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Ambassadeurs van Amsterdam (AVA) is een grootstedelijk
leiderschapsprogramma waarmee de stad investeert in een duurzame en
betekenisvolle verbinding met en tussen opkomende leiders in de diverse
gemeenschappen die Amsterdam rijk is.

Deze zomer hebben we in samenwerking met AVA een programma
ontwikkeld waar jongeren (van 11 t/m 14 jaar) een podium krijgen om zelf
aan de slag te gaan met wat ze belangrijk vinden voor de buurt, wijk en
stad. Woon jij ook in Amsterdam en wil je écht impact maken? Lees
verder voor meer informatie over het programma en meld je aan. Elke
idee telt!

➢ Gratis leiderschapsprogramma
➢ Kennismaken met andere changemakers
➢ Bouwen aan jezelf terwijl je werkt aan de stad

Het programma:

De inhoud van het programma is gebaseerd op de Design-a-thon methode waarbij je een ontwerpproces
rondom je eigen onderwerp doorloopt en vervolgens werkt aan de uitvoering van je idee in jouw buurt.
Hierdoor krijg je inzicht in hoe jouw talent een bijdrage kan leveren aan een maatschappelijke vraagstuk in
je eigen wijk of buurt.

Tijdens het proces ontwikkel je vaardigheden als: samenwerken, communiceren van je ideeën en je
wensen, de leiding nemen in de groep, creatief denken en burgerschap. Dit zijn allemaal vaardigheden die
je nodig hebt als het gaat over “leiderschap”.

Het overkoepelende thema is “Verbeter je buurt”. Je mag zelf jouw onderwerp identificeren binnen dit
thema.

Wanneer?

Het programma bevat 5 sessies van ieder 3 uur en vindt plaats in de eerste week van de zomervakantie:
maandag 12 juli t/m vrijdag 16 juli. Dagelijks vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur.

Je vindt het overzicht van de sessies op de pagina 2.

Waar?

OBA Oosterdok

Oosterdokskade 143, Amsterdam

Meld je nu aan!

Het programma wordt aangeboden aan jongeren uit alle stadsdelen van de stad. Er kunnen maximaal 40
kinderen meedoen. Je kunt je individueel of met een groepje inschrijven.

Aanmelden doe je door vóór 5 juli via het inschrijfformulier.

Vragen kun je stellen door te antwoorden op deze e-mail.
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https://forms.gle/fE1FtTHmW2DbrEsP6


Het programmaoverzicht: per sessie
1. Reflecteer, onderzoek, bedenk & schets

In de eerste sessie reflecteer je op jouw visie op leiderschap, bedenk je wat jouw eigen changemaker en
leiderschapskwaliteiten zijn en welke je zou willen ontwikkelen.

Vervolgens nemen we je mee in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en maatschappelijke thema’s die
spelen in de stad.

Daarna doe je onderzoek naar je eigen buurt of wijk en hoe die verbeterd zouden kunnen worden. Tijdens
de bedenk en schets stap werk je in een team om tot een idee te komen om een bijdrage te leveren aan
jouw wijk.

2. Maak, plan & voorbereiden

In deze sessie gaan jullie een 3D prototype van je idee maken. Het maken van een prototype helpt om je
idee meer vorm te geven en helpt je te communiceren hoe jullie idee of actie zou werken.

Vervolgens ga je nadenken hoe jullie je idee tot uitvoering kunnen brengen (dit kan ook een actie zijn). En
je gaat voorbereidingen doen voor de actie: materialen verzamelen, pitch oefenen, rollenspel doen rondom
de verschillende scenario's die jullie mogelijk tegen zullen komen, bedenken waar in de stad jullie actie
plaats zou kunnen hebben.

Als laatste in deze sessie kijken we terug naar het leiderschaps canvas van de eerste sessie om te kijken of
er nieuwe inzichten ontstaan zijn.

3. Actie in de stad

Tijd om in actie te komen! Met hulp van volwassen Ambassadeurs van Amsterdam ga je jullie plan of actie
uitvoeren.

Tijdens de uitvoering documenteer je je actie via foto en/of video.

4. Documenteer

In deze sessie ga je een verslag van jullie actie maken en bedenken hoe je die kunt presenteren in de
volgende sessie. Je gaat ook nadenken over hoe je jullie idee kunt bestendigen of welke vervolgstappen je
eventueel kunt nemen.

5. Reflecteer & presenteer

In de laatste sessie ga je eerst reflecteren over hoe de plannen en acties zijn gegaan en wat je allemaal
geleerd hebt.

Vervolgens komen ouders en belangstellenden zodat jullie je verhalen kunnen publiekelijk delen!

We sluiten af met een feestelijke uitreiking van de certificaten!
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