GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION in een
VERNIEUWDE LERARENOPLEIDING

Traject Wereldburgerschap
wereldburgerschapseducatie.ucll.be

ANALYSE BESTAANDE SITUATIE
Wereldburgerschapscompetenties
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intern onderzoek
UC Leuven 2016-2017
ONDERZOEKSVRAGEN

* Wereldburgerschapscompetenties voor
lerarenopleiding?
* Leerrendement van leertrajecten en stagecontexten
die werken aan wereldburgerschapscompetenties?

Interviews Lectoren
Focusgesprekken Studenten
Bevraging Experten

Conclusies
Werken aan wereldburgerschap is een MUST!
Een leerkracht moet in dialoog kunnen gaan
met leerlingen over actuele -en maatschappelijke uitdagingen.
Werken aan wereldburgeschapscompetenties
bij student zelf én op educatief niveau
Educatie = hoofd - hart - handen
! kritische houding, beTrokkenheid en
engagment ontbreken vaak
! studenten hebben moeite met
multiperspectiviteit
structurele verankering curriculum
geschoolde leerkrachten
ondersteuning beleid

TRAJECT UCLeuven
aanvang 2018-2019
Opleidingsfase 2 (5SP)
WERELDBURGERSCHAPSCOMPETENTIES bij studenten
vaardigheden MEDIAWIJSHEID en ICT
Cultureel zelfbewustzijn
Multiperspectivistische benadering vanuit SDG’s
Hoofd, hart en handen
Opstart 3-daagse: living library, workshops
SDG’s en informatievaardigheden, werksessies, ...
Ontwerpen online leerpad en debat in groep
Individuele onderzoeksvraag hoofd, hart, handen
Opleidingsfase 3
WERELDBURGERSCHAPSCOMPETENTIES BIJ STUDENTEN
WERELDBURGERSCHAPSEDUCATIE

GLOBAL CITIZENSHIP EDUCATION,
Verankering van Wereldburgerschap
in een hervormd secundair onderwijs
en aan een vernieuwde lerarenopleiding

PWO-onderzoek
UC Leuven-Limburg 2017-2019
ONDERZOEKSVRAGEN

* Hoe structureel verankeren?
* Hoe een transformatieve benadering mogelijk maken?
* In welke concrete context(en), methodes of
initiatieven wordt kwalitatief gewerkt?
* Hoe effectief zijn professionele leergemeenschappen
(PLG’s) als implementatie- en innovatiestrategie?

PLG werking 8 secundaire scholen
Interne PLG werking
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* Lacunes in het onderwijs
* Complexiteit van ‘begrip’ wereldburgerschap

Whole School Approach
*
*
*
*

leerlijn wereldburgerschap
PLG-werking
Breed inbedden in de school
Duurzame partnerschappen

Ontwerpprincipes

* leermaterialen die aanzetten
tot denken
* onderzoek
* opdracht: debat, creatie,
design thinking
* evaluatie

TRAJECT UCLimburg
Aanvang 2018-2019
Opleidingsfase 2 (5SP)
WERELDBURGERSCHAP binnen het vak MEDIAWIJSHEID en ICT
* cultureel zelfbewustzijn
* meningsvorming/uiting
* hoofd-hart-handen
* SDG’s (ecologie - gender - migratie)
* co-teaching
* activerende werkvormen: interviews met politici,
actie, debat, literatuurstudie, ...
Opleidingsfase 3 (5SP)
LEREN THUIS LEREN
Studenten doen aan huiswerkbegeleiding bij
kinderen in een kansarme situatie
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