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Welkom!

Klimaatverandering uitdagingen!

Hallo en welkom bij het PLANet B-project. In deze editie van onze nieuwsbrief zullen we u 
enkele updates geven over alle prachtige educatieve inhoud die we voorbereiden om jongeren 
en jeugdwerkers te ondersteunen om de uitdaging van de klimaatverandering aan te gaan!

PLANet B wil jongeren in 
heel Europa betrekken 
bij het leren over 
klimaatverandering, 
beoordelen hoe hun eigen 
gewoonten kunnen bijdragen 
aan klimaatverandering en 
het creëren van oplossingen 
die hun generatie, oudere 
generaties en toekomstige 
generaties zullen helpen 
de klimaatverandering 
een halt toe te roepen, en 
om helpen om de planeet 
te beschermen. Zoals ons 
motto zegt: Er is geen 
PLANet B! We moeten dus 
samenwerken met onze 
jongste wereldburgers om 
hen te betrekken bij het leren 
over hoe we het allemaal 
beter kunnen doen voor 
planeet Aarde!

In het PLANet B-project 
is onze aanpak om jonge 
leerlingen te betrekken bij 
het oplossen van een reeks 
‘uitdagingen op het gebied 
van klimaatverandering’ die 
hun probleemoplossend 
vermogen, teamwork 
en kritisch en creatief 
denkvermogen in één 
keer zullen versterken; en 
zullen ook hun kennis en 
begrip ontwikkelen van de 
belangrijkste uitdagingen 
op het gebied van 
klimaatverandering waarmee 
we als wereldburgers worden 
geconfronteerd. 
Via onze reeks van 30 
Digital Breakout Challenges 
zullen jonge leerlingen 
en jeugdwerkers worden 
ondersteund om de 
belangrijkste oorzaken, 

gevolgen en effecten van 
klimaatverandering te 
onderzoeken, terwijl ze ook 
hun eigen rol beoordelen 
bij het bijdragen aan de 
klimaatcrisis. Door als 
individu of in kleine teams te 
werken, zullen jonge mensen 
deze gamified uitdagingen 
oplossen, waardoor ze nog 
beter begrijpen wat we 
moeten doen als onderdeel 
van onze wereldwijde 
gemeenschapsinspanningen 
om klimaatverandering aan 
te pakken! 

Op dit moment ronden alle 
partners hun werk aan deze 
Digital Breakout Challenges 
af, en ze zouden in de herfst 
van 2021 voor u klaar moeten 
zijn om online te openen! 



Training voor jeugdwerkers
We weten dat onze doelstellingen om jongeren te 
ondersteunen om de uitdaging van de klimaatverandering 
aan te gaan ambitieus zijn, maar we hebben door de 
verschillende door jongeren geleide klimaatinitiatieven - 
Fridays for Future, Extinction Rebellion, enz. de uitdaging! 
Ervoor zorgen dat jeugdwerkers hun inspanningen kunnen 
ondersteunen en hun passie voor duurzaamheid kunnen 
leiden naar duurzame klimaatactie. Om jeugdwerkers in 
deze rol te ondersteunen, en ook om hen te ondersteunen 
bij het integreren van de Digital Breakout Challenges in 
hun jeugdwerkpraktijk, hebben PLANet B-partners een 
uniek trainingsprogramma ontwikkeld voor praktiserende 
jeugdwerkers. Dit trainingsprogramma omvat 3 leermodules, 
die, waar mogelijk, aan jeugdwerkers in een klassikale 
omgeving zullen worden gegeven. Deze modules behandelen 
de volgende onderwerpen: 

• MODULE 1 – Inleiding tot uitdagingsgestuurd leren

• MODULE 2 – Digitale doorbraken ontwikkelen

• MODULE 3 – Evaluatie en lesplanning om digitale 

breakouts te integreren in jeugdwerkpraktijken 

Deze face-to-face modules zullen jongerenwerkers 
ondersteunen bij het toepassen, ontwikkelen en evalueren 
van hun eigen Digital Breakout Challenge in hun 
jeugdwerkpraktijk.

Het leerplan zal jongerenwerkers ook ondersteunen om 
hun eigen kennis van klimaatveranderingskwesties te 
ontwikkelen, zodat ze geloofwaardig advies en begeleiding 
kunnen geven aan jongeren die de klimaatuitdaging aangaan. 
Om deze inhoudelijke kennis te ondersteunen, hebben 
partners 6 online leereenheden gecreëerd, die de volgende 
onderwerpen behandelen:

• Afvalminimalisatie
• Upcycling en de circulaire economie
• Energie-efficiëntie
• Reizen en vervoer
• Duurzame ecosystemen 
• Consumentengewoonten



Door deze unieke mix van onderwerpen en leerbenaderingen zijn wij van mening dat dit 
programma jeugdwerkers een werkelijk unieke en waardevolle leerervaring biedt.

Het trainingsprogramma zal eerst worden uitgeprobeerd tijdens een transnationaal 
trainingsevenement dat jeugdwerkers uit alle 6 landen bij elkaar zal brengen! Aanvankelijk 
was ons plan om dit in de zomer van 2021 in Nederland te organiseren; met COVID-19 is het 
echter waarschijnlijk dat de training online zal plaatsvinden. Hoewel we mensen altijd graag 
persoonlijk willen ontmoeten, in ieder geval op deze manier, is het vriendelijker voor de 
planeet!

Om meer te weten te komen over dit jongerenproject over klimaatverandering, kunt u ons 
vinden en volgen op Facebook: https://www.facebook.com/Planet-B-108388667627519  
of onze projectwebsite bezoeken voor meer details: https://planetbproject.eu/en/ v
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