Identiteit

Dit ben ik

Omschrijving
Dit insigne gaat over wie jij bent, hoe je naar jezelf kijkt, hoe je naar
anderen kijkt en hoe anderen naar jou kijken. Laat je uitdagen om met
andere ogen naar jezelf te kijken!

Eisen
Van onderstaande eisen houd je een presentatie in je ploeg of troep. Je vertelt erbij hoe je begon aan
dit insigne, hoe je aan de eisen gewerkt hebt en wat het je heeft gebracht/opgeleverd.
1. Kom meer over je familie te weten door de volgende activiteiten te doen:
• Maak een stamboom van vier generaties. Je neemt hierbij een foto en de volledige
namen van je familieleden op. Praat eens met je opa, moeder, tantes, etc. over welke
eigenschappen zij herkennen in welke oom, tante, nichtje of overgrootvader. Schrijf
deze bij de stamboom. Kijk nu naar wat je hebt opgeschreven en schrijf de
eigenschappen die je van jezelf herkent erbij. Op wie lijk je het meest?
• Zoek uit waar jouw achternaam vandaan komt.
• Zijn er erfstukken in jouw familie? Welke erfstukken zijn dit? Welke waarde hecht jouw
familie hieraan en waarom?
• Welke (feest)dagen zijn belangrijk voor jouw familie? Hoe worden deze gevierd en
wat vind jij het leukste om te vieren?
2. Doe met je ploeg of met een stel vrienden/vriendinnen één van de volgende dingen:
• Speel een kwaliteitenspel (bijvoorbeeld het spel van Peter Gerrickens).
• Zet zoveel mogelijk positieve eigenschappen op kleine kaartjes. Doe ditzelfde met
minder positieve eigenschappen en leg ze duidelijk gescheiden van elkaar neer. Kies
er vervolgens van ieder vijf uit die jou kenmerken. Deel dit met de anderen,
herkennen zij dit? Hoe ga je om met je minder positieve eigenschappen? Je kunt ook
een ander een eigenschap toekennen, herkent de ander de eigenschap of moet je er
uitleg over geven?
3. Als individu heb je een eigen identiteit, maar ook groepjes mensen hebben samen een
identiteit. Zo heeft jouw Scoutinggroep bepaalde gebruiken en tradities die ze bij andere
Scoutinggroepen niet hebben. En ook jouw ploeg is niet hetzelfde als de andere ploegen in je
troep. Maak een collage waarmee je laat zien wat de kenmerken zijn van jouw ploeg.
4. Scouting is onderdeel van jouw leven en je weet vast wel waarom je voor je Scouting gekozen
hebt. Scouting is vaak ook een manier van leven, een way of life. Laat een ander eens kennis
maken met de Scouting way of life door een vriend(in) een aantal keer mee te laten gaan naar
Scouting. Wat vindt je vriend(in) van Scouting, wat valt hem/haar op?
5. Zingeving is het zoeken naar de betekenis, het doel, het nut van het leven. Er zijn oneindig
veel zingevingvragen en ook evenveel mogelijke antwoorden. Bij het zoeken naar antwoorden
op dit soort vragen laat je je leiden door wat anderen ervan vinden, wat je zelf denkt en voelt
en ook een geloof kan antwoorden bieden. Iedereen heeft zo zijn eigen kijk op de wereld.
Kom meer te weten over anderen door de volgende activiteiten te doen:
• Verdiep je in een (ander) geloof, waar je niet veel mee hebt, wat je niet kent of waar je
eigenlijk niet (meer) zoveel van weet. Verdiep je in de gebruiken van het geloof en de
betekenis achter de gebruiken.
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•

Bereid een stukje voor dat je kunt gebruiken voor een ‘aandacht’ binnen je troep. Dit
is een moment waarop je even stil staat en serieus aandacht besteedt aan een
bepaald (maatschappelijk) onderwerp. Dit kan door middel van een gedicht, liedje,
verhaal of muziek, maar je kunt ook een activiteit bedenken. Het gaat erom dat je hier
een moment van betekenis van maakt.
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