mondiale
solidariteit

Inspiratielijst

wereldwaterdag 2022

Op 22 maart 2022 is het Wereldwaterdag. De verschillende dimensies van de
waterproblematiek worden dan internationaal in de kijker gezet.
Er bestaan heel wat fysieke en digitale educatieve materialen om rond deze
dag aan de slag te gaan. Wij helpen jullie graag op weg met deze inspiratielijst.
Alle fysieke materialen uit deze lijst kan je in ons documentatiecentrum Mondiale
Solidariteit gratis ontlenen.
Neem ook zeker een kijkje op volgende websites:
https://www.wereldwaterdagatschool.be/
https://www.joinforwater.ngo/nl/educatie/wereldwaterdagschool
https://www.goodplanet.be/nl/iedereen-waterdrager/
https://www.klascement.net/mos/
https://djapo.be/wereldwaterdagschool/
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≫ Kleuteronderwijs
Doe de Deau
Educatief pakket
Dit pakket laat kleuters stilstaan bij hun watergebruik op school en
thuis en daagt hen uit duurzaam om te gaan met water.
Uitgever: Stad Roeselare (2016)

 Documentatiecentrum

Water, een zee van mogelijkheden

Themabundel – lespakket
Dit is een themabundel voor juffen en meesters van kleuters vanaf
4 jaar. Samen met de kinderen onderzoek je de verschillende deel
thema’s van water. Jullie gaan op onderzoek in eigen omgeving én
in die van kinderen wereldwijd.
Uitgever: Djapo (2016)

 Documentatiecentrum

Bloem
Prentenboek
Theo krijgt een bloem van Gloob, maar na een dag sluit de bloem
haar blaadjes. Een leuk verhaal om kleuters spelenderwijs bij te
brengen hoe planten/bloemen groeien en de rol van water.
Uitgever: Djapo (2016)

 Documentatiecentrum

Het verhaal van de Walvis
Prentenboek
Dit boekje gaat over een wonderbaarlijke ontdekkingsreis en
een bijzondere vriendschap, maar ook over hoe plastic en
onverschilligheid de oceanen verwoest met alle dieren die erin leven.
Uitgever: Levendig Uitgever (2021)

 Documentatiecentrum
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Het kleine kamertje van de Koning
Kamishibai vertelplaten
Koning Flapdrol heeft een groot probleem. Hij moet hoogdringend
naar het toilet, maar hij vindt zijn WC niet terug in zijn gigantische
paleis. De vertelplaten brengen op een speelse manier het thema
zuinig watergebruik aan.
Uitgever: MOS (2016)

 Documentatiecentrum
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≫ Lager onderwijs
Waterverspilling, elke druppel telt

Themabundel – lespakket
Dit is een themabundel voor juffen en meesters van leerlingen
van de eerste graad. Samen met de kinderen onderzoek je
verschillende deelthema's rond waterverspilling. Je gaat op
onderzoek in eigen omgeving én in die van kinderen wereldwijd.
Uitgever: Djapo (2016)

 Documentatiecentrum

Water, wie heeft de leiding?

Themabundel – lespakket
Dit is een themabundel voor juffen en meesters van leerlingen van
de derde graad. Samen met de kinderen onderzoek je verschillende
deelthema's rond toegang tot water. Wat betekent eigenlijk 'toegang
hebben tot water'? Jullie ontdekken en ervaren dat niet iedereen
toegang heeft tot water.
Uitgever: Djapo (2016)

 Documentatiecentrum

Water
Prentenboek
Hoe belangrijk is water voor ons en waarvoor wordt water gebruikt?
Prentenboek met informatie, een versje, opdrachten, quiz en veel
kleurenillustraties. Vanaf 5 jaar; voor goede lezers vanaf 7 jaar.
Uitgever: Clavis (2015)

 Documentatiecentrum

De zee

Tijdschrift
Samsam is een wereldtijdschrift voor kinderen. In dit nummer gaat
het onder andere over plastic, overbevissing en het veranderend
klimaat. De docentenhandleiding kan je online downloaden via
samsam.net.
Uitgever: Samsam (2017)

 Documentatiecentrum
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Water
Themabundel
In deze bundel van MOS (Milieuzorg op School) vindt je enkele
mogelijkheden om samen met de kinderen al doende het thema
water (minder verbruiken, watervervuiling beperken) te verkennen.
Een overzicht van tips en ideeën stelt je bovendien in staat om een
actieplan op maat van je school samen te stellen.
Uitgever: MOS (2011)

 Documentatiecentrum

Alles begint met water: de watervoetafdruk
Online spel
Dit is een online zoektocht vol weetjes, opdrachten in huis,
opzoekwerk op de computer ... over de watervoetafdruk.
Voor kinderen van 9 tot 12 jaar.
Ga naar het online spel!
Uitgever: Join for Water

Waterzuivering in je klas? Da's de shit!
Online educatief pakket
Voor kinderen is het de normaalste zaak van de wereld dat er altijd
proper water uit de kraan komt. Maar is dat eigenlijk wel zo vanzelfsprekend? Met het gratis educatief pakket van Aquafin leer je kinderen
in de tweede graad lager onderwijs alles over zuiver water en het
zuiveringsproces..
Uitgever: Aquafin

Red het bos, red het water
Online educatief pakket
Dit jaar zet Join For Water op wereldwaterdag de rol van bossen in de
watercyclus centraal. Ze maakten een educatief pakket waarin je
ontdekt hoe je met je leerlingen rond dit thema aan de slag kan gaan.
Je vindt er concrete werkvormen op verschillende niveaus: van kleuter
tot en met het secundair onderwijs.
Uitgever: Join For Water
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≫ Middelbaar onderwijs
Waterkoffer

Educatieve koffer
Deze 'Waterkoffer' bevat diverse materialen over de waterproblematiek
in de wereld. De materialen zijn kant en klaar voor direct gebruik in de
klas. Naast specifiek lesmateriaal voor 1 of meerdere 'waterlessen',
vind je hier ook inspiratie om acties rond water op te zetten op school
en buiten de school. Voor elke graad van het secundair onderwijs zijn
er specifieke activiteiten.
Uitgever: Protos (Join for Water) 2016

 Documentatiecentrum

Free rivers
Augmented reality
Deze augmented reality app van WWF simuleert de waterkringloop
via diepgaande interactieve storytelling. Het geeft inzicht in hoe
dieren, mensen en hele landschappen afhankelijk zijn van gezonde,
stromende rivieren. De opdracht is om duurzame energiebronnen uit
te bouwen, zoals dammen, windmolens, enzovoort.

Where is the water?

Stadsspel
'Where is the Water?!' is een educatief stadsspel rond duurzaam
watergebruik van Join for Water. Per team voeren ze missies uit en
worden ze uitgedaagd door dilemma’s over watergebruik en hun eigen
watervoetafdruk. De game sensibiliseert en activeert jongeren om
duurzame waterkeuzes te maken. De doelgroep van het spel is de
derde graad van het secundair onderwijs.
Via een subsidie van de Provincie kan je dit spel gratis spelen!
Neem een kijkje op deze pagina voor meer info

Alles is water
Online spel
‘Alles is water’ is een digitaal spel over water in de wereld. In 1 lesuur
ontdekken leerlingen via een spel op de computer de belangrijkste
uitdagingen op vlak van water: uitdagingen vandaag en in de
toekomst, bij ons en in landen in ontwikkeling. Het werd ontwikkeld
door Join For Water en Solidagro, met medewerking van Dwagulu
Dekkente en Mediaraven.
De doelgroep van het spel is de 1ste tot 2de graad TSO-BSO, maar
het is ook bruikbaar in ASO.
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Webquest 'De watervoetafdruk'
Online spel/website
Deze webquest van Join for Water is alles wat je nodig hebt om je
leerlingen zelfstandig de watervoetafdruk te laten verkennen.
Deze site gidst hen kort door het theoretisch kader van de watervoet
afdruk maar laat hen vooral zien dat dit een verhaal is dat ook bij hén
in huis komt en laat hen ontdekken hoe ze zelf kunnen helpen om
watervoorraden wereldwijd te bewaren. De doelgroep voor deze
website is het 4de tot het 7de jaar ASO-BSO-TSO.
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≫ En verder…
Het klimaat verandert: wat kan je zelf doen?

Boek
Steven Vromman, ook wel gekend als de ‘Low Impact Man’, schreef dit
boekje in samenwerking met het Centrum voor Duidelijke Taal.
Op amper 76 pagina’s geeft de auteur een heldere en inspirerende
samenvatting van de oorzaken en gevolgen van de klimaat
verandering. Hij toont wat we als individu concreet kunnen doen om
onze planeet te sparen, minder te vervuilen en vooral bewuster te
leven.
Uitgever: Manteau (2011)

 Documentatiecentrum

Slim met water

Spel
Methodiek ontwikkeld om op individuele basis met kansarme
volwassenen en/of volwassenen met een taalarme achtergrond
aan de slag te gaan rond water. Op een aangename manier krijgen
de spelers allerlei tips en informatie krijgen over hoe je zuinig kan
omgaan met water en over de voordelen van het drinken van
kraantjeswater.
Uitgever: Ecolife (2012)

 Documentatiecentrum

Workshop Water
Workshop
Goodplanet geeft verschillende workshops over heel uiteenlopende
thema’s, waaronder ook water. Ze hebben een aanbod naar basis- en
secundair onderwijs. Ook als je geen leerkacht bent, kan je bij hen
een workshop aanvragen.
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Vanaf 2022 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen een nieuwe subsidie voor educatief en informatief aanbod ter
ondersteuning van het lokaal mondiaal beleid. Concreet subsidiëren wij verschillende vormingen en workshops
voor uiteenlopende doelgroepen. Een lokaal bestuur moet de aanvraag voor de subsidie doen.
Meer info en alle pakketten vind je hier.
Ben je op zoek naar educatief materiaal ? Neem dan een kijkje in onze databank.
Wil je bepaalde materialen gratis ontlenen, reserveren of komen inkijken neem dan contact op met ons.
Blijf op de hoogte van nieuwe inspiratielijsten en meer nieuws vanuit het team Mondiale solidariteit
door je in te schrijven op onze nieuwsbrief!
Wil je bepaalde materialen gratis ontlenen, reserveren of komen inkijken neem dan contact op met ons.
Provincie Oost-Vlaanderen
Documentatiecentrum Mondiale Solidariteit
Provinciaal Administratief Centrum, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
mondialesolidariteit@oost-vlaanderen.be
09 265 99 71
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