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LES: 1

ONDERWERP:
SOSIALE EN OMGEWINGSVERANTWOORDELIKHEID

Waarmee jy gaan werk:

Hulpbronne:



Sosiale en omgewingsverantwoordelikheid.



Neem deel aan gemeenskapsdiens wat






Goedgekeurde handboeke.
Vriende en families wat betrokke is by
gemeenskapsdienste wat omgewingskwessies
aanspreek.
Besoedeling van riviere bedreig die SA waterbron:



https://youtu.be/XMWFOBXhKjk

kotemporêre omgewingskwessies aanspreek.


Maniere hoe kontemporêre omgewingskwessies
sekere sektore van ons samelewing benadeel.



Belangrikheid van vrywilligerswerk - om deel te
wees van aksieplanne om kwessies te bestuur.



Om 'n verantwoordelike burger te wees.

Aan die einde van die les moet jy
die volgende ken:
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1. Definieer konsepte met betrekking tot
omgewingskwessies.
2. 'n Duidelike begrip te hê van gemeenskapsdiens en
vrywillige werk.
3. Stel idees of maniere voor om aan 'n
gemeenskapsprojek deel te neem.
4. Gebruik sossiale media om bewustheid te verhoog.

1. Konsep en vaardighede: Bestudeer die volgende definisies. (Let daarop dat ten minste 2 punte toegeken word as jy 'n term
korrek in die eksamen kan definieer)
Konsep en definisie
 Gemeenskapsdiens: 'n Aktiwiteit wat gedoen word deur
mense om hul gemeenskappe te bevoordeel.
 Vrywillige werk: Werk namens ander sonder betaling vir jou
tyd en dienste. Deel jou talent, tyd en moeite sonder betaling.
 Sosiale aktivisme: 'n Doelbewuste aksie met die doel om
sosiale verandering te bring.
 Sosiale Geregtigheid: Herstel van ‘n situasie. Gelyke
geleenthede vir almal.
 Armoede: Om min geld of ‘n paar besittings te hê, nie genoeg
geld om basiese behoeftes te voorsien nie.
 Verantwoordelike burger: Het kennis oor sy/haar rol in die
gemeenskap, provinsies en die wêreld. ‘n Verantwoordelike
burger het 'n rol in die verbetering van die wêreld te maak
(vir elke komponent in biosfeer). ‘n Verantwoordelike burger
is ‘n veranderingsagent wat optree teen onreg in sosiale,
ekonomiese en omgewing sektore.

Kan jy die volgende beantwoord?
1. Definieer die begrip omgewingskwessies.
2. Verduidelik die verband tussen omgewingskwessies en sosiale kwessies.
3. Waarom is dit belangrik om terug te gee aan u gemeenskap?
4. Verduidelik kortliks vrywillige werk en noem EEN rede waarom dit
belangrik is.
5. Vind een omgewingskwessie in jou omgewing en evalueer die sukses
daarvan.

Weet jy: Om ‘n gewaardeerde, verantwoordelike landsburger in ons demokrasie te wees, is dit nodig en belangrik dat jy die vermoë ontwikkel
om te identifiseer, ontleed en te reageer op omgewingskwessies. Dit sou beteken dat jy in staat moet wees om:
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A) Eietydse/Hedendaagse omgewingskwessies wat sekere sektore van die samelewing meer beïnvloed as ander:
Die impak daarvan op die armes, boere, landelike gemeenskappe en
inwoners van plakkerskampe:
1. Droogtes, watertekort en degradasie van grond - Hulle woon op
die platteland en is geneig om te boer, die beperkte besproeiing en
hulle maak staat op natuurlike hulpbronne soos riviere, bome en
grond vir die beweiding van gewasse. Grond kan uitgeput word deur
swak boerderytegnieke; gronderosie wat deur wind en water
veroorsaak word.
2. Lugbesoedeling - Die armes wat in of naby stede woon, het
beperkte elektrisiteit. Hulle verbrand hout en steenkool wat
lugbesoedeling veroorsaak.
3. Besoedeling van grond en water - Dikwels het gebiede rondom
hulle vullishope, wat hul gesondheid kan beïnvloed. Die armes is
ook aangewese op riviere wat dikwels deur rioolafval besoedel
word.
This Photo by Unknown Author is licensed
4. Oorstromings en besoedeling - hulle woon in plakkershuise (shacks)
under CC BY-SA-NC
in stedelike gebiede en is meer blootgestel aan vloede en
besoedeling veroorsak deur vure wat gemaak word vir
kookdoeleindes, asook die swak rioolbestuur weens 'n gebrek aan
infrastruktuur.
B)

NRO's wat eietydse /hedendaagse omgewingskwessies aanspreek (Suid-Afrika)

NRO en hul rol
1. BirdLife South Africa - Die doel is om voëls, hul habitatte en
biodiversiteit te bewaar deur wetenskaplik-gebaseerde programme.
2. Wildlife and Environment Society of South Africa (WESSA) – Hulle
moedig mense aan om om te gee vir die aarde. Dit beteken die
verbetering van die skoolkurrikulum deur onderwys vir volhoubare
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Hulpbronne en informele take
Noem DRIE internasionale organisasies wat maatskaplike en
omgewingskwessies aanspreek?
1.
2.
3.

ontwikkeling en vaardigheidsopleiding, werksgeleenthede en
volhoubare lewensbestaan in plaaslike gemeenskappe.
3. Botaniese Vereniging van Suid-Afrika - Dit is gestig in Kirstenboschtuine en hulle is veral daartoe verbind om die unieke wildblomerfenis selfs dié nie in die tuine, te bewaar deur bewarings- en
opleidingsprogramme, projekte en inisiatiewe.
4. Sentrum vir Omgewingsregte - gevestig in Kaapstad, 'n niewinsgewende organisasie en regsklinieke. Dit bestaan uit 'n groep
aktiviste-advokate wat Suid-Afrikaanse gemeenskappe en
organisasies uit die burgerlike samelewing help om die
grondwetlike reg op 'n gesonde omgewing te verwesenlik. Hulle
pleit vir en veg vir geregtigheid van ons omgewing.

Noem DRIE NRO's in jou gemeenskap wat maatskaplike en
omgewingskwessies aanspreek?
1.
2.
3.

C)

Verskillende maniere waarop jy kan deelneem aan ‘n samelewing/gemeenskapsdiens wat hierdie probleme help
aanspreek:
Vind projekte wat die volgende aanspreek, en maak planne om aan te Gebruik van sosiale media om bewustheid te verhoog. Ja! selfs
sluit of meer daaroor uit te vind in hierdie tyd van COVID 19. Hier is 'n tydens COVID-19 inperking.
paar voorbeelde:
Gemeenskapsprojekte wat op die volgende fokus:
1. Bevorder Wêreldwaterdag 22 Maart - Plaas dit op jou
nuustoevoer (FB / Twitter / IG / WhatsApp ens.)
 Die beskerming van ons waterbronne.
2. Volg die DBV / enige omgewingsprojek op sosiale media - dit
 Die vermindering van onmenslike boerderymetodes in
kan as nuus en inligting vir jou volgelinge wees. Plaas dan nuus
kosproduksie.
oor die DBV.
 Vermindering van degradering op die samelewing en die omgewing.
3. Bevorder Wêreldboomplantdag 1 Mei –
 Vermindering van landbesoedeling.
Klik op die volgende skakel vir verdere inligting.
www.trees.co.za
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Wees bedag: Sosiale media word dikwels verkeerdelik gebruik om
die publiek oor 'n probleem in te lig (Covid 19)
Dit is onverantwoordelik om FOPNUUS te versprei!
Spreading misinformation

2. Assessering/ Aktiwiteite:
‘n Voorbeeld van ‘n Afdeling B of C tipe vraag:
Vraag 3:
3.1 Definieer die begrip verantwoordelike burger en verduidelik kortliks TWEE maniere waarop jy verantwoordelike burgerskap kan
demonstreer in terme van die beskerming van ons omgewing.
• Dit is 'n persoon wat probeer om die wêreld 'n beter plek te maak om in te woon vir homself en diegene rondom hulle () Hierdie
persoon rommel nie () nie en hou die omgewing skoon en haal rommel wat hy rondom hulle sien op ( )
Vraag 4:
Bestudeer die volgende illustrasie en aanhaling(onder) en beantwoord dan die vrae wat volg:
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(1 + 2)

'Met besige lewens kan dit moeilik wees om tyd te vind om vrywillig te wees. Die voordele van vrywilligerswerk kan egter enorm
wees. Vrywilligerswerk bied noodsaaklike hulp aan mense in nood, waardevolle doele en die gemeenskap, maar die voordele
kan selfs groter wees vir jou, die vrywilliger. ” - Jeanne Segal, Ph.D. en Lawrence Robinson. Laas opgedateer: Junie 2019.

4.1
4.2
4.3
4.4

Definieer die term vrywillige werk en noem DRIE voordele van deelname aan vrywilligersaktiwiteite
Verduidelik DRIE maniere waarop jou skool deelname aan vrywilligersaktiwiteite kan aanmoedig.
Bespreek TWEE maniere hoe betrokkenheid by ‘n gemeenskapswerk / projek jou kan help om oor 'n loopbaan te besluit.
Beveel TWEE maniere aan waarop jongmense elektroniese / sosiale media kan gebruik om deelname aan vrywilligersaktiwiteite
te bevorder en omgewingskwessies aan te spreek. Dui ook die IMPAK VAN ELKEEN van hierdie maniere in jou antwoord aan.

3. Konsolidasie en waardes:
Konsolidasie
‘n Goeie begrip van die inhoud, moet jou in staat stel om die kennis en vaardighede
te hê wat nodig is om vrae suksesvol te beantwoord gebaseer op inhoud.
Opsomming:
 Die gebruik van skadelike stowwe in voedsel, onmenslike boerderymetodes,
gronderosie, besoedeling, bestraling, oorstromings, brande, 'n gebrek aan
infrastruktuur, uitputting van hulpbronne en klimaatsverandering is enkele van
die grootste omgewingsuitdagings wat Suid-Afrika elke dag in die gesig staar.
 Hoe hierdie uitdagings gemeenskappe op verskillende maniere beïnvloed, en dat
die armes wat in die plattelandse gebiede in ontwikkelende wêreld woon,
dikwels die ergste en meeste geraak word.
 Identifiseer en raak betrokke raak by projekte wat hierdie kwessies aanspreek.
 Uiteindelik het elke landsburger 'n verantwoordelikheid om bewus te wees van
die omgewingskwessies wat die welstand van Suid-Afrikaners bedreig, en om
betrokke te raak by die aanspreek van hierdie kwessies.
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(1+3)
(3x2)
(2x2)
(2x3)
[20]

Waardes
 Kommer oor toekomstige geslagte: doen jy wat
nodig is om ons land vir die toekomstige geslagte te
bewaar? Toon jy respek vir mense en ons
omgewing?
 Ons moet voedseletikette lees om te weet wat die
voedingswaarde is van die voedsel wat ons gebruik
en watter bymiddels / skadelike stowwe dit bevat.
 Selfbeheersing, pligsgetrouheid en bekwaamheid:
is jy in staat om die vaardighede en kennis wat jy
opgedoen het, te demonstreer in die suksesvolle
voltooïng van die informele en formele
assesseringstake.

