Betalingswijze
Enkele dagen voor aanvang van de acviteit zult u de
factuur, met aangehecht overschrijvingsformulier, via
de post ontvangen.

Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering van de inschrijving minder dan 5 werkdagen voor de aanvang van de acviteit is de totale
deelnameprijs verschuldigd.

Vrede of oorlog
De annulering dient steeds schri'elijk te
gebeuren en is pas deﬁnief na ontvangstbevesging
van Vormingscentrum Guislain vzw.

in een interculturele wereld
Vredesnamiddag voor leerlingen
3e graad SO in klasverband

Inlichngen
Patrick.de.pooter@fracarita.org - 09 216 35 90
Marc.keuleneer@fracarita.org - 09 216 35 50
Vanessa.scheir@fracarita.org - 09 216 35 89

Organisator
Jongeren Academie van Vormingscentrum Guislain vzw
(Broeders van Liefde)

Tel. 09 216 35 50 - fax 09 216 35 51
vc.vormingscentrumguislain@fracarita.org
www.vormingscentrumguislain.be

16 oktober 2014
Vormingscentrum Guislain, Gent

Situering

Programma

Locae en datum

Is vrede in een interculturele samenleving
louter een utopie of kunnen we er zelf wel
degelijk een bijdrage toe leveren?

13u00

Verwelkoming

13u15

‘Vrede en oorlog’
Hoe kunnen we de vrede blijven handhaven
in een jd van conﬂicten? Zowel op wereldvlak
als op persoonlijk vlak blij' dit een uitdaging. Is
godsdienst een garane voor vrede of een
aanzet tot oorlog?

De vredesnamiddag vindt plaats op donderdag
16 oktober 2014 van 13u00 tot 16u00 in het
Vormingscentrum Guislain, Jozef Guislainstraat 43 te
9000 Gent.

De bedoeling van deze namiddag is het
belang van ieders bijdrage aan de vrede op
persoonlijk en maatschappelijk vlak te onderstrepen.
We reiken de leerlingen een aantal tools aan om ook
in hun persoonlijk leven geweld zoveel mogelijk te
voorkomen en conﬂicten op een construceve
manier op te lossen.

14u00

Tijdens het panelgesprek met ervaringsdeskundigen
worden thema’s zoals interculturaliteit, racisme en
integrae verder uitgediept.

Inschrijving

Annemie Gielen

U vindt het inschrijvingsformulier terug op de website
www.vormingscentrumguislain.be/kalender.

Workshop naar keuze
1 Geweld(prevene) en conﬂicthantering

Graag ontvangen wij uw inschrijving uiterlijk
maandag 6 oktober 2014 via fax of e-mail. Na
ontvangst van uw inschrijving bezorgen wij u nog een
bevesgingsmail.

Roger Boonen

2

Peer mediaon
(conﬂictbemiddeling tussen lee'ijdsgenoten)
Theo Geuens

3

Bemiddel in je eigen conﬂict

Deelnameprijs

Miet Timmers

9 euro per leerling.

14u50

Pauze

15u10

Panelgesprek over racismebestrijding, mulculturaliteit of interculturaliteit, integrae,
intercultureel onderwijs en de vrede
Moderator: Walter Verniers

© 11.be

Doelgroep
Leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs, in
klassikaal verband.

16u00

Einde

Sprekers en deelnemers panelgesprek

• Roger Boonen, Pedagoog en Irenoloog
• Jozef De Wi'e, Directeur Centrum voor Gelijkheid van Kansen
en Racismebestrijding

• Theo Geuens, Erkend bemiddelaar en opleider, Erkend
•
•
•
•
•
•

psychotherapeut
Annemie Gielen, Algemeen secretaris Pax Chris/ Vlaanderen
Karin Heremans, Directrice Atheneum Antwerpen
Jurgen Sprangers, Medewerker Tumult vzw
Roger Standaert, Emeritus Professor Compara/eve
Pedagogiek (UGent)
Miet Timmers, Erkend bemiddelaar - betrokken bij Netwerk
Onderwijsmedia/on
Walter Verniers, Algemeen directeur Emmaus Secundair

Vormingscentrum Guislain vzw

Jozef Guislainstraat 43
9000 GENT

Telefoon: (09) 216 35 89
Fax: (09) 216 35 51
E-mail: vanessa.scheir@fracarita.org

