‘We need to re-establish true
communication –true communion–
with ourselves, with the Earth, and
with one another as children of the
same mother. We need more than new
technology to protect the planet. We need real
community and co-operation. Cherishing our precious
Earth –falling in love with the Earth– is not an obligation.
It is a matter of personal and collective happiness and survival.’
Thich Nhat Hanh

Ecologisch onderwijs

Mankato wil samen met kinderen en leraren werken aan
het ontwikkelen van onderwijs waarin het vanzelfspre
kend is om zorgvuldig om te gaan met de aarde. Zowel
wat vorm als inhoud van het onderwijs betreft. Van welke
materialen maak je gebruik en welke impact heeft dat?
Welke verhalen vertellen we elkaar en onze kinderen?
Uit onze ervaringen blijkt dat veel scholen behoefte
hebben aan samenwerking en aan handvatten om het
onderwijs te verduurzamen. Ook wordt duidelijk dat kin
deren over klimaatthema’s hun stem willen laten horen.
We hebben daarom de eerste stappen gezet voor het
opzetten van een Groene Scholen Netwerk voor kennis
uitwisseling, inspiratie, motivatie en steun. Deze inspi
ratieposter geeft alvast een aantal praktische tips om in
het onderwijs toe te passen!

Four Arrows:
‘Een praktische overweging voor scholen
is om (meer) te gaan werken met lokale
projecten waarbij kinderen leren over
relaties tussen het landschap en de
gemeenschappen die er leven (niet alleen
de tweevoeters, maar ook de planten,
vissen, insecten en viervoeters). Een
inheems ecologisch perspectief op de
natuurlijke wereld biedt hiervoor een
model. Deze filosofie helpt om de maatschappij onze verbondenheid met alle

Opdrachten
1. Wat voor boom is dat?
Locatie: bij voorkeur buiten
De opdracht is om in zoveel moge
lijk verschillende zinnen de vraag
te beantwoorden: ‘wat voor boom
is dat?’, wanneer je wijst naar een
boom die de hele groep kan zien
(of eventueel een denkbeeldige
boom). Het doel is om de beschrij
ving zo rijk mogelijk te maken. In
plaats van: ‘dit is een eik’ kan je
zeggen: ‘het is een boom waar
eikels aan groeien die nu worden
opgegeten door een eekhoorn.
Of: ‘het is een boom uit de eiken
familie en op dit moment buigen
de takken door de wind en regen’.
2. Herinnering aan
een natuurlijke plek
Locatie: bij voorkeur buiten
Reflecteer op een natuurlijke om
geving die iets voor jou betekent
heeft voor jouw manier van zijn in
de wereld. Misschien was het de

levende wezens te laten herontdekken en
wederzijds gunstige relaties tot stand te
brengen. Het is misschien niet vanzelf
sprekend voor ons om rivieren, stenen
en bomen onze ‘verwanten’ te noemen.
Wel kunnen we ons voorstellen dat we
de wereld op een andere manier tegemoet
zouden treden als we dat wel zouden doen,
in plaats van deze soorten ‘hulpbronnen’
te noemen. Vanuit ecologisch perspectief
is geografie niet leren over, maar leren
van het land en wat er leeft.’

achtertuin waar je speelde in
je jeugd, of de vogel die je elke
ochtend hoorde bij het raam.
Misschien herinner je je een boom
hut, of het bos waar je in speelde.
Elke dag verbinden we ons met
aspecten van de natuurlijke wereld,
zelfs middenin een grote stad.
Hoe beïnvloedt bijvoorbeeld de
lucht die je inademt jou? Welke
plant vindt zijn weg door een scheur
in het beton en leert jou iets over
vastberadenheid? Waarom voel je
je op sommige plaatsen goed en
op andere plaatsen minder? Schrijf
en/of teken hierover. Vraag welke
kinderen hun verhaal willen delen
met de groep.
3. Alle zintuigen AAN

Zen boeddhist Thich Nhat Hanh:
‘We need to realize that the Earth is not
just our environment. The Earth is not
something outside of us. When you realize
the Earth is so much more than simply our
environment, you’ll be moved to protect
her in the same way as you would yourself.
This is the kind of awareness, the kind of

awakening that we need, and the future of
the planet depends on whether we’re able
to cultivate this insight or not. The earth
and all species on Earth are in real danger.
Yet if we can develop a deep relationship
with the Earth, we’ll have enough love,
strength and awakening in order to change
our way of life.’

Onderwijs checklist voor docenten

De checklist helpt om dialoog en een ecologische aanpak toe te passen
in het onderwijs.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Onderzoek wat je kunt leren van planten en dieren
Geef buitenlessen: op groene schoolpleinen of in het park dichtbij school
Respecteer de (natuurlijke) omgeving
Onderzoek hoe alles wat leeft met elkaar verbonden is
Reflecteer kritisch op eigen gedrag (leraar en kinderen)
Laat kinderen zintuiglijk werken (opdracht 3)
Visualiseer (opdracht 1)
Laat kinderen leren vanuit intrinsieke motivatie
Respecteer het tempo van het kind
Maak gebruik van zang en muziek
Houd de humor erin
Maak gebruik van (interactieve) vertelkunst
Zorg voor anderen (heb oog voor elkaar)
Maak gebruik van peer teaching (geef kinderen verantwoordelijkheden)
Eet en drink samen (aandacht voor elkaar)
Wees je bewust van duurzaamheidsuitdagingen in de klas, op school en
thuis

kleding en schoenen voorbereid
op het weer. Laat je door een
beetje regen niet weerhouden!
Ga naar een plek waar relatief veel
niet-menselijke levensvormen zijn.
Laat iedereen een plek zoeken waar
ze graag even blijven. De opdracht
voor studenten is om de omgeving
te ervaren met al hun zintuigen.
Wat zien, horen, ruiken, voelen,
of misschien zelfs proeven ze op

dat moment? Is er iets dat hun
aandacht trekt? Misschien een
bepaalde plant of boom, of een
dier. Als ze willen, mogen ze zich
daarop focussen. Kom na ongeveer
10-15 minuten samen. Iedereen
krijgt met papier (op een klembord)
met potlood de mogelijkheid om
te tekenen wat ze ervaren hebben.
Daarna kan ieder die wil erover
vertellen.

Boekentips
•
•

Arita Baaijens ‘Paradijs in de polder, ontdek wat landschap je vertelt’
Keri Smith ‘How to be an explorer of the world’ (ook Nederlandstalig
verkrijgbaar onder dezelfde titel)

Locatie: buiten
Eerst hebben de kinderen een
ervaring alleen: als een meditatie,
omdat ze voor de opdracht al hun
zintuigen gebruiken en in het mo
ment aanwezig zijn. Hierna doen ze
verslag van hun ervaring en praten
ze er samen over.
Ga met de kinderen op een veld
trip, naar buiten. Wees met goede

Op te vragen bij Mankato
•
•

Creatieve en natuureducatieve opdrachtkaarten om buiten uit te voeren
Groene en creatieve lesideeën

Houd onze website in de gaten voor gratis downloads, activiteiten en
workshops! Neem voor tips, vragen of als je op de hoogte wilt blijven
contact op met Stephanie Duijnisveld via info@mankato.nl.

mankato.nl

