TECHNISCHE FICHE
SIERRA OSCAR LIMA

Thema Samenwerken, teambuilding
Doel De deelnemers ervaren wat solidariteit betekent.
De deelnemers ervaren dat je meer kan bereiken door samen te
werken en solidair te zijn dan door alleen aan je eigen belang te
denken.
Opmerking /
Leeftijd vanaf 12 jaar- volwassenen
Aantal deelnemers minimum 10 - maximum 25
Aantal speltrain(st)ers 1 speltrain(st)er/15 deelnemers (jeugdwerk) + 1 helper van de
organisatie
1 speltrain(st)er/25 deelnemers (andere settings) + 1 helper van de
organisatie
Ideale speelduur 120 -180 minuten
Klaarzettijd De speltrain(st)er zal 30 minuten voor de aanvang van het spel
aanwezig zijn zodoende dat hij/zij voldoende tijd heeft om het
speelmateriaal klaar te zetten. Die tijd wordt niet meegerekend in de
duur van het spel.
Materiaal te voorzien /
door de aanvrager
Accommodatie Een grasplein of een ruim lokaal met een stoel per deelnemer en
enkele tafels. Met daarnaast een apart lokaal of gang met 5 stoelen of
kleine tafels.
Lokaalschikking

Verloop van de spelbegeleiding De speltrain(st)er stelt zichzelf en De Aanstokerij kort voor. Dan volgt
de speluitleg, waarna de deelnemers het spel beginnen te spelen. De
speltrain(st)er kondigt het einde van het spel aan. Een korte afsluitende
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reflectie geeft de deelnemers de kans om over het thema na te praten.
Vragen die tijdens het spel niet werden beantwoord, komen zo nog
aan bod.
Rol van de speltrain(st)er van de Aanstokerij De speltrain(st)er legt het spel uit, neemt tijdens het spel de spelleiding
op zich en fungeert tijdens de nabespreking als de gespreksleid(st)er.
De speltrain(st)er is geen expert in het thema van het spel, maar wel
een expert in spel en in het begeleiden van informatieve spelen in het
bijzonder.
Rol van de leerkracht/begeleider We verwachten dat de leerkracht/begeleider van de organisatie een
ondersteunende rol op zich neemt bij het uitvoeren van de
opdrachten tijdens het spel. De speltrain(st)er zal die rol voor het begin
van het spel kort toelichten.
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