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 Sosiale en 

Omgewingsverantwoordelikheid 

 

KRITIESE 

VRAE/KWESSIES 

WAT JY MOET AAN 

NADINK 

Wat is armoede en wat dra daarby by? 

Hoe affekteur armoede COVID-19 syfers? 

Wat doen die SA regering om armoede en die styging van 

COVID-19 te bekamp? 

Wat doen individue om armoede te bekamp? 

Wat doen individue om COVID-19 te bekamp? 

Bestaan armoede in ander dele van die wêreld en hoe word 

dit hanteer? 

Wat is die belangrikheid van onderwys in die stryd teen 

armoede en Covid-19? 

DOEL Skep bewustheid oor sosiale kwessies (bv. Armoede)en die 

uitwerking van COVID-19 wat gemeenskappe plaaslik en 

wêreldwyd beïnvloed. 

MATERIALE 

VEREIS OM DIE 

TAAK TE VOLTOOI 

Koerante, tydskrifte of ander bronne met huidige nuus en 

foto's van armoede en COVID-19. 

Handboeke, navorsingsartikels, ander 

 

Doen 'n deeglike ondersoek na armoede en COVID-19 in jou gemeenskap / land 
wat fokus op die impak daarvan op plaaslike en globale gemeenskappe. 

1. INLEIDING:    

1.1 Definieer die konsep: Armoede                                                      (1) 

1.2 Kortliks verduidelik wat is die uitwerking van COVID-19 op die 

ekonomie 

(2) 

1.3 Bespreek DRIE bydraende faktore wat tot armoede in jou 

gemeenskap lei en hoe dit die gevaar van COVID-19 versprei. 

(3X2) 

(2X1) (8) 

1.4 Verduidelik DRIE skadelike effekte van armoede op jou 

persoonlike gesondheid met betrenkking tot COVID-19. 

(3X3) (9) 

  



2. As 'n manier om armoede en die verspreiding van COVID-19 te bekamp, 
maak die Suid-Afrikaanse regering voorsiening vir die volgende: 

2.1 Ondersoek elk van die vyf gebiede hieronder en verduidelik 

hoe die regering bydra tot armoedeverligting: 

 

2.1.1  Sosiale toelaes  

2.1.2  Voedingsprogramme  

2.1.3  Toegang tot gratis basiese onderwys  

2.1.4  Gratis gesondheidsorg  

2.1.5  Behuising (5x2)(10) 

3. COVID-19 het ‘n positiewe en negatiewe uitwerking gehad op 

die wereld. Bespreek 2 feite van elk 

(4X2) (8) 

4.  Bespreek krities of regeringsintervensies om armoede te verlig, 

oor 'n lang tydperk volhoubaar is.  Bespreek ook of die 

intervensies om COVID-19 te bekamp volhoubaar is.                                                                       

(2X2)          

(2x2) (8) 

5. Watter rol kan die private sektor speel in armoedeverligting? (2x2) (4) 

6.  Stel DRIE maniere voor waarmee die regering kan verseker 

dat die hulp wat dit bied slegs deur die mense wat in nood is, 

ontvang word.                                                                      

(3x2) (6)   

7. Arm mense in die gemeenskap wat nie werk het nie, probeer 
om 'n lewe te maak deur sommige van die onderstaande 
maniere: 

 

  Versamel en verkoop items wat herwin kan word, bv. 
Papier, karton, plastiekhouers 

 

  Informele handel (bv. Motorbewaring / motorwas / 
vlerkende hare / groenteprodukte, ens.) 

 

7.1 Beskryf kortliks hoe arm mense 'n bestaan kan maak deur 
gebruik te maak van elk van die bostaande kategorieë.                                                                                                        

(2x2) (4)             

7.2 Evalueer beide die effektiwiteit en oneffektiwiteit van elk van 
die TWEE maniere hierbo 

(2x2)  (4) 

7.3 Bespreek die kritiese uitwerking wat COVID-19 het op hierdie 
mense se manier van oorlewing. 

(2) 

8.1  "Armoede is 'n wêreldwye verskynsel". Kies 'n land (bv. VSA 
of Verenigde Koninkryk of Australië) en verduidelik kortliks 
TWEE soorte maniere wat jou gekose land bied om die 
probleem van armoedeverligting te hanteer.                                                                                                                     

(2x2) (4) 

8.2 Adviseer Suid-Afrikaanse jeug oor wat die vaardighede 
hieronder is en hoe dit gebruik kan word om armoede te 
bestry: 

(2X3) (6) 

 Sosiale denkvaardighede en Konstruktiewe denkvaardighede 

9 Bespreek jou eie ervaring oor COVID-19 en hoe jy die 
inperking ervaar het. Noem wat goed was tydens die inperking 
en ook wat sleg was vir jou en jou familie. 

(2X2) (4) 

 TOTAAL : 80 

 


