Algemeen

Nederland huisvest vele culturen. Toch
zien we die diversiteit vaak niet terug op
onze schoolpleinen. Onbegrijpelijk. Want
hoe
moeten
onze
kinderen
leren
samenleven
als
ze
elkaar
niet
tegenkomen? En wat betekent dit voor de
manier waarop ze later samenleven in een
wereld van steeds meer gescheiden
bubbels en polarisatie?

Wat gaan we doen?

Global DreamWeb is een initiatief om die
impasse te doorbreken. Natuurlijk gebeurt
dit al, alleen willen we de schaal
vergroten en een cultuur van inclusiviteit
bewerkstelligen. Daarvoor creëren we een
kernploeg van voorlopers die ervoor gaat
zorgen dat leerlingen van verschillende
achtergronden elkaar kunnen ontmoeten.
Spreekt dit idee je aan? Dan nodigen wij
jou graag uit om een voorloper te worden
en:
• getraind te worden om de
leiderschapstraining te kunnen geven
aan jongeren
• mee te helpen met
uitwisselingsprojecten, waaronder de
Vluchtelingendag 2022
• een bijdrage te leveren aan de
totstandkoming van een kunstproject

Wat leer je?

Onze focus ligt op het trainen van
docenten. Met de kennis die je in de
training hebt opgedaan ga je vervolgens
jongeren trainen. Tussen januari en juni
2022 organiseren we hiervoor een aantal
inspirerende bijeenkomsten.
Leiderschapstraining
De leiderschapstraining ‘Global
DreamWeb’ bestaat uit twee modules
en eindigt met een uitwisselingsproject
voor leerlingen van verschillende
scholen.

Tijdens het programma leren de
deelnemers:
• hoe ze hun sterke eigenschappen,
droom en rolmodel kunnen benoemen
en in kunnen zetten
• te communiceren om conflicten te
voorkomen
• een realistisch plan te maken
• samen te werken om een
gemeenschappelijke droom te
realiseren
• hun vooroordelen en referentiekaders
te herkennen
• om te gaan met gevoelens, wensen
en opvattingen van zichzelf en
anderen
• groot durven te dromen

Bijeenkomsten

We ontwikkelen op deze wijze
effectieve, verantwoordelijke leiders
die zorg dragen voor de eigen
invloedssfeer en voor uitbreiding
hiervan. Bijvoorbeeld naar hun familie,
de gemeenschap, de organisatie en het
team waar zij deel van uitmaken.
Zo kunnen we meer mensen bereiken
én gebruikmaken van collectieve
wijsheid.
Aanmelden
Op donderdag 18 november 2021 starten
we om 17:00 bij Star Bikes De Ruijterkade
143, 1011 AC in Amsterdam. Of bel of mail
ons ons even om kennis te maken:
06-36398121
info@globaldreamweb.org

