
De module vertrekt vanuit wat de leerlingen weten over klimaatverandering en welke vragen zij zich
daarbij stellen. Via een woordweb worden hun kennis en vragen onderverdeeld in oorzaken en gevolgen. Er
wordt ook kort stilgestaan bij “klimaatontkenners”. Daarna gaan de leerlingen dieper in op zowel de
oorzaken als de gevolgen van de klimaatopwarming. Ze onderzoeken en experimenteren hierbij volgens de
wetenschappelijke methode. Stap voor stap verkennen zij bij zowel oorzaken als gevolgen het stellen van
onderzoeksvragen en leren zij om argumenten te formuleren.
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Tijdsbesteding

Overkoepelend thema: klimaatverandering

Keywords: broeikaseffect, klimaatverandering,
(onderzoeks-)vragen stellen, onderzoekend
leren, wetenschappelijke argumenten,
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Korte samenvatting

Waarom is klimaatverandering geen “fake
news”: welke wetenschappelijke argumenten
bevestigen het bestaan en de gevolgen van de
klimaatopwarming?

Centrale uitdaging
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Projectstructuur

De uitdaging Inleiding tot de uitdaging

Verkenning van het probleem

Waaraan denk je als je aan 'klimaatverandering' denkt?

De oorzaken

Klimaat(veranderingen) doorheen de tijd

Zeespiegel stijgt

Ijskappen smelten

Oceaan warmt op

Oorzaken en gevolgen

Aarde warmt op

Neerslag verandert

Klimaatverandering bekeken volgens de
wetenschappelijke methode

Wat is het effect van CO2 op het broeikaseffect?

De gevolgen

Zijn er nog andere broeikasgassen?

De invloed van mens en natuur op klimaatverandering

Besluit

Extra informatie verzamelen en een eerste poging

Besluit

Zijn alle vragen ook goede onderzoeksvragen?

Filosofisch gesprek

Hoe pak je onderzoek aan?

Wat gaan we onderzoeken?

Wat is het effect van de atmosfeer op de temperatuur
van een planeet?

Welke soort straling zorgt voor opwarming? (uitbreiding)

Het broeikaseffect uitgelegd

Debatteren in de klas

En nu de pitch

Evaluatie pitch medeleerlingen

STEM-beroepen



Afwerkingsgraad*: 

*
Afwerkingsgraad 1 : de ontwikkelaars vinden dat het materiaal klaar is voor eerste gebruik.
Afwerkingsgraad 2: het materiaal is nagelezen door ‘critical friends’ en aangepast aan de feedback
Afwerkingsgraad 3: het materiaal is reeds gebruikt in één of meerdere testscholen en is aangepast aan ervaringen opgedaan in die
scholen.
Afwerkingsgraad 4: het materiaal is meermaals gebruikt en heeft een zekere staat van maturiteit bereikt.

Handleiding leerkrachten SOS klimaat! (handleiding voor leerkrachten, inclusief evaluatie)
Leerlingenbundel - SOS klimaat! (pfd en docx versie)
Infofiche1_oceaanopwarming
Infofiche2_zeespiegel
Infofiche3_atmosfeerwarmtop
Infofiche4_ijskapsmelten
Infofiche5_neerslagverandert
Leerlingenbundel - SOS klimaat! - Uitbreiding 1 (facultatieve uitbreidingen)
Leerlingenbundel - SOS klimaat! - Uitbreiding 2 (facultatieve uitbreidingen)
Leerlingenbundel - SOS klimaat! - Uitbreiding 3 (facultatieve uitbreidingen)
STEM-portfolio 
Onderwijsdoelen SOS klimaat! (lijst van eindtermen en leerplandoelen (basisopties en basisvorming))
Projectfiche - SOS klimaat!
Read me first
STEM-profiel van de leerling (Spindiagramma voor de leerling (eigen STEM-profiel))
STEM-profiel van het project (Spindiagramma van het project)
Word-template (te gebruiken indien er aanpassingen moeten gebeuren aan de leerlingenbundel)
Begeleiding vragentrechter voor leerkracht

Overzicht van de inhouden in het zip-bestand
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Projectkenmerken

Dit project is werd ontwikkeld door
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