de duurzame dag !!

Doelstelling(en): wat willen we bereiken ?

•leerlingen VMBO- MBO maken kennis met duurzaamheid, vertaalt in concrete opdrachten
•leerlingen VMBO en MBO vormen teams en leren van en met elkaar, waarbij de MBO nivo 4
leerjaar 4- VMBO leerlingen aansturen
•De doorlopende leerlijnen VMBO- MBO worden zichtbaar
•Er wordt gewerkt met reële opdrachten uit het bedrijfsleven cq maatschappelijke instanties,
zoals Rijkswaterstaat en IVN.
•Er worden concrete producten geleverd die door Rijkswaterstaat en IVN en andere instanties
worden beoordeeld
•Ontwikkeling van (de jonge) leerlingen op het gebied van LOB
•Vragen vanuit het bedrijfsleven worden door jongeren vertaald in een pallet aan mogelijkheden
•Scholen- maatschappelijke instanties en bedrijven werken samen
•De school is een ontmoetingplaats voor onderwijsinstanties, ondernemers, maatschappelijke
instanties en milieu beweging. dit zal plaatsvinden tijdens de duurzame dag!
Producten: wat wordt het tastbare resultaat?
•De vragen vanuit het bedrijfsleven worden door de leerlingen beantwoord in concrete producten . Deze
producten worden aangeleverd aan de opdrachtgever die zijn/ haar oordeel zal geven.
•Leerlingen VMBO en MBO werken samen binnen een project
•Het project is een heel mooi voorbeeld van activerende didactiek en zal later als 'good praktisch '
gepresenteerd kunnen worden aan anderen
•Op het einde van het project wordt een duurzame dag georganiseerd waarin bedrijven, scholen,
maatschappelijke instanties elkaar ontmoeten en het begrip duurzaamheid aan elkaar uitdragen.
Communicatie: op welke wijze worden de resultaten gecommuniceerd?
Ter voorbereiding van het project zullen de bedrijven, de instanties en het CITAVERDE College starten met een
brainstormsessie om ideeën te laten 'borrelen' . Vervolgens zal consensus moeten ontstaan over: het te
bereiken doel en de manier waarop dit doel bereikt wordt. Een van de doelen is dat de duurzaamheid te tonen
aan een breed publiek: aan alle bevolkingsgroepen
De voorstellen moeten uitgewerkt worden in werkgroepen - VMBO- MBO/ School maatschappelijke instanties
/ bedrijven en andere scholen
Het project en met name de duurzame dag zal via de media, flyers enz kenbaar gemaakt worden aan de
mensen van Midden Limburg

