Deel 1
Warming up: Toekomstgericht opvoeden

Evolutie: de jongste generaties zijn in de wieg gelegd om een
nieuwe samenleving vorm te geven.

Opvoeden is Topsport!
Deel 1 (ochtend workshop)

Deel 2 (middag workshop)

De jongste generaties zijn in de wieg gelegd
om een nieuwe samenleving vorm te geven.
Zij denken, kijken én kiezen anders als het
gaat om onderwijs, samenleven, aarde, werk,
macht en geld.

Het goede nieuws hierbij is: opvoeden gaat niet
langer om ‘wat hoort’, maar om de vraag ‘wat
werkt’!

Wat betekent dit voor opvoeden? Hoe bieden
we onze kinderen wat zij nu nodig hebben?

Hoe begin je? Wat wil je zelf doen? Wat doen
we samen?

Opvoeden is nu een spel van Samen
Opgroeien, samen verandering ondernemen.

Je 1e actieplan
Follow up:

●
●

Boek ‘VERBETER DE JEUGD & Begin met plezier bij jezelf’.
Vervolg in de Global Goals Hub vanaf januari 2019, elke 2e vrijdag vd maand in Den Bosch.
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Welke verschillen - overeenkomsten zien we ?

● Kenmerken/nieuw gedrag bewustwording
1 jongste generaties 10 tot 30 jaar

● Verschillen Toen & Nu
opgroeien & opvoeden

● Hoe bieden we onze kinderen wat zij nu nodig hebben?
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OWC Mindset / Lifestyle
MET ondernemende jeugd MEER toekomst
Elk individu, elk goed idee/initiatief voor duurzame verandering telt mee!
YOU:
●
●

WE:
●
●
●

Jij bent belangrijk, jouw bijdrage aan de samenleving telt mee!
Ieder mens heeft zijn eigen talenten, ideeën en daarmee een eigen belangrijke bijdrage aan een betere
samenleving en toekomst. Jij ook!
We zijn als mensen allemaal verschillend en dat is niet zomaar, dit heeft zin!!
Ieder zijn eigen talenten en ideeën, SAMEN hebben we alle ideeën die nu nodig zijn om de wereld te veranderen.
Internet verbindt ons om een betere samenleving en toekomst voor alle jeugd te ondernemen!

EARTH
●

Mens en Aarde: we horen bij elkaar. Zonder elkaar geen toekomst. De Aarde telt mee in alles wat we doen.

DIY & DIT (Do It Yourself & Do It Together)
●

Onderneem jouw idee voor verandering in een community van leeftijdgenoten en lokale partners en help
jongeren in andere steden,dorpen/landen je idee te kopieren en verandering te ondernemen.
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Sinds 2016 hebben we 17 Global Goals

die ons verenigen om samen aan de slag te gaan voor een betere wereld en toekomst voor onze kinderen en
volgende generaties

6

7

Opvoeden is Topsport & 17 Global Goals
voor sociale & duurzame ontwikkeling, deadline 2030
De jongste generaties zien:
de Global Goals gaan we alleen bereiken met…….
●

With No One Left Behind: Basis behoefte & welzijn voor allemaal

●

Duurzame Gedragsverandering / Duurzame Lifestyle

●

Circulaire & Inclusieve Economie (anders omgaan met macht, geld, status, populariteit)

●

Global Partnerships (Global Goal 17):
● nieuwe saamhorigheid (inclusief onze aarde): #WeGrowTogether
● lokaal én globaal verbonden samenwerken

Ideeën delen, elkaar helpen & ‘gewoon’ doen / in actie!
We make it happen together!
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Dé weg naar 17 Global Goals bereiken in 2030

1. Onderwijs: kennis, ideeën, voorbeelden delen
Onderwijs over ICT, technologie & duurzame thema’s, elkaar inspireren
van & met elkaar leren over actuele thema’s

2. Opvoeden: persoonlijke ontwikkeling & sociaal ondernemerschap
zelfredzaam zijn, intiatief nemen, samenwerken in internationale teams,
je idee/project/startup voor verandering ondernemen!

3. Helpen & Delen
online (via Social Media) samenwerken en offline samenkomen in lokale Hubs,
elkaar helpen de ideeën voor verandering uit te werken tot projecten of startups.
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Global Concept & Program

www.oneworld-citizens.org

3 t/m 26 september:
Augustine, Alice & Alberto in Marsabit in Kenya
From the Power of Communities & Youngsters
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Deel 1: Hoe bieden we onze kinderen wat zij nu nodig hebben?
Start vanuit het vertrouwen: Elk individu, elk goed idee/initiatief voor duurzame verandering telt mee!
In ieder van ons is een goed idee voor verandering, een belangrijke bijdrage voor de samenleving verborgen.
Onderzoek of de Mindset YOU & WE ook bij jou past
YOU:
●
Jij bent belangrijk, jouw bijdrage aan de samenleving telt mee!
●
Ieder mens heeft zijn eigen talenten, ideeën en daarmee een eigen belangrijke bijdrage aan een betere
samenleving en toekomst. Jij ook!
WE:
●
●
●

We zijn als mensen allemaal verschillend en dat is niet zomaar, dit heeft zin!!
Ieder zijn eigen talenten en ideeën, SAMEN hebben we alle ideeën die nu nodig zijn om de wereld te veranderen.
Internet verbindt ons om een betere samenleving en toekomst voor alle jeugd te ondernemen!

Kies voor jouw idee voor verandering/bijdrage aan de samenleving
Wordt automatisch het voorbeeld waar je kinderen/leerlingen van af kunnen kijken!
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Deel 2: Hoe bieden we onze kinderen wat zij nu nodig hebben?
Start vanuit het vertrouwen: Elk individu, elk goed idee/initiatief voor duurzame
verandering telt mee!
In ieder van ons is een goed idee voor verandering, een belangrijke bijdrage voor de
samenleving verborgen.
Kies voor jouw idee voor verandering/bijdrage aan de samenleving
Wordt een aantrekkelijk voorbeeld waar je kinderen/leerlingen van af kunnen kijken!
Speel het spel Life Twister
● Coach jezelf naar het voorbeeld (en de doelen die daarbij horen) dat je wilt zijn
● Coach je kind/leerling op weg naar de doelen die hij/zij wil bereiken

Meer hierover lees je in het boek ‘VERBETER DE JEUGD & Begin met plazier bij jezelf’ te
bestellen via moniquevandam1@gmail.com
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