wat bevind het dat baie tieners spyt is hulle het seks gehad. Hulle 
sal dink hoe om goeie keuses oor seks te maak, sodat hulle nie daaroor spyt is nie 
en sodat hulle nie die negatiewe gevolge van seks ervaar nie. Die fasiliteerder 
moet sensitief wees vir die feit dat sommige leerders dalk al geforseer is om seks 
te hê. Hierdie leerders mag nie voel dat hulle dit sou kon verhoed het, as hulle net 
goeie besluite geneem het nie.

DEEL 1. Opening

AKTIWITEIT 12.1:
• Hersien en Oorsig.

Uitkoms 3:
Persoonlike Ontwikkeling 
• Refl ekteer oor besluite oor 

wanneer dit reg is om seks te 
hê.

• Leerders sal potensiële 
positiewe en negatiewe 
gevolge van seks identifi seer.

DEEL 2. 
Wanneer is dit die regte tyd?

AKTIWITEIT 12.2:
• Gevoelens oor eerste seks

Uitkoms 3:
Persoonlike Ontwikkeling 
• Bespreek toepaslike vrae om te 

oorweeg voor jy besluite neem 
om seks te hê.

• Leerders maak persoonlike 
planne oor wanneer die regte 
(en verkeerde) tyd is vir seks.

• Leerders stel aksieplanne op 
om te voorkom om gedwing te 
word om seks te hê of seks op 
die verkeerde tyd te hê.

DEEL 3. 
Is jy gereed?

AKTIWITEIT 12.3:
• Hoe om goeie besluite te 

neem en hoe om ’n vriend 
te help om goeie besluite te 
neem

AKTIWITEIT 12.4:
• Aksieplan om ongewenste 

seks te voorkom

Sessie uiteensetting
Lewensoriëntering

Leeruitkomste Sessie doelwitte

DEEL 4. AFSLUITING
• Opsomming

• Gevoelens oor eerste seks

Materiaal benodig:

• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF wit bord en penne
• Uitdeelstukke
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PREPARE PROJEK
EENHEID E - Seksuele Besluitneming

Sessie 12 : Wanneer is die Regte Tyd?

DEEL 1 : OPENING
Verwelkom almal by die klas en inisieer die openingsaktiwiteit. Herinner leerders 
om hul werksblaaie, met hul name daarop, in te handig.

AKTIWITEIT 12.1 : Hersien en Oorsig  5 minute

Kort hersiening van die vorige les: Tydens een van ons vorige lesse het ons gesels oor 
verhoudings. Ons het bespreek hoe ’n omgee verhouding lyk deur te dink aan van 
die omgee verhoudings wat ons in ons lewe het of al gehad het. Ons het ook die 
eienskappe wat jy in jou seksmaat wil hê geïdentifi seer en bespreek.

Kort beskrywing van vandag se les: In hierdie les gaan ons oor seksuele besluitneming 
gesels en dinge wat oorweeg moet word voordat jy besluit om in seksuele verhoudings 
betrokke te raak.

DEEL 2 : WANNEER IS DIE REGTE TYD
Verduidelik dat ons gaan dink oor die regte tyd om seks te hê. Ons gaan ontdek 
hoe ander tieners voel nadat hulle seks gehad het.

AKTIWITEIT 12.2 : Gevoelens oor eerste seks  20 minute

Aanwysings

Begin die les deur te verduidelik dat dit vir jong mense baie belangrik is om in staat te 
wees om goeie besluite te neem oor wanneer om seks te hê, en om die druk om seks 
te hê te hanteer. Jong mense moet weet dat hulle keuses het wanneer dit kom by hulle 
seksuele gedrag – wanneer hulle begin om seks te hê, om te wag as hulle nie gereed 
voel nie, of om te kies met wie hulle seks het. Hulle moet in staat wees om besluite te 
neem waaroor hulle nie later spyt is nie. Dit is belangrik dat leerders weet dat seks deel 
is van ’n goeie, gesonde verhouding, wanneer beide seksmaats gereed daarvoor is 
en wanneer hulle ook voorbereid is vir die gevolge wat ’n seksuele verhouding kan 
veroorsaak – goed en sleg.

 Wenk vir fasiliteerder

• Sê aan die leerders dat mense soms nie ’n keuse het om seks te hê nie. Soms word 
’n persoon geforseer om seks te hê. Dit maak baie seer. Dit is ook teen die wet. As 
dit al met jou gebeur het, is dit belangrik om met ’n volwassene wat jy vertrou te 
praat en hulp te kry. Indien daar ’n verpleegkundige by jou skool is, sal sy opgelei 
wees om jou te help.
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PREPARE PROJEK
EENHEID E - Seksuele Besluitneming

Sessie 12 : Wanneer is die Regte Tyd?

 KLASBESPREKING
Lei die les in deur die bevindinge van die Stephenson studie te deel (wat in 2004 in 
die beroemde mediese joernaal, die Lancet gepubliseer is). Stephenson en haar 
medenavorsers het 16 jarige hoërskoolleerlinge ondervra. Hulle het leerders gevra om 
vrae te beantwoord oor die eerste keer wat hulle seks gehad het en wat hulle gevoel 
het oor die eerste keer - was hulle daarna spyt daaroor of was hulle daarna gelukkig 
daaroor. (Om spyt te wees is om sleg te voel of teleurgestel te wees oor iets wat mens 
gedoen het).

• Onder die meisies, het 57% gesê dat hulle geen berou het oor die eerste keer nie. 
Maar byna die helfte van die meisies was na die tyd spyt gewees, en het sleg gevoel 
oor die eerste keer.

• Onder die seuns het 80% gesê dat hulle geen berou gehad het nie. Slegs 20% van 
die seuns was spyt gewees en het sleg gevoel oor die eerste keer. Vir diegene wat 
gelukkig was, waarom kon hulle goed gevoel het oor die eerste keer wat hulle seks 
gehad het?

• “Vir diegene wat nie gelukkig was nie, waarom mag hulle spyt gewees het dat hulle 
seks gehad het?”; “Wat/wanneer kon dit vir hulle anders gemaak het?”

Hou ’n klasbespreking (of klein groep besprekings in enkel geslag groepe), fokus eers op 
die positiewe dinge van seks en fokus dan op die negatiewe gevolge daarvan om seks 
te hê. Vra leerders om die volgende vrae te bespreek:

• “Hoekom dink jy het hierdie jongmense gesê hulle het goed gevoel oor die eerste keer 
wat hulle seks gehad het?”

• “Wat is ’n paar van die goeie dinge wat ’n jong persoon kan voel nadat hulle seks 
gehad het?”

Nadat jy die positiewe gevolge van seks bespreek het, beweeg aan deur die leerders 
te vra oor die negatiewe gevolge, met die volgende vrae. Laat die leerders self met die 
antwoorde vorendag kom. Die bespreking en vrae wat gevra word moet relevant wees 
vir mense wat nog nooit vantevore seks gehad het nie, en mense wat wel voorheen 
seks gehad het.

• “Hoekom dink jy het die meisies in die navorsing gesê dat hulle sleg daaroor gevoel 
het of dat hulle spyt was oor hulle eerste seks?”

• “Hoekom dink jy het die seuns gesê dat hulle sleg daaroor gevoel het of dat hulle spyt 
was oor hulle eerste seks?” “Hoe weet jy wanneer jy gereed is om seks te hê?”

Bespreek nou met die klas hoe om ’n goeie besluit te neem oor “wanneer en met wie 
om seks te hê, sodat ’n mens meer geneig is om na die tyd goed te voel”. Maak seker 
dat jy dit dit duidelik maak dat die bespreking relevant is vir daardie leerders wat al 
reeds seks gehad het, sowel as die wat nog nie seks gehad het nie.

• “Jy mag nog nooit tevore seks gehad het nie of jy mag al voorheen seks gehad het, 
maar elke keer as jy ’n persoon ontmoet van wie jy hou, sal jy daaroor moet dink of jy 
gereed is om seks te hê en wanneer die regte tyd sal wees.”

• “Wat is die vrae wat jy jouself sal afvra wanneer jy ’n besluit neem of jy gaan seks hê of 
nie?” “Hoe sal jy weet of jy reg is om seks te hê?” “Hoe sal jy weet dat jy nie reg is om 
seks te hê nie?”
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PREPARE PROJEK
EENHEID E - Seksuele Besluitneming

Sessie 12 : Wanneer is die Regte Tyd?

DEEL 3 : IS JY GEREED?
Verduidelik dat ons nou die dinge wat oorweeg moet word voordat jy ’n besluit 
neem oor seks, gaan bespreek.

AKTIWITEIT 12.3 : Is jy gereed?  20 minute

Aanwysings

• Verwys leerders na die “Wanneer is jy gereed” uitdeelstuk.

• Vra leerders om na te dink en die oefening te voltooi. Dit behels om vriende raad te gee 
oor hoe om te weet wanneer hulle reg is om seks te hê, en wanneer hulle nie gereed is nie.

• Leerders rapporteer terug en fasiliteerder skryf die advies op die bord.

 KLASBESPREKING
• Bespreek saam die leerders se antwoorde.
• Deel “Hoe om nee te sê” uit en bespreek kortliks.

Opsomming
• Ons het geleer dat dit baie belangrik is om in staat te wees om goeie besluite te neem oor 

wanneer om seks te hê.
• Ons het ook geleer dat ons keuses het wanneer dit kom by seksuele besluitneming.
• Soms kan mense druk plaas op ander om seks te hê en ons kan die druk hanteer deur 

selfgeldend te wees.
• Baie adolessente is spyt dat hulle seks gehad het en ons moet seker wees dat ons dit slegs 

het wanneer ons gereed is vir die goeie en slegte gevolge van seks.
• Ons moet almal planne maak hoe om onsself te beskerm teen seksuele ervarings waaroor 

ons spyt kan wees.
• Volgende week gaan ons kyk hoe om na onsself te kyk in verhoudings.

DEEL 4 : AFSLUITING
Kondig aan dat die klas amper verby is en begin met afsluitingsaktiwiteite.

Opsomming  2 minute

• Vandag het ons bespreek hoe om goeie besluite te neem oor wanneer om seks te hê.
• Ek sien uit daarna om julle weer volgende week te sien!
• Dankie vir jou deelname in die klas vandag – dit is wonderlik om almal se insette te hê 

sodat ons die klas kan geniet en van mekaar kan leer.
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Meisies Seuns

gelukkig

ongelukkig

Hoekom dink jy het hierdie jongmense gesê dat hulle goed gevoel het oor die eerste keer toe hulle 
seks gehad het?

 

1. Wat is van die goeie dinge wat ’n jongmens miskien mag voel nadat hulle seks gehad het?

 

2. Hoekom dink jy het die meisies in die studie gesê dat hulle sleg gevoel het of hulle hulle eerste 
seks berou?

 

3.  Hoekom dink jy het die seuns gesê dat hulle sleg gevoel het of hulle hulle eerste seks berou?
Hoe weet jy wanneer jy gereed is om seks te hê?

 

4.  “Jy mag miskien nog nooit seks voorheen gehad het nie of jy mag miskien voorheen seks gehad 
het, ongeag wanneer jy elke keer ’n persoon ontmoet waarvan jy hou, moet jy daaroor nadink of 
jy gereed is om seks te hê en wanneer dit die regte tyd is.” Wat is die vrae wat jy jouself sal vra 
wanneer jy ’n keuse maak of jy seks of nie seks sal hê nie? Hoe sal jy weet of jy gereed is om 
seks te hê? Hoe sal jy weet of jy nie gereed is om seks te hê nie? 

 

Gevoelens oor eerste seks

PREPARE PROJEK
EENHEID E - Seksuele Besluitneming

Sessie 12 : Wanneer is die Regte Tyd?
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PREPARE PROJEK
EENHEID E - Seksuele Besluitneming

Sessie 13 : Omsien na Jouself

SESSIE 13 : OMSIEN NA JOUSELF
In hierdie les sal leerders die gedrag wat hulle in gevaar stel vir MIV, SOIs en 
onbeplande swangerskappe begryp en identifi seer. Leerders sal ook verstaan hoe 
om hulself hierteen te beskerm.

DEEL 1. Opening

AKTIWITEIT 13.1:
• Hersien en Oorsig

Uitkoms 3:
Persoonlike Ontwikkeling 
• Refl ekteer oor toepaslike 

gedrag in verskillende soorte 
interpersoonlike verhoudings.

• Om leerders te help om hulself 
te beskerm teen seksueel 
oordraagbare infeksies (SOIs) 
insluitende MIV

• Om leerders te help om hulself 
te beskerm teen onbeplande 
swangerskappe

• Om leerders te help om 
duidelikheid te kry oor 
die risiko’s vir SOIs, MIV 
en swangerskap in ’n 
verskeidenheid van seksuele 
gedrag.

• Om leerders by te staan om 
ingeligte besluite te neem oor 
hul eie seksuele gedrag.

DEEL 2. 
Feite oor MIV., seksueel 
oordraagbare infeksies (SOIS) en 
swangerskap

AKTIWITEIT 13.2:
• Bou kennis op oor MIV. en SOIs

AKTIWITEIT 13.3:
• MV Risiko speletjie

AKTIWITEIT 13.4:
• Swangerskap Risiko speletjie

Sessie uiteensetting
Lewensoriëntering

Leeruitkomste Sessie doelwitte

DEEL 3. Afsluiting
• Opsomming

Materiaal benodig:

• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF witbord en penne
• 3 plakkate met die volgende woorde op: “HOË RISIKO VIR MIV.”, “LAE RISIKO VIR MIV.” en 

“GEEN RISIKO VIR MIV.”
• 3 plakkate met die volgende woorde op: “HOË RISIKO VIR SWANGERSKAP”, “LAE RISIKO 

VIR SWANGERSKAP” en “GEEN RISIKO VIR SWANGERSKAP”
• Kaarte met risiko gedrag.
• Prestik
• Flipkaart: MIV&VIGS en ander SOIs
• Sessie 13 uitdeelstukke
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 Wenke vir fasiliteerder

• Tydens die vorige les het leerders van die negatiewe gevolge van seks identifi seer. 
Hulle het geleer hoekom jongmense soms spyt is dat hulle seks gehad het. Herinner 
hulle aan die redes waarom jongmense spyt is en verduidelik dat hierdie les vir 
hulle meer inligting gaan gee oor MIV, SOIs en swangerskap sodat hulle presies 
weet hoe om hulle daarteen te beskerm.

DEEL 1 : OPENING
Verwelkom almal by die klas en inisieer die openingsaktiwiteit.

AKTIWITEIT 13.1 : Hersien en Oorsig 

Kort hersiening van die vorige les: In die vorige les het ons gepraat oor seksuele 
besluitneming en dinge wat jy moet oorweeg voordat jy seks het. Daar is baie redes 
waarom jongmense spyt is hulle het seks gehad. Van hierdie redes sluit MIV, SOIs en 
swangerskap in.

Kort beskrywing van vandag se les: In hierdie les gaan jy meer inligting verkry oor MIV, 
SOIs en swangerskap sodat julle weet wanneer jy dalk in gevaar is en hoe om jouself te 
beskerm.

DEEL 2 :  INLIGTING OOR MIV, SEKSUEEL OORDRAAGBARE 
INFEKSIES (SOIS) EN SWANGERSKAP

Verduidelik dat ons vandag gaan fokus hoe om jouself te beskerm teen van die 
negatiewe gevolge van seks: SOIs, MIV. en swangerskap.

AKTIWITEIT 13.2 :  Flipkaart: Bou kennis oor  20 minute
                            MIV, SOIs en swangerskap op 

Aanwysings

Vra leerders wat hulle van MIV&VIGS weet. Vra hulle watter SOIs hulle ken. Skryf hulle 
antwoorde op die bord. Gebruik die fl ipkaart om die inligting wat die leerders reeds oor 
MIV en ander SOIs het neer te skryf en te hersien.

Beantwoord enige vrae wat leerders mag hê rakende die onderwerpe.
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AKTIWITEIT 13.3 : MIV. Risiko Speletjie  10 minute

Verduideliking

Verduidelik aan die leerders dat “kennis is mag” wanneer dit kom by die beskerming 
van hulself en andere. “Dit is baie belangrik om te verstaan wanneer ons die risiko loop 
om MIV & VIGS en ander SOIs te kry, sodat ons weet hoe om onsself te beskerm. As ons 
reeds MIV of ’n SOI het, moet ons weet hoe om ander te beskerm.”

 Wenke vir fasiliteerder

• Maak seker dat jy, die fasiliteerder, sensitief is vir die feit dat sommige leerders 
reeds aangesteek kan wees met MIV. Die les moet ook vir hulle gepas wees. Hulle 
moet hulself beskerm teen SOIs en van re-infeksie van MIV. Hulle moet ook hulle 
seksmaats beskerm.

• Die is nie WIE jy is nie maar WAT jy doen, wat jou in gevaar stel. Ons gaan kyk na van 
die dinge wat mense in seksuele verhoudings doen en leer of dit gewaagd is of nie.

Aanwysings

Deel die MIV. risiko uitdeelstuk uit.

Vertel die groep dat hierdie sessie die “Risiko Speletjie” behels. Plaas die kaarte gemerk 
HOË RISIKO VIR MIV, LAE RISIKO VIR MIV/SOIs en GEEN RISIKO VIR MIV/SOIs op die muur. 
Gee elke individuele leerder ’n kaart. Leerders neem beurte om hul kaart onder die 
toepaslike risiko vlak te plak. Gee die klas die geleentheid om te bespreek waar die 
verskillende kaarte behoort. Gaan deur al die kaarte en kyk na die risiko status van 
elkeen. Gebruik die werksblad om enige moontlik foute reg te stel.

 KLASBESPREKING
• Gedrag waar die uitruil van vloeistowwe (bloed, semen, moedersmelk of vaginale 

afskeiding) plaasvind, bied die grootste risiko vir MIV-oordrag.

• Kondome, indien korrek gebruik, verminder omtrent al die risiko vir SOIs transmissies en al 
die risiko vir MIV oordrag. Kondome voorkom MIV. transmissie tydens vaginale, orale en 
anale seks. MIV. word versprei deur semen of vaginale vloeistowwe. Kondome verhoed 
dat die semen of vaginale vloeistowwe jou seksmaat besmet. Kondome verskaf 
’n versperring en MIV. deeltjies kan nie hierdie versperring binnedring nie.

• Kondome is ook baie effektief om swangerskap en ’n aantal SOIs soos gonorree en 
Chlamydia te voorkom.

• Sommige SOIs, soos genitale herpes, word oorgedra oor vel oppervlaktes wat nie deur ’n 
kondoom bedek is nie. So kondome is nie so effektief om hierdie SOIs te voorkom nie.



93

PREPARE PROJEK
EENHEID E - Seksuele Besluitneming
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AKTIWITEIT 13.4 : Swangerskap Risiko speletjie  20 minute

1. Gebruik dieselfde formaat as die Risiko Speletjie vir MIV&VIGS en SOIs om na die risiko’s vir 
swangerskap te kyk.

2. Plaas die kaarte gemerk “HOË RISIKO VIR SWANGERSKAP”, “LAE RISIKO VIR SWANGERSKAP”,
 “GEEN RISIKO VIR SWANGERSKAP” op die muur. Gee elke individuele leerder ’n kaart 
met ’n spesifi ek seksuele gedrag daarop geskryf. Leerders neem beurte om hulle kaart 
onder die toepaslike risiko vlak te plak. Gee die klas die geleentheid om te bespreek waar 
elke kaart hoort. Gaan deur al die kaarte en kyk na elkeen se risiko status. Gebruik die 
werksblad om enige moontlike foute te korrigeer.

3. Sluit die les af deur seker te maak dat leerders weet waar hulle kan gaan om hulp te kry as 
hulle agterkom dat hulle ’n risiko loop vir enige van hierdie gevolge. Maak seker dat hulle 
weet wie die verpleegkundige is wat verantwoordelik is vir hulle skool en waar hulle hulp 
kan kry. Maak seker dat hulle weet waar hulle kan gaan vir ’n MIV toets of behandeling kry 
as hulle MIV positief is, weet waar gesinsbeplanning beskikbaar is, ens.

DEEL 3 : AFSLUITING
Kondig aan dat die klas amper verby is en begin met afsluitingsaktiwiteite.

Opsomming  2 minute

• Vandag het ons geleer oor MIV. en SOIs en ook wat ons moet doen om te verhoed dat 
ons hierdie siektes opdoen en om onbeplande swangerskappe te vermy. Deur te weet 
wat die regte ding is om te doen, word ons bemagtig en kan ons goeie besluite neem en 
verstandige oordele maak. In die volgende les gaan ons bespreek, “Hoeveel seksmaats is 
te veel?”

• Ek sien uit daarna om julle weer volgende week te sien!

• Dankie vir jou deelname in die klas vandag – dit is wonderlik om almal se insette te hê 
sodat ons die klas kan geniet en van mekaar kan leer.



94

PREPARE PROJEK
EENHEID E - Seksuele Besluitneming
Sessie 14 : Hoeveel Seksmaats is te Veel?

SESSIE 14 : HOEVEEL SEKSMAATS IS TE VEEL?
Tydens hierdie les sal leerders die risiko daaraan verbonde om verskeie seksmaats 
te hê, verstaan. Die les word geïllustreer deur ’n handdruk speletjie.

DEEL 1. Opening
• Hersien en Oorsig

Uitkoms 3:
Persoonlike Ontwikkeling 
• Refl ekteer oor toepaslike 

gedrag in verskillende soorte 
interpersoonlike verhoudings.

• Om die risiko’s van verskillende 
seksmaats te illustreer deur die 
illustrasie van die verspreiding 
van MIV en SOIs in ’n seksuele 
netwerk.

• Om aan te toon dat alhoewel 
daar risiko’s is om verskeie 
seksmaats te hê, dit soms net 
een seksmaat neem om jou 
aan te steek.

DEEL 2. 
Hoeveel seksmaats is te veel?

AKTIWITEIT 14.1:
• Die handdrukspeletjie 

(’n Sessieplan van Life 
Planning Education: A Youth 
Development Program 
(www.advocates for youth.org)

Sessie uiteensetting
Lewensoriëntering

Leeruitkomste Sessie doelwitte

DEEL 3. Afsluiting
• Opsomming

Materiaal benodig:

• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF wit bord en penne
• Handdruk kaarte (een vir elke leerder), Fasiliteerder se inligting oor MIV. en SOIs

DEEL 1 : OPENING
Verwelkom almal by die klas en inisieer die openingsaktiwiteit.

AKTIWITEIT 14.1 : Hersien en Oorsig 

Kort hersiening van die vorige les: In die vorige les het ons gesels oor dinge wat kan 
skeefl oop as jy seks het sonder om kondome te gebruik om jou teen MIV. en SOIs te 
beskerm.

Kort beskrywing van vandag se les: In die les sal ons verder praat oor hoeveel seksmaats 
genoeg is en hoeveel seksmaats te veel is.
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DEEL 2 : HOEVEEL SEKSMAATS IS TE VEEL?

AKTIWITEIT 14.2 : Handdruk speletjie  20 minute

KLASBESPREKING 

Aanwysings

• Gebruik die handdrukkaarte in jou handleiding. Elke leerder moet een hê. Drie van hulle 
het ’n klein “c” op hulle; een kaart het ’n klein “o”; een kaart met ’n klein “z” en een kaart 
met ’n klein “x”.

• Versprei een indeks kaart aan elk van die leerders. Vra die groep om op te staan en hand 
te skud met drie mense en vra elkeen om hul naam op die kaart te skryf nadat hulle 
handgedruk het. As dit te chaoties is om hulle toe te laat om in die klaskamer rond te 
beweeg, vra hulle om hande te skud met die mense wat rondom hulle sit.

• Wanneer al die leerders 3 handtekeninge ingesamel het, laat hulle hul sitplekke inneem. 
Vra die mense met die Z op hul kaarte om op te staan. Vra almal wat hande geskud het 
met daardie persone om op te staan. Vra almal wat handgedruk het met ’n staande 
persoon om op te staan, en so aan.

• Sê nou vir die groep om hulle te verbeel dat die persoon met die kaart gemerk Z, met MIV 
besmet is, en dat in plaas van hand te skud, het daardie persoon onbeskermde seksuele 
omgang gehad met die drie persone wie se handtekeninge hy of sy ingesamel het. Dit 
beteken dat al die leerders wat staan, met MIV besmet kon gewees het.

• Vra nou die leerders om te kyk of hulle ’n kaart gemerk C het. Verduidelik dat gelukkig het 
hierdie mense kondome korrek gebruik en is nie in gevaar van infeksie nie.

• Begin die speletjie weer en doen dieselfde met die kaart gemerk O (Chlamydia) en die 
kaart X (genitale herpes).

• Herinner die groep dat dit slegs ’n speletjie was, dat hulle slegs mense wat MIV of SOIs het 
voorgestel het en dat MIV en SOIs nie deur ’n handdruk oorgedra kan word nie.

• Verduidelik dat SOIs siektes is wat versprei word deur noue seksuele kontak tussen twee 
seksmaats. Enige vorm van omgang – oraal, anaal of vaginaal – kan SOIs versprei. Deur 
gebruik te maak van die Fasiliteerder se Hulpbron, ‘Inligting oor Seksuele Oordraagbare 
Infeksies,’ herinner die leerders aan Chlamydia, MIV en genitale herpes.
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AKTIWITEIT 14.3 :  Praat oor die handdruk speletjie   15 minute

1. Bespreek die volgende vrae met die leerders:

a. Wat is die goeie dinge oor baie seksmaats vir seuns? En vir meisies?

b. Wat is die skadelike dinge oor baie seksmaats vir seuns? En vir meisies?

c. Hoeveel seksmaats is te veel?

d. As iemand net een seksmaat het, kan hulle MIV kry?

e. Wie was die eerste persoon om hande te skud met die leerders met “Z” op hul kaarte? 
Stel jou voor dit was hul eerste seksmaat. Hulle het net een seksmaat gehad en hulle kon 
MIV gekry het. Het mense wat net een seksmaat het dieselfde kans om MIV te kry as 
mense met verskeie seksmaats?

f. As iemand baie seksmaats het, maar hulle gebruik ’n kondoom korrek elke keer wat hulle 
seks het met elke seksmaat, sal hulle MIV kry?

g. Is dit moeiliker om seker te maak jy gebruik elke keer ’n kondoom as jy ’n klomp 
verskillende seksmaats het, of as jy net een seksmaat het?

SLEUTELIDEES

• Ideaal gesien, as ’n mens kondome korrek gebruik elke keer as jy seks het, sal mens teen 
MIV en SOIs beskerm wees, selfs al het jy verskeie seksmaats.

• Nietemin, vir elke nuwe seksmaat, moet mens onderhandel oor die gebruik van kondome.

• Maak seker dat die leerders dink oor die probleme om met baie verskillende seksmaats te 
onderhandel oor die gebruik van kondome, in vergelyking met net een seksmaat.

Bykomende aktiwiteit: MIV. positiewe spreker

• Reël dat ’n jong MIV positiewe persoon by die skool kom praat oor hoe hulle MIV gekry het. 
Die PREPARE span kan jou help om ’n geskikte spreker te kry.
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DEEL 3 : AFSLUITING
Kondig aan dat die klas amper verby is en begin met afsluitingsaktiwiteite.

Opsomming  2 minute

• Vandag het ons gesels oor hoe MIV. of ander SOIs deur seksuele netwerke versprei word. 
Seksuele netwerke is mense wat verbind is deur seks. Ons het ’n speletjie gespeel wat só ’n 
netwerk illustreer. Ons het geleer dat jy MIV. kan opdoen al het jy net seks met een persoon 
wat MIV. positief is. Jy kan dit die eerste keer wanneer jy seks het, opdoen indien jou 
seksmaat MIV-positief is. As jy elke keer as jy seks het ’n kondoom korrek gebruik sal jy teen 
MIV. beskerm wees, al het jy baie seksmaats. Maar as jy nie ’n kondoom korrek gebruik nie 
sal hoe meer seksmaats jy het, jou kanse om MIV. op te doen vermeerder.

• Verwys asseblief na die MIV. en SOIs feiteblaaie van ons vorige lesse vir verdere inligting oor 
MIV. en SOIs.

• Ek sien uit daarna om julle weer volgende week te sien!

• Dankie vir jou deelname in die klas vandag – dit is wonderlik om almal se insette te hê 
sodat ons die klas kan geniet en van mekaar kan leer.
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SESSIE 15 : KOMDOME
Kondome, indien korrek en elke keer wanneer jy seks het gebruik word, verminder 
omtrent al die risiko vir SOIs transmissies en al die risiko vir MIV oordrag. Kondome 
voorkom MIV. transmissie tydens vaginale, orale en anale seks. MIV. word versprei 
deur semen of vaginale vloeistowwe. Kondome verhoed dat die semen of 
vaginale vloeistowwe jou seksmaat besmet. Kondome verskaf ’n versperring en 
MIV. deeltjies kan nie hierdie versperring binnedring nie. Kondome is ook baie 
effektief om swangerskap en ’n aantal SOIs soos gonorree en Chlamydia te 
voorkom. Sommige SOIs soos genitale herpes, word oorgedra oor vel oppervlaktes 
wat nie deur ’n kondoom bedek is nie. So kondome is nie so effektief om hierdie 
SOIs te voorkom nie. Vandag gaan ons leer hoe om kondome korrek te gebruik.

DEEL 1. Opening
• Hersien en Oorsig

Uitkoms 3:
Persoonlike Ontwikkeling 
• Refl ekteer oor toepaslike 

gedrag in verskillende soorte 
interpersoonlike verhoudings.

• Versterk leerders se kennis 
oor die korrekte gebruik van 
kondome.

• Hersien geleerde materiaal 
– soos selfgeldende 
kommunikasie vaardighede.

DEEL 2. 
Kondome

AKTIWITEIT 15.1:
• Kondoom speletjie en 

demonstrasie

Sessie uiteensetting
Lewensoriëntering

Leeruitkomste Sessie doelwitte

DEEL 3. Afsluiting
• Opsomming

Materiaal benodig:

• Dildo vir kondoom demonstrasie en verskillende kondome (maak seker om kondome te 
gebruik wat vir leerders beskikbaar is).

• Plakkaat wat aandui hoe om ’n manlike en vroulike kondoom te gebruik.
• Kondoom kaarte. PREPARE kaarte met die volgende etikette:

• Bespreek en stem ooreen 
op veiliger seks

• Verkry kondome
• Drukkies, soen, lepellê
• Seksuele opwekking
• Ereksie
• Wend smeermiddel aan die 

penis of binne die kondoom aan
• Laat ruimte oop op die punt
• Druk enige lug uit

• Rol kondoom op die penis
• Gemeenskap
• Orgasme (Ejakulasie)
• Hou die rand van die kondoom vas
• Onttrek die penis
• Verwyder die kondoom versigtig 

en gooi dit weg
• Verloor ereksie
• Ontspanning
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DEEL 1 : OPENING
Verwelkom almal by die klas en inisieer die openingsaktiwiteit.

AKTIWITEIT 15.1 : Hersien en Oorsig  3 minute

Kort hersiening van die vorige les: In die vorige les het ons gesels oor die risiko daaraan 
verbonde om baie seksmaats te hê. Ons het geleer dat deur ’n kondoom korrek en met 
elke seksmaat te gebruik word die verspreiding van MIV. gedurende seks voorkom.

Kort beskrywing van vandag se les: In vandag se les gaan ons oor kondome gesels. 
Hoe en waar om hulle te kry en hoe om hulle te gebruik.

 Wenke vir fasiliteerder

• Verduidelik dat hierdie aktiwiteit leerders sal help om hul kennis te versterk oor hoe 
kondome korrek gebruik word.

• Begin deur leerders te vra waar hulle kondome kan kry. Wie het al enige 
ondervinding om na ’n kliniek te gaan en vir kondome te vra? Handig kondome 
uit en vra leerders om dit oop te maak – hoe voel kondome? Wat kan jy daarmee 
maak – opblaas, water insit ens.

• Het enige iemand al gehoor dat ’n kondoom tydens seks kan breek? Die hoofrede 
hiervoor is verkeerde gebruik van ’n kondoom. Vandag gaan ons leer hoe om 
kondome korrek te gebruik.

• Sê aan leerders dat die groep kondoom gebruik gaan hersien, deur al die stappe 
wat betrokke is in die gebruik van ’n kondoom in die korrekte volgorde te plaas.
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DEEL 2 : KONDOOM

AKTIWITEIT 15.2 : Kondoom speletjie  10 minute

Aanwysings
Afhangende van die grootte van die groep, kies een van die volgende manier om die 
kaarte te gebruik:

     1.  •  Skommel die kondoomkaarte. Deel kaarte aan leerders uit en vra hulle om in ’n sirkel,
wat na die res van groep wys, te staan. Die res van die groep sal optree as ’n gehoor.
As die groep klein is, laat elke leerder een of twee kaarte neem en in ’n sirkel staan.

  •  Verduidelik dat die kaarte die stappe van korrekte kondoom gebruik 
verteenwoordig. Die opdrag is om dit in die korrekte volgorde te sit.

  •  Wanneer die opdrag voltooi is, vra die groeplede of hulle tevrede is met die 
volgorde. Indien nie, gee hulle tyd om aanpassings te maak.

  •  Vra dan die gehoor of hulle enige verdere aanpassings het wat hulle wil maak. 
Indien wel, maak dan daardie aanpassings.

of 2.  •  Skommel die kondoomkaarte en plaas dit op die rand van die bord of plak dit teen 
die muur vas.

  •  Verduidelik dat die kaarte die stappe van korrekte kondoom gebruik 
verteenwoordig. Die opdrag is om dit in die korrekte volgorde te sit.

  •  Vra vir vrywilligers om te help om die kaarte in die korrekte volgorde te sit – moedig 
soveel leerders as moontlik aan om deel te neem.

  •  Vra of daar enige fi nale aanpassings is wat gemaak moet word en maak hierdie 
aanpassings.

of 3.   Wanneer die groep besluit het hoe om die kaarte te rangskik, vra vrae wat hulle sal 
aanspoor om dit na die korrekte posisie te beweeg. Wanneer die volgorde korrek is, 
gaan die stappe na:

• Bespreek en stem ooreen 
op veiliger seks

• Verkry kondome
• Drukkies, soen, lepellê
• Seksuele opwekking
• Ereksie
• Wend smeermiddel aan die 

penis of binne die kondoom aan
• Laat ruimte oop op die punt
• Druk enige lug uit

• Rol kondoom op die penis
• Gemeenskap
• Orgasme (Ejakulasie)
• Hou die rand van die kondoom vas
• Onttrek die penis
• Verwyder die kondoom versigtig 

en gooi dit weg
• Verloor ereksie
• Ontspanning
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NOTA: “Ontspanning” kan op enige plek geplaas word om aan te dui dat dit deur-
lopend behoort te wees. Die “verloor ereksie”- kaart kan enige plek geplaas word om 
aan te dui dat dit op enige tyd tydens seks kan gebeur. Herinner leerders dat as dit wel 
gebeur, moet die kondoom weggegooi word en ’n nuwe een aangesit word. Dit moet 
nie weer gebruik of omgedop word nie.

Bespreking
Gebruik die volgende besprekingsvrae om bespreking en positiewe houdings teenoor 
kondoom gebruik te stimuleer:

VRAAG :Indien ’n man sy ereksie verloor nadat hy ’n kondoom aangesit het en voor 
gemeenskap, wat moet die paartjie doen?

ANTWOORD: Hou aan om mekaar te stimuleer, ontspan, wag ’n rukkie en begin dan 
weer speel. Maak om die kondoom aan te sit deel van die speletjie. Beklemtoon dat dit 
met meeste mans een of ander tyd in hulle lewens gebeur.

VRAAG : Wat is smeermiddel en hoekom word dit saam met ’n kondoom gebruik?

ANTWOORD: ’n Smeermiddel is ’n gladderige jel wat wrywing tussen bewegende 
oppervlaktes verminder. Sommige kondome is reeds gesmeer om irritasie en breek 
tydens gebruik te voorkom. As ’n kondoom nie gesmeer is nie, kan jy ’n spesiale 
wateragtige smeermiddel, soos KY Jelly, gebruik. Moet nie ’n olieagtige smeermiddel 
soos Vaseline of olie gebruik nie aangesien dit die kondoom verswak en veroorsaak dat 
dit maklik breek.

VRAAG : Hoekom wend mens ’n tikkie smeermiddel op die bopunt van die penis of 
kondoom aan?

ANTWOORD: Dit maak dit meer sensitief en lekkerder vir die man. As die smeermiddel 
spermdoder bevat kan dit as addisionele voorkoming teen swangerskap dien.

VRAAG : Daar word dikwels gesê dat kondome seksuele plesier verminder. Watter 
deel van die proses voel dieselfde of ’n kondoom gebruik word of nie?

ANTWOORD: Seksuele opwekking, ereksie, onttrekking, orgasme/ejakulasie en ontspanning.

VRAAG : Hoe kan mense kondome lekker en pret laat voel?

ANTWOORD: Laat jou seksmaat met jou speel en/of rol die kondoom op die penis, 
sit smeermiddel en spermdoder binne-in om dit nat te laat voel, gebruik gekleurde 
kondome, gebruik jou mond om te stimuleer voor en/of na kondoom gebruik ens.

VRAAG : Hoe goed werk kondome vir anale seks?

ANTWOORD: Anale seks is ’n hoë risiko aktiwiteit of jy straight of gay is. Dit is omdat die 
dun weefsel tussen die anus en die rektum maklik beskadig kan word, wat veroorsaak 
dat die virus van die een persoon na die ander versprei. Kondome voorkom MIV. 
transmissie gedurende anale seks. Kondome is meer geneig om tydens anale seks te 
breek.
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PREPARE PROJEK
EENHEID E - Seksuele Besluitneming

Sessie 15 : Kondome

DEEL 3 : AFSLUITING
Kondig aan dat die klas amper verby is en begin met afsluitingsaktiwiteite.

Opsomming 

•  Vandag het ons oor kondome geleer en die korrekte manier om dit te gebruik. Kondome 
is een van die mees effektiefste maniere om die verspreiding van MIV. te voorkom. Hulle 
is slegs effektief as hulle korrek gebruik word en as hulle elke keer wat jy seks het gebruik 
word.

•  Herinner leerders oor selfgeldende kommunikasie vaardighede en dat hierdie soort 
kommunikasie gebruik kan word wanneer jy vir die kliniek verpleegster vir kondome vra of 
wanneer jy vir jou seksmaat sê dat jy kondome wil gebruik.

•  Jy kan vir leerders ’n opdrag gee om kondome te kry en dan terug te rapporteer oor hul 
ervarings.

• Ek sien uit daarna om julle weer volgende week te sien!

•  Dankie vir jou deelname in die klas vandag – dit is wonderlik om almal se insette te hê 
sodat ons die klas kan geniet en van mekaar kan leer.
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EENHEID F :  Geweld in Verskillende Kontekste

DOEL VAN EENHEID:
Die volgende vier lesse fokus op geweld en die konteks van geweld. Leerders 
word geleer hoe om verskillende vorme van geweld te herken, insluitend, fi siese, 
emosionele en seksuele geweld. Hulle sal ook verskillende kontekste waarbinne 
geweld plaasvind, die oorsake, gevolge en reaksies op geweld en wetgewing oor 
geweld ondersoek.

Uiteensetting van Eenheid :  3 Sessiese -

Sessie 16: Verskillende Vorme en Kontekste van Geweld

Sessie 17: Motiverings vir Geweld

Sessie 18: Gebruik die Wet om op Geweld te Reageer

Sessie 19: Waarskuwingstekens en Veiligheidsbeplanning

 Wenk vir fasiliteerder

• Hierdie onderwerp is baie sensitief, veral vir leerders wat al geweld in een of 
ander vorm ervaar het. Wees bewus van leerders se reaksies op die materiaal en 
klasbesprekings en verskaf hulpmiddele en aanmoediging om hulp te verkry.

45 minute 
elk



104

PREPARE PROJEK
EENHEID F - Geweld in Verskillende Kontekste

Sessie 16 : Verskillende Vorme en Kontekste van Geweld

SESSIE 16 : VERSKILLENDE VORME EN KONTEKSTE VAN GEWELD
Leerders bespreek wat geweld is en leer dat daar verskillende vorme van 
geweld is insluitend, fi siese, emosionele en seksuele geweld. Leerders sal verskeie 
gewelddadige situasies analiseer en dan feitelike vrae oor die situasie (wie, wat, 
wanneer, waar) beantwoord en die tipe geweld identifi seer.

DEEL 1. Opening

AKTIWITEIT 16.1:
• Hersien en Oorsig

Uitkoms 1: Gesondheidsbevordering
• Ondersoek ’n gesondheids- en 

veiligheidsvraagstuk met betrekking 
tot geweld en stel alternatiewe en 
teenstrategieë vir geweld voor.

Uitkoms 3: Persoonlike Ontwikkeling 
• Refl ekteer oor toepaslike gedrag in 

verskillende soorte interpersoonlike 
verhoudings.

• Om ’n breë spektrum 
van gewelddadige 
gedrag te identifi seer 
wat deur verskeie mense 
in verskillende kontekste 
gepleeg word.

DEEL 2. 
Defi nieer geweld

AKTIWITEIT 16.2:
• Wat is geweld?

Uitkoms 1:
Gesondheidsbevordering
• Ondersoek ’n gesondheids- en 

veiligheidsvraagstuk met betrekking 
tot geweld en stel alternatiewe en 
teenstrategieë vir geweld voor.

• Om gewelddadige 
gedrag en misbruik te 
herken.

DEEL 3. 
Identifi seer geweld

AKTIWITEIT 16.3:
• Herken gewelddadige 

situasies

AKTIWITEIT 16.4:
• Waarskuwingstekens

DEEL 4. Afsluiting
• Opsomming

Materiaal benodig:
• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF wit bord en penne
• Uitdeelstukke

 Wenk vir fasiliteerder

• Die belangrikste wat leerders uit hierdie les moet verkry, is om verskeie tipe aksies 
as gewelddadig te herken en nie net fi siese en skadelike aksies nie.

• Hulle moet ook die skakel kan maak tussen die gebruik van geweld, geslag en mag.

Sessie uiteensetting Lewensoriëntering
Leeruitkomste Sessie doelwitte
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PREPARE PROJEK
EENHEID F - Geweld in Verskillende Kontekste

Sessie 16 : Verskillende Vorme en Kontekste van Geweld

DEEL 1 : OPENING
Verwelkom almal by die klas en inisieer die openingsaktiwiteit. Herinner eerders om 
hul assesserings oefening, met hul name op, in te handig. As hulle dit nie voltooi 
het nie, dan moet hulle na skool bly om dit te voltooi.

AKTIWITEIT 16.1 : Hersien en Oorsig  5 minute

Kort hersiening van die vorige les: In die vorige les het ons oor kondome en die korrekte 
manier om dit te gebruik, geleer. Kondome is een van die mees effektiefste maniere om 
die verspreiding van MIV. te voorkom. Hulle is slegs effektief as hulle korrek gebruik word 
en as hulle elke keer wat jy seks het gebruik word.

Kort beskrywing van vandag se les: Vandag gaan ons bespreek wat geweld is en 
die verskillende vorme van geweld bespreek, insluitend fi siese, emosionele en seksuele 
geweld. Ons gaan dan in groepe werk om die verskillende kontekste waarbinne 
geweld plaasvind, te ondersoek.

 Wenke vir fasiliteerder

• Onthou om verandering of poging tot verandering wat konsekwent is met die 
program, te versterk deur goeie gedrag te prys – insluitend klas deelname.

• Beklemtoon kerntemas van die program, soos aksies wat respek vir onsself en 
ander toon, veiligheid, geslag gelykheid, selfgeldende kommunikasie vaardighede 
en menseregte en verantwoordelikheid.

• As daar tyd is, kan jy vir leerder vra hoe hulle die lesse wat hulle deur die loop van 
die program geleer het, toepas in hulle daaglikse lewens.
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PREPARE PROJEK
EENHEID F - Geweld in Verskillende Kontekste

Sessie 16 : Verskillende Vorme en Kontekste van Geweld

DEEL 2 : DEFINIEER GEWELD
Verduidelik dat ons gaan praat oor wat geweld is en kyk na voorbeelde van 
verskillende vorme van geweld.

AKTIWITEIT 16.2 : Wat is geweld?  10 minute

• Wat bedoel ons as ons praat oor “geweld”?
   Skryf hulle antwoorde op ’n fl ipkaart neer. Hou aan om die leerders te vra vir verdere 

idees totdat jy voorbeelde gegee is van sielkundige mishandeling, fi siese mishandeling en 
seksuele mishandeling.

• Stem julle almal saam dat dit alles tipes van geweld is?
   Noem dat die tipes van geweld wel in verskillende kategorieë val en vra die klas om jou te 

help om die voorbeelde in die drie kategorieë te groepeer.

SLEUTELIDEES
• Geweld is iets wat ’n persoon aan ’n ander persoon doen wat daardie persoon seermaak. 

Dit is wanneer een persoon nie die ander persoon se waardigheid en regte respekteer nie 
en hulle mishandel.

• Daar is verskillende tipes van geweld insluitende dade van fi siese, seksuele en emosionele 
geweld.

• Hoewel die gevolge van verskillende gewelddadige optrede verskillend mag wees, is alle 
vorme van geweld onaanvaarbaar.

• As jy onseker is of iemand gewelddadig is of nie, dink oor hoe jy voel en vra jouself of iets 
nie vir jou reg voel nie. As jy bevrees of bang voel, verneder of bedreig is daar waarskynlik 
iets verkeerd met ’n situasie of gedrag. Vind ’n manier om in ’n veiliger situasie te kom of 
kry hulp.

Opsomming

• Ons het geweld gedefi nieer as iets wat aan ’n ander persoon gedoen word om hom of 
haar seer te maak, en ons het die verskillende maniere ondersoek waarop mense mekaar 
kan seermaak, hetsy fi sies, emosioneel of seksueel.

 Wenk vir fasiliteerder

• Die lys voorbeelde van verskillende vorme van geweld hoef nie alomvattend te 
wees nie. Leerders hoef net ’n begrip van geweld te hê.
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PREPARE PROJEK
EENHEID F - Geweld in Verskillende Kontekste

Sessie 16 : Verskillende Vorme en Kontekste van Geweld

Notas: Verskillende soorte geweld

• Fisiese geweld of mishandeling sluit in: slaan, krap, stoot, skud, wurg, spoeg, byt, 
haartrekkery, gooi van goed, gebruik van ’n wapen.

• Emosionele geweld of mishandeling sluit alle vorme van misbruik in wat iemand se 
gevoelens seermaak, die persoon verneder of verkleineer, of om hulle bang te maak. Dit 
sluit afknouery en teistering in. Hoe kan iemand emosioneel gewelddadig of mishandelend 
teenoor jou wees? As hulle jou name noem, dreig om jou seer te maak, gerugte oor jou 
versprei of vir jou jok, oneerlik is met jou, as hulle jou skaam laat voel, jou beledig, op 
jou skree, beloftes maak en dit nie nakom nie, jou dwing om te jok, jou goed breek, of 
roekelose goed doen om jou bang te maak.

• Seksuele geweld of mishandeling sluit in om jou te dwing of te forseer om seksuele dade te 
doen, verkragting, molestering of enige seksuele daad waartoe ’n persoon nie instem nie. 
Dit sluit in enige seksuele daad met iemand wat nie duidelike besluite kan neem nie (of 
bewusteloos is) na alkohol of dwelm gebruik en nie toestemming kan gee nie.

DEEL 3 : IDENTIFISEER GEWELD
Verduidelik dat ons die verskillende vorme van geweld en die situasies waar geweld 
plaasvind gaan bespreek.

Kleingroep groepwerk voorbereiding
Daar is baie kreatiewe manier om leerders in klein groepe te verdeel. Jy kan verskillende 
kleurkaarte gebruik of leerders nommer en dan die nommers of die kleure saam 
groepeer. Die beste metode om te gebruik sal afhang van die grootte van die klas.
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PREPARE PROJEK
EENHEID F - Geweld in Verskillende Kontekste

Sessie 16 : Verskillende Vorme en Kontekste van Geweld

AKTIWITEIT 16.3 :  Herken en analiseer   20 minute
gewelddadige situasies

Aanwysings:

• Versprei werksblad: ‘Verskillende vorme van geweld’ en vra leerders om die scenario’s te 
lees en die vrae te beantwoord.

• Fasiliteerder demonstreer die eerste voorbeeld vir die klas
• Lei leerders om die volgende scenario’s as ’n klas te analiseer.

 KLASBESPREKING
• Roteer deur die groepe om die vrae oor een scenario op ’n slag te beantwoord. Vra die 

klas of hulle met die groep se antwoord saamstem of nie; bespreek enige verskille.

• Vra die leerders of hulle antwoorde enigsins anders sou gewees het as die seun die een 
was wat die geweld gepleeg het en andersom.

• Fokus ook die bespreking of die probleem die geweld was wat plaasgevind het, of die 
redes waarom die persoon gewelddadig geraak het en beklemtoon dat geweld nooit 
aanvaarbaar is nie en daag geslaggebaseerde stereotipes uit wat die gebruik van geweld 
teenoor vroue regverdig.

SLEUTELIDEES

• Geweld kan in verskeie vorme op verskeie maniere voorkom en baie verskillende mense 
kan gewelddadig wees.

• Geweld is nooit aanvaarbaar nie en kan nooit regverdig word nie.

Opsomming

Deur hierdie kort scenario’s te analiseer, is ons in staat om die verskillende vorme van 
geweld te herken. Daar is NOOIT ’n verskoning om geweld te gebruik nie - die probleem 
is NIE die situasie wat na geweld lei NIE, maar die gebruik van geweld of die beherende 
gedrag self.
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PREPARE PROJEK
EENHEID F - Geweld in Verskillende Kontekste

Sessie 16 : Verskillende Vorme en Kontekste van Geweld

AKTIWITEIT 16.4 : Waarskuwingstekens  10 minute

Aanwysings:
Verwys die leerders na die ‘Waarskuwingstekens’ uitdeelstuk en verduidelik dat as enige 
van die scenario’s wat in klas bespreek is of die vrae in uitdeelstuk bekend klink, moet 
hulle die PREPARE Projek fasiliteerder of ’n ander volwassene wat hy/sy vertrou vir hulp vra
of een van die organisasies wie se details in die hulpbron bladsye gegee word, kontak.

 Notas vir Fasiliteerders
• Emosionele en sielkundige mishandeling kan die volgende insluit: vertel die vrou 

of man sy/hy is lelik of nutteloos; ontsê haar liefde en toegeneentheid en seks, 
verneder haar voor ander; probeer haar beheer, bv. haar op ’n sinlose manier te 
verbied om die werf of huis te verlaat; verbied haar om haar familie of vriende 
te sien; aandring dat sy aan hom verslag doen oor wat sy maak elke keer as sy 
die huis verlaat; weier om haar hoegenaamd te help in die huis (selfs met die 
sogenaamde “manlike” werkies); verhoed haar om met ander mans te praat; 
verhoed haar om te werk; iets van haar te beskadig of iemand wie sy lief het 
seer te maak ten einde haar seer te maak, bv. haar gunsteling rok te skeur of 
haar hond te slaan; weier om kondome te gebruik wanneer sy wil hê en hy ander 
seksmaats het; haar verbied om voorbehoedmiddels te gebruik en miskien selfs 
haar kliniekkaart op te skeur; hy mag haar skelname noem en op haar skreeu; 
haar en die kinders uit die huis jaag of haar terug na haar ouers te stuur; hy kan 
voor haar spog oor meisies wat hy het en hulle selfs huis toe bring en haar vra om 
op die vloer te slaap terwyl hy seks het met hulle in hulle bed.

• Finansiële mishandeling kan die volgende insluit: weiering om haar genoeg geld 
te gee om die huishouding te voed of rekeninge te betaal wanneer hy geld het 
om uit te gee op alkohol en sigarette of geskenke vir ’n meisie; haar hele inkomste 
van haar af te vat; nooit vir haar geld te gee om mooi klere te koop nie terwyl hy 
vir homself mooi klere koop; gee sy geld vir ’n meisie in plaas van sy vrou, koop van 
geskenke vir die meisie en nie vir die vrou nie.

• Fisiese en seksuele geweld kan die volgende insluit: klap, slaan, knyp, haartrekkery, 
met geweld dreig, brand, dreig of aanval met ’n wapen of voorwerp, voorwerpe 
gooi, fi sies inperk (toesluit in ’n kamer of vasmaak), wurg, haar dwing om seks te 
hê, haar klere af te skeur en haar kaal lyf te ontbloot.

DEEL 4 : AFSLUITING
Kondig aan dat die klas amper verby is en begin met afsluitingsaktiwiteite.

Opsomming 

• Ons het geleer wat geweld is en verskillende gewelddadige situasies herken en geanaliseer.
• In ons volgende les gaan ons bespreek wat mense moontlik gewelddadig kan maak.
• Ek sien uit daarna om julle weer volgende week te sien!
• Dankie vir jou deelname in die klas vandag – dit is wonderlik om almal se insette te hê 

sodat ons die klas kan geniet en van mekaar kan leer.
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EENHEID F - Geweld in Verskillende Kontekste

Sessie 17 : Motivering vir Geweld

SESSIE 17 : MOTIVERING VIR GEWELD
Ons bou voort op verlede week se analise van gewelddadige scenario’s en 
leerders sal verskeie motivering wat die gebruik van geweld beïnvloed bespreek. 
Die klem sal nie op die verskoning van geweld wees nie, maar om te verstaan 
hoe mens die verskeie onderliggende en onmiddellike motivering op verskillende 
maniere kan hanteer.

DEEL 1. Opening

AKTIWITEIT 17.1:
• Hersien en Oorsig

DEEL 3. Afsluiting
• Opsomming

Uitkoms 1:
Gesondheidsbevordering 
• Ondersoek ’n gesondheids- 

en veiligheidsvraagstuk met 
betrekking tot geweld en stel 
alternatiewe en teenstrategieë 
vir geweld voor.

Uitkoms 2: 
Sosiale Ontwikkeling
• Bespreek die skending van 

menseregte en beplan 
teenstrategieë.

• Verstaan en bespreek die 
redes waarom mense geweld 
gebruik, insluitend om ander te 
beheer en te manipuleer.

• Ondersoek hoe gewelddadige 
en beledigende gedrag in ons 
verhoudings gebruik word.

• Refl ekteer oor hul eie waardes 
in verhouding tot die gebruik 
van geweld en aspirasies vir 
hulself.

DEEL 2. 
Verstaan geweld

AKTIWITEIT 17.2:
• Paaie na geweld

Sessie uiteensetting
Lewensoriëntering

Leeruitkomste Sessie doelwitte

Materiaal benodig:

• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF wit bord en penne
• Uitdeelstukke

 Wenke vir fasiliteerder

• Maak dit aan leerders duidelik dat geweld onaanvaarbaar is en dat die 
motivering vir geweld nie die gewelddadige optrede regverdig of verskoon nie.

• Beklemtoon ook dat geweld NIE onvermydelik is NIE en dat die onderliggende 
faktore nie saak maak nie – ons kan elkeen nie gewelddadige, respekvolle 
gedrag kies.
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EENHEID F - Geweld in Verskillende Kontekste

Sessie 17 : Motivering vir Geweld

DEEL 1 : OPENING
Verwelkom almal by die klas en inisieer die openingsaktiwiteit.

AKTIWITEIT 17.1 : Hersien en Oorsig 

Kort hersiening van die vorige les: In die vorige les het ons oor die verskillende vorme 
van geweld geleer, insluitend fi siese, emosionele en seksuele geweld.

Kort beskrywing van vandag se les: Vandag gaan ons die redes bespreek waarom 
mense geweld gebruik. Ons gaan praat oor dinge wat dalk ’n gewelddadige situasie 
laat opvlam en oor die agtergrond dinge wat geweld mag beïnvloed. Ons gaan 
sommige van die scenario’s van verlede week gebruik, dus hou daardie uitdeelstukke 
ook gereed.

 Wenke vir fasiliteerder

• Onthou om verandering of poging tot verandering wat konsekwent is met die 
program, te versterk deur goeie gedrag te prys – insluitend klas deelname.

• Beklemtoon kerntemas van die program, soos aksies wat respek vir onsself en 
ander toon, veiligheid, geslag gelykheid, selfgeldende kommunikasie vaardighede 
en menseregte en verantwoordelikheid.

DEEL 2 : MOTIVERING VIR GEWELD
Verduidelik dat ons die redes waarom mense geweld gebruik gaan ondersoek en 
wat hulle daaruit put deur gewelddadig te wees. Die doel van hierdie aktiwiteit 
is om leerders te wys dat daar baie dinge is wat kan veroorsaak dat individue 
gewelddadig raak. Dit is belangrik dat leerders hierdie dinge verstaan en in staat is 
om situasies in hulle eie lewens wat hulle gewelddadig kan laat word, te identifi seer 
en alternatiewe maniere kry om sulke gevoelens te hanteer.
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Sessie 17 : Motivering vir Geweld

Aanwysings

• Versprei die Werksblad: Paaie na Geweld

• Verduidelik dat ons aan die oorsaak van geweld kan dink soos om te dink om op ’n pad 
te wees en dinge langs die pad teë te kom wat ons lei tot ’n keuse tussen gewelddadige 
optrede en nie-gewelddadige, respekvolle aksie.

• Op jou uitdeelstuk sien jy ’n diagram van ’n pad en langs die pad is verskeie dinge wat ’n 
invloed kan hê of ’n persoon geweld kies of nie.

• In die geval van geweld, is daar gewoonlik onderliggende faktore, wat voor die 
onmiddellike gebeurtenis plaasgevind het wat iemand ontstel of kwaad maak (die sneller).

• Onderliggende faktore kan negatief wees: byvoorbeeld, gebruik van dwelms en alkohol, 
om geweld tussen jou ouers te aanskou het, geweld rondom jou te sien op TV, in liedjies, 
of in die gemeenskap. Onderliggende faktore kan ook positief wees; byvoorbeeld, 
leer kommunikasie vaardighede, of om te onthou wat belangrik vir jou is (onthou jou 
padkaart?). Hierdie positiewe faktore help om situasies op ’n meer respekvolle en nie-
gewelddadige maniere te hanteer.

• Die sneller is die onmiddellike situasie of gebeurtenis wat iemand baie kwaad of ontsteld 
maak. ’n Sneller kan intern of ekstern wees, en dikwels met fi siese geweld is snellers die 
ding wat veroorsaak dat iemand kwaad of seergemaak voel.

• Daar kan ook geleentheidsfaktore wees wat die moontlikheid bied vir geweld om gebruik 
te word.

• Hier is ’n voorbeeld: Raj is by ’n partytjie met Shanaaz en hy is dronk. Hy sien haar 
dans en voel jaloers. Hy gryp haar, stoot haar in ’n leé kamer en slaan haar. Hier is 
die onderliggende faktor die alkohol en miskien het Raj gesien hoe ander mense hul 
meisies so behandel. Die sneller is Shanaaz wat dans en die jaloesie wat Raj voel. Die 
geleentheidsfaktor is die kamer wat leeg is. Kon Raj kies om Shanaaz se dansery en sy 
jaloesie op ’n ander manier te hanteer?

• Lees Michael en Vanessa se storie (Maak Keuses)
• Onderstreep die onderliggende faktore
• Omsirkel die sneller
• Maak ’n pyl na die geleentheidsfaktore

• Vra leerders om hul antwoorde op die eerste drie vrae (hierbo) te deel en vra hulle dan om 
te bespreek wat Michael en Vanessa gebaat het en verloor het as gevolg van Michael se 
keuse om gewelddadig te wees.

• Vra ’n lid van elke groep om hul hoofbesprekingspunte aan te bied.
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Sessie 17 : Motivering vir Geweld

SLEUTELIDEES

• Onderliggende faktore
• Skoolverlaat
• Maats gebruik dwelms
• Gebruik Tik (meng in met sy vermoë om helder te dink en verhoog ook sy libido of 

“seksdrang”)
• Voel dat hy kan besluit wat in die verhouding gebeur gebaseer op sy eie begeertes, in 

plaas daarvan om dit met Vanessa te bespreek.
• Geen kommunikasie oor wat hulle in die verhouding wil hê nie

• Sneller
• Vanessa se weiering en poging om te gaan, maak hom kwaad en hy kies om haar te 

verkrag

• Geleentheidsfaktore
• Is alleen by sy vriend se huis

• Winste
Michael se begeertes is vervul

• Verliese
• Vanessa moet die trauma ly van seksuele geweld
• Michael kan Vanessa verloor as ’n meisie; sy mag hom moontlik nie meer vertrou nie; sy 

mag bang vir hom wees. As Vanessa die aanranding aanmeld, kan Michael kriminele 
klagtes in die gesig staar.

• Wat het die geweld hulle gebaat?
• Beheer of mag oor iemand of ’n situasie
• Handhaaf hulle oorheersing
• Het iemand gestraf
• Verneder iemand of maak hulle skuldig voel

• Wat het hulle verloor as gevolg van geweld?
• Vertroue
• Vryheid
• Verhouding

• Watter faktore het ’n rol gespeel in die gebruik van geweld? Dit kan die volgende insluit:
• Passiwiteit en nie jouself laat geld nie, totdat jy wil bars van al die opgekropte emosies
• Dwelmmisbruik
• Gemeenskap se oortuiging en verwagtings in verband met geweld; byvoorbeeld 

geweld is die algemene manier om konfl ik te hanteer of jou vriende verwag dat jy 
geweld moet gebruik
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• Jy wil hê jou seksmaat moet onder jou beheer wees
• Geslag ongelykheid of oortuiging hoe mans en vroue moet optree en hulle rolle in die 

samelewing
• Dit maak nie saak wat die onderliggende faktore, sneller of geleentheid is nie – geweld 

is ’n keuse en jy kan respekvolle aksies kies in plaas van gewelddadige aksies.

Opsomming

• Ons het geleer dat daar baie faktore is wat ’n invloed het of iemand gewelddadig is. 
Maar ons gevoelens en ons ervarings hoef nie na geweld te lei nie.

DEEL 3 : AFSLUITING
Kondig aan dat die klas amper verby is en begin met afsluitingsaktiwiteite.

Opsomming 

• Vandag het ons geleer oor wat sommige mense gewelddadig maak. Ons het ook geleer 
dat dit nie saak maak watter vorige ondervindinge iemand gehad het nie (onderliggende 
faktore), en dit nie saak maak wat die voorval is wat iemand kwaad maak of ontstel nie 
(sneller), of wat die geleentheidsfaktore van die oomblik is nie, ons is verantwoordelik vir 
ons eie gedrag en ons kan kies om gewelddadig te wees of ons kan kies om respekvol en 
nie-gewelddadig te wees.

• Volgende keer gaan ons die wetgewing oor geweld bespreek.
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SESSIE 18 : REAGEER OP GEWELD: DIE WET
In die les gaan leerders die wette oor seksuele misdrywe leer en kortliks leer oor 
die wette oor geweld (soos huishoudelike geweld). Leerders sal bespreek waarom 
Suid-Afrika hierdie wette besit. Laastens sal leerders weet hoe om regshulp te kry 
byvoorbeeld, die rapportering van ’n misdaad en hoe om aansoek te doen vir ’n 
beskermingsbevel.

DEEL 1. Opening

AKTIWITEIT 18.1:
• Hersien en Oorsig

DEEL 4. Afsluiting
• PREPARE Portefeulje Oefening

• Opsomming

Uitkoms 1:
Gesondheidsbevordering  
• Ondersoek ’n gesondheids- 

en veiligheidsvraagstuk met 
betrekking tot geweld en stel 
alternatiewe en teenstrategieë 
vir geweld voor.

Uitkoms 2: 
Sosiale Ontwikkeling
• Bespreek die skending van 

menseregte en beplan 
teenstrategieë.

• Verstaan wette wat met 
geweld verband hou.

• Verstaan die waardes wat 
inherent is aan hierdie wette.

DEEL 2. 
Suid-Afrikaanse wette

AKTIWITEIT 18.2:
Waarom het ons hierdie wette?

AKTIWITEIT 18.3:
Wat behels Die Wet?

Uitkoms 1:
Gesondheidsbevordering  
• Ondersoek ’n gesondheids- 

en veiligheidsvraagstuk met 
betrekking tot geweld en stel 
alternatiewe en teenstrategieë 
vir geweld voor.

Uitkoms 2: 
Sosiale Ontwikkeling
• Bespreek die skending van 

menseregte en beplan 
teenstrategieë.

• Verstaan die prosedure om vir 
’n beskermingsbevel aansoek 
te doen.

• Weet watter regsdienste om 
te gebruik in die geval van 
seksuele aanranding.

DEEL 3. 
Hoe kan die wet help

AKTIWITEIT 18.4:
• Hoe kan hierdie wette my 

help?

Sessie uiteensetting
Lewensoriëntering

Leeruitkomste Sessie doelwitte

Materiaal benodig:

• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF wit bord en penne
• Uitdeelstukke
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Assesseringsopdrag:

• PREPARE Portefeulje Oefening
 Voltooi ’n vasvra en bring dit saam as ons weer ontmoet.

 Wenke vir fasiliteerder

• Herinner leerders om na die uitdeelstukke van vorige sessies terug te verwys by die 
“Waar om hulp te kry” hulpbronne.

• Stel addisionele kopieë van hierdie bladsye beskikbaar aan leerders.

DEEL 1 : OPENING
Verwelkom almal by die klas en inisieer die openingsaktiwiteit.

AKTIWITEIT 18.1 : Hersien en Oorsig  5 minute

Kort hersiening van die vorige les: In die vorige les het ons oor dinge geleer wat dalk die 
keuse tussen gewelddadige en nie-gewelddadige, respekvolle aksies kan beïnvloed.

Kort beskrywing van vandag se les: Vandag gaan ons leer oor wat die Wet sê oor 
geweld, wat hierdie wette beteken en waarom ons hierdie wette het in Suid-Afrika.

 Wenke vir fasiliteerder

• Onthou om verandering of poging tot verandering wat konsekwent is met die 
program, te versterk deur goeie gedrag te prys – insluitend klas deelname.

• Beklemtoon kerntemas van die program, soos aksies wat respek vir onsself en 
ander toon, veiligheid, geslag gelykheid, selfgeldende kommunikasie vaardighede 
en menseregte en verantwoordelikheid.
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DEEL 2 : WETTE
Verduidelik dat ons oor Suid-Afrikaanse wette rakende geweld, spesifi ek seksuele 
geweld, gaan gesels.

AKTIWITEIT 18.2 : Waarom het ons hierdie wette?  10 minute

 KLASBESPREKING
• Waarom dink julle het Suid-Afrika hierdie wette oor geweld?
• Wat impliseer hierdie wette oor ons waardes as ’n samelewing?

SLEUTELIDEES
• Ons is gelyk voor die reg.
• Om baie mag te hê beteken nie dat jy kan doen wat jy wil nie; jy moet steeds jou mag in 

respekvolle en verantwoordelike wyses gebruik wat nie die wet oortree nie.
• Ons dink dat sekere gewelddadige aksies onaanvaarbaar is in ons samelewing.
• Mense wat die wet oortree kan en moet verantwoordelik gehou word daarvoor.

AKTIWITEIT 18.3 : Wat sê die wet?  15 minute

Aanwysings
• Versprei die uitdeelstukke.
• Verduidelik die wet aan leerders [sien uitdeelstuk].
• Verduidelik aan leerders dat daar geen verskoning of ‘goeie rede’ is om die wet te 

oortree nie. Ons het verlede week geleer dat daar geen verskoning is om gewelddadig 
te wees nie. Om met iemand seks te hê as hulle nie seks wil hê nie is ’n misdaad en 
onaanvaarbare gedrag. Mense wat hierdie misdaad pleeg sal wettiglik daarvoor 
verantwoordelik gehou word.

 Wenke vir fasiliteerder

• Die doel van die inligting oor wetgewing is nie om leerders al die fyn besonder-
hede van die verskillende wette te leer nie, maar om hulle daarvan bewus te 
maak dat daar wel formele wette in Suid-Afrika is oor die verskillende tipes geweld. 
Bespreek dit kortliks en laat leerders toe om vrae oor hierdie wette te vra en 
herinner hulle dat hulle ’n polisiebeampte, NRO, raadgewer of gesondheidswerker 
kan vra om hulle te help om regshulp te verkry sou hulle dit benodig.

• Leerders kan die idee dat daar ’n teenstrydigheid tussen die wette en die toepassing 
van die wet bestaan, uitlig. Kan slagoffers van geweld op die wet staatmaak om hulle 
te beskerm? Wat van situasies waar die oortreder dreig om wraak te neem indien 
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die slagoffer na die polisie toe gaan? Wat van gevalle waar slagoffers afhanklik is 
van die oortreder vir kos en blyplek? Al hierdie onderwerpe kan deur die leerders 
voorgestel word. Veiligheid is hier ’n belangrike kwessie. Mens moet besef en herken 
dat daar nie altyd perfekte oplossings is nie. Dit maak dit nog meer belangrik om 
verhoudings met gewelddadige mense te vermy.

• Hier kan leerders ook aangemoedig word om te refl ekteer oor wat hulle in ’n 
verhouding wil hê (Sessie 7) en hoe om tekens van potensiële gewelddadige 
verhoudings vroegtydig te herken en dit te beëindig voor dit op geweld uitloop 
(Sessie 11). Indien iemand vroeg in ’n verhouding met boelie gedrag wegkom, sal 
dit waarskynlik voortduur en mettertyd vererger, tensy hy/sy positief reageer op 
selfgeldende kommunikasie.

DEEL 3 : HOE KAN DIE WET HELP?
Verduidelik dat ons gaan gesels oor dinge wat slagoffers wat geweld oorleef het, 
kan doen.

AKTIWITEIT 18.4 : Hoe kan hierdie wette my help?  10 minute

• Verduidelik aankla prosedure en die polisie se verantwoordelikheid.
• Verduidelik die belangrikheid om mediese hulp te verkry.
• Verduidelik die prosedure om ’n beskermingsbevel te verkry.
• Verduidelik en beklemtoon dat mense steeds iemand kan aankla al het die mishandeling 

of verkragting jare terug gebeur.

DEEL 4 : AFSLUITING
Kondig aan dat die klas amper verby is en begin met afsluitingsaktiwiteite.

PREPARE Portefeulje Oefening
Vir hierdie week se PREPARE oefening moet jy die kort vasvra oor die wet voltooi. 
Onthou om jou naam en graad op die voorblad aan te bring en dit volgende keer in te 
handig sodat ek dit kan merk en dit in jou LO portefeulje kan sit. As jy nie die oefening 
voltooi voordat jy klas toe kom nie, sal jy saam met my na skool bly en dit voltooi.

Opsomming  5 minute

• Vandag het ons geleer oor die wette wat ons in Suid-Afrika het, wat ons regte tot gelyk-
heid, waardigheid en veiligheid beskerm deur gewelddadige aksies onwettig te maak.

• Volgende keer gaan ons praat hoe om hulp en ondersteuning te kry.
• Ek sien uit daarna om julle weer volgende week te sien!
• Dankie vir jou deelname in die klas vandag – dit is wonderlik om almal se insette te hê 

sodat ons die klas kan geniet en van mekaar kan leer.



119

PREPARE PROJEK
EENHEID F - Geweld in Verskillende Kontekste

Sessie 19 : Waarskuwingstekens en Veiligheidsbeplanning

DEEL 1. Opening

AKTIWITEIT 19.1:
• Hersien en Oorsig

DEEL 4. Afsluiting
• PREPARE oefening

• Opsomming

Uitkoms 1: 
Gesondheidsbevordering
•Ondersoek ’n gesondheids- en veiligheids-

vraagstuk met betrekking tot geweld en stel 
alternatiewe en teenstrategieë vir geweld voor.

• Demonstreer ingeligte, verantwoordelike 
besluitneming oor gesondheid en veiligheid.

Uitkoms 3: 
Persoonlike Ontwikkeling
• Refl ekteer oor toepaslike gedrag in verskillende 

soorte interpersoonlike verhoudings.

• Om verskillende 
waarskuwingstekens 
van risiko en 
toepaslike reaksies 
op hierdie risiko te 
identifi seer.

DEEL 2. 
Waarskuwingstekens

AKTIWITEIT 19.2:
• Stop en assesseer - 

waarskuwingstekens

Uitkoms 1: 
Gesondheidbevordering
• Ondersoek ’n gesondheids- en veiligheids-

vraagstuk met betrekking tot geweld en stel 
alternatiewe en teenstrategieë vir geweld voor.

• Demonstreer ingeligte, verantwoordelike 
besluitneming oor gesondheid en veiligheid.

Uitkoms 2: 
Sosiale Ontwikkeling
• Bespreek die skending van menseregte en beplan 

teenstrategieë.

Uitkoms 3: 
Persoonlike Ontwikkeling
• Refl ekteer oor toepaslike gedrag in verskillende 

soorte interpersoonlike verhoudings.

• Stel ’n aksieplan op om probleemoplossings-
vaardighede in ’n persoonlike konteks toe te pas.

• Om risiko monitering 
en veiligheidsbe-
planningsvaardig-
hede te demonstreer, 
insluitende strategieë 
om veiligheid te 
verseker.

• Om te verstaan 
hoe om vriende 
te ondersteun en 
vriende aan te 
moedig om veilig te 
bly.

DEEL 3. 
Kry hulp

AKTIWITEIT 19.3:
• Monitor my veiligheid

Sessie 
uiteensetting

Lewensoriëntering
Leeruitkomste Sessie doelwitte

SESSIE 19 : WAARSKUWINGSTEKENS EN VEILIGHEIDSBEPLANNING
Deur ’n analise van ’n scenario wat slagoffer blaam uitbeeld, sal leerders kwessies 
van verantwoordelikheid en blaam en menseregteskendings verstaan en 
bespreek. Leerders sal die belangrikheid om hulp te soek vir ervarings van geweld 
verstaan en verskillende maniere en plekke om hulp te kry identifi seer.
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Assesseringsopdrag:

• PREPARE Portefeulje Oefening
   Voltooi die “Verbondenheid tot Prepare” werkblad en handig hierdie opdrag tydens 

ons volgende les in.

Materiaal benodig:
• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF wit bord en penne
• Uitdeelstukke

DEEL 1 : OPENING
Verwelkom almal by die klas en inisieer die openingsaktiwiteit.

AKTIWITEIT 19.1 : Hersien en Oorsig  5 minute

Kort hersiening van die vorige les: In ons vorige les het ons geleer om verantwoordelik-
heid vir jou eie aksies te neem en om hulp te kry as jy geweld ervaar, óf as ’n slagoffer 
óf as ’n oortreder.

Kort beskrywing van vandag se les: Vandag gaan ons leer hoe om risiko en aksies wat 
ons sal beveilig, te herken.

 Wenke vir fasiliteerder

• Onthou om verandering of poging tot verandering wat konsekwent is met die 
program, te versterk deur goeie gedrag te prys – insluitend klas deelname.

• Beklemtoon kerntemas van die program, soos aksies wat respek vir onsself en 
ander toon, veiligheid, geslag gelykheid, selfgeldende kommunikasie vaardighede 
en menseregte en verantwoordelikheid.
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DEEL 2 : WAARSKUWINGSTEKENS
Verduidelik dat ons gaan praat oor verskillende waarskuwingstekens wat dui dat 
ons in gevaar kan wees.

AKTIWITEIT 19.2 : Stop en assesseer  30 minute

Aanwysings

• Ek gaan deur ’n paar scenario’s lees en wanneer jy ongemaklik voel oor wat in die 
scenario gebeur of wanneer jy besef dat die situasie gevaarlik raak, dan wil ek hê jy moet 
jou hand opsteek my om te stop.

• Ons sal dan bespreek wat gebeur het. Jy kan volg in jou uitdeelblaaie as jy wil en die 
punte merk en notas maak wat ons bespreek.

 KLASBESPREKING
• By elke punt waar gestop word, vra:

• Hoekom wil jy hier stop?
•  Wat dink jy kan die karakter/s op hierdie punt doen?

• Aan die einde van die scenario:
• Wat was die verantwoordelikhede van elkeen van die karakters?
• Wat kon elke karakter gedoen het om die gewelddadige situasie te vermy?
• Watter stappe kan elke karakter nou neem?
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Scenario

Vir weke praat Lucky met Mandisa by die skool. Hy hou regtig van haar, maar voel ook 
’n bietjie skaam by haar. Hy weet Madisa gaan die naweek na dieselfde partytjie as hy 
en hy is opgewonde om haar daar te sien. By die partytjie begin Lucky bier drink saam 
met sy vriende. Baie gou voel hy goed en voel hy braaf genoeg om Mandisa te vra om 
met hom te dans.

RISIKO: Die drink van alkohol meng in met ons vermoë om helder te dink en om goeie 
besluite te neem. Mense is meer geneig om iets riskant of gevaarlik te doen wanneer 
hulle gedrink het.

VEILIGHEIDSTAPPE: Lucky kan kies om nie te drink nie of hy kan kies om nie na ’n partytjie 
te gaan waar daar baie gedrink sal word nie. As hy kies om te drink, kan Lucky kies om 
nie by meisies te wees nie of om te beperk hoeveel hy drink.

Lucky en Mandisa dans die meeste van die aand styf teen mekaar. Lucky drink nog ’n 
paar biere. Nadat die meeste van die mense die partytjie verlaat het, begin Mandisa 
en Lucky soen in ’n leë kamer.

RISIKO: Min mense by die partytjie bied ’n risiko (geleentheidsfaktor – niemand om te 
stop of te rapporteer wat gebeur of niemand om te help nie) en om in ’n leë kamer 
te wees skep nog meer van ’n risiko (geleentheidsfaktor – niemand sal sien dat hulp 
nodig is nie en in staat is om in te gryp nie). Die risiko is ook vergroot omdat Lucky dronk 
is (verswakte besluitneming).

VEILIGHEIDSTAPPE: Lucky kon vroeër ophou drink het en as hy dronk gevoel het kon hy 
huis toe gegaan het sodat hy nie homself en ander mense in gevaar stel nie. Lucky 
se vriende kon sien dat hy in ’n gevaarlike situasie is en hom huis toe geneem het. 
Mandisa kon die partytjie verlaat het saam met haar vriende. Lucky kon gekies het 
om nie na die leë kamer te gaan nie en Mandisa kon nie ingestem het om na die leë 
kamer te gaan nie.

Dinge vorder vinnig en gou word klere uitgetrek. Lucky begin te vroetel met Mandisa se 
ritssluiter en probeer om haar broek af te trek toe Mandisa hom wegstoot. Mandisa sê, 
“Ek moet gaan.” Lucky reageer, “Jy kan nie iets begin sonder om dit klaar te maak nie.”

RISIKO: Hulle is alleen. Lucky neem aan Mandisa is OK met die seksuele aktiwiteit en hy 
begin haar te druk om te doen wat hy wil hê.

VEILIGHEIDSTAPPE: Mandisa stoot Lucky weg en probeer om te gaan. Sy kon gekies het 
om selfgeldende kommunikasie vaardighede te gebruik. Lucky kon gekies het om 
Mandisa se reg om nie dinge te doen wat sy nie wil doen nie, te RESPEKTEER. Lucky en 
Mandisa moes ook hul seksuele grense met mekaar bespreek het. Lucky kon homself 
beheer het en stop wat hy gedoen het.

Mandisa sê vir Lucky, “Ek wil dit nie doen nie.” Lucky luister nie en gaan voort om haar 
teen haar sin te soen. Mandisa sê weer, “Nee.” Lucky sê, “Ek kan nie nou stop nie. Ons 
het reeds te ver gegaan.”

RISIKO: Lucky stop nie toe Mandisa hom gevra het nie en hy druk haar om voort te gaan.
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VEILIGHEIDSTAPPE: Lucky moet sy gedrag herken en verantwoordelikheid vir sy gedrag 
aanvaar en nie vir Mandisa in so in moeilike situasie plaas nie. Hy moet selfbeheersing 
beoefen. Mandisa sê duidelik vir Lucky dat sy nie meer betrokke wil wees in die 
seksuele aktiwiteit nie. Mandisa kon om hulp geroep het of selfverdediging gebruik het.

Lucky druk haar vas en verkrag haar.

RISIKO: Gebruik hulle ’n kondoom? Seks met iemand teen hul wil is verkragting.

VEILIGHEIDSTAPPE: Om ’n kondoom te gebruik elke keer wat jy seks het is belangrik om 
jou en jou seksmaat veilig te hou. Mense moet slegs seks hê wanneer BEIDE seksmaats 
dit wil hê EN daartoe instem sonder om gedwing of gekul te word nie.

Daarna loop Lucky saam met Mandisa huis toe en praat oor die mense wat by die 
partytjie was. Mandisa sê nie ’n woord nie. Toe hulle by Mandisa se huis kom probeer 
Lucky haar te soen, maar sy draai weg. Hy verlaat Mandisa met die woorde, “Ek bel jou 
later. Miskien kan ons volgende week uitgaan.”

RISIKO: Min mense by die partytjie is ’n gevaar en om in ’n leë kamer te wees is selfs 
meer van ’n risiko. Om met Lucky uit te gaan was dalk nie ’n veilige keuse nie.

VEILIGHEIDSTAPPE: Mandisa kon mediese, emosionele en regshulp soek vir hierdie 
gewelddadige ervaring. Lucky het hulp nodig ten einde verantwoordelikheid te neem 
vir sy optrede en om respekvolle maniere te leer om ander mense te hanteer.

Lucky gaan vroeg huis toe en die volgende dag daag die polisie by sy huis op en neem 
hom in hegtenis op ’n aanklag van verkragting.

SKAKEL: Sessie 1:    Elke keuse wat jy maak kan jou of ’n stap nader of ’n stap weg 
neem van jou waardes en die persoon wat jy kies om te wees.

SKAKEL: Sessie 15:  Alhoewel almal stappe kan neem om veiliger te wees en ons 
mekaar kan help om veiliger te wees; is dit uiteindelik die seuns 
se verantwoordelikheid om nie meisies te verkrag nie of om hulle 
met ’n slenter te kry om seks te hê nie.

 Wenke vir fasiliteerder

• As leerders jou nie by kritiese punte stop nie, kan jy die storie stop en hulle vra om 
die veiligheid en risiko van die situasies te assesseer.

• Jy kan probeer om van die “stoptekens” van die leerders te ignoreer en kyk of 
hulle meer aanhoudend word of ’n ander manier kry om jou te stop. Vra hulle 
na die tyd hoe dit gevoel het om geïgnoreer te word. Hierdie klein variasie kan 
leerders leer om meer aanhoudend te wees en verskillende maniere te kry om ’n 
risiko situasie te stop of te adresseer. Dit sal hulle ook help om empatie te ontwikkel 
vir slagoffers van verskeie oortredings.

• Wees beskikbaar vir leerders wat dalk jou ondersteuning nodig het of met jou wil 
praat oor hulle gewelddadige ervarings.
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SLEUTELIDEES
• Om ’n gesonde en veilige verhouding te bou beteken dat albei seksmaats daaraan 

moet werk om die gesonde, positiewe aspekte van hul verhouding te versterk en die 
ongesonde, negatiewe aspekte van hul verhouding te verander of elimineer. Maar elke 
seksmaat se gedrag is sy/haar eie verantwoordelikheid en in gewelddadige situasies is die 
persoon wat gewelddadige gedrag gebruik, verantwoordelik vir daardie aksie.

• Risiko situasies: snags, afgeleë plekke, partytjies waar daar geen beheer of toesig is nie 
en waar alkohol en dwelms vryelik beskikbaar is, plekke waar jy niemand anders ken 
nie, om alleen te wees met jou seksmaat, die gebruik van dwelms of alkohol of om by 
jou seksmaat te wees terwyl hy/sy dwelms of alkohol gebruik. Maar onthou, alle plekke/
situasies het risiko daaraan verbonde.

• Veiligheidstappe kan die volgende insluit: groepaktiwiteite met mense wat jy ken; om na 
plekke te gaan saam met vriende wat jy vertrou; om ’n veiligheidsplan met jou vriende 
te hê; monitor jou alkohol en dwelm gebruik, sê vir jou ouers/vriende waarnatoe jy gaan 
en saam met wie en kom ooreen op ’n tyd wanneer jy sal terug wees; hou noodnommers 
byderhand; besluit watter aktiwiteite jy met watter mense kan doen (bv. om te drink saam 
met my vriende, maar nie as meisies by is nie); vra vir hulp; onttrek jou van die situasie; as jy 
sien jou vriend is in ’n onveilige situasies – help hom/haar.

• Veiligheidstappe om te vermy dat jy iemand verkrag: moenie dronk word en ophou om 
na jou seksmaat te luister nie; moenie met ’n meisie seks hê tensy sy duidelik toestemming 
gegee het nie; “nee” beteken NOOIT “ja” nie; moenie na jou vriende luister as hulle jou 
spot omdat jy nie seks met jou meisie het of as hulle druk op jou plaas om seks te hê nie (dit 
is nie hulle keuse nie); moenie jou vriende spot of druk op hulle plaas om seks te hê nie.
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PREPARE PROJEK
EENHEID F - Geweld in Verskillende Kontekste

Sessie 19 : Waarskuwingstekens en Veiligheidsbeplanning

Opsomming
• Ons het verskeie maniere geïdentifi seer hoe die karakters in die scenario’s hul risiko’s op 

verskeie maniere verhoog het en julle het vorendag gekom met verskeie idees om risiko te 
verminder en veiligheid te verhoog.

• Daar is verskeie risiko verminderende stappe wat beide die potensiële slagoffers en 
potensiële oortreders kan neem en dat ons mekaar kan help om veilig te bly. Maar dit 
berus uiteindelik by ons as individue om ons eie gedrag te beheer en om nie ander leed 
aan te doen nie.

• Sommige van die risiko situasies wat julle geïdentifi seer het, sluit in om een van die 
laaste mense te wees wat ’n kroeg of partytjie te verlaat sonder vriende, deur na ’n 
afgesonderde area, kamer of huis te gaan, en om ’n geleentheid van ’n vreemdeling te 
aanvaar.

• Julle het ook verskeie veiligheidsaksies voorgestel vir die karakters, insluitende om 
naby vriende te bly, om te monitor waar jy jou drankies kry en hoeveel jy drink, 
noodtelefoonnommers te hê in geval jy êrens vasval, en kry van mediese, emosionele, en 
regshulp na ’n ervaring van geweld.

• Onthou dat selfs as iemand nie aksie neem om hulself veiliger te maak nie, beteken dit nie 
dat ander mense daardie persoon hoegenaamd kan misbruik nie.
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PREPARE PROJEK
EENHEID F - Geweld in Verskillende Kontekste

Sessie 19 : Waarskuwingstekens en Veiligheidsbeplanning

DEEL 3 : VEILIGHEIDSBEPLANNING
Verduidelik dat ons gaan praat oor verskillende waarskuwingstekens wat aandui 
dat ons dalk in gevaar is.

AKTIWITEIT 19.3 : Monitor my veiligheid  30 minute

Wat is ’n veiligheidsplan?
• ’n Veiligheidsplan is ’n deurlopende aktiwiteit wat behels om te dink oor jou veiligheid en 

maniere te assesseer om jouself veilig te hou.

• ’n Veiligheidsplan kan jou help om onveilige of gewelddadige situasies te vermy of om 
daaruit te kom. Dit kan dit makliker maak om vinniger te reageer deur dinge te doen wat 
jy weet sal help, wanneer jy besef dat jy in ’n onveilige of gewelddadige situasie is.

Hoe om ’n veiligheidsplan te skep
• Dit kan nuttig wees om ’n veiligheidsplan met betroubare vriende te hê. Julle kan almal 

besluit dat julle nie ’n vriend alleen sal laat by ’n partytjie nie. Julle kan besluit dat julle sal 
ingryp as julle sien jul vriend drink te veel of beland in ’n gevaarlike situasie.

• Jy moet weet hoe om waarskuwingstekens van ’n risiko situasie te herken en hoe om dit op 
’n gepaste manier aan te spreek. Vergewis jou van plekke en mense wat jou kan help.

• Kontroleer deurlopend jou veiligheid en risiko’s deur bewus te wees oor hoe jy voel, hoe 
veilig jy is, wat gevaarlik mag wees, en wat jy kan doen om jouself veilig te hou en te 
voorkom dat jy in gevaarlike situasies beland.

Verwys na werksblad

• Op hierdie werksblad sal jy idees kry oor veiligheidsbeplanning en die monitor van risiko.

• Daar is ‘n lys vrae wat jy jouself voortdurend kan vra oor hoe veilig jy is en hoe groot die 
risiko is dat jy in ‘n gevaarlike situasie sal beland.

• Daar is ‘n paar onderwerpe wat jy met jou vriende kan bespreek.

• Daar is ‘n paar voorstelle oor veiligheidstappe. Voeg ‘n paar van jou eie by.
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PREPARE PROJEK
EENHEID F - Geweld in Verskillende Kontekste

Sessie 19 : Waarskuwingstekens en Veiligheidsbeplanning

 Wenke vir fasiliteerder

• Veiligheidsbeplanning en die monitor van risiko is belangrik vir almal – meisies en 
seuns. Wees versigtig om nie te impliseer dat die verantwoordelik vir ’n bepaalde 
groep is nie.

• Al monitor mense nie hulle veiligheid en risiko nie, verdien hulle nooit om seer te kry 
nie en verdien hulle altyd om hulp te kry.

• As tyd ’n kwessie is, kan jy kies om inligting oor veiligheidsbeplanning tydens die 
bespreking oor die scenario’s te inkorporeer.

DEEL 4 : AFSLUITING
Kondig aan dat die klas amper verby is en begin met afsluitingsaktiwiteite.

PREPARE Portefeulje Oefening
Hierdie week, vir jou laaste Prepare Portefeulje Oefening, is dit tyd om ’n verbond/
belofte te maak om jou lewe te respekteer. Is jy gereed?

Opsomming 

• Vandag het ons geleer om aandag te gee aan waarskuwingstekens deur voortdurend 
ons veiligheid en risiko te monitor en stappe te neem om ons veiligheid te handhaaf en te 
verhoog.

• Ek sien uit daarna om julle weer volgende week te sien!

• Dankie vir jou deelname in die klas vandag – dit is wonderlik om almal se insette te hê 
sodat ons die klas kan geniet en van mekaar kan leer.
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DOEL VAN EENHEID :
Die lesse in die eenheid bevorder sosiale ondersteuning vir leerders, veral 
leerders wat probleme in verhoudings ervaar. Leerders sal kwessies oor blaam en 
verantwoordelikheid in gewelddadige situasies ondersoek deur middel van ’n 
raamwerk wat slagoffer blaam krities bestudeer en dit met menseregte kwessies 
skakel. Leerders sal begrip ontwikkel vir die belangrikheid om hulp te verkry om 
gewelddadige ervarings te hanteer en kennis maak met verskeie plekke wat 
hierdie hulp verskaf. Leerders sal waarskuwingstekens en risiko situasies herken 
en leer om risiko te monitor en veiligheidsplanne te implementeer. Leerders sal 
aangemoedig word om vriende wat slagoffers van geweld was te help en te 
ondersteun, deur aan hulle te wys dat om hulp te kry belangrik en voordelig is en 
aan hulle te sê waar om hierdie hulp te verkry. Hulle sal aangemoedig word om 
geweld te probeer voorkom deur die monitor van risiko en veiligheidsbeplanning 
met vriende te bespreek.

Uiteensetting van eenheid :  2 Sessie -

Sessie 20: Verantwoordelikheid en verkry van hulp

EENHEID G : Ondersteuning

45 minute 
elk
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DEEL 1. Opening

AKTIWITEIT 20.1:
• Hersien en Oorsig

DEEL 4. Afsluiting

AKTIWITEIT 20.4:
• PREPARE Portefeulje 

Oefening

• Opsomming

Uitkoms 2: 
Sosiale Ontwikkeling
•Ondersoek ’n gesondheids- en 

veiligheidsvraagstuk met betrekking 
tot geweld en stel alternatiewe en 
teenstrategieë vir geweld voor.

• Bespreek die skending van menseregte en 
beplan teenstrategieë

Uitkoms 3: 
Persoonlike Ontwikkeling
• Refl ekteer oor toepaslike gedrag in 

verskillende soorte interpersoonlike 
verhoudings.

• Verstaan en bespreek 
kwessies oor 
verantwoordelikheid en 
blaam en menseregte 
skending.

• Ontwikkel ’n sensitiewe 
begrip en empatie 
teenoor slagoffers van 
geweld.

DEEL 2. 
Verantwoordelikheid en 
blaam

AKTIWITEIT 20.2:
• Verken slagoffer blaam: 

wie blameer ons en 
hoekom?

Uitkoms 1: 
Gesondheidsbevordering
•Ondersoek ’n gesondheids- en 

veiligheidsvraagstuk met betrekking 
tot geweld en stel alternatiewe en 
teenstrategieë vir geweld voor.

• Demonstreer ingeligte, verantwoordelike 
besluitneming oor gesondheid en 
veiligheid.

Uitkoms 2: 
Sosiale Ontwikkeling
• Bespreek die skending van menseregte en 

beplan teenstrategieë.

Uitkoms 3: 
Persoonlike Ontwikkeling
• Refl ekteer oor toepaslike gedrag in 

verskillende soorte interpersoonlike 
verhoudings Verduidelik hoe jy depressie, 
krisis of trauma sal hanteer.

• Stel ’n aksieplan op om 
probleemoplossingsvaardighede in ’n 
persoonlike konteks toe te pas.

• Verstaan die 
belangrikheid om hulp 
te soek vir ervarings van 
geweld.

• Identifi seer verskillende 
maniere en plekke om 
hulp te kry.

DEEL 3. 
Kry hulp

AKTIWITEIT 20.3:
• Wanneer jy hulp nodig 

het

Sessie uiteensetting Lewensoriëntering Leeruitkomste Sessie doelwitte

SESSIE 20 : VERANTWOORDELIKHEID EN VERKRY VAN HULP
Deur ’n analise van ’n scenario wat slagoffer blaam uitbeeld, sal leerders kwessies 
van verantwoordelikheid en blaam en menseregteskendings verstaan en bespreek. 
Leerders sal die belangrikheid om hulp te soek vir ervarings van geweld verstaan 
en verskillende maniere en plekke om hulp te kry identifi seer.
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PREPARE PROJEK
EENHEID G - Ondersteuning

Sessie 20 : Verantwoordelikheid en Verkry van Hulp

Assesseringsopdrag:

• PREPARE Portefeulje Oefening
   Voltooi die SMS-veiligheid werkblad vir 35 punte. Handig hierdie opdrag by ons 

volgende les in.

Materiaal benodig:
• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF wit bord en penne
• Uitdeelstukke

DEEL 1 : OPENING
Verwelkom almal by die klas en inisieer die openingsaktiwiteit.
Herinner leerders om hul werksblad met hul name daarop in te handig.

AKTIWITEIT 20.1 : Hersien en Oorsig  5 minute

Kort hersiening van die vorige les: In die vorige les het ons geleer oor die wette van 
geweld en hoe om regsaksie te neem wanneer jy geweld ervaar.

Kort beskrywing van vandag se les: Vandag gaan ons gesels oor verantwoordelikhede 
tydens gewelddadige situasies en die belangrikheid om hulp te verkry. Ons gaan die 
scenario bespreek waar Michael vir Vanessa forseer om seks te hê wanneer sy nie wil nie 
en dink oor wie ons in gewelddadige situasies blameer. Ons sal dan verskillende maniere 
ondersoek om hulp te verkry.

DEEL 2 : VERANTWOORDELIKHEID EN BLAAM
Verduidelik dat ons oor verantwoordelikhede in gewelddadige situasies gaan 
gesels.

AKTIWITEIT 20.2 : Ondersoek slagoffer blaam  15 minute

Aanwysings
• Ons het voorheen gepraat oor die onderliggende faktore, die snellers, en die geleentheid 

wat daartoe gelei het dat Michael Vanessa gedwing het om seks te hê, selfs al het sy gesê 
sy is nie gereed nie.

• Ons het ook gepraat oor sommige van die gevolge. Nou wil ons praat oor wie geblameer 
word wanneer seks geforseer word en wie verantwoordelik is. Kom laat ons voortgaan met 
die verhaal van Michael en Vanessa.

• Gee klas opdragstuk oor scenario tussen Michael en sy vriend Sam. Lees dit in klas of begin 
dit met ’n verteller (die fasiliteerder) en vrywilligers om die rolle van Sam en Michael te 
speel.
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PREPARE PROJEK
EENHEID G - Ondersteuning

Sessie 20 : Verantwoordelikheid en Verkry van Hulp

Scenario

Nadat Michael Vanessa forseer het om seks te hê, verlaat hulle sy vriend se huis. 
Vanessa het gehuil en vir Michael gesê sy wil hom nooit weer sien nie. Michael bly toe 
agter, alleen voor sy vriend se huis en lyk omgekrap. Sy vriend Sam stap verby en vra 
hom wat fout is.

SAM: “Ek dog jy ontmoet Vanessa na skool, wat het gebeur?”

MICHAEL: “Vanessa is kwaad vir my omdat ek nie wou luister toe sy my sê sy was nie reg 
vir seks nie, maar dit is nie my skuld nie!”

 KLASBESPREKING
• Was Michael se gedrag verkeerd?

• Hoekom het Michael gedink dit was nie sy skuld nie?

• Hoekom het hy Vanessa geblameer? Is dit regverdig? Is it vriendelik?

• Het hy Tik blameer?

• Wie is verantwoordelik/te blameer vir die verkragting?

• Wie is verantwoordelik/te blameer vir die gevolge wat die verkragter in die gesig staar?

• Wie is verantwoordelik/te blameer vir wat met Vanessa gebeur het?

SLEUTELIDEES
• In ons samelewing, blameer ons dikwels die persoon wie verkrag is of geslaan is deur 

’n seksmaat, of ons dink hulle is verantwoordelik of ons dink hulle is op die een of ander 
manier verantwoordelik vir wat gebeur het. Verkragting en alle dade van geweld is ’n 
skending van ’n persoon se menseregte.

• Ons blameer die slagoffer omdat vroue minder mag het en dikwels minder waarde het in 
ons samelewing. Vroue het min mag om ondersteuning te kry, veral wanneer hulle deur die 
invloedryke lede van ons samelewing misbruik word.

• Dit is onregverdig en onbillik om die slagoffer te blameer, omdat dit vir hulle meer pyn 
veroorsaak nadat hulle reeds deur die trauma van seksuele geweld (of ander geweld) 
gegaan het. Die oortreder (persoon wat die gewelddadige daad of verkragting gepleeg 
het) dra die verantwoordelikheid/blaam vir die verkragting/ geweld. Verkragting is ’n daad 
van manlike mag oor vroue. Moet dié met krag nie verantwoordelikheid daarvoor neem, 
om dit versigtig en met respek te gebruik nie?

• Die gevolge wat die oortreders in die gesig staar, is nie die verantwoordelikheid van, of is 
veroorsaak deur die slagoffer/s nie. Die slagoffer/s het slegs die verantwoordelikheid om 
met die gevolge van sy/haar gewelddadige ervarings te verwerk. Beheer jou gedrag 
ongeag hoe sterk jou gevoelens of behoeftes is. Om wellustig te voel beteken nie dat jy seks
moet hê nie, of dat jy geen beheer het oor wat jy doen in reaksie op daardie gevoel nie.

• Om gewelddadig teenoor ander mense te wees is ’n skending van hul menseregte en 
sulke gedrag is nie aanvaarbaar of toepaslik nie.
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PREPARE PROJEK
EENHEID G - Ondersteuning

Sessie 20 : Verantwoordelikheid en Verkry van Hulp

 Wenk vir fasiliteerder:

• Beklemtoon die onregverdigheid, onbillikheid, en onaanvaarbaarheid daarvan om die 
slagoffer te blameer en moedig ’n empatiese en medelydende houding aan.

DEEL 3 : KRY HULP
Verduidelik dat ons gaan gesels oor hoe om hulp te kry om gewelddadige situasies 
te hanteer.

SKAKEL: Sessie 14:  Ons het geleer oor die verskillende gevolge wat slagoffers ervaar 
na geweld – verwys terug na jou uitdeelstuk. Betwis ten sterkste 
die idees wat daarop dui dat die slagoffer “daarvoor gevra het” 
of “verdien” het of dat dit ’n gewone of normale ervaring is. 
Beklemtoon die neem van verantwoordelikheid vir ons eie aksies 
en die gebruik van ons mag op respekvolle maniere. 

AKTIWITEIT 20.3 : Wanneer jy hulp nodig het  10 minute

Aanwysings
• Mense wat slagoffers van geweld was of geweld aanskou het, het hulp en ondersteuning 

nodig. Die oortreder en vriende van mense wat betrokke is in gewelddadige situasies mag 
ook ’n vorm van hulp nodig hê. Dit is belangrik vir ons om te onthou dat elkeen van hierdie 
groepe (die slagoffer/s, die getuie/s, die oortreder/s, die vriend/e) verskillende behoeftes 
het. Ons dink dit is veral belangrik om die gevoelens en behoeftes van die slagoffer aan te 
spreek.

• Laat leerders die scenario hieronder op die uitdeelblad voordra.

Scenario

Op pad huis toe ontmoet Vanessa haar beste vriendin, Maria.

MARIA: Ek het gedink jy ontmoet Michael naskool, hoekom huil jy?

VANESSA: Ons is na sy vriend se huis, maar daar was niemand anders daar nie. 
Hy wou seks gehad het en het nie na my geluister toe ek vir hom sê ek is nog 
nie reg daarvoor nie.
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PREPARE PROJEK
EENHEID G - Ondersteuning

Sessie 20 : Verantwoordelikheid en Verkry van Hulp

 KLASBESPREKING
• Wat het Maria gesê?
• Watter raad het Maria vir Vanessa gegee?
• Hoe kan dit voel om ’n slagoffer van geweld te wees? Wat mag jy nodig hê as jy in 

daardie situasie was?
• Hoe kan dit voel om geweld te aanskou of om ’n vriend van die slagoffer te wees? 

Wat kan jy nodig hê as jy in daardie situasie was?
• Hoe kan dit voel om geweld te pleeg of om ’n vriend te wees van iemand wat geweld 

pleeg?
• Wat is ’n paar van die dinge wat dit moeilik vir hierdie mense maak om hulp te kry?
• Wat kan hierdie mense aanmoedig om hulp te kry?

SLEUTELIDEES
• Slagoffers benodig mediese, sielkundige, en regshulp sowel as die ondersteuning en 

versorging van mense om hulle wat omgee sodat hulle op ’n gesonde manier die gevolge 
van die geweld kan hanteer.

• Dit is belangrik vir slagoffers om geglo te word, nie geblameer te word nie, en gevalideer
(ondersteun) te word deur na hulle te luister en op ’n deernisvolle manier jou onder-
steuning uit te druk (bv. “Ek is so jammer jy het hierdie ervaring gehad. Dit is onregverdig. 
Dankie dat jy my vertrou en my vertel waardeur jy gaan. Hoe kan ek jou help?”) 

• As iemand iets met jou deel, is dit belangrik dat jy nie skinder oor hierdie situasie nie. Dit sal 
jou vriend net meer seermaak.

• Getuies en vriende moet ook hulp soek en hulle het dikwels sielkundige hulp of berading 
nodig.

• Oortreders moet sielkundige hulp of berading kry.

• Soms is dit moeilik om hulp te kry, maar dit is belangrik om onsself en die mense om ons te 
respekteer deur na onsself te kyk en te doen wat ons kan om ander te help.

• Verskillende vorme van hulp insluitende mediese aandag, emosionele ondersteuning, 
regshulp, wetstoepassing en terapie is tot ons beskikking. Verskillende mense en 
organisasies bied hierdie soort van hulp – vind iets wat vir jou werk. Kyk deur jou “Waar om 
Hulp te Kry” hulpbronblad in jou uitdeelstukke.

• Hindernisse kan insluit: persoonlike gevoel van vrees, verleentheid, of skaamte, nie wil erken 
iets is verkeerd nie; ’n oortuiging dat jy nie hulp nodig het nie of dat niks/niemand kan 
help nie; nie wil hê ander mense moet weet wat jy ervaar het nie; bekommer dat jy in die 
moeilikheid gaan kom of geblameer gaan word vir wat gebeur het; gebrek aan bronne 
wat toegang tot hulp bied; nie weet waar om hulp te kry nie; verhinder word deur die 
oortreder en sy/haar familie en vriende of jou eie familie en vriende om hulp te kry; nie jou 
seksmaat of vriende of familie of die oortreder wil seermaak nie; vrees dat die oortreder 
weerwraak sal neem; voel asof jy niemand kan vertrou nie.
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PREPARE PROJEK
EENHEID G - Ondersteuning

Sessie 20 : Verantwoordelikheid en Verkry van Hulp

• As jy nie geglo word, of na geluister word, of gehelp word, wanneer jy vir hulp vra rakende 
’n gewelddadige situasie nie, hou aan om vir volwassenes wat jy vertrou te vertel totdat 
iemand jou glo en jou help om die ondersteuning te kry wat jy nodig het.

• Jy kan jou vriend aanmoedig en ondersteun deur voor te stel dat hulle hulp kry en aanbied 
om hulle by te staan om geskikte bronne te kry om hulle te help. Soms is die mees nuttigste 
en veiligste ding om te doen is om ’n volwassene wat jy vertrou te kry en hulle te vertel.

Opsomming

• Om by geweld betrokke te wees, kan baie moeilik wees en emosionele en fi siese beserings 
veroorsaak. As jy blootgestel word aan geweld of vind dat jyself gewelddadig is, dan mag 
jy hulp nodig hê en kan jy baat vind deur of jouself in ’n veiliger situasie te kry of, wanneer 
jy veilig is, jou te help herstel.

• Op die uitdeelstuk is daar verskeie hulpbronne wat jy kan gebruik om hulp te verkry.

• Onthou, slagoffers het nodig dat ons hulle moet glo en ondersteun, nie blameer nie.

 Wenke vir fasiliteerder

• Moedig leerders aan om verskillende moontlikhede van hulp kry te ondersoek 
afhangende van watter tipe geweld jy ervaar en wie die geweld pleeg. 

• Beklemtoon dat om hulp te kry ’n keuse is en hoewel dit moeilik kan wees, is dit 
dikwels voordelig.

DEEL 4 : AFSLUITING
Kondig aan dat die klas amper verby is en begin met afsluitingsaktiwiteite.

Opsomming 

• Vandag het ons geleer dat dit onregverdig is om ’n slagoffer van geweld vir die geweld te 
blameer. Ons het ook geleer dat dit belangrik is om hulp te kry wanneer jy geweld op een 
of ander manier ervaar het.

• In ons volgende les gaan ons leer oor waarskuwingstekens wat aandui dat jou risiko besig is 
om te vermeerder en ons gaan ook ’n veiligheidsplan opstel.

• Ek sien uit daarna om julle weer volgende week te sien!

• Dankie vir jou deelname in die klas vandag – dit is wonderlik om almal se insette te hê 
sodat ons die klas kan geniet en van mekaar kan leer.
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DOEL VAN EENHEID :
Die les in hierdie eenheid hersien en sintetiseer wat leerders in die program geleer 
het. Leerders identifi seer die veranderings wat plaasgevind het sowel as die 
veranderings wat hulle in hul persoonlike, portuur en familie verhoudings sowel as 
binne hul skool en gemeenskap omgewing wil skep.

Uiteensetting van die eenheid :  1 Sessie -

Sessie 21: Skep van Blywende Verandering

EENHEID H : Skep van Blywende Verandering

45 minute
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EENHEID H - Skep van Blywende Verandering

Sessie 21 : Skep van Blywende Verandering

DEEL 1. Opening

AKTIWITEIT 21.1:
• Kom ons begin

DEEL 4. Afsluiting
• Se totsiens

Uitkoms 1: Gesondheidbevordering
• Ondersoek ’n gesondheids- en veiligheids-

vraagstuk met betrekking tot geweld en stel 
alternatiewe en teenstrategieë vir geweld voor.

Uitkoms 2: Sosiale Ontwikkeling
• Evalueer veranderinge in kultuurnorme en 

-waardes ten opsigte van persoonlike en 
gemeenskapsake krities.

• Bespreek die skending van menseregte en 
beplan teenstrategieë.

Uitkoms 3: Persoonlike Ontwikkeling
• Stel ’n aksieplan op om 

probleemoplossingsvaardighede in ’n 
persoonlike konteks toe te pas.

• Refl ekteer oor 
vermoë om op 
te tree as agente 
vir verandering 
binne hul skole, 
gemeenskappe, 
families en 
portuurgroepe.

DEEL 3. 
Skep verandering en 
inspireer ander om respek 
te toon

AKTIWITEIT 21.5:
• Bespreking oor hoe die 

keuses wat ek in my 
lewe maak om meer 
respekvol te wees, 
my gemeenskap sal 
beïnvloed

Uitkoms 1: Gesondheidbevordering
• Beskryf wat ’n gesonde leefstyl behels d.m.v. 

eie persoonlik situasies as ’n manier om siekte te 
voorkom.

• Demonstreer ingeligte, verantwoordelike 
besluitneming oor gesondheid en veiligheid.

• Ondersoek ’n gesondheids- en 
veiligheidsvraagstuk met betrekking tot geweld 
en stel alternatiewe en teenstrategieë vir 
geweld voor.

Uitkoms 2: Persoonlike Ontwikkeling
• Ontleed en bespreek faktore wat 

selfbeeldvorming en selfmotivering beïnvloed.

• Stel ’n aksieplan op om probleem oplossings-
vaardighede in ’n persoonlike konteks toe te 
pas.

• Om dit wat hulle 
geleer het te 
konsolideer en 
die verband te 
verstaan tussen die 
verskillende aspekte 
van die program.

• Om te deel wat hulle 
bereik het deur hul 
deelname aan die 
program.

DEEL 2. 
Wat ek geleer het en hoe 
ek verander het

AKTIWITEIT 21.2:
• Hersien boodskappe en 

aktiwiteite van die vorige 
lesse

AKTIWITEIT 21.3:
• Prosesseer “Wat ek gaan

 doen om meer geres-
pekteer en respekvol te 
wees” werksblad

AKTIWITEIT 21.4:
• Selekteer 10 woorde wat 

dít wat in die kurrikulum 
geleer is, verteenwoordig

Sessie uiteensetting
Lewensoriëntering

Leeruitkomste Sessie doelwitte

SESSIE 21 : SKEP VAN BLYWENDE VERANDERING
Nadat die les geopen is, sal leerders lesse en vaardighede wat hulle geleer het met 
die klas deel asook hoe hulle verander het as gevolg van die program. Die onder-
wyser sal ’n kort opsomming van die temas wat in die program gedek is verskaf.
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Sessie 21 :  Skep van Blywende Verandering

Materiaal benodig:
• Flipkaart en penne OF swartbord en kryt OF wit bord en penne
• Uitdeelstukke

DEEL 1 : OPENING
Verwelkom almal by die klas en inisieer die openingsaktiwiteit.

AKTIWITEIT 21.1 : Kom ons begin!  4 minute

Vandag gaan ons nie op dieselfde manier begin soos wat ons gewoonlik doen nie, 
want dit is ons laaste les. Ons gaan praat oor die dinge wat ons geleer het, hoe ons 
verander het, en hoe ons die veranderinge in stand gaan hou en die veranderinge met 
mekaar te deel.

DEEL 2 : WAT HET EK GELEER EN HOE EK HET VERANDER
Verduidelik dat ons gaan praat oor wat ons uit die program geleer het en die 
veranderinge wat ons in ons lewens gemaak het, gebaseer op hierdie lesse. Die 
doel van hierdie aktiwiteit is om die lesse en vaardighede wat leerders verwerf het 
en die verandering wat hulle gemaak het, te hersien en versterk.

AKTIWITEIT 21.2 : Nou het ek respek vir jou!  5 minute

Aanwysings

• Vra vrywilligers om iets te deel wat hulle besonder interessant, verrassend, of amusant 
gevind het oor die lesse in die program.

• Skryf die antwoorde op die bord: Leerders kan deel in hul verhoudingsbesluitneming oor 
seksuele gedrag, verhoudings en keuses wat hulle maak in hul verhoudings.

• Nadat mense gedeel het wat hulle geleer het, maak ’n vinnige opsomming van die 
sleutelareas wat in die program aangespreek is.
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Sessie 21 :  Skep van Blywende Verandering

AKTIWITEIT 21.3 :  “Wat gaan ek doen om meer   15 minute
gerespekteer en meer 
respekvol te wees”

Portfolio Oefening
• Vra leerders om hulle idees op hul werksblaaie te skryf as hulle daarmee gemaklik is.

• Vra hulle of dit wat hulle neergeskryf het, verskil van dit wat hulle sou neerskryf voor die 
PREPARE program.

AKTIWITEIT 21.4 : Sleutelwoorde van respek   10 minute

• Vra leerders om hul hande op te steek en woorde te noem wat in die lesse gebruik is, 
wat hulle dink respek verteenwoordig (luister, regverdigheid, onderhandeling ens.)

• As daar meer as 10 is vra hulle om te stem vir daardie woorde wat hulle dink die 
relevantste is tot die program.

SLEUTELIDEES

Tydens die program het ons:

• Ons persoonlike waardes en aspirasies – wat ons persoonlike lewensreispadkaarte is en ons 
help om keuses te maak – uiteengesit

• Selfgeldende kommunikasie vaardighede geleer
• Geslag norme uitgedaag en gedink hoe om ’n respekvolle man of vrou te wees
• Geleer wat omgee verhoudings is en die tipe verhouding waarvan ons wil deel wees 

geïdentifi seer
• Geleer hoe om ’n verhouding te begin
• Geleer om verhoudings in stand te hou deur probleme op positiewe maniere te hanteer
• Geleer oor seksuele besluitneming, hoe om risiko situasies te herken en te beplan sodat 

hierdie situasies vermy kan word
• Geleer om onsself en ander te respekteer en hoe om respek te toon deur die manier hoe 

ons optree
• Geleer om verantwoordelikheid te neem en ons eie besluite te neem en keuses te maak



139

PREPARE PROJEK
EENHEID H - Skep van Blywende Verandering

Sessie 21 :  Skep van Blywende Verandering

 Wenk vir fasiliteerder:

• Maak seker dat al die leerders ’n kans gegee word om hul perspektiewe deel.

DEEL 3 :  SKEP VERANDERING EN INSPIREER ANDER OM 
RESPEK TE TOON

AKTIWITEIT 21.5 :  Skep Verandering en   10 minute
Inspireer Ander

Aanwysings

• Hou ’n bespreking oor hoe, as een persoon verander, dit veranderinge in hul omgewing 
veroorsaak. Praat oor die “tou-trek speletjie”. Wanneer albei kante aan die tou trek, wat 
gebeur? Wanneer die een kant die tou los, wat gebeur dan?

• Praat oor hoe dit dieselfde is as om die manier te verander waarop mense teenoor 
mekaar optree. As iemand op jou skree en jy skree terug, wat gaan waarskynlik gebeur? 
Wat van as ’n vriend op jou skree en jy skree nie terug nie, maar sê dat jy bereid is om 
later ’n rustige gesprek met hom te hê en dan te weg te loop, wat sal gebeur? Wat as jy 
vergeet en op iemand skree, maar dan sê jy vir hulle, “Ek is jammer – ek kon dit anders 
gedoen het/gesê het”. Wat gebeur dan?

• Lei hulle tot die gevolgtrekking dat een manier om verandering te laat gebeur in hul skole, 
families, en gemeenskappe is om te begin om positiewe veranderinge aan te bring in 
hulself!

DEEL 4 : AFSLUITING

Sê totsiens  4 minute

• In plaas van ons gewone afsluitingsaktiwiteit gaan ek vandag totsiens sê.

• Die fasiliteerder moet deel wat hy/sy geleer en geniet het en gesels oor hoop vir die 
leerders se toekoms.
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