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‘Leraren maken het verschil!’ Nederlands ambassadeur van het klimaatproject Take
Action Global
Als Nederlandse ambassadeur ondersteunt ‘Leraren maken het verschil!’ het klimaatproject van
Take Action Global. Dit project verbindt 10 miljoen leraren en studenten uit meer dan 125
landen om samen een vuist te maken tegen klimaatverandering. ‘Leraren maken het verschil!’
sluit zich aan bij Take Action Global om iets terug te kunnen geven aan de maatschappij en het
onderwijs in het bijzonder.
Het klimaatproject Take Action Global is opgestart in samenwerking met WWF International,
NASA en de Verenigde Naties. Tijdens dit project komen leraren en studenten van over heel de
wereld virtueel samen om de klimaatverandering te bestuderen en hier oplossingen voor te
vinden.
Het doel van het project is om veranderingen, zoals verplichte klimaateducatie en een verbod
op plastic voor eenmalig gebruik, te realiseren op landelijk niveau. Daarom wordt er
samengewerkt met regeringen en toonaangevende instanties en organisaties. Het project heeft
al steun gekregen van wereldleiders en mondiale experts, zoals Z.H. de Dalai Lama,
primatoloog Dr. Jane Goodall, de Oostenrijkse president Van der Bellen, de Ierse president
Michael Higgins en medeoprichter Malala Foundation en vader Malala Ziauddin Yousafzai. Het
project wordt verder ondersteund door de Europese Commissie en de ministeries van
Onderwijs en Milieu uit 15 landen, waaronder Canada, Zuid-Afrika, de Filippijnen, België,
Kroatië, Venezuela en Argentinië.
Ondanks de uitdagingen van COVID-19, zoals een betrouwbare draadloze internetverbinding
en ongelijkheden met betrekking tot technologie en middelen, zet een wereldwijd team van
honderden vrijwillige leraren zich in om studenten de mogelijkheid te geven in actie te komen.
Ter ondersteuning bij deze uitdagingen ontvangen deelnemende leraren professionele hulp van
wereldberoemde onderwijsleiders om zich te ontwikkelen en krijgen ze toegang tot het volledige
curriculum dat is geschreven door het WWF.
Het project loopt inmiddels al enkele jaren en heeft veel teweeggebracht. Zo hebben
deelnemers aan het project 60 miljoen bomen gepland in Malawi, ontwikkelden Indiase
studenten een door zonne-energie aangedreven auto en lukte het Canadese studenten om een
koraalrif te printen door middel van een 3D-printer. Dit jaar wordt er dankzij een samenwerking
met NASA voor het eerst een boodschap verstuurd naar Mars!
In oktober is het project wederom gestart voor 6 weken en zullen deelnemers verkennen,
brainstormen, discussiëren, creëren, plezier hebben, verbinden, presenteren en hun
bevindingen delen via wekelijkse video's. Deze 6 weken zullen worden afgesloten met een
actieweek en Climate Action Day, een wereldwijd online event op 5 november 2020. Tijdens dit
event zullen alle deelnemers virtueel samenkomen om te luisteren naar sprekers, waaronder
Dr. Jane Goodall, H.K.H. Prinses Esmeralda van België, ontdekkingsreiziger Céline Cousteau,
NASA-hoofd van de Marsmissie Rick Davis en experts van WWF, VN en UNEP. Ook krijgen de
studenten zelf de mogelijkheid om zich aan te melden als spreker om hun oplossingen met de
wereld te delen.

Voor meer informatie over het project of gratis deelnemen (met je leerlingen): kijk op de Climate
Action Project website.
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