Woordenweb EU
Korte omschrijving
In deze brainstorm bespreek je met de studenten hoe zij te maken hebben of krijgen met de
Europese Unie. Het brainstormen krijgt vorm door het woordweb dat je maakt op het
schoolbord of op de flip-over. Een woordweb is eigenlijk een spinsel van woorden.
Leerdoelen
Voorkennis activeren en interesse wekken voor het thema EU.
Duur
10 tot 15 minuten
Benodigdheden
Schoolbord, digibord of flip-over
Hoe gaat u te werk?
Stap 1
Schrijf midden op het schoolbord Hoe heb jij met de EU te maken? Omcirkel dit begrip.
Hieronder staat een voorbeeld van een woordenweb.
Stap 2
Schrijf met een steekwoord op wat studenten noemen. Schrijf alles op, ook als het niet klopt.
Bespreek met de studenten wat ze hebben genoemd. Waarom associëren ze deze woorden of
begrippen met de EU? En waarom heeft het met de EU te maken? Vertel dat veel regelgeving
vanuit de Europese Unie komt.
Tip: Het is handig om je van tevoren even in de opleiding van de studenten te verdiepen. Kun je
voorbeelden bedenken hoe zij vanuit hun opleiding of hun toekomstige werk te maken krijgen
met de EU?
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Stap 3
Laat een fragment zien van ‘Het congres van Europa (1948)
(https://www.youtube.com/watch?v=dAZWFgU9VQk) , om daarna de vraag te stellen waarom
we in Europa zijn gaan samenwerken. U hoeft niet al teveel aandacht te vragen voor het
filmpje. Het is meer een aanleiding om te vertellen dat er in 1948 voor het eerst serieus werd
gesproken over samenwerking in Europa.
Mogelijke antwoorden: waarom zijn we gaan samenwerken in Europa?


Vrede / Voorkomen van oorlog: na de Tweede Wereldoorlog wilden de West-Europese
landen geen oorlog meer. Door samen te werken konden landen elkaar beter
begrijpen.



Economische samenwerking: door samen te werken kun je concurreren tegenover
grote landen zoals Rusland, China en de Verenigde Staten.



Bescherming: veel Oost-Europese landen wilden bij de Europese Unie, zodat Rusland
niets meer over ze te zeggen zou hebben.



Samen sta je sterk: Europese landen beschermen elkaar in moeilijke tijden. In tijden
van crisis sta je samen sterker dan in je eentje.



Oplossen problemen: oplossen van (grensoverschrijdende) problemen zoals
werkeloosheid, milieu, internationale criminaliteit, terrorisme. Dit zijn internationale
problemen die je niet in je eentje kunt oplossen.



Er wordt sneller naar je geluisterd: hoe groter, hoe eerder andere landen naar je
luisteren.

