Aquafreeze
Algemene omschrijving
Na een inhoudelijke voorbereiding, verlaten de leerlingen de school, richting een publieke plaats om
bij een groot publiek aandacht te vragen voor de wateruitdagingen en mensen te doen nadenken
over hun eigen watergebruik. Bij een aquafreeze bevriezen de leerlingen enkele minuten in een
gekke houding, waarna ze een banner met een waterboodschap ontrollen. Ze nodigen de kijklustigen
uit om mee op de foto te gaan, geven daarbij uitleg over hun boodschap/slogan en vragen het
publiek zowel letterlijk als figuurlijk achter de slogan te gaan staan. Daarna worden de foto’s via de
sociale media van de leerlingen verspreid.

Thema
De wateruitdagingen in de wereld (via lectuur - lezing - voorstelling - film) vormen het vertrekpunt
van de actie. Dan volgt de vraag wat de leerlingen daarbij voelen, wat dat bij hen oproept, wat ze
daarover aan anderen kwijt willen, wat ze daar zelf aan kunnen en willen doen…

Doelgroep
2de/ 3de graad secundair onderwijs

Bereik
Zowel de leerlingen (1 of meerdere klassen uit 1 of meerdere scholen) als de aanwezigen op de
publieke plaats in de stad.

Organisatie
Afspraken maken met de directie en leerkrachten.
De Aquafreeze is een actiemodel dat tot nu toe vooral gebruikt werd op/rond Wereldwaterdag.
Noord Zuid ambtenaren of duurzaamheidsambtenaren van de stad/gemeente kunnen de actie mee
promoten.
Lang genoeg op voorhand de politie verwittigen.
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In beeld

Tip: hoe gekker de houdingen en de kledij, hoe meer de aandacht van de mensen getrokken wordt.

Bij vragen
Wil je de Aquafreeze doen, maar heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met Protos via
09/235.25.19 of protos-educatief@protos.ngo.
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Waterdebat
Algemene omschrijving
Leerlingen gaan in debat met elkaar over oplossingen (op 3 niveau’s: de jongere zelf, de school en de
gemeente) die zij essentieel vinden met oog op de wereldwijde wateruitdagingen. Dit na een
voorbereidend traject met 2 luiken: (1) leerlingen informeren over water in de wereld en (2)
leerlingen amendementen op een watermotie laten formuleren en beargumenteren. Het waterdebat
gaat door in een democratische beslissingsruimte (gemeente- of provincieraadszaal) en in
aanwezigheid van de lokale schepen voor duurzaamheid/ noord zuid/….
(Variant: Je kan er ook voor kiezen om het waterdebat op school te houden en de resultaten van het
debat door de leerlingen te laten voorstellen aan de directie en eventueel de lokale schepen.)

Thema
De wereldwijde waterproblematiek en wat dit voor ons kan betekenen in termen van bewuster
direct en indirect watergebruik en –gedrag.

Doelgroep
2de & 3de graad secundair onderwijs

Bereik
Minimum 3 verschillende klassen die zorgen voor minimum 30 afgevaardigden. Dit met oog op het
hebben van enige impact naar de gemeentelijke structuren toe. Het waterdebat brengt klassen uit
verschillende scholen samen en brengt de leerlingen in contact met het lokale gemeentebestuur.
(Variant: waterdebat met een grotere groep leerlingen op school. De leerlingen gaan in gesprek met
de directie en evt. een lokale schepen.)

Organisatie
Voorzie voldoende tijd voor het informeren van de leerlingen. Dit kan bv. via het spel Water voor
Later (zie www.protos-educatief.be).
De motie waar elke klasgroep mee aan de slag gaat, wordt vooraf gemaakt door een trekkersgroepje
van leerlingen op basis van een voorbeeldmotie. Het zijn de leerlingen die het debat maken en
voeren! Zorg wel voor een goede procesbegeleiding bij het trekkersgroepje en voor een dynamisch
ingestelde gespreksleider tijdens het debat.
De pers kan uitgenodigd worden.
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Een waterdebat organiseer je best in samenwerking met de gemeente: schepen en ambtenaar voor
duurzaamheid/noord zuid/…
(Variant: werk met enkele leerkrachten samen aan de organisatie van het debat. Breng de directie
vanaf het begin op de hoogte.)

Opvolging
Het waterdebat kan de start vormen van nog meer actie: namelijk het opvolgen en uitvoeren van de
beslissingen opgenomen in de motie en dit zowel op schoolniveay en als in de gemeente.

In beeld

Het debat zorgt (zowel tijdens de voorbereiding als in de gespreksruimte / raadzaal) voor heel wat
dynamiek.

Aan de slag
Wil je een waterdebat organiseren op school of in de gemeente, neem dan even contact op met
Protos via 09/235.25.19 of protos-educatief@protos.ngo. Dan kunnen de nodige documenten (bv.
voorbeeld watermotie) gedeeld worden.
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