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Aan: Adjunk-direkteurs-generaal, Hoofdirekteure, Direkteure, Hoofde: Kurrikulum-

ondersteuning, Kringbestuurders, Adjunk-hoofonderwyskundiges, VOO- en AOO-

koördineerders, Vakadviseurs en Prinsipale van alle gewone openbare en 

onafhanklike skole met graad 4 tot 11  

 

Onderwerp:  Uitnodiging aan skole om graad 4- tot 11-leerders te registreer om aan die 

4de Global Climate Action Project in Oktober 2020 deel te neem 

 

1. Die 4de Global Climate Action Project word in Oktober 2020 van stapel gestuur en 

sal vir ses weke duur. 

 

2. Die doel van hierdie opvoedkundige projek is om onderrig te gebruik ten einde  ŉ 

gedragsverandering tot klimaatsverandering teweeg te bring. Dit word gedoen in 

samewerking met die World Wide Fund for Nature (WWF), die Verenigde Nasies 

(VN), die Amerikaanse Nasionale Lugvaart- en Ruimteadministrasie (NASA), die 

Verenigde Nasies-kinderfonds (UNICEF) en Global Citizen. Hierdie projek word 

onderskryf deur Sy Heiligheid (SH) die Dalai Lama, dr. Jane Goodall, die president 

van Ierland, Michael D. Higgins, Amnestie Internasionaal en Greenpeace. Dit sal in 

45 lande deur die internasionale media gedek en bevorder word, waaronder die 

British Broadcasting Corporation (BBC), Cable News Network (CNN) en National 

Geographic. Die universiteite van Brussel en Harvard sal ook navorsing doen om die 

impak te evalueer. 

 

3. Die Global Climate Action Project wil meer as een miljoen deelnemers in 100 lande 

betrek. 

 

4. Die projek is leerdergesentreerd en bied leerders die geleentheid om saam te werk, 

navorsing te doen, 'n dinkskrum te hou, idees te bespreek, hul bevindinge oor 

klimaatsveranderingsonderwerpe aan te bied en dit met kundiges op verskillende 

sosialemediaplatforms te deel. 
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5. Die Global Climate Action Project is gemik op leerders tussen 6 en 22 jaar, wat 

ondersteuning van hul onderwysers sal ontvang. Die projek dek verskillende vakke 

soos Natuurwetenskappe, Wiskunde, Aardrykskunde, Geskiedenis, Letterkunde, ens. 

Leerders sal leer hoe om sonder enige leiding sekere instrumente te gebruik, 

byvoorbeeld Lego, Minecraft, stop-beweging-video's, Office Mix en slimfone om 

video's te skep. Hulle sal ook verskillende vaardighede bekom om kort artikels te 

skep. 

 

6. Die vaardighede wat onder die loep geneem sal word, sluit meer in as slegs 

kennisgebaseerde leer. Dit sal leerders blootstel aan belangrike vaardighede in die 

21ste eeu, soos: 

• kreatiwiteit, kritiese denke, navorsing, dinkskrums, besprekings, 

probleemoplossing, kommunikasie;  

• samewerking en hoe om op 'n wêreldwye skaal by mekaar te leer en bevindinge 

te deel deur weeklikse video's te skep en op die Global Climate Action Project-

platform te laai; en 

• deelname aan tegnologie-verbeterde leer deur omgewingsvriendelike wêrelde 

in Minecraft of Lego te skep. 

 

7. Leerders sal boonop empatie ontwikkel deur te leer hoe hul wêreldgenote ervarings 

soos bosbrande, orkane, moddervloede en ander omgewingskwessies bestuur. 

 

8. Hierdie wêreldwye samewerking sal leerders bedeel met toekomstige 

verbondenheid en moontlike posveranderinge of verliese wat vinnige aanpassing 

en innovasie vereis. 

 

9. Die projek bied onderwysers die geleentheid om by 'n wêreldgemeenskap aan te 

sluit – met van die beste onderwysers ter wêreld – om op 'n wêreldwye skaal saam 

te werk, bevindinge, beste praktyke te deel en toegang tot 'n databasis van 

aktiwiteite te verkry. Hulle sal 'n kurrikulum en lesplanne ontvang. Die Global Climate 

Action Project-fasiliteerders sal hulle lei, wenke bied oor hoe om tegnologie 

doeltreffend te benut en hoe om dit aan ander suksesvolle leerbenaderings bekend 

te stel. Onderwysers sal voortdurend ondersteuning ontvang soos hulle van 'n 

instrukteur na 'n gids tot ŉ besprekingsleier vorder. Onderwysers sal deel word van 'n 

wêreldgemeenskap en wapens (badges) en sertifikate ontvang.  

 

10. Die Global Climate Action Project sal ook 'n toewydingsblad opstel, byvoorbeeld, 

http://southafrica.climate-action.info vir samewerking en betrokkenheid met al die 

belanghebbendes.  

 

  

http://southafrica.climate-action.info/
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11.  Hoe kan die skole aansluit? 

 

Onderwysers kan gratis inteken op www.climate-action.info/joinus Nadat hulle op 

die webwerf aangemeld is, sal hulle by 'n wêreldgemeenskap aansluit en toegang 

hê tot 'n platform wat hulle in staat stel om leerders se projekte te deel, te 

kommunikeer en te beklemtoon. Na aanmelding sal onderwysers:  

 

• e-posse ontvang met riglyne oor hoe om te begin;  

• die opsie hê om ŉ fasiliteerder te kry om hulle persoonlik deur die reis te lei; 

• uitgenooi word om deel te neem aan 'n webinaar om verwagtinge te deel 

en die impak van die projek oor die afgelope paar jaar te deel; en 

• 'n kurrikulum met lesplanne en aktiwiteite ontvang. 

 

12. Die leerders se werk sal vertoon word op die Global Climate Action Project, se 

webwerf op sosiale media, en deur tradisionele media, waar gepas. 

 

13. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement nooi alle skole om deel te neem aan hierdie 

opwindende projek wat daarop gemik is om die verstreking van die vermoë om die 

impak van noodgevalle en klimaatsverandering te hanteer. 
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