Didactische onderbouwing Ben je bezig
met ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en/of
‘Kunstzinnige oriëntatie’ in je klas, dan sluit
dit lessenpakket daar perfect bij aan.
We onderzoeken in dit lespakket niet alleen
waar je nu staat, maar ook hoe je toekomst
eruit zou kunnen zien. Dit is afhankelijk van
je eigen stappen en die van de
ontwikkelingen om je heen. We kijken
daarom ook samen naar toekomstige
ontwikkelingen, zoals globalisering,
duurzaamheid en technologisering, wat voor
impact deze kunnen hebben en hoe we hier
vorm aan kunnen geven. Belangrijke 21eeuwse vaardigheden als kritisch, creatief en
empathisch (sociale en culturele
vaardigheden) denken worden ingezet.
Probleemoplossend denken door middel van
samenwerken en communiceren zorgt
daarbij voor bewustwording, flexibiliteit en
empowerment.
Kerndoelen die aan de orde komen zijn
informatie verwerven (1), beoordelen (2) en
opzoeken (4), strategieën hanteren (10),
informatie verwerken (13), strategieën
beoordelen (25), structuren doorzien (26),
redzaam gedrag (35), waarden en normen
(37), milieu (39), ruimtelijke inrichting (47),

tijdvakken (52), uitdrukken en
communiceren (54), reflecteren (55), leren
deelnemen (57) en leren samenwerken (58).
Lespakket Het lespakket is opgebouwd uit
een lesboek voor leerkrachten, een
toekomstwerkboekje voor de leerlingen,
losse veranderkaartjes en een brief voor de
ouders. Deze worden in PDF aangeleverd.
Het lesprogramma is opgebouwd uit 5 lessen
van 6 stappen van ca 20 min. Deze kunnen
achter elkaar of verspreid over de tijd
gegeven worden. Daarnaast zitten er een
aantal oefeningen bij die, wil je ze uitgebreid
doen, wat meer tijd en knutselwerk kosten.
Tevens vragen we de kinderen ook thuis op
te letten en wat te experimenteren.
Planning De lessen kunnen het hele jaar
door gegeven worden. Organiseert jouw
gemeente de KinderTrendrede? Draag dan
kinderen die de toekomstlessen hebben
gevolgd voor om hieraan deel te nemen.
Deskundigheidsbevordering Je kan zo met
de lessen aan de slag, maar mocht je
interesse hebben in extra
deskundigheidsbevordering in relatie tot het
toekomstthema, laat het ons weten.
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