Introductie

Het doel
De toolkit van Global Citizenship and Multilingual Competences (GCMC) is een Erasmus+
project met partners in Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Italië en Duitsland
(2020-2023 ). Het doel is om online nascholingshulpmiddelen aan te bieden voor middelbare
schoolleerkrachten van alle vakken over hoe zij zowel doelen van
wereldburgerschappeducatie (global citizenship education, GCE) alsook meertalige
pedagogiek in hun lesgeven kunnen integreren op een duurzame wijze.
Onze hoop is dat de online cursus en toolkit leerkrachten en lerarenopleiders zal voorzien van
praktische ideeën hoe zij wereldburgerschap en meertalige pedagogiek onderdeel kunnen
maken van hun lesgeven. De online cursus bestaat uit vijf units voor de professionele
ontwikkeling van leerkrachten en vijf overeenkomende units met praktische ideeën voor het
lesgeven. De thema's hiervan zijn:
1.
2.
3.
4.

Lokale en mondiale kwesties verbinden
Ecovaardigheid bevorderen
Beelden beschouwen: representatie en kritische visuele vaardigheid
Erkenning van verscheidenheid: op weg naar inclusief en meertalig lesgeven in
middelbare klassen
5. Nepnieuws ontdekken door kritisch te lezen

Leerkrachtenmodule
Er zijn vijf units waarmee leerkrachten aan de slag kunnen gaan om te leren over het
onderwerp en kwesties hoe er wordt lesgegeven in wereldburgerschapseducatie en
meertalige pedagogiek. Die units voor professionele ontwikkeling worden aangeboden op een
interactieve en online wijze op de GCMC-website.
Elke unit begint met de overkoepelende doelen en uitkomsten. Units bestaan uit vier tot zes
activiteiten met elk maximaal drie opdrachten. De online cursus voor leerkrachten heeft
handige hulpmiddelen, tips voor leerkrachten en zelfreflectie-opdrachten.
We raden aan om te beginnen met de eerste unit “Lokale en mondiale kwesties verbinden”
en de activiteiten op volgorde te doen. Deze eerste unit bevat namelijk de introductie tot
wereldburgerschap en meertalige competenties en vormt zodoende de basis voor de overige
units. Units 2-5 kunnen gedaan worden in welke volgorde dan ook. Ondanks dat het materiaal
gemaakt is zodat leerkrachten het zelfstandig kunnen doen, raden we leerkrachten aan om
samen aan de units te werken om zo voordeel te hebben van de discussie en extra reflectie.
Wie een account aanmaakt en inlogt kan antwoorden opslaan, vooruitgang bijhouden en
eerder gemaakte units op elk moment opnieuw bekijken.

Lesmodule
Er zijn bovendien vijf units met lesmateriaal over dezelfde onderwerpen als in de
Leerkrachtenmodule. De lesmodules bieden praktische ideeën, lesactiviteiten en
gedetailleerde handleidingen hoe de onderwerpen en opdrachten toegepast kunnen worden
in de klas. Elke unit, net zoals elke activiteit, geeft het doel en uitkomsten aan. Ook zijn er een
aantal wekbladen die te printen zijn om te gebruiken in de klas. Die worden aangeboden in de
vijf projecttalen: Engels, Nederlands, Fries, Italiaans en Duits. Ook worden er mogelijke
aanpassingen aangeduid voor specifieke vakken zoals aardrijkskunde, wiskunde, geschiedenis
en biologie. Die worden eveneens aangeboden in de projecttalen.
Het lesmateriaal is vooral gericht op middelbare schoolleerlingen (10-18 jaar oud)
Het lesmateriaal kan in welke volgorde dan ook worden gebruikt.
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Gebruikersrechten
De lesmaterialen zijn klaar om te downloaden en zijn gratis. Wij moedigen echter iedereen
aan om de materialen aan te passen naar de eigen context. Al het beeldmateriaal dat wordt
gebruikt heeft een Creative Commons (CC) licentie bij de originele auteur.
De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen
goedkeuring van de inhoud in. De inhoud geeft de standpunten van de auteurs weer en de
Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat eventueel wordt
gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

