DE WERELDBURGER
Lespakket voor middelbare scholen en het mbo
Alle scholen in Nederland zijn sinds 2006 wettelijk
verplicht aandacht te besteden aan burgerschap.
Recente rapporten van de Onderwijsinspectie en
de Onderwijsraad concluderen echter dat scholen
gebaat zijn bij meer handvatten voor hun lessen
over burgerschap.
Ter ondersteuning biedt Stichting NoordBaak in
samenwerking met Stichting Thumbs Up Africa
docenten van middelbare scholen en het MBO het
lespakket ‘De Wereldburger’ aan. In dit lespakket
wordt complexe wereldproblematiek vertaald naar de
belevingswereld van jongeren via interactieve
werkvormen en sprekende voorbeelden.

Van Groningen naar Afrika naar lespakket
Dit lespakket vloeit voort uit het internationale jongerenproject Thumbs Up Africa waarbij 3 studenten van
Groningen naar Zuid-Afrika zijn gelift. Zij bezochten projecten, spraken met veel verschillende mensen en
beleefden allerlei spannende avonturen. Hun missie? Op zoek naar duurzaamheid in de praktijk! De drie lifters
geven mondiale problemen zoals kinderarbeid, watervoorziening en toegang tot onderwijs een gezicht. Tijdens
hun reis zijn zij gevolgd door een professionele cameraploeg en zijn er tientallen filmpjes geproduceerd van al
hun belevenissen.

Door jongeren voor jongeren
Het lespakket bestaat uit een PowerPoint presentatie en opdrachten waarin enkele aspecten van duurzaamheid
aan de orde komen. Het is kant en klaar en vraagt daarom weinig voorbereidingstijd van docenten. De
presentatie bestaat uit veel sprekende afbeeldingen en filmpjes die laten zien dat de andere kant van de
wereld dichterbij is dan de meeste jongeren denken. Het is leerzaam maar vooral heel erg leuk omdat jongeren
centraal staan. Leerlingen krijgen inspirerende voorbeelden waarmee ze zich kunnen identificeren en
ontdekken dat zij de wereldburgers van de toekomst zijn.

Inhoud lespakket
ü
ü
ü
ü
ü

USB-stick
PowerPoint presentatie De Wereldburger
Handleiding voor docenten
Extra praktische opdrachten
Filmmateriaal van Thumbs Up Africa

Tijdsduur
ü

45 minuten (uitbreiding tot 1,5 uur)

Benodigdheden
ü

beamer / digibord

Informatie
De Wereldburger is een uitgave van NoordBaak in samenwerking met Stichting Thumbs Up. NoordBaak voert met
scholen, bedrijven en overheden projecten uit op het gebied van duurzaamheid. Stichting Thumbs Up
organiseert internationale mediaprojecten rondom duurzaamheid voor jongeren. Het lespakket is verkrijgbaar
bij NoordBaak voor €65,- (incl. BTW) en kan voor meerdere jaren binnen uw school worden gebruikt. Om het
lespakket te bestellen belt u naar: 050-5207110 of stuurt u een email naar: info@noordbaak.nl met daarin de
naam van de contactpersoon en het adres van uw school en als onderwerp ‘Lespakket De Wereldburger’.

