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YOUCA ACTION DAY
Op je school en in de klas
Wat?

Presentaties

Wat?

Projectfilm

Wanneer?

Paasvakantie tot en met 14
september

Wanneer?

Vanaf begin september

Info

Info

Jongeren van YOUCA reizen heel het
land rond om presentaties te geven
op YOUCA-scholen. Daar vertellen ze
in een lesuur wat de YOUCA Action
Day is, hoe je leerlingen werk vinden
en waar het loon dat ze verdienen
naartoe gaat.

Hoe?

Boeken doe je door een mailtje te
sturen naar anke@youca.be

Een korte documentaire vertelt het
verhaal achter het project dat we
steunen. Op een kwartiertje leren je
leerlingen de jongeren van het
project kennen, ontdekken ze hun
wijk en komen ze meer te weten over
de uitdagingen die deze jongeren
tegenkomen. Deze korte film toont
waar het loon van je leerlingen
naartoe gaat.

Hoe?

De film kan je bekijken op onze
website en heeft een kant-en-klare
begeleidende filmles

Wat?

Uitwisseling

Wanneer?

10 tot 19 oktober

Info

De jongeren van onze
projectenbezoeken de YOUCAscholen. Zo komen jouw leerlingen in
direct contact met jongeren uit
Oeganda en Tanzania en worden ze
gemotiveerd om deel te nemen aan
de YOUCA Action Day.

Hoe?

Vanaf augustus kan je een bezoek
van hen boeken bij anke@youca.be

Geef je de presentatie liever zelf? Je
kan hem downloaden van de website.

Wat?

Educatief pakket

Wanneer?

Vanaf midden augustus

Info

Ga aan de slag met zeven kant-enklare lessen die we ontwikkelden in
samenwerking met onze NGOpartner van dit schooljaar. Het
educatief pakket staat volledig in het
teken van het jaarthema, de
projectlanden en leren solliciteren.

Hoe?

Je kan het educatief pakket
downloaden op onze website.
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Wat?

Educatief spel

Wanneer?

Vanaf februari ‘22

Info

Met het educatief spel duiken jouw
leerlingen in de levens van jongeren
in Oeganda, Ecuador en Burkina
Faso. Ze leren over de gelijkenissen
en verschillen met België en over de
impact van het klimaat op hun
levens.

Hoe?

Je kan het educatief spel
downloaden op onze website.

Ondersteunend materiaal voor de jobzoektocht
Wat?

Jobflyer

Wat?

Brieven

Wanneer?

Vanaf April ‘22

Wanneer?

Vanaf April ‘22

Info

De jobflyer kunnen leerlingen
gebruiken om zelf op zoek te gaan
naar een job. Alle informatie voor
werkgevers staat beknopt op de flyer
en de leerlingen verzamelen
onmiddellijk de juiste informatie om
vanaf september te registreren op de
jobbank.

Info

Je school heeft een enorm netwerk
van potentiële werkgevers.
Bovendien zijn de grootste
werkgevers tijjdens de YOUCA Action
Day overheden. Overtuig hen al voor
september om jobs te posten voor
de YOUCA Action Day. Zo vul je
samen met ons de jobbank voor
jouw leerlingen.

Download de jobflyer
Bekijk de voorbeeldbrieven
Wat?

Werkgeversflyer

Wanneer?

Vanaf April ‘22

Info

De werkgeversflyer geeft de
beknopte informatie voor
werkgevers over de YOUCA Action
Day. Leg de flyer ergens op school,
zodat de bezoekers deze mee
kunnen nemen. Of steek hem in de
brievenbussen in de buurt van de
school. Indien er meer interesse
komt van een werkgever, kan je
hem/haar steeds verwijzen naar de
YOUCA-website.

Wat?

Sociale media

Wanneer?

Vanaf April ‘22

Info

Sociale media is niet weg te denk uit
ons dagelijkse leven. We zorgen
daarom ook dat jouw school zich als
YOUCA school bekend kan maken op
jullie kanalen en zo potentiële
werkgevers te werven.
Download de posts

En ook dat nog…
Download de werkgeversflyer

Handleidingen voor alledaagse
jobbankuitdagingen
Een informatief leerlingenboekje
En een inspiratiebundel om verder aan de
slag te gaan rond het jaarthema
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Op verplaatsing
Wat?

Lerarenworkshops

Wat?

Kick-off

Wanneer?

22 en 23 augustus ‘22

Wanneer?

Februari ‘23

Info

Organiseer je voor de eerste keer de
YOUCA Action Day? Of wil je graag
nog eens alles opfrissen? Kom dan
naar een van de lerarenvormingen.
Daar krijg je praktische tips over hoe
je de YOUCA Action Day organiseert
op school en tonen we alle ins en
outs van de jobbank. Ontmoet het
YOUCA-team en wissel je ervaringen
uit met a²ndere YOUCA-leerkrachten

Info

In februari trappen we traditioneel
het YOUCA-jaar af. Dan blikken we
met een zestigtal jongeren vooruit
naar de YOUCA Action Day in
oktober. Op die dag doen we uit de
doeken welk project we dat jaar
steunen en organiseren we de eerste
workshops rond het jaarthema.

Hoe?

Je krijgt in januari een mailtje om je
leerlingen in te schrijven.

Wat?

Ambassadeurstraject

Wanneer?

Februari - november ‘22

Info

Leerlingen met een hart voor de
wereld die graag een uitdaging
aangaan kunnen zich kandidaat
stellen voor ons ambassadeurstraject. Als YOUCA-ambassadeur ben
je het gezicht van de YOUCA Action
Day, bezoek je het project en
verspreid je in België het YOUCAvuur.

Hoe?

Vanaf juni kan je je inschrijven voor
de workshops. De eerste sessie
(22/08) vind fysiek plaats in Brussel,
de tweede sessie (23/08) digitaal op
Zoom.

Wat?

Campagneweekend

Wanneer?

Vrijdag 7 oktober tot zondag 9
oktober

Info

De Oegandese ambassadeurs zijn
aangekomen in België, het aftellen
tot de YOUCA Action Day kan
beginnen. Samen met de Oegandese
ambassadeurs gaan we op weekend
en voeren we actie om de YOUCA
Action Day tot een succes te maken.

Hoe?

Je krijgt een mail in januari.
Leerlingen die aanwezig zijn op de
Kick-Off hebben een streepje voor.

In september verschijnt meer
informatie op onze website.

Wat?

Voting project 2024

Wanneer?

Derde trimester ‘21 - ‘22

Info

Jouw leerlingen kiezen mee welk
project we het volgend jaar steunen
met de YOUCA Action Day. Dat doen
ze via de online voting. Elke YOUCAschool krijgt 1 stem.

Hoe?

Je krijgt meer informatie in je
mailbox de week voor de
paasvakantie.

Hoe?

Wat?

VIP-dag

Wanneer?

Vrijdag 16 September ‘22

Info

Op de VIP-dag brengen we leerlingen
van alle YOUCA-scholen samen voor
een dag vol workshops rond het
jaarthema en de YOUCA Action Day.
Deze VIPs worden de gangmakers
van de YOUCA Action Day op jouw
school. Ze motiveren hun
medeleerlingen en staan hen bij
tijdens hun jobzoektocht.

Hoe?

Je krijgt begin september een mailtje
in je mailbox met een
inschrijvingslink.
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