Move SDG Theater Workshop
Smart Online leeromgeving
In een veilige digitale omgeving
(AVG proof en NEN 7510 gecertificeerd) zullen de leerlingen 6
weken op voorhand aan de slag
gaan om zich beter te verdiepen
in de problematiek van deze
SDG’s.

Duurzame theater experience
Hoe belangrijk is het om Wereldburgerschap en Internationalisering
op te nemen in het lesprogramma? Wij denken dat deze onderwerpen in het hedendaags onderwijs zeker niet mogen ontbreken.
Global-Education is gespecialiseerd om op verschillende manieren
zo veel mogelijk aspecten op het gebied van Wereldburgerschap
en Internationalisering te implementeren in het onderwijs. Dus geen
gewone les maar een les met meerdere didactische werkvormen.
Want wat is er leuker om met een leeftijdsgenoot je grenzen te
verleggen en je te verdiepen in elkaars werelden?
Move SDG Theater Workshop
In deze workshop gaan we een reis om de wereld maken en
ontdekken hoe wij een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame
wereld. Dit doen we met onze eigen koffer vol ideeën, meningen,
gedachten, fantasieën en vooral met veel plezier. In deze workshop
Move zetten we leerlingen in beweging, middels theater, om ze
bewust te maken van de groene voetstappen die zij hier op aarde
achterlaten. Ze zullen door middel van theater bezig zijn met de
kennis uit de online leeromgeving. Met hun hoofd, hart en handen
gaan ze beleven, ervaren, delen en verwonderen.
Justdiggit
Een heel belangrijk onderwerp binnen deze 17 SDG’s is vergroening. Samen met Justdiggit hebben we deze workshop
ontwikkeld. Justdiggit is een Nederlandse organisatie die zich inzet
tegen klimaatverandering en verwoestijning. Door op verschillende
strategische plekken grootschalige vergroeningsprojecten op te
zetten, zorgen ze ervoor dat regenwater de bodem weer in kan en
planten en bomen weer gaan groeien. Deze projecten zorgen voor
gewasverdamping wat nieuwe wolken met zich meebrengt. De
wolken trekken verder het droge land in en zorgen voor gelijkmatige
regenval en verkoeling. Door dit op grote schaal toe te passen heeft
Justdiggit een positieve impact op klimaatverandering. Schep een
groene wereld en herstel het klimaat. Draag een schepje bij! Als we
de aarde kunnen opwarmen, kunnen we haar ook weer afkoelen.
De leerlingen worden zich niet alleen bewust van het onderwerp
vergroening maar ook alle andere Sustainable Goals in dit project.
Door middel van allerlei technieken zullen de leerlingen zich bewust
gaan worden welke groene voetstap ze op de aarde kunnen zetten,
want alle beetjes helpen.
Unieke punten
• Workshop gegeven door professionele acteurs en
theaterdocenten
• Opbouwen van zelfvertrouwen.
• Bewustwording SDG’s.
• Kant en klaar lesprogramma online (6 weken op voorhand).
• Maximaal 35 leerlingen per workshop

The Global Goals
Armoede, ongelijkheid, geweld
en milieuvervuiling; de toekomst
van de wereld is de zorg van
iedereen. Het is belangrijk dat
we ons hiervan bewust worden.
Door verschillende essentiële onderwerpen uit de Global
Goals toe te passen in de technieken en oefeningen tijdens
de Theater workshops worden
leerlingen spelenderwijs bewust van het belang van deze
doelen, ze worden op informele
wijze geënthousiasmeerd.
Vaardigheden ontwikkelen
• Kritisch nadenken en
een mening vormen.
• Samenwerken en
conflict oplossend handelen.
• Internationale houding
en waarde oriëntatie.
• Positief zelfbeeld en
respect voor anderen.
• Maatschappelijke
betrokkenheid en het
opbouwen van een
verantwoordelijkheidsgevoel.
Diverse mogelijkheden voor de Move SDG Theater Workshop
MOVE 1: Online: 6 weken op voorhand zal de docent zich samen
met de leerlingen (in een veilige digitale omgeving) gaan verdiepen
in de verschillende SDG’s. Na deze 6 weken zullen we een 2,5 uur
durende workshop verzorgen. Door middel van theater, muziek en
spel zullen de leerlingen bewust worden van groene voetstappen
richting duurzaamheid. Hun creativiteit wordt geprikkeld en daarmee
hun bewustwording en dagelijkse bijdrage aan een betere wereld.
MOVE 2: Idem als MOVE 1, echter met een 4-uur durende workshop. In dit pakket zullen de leerlingen toewerken naar een
theatrale presentatie die na afloop getoond kan worden aan andere
leerlingen en docenten van hun school.
MOVE 3: In basis is dit pakket hetzelfde als MOVE 2 echter bij dit
pakket zullen de leerlingen toewerken naar een theatrale
presentatie welke in de avond door middel van een voorstelling aan
de ouders/ begeleiders wordt getoond.
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