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KWALITE IT5 I N D I EATC] R E N
Vt]trR MC]NDIALE VtrRMINE

I Een instnument voor leenknachten

Deze brochure is bedoeld voor leerkrachten uit het kleuter- en lager onderwijs, het
secundair onderwijs en de lerarenopleiding. Zevnlu helpen om voor mondiale vor-
ming geschikte leermiddelen en activiteiten te selecteren.

Het onderwiis is het educatieve milieu bij uitstek voor mondiale vorming. Tal van
leergebieden en vakken lenen zich uitstekend om leerlingen kennis, houdingen en
vaardigheden bij te brengen om met een open geest in de wereld te stappen. Veel
scholen hebben hierin al een lange traditie. Een aantal recente vakgebonden ofvak-
overschrijdende eindtermen verwijzen expliciet of impliciet naar mondiale vor-
ming.

I ...o* zelf kwaliteit te beoordelen :

Het aanbod van leermiddelen en begeleide activiteiten voor mondiale vorming in
het onderwijs is zeerverscheiden. Veel en ergverschillende organisaties dragen hun
steentje bij tot die ruime keuze. Allemaal ontwildcelen ze een educatief aanbod van-
uit hun eigen actMteitendomein en visie. Sommige zijn heel bekend bij het grote
publiek, andere minder. Maar een kleine of grote naambekendheid bijvoorbeeld,
zegt niets over de krryaliteit van hun educatief aanbod.

Deze brochure bevat fiches waarmee leerkrachten zich vooraf een deskundig oor-
deel kunnen vormen over de lcrvaliteit van leermiddelen en begeleide activiteiten
voor mondiale vorming.
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1 WAARtrVER GAAT
MtrNDIALE VT]RMINE?

Mondiale vorming is in deze brochure een koepelbegrip voor de verschillende edu-

caiies die een verband leggen met de bredere wereld. Educaties brengen maatschap-

pelijke ontwikkelingen onder de aandacht vanuit een eigen invalshoek. Deze

educaties rekenen we tot mondiale vorming:

I Vredeseducatie

Conflict en conflicthantering zijn de invalshoeken van wedeseducatie. Daarom be-

handelt vredeseducatie thema's zoals oorlog en vrede, geweld, vijandsdenken, voor-

oordelen, racisme en het geweldloos oplossen van conflicten.
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I Mensennechteneducatie

Mensenrechteneducatie bekijkt de wereld vanuit de waarden en noÍïnen van de men-
senrechten in de ruimste betekenis. Daar horen ook de sociale, economische en cultu-
rele rechten bij, het recht op ontwikkeling, het recht op een gezond leefmilieu, enz.

I Ontwikkelingseducatie

Het verdelingsu'aagstuk, de tegenstellingen tussen rijk en arm, tussen Noord en
Zuid zijn het thema van ontwikkelingseducatie. Alle sociale, economische, culture-
le, politieke, historische en geografische aspecten van ontwildcelingssamenwerking
kunnen in ontwildcelingseducatie aan bod komen. De verbondenheid tussen
Noord en Zuid is een centraal uitgangspunt.

I Andene educaties

Het lijstie met educaties is niet volledig. Alle educaties die een verband leggen met
de bredere wereld kunnen we aan deze lijst toevoegen. Enkele voorbeelden:

' Hedendaagse natuur- en milieu-educatie beperkt zich niet tot biologische en
ecologische kwesties maar legt, in het kader van duurzame ontwikkeling verban-
den tussen de leefwereld van leerlingen en maatschappelijke thema's als de
Noord- Zuidverhoudingen.

o om kinderen en jongeren te leren omgaan met de invloed van de media, gaan
steeds meer stemmen op om 'media-educatie'op te nemen in het curriculum.

o De wedesbeweging ontplooit de laatste jaren initiatieven die ze 'herinnerings-
educatie' noemt. 'Herinneringseducatie'verwijst rechtstreeks naar de twee we-
reldoorlogen en de lessen die we daaruit lcunnen en moeten treld<en.

I Sociale vaardigheden en intencultureel ondenwijs

'Leren omgaan met diversiteit' in de ruimste zinvanhet woord, staat vandaag cen-
traal in intercultureel onderwijs. Daarom hecht ICO veel belang aan de ontwikke.
ling van interculturele competenties. Sociale vaardigheden en intercultureel
onderwijs (ICo) beschouwen we hier niet als een 'onderdeel' van, maar als een
noodzakelijke basis voor mondiale vorming.

De eindtermen besteden ruime aandacht aan de ontwild<eling van sociale vaardig-
heden en aan intercultureel onderwijs.
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I Conclusie

We onthouden uit wat vooraf gaat dat een educatie, mondiale vorming is als ze

twee essentiële kenmerken heeft:

l. Naar inhoud: mondiale vorming behandelt maatschappelijke thema's die ver-

banden leggen op wereldvlak.

2. Naar doelstelling: mondiale vorming streeft niet alleen naar kennisbverdracht,

maarwil ookwerken aan vaardigheden en houdingen. Niet alleen 'weten' is be-

langrijk, maar vooral ook'kunnen' en 'willen doen'vanuit een eigen keuze.

2 MCSNDIALE VtrRMINE I5
GEEN VAK APART

-;,;1 ;i ;rgll.ilfir,rJ'r'rrv ,riï:,*iii;ilirpiiuà*#.,.Àrpffi,r*$n,*i'tuit*rir&.a'*al*qlqil'rslf

Mondiale vorming komt nietbovenop, maar sluit aan bij bestaande leergebieden of
valdcen. De ontwildcelingsdoelen, de eindtermen en de vakoverschrijdende eindter-

men bevatten aanknopingspunten voor mondiale vorming in verschillende leerge-

bieden en vakken.

Wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, economie en de levensbeschouwe-

lijke valdcen zijn uitermate geschiktvoor een geïntegreerde benadering. Ook andere

vakken bieden regelmatig gelegenheden om aspecten van mondiale vorming te in-
tegreren. De geïntegreerde benaderingverdient de voorkeur. Een afzonderlijk initi
atief zal die benadering versterken. We denken daarbij aan een dag voor mondiale

vorming of aan een projectweek, al dan niet tijdens de campagneperiode van een

organisatie.
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3 EEN strHEtrLKLIMAAT DAT
MtrNDIALE Vc]RMINE
BEVE]RDERT

Opvoeding tot mondiaal ber,vustzijn, tot mensenrechten en tot geweldloosheid is
alleen effectief als leerlingen de principes en de waarden die ermee verbornden zijn
ervaren in het dagelijks schoolleven. Een schoolklimaat dat mondiale vorming be-
vordert, is zichtbaar op verschillende terreinen. Maar de houding die de leerkracht
uitstraalt is cruciaal. Een knappe lesmap of een boeiende workshop kan in het niets
verdwijnen als de leerkracht de inhoud niet draagt.
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4 EEBRUIK V,AN DE FIEHE

Met de bijhorende fiche kunt u nagaan of leermiddelen of begeleide activiteiten
van goede kwaliteit zijn en of ze geschikt zijn voor de les of lessenreeks die u voor
ogen heeft. De lcwaliteitsindicatoren zijn samengebracht volgens inhoud, didactiek
en vormgeving.

Om een leermiddel te beoordelen, vinkt u eerst in de eerste kolom (nodig) die indi
catoren aan die u relevant vindt voor de concrete les of lessenreeks en voor de groep
waarvoor u die les of lessenreeks wil gebruiken. Daarna gaat u na in welke mate het
gekozen leermiddel of de begeleide activiteit voldoet aan de indicatoren die u heeft
aangeduid. Zo kunt u vooraf inschatten of het leermiddel of de begeleide activiteit
geschikt is.

5 trPTIMALE DC]ELSTELLINGEN
VT]trR MNNDIALE VC]RMINc3

Ditroverzicht van de optimale doelstellingen voor mondiale vorming beschriift in
grote lijnen welke waarden, houdingen en vaardigheden mondiale vorming kan na-
streven en welke inhouden aan bod kunnen komen. 'Optimale doelstellingen' zijn
doelstellingen die 'in het beste geval' bereikt kunnen worden.

Het overzicht is beperkt tot doelstellingen die typisch zijnvoor mondiale vorming.
Bij elke doelstelling staan ook voorbeelden die kunnen inspireren.

Er zijn voorbeelden voor het:

ldeuteronderwijs

lager onderwijs

secundair onderwijs
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Ef,| Waanden en houdingen

Icitisch staan tegenover aspecten en problemen van mens en maatschappij
met een mondiale dimensie.

Een kritisch houding aannemen tegenover mediageweld.

IGitisch omgaan met standpunten en voorstellen die een probleem of
conflict zouden oplossen.

De menselijke waardigheid respecteren en openstaan voor verschillende le-
vensbeschouwingen, samenlevingsvormen en culturen.

Mensen van andere culturen met respect, interesse en openheid be-
naderen.

Belangstelling en openheid tonen voor andere mensen, samenlevin-
gen en culturen.

3 Inzet voor sociale rechtvaardigheid.

Zich willen inzetten voor solidariteitsacties, aangepast aan de situatie
van de leerlingen.

tr In het consumptiegedrag rekening willen houden met het milieu.

Zich verbonden voelen met mensen, vooral leeftijdsgenoten, die in andere
omstandigheden leven en minder kansen hebben.

tr Genieten van de aantrekkelijke kanten van diversiteit en wennen aan
een brede waaier van smaken, geuren, ldeuren, ldanken, vormen en
leefgewoonten.

Zich inleven in de leefwereld van leeftijdsgenoten in een andere cul-
tuur en zich verbonden voelen met hen.

Solidariteit voelen met slachtoffers van de schending van mensen-
rechten.

ff,I Vaar-digheden

5 Aspecten en problemen van mens en maatschappij met een mondiale dimen-
sie kunnen verhelderen en er een standpunt over formuleren.

I(unnen vertellen over mondiale ervaringen in hun leven.

Onterechte veralgemeningen over landen in een ander cultuurgebied
kunnen doorprildcen.

Met voorbeelden kunnen aantonen dat Noord enZridvan elkaar af-
hankelijk zijn.
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6 Met argumenten kunnen oordelen over opzet, middelen en doeltreffendheid
van bewegingen en organisaties die bezig zijn met maatschappelijke span-

ningsvelden op wereldschaal.

Met voorbeelden kunnen aantonen dat structurele projecten effectie-

ver zijn dan noodhulp.

Media-informatie over mondiale aspecten en problemen evalueren en toetsen

aan eigen bevindingen.

Pogingen tot desinformatie herkennenlraarmee de media ons beeld

van mondiale problemen beïnvloeden.

B Een eigen visie over mondiale aspecten en probleemgebieden beargumenteren.

Een mondiale kwestie in een brief kunnen beargumenteren.

9 De naleving van internationale regels kunnen vaststellen en evalueren

Zoeken naar de toepassing van de rechten in verschillende landen.

Overwogen keuzes kunnen maken in gevallen waar de naleving van
verschillende mensenrechten tegenstriidig is.

l0 Met overwogen keuzes proberen bijdragen tot de oplossing van mondiale pro-

blemen.

Op eigen niveau consumptiegedrag en comfort kritisch bevragen.

Een verkoopsstand voor eerlijke handel kunnen organiseren.

$f,I Kennis en inzicht

t I Voorbeelden kennen in eigen regio en land van aspecten en problemen van
mens en samenleving met een mondiale dimensie.

Beseffen dat sommige mensen een andere levenswijze hebben.

Voorbeelden kennen van actuele situaties waarin mensenrechten
worden miskend, zowel lokaal als op wereldvlak.

Toepassingen van grondstoffen- en energiegebruik opnoemen die pas-

sen in duurzame ontwild<eling.

12 Aspecten en problemen van mens en maatschappij met een internationale di-
mensie kennen.

Weten wat het belang is van de fundamentele rechten van de mens en

de rechten van het ltind.

Sociale, economische, politieke, historische, geografische en demo-

grafische kenmerken van verschillende bevolkingsgroepen uit het
Zuiden kennen.
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l3 Inzien dat mondiale aspecten en problemen met elkaar verband houden.

Metvoorbeelden tonen dat er steeds meer onderlinge afhankeliikheid
is tussen alle landen.

Inzien dat structurele moeilijkheden in landen van het Zuiden het ge-

volg zijn van een groter geheel van interne en externe factoren.

14 Inzien dat er structuren en middelen nodig zijn voor internationale en mondi-
ale samenwerking.

Personen en organisaties kunnen opnoemen die meewerken aan in-
ternationale samenwerking en uitwisseling, vrede, mensenrechten,
eerlijke handel, enz.

tr De rol van wereldorganisaties die zich inlaten met conflictpreventie
begrijpen.

l5 Inzien dat lokale belangen, wereldbeschouwingen, tradities en machtsstructu-
ren problemen met een mondiale dimensie kunnen veroorzaken en de oplos-
sing ervan bemoeilijken.

Inzien dat extremistische geloofsovertuigingen kunnen leiden tot ter-
reur,

Inzien dat de economische en sociale achterstelling van bevolkings-
groepen kan leiden tot conflicten met een mondiale dimensie.

16 Inzien dat wereldwijde communicatiemiddelen een positieve en negatieve in-
vloed hebben op de beeldvorming over mens en maatschappij.

Begrijpen dat televisieseries onrealistische verwachtingen kunnen
creëren in het Zuiden.

Inzien dat de media conflicten 'geldeurd' kunnen weergeven en dat
zoiets invloed heeft op de opinievorming.

17 Inzien dat ons handelen verandering kan brengen op lokaal en mondiaal vlak.

Personen en organisaties kunnen opnoemen die meewerken aan in-
ternationale samenwerking, vrede, mensenrechten, eerlijke handel,
duurzame ontwildcelin g enz.

Economische maatregelen kennen die de Noord-Zuidverhoudingen
kunnen verbeteren.

I B Weten wat de eigen mogelijkheden en beperldngen zijn om mondiale proble-
men mee te helpen oplossen.

Producten van eerlijke wereldhandel kennen en weten waar ze hier te
koop zijn.

Weten waar men terecht kan om bij te dragen tot de wereldvrede.
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6 KWALITEITsFItrHE VC]NR DE
LEERMIDDELEN

Met deze fiche kunt u leermiddelen of begeleide activiteiten beoordelen op het vlak
van:
I Inhoud: aan welke indicatoren kan of moet de geboden informatie voldoen?
2 Didactiek volgens welke methode is de inhoud uitgewerkt?
3 Vorm: wat is de technische lcrvaliteit, structuur, lay-out... van het leermiddel of

de activiteit?

Leermiddelen of begeleide activiteiten kunnen en moeten niet aan alle indicatoren
voldoen. Om de lcwaliteit en bruilóaarheid van een leermiddel na te gaan, over-
loopt u eerst systematisch de indicatoren en vinkt u de indicatoren aan die u rele-
vant vindt voor de concrete les of lessenreeks en voor de concrete gïoep rvaarvoor u
die les of lessenreeks wil gebruiken.

Daarna duidt u in de tweede en de derde kolom aan of het educatief materiaal al
dan niet bevat wat u nodig heeft. Zo kunt u elk leermiddel of elke begeleide activi-
teit screenen volgens uw concrete behoeften op een bepaald ogenblik.

I Didacriek

Deze eerste reeks somt didactische lcwaliteiten op. Sluit het aan bij de doelgroep?
Zijn de werkvormen gevarieerd? Is de verhouding kennis, vaardigheden en hou-
dingen goed gedoseerd? Welke rol kunnen de leerkracht en de leerlingen spelen?

lndicator nodis txel niet
1 De toegepaste didactiek sluit aan bii de doelgnoep:

' in taalgebruik

' in beeldgebnuik

' bii hun samenstelling, hun belangstelling en hun vaardigheden

' bij de eindtenmen, ontwikkelingsdoelen, vakovenschr"ijdende eind-
tenmen en leenplannen

'en is een apante katenn of intenne diffenentiéning pen gnaad

'de toegepaste didactiek is envaningsgenicht. Hil sluit aan bij de
leef- en envaningsweneld van de leenlingen.

' hii is ervaringsvennuimend; biedt leenlingen nieuwe envaningen

12
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lndicator nodiq wel 'niet

2 De didactiek gebnuikt verschillende wenkvonmen om acbieve
panticipabie te bekomen:

' actieve wenkvormen zoals leengespnek, discussie, onderzoek,

' intenactieve wenkvonmen die leerlingen stimulenen om samen te
wenken en van elkaan te leren [coóper"atief lenen]

t cneatieve wenkvonmen :

- wenkvonmen waanin de zintuigen zoveel mogeliik aan bod komen

- werkvonmen die de gevoelens aanspneken

- wenkvonmen die manuele en dnamatische technieken gebnuiken

- wenkvormen die venschillende media inschakelen

' nodigt uit tot vendere verwenking

3 De toegepaste didactiek werkt het onderwenp zo levensecht
moseliik uit:
t stneeft naan echte ontmoeting (contacten met mensen van ande-

ne culturen of uitwisseling via bnief, internet)
t gebnuikt authentieke voonwenpen, venhalen e.d

4 De didactiek str"eeft niet enkel kennisoverdracht na, maan is ook
genicht op:
I de ontwikkeling van vaandigheden
o de onbwikkelinq van waanden en houdingen

' een positief individueel en maatschappeliik handelingspenspectief

5 De didactiek stimuleent leenlingen om zich een mening te vonmen

' stimuleent tot cneatief denken

' stimuleent tot pnobleemoplossend denken

'stimuleert tot nadenken oven eigen waanden, nonmen en gedna-
gingen en oven die van andenen

6 De didactiek laat de leerknacht en de leerlingen hun nol spelen

'leerknachten kunnen een keuze maken uit meendere wenkvonmen

' de gnoep kan een open, uitnodiqende en veiliqe sfeen venkriiqen

' leerlingen beslissen mee over doel, 'spelnegels' en venloop van de
activiteit

'13
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I lnformatie

Deze indicatoren gaan over de inhoud van het leermiddel of de activiteit: op welke
inhoudelijke aspecten kan de leerkracht letten? Het gaat dan over de actualiteits-
waarde van de informatie, de genuanceerdheid, de beeldvorming, de verbanden die
de informatie legt en de invalshoek die ze biedt.

lndicator nodig rnel niet
1 De inhoud is connect in woond en beeld

'is actueel

' is objectief en betnouwbaan

2 De inhoud geeft een genuanceend beeld
t behandelt meendere aspecten van het maatschappeliik

nomie, het sociale, cultuun, neligie, politiek, hec individu
kunde, geschiedenis, milieu...

leven: eco-
, aandnijks-

'besteedt voonal aandacht aan het gewone en niet aan het uitzon-
denlijke of kadert het uitzondenlijke in zijn context

'en is zowel aandacht voon positieve als negatieve aspecten van ven-
schillende cultunen en samenlevingen

' bij het vengelilke
zowel aandacht

n van verschillende culturen en samenlevingen is en
voor oveneenkomsten als venschillen

' venmijdt steneotiepen en voonoondelen
o geeft een kritische kijk op man/vrouw verhoudingen

3 De inhoud stelt diversiteit voor als iets vanzelfspnekends

' cneëert een sfeen van respect voon venschillen en venwenpt discri-
minatie op basis van nationaliteit of etnische oorsprong, geslacht,
religie, leeftijd, sociale positie, fysieke of mentale handicap, taal,
seksuele geaardheid...

' bnengt elementen aan uit andene culturen

' allochtonen of mindenheidsgnoepen in de samenleving komen nieb al-
leen in een afzonderlijk hoofdstuk aan bod

4 De inhoud bekijkt de wenkelijkheid vanuit venschillende invalshoeken:
..kindenen-volwassenen, mannen-vnouwen, stad-platteland, het Noor-
:den en het Zuiden of vanuit venschillende cultunen. lndien slechts één
invalshoek aan bod komt, venmeldt de auteun dat er nog andere ziin.

5 De inhoud legt venbanden:
t bussen ontwikkeling, milieu, vrede, mensenrechten en cultuun

'bussen oonzaken en gevolg en behandelt nieb enkel de symptomen

'tussen ons en de andene landen/volkenen van de wereld

'bussen ongeli.ike kansen en minden of meer onrwikkelinq

6 De inhoud biedt een hoopvol perspectief:
t wijst op mogelijke oplossingen

' is niet euno-centrisch
I wijst op de initiatieven die mensen zelf f,er plaatse nemen

'sEreeft naar een rechtvaandige inbennationale onde

14
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I Vonmgeving

Deze tabel overloopt de vormeliike aspecten, zoals de verhouding tussen priis en

kwaliteit, de lay-out, de duurzaamheid van de materialen, de kwaliteit van beeld en

geluid, enz.

lndicator nodig wel niet

1 En is een goede venhouding priis/kwaliteit

2 Schniftelijkmateniaal

'is ovenzichtelilk ingedeeld in hoofdstukken, panagnafen, enz.

'heefb een aanbrekkelilke lay-out

' de illustnaties zijn van goede kwaliteit

' heeft voldoende illustnaties (foto, tekening, cantoon, tabel...l

3 Deze gegevens zijn aanwezig en gemakkelijk tenug te vinden:

'beoogde doelgnoep
t optimaal aantal deelnemens

' doelstellingen i.v.m. kennisinhouden

' doelstellingen i.v.m. vaardigheden
I doelstellingen i.v.m. waanden en houdingen
r venwijzing naan de eindtenmen

'veneiste uibnusting en mateniaal

' duun van de lessen of activibeiten

' duideliike handleiding voor de leenknacht
t mateniaal om het leenmiddel te evaluenen

4 Het gebnuikte mateniaal is:
t venzongd

'stevig
' aantrekkeliik
r veiliq

'duunzaam
5' Audiovisueel mabeniaal

' de beeldkwaliteit is goed

' de qeluidskwaliteit is goed

r de beelden zijn aantnekkelijk gemonteend

' de sofbwane is gebruiksvriendelijk

6 Kwaliteit van de begeleidingl
r houding
I taalgebnuik

' tijdsgebnuik

I enfet van toepassing als een externe de activiteit begeleidt

15
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De kwaliteitsfiches mondiale vorming mag u vrii kopiëren.
Vanaf I september 2002 kunt u de fiches ook downloaden

van de publicatielijst op de website van
de Vlaamse Onderwijsraad.

www.vlor.be

Daar bevinden zich ook links naar websites
waarop u meer informatie vindt over de

thema's van mondiale vorming
en de organisaties die op dat terrein actief. zijn.

Met oprechte dank voor de foto's aan:

Het project'Wereldbeeld'
www.wereldwiid.be

Unicef
www.unicef.be
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I lnfonmatie

Deze indicatonen gaan oven de inhoud van het leermiddel of de activiteit: op welke
inhoudelijke aspecten kan de leerkracht leEten? Het gaat dan over de actualiteits-
waande van de informatie, de genuanceerdheid, de beeldvonming, de verbanden die

de informatie legt en de invalshoek die ze biedt.

I Vonmgeving

Deze tabel overloopt de vormelijke aspecten, zoals de verhouding tussen priis en

kwaliÈeit, de lay-out, de duurzaamheid van de maEerialen, de kwaliteit van beeld en
geluid, enz.

nietwelnaditlndicator
1 De inhoud is correct in woord en beeld

o is actueel
r is obiectief en betrouwbaar

2 De inhoud geeft een genuanceend beeld:

'behandelt meendere êspecten van het maatschappelijk leven: eco-
nomie, het sociale, cultuur, religie, politiek, het individu, aandrijks-
kunde, geschiedenis, milieu...

' besteedt vooral aandacht aan het
denliike of kadent het uitzonderlijke

gewone en niet aan het uitzon-
in ziln context

t er is zowel aandacht voor positieve als negatieve aspecten van ver-
schillende cultunen en samenlevinqen

' bij het vengelijken van venschillende cultunen en samenlevingen is er
zowel aandacht voon oveneenkomsten als vensehillen

' venmiidt stereotiepen en voonoordelen

' geeft een kr itische kijk op manfunouw verhoudingen

3 De inhoud stelt divensiteit voor als iets vanzelfspnekends:
o cneëert een sfeer van nespect voor verschillen en verwenpt discri-

minatie op basis van nationaliteit of etnische oonsprong, geslacht,
neligie, leefbijd, sociale positie, fysieke of mentale handicap, taal,
seksuele geaardheid...

o bnengt elementen aan uit andene cultunen

' allochtonen of minderheidsgnoepen in de samenleving komen niet al-
leen in een afzonderliik hoofdstuk aan bod

4 De inhoud bekijkt de wenkelijkheid vanuit verschillende invalshoeken:
kinderen-volwassenen, mannen-vnouwen, stad-platteland, het Noor-
den en het Zuiden of vanuit venschillende culturen. lndien slechts één
invalshoek aan bod komt, vermeldt de auteun dat en nog andene zijn.

5 De inhoud legt verbanden:
t tussen ontwikkeling, milieu, vrede, mensennechten en cultuur

'tussen oonzaken en gevolg en behandelt niet enkel de symptomen

'tussen ons en de andere landen/volkenen van de weneld
t tussen onqeliike kansen en minden of meer ontwikkeling

6 De inhoud biedt een hoopvol perspectief:

'wijst op mogelijke oplossingen
t is niet euro-centnisch

' wijst op de initiatieven die mensen zelf ten plaatse nemen

' stneefE naan een rechtvaandige inteÍ'nationale onde

nietwelnodiclndicator
1 En is een qoede verhoudinq priis/kwaliteit

2 Schniftelijkmateriaal

'is ovenzichteliik ingedeeld in hoofdstukken, panagrafen, enz.

'heefb een aantrekkelijke lay-out

' de illustraties ziin van goede kwaliteit
t heeft voldoende illustraties (foto, tekening, cantoon, tabel...l

3 Deze geoevens ziin aanweziq en gemakkeliik terug te vinden:

' beoogde doelqnoep

' optimaal aantal deelnemens

' doelstellingen i.v.m. kennisinhouden

' doelstellingen i.v.m. vaandigheden
. doelstellinqen i.v.m. waanden en houdingen

'verwijzing naan de eindtermen

'veneiste uitnusting en mateniaal

' duun van de lessen of activiteiten

' duideliike handleiding voor de leenkracht

' materiaal om het leermiddel te evalueren

4 Het gebruikte materiaal is:

'verzorqd
' stevig
o aantrekkeliik
. veilig

' duurzaam

5 Audiovisueel materiaal
t de beeldkwaliteit is goed
t de qeluidskwaliteit is goed

t de beelden zijn aantrekkelijk gemonteend

' de softwane is gebruiksvriendeliik

6 Kwaliteit van de begeleidingl
t houding

'taalgebnuik
t tiidsqebruik

I enkel van toepassing als een externe de activiteit begeleidt



KWALITEITSFIEHE VDER DE
LEERMIDDELEN

Met deze fiche kunl u leenmiddelen of begeleide activiteiten beoordelen op het vlak
van;
1 lnhoud: aan welke indicatoren kan of moet de geboden infonmatie voldoen?
2 Didactiek: volgens welke methode is de inhoud uitgewer.kt?
3 Vonm: wat is de technische kwaliteit, stnuctuun, lay-out... van het leermiddel

of de activiteit?

Leermiddelen of begeleide activiteiten kunnen en moeten niet aan alle lndicatoren
voldoen. Om de kwaliteit en bnuikbaanheid van een leermiddel na te gaan, ovenloopt
u eerst systematisch de indicatonen en vinkt u de indicatonen aan die u relevant
vindt voon de concnete les of lessenneeks en voon de concnete groep waanvoor. u die
les of lessenreeks wil gebruiken.

Daarna duidt u in de tweede en de dende kolom aan of het educatief mateniaal al
dan niet bevat wat u nodig heeft. Zo kunt u elk leenmiddel of elke begeleide activi-
teit screenen volgens uw concÍ.ete behoefEen op een bepaald ogenblik.

I Didacriek

Deze eerste reeks somt didactische kwaliteiten op. Sluit het aan bij de doelgr"oep?
Zijn de werkvonmen gevar-ieerd? ls de venhouding kennis, vaardigheden en houdin-
gen goed gedoseerd? Welke r.ol kunnen de leerknacht en de leerlingen spelen?

' leerlingen beslissen mee oven doel, 'spelr egels' en venloop van de
activiteit

t de groep kan een open, uitnodigende en veilige sfeen venkrilgen

'leenknachten kunnen een keuze maken uit meendere wenkvonmen

6 De didactiek laat de leenkr.acht en de leerlingen hun rol spelen

'stimuleent tot nadenken oven eigen waarden, nonmen en gedna-
gingen en oven die van andenen

c stimuleert tot pnobleemoplossend denken

o stimuleent tot cÍ'eatief denken

5 De didactiek stimuleent leenlingen om zich een mening te vormen

o een positief individueel en maatschappelijk handelingspenspectief
' de ontwikkeling van waanden en houdingen
" de ontwikkeling van vaar.digheden

4 De didactiek stneeft niet enkel kennisovendnacht na, maan is ook
genicht op:

c gebnuikt authentieke voorwerpen, venhalen e.d.

n stneefb naan echte ontmoeting [contacten met mensen van ande-
re cultunen of uitwisseling via bnief, intennet)

3 De toegepaste didactiek wer-kt het ondenwerp zo levensecht
mogelijk uit:

" nodigt uit tot vendere venwerking
- wenkvormen die verschillende media inschakelen

- werkvonmen die manuele en dnamatische technieken gebr-uiken

- wenkvonmen die de gevoelens aanspneken

- wenkvonmen waanin de zintuigen zoveel mogelijk aan bod komen

o cneatieve werkvonmen

3 intepactieve werkvonmen die leerlingen stimulenen om samen te
wenken en van elkaar te leren [coóperatief ler.enl

r actieve wenkvonmen zoals leengespnek, discussie, onderzoek

2 De didactiek gebnuikt ver.schillende wenkvormen om actieve
participatie te bekomen:

lndicator nodig wel nieE

'hij is er vaningsvenruimend; biedt leer.lingen nieuwe ervaningen

1 de toegepaste didactiek is ervaningsgenicht. Hij sluit aan bi.i de
leef- en envaningsweneld van de leer lingen.

' en is een apaÍ'te katenn of intenne diffenentiér.ing pen graad

" bil de eindtenmen, ontwikkelingsdoelen, vakovenschnijdende eind-
teÍ'men en leenplannen

' bij hun samenstelling, hun belangstelling en hun vaardigheden
' in beeldgebnuik

' in taalgebnuik

1 De toegepaste didactiek sluit aan bij de doelgnoep:

lndicator nodiq wel niet,



'ir

*, il,-n

q

Vredeseducatie, ontwikkelingseducatie, mensen- en

kinderrechteneducatie ... het zijn allemaal thema's die in

mondiale vorming aan bod kunnen komen. Met deze

brochure beschikken leerkrachten en educatieve mede-

werkers over een handig instrument om geschikte

leermiddelen en activiteiten te selecteren en ze op hun

kwaliteit te beoordelen.

Naast de fiche met hvaliteitsindicatoren bevat deze brochure

ook een korte kennismaking met mondiale vorming en zijn

belangrijkste doelstellingen.

tsBN 90-441-1280-5
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