
GLOBAL CHILDREN’S DESIGNATHON 2022:
Onze planeet, onze toekomst!

Schrijf jouw klas in voor de gratis workshop op basis van design thinking
(voor leeftijd van 8 - 12 jaar)

Beste leerkracht,

Goed nieuws! Ook dit jaar organiseren wij weer de Global Children’s Designathon. Het thema van
2022: ‘Onze planeet, onze toekomst!’. Met de opwarming van de aarde dagelijks in het nieuws zijn
kinderen al op jonge leeftijd bekend met grote wereldproblemen. Bijna de helft (48%) van de
kinderen in Nederland maakt zich zorgen over het klimaat, één op de zes ligt er in bed wel eens over
na te denken.

Vandaag, op de dag van het onderwijs, opent de inschrijving voor de jaarlijkse Global Children's
Designathon. Deze wedstrijd op basis van design thinking heeft als doel om kinderen te empoweren
en laat ze op een creatieve manier nadenken over oplossingen voor klimaatproblemen. Als leraar kun
jij gratis met je klas deelnemen. Samen met een expert jury selecteert presentator Klaas van Kruistum
de beste ideeën.

Hoe? … het proces
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📝 Stap 1: Schrijf je in via deze link.

📥 Stap 2: Via ons online platform is het lesmateriaal te vinden, inclusief een lesscript voor jou als
leerkracht. De link naar het platform ontvang je in de bevestigingsmail van je inschrijving. Je kunt de
workshop gewoon zelf aan je klas geven, op een moment dat het jullie uitkomt. Jullie hebben tot 18
maart de tijd. (de workshop duurt ongeveer 2 uur)

 Stap 3: Aan de slag! Tijdens de workshop maken kinderen kennis met het thema ‘Onze
planeet, onze toekomst!’. In groepjes bedenken ze een idee en maken een schets op de speciale
werkbladen die je bij het lesmateriaal kan vinden.

Van 14 t/m 18 maart organiseren we als extraatje de Global Learning & Exchange Week, waarbij de
kinderen meer kunnen leren over het thema en ideeën kunnen uitwisselen met kinderen over de hele
wereld.

📸 Stap 4: Via een foto ga je de werkbladen met ons delen. Uit alle inzendingen selecteert de jury
10 finalisten die een prototype gaan bouwen en presenteren tijdens de finale op 9 april 2022.

📝 Doe met ons mee en leer je klas meer over onze planeet en onze toekomst. Samen kunnen we
dit! 💪

Meld jouw klas aan via deze link. Je ontvangt binnen een paar uur een bevestiging met meer
informatie.
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Heb je vragen naar aanleiding van deze mail neem dan contact met ons op via
sonja@designathon.nl
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