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Vandermeersche, Geert
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Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
stptn
Master of Science in de psychologie (afstudeerrichting onderwijs)
4
Specifieke lerarenopleiding in de criminologische wetenschappen
4
Specifieke lerarenopleiding in de economie en bedrijfskunde
4
Specifieke lerarenopleiding in de pedagogische wetenschappen
4
Specifieke lerarenopleiding in de politieke en sociale wetenschappen 4
Specifieke lerarenopleiding in de psychologie
4
Specifieke lerarenopleiding in de rechten
4

aanbodsessie
A
A
A
A
A
A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
maatschappelijke en vakoverschrijdende thema's, competenties, attitudes

Situering
Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen is een opleidingsonderdeel in de
specifieke lerarenopleiding, dat studenten een kader biedt om maatschappelijke en
vakoverschrijdende thema's te onderzoeken en in hun didactiek te implementeren.
Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot realisering van de basiscompetenties voor
leraren, zoals opgenomen in de opleidingsfiche en geconcretiseerd in de
competentiematrix, te consulteren op www.lerarenopleiding.ugent.be

Inhoud
Theorie
In dit opleidingsonderdeel vertrekken we vanuit "multiperspectivisme", een centraal
concept in de onderwijsvisie van UGent. Het omvat zowel het in vraag stellen van je
eigen perspectief als het verkennen van andere standpunten. Deze visie zullen we
vertalen in relatie tot maatschappelijk en vakoverschrijdende thema's (bijvoorbeeld:
burgerschap, politiek, lifestyles, jeugdculturen, media, etc.).
We bespreken de rol van de gedrags- en maatschappijwetenschappen binnen het
onderwijs.
We situeren onze voorbeelden binnen de aandacht van het curriculum voor actuele
thema’s en vragen, vakoverschrijdende eindtermen, attitudevorming, interdisciplinaire
perspectieven en onderzoekscompetenties.
We besteden ook aandacht aan representatie van diverse thema’s in de media in het
algemeen en fictie in het bijzonder. Hierbij sluiten we aan bij de actualiteit en lopend
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onderzoek..
Praktijk
We presenteren cases vanuit de theoretische perspectieven (zie hierboven). Studenten
(de leraar-als-onderzoeker) werken zelf een case uit en/of reflecteren op de
gepresenteerde voorbeelden. Verder participeren de studenten aan lopende onderwijsen onderzoeksprojecten.

Begincompetenties
De algemene academische competenties die verwacht worden van een bachelor en
master.

Eindcompetenties
1
1
2
1
1
3
1
4
5
1
6
7
1
8
1
9
1
1

diverse jongerenculturen, trends bij jongeren en de implicaties voor onderwijs
kunnen bespreken
inzicht in de wijze waarop vakoverschrijdende thema's die aansluiten bij
vakoverschrijdende eindtermen of die worden vastgelegd in een schoolwerkplan
kunnen worden uitgewerkt
actuele thema's en ontwikkelingen rond verschillende maatschappelijke domeinen
kunnen identificeren
lesinhouden met betrekking tot attitudevorming van leerlingen uitwerken
op een methodisch verantwoorde manier omgaan met vraagstukken uit de
onderwijspraktijk
kunnen reflecteren over het eigen functioneren
resultaten van onderwijsonderzoek met betrekking tot gedrags- en
maatschappijwetenschappen kunnen bestuderen
actieve onderzoeksvaardigheden, zoals bepaald in de onderzoekscompententies SO
kunnen omzetten in leeropdrachten voor leerlingen.
aandacht besteden aan de ontwikkeling van de attitudes zoals bepaald in de
basiscompetenties. In het bijzonder zal aandacht besteed worden aan volgende
attitudes: beslissingsvermogen, relationele gerichtheid, kritische ingesteldheid etc.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Excursie, hoorcollege, onderzoeksproject
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Voor de student-leraren in een LlO-baan worden de bovenstaande doelstellingen en
competenties gerealiseerd via een alternatief portfoliotraject. De opdrachten zijn
uitgewerkt in een handleiding. Er wordt voorzien in een aantal contactmomenten,
intervisie en begeleidingsmomenten. Een volwaardige LlO-baan impliceert een
onderwijsopdracht van minimaal 500 uren wat neerkomt op twee derde van een fulltime
opdracht of bij benadering 12u per lesweek. Studenten met een LlO-baan tussen 200u
en 500u worden als deeltijds LIO toegelaten. Een kandidaat met een LlO-baan van
minder dan 200 uren (dit komt overeen met een lesopdracht van minder dan 5u per
week) wordt niet toegelaten tot het portfoliotraject. De student volgt dan het gewone
leertraject.

Leermateriaal
Al het leermateriaal zal beschikbaar gesteld worden op Minerva
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Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Ondersteuning via Minerva en op afspraak. Mondelinge feedback na afspraak.

Evaluatiemomenten
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periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Portfolio, participatie, werkstuk, verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Voor de student-leraren in een LlO-baan is permanente evaluatie voorzien via de
alternatieve opdracht die zij uitwerken het portfoliotraject.
Toelichting periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen met open vragen.
Toelichting niet-periodegebonden evaluatie (gedeelte oefeningen):
. Vorm: Permanente evaluatie op basis van opdrachten, medewerking en attitudes.
· Frequentie: aanwezigheid in de lessen is verplicht.
·Gevolgen van ongegronde afwezigheid of niet-deelname: Om een geldige score te
verkrijgen voor het vak als geheel dienen studenten deel te nemen aan zowel het
schriftelijk examen (periodegebonden evaluatie) als het groepswerk en de presentatie
hiervan (niet-periodegebonden evaluatie)
·Feedback: op afspraak.

Eindscoreberekening
De periodegebonden evaluatie telt mee voor 50 % en niet-periodegebonden evaluatie
voor 50 %.
Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of meer onderdelen kan men
niet meer slagen voor het geheel van het opleidingsonderdeel en wordt het eindcijfer
teruggebracht tot het hoogste niet-delibereerbare cijfer (7/20) indien het eindcijfer hoger
ligt.
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