clips voor
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Draag je steentje bij aan een betere wereld
Wat verstaan jongeren onder duurzaamheid? Welke ideeën hebben
zij over de effecten van bijvoorbeeld massaproductie en energie
verbruik? En welke oplossingen? Deze onderwerpen komen aan
bod tijdens de workshops van Stichting HOLY over duurzaamheid
in onze samenleving, op school en thuis.
Tijdens de workshops van Clips voor Duurzaamheid worden jongeren tussen 8 en
18 jaar geprikkeld zelf op zoek te gaan naar duurzame antwoorden en oplossingen.
De leerlingen kunnen hun eigen ideeën overbrengen met een online zelfgemaakte
animatieclip. Zo worden jongeren zich ervan bewust dat zij met hun eigen creati
viteit het verschil kunnen maken!
LESPROGRAMMA EN O N L I N E L EERO M G E V I N G

Het lesprogramma bestaat uit een inhoudelijke voorbereidende les en een
animatieworkshop. In de voorbereidende les verkennen jongeren verschillende
aspecten van duurzaamheid. Zoals de impact van vervoer, energie- en watergebruik
op onze dagelijkse leefomgeving en de rol en gevolgen van de massaproductie van
voedsel. Tijdens de animatieworkshop verwerken jongeren vervolgens hun opge
dane kennis en eigen ideeën op speelse manier in een clip. Ze gebruiken hiervoor
de HOLY Animator - een speciaal door HOLY ontwikkelde online tool die jongeren
in staat stelt om intuïtief en gebruiksvriendelijk hun visie vorm te geven. De clips
staan daarna direct online op het HOLY animatieplatform – klaar om te delen!
Zo kunnen jongeren een breder publiek bereiken.

‘Groene energie?’ Nielx over vrienden en familie

ZELF HET VERSCHIL M A K E N

Jongeren leren hun eigen ideeën over een betere wereld voor mens, milieu en dier
omzetten in hun eigen clipcampagnes. Naast de Clips voor Duurzaamheid website
worden de animatieclips vertoond op verschillende jongeren- en duurzaamheid
evenementen en op interactieve HOLY Automaten op publieke locaties in het hele
land. Een HOLY automaat is een automaat met duurzame snacks met een geïnte
greerd beeldscherm waarop doorlopend clips getoond worden. Stichting HOLY
toont bovendien de beste clips tijdens landelijke evenementen, zoals de Dag van de
Duurzaamheid en het National Sustainability Congres. Zo ervaren jongeren dat zij
hun stem op positieve wijze kunnen laten horen en daarmee onderdeel uit maken
van het publieke debat.
Voor meer informatie: www.clipsvoorduurzaamheid.nl
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Leerdoelen HOLY methode
Burgerschapsvorming en maatschappelijke bewustwording

• Jongeren vormen hun mening over actuele onderwerpen
• Jongeren leren kritische vragen te stellen over maatschappelijke thema’s
Mediawijsheid

• Jongeren doen ICT- en internetvaardigheden op
• Jongeren leren omgaan met diverse bronnen van informatie
• Jongeren leren selectief en creatief omgaan met digitale media
Visuele zelfexpressie

• Online een creatieve animatieclip maken met het HOLY animatieprogramma
• Jongeren leren hun mening om te zetten in beeld en tekst
• Jongeren leren met beeld en woord een verhaal vertellen
Communicatie- en presentatievaardigheden

• Jongeren leren hun mening aansprekend te verbeelden en verwoorden
• Jongeren leren een eigen creatief product presenteren
• Jongeren versterken hun communicatievaardigheden door samen te werken

‘Ik vond het heel goed en leuk om mee te doen aan Clips voor Duurzaamheid.
We hebben best wel veel geleerd over duurzaamheid. Dat je zuinig moet zijn
met water en met energie. We wisten niet dat er zo veel water wordt verspild.
En het is ook leuk om samen te werken.’ Kenny en Stefan, Prinsentuin College Breda
OVER HOLY

Stichting
HOLY Animatie
Wibautstraat 150 – 6.08
1091 GR Amsterdam

Sinds 2002 organiseert Stichting HOLY tal van bijzondere educatieve projecten voor
jongeren van 12 – 18 jaar op het snijvlak van meningsvorming, ICT en creativiteit.
Daartoe ontwikkelde HOLY innovatieve leermiddelen zoals thematisch online
lesmateriaal en de HOLY Animator, een slimme animatietool. Projecten van HOLY
zijn altijd gebaseerd op inhoudelijke thema’s zoals vrijheid, duurzaamheid, eerlijk
eten en tolerantie zodat jongeren zich bewust worden van hun plek in de samen
leving. Tegelijk leren zij de mogelijkheden benutten van digitale middelen om hun
mening over te brengen aan anderen. Bekende themaprojecten van HOLY zijn Clips
voor Vrijheid, Clips voor Duurzaamheid, Clips for Grow en Clips for Food from the
Hood. Tijdens deze projecten zijn meer dan 16.000 animatieclips gemaakt door
meer dan 31.000 jongeren. De beste clips worden onder meer vertoond tijdens
bevrijdingsfestivals en het National Sustainability Congres in 2011. In 2010 is HOLY
genomineerd voor de IPON Award in de categorie ‘Beste Innovatief Product’ voor
het Voortgezet Onderwijs.
WORDT PARTNER VAN H O LY!

Sinds 2011 biedt HOLY scholen voordelig de mogelijkheid om structureel gebruik
te maken van alles wat HOLY te bieden heeft – inclusief een eigen scholensite met
onbeperkte opslag van clips, een docententraining en vrij gebruik van het online
lesmateriaal en de HOLY animatietool. Kijk voor meer informatie over het Partner
ship op de website of download de folder.
Meer weten over Clips voor Duurzaamheid en de mogelijkheden voor uw school
of organisatie? Mail of bel ons: info@holy.nl / 020-716 37 70 of kijk op: www.holy.nl
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www.foodfromthehood.nl
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www.clipsvoorduurzaamheid.nl
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www.clipsvoorvrijheid.nl
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www.clipsforgrow.nl

