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hoe sensibiliseer ik jongeren, 
studenten, leerkrachten rond klimaat?

workshop 15 uur

8

In deze workshop komen 2 praktijkvoorbeelden over natuur- en klimaateducatie aan bod. Fabriek 
Energiek is het nieuw provinciaal doe-centrum over hernieuwbare energie in Zelzate. In het project 

“Klimaatgezonde speelplaatsen” begeleiden Provincie en gemeenten scholen om hun speelplaats 
om te vormen tot een groene, avontuurlijke en educatieve speel- en leerplek.

Kinderen, leerlingen, studenten en leerkrachten sensibiliseren rond klimaat
en energie kan op vele manieren. In deze workshop maak je kennis met twee
heel concrete projecten. Fabriek Energiek toont op een unieke locatie in de
Gentse kanaalzone hoe hernieuwbare energie een antwoord biedt op het
energievraagstuk en de klimaatproblematiek. Praktische voorbeelden tonen de 
basisprincipes van de werking van verschillende energiebronnen zoals zonnepanelen,
zonneboiler, windmolens, bodemwarmte en meer. Via proefjes en opdrachten verken 
je de omschakeling van fossiele naar duurzame, hernieuwbare energie. Inzicht in de 
klimaatproblematiek leidt tot een reeks oplossingen waar je zelf mee aan de slag kan.

Binnen het project Klimaatgezonde speelplaatsen begeleiden we scholen gedurende 
2 jaar naar een groene, avontuurlijke, educatieve en klimaatgezonde speelplaats 
in 20 stappen. Belangrijke pijlers zijn: klimaat en biodiversiteit, ervaringsgerichte 
educatie, verhoging van het welzijn van leerling en leerkracht en het versterken 
van het sociaal weefsel op en rond de school. De school is eigenaar van het proces 
en wordt hierbij sterk ondersteund door de Oost-Vlaamse MOSbegeleiders en 
workshops vanuit de Dienst Natuur-en Milieueducatie. Als gemeente kan je de 
scholen op je grondgebied mee ondersteunen met een aantal concrete maatregelen.

INHOUD
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Daarnaast bekijken we samen de mogelijkheden om dit project uit te rollen naar 
openbare speelterreinen.

Concreet bieden we volgende tools aan de gemeenten aan: 

• Communicatie voor een schoolbezoek aan Fabriek Energiek te Zelzate.
• Partnerschap in het project klimaatgezonde speelplaatsen.
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SPREKERS

De Kaaihoeve
Oude Scheldestraat 16
9630 Zwalm
www.dekaaihoeve.be
dekaaihoeve@oost-vlaanderen.be
055/49 67 96

Fabriek Energiek
Achille De Clercqlaan 9
9060 Zelzate
www.oost-vlaanderen.be/fabriekenergie
Fabriek.energiek@oost-vlaanderen.be
09/2677150
Fabriek Energiek kan je enkel bezoeken 
na reservatie.

MEER INFO

Kinderen worden 
wereldburgers zodra 
zij begrijpen wat 
duurzaam is, en wat de 
rechtstreekse gevolgen 
zijn van eigen keuzes.


