Navormingsthema
ACTUALITEIT IN MIJN ONDERWIJS:
VAN APPENDIX TOT HARTKLEP
Doelgroepen: basisschool 4, 5, 6
secundair onderwijs
Formule: halve dag (3 u.) of hele dag (3+2 u.)
Actualiteit is traditioneel het vijfde wiel aan de wagen.
Uitgevers hebben het moeilijk om de wedloop met actuele input het hoofd te bieden. Als een
handboek of onderwijspakket oog heeft voor actualiteit, is deze bij publicatie eigenlijk al
verjaard. Leerlingen zelf zijn heel alert voor de nieuwste mediasnufjes maar zijn over het
algemeen koele minnaars van actualiteit. Op "actualiteit in ons onderwijs" staat eigenlijk een
januskop: niemand is er tegen maar in praktijk is het een mager beestje.
Het is op de eerste plaats aan de leerkracht zelf om de knop om te draaien en actualiteit op te
tillen van appendix tot hartklep van dynamisch onderwijs.
In de sessie zijn volgende vragen aan de orde:
- Welke plaats geven we actualiteit in ons onderwijs?
- Hoe kunnen we leerlingen warm maken voor actualiteit?
- Hoe trekken we een rode draad door dagverse actualiteit?
- Welke werkvormen zijn actualiteitsgevoelig?
- Welke hinderpalen en gevaren kunnen opduiken en hoe pakken we deze aan?
- Wat doen we met de evaluatie van actualiteitsgerichte leerprestaties?
We illustreren met praktische voorbeelden en concrete taken.
Iedere deelnemer wordt verzocht om IETS PRAKTISCH (bijvoorbeeld: eigen les,
actualiteitstaak, handboek, werkblad, specifieke ervaringen) mee te brengen en met nieuwe
inzichten uit deze sessie daadwerkelijk aan de slag te gaan.
Een syllabus wordt ter beschikking gesteld zodat de sessie na afloop nog extra vruchten kan
afwerpen.
Locatie: in uw school. Duur, faciliteiten en afspraken: mail naar <p.timmermans@skynet.be>
Paul Timmermans, onderwijspedagoog, met jarenlange ervaring in de lerarenopleiding KHLeuven
(nu UCLL), erelector. Sinds 2002 is hij actief in de nascholingswereld met tientallen succesvolle
sessies (alle onderwijsniveaus en onderwijsvormen) verspreid over heel Vlaanderen.
PDCL Leuven (nu navorming UCLL) / CNO Univ. Antwerpen / Artevelde Hogeschool Gent / SO
Anderlecht / KTA Brasschaat / K.Lyceum Antwerpen / Helix Maasmechelen / VISO Gent / SLO
TNA Antwerpen / CVO SLO Diepenbeek / MUZES Mechelen / studiedagen van Muzes in Mechelen,
Hasselt en Brugge / DIA Aarschot / BuSO Halle / LS Affligem / LS Tervuren / LS Zonhoven / LS
Sint-Jan Leuven / KOGEKA Geel / SO Roeselare / SO Opwijk / PIVA Antwerpen / Sweelinck
Conservatorium Den Haag / DKO Vilvoorde / DKO Hoboken / masteropleiding muziekpedagogie
Lemmensinstituut / KlangArt Festival Osnabrück / Musicerende Jeugd Leuven / e.a.

