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INTRODUCTIE
Gezien de context van gepersonaliseerd leren in de huidige Europese
omgeving en het Europese nationale beleid in de toekomst, is het duidelijk
dat er weinig aandacht is voor de personaliseren van het leren voor
volwassenen, vooral in informele omgevingen. Ondanks het feit dat internet
bijna onbeperkte open leermiddelen (OER's) biedt voor het leren van talen
via zelfgestuurd leren (SDL), kiezen veel studenten er toch voor om hun
doeltaal in groepslessen te bestuderen, fysiek of op afstand. De directe
blootstelling aan een taaldocent en andere, gelijkgestemde studenten biedt
iets dat niet altijd kan worden bereikt via SDL met OER's.
Het doel van het PLGE-project is om taalleerkrachten te voorzien van een
reeks innovatieve hulpmiddelen in een individueel platform, samen met de
vaardigheden en kennis om volwassen leerlingen kwalitatief hoogwaardige,
gepersonaliseerde leermogelijkheden te bieden in cursussen volwassen
taalcursussen.
Dit rapport maakt deel uit van de eerste actie in PLGE Project, Intellectuele
Output 1: Handboek / Gids over differentiatie. Het handboek bevat een reeks
succesvolle differentiatietechnieken of -methodologieën en casestudies
afkomstig van de consortiumlanden. De belangrijkste bedoeling is om een
eenvoudige en intuïtieve manier te bieden om deze praktijken in de klas te
implementeren.
verschillende

Via

grondig

het

Handboek

toegelichte

kunnen

voorbeelden

toekomstige
doornemen

gebruikers
om

hun

toekomstige gebruik of aanpassing aan de vereisten van de leraar te
vergemakkelijken.
In sommige gevallen zijn de opgenomen technieken en case studies betreffen
vaak formeel onderwijs en jongere leerlingen, maar ze kunnen worden
gebruikt als inspiratie voor applicatie met lerende volwassenen.
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GEDIFFERENTIEERDE INSTRUCTIE
Hoewel

gedifferentieerde

instructie

een

gloednieuwe,

moderne

en

opkomende techniek lijkt, kan niets minder waar zijn. De eerste voorbeelden
van gedifferentieerde instructie dateren uit het oude Griekenland en Egypte,
waar mentoren en opvoeders verschillende benaderingen hadden gepland om
de onderwijsplannen aan elke leerling aan te passen, om de beste
onderwijsmethoden te bieden. De geschiedenis van de gedifferentieerde
instructie werd voortgezet in de Middeleeuwen, toen het onderwijs bestond
uit een aantal verschillende oude mensen die zich in een kamer verzamelden
en luisterden naar een enige leraar.
Terwijl het onderwijs breder en gebruikelijker werd, werden de studenten
gescheiden en gegroepeerd naar leeftijd - terwijl het onderwijs overstapte
naar het beoordelen van scholen - waarbij werd aangenomen dat alle
studenten de kennis in hetzelfde tempo konden leren en assimileren.
Desondanks begonnen experts achteraf te zien dat niet elke student dezelfde
informatie gelijk kon assimileren, of dat sommige methoden nuttiger waren
voor sommige studenten en sommige niet. Daarom begon in de jaren
zeventig gedifferentieerde instructie meer algemeen te worden om studenten
meer betrokken te maken bij het leren. Deze manier van lesgeven blijft nu
en

wordt

steeds

belangrijker,

onderwijsvaardigheden

omdat

willen

elk

jaar

verbeteren

meer

en

leraren

hun

hun

studenten

gepersonaliseerde leertrajecten willen bieden om een nieuwe en efficiënte
benadering van het onderwijs in te stellen.
Gedifferentieerde instructie is een educatieve benadering die inhoudt dat
verschillende strategieën worden gebruikt om de studenten een materiaal te
leren, zodat leraren kunnen plannen hoe ze aan de behoeften van elke
student kunnen voldoen. Door dit soort onderwijs kunnen leraren de
instructie aanpassen aan alle studenten, hun paraatheid, interesses en
leervoorkeuren. Op die manier kunnen de opvoeders een nieuwe manier van
onderwijsprocessen

bouwen

die

de

kennis

verbinden

met

de

leervaardigheden en de manieren van werken die de voorkeur hebben.
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Gedifferentieerde instructie kan ongeacht de leeftijd van de studenten
worden gebruikt, dus is het nuttig voor jongeren, maar ook voor
volwasseneneducatie en beroepsonderwijs, zelfs voor oudereneducatie.
Gewoonlijk moeten leraren, om te slagen in de differentiatie van het
onderwijs, verschillende manieren hebben om elementen van het materiaal
te benaderen en, differentiatie die kan worden bereikt, inclusief de
verandering van deze dimensies:


Inhoud



Werkwijze



Product (verwacht product)



Interesse (van de leerling)



Profiel (sterke en zwakke punten)



Readiness

De aanpassingen van de inhoud moeten worden gepland en tegelijkertijd of
in volgorde

worden uitgevoerd, afhankelijk van de

doelen van de

differentiatie. Het moet gebaseerd zijn op planning, voordat de eigenlijke
klasse begint. De docent moet ook in staat zijn te reageren op onvoorziene
omstandigheden of nieuwe behoeften die kunnen optreden.
Om de strategie van een goed gedifferentieerde instructie voor te bereiden,
moeten de leraren openstaan voor de uitdagingen, moeilijkheden en bereid
zijn om:
o

Weet hoe studenten te groeperen, rekening houdend met hun
verschillende interesses of vaardigheden.

o

Ontwerp programma's met aandacht voor de verschillende leerstijlen
en gangen.

o

Creëer een veilige en ondersteunende omgeving voor alle studenten.

o

Ontwikkel nieuwe en innovatieve beoordelingsmethoden.

o

Beoordeel de studenten vóór, na en tijdens hun leerproces.

o

Pas de inhoud van de lessen aan om ze af te stemmen op de behoeften
en interesses van de studenten..
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Verschillende voordelen zijn te zien bij het gebruik van gedifferentieerd
onderwijs:


Het is effectief voor studenten met een hoog opleidingsniveau, maar
ook voor studenten met een beperking. Het komt alle behoeften van
elke student ten goede.



Het is bewezen dat studenten meer verantwoordelijkheid nemen voor
hun leren en ze tonen er meer belangstelling voor.



Studenten

zijn

meer

bezig

met

leren

en

er

zijn

minder

disciplineproblemen in klaslokalen waar leraren gedifferentieerde
instructies gebruiken.
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POLEN
MNEMONISCHE METHODE
Titel van de activiteit
De mnemonische methode gebruiken bij het onderwijzen van een vreemde
taal.

Doelstellingen van de activiteit
Het leren van een vreemde taal is gebaseerd op de kennis van woordenschat
in verschillende onderwerpen (familie, reizen, zaken, liefde, gezondheid,
enz.). Het onthouden van nieuwe woordenschat is echter vaak een moeilijk,
moeizaam en langdurig proces (soms als ondoeltreffend). Leerders moeten
een paar keer informatie (woorden of zinsneden) herhalen, herzien of
bestuderen om ze langer te onthouden. De mnemonische methode is een van
de meest effectieve technieken om te onthouden. Deze methode betrekt de
zintuigen, stimuleert creativiteit en maakt het mogelijk creatieve ideeën over
te brengen in acties.
De doelstellingen:
leerlingen ondersteunen bij het efficiënt onthouden van informatie
(sneller en gemakkelijker),
het coderen van geleerde woorden in het geheugen voor een langere
tijd,
woordenschatitems categoriseren en groeperen,
individuele benadering van elke leerling,
diversiteit introduceren in de klas door het gebruik van verschillende
technieken, waardoor lessen interessanter worden.

Doelgroep
Deze methode is goed voor alle leerlingen, ongeacht de leeftijd. De
mnemonische methode biedt veel verschillende technieken. Iedereen zal iets
voor zichzelf vinden. De technieken kunnen worden toegepast op elk
“Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze
publicatie geeft alleen de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet
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kennisniveau en op elke leerbehoefte. Visuele leerlingen (leren van zien)
kunnen effectief leren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van grafische
associaties of geheugenkaarten. Auditieve leerlingen (leren van horen)
kunnen een vreemde taal leren door een verhaal te vertellen.

Stap-voor-stap activiteit
De docent moet leerlingen interessante onderwerpen leren, maar ook
verschillende manieren laten zien om het leren te vergemakkelijken. Veel
leerlingen hebben het probleem met veel woorden tegelijkertijd te
onthouden. Dit komt door het feit dat deze woorden soms erg moeilijk zijn of
dat er tijdens de les te veel materiaal is om te leren. De leraar moet elke
student

afzonderlijk

benaderen

en

technieken

vinden

die

leerlingen

interesseren. Er zijn bijvoorbeeld nogal wat verschillende technieken:
Vervangende woordtechniek - gebaseerd op het bouwen van
verbinding tussen een nieuw woord en de woorden die we al kennen
(in een moedertaal of een vreemde taal - het hangt af van ons
kennisniveau). Soms is één woord niet genoeg om een verbinding te
creëren en moeten we een paar vervangende woorden gebruiken.
Vergeet niet dat er geen juist antwoord is. Het belangrijkste is dat de
leerlingen

associaties

hebben

met

deze

vervangende

woorden

(bijvoorbeeld: bruid met een heldere, leerlingen kunnen de bruid
matchen met een glimlach, van wie de helderheid schijnt).
Associatie - soms kunnen leerlingen geen vervangend woord vinden,
en vervolgens kunnen ze een associatie met het woord vormen
(bijvoorbeeld: wilgen kunnen gesymboliseerd symboliseren).
Groeperen van elementen - het groeperen van nieuwe woorden is
erg handig. Het is mogelijk om dit op verschillende manieren te doen
(bijvoorbeeld: tabellen gebruiken of opsplitsen in thematische secties
zoals gezondheid, familie, kleding, enz.).
Een verhaal creëren met nieuwe woorden - een verhaal helpt om
de verbeelding te stimuleren.
Mind mapping - dit is een vorm van groeperingselementen. In deze
techniek kunnen er veel verschillende categorieën zijn.
“Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze
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De methode om een vreemde taal te leren op basis van associaties is het
meest effectief wanneer de verbeelding positief is (het menselijk brein
elimineert negatieve, moeilijke situaties uit het geheugen). Belangrijk zijn
intense kleuren die in de verbeelding verschijnen (heldere beelden worden
sneller onthouden), ook activiteiten die dynamisch, grappig, origineel, absurd
en erg groot of klein/vervormd in grootte zijn. Al deze factoren helpen
leerlingen om sneller te leren en langer te onthouden. De associatie moet
eenvoudig zijn en afbeeldingen gebruiken, woorden die leerlingen al kennen.
De docent moet tijdens de les verschillende technieken gebruiken, ook
bekende methoden combineren. Dan zullen de lessen interessanter en
benaderbaar der zijn voor de studenten. Als leerlingen erbij betrokken zijn,
onthouden ze meer informatie van de klas.

Resultaten, vaardigheden en/of competenties die
moeten worden verworven
Het belangrijkste resultaat is dat leerlingen woorden en zinnen sneller en
gemakkelijker onthouden. Engels leren door verenigingen heeft invloed op
het geheugen. Leerlingen onthouden de woorden die ze al langere tijd hebben
geleerd. Elke leerling kan de techniek kiezen die het beste bij hen past.
Daarom is het Engels leren geïndividualiseerd, omdat elke student zinnen,
woorden, verhalen op zijn eigen niveau creëert. Leerlingen hoeven zich niet
te vervelen tijdens de lessen, omdat ze erbij betrokken zijn.

Voordelen/Sterke punten van de methodiek
De mnemonische methode biedt verschillende technieken, waaronder:
het langdurig geheugen oefenen,
het materiaal groeperen dat is verworven door leerlingen,
het ondersteunen van leerlingen bij het onthouden van nieuw
materiaal,
de leerlingen betrekken tijdens lessen,
de creativiteit van leerlingen vergroten,
het versterken van de concentratie van de leerlingen tijdens de les.
“Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze
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Veel wetenschappers spraken over de effectiviteit van mnemoniek:
Paivio beweert dat er twee codes zijn om informatie op te slaan in het
lange-termijn geheugen (verbale en visuele informatie). De meeste
mnemoniek

zijn

gebaseerd

op

dubbel

gecodeerde

informatie

(bijvoorbeeld: woorden en afbeeldingen). Dit maakt het mogelijk om
informatie snel terug te halen tijdens de reproductiefase.
Galos (een andere wetenschapper) denkt dat de mnemonische
methode effectief is, omdat het voorstellen van verschillende situaties
wordt beschouwd als een gestimuleerde actie. Waarom is het
belangrijk? Edgard Date creëerde een piramide over de efficiëntie van
het onthouden van informatie. Volgens hem herinneren mensen zich
de meeste informatie door actie (90%). Lezen stelt u in staat om
ongeveer 5-15% informatie en gehoor te onthouden - ongeveer 1020%.
Volgens Buzan's theorie bestaat het proces van memoriseren op
basis van de mnemonische methode uit de samenwerking van de twee
hersenhelften. Dientengevolge is leren efficiënter.

Referenties/Video's/Meer informatie
Jaszczyk, M. (2015). Article: Mnemonics in foreign language lessons
[online] Available at: https://www.researchgate.net/publication/290920383
_Mnemotechniki_w_nauczaniu_jezykow_obcych_Eng_Mnemonics_in_Foreig
n_Language_Lessons [Accesed: 11 January 2019].
Web article: Daj mi to apple, czyli jak wykorzystać mnemotechniki w nauce
języka. (published on Marija blogspot, in 2012). Author: Mary. Available at:
http://si-je-marija.blogspot.com/2012/12/daj-mi-to-apple-czyli-jakwykorzystac.html [Accesed: 11 January 2019].
Web

article:

Mnemotechniki

w

nauce

języka

angielskiego.

[online]

Korepetycje24. Available at: https://www.korepetycje24.com/czytelnia/mne
motechniki-w-nauce-jezyka-angielskiego [Accesed: 11 January 2019].
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DIRECTE METHODE
Titel van de activiteit
Engels leren met DE DIRECTE METHODE

Doelstellingen van de activiteit
De directe methode is een van de vroegste methoden om een vreemde taal
te leren. De methode omvat de interactie tussen de leraar en de studenten.
Het belangrijkste doel is om de gespreksvaardigheden van studenten te
ontwikkelen door de studenten te motiveren om tijdens de les te spreken.
Veel mensen hebben een taalbarrière. Deze methode laat de studenten zien
hoe ze moeten luisteren, spreken, lezen en schrijven. Maar bovenal leert de
directe methode om in een vreemde taal te denken. Een andere doelstelling
van deze methode is vrije communicatie zonder enige belemmeringen. De
grammatica is hier niet het belangrijkste. De belangrijkste zijn: vrije
communicatie, gevarieerde woordenschat en goede uitspraak. De directe
methode minimaliseert het gebruik van de moedertaal tijdens het lesgeven
in vreemde talen.

Doelgroep
De directe methode is voor alle mensen. Er zijn verschillende meningen,
bijvoorbeeld dat kinderen sneller leren en meer kennis absorberen dan
volwassenen, wat niet waar is. Met deze methode, ongeacht de leeftijd,
kunnen zowel kinderen als volwassenen geweldige resultaten behalen. De
directe methode is erg nuttig in de eerste fase van het Engels leren, maar
niet alleen. De leraar past het taalniveau aan de studenten aan. Deze
methode is ook geweldig voor degenen die de taalbarrière willen overwinnen
en gratis communicatie in een vreemde taal willen leren.

“Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze
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Stap-voor-stap activiteit
1. De lessen zouden in kleine groepen moeten plaatsvinden. Dit is erg
belangrijk, omdat in grote groepen de docent niet genoeg tijd heeft om
alle studenten te benaderen.
2. Tijdens de lessen moet de leraar in de vreemde taal spreken. Soms is
het acceptabel om nieuwe woorden in de moedertaal uit te leggen,
maar dit wordt niet aanbevolen. De methode richt zich op het geven
van opdrachten door de leraar in een vreemde taal om alle studenten
te activeren en hen aan te moedigen om te spreken.
3. Lessen moeten leuk, dynamisch en interessant zijn. De taak van de
leraar is ervoor te zorgen dat de student niet gestrest raakt en
betrokken wil raken.
4. Aan het begin van de les moet de docent vocabulaire en grammatica
uitleggen. Het vocabulaire moet nuttig zijn.
5. Tijdens de lessen moet de leraar de typische oefeningen van de directe
methode invoeren, bijvoorbeeld:
• memoriseren van dialogen,
• vragen stellen en antwoorden geven (de leraar stelt een vraag en
geeft de persoon aan die deze vraag zal beantwoorden),
• voltooiing van dialogen,
• transformeren van zinnen,
• een woord in een zin vervangen door een ander woord,
• grammatica spellen,
• teksten voorlezen.
Let op: op het beginnersniveau van het leren stelt de leraar een vraag en
beantwoordt deze, waarna hij vervolgens de persoon aangeeft die dit
antwoord gaat herhalen. De leraar moet in een normaal tempo spreken en
mag de zin verschillende keren herhalen, maar in een normaal tempo (niet
langzaam).
6. De grammatica is niet het belangrijkste in deze methode, maar de
leraar zou moeten leren grammaticaal correct te spreken. Wanneer de
student een zin verkeerd zegt, moet de leraar hem / haar corrigeren
“Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze
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(maar heel beleefd). Het is heel belangrijk dat de leraar de student niet
ontmoedigt om te spreken.
7. De leraar wordt geadviseerd om audiomateriaal te gebruiken tijdens
de lessen.
8. De leraar moet een herhaling van het materiaal doen. (Dit is erg
belangrijk, want het leren van een vreemde taal is vergelijkbaar met
het leren spelen van een instrument, d.w.z. de piano. Wanneer de
pianist veel oefent, speelt hij / zij soepel en vanuit het geheugen.

Resultaten, vaardigheden en/of competenties die
moeten worden verworven
Studenten communiceren vrij en hebben geen problemen met het begrijpen
van de gesprekspartner. Ze kunnen de woorden correct uitspreken. Ze
kennen veel woorden en zinsneden. Ze hebben geen enkele taalbarrière en
zijn zich bewust van hun vaardigheden, waardoor ze meer zelfvertrouwen
hebben bij het spreken.

Voordelen/Sterke punten van de methodiek
De directe methode stelt elke student in staat om zeer goede resultaten te
behalen. Ongeveer 80% van de les is spreekoefeningen (gebaseerd op een
gecontroleerde dialoog tussen de leraar en de student). Zo leren de studenten
de gratis communicatie snel en effectiever leren.
Volgens deze methode lijkt het leren van een vreemde taal sterk op het
aanleren van een baby om te spreken. Ten eerste horen de studenten nieuwe
woorden en zinsdelen. Vervolgens herhalen ze deze woorden of zinsdelen,
die de leraar eerder zei. Ten slotte leren de studenten lezen en schrijven.
De directe methode helpt om verlegenheid te overwinnen. Veel mensen
hebben een taalbarrière. Het is het grootste probleem tijdens het leren van
een vreemde taal. Het is vaak zo dat mensen een vreemde taal heel goed
kennen, maar ze schamen zich om het te spreken. Dit komt omdat ze bang
zijn om grammaticale fouten te maken, verkeerde woorden uit te spreken,
etc. Dit probleem verdwijnt terwijl de eerste klas is wanneer studenten de
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vragen van de leraar moeten beantwoorden. Op deze manier overwinnen ze
verlegenheid en verbeteren ze het spreken bij elke les. De leraar werkt
individueel met elke student, zodat ze elke vraag kunnen stellen, gemakkelijk
of moeilijk. Als de student de vraag niet begrijpt, kan de docent het ook
uitleggen door vereenvoudiging, afhankelijk van het kennisniveau van de
student.
Gebaseerd op: https://www.youtube.com/watch?v=Yb_72FxdiP0

Referenties/Video's/Meer informatie
Direct

Language

Lab

(n.d.)

Direct

Method.

Available

at:

nauczyciela.

Available

at:

http://www.dllab.eu/pl/metoda
Direct

Language

Lab

(n.d.)

Dla

http://www.dllab.eu/pl/dla-nauczyciela
eu-europa.pl

(n.d.)

Metoda

bezpośrednia.

Available

at:

https://eu-

europa.pl/metoda-bezposrednia/
Website: http://www.directmethod.com/pl/
RED

BUS

School

(n.d.)

Metoda

bezpośrednia.

Available

at:

https://www.redbusschool.pl/o-nas/metoda-bezposrednia/
Direct

Language Lab

(2014).

Direct

method

advantages.

Available at: https://www.youtube.com/watch?v=Yb_72FxdiP0
PREFREKT (n.d.). Information about offer of school: Na czym polega.
Available at: http://www.perfekt.edu.pl/metoda/na-czym-polega
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SPANJE
HOEKEN VAN KLASLOKALEN
Titel van de activiteit
Hoeken van klaslokalen

Doelstellingen van de activiteit
De Classroom Corners-methodologie is een veelgebruikte methodologie in
Spanje, vooral bij het onderwijs aan kinderen.
Deze methodologie verdeelt het klaslokaal in delen, waarbij elk deel is gewijd
aan een concrete activiteit. Volgens verschillende auteurs maakt dit het voor
kinderen mogelijk om meer autonoom te worden terwijl ze persoonlijke
interacties en de ontwikkeling van creativiteit mogelijk maken.
Het klassikaal organiseren van de les is een pedagogische strategie die het
mogelijk maakt de leeractiviteiten te integreren in de basisbehoeften van het
kind, evenals een poging om de omstandigheden te verbeteren die de actieve
participatie van kinderen aan de opbouw van hun kennis mogelijk maken.
De hoeken, opgevat als groeigebieden (Quinto Borghi, 2005), faciliteren
kinderen de mogelijkheid om dingen te doen, individueel en in kleine
groepjes. Tegelijkertijd moedigen ze kinderen aan om na te denken over wat
ze doen: ze spelen, ze onderzoeken, ze onderzoeken, vinden oplossingen,
concentreren, handelen rustig zonder de obsessie om ten koste van alles
onmiddellijke resultaten te verkrijgen.
Een ander belangrijk doel van deze methodiek is verbeeldingskracht. De
meeste gebruikte materialen kunnen worden gerecycled, hergebruikt of
vergelijkbaar. Docenten kunnen ook het gebruik van materialen uit de natuur
of iets anders aanmoedigen dat de verbeelding van de student kan
stimuleren.
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Het is een vrij autonome manier van werken, dus het vereist van de leraar
dat hij de studenten duidelijk kan uitleggen wat ze in elke hoek moeten doen,
op een manier die hen in staat stelt om hun werk zelfstandig voort te zetten.
Op deze manier wordt de rol teruggedraaid en de studenten zijn degenen die
een netwerk van interacties selecteren en produceren.

Doelgroep
Dit soort methodologie wordt vooral toegepast op kinderen, meer concreet
kinderen tussen 3 en 7 jaar oud. Gezien dit is het mogelijk om het te
gebruiken in de beginfase van het leren van de nieuwe taal.

Stap-voor-stap activiteit
Het eerste waar je aan moet denken bij het gebruik van deze methode, is
hoeveel hoeken de kamer zou moeten hebben; dit betekent, de belangrijkste
gebieden die zullen worden aangepakt.
Zodra we hebben besloten welke gebieden worden behandeld, is het tijd om
elk hoekje voor te bereiden. Enkele voorbeelden van hoeken zijn:
Tapijt hoek, waarin spreekbeurten kunnen worden uitgevoerd (uitleg,
debatten, lezen van verhalen ...). Het vereist normaal gesproken
producten zoals tapijten, kussens ...
Gebouwhoek: dit type hoek maakt het mogelijk om te leren over
ruimte, wiskundige taal en kennis. Sommige benodigde materialen
kunnen blokken, puzzels, speelgoedauto's zijn ...
Arts-hoek: deze hoek is bedoeld om de creativiteit van het kind te
stimuleren. Het is beter als deze hoek zich niet op een gang bevindt
en

als

deze

gemakkelijk

toegang

heeft

tot

water.

Sommige

voorbeelden van materialen kunnen verf, stopverf, enz. Zijn
Ervaringen hoek: in dit soort hoeken hebben studenten voorwerpen
zoals zandhorloges, ballonnen ... en studenten moeten ermee
experimenteren, vragen krijgen van de leraar.
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Elke dag bepalen de studenten in welke hoek ze willen werken. De docent
moet een register van de hoeken maken die studenten gebruiken om ervoor
te zorgen dat ze door de week naar alle beschikbare hoeken gaan. Voor het
uitvoeren van dit register, zoals vakken met afbeeldingen van de hoeken, en
langs de week moeten de leerlingen de afbeeldingen naar het kwadrant
dragen.
Een ander belangrijk punt van deze methodologie is dat het van de kamer
afhangt; bij het uitvoeren van de methodiek is het belangrijk om dit in
gedachten te houden.

Resultaten, vaardigheden en/of competenties die
moeten worden verworven
Volgens de Andalusia Federation of Teaching is deze methode toegestaan:
Werk organiseren
Krijg actieve deelname
Stimuleer orale expressie
Ontwikkel een flexibele methodologie
Onderwijs in respect en help
Bevorder de verwerving van kennis
Bevorder autonomie, creativiteit en verbeeldingskracht
Volg een register van naleving van de regels
Observeer de affectieve relaties tussen de studenten.
Evalueer

of

de

voorgestelde

doelstellingen

zijn

bereikt

via

het

beoordelingsrapport.

Voordelen/Sterke punten van de methodiek
De belangrijkste voordelen van deze methode zijn:
Het verhoogt de wens om van studenten te leren.
Het stimuleert hun onderzoek dringt
Kinderen worden zich meer bewust van hun eigen mogelijkheden en
kennis
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Kinderen worden meer autonoom en verantwoordelijk voor het materiaal
en hun eigen acties
Het werken met hoeken zorgt voor een zekere mate van flexibiliteit en
verhoogt de creativiteit terwijl kinderen voldoende ruimte krijgen om na
te denken en te reflecteren.

Referenties/Video's/Meer informatie
LOSCOS PABLO, N. (2017). Los Rincones en el aula de Educación infantil
en....

[online]

Revista

Ventana

Abierta.

Available

at:

http://revistaventanaabierta.es/los-rincones-aula-educacion-infantil-ingles/
Feandalucia.ccoo.es. (2011). TRABAJO POR RINCONES EN EDUCACIÓN
INFANTIL. Available at:
https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd8583.pdf
Fernández Piatek, A. (2009). El trabajo por rincones en el aula de educación
infantil. Ventajas del trabajo por rincones. Tipos de rincones. Revista Digital
Innovación y Experiencias Educativas, 15(February 2009), pp.1-8. Available
at:https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/rev
ista/pdf/Numero_15/ANA%20ISABEL_FERNANDEZ_2.pdf
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ITGL
Titel van de activiteit
Inhoud en taal geïntegreerd leren (ITGL)

Doelstellingen van de activiteit
ITGL is een van de breedste manieren om talen te leren. Gedefinieerd door
de Europese Commissie, het is een methodologie door "welke leerlingen een
onderwerp leren door middel van een vreemde taal."
Het belangrijkste doel van ITGL is om studenten te helpen een taal te leren
terwijl ze een ander onderwerp leren. Hierdoor leren studenten het
onderwerp tijdens het oefenen van de vreemde taal en wennen aan het
gebruik ervan op een ander gebied dan alleen taalklassen.
Een andere doelstelling van ITGL is om de vreemde taal in iets meer dan een
vaardigheid te veranderen, een 'voertuig' waarmee studenten andere dingen
kunnen leren. Op deze manier wordt de taal nog belangrijker in het leren van
de student.

Doelgroep
Deze methodologie kan op elke leeftijd worden gebruikt en wordt momenteel
gebruikt op schoolleeftijd (van 3 tot 18 jaar oud). Desgewenst kan het echter
worden gebruikt voor niet-formele of vrijetijdsactiviteiten (zoals bijvoorbeeld
leren schilderen met een vreemde taal).
In Spanje is dit soort methodologie vrij breed, vooral gezien het feit dat veel
van de regio's in het land hun eigen regionale taal hebben. Het is heel
gebruikelijk om scholen te vinden die lesgeven in 2 of 3 talen (Spaans, de
regionale taal en Engels).
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Stap-voor-stap activiteit
Bij het gebruik van ITGL, meer dan stappen, vinden we punten die docenten
moeten hebben om ervoor te zorgen dat ze elkaar ontmoeten om ervoor te
zorgen dat de methodologie nuttig is:
Leraren kunnen niet alleen hun eerdere methodologie gebruiken. Ze
moeten het aanpassen aan de inhoud en het begrip van de kinderen, om
er zeker van te zijn dat ze het begrijpen.
Docenten moeten ervoor zorgen dat ze niet alleen inhoud herhalen en
studenten begrijpen. Bij het gebruik van ITGL is het essentieel om een
meer proactief klaslokaal te hebben met activiteiten, groepswerk, enz.
Dat een hogere focus op het leren bevordert.
Ook zullen de gebruikte materialen waarschijnlijk alleen voor de klas
moeten worden voorbereid, om er zeker van te zijn dat de inhoud en het
niveau voldoende zijn.
Het is altijd belangrijk om te onthouden bij het gebruik van ITGL dat de
focus ligt op het onderwerp, niet de taal. Als we ons meer richten op het
onderwijzen van de taal dan op het onderwijzen van het onderwerp,
wordt het uiteindelijk een Engelse les in plaats van ITGL.

Resultaten, vaardigheden en/of competenties die
moeten worden verworven
ITGL is gericht op het verbeteren van de vaardigheden en competenties van
studenten in de vreemde taal terwijl ze tegelijkertijd een ander vak leren. Het
stelt de student in staat de taal te leren op een manier die anders niet
mogelijk zou zijn, waarbij hij zijn woordenschatkennis natuurlijk zou
vergroten, vooral op bepaalde gebieden.

Voordelen/Sterke punten van de methodiek
De belangrijkste voordelen van deze methode zijn:
Verhoging van de motivatie van studenten om te leren
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Studenten hebben een snellere voortgang met het leren van de taal die
ze in afzonderlijke vakken zouden hebben.
Studenten worden zich meer bewust van vreemde culturen door de
combinatie van taal en betekenissen van een onderwerp, waardoor ze
in staat zijn om 'het grote geheel' te zien.
Studenten zullen de onderlinge samenhang tussen dingen beter leren.

Referenties/Video's/Meer informatie
Mosquera Gende, I. (2017). Aprendizaje integrado de contenidos y lengua
extranjera:

más

sobre

el

CLIL

|

UNIR.

Unir.net.

Available

at:

https://www.unir.net/educacion/revista/noticias/aprendizaje-integrado-decontenidos-y-lengua-extranjera/549202460205/
Ball, P. (n.d.). What is CLIL?. One Stop English. CLIL. Available at:
http://www.onestopenglish.com/clil/methodology/articles/article-what-isclil/500453.article#CLIL%20has%20a%20dual%20focus
ELT, O. (2010). Teaching CLIL: Classroom Benefits - Oxford University Press.
Oxford

University

Press.

Available

at:

https://oupeltglobalblog.com/2010/11/29/teaching-clil-classroom-benefits/
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ITALIË
STORYTELLING
Titel van de activiteit
Storytelling

Doelstellingen van de activiteit
Storytelling Methodologie is een unieke manier voor studenten om een
begrip, respect en waardering voor andere culturen te ontwikkelen en kan
een positieve houding bevorderen ten opzichte van mensen uit verschillende
landen, rassen en religies. Storytelling is de oorspronkelijke vorm van
lesgeven. Het is meer dan een manier om informatie uit te wisselen en ideeën
uit te breiden, het is hun middel om contact te maken met andere mensen
en om contact te maken met andere mensen. Verhalen kunnen niet alleen
een verband leggen tussen de wereld van het klaslokaal en thuis, maar ook
tussen het klaslokaal en daarbuiten. Verhalen bieden een rode draad door
culturen te verenigen en een brug te slaan tussen de culturele kloof. Daarom
past het perfect bij het PLGE-perspectief.
Deze methode toegepast op Mixed Ability Classes werd ontwikkeld door de
Franse professor Favrot in 2004 en opnieuw voorgesteld door de Ca'Foscari
Universiteit van Venetië in een van hun paper als een interessante benadering
van het taalonderwijs in deze specifieke leeromgeving.
Leraren kunnen hun eigen verhalen delen, gewoon voor de lol: vertel de
cursisten over hun leeftijd, keer dat ze faalden, slaagden of over
gedenkwaardige lessen die ze leerden. Dit bouwt een sterke verbinding op
tussen de leraar en zijn / haar klas, en laat hen weten dat hij / zij zich ermee
kan identificeren, en omgekeerd.
Gebruik

verhalen

als

introducties:

net

zoals

leraren

studenten

aanmoedigen om aandacht toestellen te gebruiken voor hun essays en
toespraken, kunnen leraren dezelfde techniek gebruiken als opvoeders. Begin
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de les met een interessant verhaal, maar wel een die relevant is voor de focus
van de lezing.
Gebruik verhalen als illustraties: wanneer leraren met hun klas een
relatief moeilijk concept doornemen, is een eenvoudige manier om het uit te
leggen het concept te illustreren met een verhaal. Wanneer feiten en cijfers
niet doen, kunnen eenvoudige verhalen soms wel.
Het vertellen van verhalen aan leerdoelen: de leraar wil dat zijn
leerlingen luistervaardigheden ontwikkelen en we kunnen storytelling
meenemen naar het grotere beeld van het bereiken van deze resultaten.
Vertel verhalen om terughoudende leerders in te schakelen: Sommige
studenten ervaren problemen bij het verbinden met saaie handboeken of
abstracte concepten. Echter, diezelfde leerlingen hebben meestal weinig
moeite om verhalen te verbinden. Door verhalen te vertellen, maak je het
leven en leren relevanter, waardoor weigerachtige leerlingen een betere
invalshoek krijgen.
Storytelling werkt vanwege de eenvoudigste vorm en het blijft een krachtig
element van communicatie, waarbij het verhaal even overtuigend is als
essays en studieboeken. Ze humaniseren leren. Het biedt ons de mogelijkheid
om verbinding te maken met gelijkgestemde personages, of de wereld
letterlijk vanuit de huid van iemand anders te zien. Verhalen raken onze
emoties aan en maken ons aan het lachen, huilen, angstig en boos - een
scherp contrast met een simpele oude presentatie. Bovendien, hoe
georganiseerd of gedetailleerd een tekstboek ook is, er is iets over de vorm
van een verhaal - de expositie, het probleem, de zoektocht naar een
oplossing, de resolutie - die resoneert met onze mentale make-up.

Doelgroep
Inderdaad, verhalen vertellen is een krachtig hulpmiddel met het vermogen
om les te geven. Zowel kinderen als volwassenen leren van verhalen en halen
duidelijke lessen, feiten en waarden weg. Alles hangt af van het soort verhaal
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dat leraren kiezen en een ander voordeel is het aanpassingsvermogen aan
alle niveaus van taalkennis.

Stap-voor-stap activiteit
Stap 1: Selectie
Selectie vereist de mogelijkheid om verhalen te evalueren en onderscheid te
maken tussen diegene die voldoen aan de behoeften van uw leerlingen en
diegene die dat niet doen.
Docenten moeten verhalen vinden die interessant zijn voor hun studenten
De verhalen moeten waarden bevatten die acceptabel zijn voor
leerkrachten en hun studenten
Leraren zullen moeten beslissen welke sleutelwoorden vooraf moeten
worden aangeleerd
Stap 2: Verhalen aanpassen
Wat kan de leraar doen om het verhaal toegankelijker te maken? Hij / zij
moet het volgende controleren:
WOORDENBOEK EN ALGEMENE BETEKENIS: onbekende inhoud van
woorden, uitdrukkingen en duidelijkheid.
GRAMMAR: tijden, structuren en woordvolgorde.
ORGANISATIE VAN IDEE: tijdreferenties, de manier waarop ideeën
worden gekoppeld of uitgelegd.
VERHAALLENGTE.
Stap 3: Activiteiten die kunnen worden gedaan
Laat de leerlingen een vel papier opdelen in vier vakken en laat ze
vervolgens afbeeldingen maken over een van de volgende of soortgelijke
onderwerpen: hun levensverhaal, familieverhaal, wat ze deden tijdens
hun laatste vakantie, enz. De studenten vertelden elkaar dan hun verhaal
gebaseerd op de foto's die ze hebben gemaakt. Dit werkt goed als
docenten dit op het bord modelleren door eerst tekeningen te maken en
een voorbeeldverhaal te vertellen.
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Grap of anekdote aan het begin van de les als warming-up en vraag de
leerlingen of ze grappige verhalen of grapjes hebben die ze je graag willen
vertellen.
Verhalen en foto's. Laat studenten knipselmagazine-foto's van hun
favoriete

sterren/onderwerpen

inbrengen.

Schrijf

vervolgens

verschillende woorden op het bord, zoals liefde, jaloezie, roem, reizen,
moord, huwelijk, luxehotel, boot, snelle auto, geld, groot donker huis,
familie, vrienden, ongeluk, verdwijning, diefstal, avontuur, verdacht,
gesloten , schat, juwelen, fortuin, etc. Vertel de studenten dan dat ze 1015 minuten hebben om een interessant verhaal over hun favoriete sterren
te verzinnen. Vertel de studenten dat ze elke vocabulaire of grammatica
kunnen gebruiken die ze willen, maar dat ze minstens vijf woorden van
het bord moeten gebruiken. Studenten verzinnen vervolgens hun verhaal
en vertellen de rest van de klas of andere groepen hun verhalen.
Vertel de leerlingen een eenvoudige stedelijke legende of een
spookverhaal en laat ze een stedelijke legende of spookverhaal vertellen.
Het gebruiken van foto's om een verhaal te vertellen is altijd een goed
idee, zelfs als het alleen stokcijfers op het bord zijn.
Schrijf verschillende vragen op het bord voor studenten om in paren of
groepen

te

bespreken.

Daarna

kunnen

studenten

hun

karakter

introduceren en presenteren aan een ander paar of groep.
Studenten werken in kleine groepen. Schrijf de woorden in de
onderstaande vakken op een set kaarten, één woord per kaart en geef
elke groep een set kaarten en zeg hem de kaarten gelijkmatig onder de
groep te verdelen. Het doel van de activiteit is om een verhaal te vertellen
in domino-mode.

Resultaten, vaardigheden en/of competenties die
moeten worden verworven
Er

zijn

drie

belangrijke

dimensies

waarin

verhalen

kunnen

worden

toegevoegd aan het leren van talen:
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1. Verhalen kunnen worden gebruikt om de conceptuele ontwikkeling te
versterken (bijvoorbeeld kleur, grootte, vorm, tijd, oorzaak en effect,
enzovoort).
2. Verhalen zijn middelen om leren te ontwikkelen. Deze belangrijke categorie
bevat:
Versterkende

denkstrategieën

(bijvoorbeeld

vergelijken,

classificeren, voorspellen, problemen oplossen, hypothetiseren,
plannen, enzovoort).
Het ontwikkelen van strategieën voor het leren van L2 (bijvoorbeeld
het raden van de betekenis van nieuwe woorden, het trainen van
het geheugen, zelftesten, enzovoort).
Het ontwikkelen van studievaardigheden (bijvoorbeeld het maken,
begrijpen en interpreteren van grafieken en diagrammen, het
maken en leren gebruiken van woordenboeken, het organiseren
van werk, enzovoort).
3. Zorgvuldig geselecteerde verhalen kunnen ook worden gebruikt om andere
onderwerpen in het Curriculum te ontwikkelen:
– Wiskunde: het vertellen van de tijd, getallen (tellen en kwantiteit), meten
– Wetenschap: de levenscyclus van insecten, dieren, kosmische ruimte, hoe
zaden groeien

Voordelen/Sterke punten van de meth odiek
De belangrijkste voordelen van storytelling kunnen als volgt worden
samengevat:
Verhalen zijn motiverend en leuk en kunnen helpen bij het ontwikkelen
van positieve attitudes ten aanzien van de vreemde taal en het leren
van talen. Ze kunnen een verlangen creëren om te blijven leren.
Verhalen oefenen de verbeelding uit. Studenten kunnen persoonlijk
betrokken raken bij een verhaal als ze zich identificeren met de
personages en proberen het verhaal en de illustraties te interpreteren.
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Deze fantasierijke ervaring helpt bij het ontwikkelen van hun eigen
creatieve krachten.
Luisteren naar verhalen in de klas is een gedeelde sociale ervaring.
Lezen en schrijven zijn vaak individuele activiteiten; storytelling roept
een gedeelde reactie op van gelach, verdriet, opwinding en anticipatie,
wat niet alleen leuk is maar ook kan helpen het zelfvertrouwen op te
bouwen en de sociale en emotionele ontwikkeling te stimuleren.
Studenten luisteren keer op keer graag naar verhalen. Door deze
frequente herhaling kunnen bepaalde taalitems worden verworven
terwijl andere te sterk worden versterkt. Veel verhalen bevatten ook een
natuurlijke herhaling van belangrijke vocabulaire en structuren. Dit
helpt studenten om elk detail te onthouden, zodat ze geleidelijk kunnen
leren om te anticiperen op wat er in het verhaal staat te gebeuren.
Herhaling stimuleert ook deelname aan het verhaal. Het volgen van
betekenis en het voorspellen van taal zijn belangrijke vaardigheden in
het leren van talen.
Door te luisteren naar verhalen kan de leraar nieuwe vocabulaire en
zinsstructuren introduceren of herzien door de kinderen in gevarieerde,
gedenkwaardige en vertrouwde contexten bloot te stellen aan taal, wat
hun denken zal verrijken en geleidelijk hun eigen toespraak zal ingaan.
Luisteren

naar

verhalen

ontwikkelt

de

luister-

en

concentratievaardigheden van de leerling via:
1. visuele aanwijzingen (bijvoorbeeld afbeeldingen en illustraties),
2. hun voorkennis van hoe taal werkt,
3. hun algemene kennis.
Hierdoor kunnen ze de algemene betekenis van een verhaal begrijpen en het
relateren aan hun persoonlijke ervaring.
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DRAMA-TECHNIEKEN VOOR LESGEVEN
Titel van de activiteit
Drama-technieken voor lesgeven

Doelstellingen van de activiteit
Drama is een effectieve manier om studenten te helpen talen te leren, omdat
het gebruik maakt van actieve onderwijs- en leerstijlen die de aandacht van
een brede dwarsdoorsnede van lerende waarschijnlijk zullen motiveren en
ondersteunen. Activiteiten kunnen rollenspel, drama spelen, improvisatie,
groepsdiscussie en individueel of paars werk omvatten.
Deze methode toegepast op Mixed Ability Classes werd onderzocht door de
Franse professor Favrot in 2004 en opnieuw voorgesteld door de Ca'Foscari
Universiteit van Venetië, evenals de vorige geanalyseerd.
Drama-educatie is een krachtig leer- en leermiddel met diepgaande positieve
effecten op de cognitieve, sociale, emotionele en fysieke ontwikkeling van
een student. De voordelen van regulier theaterkunstonderwijs vloeien over
op alle schoolvakken en het dagelijks leven. Creatief drama is een goede
pedagogie die leerlingen van meerdere intelligenties en verschillende
leerstijlen bereikt. Het is een multi-sensorische manier van leren die zich
bezighoudt met geest, lichaam, zintuigen en emoties om persoonlijke
verbindingen te creëren met het materiaal die het begrip en de retentie
verbeteren. Drama-spellen en theatergames zijn een ideale strategie voor
gedifferentieerde instructies. Studenten met een verstandelijke beperking
kunnen schijnen in drama, terwijl ze vaak moeite hebben met traditionele
scholing. Om materiaal te presenteren aan anderen in de klas of voor een
volledige productie, moeten de deelnemers niet alleen het materiaal
begrijpen, maar ook een manier vinden om het op een creatieve en effectieve
manier aan het publiek te communiceren. Daarom is kennis niet genoeg;
verbeeldingskracht, creativiteit en communicatie zijn nodig om effectief
theater te maken. Drama-spellen en theatergames transformeren de
traditionele relatie tussen docent en leerling van een van de ontvangers van
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de autoriteit naar een gedeelde ervaring van ontdekking en creatieve
verkenning. Het is gemakkelijk om drama te gebruiken als leermiddel voor
elk schoolvak. Het biedt een praktische, effectieve en krachtige benadering
van het onderwijs dat de leeromgeving transformeert.
Observatie en imitatie zijn primaire mechanismen om te leren gedurende
de kindertijd en de kindertijd.
Mensen voeren een aantal verschillende rollen uit tijdens hun leven, of
zelfs in de loop van een dag.
Voorbereiden, oefenen en optreden voor belangrijke gebeurtenissen in
het leven (bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek of bruiloft) is een natuurlijk
onderdeel van de menselijke ervaring in elke cultuur.
Emotie, gebaren en imitatie zijn universele vormen van communicatie die
in alle culturen worden begrepen.
De geschiedenis toont het belang aan van verbeelding voor menselijke
vooruitgang. De wetenschappers, kunstenaars, activisten en politici die
anders durfden te denken, zijn de mensen die de meest blijvende impact
hebben gehad op de loop van de menselijke geschiedenis.
Verbeelding is de kern van innovatie, uitvindingen, probleemoplossing,
wetenschap en kunst.
Verbeeldingskracht

ontwikkelt

de

schrijf-,

spreek-

en

creatieve

zelfexpressie van studenten.
Drama leert studenten zich voor te stellen, te verkennen, te creëren en
te delen met anderen.
Drama leert interpretatie, persoonlijke creativiteit en nieuwe manieren
om naar dezelfde informatie te kijken (bijvoorbeeld hoe een bekende rol
of verhaal zoals Hamlet of de schildpad en de haas) te spelen.
Studenten leren hun creatieve verbeeldingskracht te vertrouwen en te
ontwikkelen door boeiende dramaspellen te spelen.

Doelgroep
Van verlegen tot zelfverzekerd, van ELD/LEP tot taalkundig begaafd en van
onervaren tot gevorderde studenten: dramaspellen omvatten alle niveaus
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van gedifferentieerde vaardigheden in een positieve, succesvolle creatieve
ervaring.

Stap-voor-stap activiteit
Hoe aanpak met Drama in de taalklas?
geef altijd de tijd voor een korte warming-up en focus: dit kan een
fysieke / vertrouwensoefening zijn of gewoon een bespreking van de
context en de mogelijke eerdere ervaringen van de leerling;
laat de cursisten de tijd nemen om in detail de scène en personages te
bekijken die ze moeten spelen in een rollenspel of improvisatie. Geef
ze de tijd om te repeteren. Dit is cruciaal!
als studenten een verhaal gaan vertellen of een tekst of een scène
willen dramatiseren, benadruk dan het belang van het experimenteren
met volume, tempo, toonhoogte, toon, gebaar en gezichtsuitdrukking
om hun karakter te ontwikkelen.
de eerdere levenservaringen van leerlingen te misbruiken wanneer dat
nodig is om hun werk te informeren.
De volgende zijn vier zeer eenvoudige manieren om drama te gebruiken met
gedifferentieerde taal leerders om te worden geadopteerd of om te passen in
het lesgeven.
Techniek 1: de improvisatiebenadering
Deze benadering komt van improviserende komedie en is ongelooflijk
populair geworden in de bedrijfswereld als een manier om de kwaliteit van
brainstormen en groepswerk te verbeteren.
Het basisidee van deze benadering is simpel: wanneer twee acteurs samen
een scène improviseren en de eerste de actie start, reageert de tweede altijd
positief en bouwt voort op wat de ander heeft gedaan. Het wordt de "Ja, en
...!" Benadering genoemd, omdat het tegenovergestelde is van de "Nee,
maar ..." benadering.

“Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze
publicatie geeft alleen de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is
vervat.”

34

Het kost oefening om studenten (en leraren) op deze manier te laten werken:
leraren kunnen proberen te brainstormen om deze techniek te oefenen. Ze
kunnen hun studenten bijvoorbeeld vragen om nieuwe, moderne instellingen
voor het toneelstuk van Shakespeare voor te stellen. De regel is dat als ze
willen reageren op een ander idee, ze moeten beginnen met de zin "Ja, en
...".
Student A: Misschien kunnen we het in een coffeeshop plaatsen?
Student B: Ja, en de vechtscènes kunnen buiten op straat gebeuren!
Het maakt niet uit waar ze aan het brainstormen zijn - oplossingen voor een
probleem, instellingen voor een toneelstuk, onderwerpen voor onderzoek
papers, advertentiecampagnes voor producten - deze techniek maakt het
proces leuker en energieker en geeft studenten het gevoel alsof hun ideeën
worden gehoord en begrepen door hun klasgenoten.
Techniek 2: Improvisatiegames
Improvisatiespellen nemen de "Ja, en ..." benadering naar het volgende
niveau. Ze zijn ongelooflijk leuk en helpen je energie op te bouwen en
creativiteit te bevorderen. Het zijn geweldige lead-ins om te brainstormen,
scènes uit te spelen in toneelstukken en groepswerk.
Hier zijn een paar goede voorbeelden, die beide voortbouwen op de
improvisatiefilosofie, en die studenten de praktijk laten oefenen met het
omarmen van de ideeën die anderen bieden.
De Hitch-wandelaar
Zet vier stoelen voor de klas. Twee zijn de voorstoel van de auto en twee zijn
de achterbank. Zet drie vrijwilligers in de auto, twee op de voorstoel en twee
achterin. Natuurlijk is de linker voorpersoon de auto aan het besturen. Vraag
hen om een paar minuten te rijden en dan een andere vrijwilliger te zien
"liften" en hem of haar op te rapen.
Wanneer de nieuwe persoon in de auto stapt, kiezen ze voor een gelukkig
gevoel, verdrietig, moe, boos, wat ze maar willen - en handelen ze op die
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manier. De andere studenten in de auto zouden het gevoel ook moeten
oppikken en uitvoeren. Dus als de persoon die in de auto stapt zich
bijvoorbeeld vermoeid gedraagt, kan de bestuurder op haar stoel zakken,
haar gezicht slaan om zichzelf wakker te houden, enz.
Laat ze dit een korte tijd doen (dertig seconden tot een minuut) en laat de
auto stoppen om een andere lifter op te halen. Degenen die al in de auto
zitten, moeten de stoelen draaien; de bestuurder verlaat de auto, de
voorpassagier schuift over, een van de achter passagiers moet vooraan gaan
staan en de voormalige lifter schuift over een stoel.
Hoe langer de klas speelt, hoe harder ze zullen moeten werken om leuke
nieuwe ideeën te bedenken, maar hoe creatiever ze worden met de gevoelens
en acties die ze kiezen.
De vreemde buur
De klas staat in twee cirkels, een binnen cirkel naar buiten gericht en een
buitenste cirkel naar binnen gericht. Elke student wordt geconfronteerd met
een partner. Een van de twee biedt een belachelijke verklaring aan de ander
en de tweede moet accepteren wat ze zeggen en er iets aan toevoegen.
Bijvoorbeeld:
Student A: Maria, ik ben dol op je nieuwe huisdier-dinosaurus.
Student B: Oh ja, hij is de beste, behalve dat hij alle honden in de buurt
blijft eten!
Draai de buitenste cirkel en laat ze het opnieuw en opnieuw proberen als ze
van partner wisselen.
Er zijn honderden geweldige improvisatiespellen te spelen. Sommige nemen
slechts enkele minuten in beslag en andere nemen meer tijd in beslag. De
bronnen online zijn enorm; hier zijn een paar van de beste:


The

improwiki biedt

een

encyclopedie

van

verschillende

improvisatiespellen, elk gecategoriseerd op type. Ze zijn gegroepeerd
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als 'oefeningen' en 'spellen' en hebben allemaal een beschrijving en
suggesties voor vergelijkbare activiteiten.


The improv encyclopedia biedt vergelijkbare bronnen, hoewel hun
activiteitsbeschrijvingen meestal iets korter en minder gedetailleerd
zijn.

Techniek 3: Human Slideshow
Deze techniek (evenals de volgende) heeft vele toepassingen. Het is met
name goed om studenten te laten nadenken over welke momenten in hun
lezen het belangrijkst zijn, en daarom is het een geweldige manier om aan
het samenvatten van materiaal te werken. Je kunt het gebruiken om ze
hoofdstukken in een boek of het geheel van een boek, een spel of een kort
verhaal samen te vatten. (Dus het kan worden geïntegreerd in de vorige
methodologie die we hebben geïntroduceerd).
In de Human Slideshow vragen we studenten om "dia's" of foto's te maken
door te poseren. Bijvoorbeeld: wijs elke groep studenten één hoofdstuk toe
van "The Joy Luck Club" en vraag hen om de drie belangrijkste momenten uit
het hoofdstuk te kiezen.
Ze zullen een levende foto maken om het moment te illustreren, en dan zal
de verteller uitleggen wat er gaande is en waarom het een sleutelmoment is.
Laat ze rekwisieten brengen en kostuums maken om toe te voegen aan het
plezier van de scène, dit is aan de leraar.
We kunnen bijvoorbeeld een student aan een piano zien spelen alsof hij
speelt, terwijl een stralende leraar vrolijk kijkt en het publiek met ontzetting
reageert.
De verteller legt uit: "Hier speelt Jing-Mei piano bij haar recital, en haar
ouders leren dat ze niet het wonderkind is dat ze dachten dat ze was. Haar
leraar, die doof is, heeft geen idee hoe slecht ze is! Dit moment is belangrijk
in het hoofdstuk omdat ... ”.
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Techniek 4: Theater van één minuut
Theater van één minuut, zoals Human Slideshow, kan worden gebruikt om
hoofdstukken, boeken en ander leesmateriaal samen te vatten. Het kan ook
worden gebruikt om studenten kennis te laten maken met de plots van
uitdagend werk, zodat ze zich kunnen concentreren op het begrijpen van het
schrijven in plaats van het verhaal te volgen.
Leraren kunnen deze techniek bijvoorbeeld gebruiken bij het introduceren
van toneelstukken van Shakespeare. Als de studenten een basiskennis
hebben van wat er in het stuk zal gebeuren voordat ze beginnen te lezen,
neemt het een deel van de druk weg, en kunnen we samenwerken aan het
interpreteren van scènes en het begrijpen van individuele lijnen en
toespraken.
Docenten kunnen studenten een samenvatting van een volledig stuk geven
(bijvoorbeeld hier een samenvatting van "Hamlet") of kleinere stukjes, dan
vragen ze het te lezen, rollen toe te wijzen en een spel van één minuut samen
te stellen dat bij de samenvatting.

Voordelen/Sterke punten van de methodiek
Drama is praktijkgericht, ervaringsgericht leren en betrekt geest, lichaam,
stem en emoties om informatie en ideeën te interpreteren en aan anderen
over te brengen.
Elk betrokken gevoel biedt de gelegenheid om de informatie en de
ervaring te onthouden. Geheugen kan worden geactiveerd door wat de
studenten tijdens het spel zagen, ruiken, horen, aanraken of proeven,
zelfs als het alsof deed of werd gesimuleerd. Elke sensorische input
biedt een nieuwe mogelijkheid om de informatie te leren en te
behouden.
Onderzoek heeft aangetoond dat de emotionele betrokkenheid bij
drama-activiteiten een verdieping van het begrip en een betere
bewaring van de informatie bevordert.
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Begrip en retentie nemen enorm toe door drama te gebruiken. Een
student interpreteert bijvoorbeeld het vocabulaire woord 'glad' voor de
klas. Ze heeft nu een veel betere kans om het woord te onthouden en
wat het betekent dan als ze het moest onthouden voor een schriftelijke
test. Grote geheugenopslag neemt over het algemeen binnen een paar
weken af. De meeste mensen hebben uit de eerste hand ervaring met
dit proces. Hoe vaak hebben we intensief gestudeerd om een grote
hoeveelheid informatie voor een test te leren en te onthouden, alleen
om het grootste deel ervan binnen een korte tijd daarna te vergeten.
• Lichamen leven en bewegen, energie wordt gecreëerd en vrijgegeven
en spieren worden tijdens dramaspellen uitgeoefend. Al deze factoren
vergroten de motivatie en aandacht van de studenten voor leren. •
Drama biedt een rijke ervaring die lichaam, emoties en zintuigen
betrekt bij dynamisch leren.
Door het materiaal uit te beelden, kunnen leerlingen die moeite hebben
met lezen en schrijven, moeite hebben met pen en papier te worstelen,
en een eerder onopgemerkte intelligentie of vaardigheid blootleggen.
De

volgende

groepen

worstelen

doorgaans

academisch,

maar

schitteren vaak en 3 tonen hun kennis en creativiteit in drama. Ze
kunnen het broodnodige gevoel van eigenwaarde krijgen en de
leesvaardigheid verbeteren door toneelspellen te spelen.
Drama is een kinesthetische lesmethode die de studenten ten goede
komt die het beste leren door te doen. Onderzoek biedt voldoende
bewijs om het belang van beweging voor leren te ondersteunen. Niet
alleen bereikt beweging de kinesthetische leerders in de groep, het
verfrist en stimuleert alle deelnemers.
Drama is een effectieve Total Physical Response-methode met tweede
taal leerders of gehandicapte studenten die willen leren. • Drama
ontwikkelt verbeeldingskracht en verhalen vertellen, die bijdragen aan
meer detail in creatief schrijven. • Handelende training ontwikkelt het
expressieve gebruik van de stem om emotie, verbuiging, houding en
andere vocale elementen over te brengen. Het regelmatige gebruik van
drama verbetert leesvaardigheden aanzienlijk door het verminderen
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van monotone levering en het bevorderen van luide en duidelijke
spraakgewoonten.
Het

naspelen

van

klaslokaalliteratuur,

zelfs

in

eenvoudige

geïmproviseerde dramatiseringen, verbetert het begrijpend lezen, de
analyse van het verhaal, de ontwikkeling van woordenschat en het
oproepen van verhalen aanzienlijk. Er zijn tal van onderzoeken die
consequent dezelfde voordelen aantonen.
Onderzoek toont aan dat jonge kinderen voornamelijk leren door te
spelen. Ze ontwikkelen sociale vaardigheden, fysieke coördinatie en
cognitief begrip van hun omgeving door middel van spel. Veel
opvoeders pleiten voor een grotere toewijzing van tijd voor kinderen
om te spelen tijdens de schooldag, vooral in de kleuter-, lagere en
lagere klassen.
Drama-spellen maken een groot aantal participaties mogelijk, van
minimaal tot zeer expressief en creatief. Hoogbegaafde studenten
krijgen de kans om het leren van verschillende onderwerpen te
synthetiseren. Ze kunnen hetzelfde idee verschillende lagen aannemen
die dieper zijn dan die van een gemiddelde student en nog steeds in
hetzelfde tijdsbestek laten zien als anderen.
Het sterk verbale en snel denkende karakter van improvisatiespellen
biedt uitstekende creatieve afzetmogelijkheden voor hoogbegaafde
studenten. Beoordeling van de methode.
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NETHERLAND
HOE TE ORGANISEREN GEPERSONALISEERDE
ONDERWIJS
Titel van de activiteit
Hoe gepersonaliseerd onderwijs te organiseren?

Doelstellingen van de activiteit
Identificatie

van

organisatorische

veranderingen

die

nodig

zijn

om

geïndividualiseerd leren te introduceren.

Doelgroep
Docenten van verschillende vakken die betrokken zijn bij de leerplicht,
inclusief

docenten

vreemde

talen,

evenals

hoofd

van

scholen

en

schoolinspecteurs.

Stap-voor-stap activiteit
Organisatorische veranderingen:
Zeg "tot ziens" tegen de traditionele klas: ook al wordt vaak
gevreesd dat chaos het gevolg is, het is belangrijk om "vaarwel" te
zeggen tegen het belangrijkste organiserende principe van school: de
klas als een groep kinderen met ongeveer dezelfde leerbehoeften . Dit
omdat het klaslokaal met de vaste groep leerlingen in dezelfde leeftijd
vaak contraproductief werkt om verschillende redenen, zoals: belemmert
tutoring, kan verschillende leerstijlen niet faciliteren, kan niet optimaal
worden georganiseerd als een rijke leeromgeving voor een specifieke
discipline. Door 'vaarwel' te zeggen tegen de traditionele klas, wordt de
school een verzameling van de eigen leerervaringen van de studenten,
waarbij elke student zijn eigen dag in een voorbereide omgeving heeft.
Onderzoek laat zien dat het vasthouden van een groep kinderen in een
kamer leidt tot pesten en insubordinatie (weerstand en onwilligheid).
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Gebruik ICT om de organisatie van gepersonaliseerd leren te
vergemakkelijken: ICT stelt de leraar niet alleen in staat om de klas te
veranderen, maar de school als geheel, omdat de invloed van ICT niet
beperkt is tot de educatieve inhoud en de manier waarop het wordt
gepresenteerd. Scholen zoals de O4NT- en Star-scholen en enkele
innovatieve scholen in Nederland laten zien dat persoonlijk onderwijs
hand in hand kan gaan met samenwerking en het ontwikkelen van
vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Ze laten ook zien dat ze in de
tussentijd profiteren van een aanzienlijke efficiëntiewinst door het
gebruik van digitale en adaptieve leermethoden.
Docenten moeten een zo breed mogelijk scala aan didactische
stijlen aanbieden: docenten moeten verschillende lesmethodes en
didactische

stijlen

bieden,

zoals:

instructie,

onderzoekend

leren,

ondernemerschapsleren, leren met software, leren met materialen,
samenwerkend leren, gesuperviseerd werken, begeleiding, leren in
circuits, zelfstandig werken in werkboeken.
De efficiëntie van het leren van leerlingen heeft baat bij
verstandige keuzes: wanneer studenten hun voorkeuren voor bepaalde
lesmethoden leren kennen, zal de efficiëntie van hun leren baat hebben
bij verstandige keuzes. Zelfs voor kinderen met een gebrek aan motivatie
of

voor

kinderen

die

daadwerkelijk

ongeschoold

zijn,

biedt

gepersonaliseerd leren een oplossing; dit omdat, afhankelijk van hun
persoonlijke behoeften, de autonomie van keuze wordt verbreed of
beperkt.
Afscheid van constante monitoring: de docenten moeten een
belangrijke aanpassing maken aan het referentiekader dat ze gebruiken,
door de reflex los te laten om het leerproces van studenten dagelijks te
volgen. Het vrijgeven van de dagelijkse monitoring op groepsniveau is
een zware last voor veel leraren (ze voelen zich alsof ze in het donker
zijn). Daarom is het belangrijker om een cultuur van hard werken binnen
de school te ontwikkelen en te koesteren. Wanneer leraren deze cultuur
waarnemen, wordt het gemakkelijker voor hen om de dagelijkse controle
op individueel niveau vrij te geven.
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De rollen van de docent als vakspecifieke instructeur en
werkbegeleider: naast de rol van coach moet de docent de rol hebben
van een vakspecifieke instructeur en werkbegeleider.
Leerling-leerling-discussie implementeren over het persoonlijk
plan van de student: een discussie tussen leraar en leerling kan worden
gedaan als een gesprek van ongeveer 45 minuten dat de sociaalemotionele doelen omvat. De leraar-coach moet de student uitdagen in
de volgende periode om dubbele inspanningen op dit gebied te leveren.
Het is ook mogelijk om een didactische activiteit te regelen met een
externe locus of control (tel bijvoorbeeld een uur in een rustige ruimte
elke dag nadat je naar school bent gegaan).
Maak veel tijd vrij voor werk onder supervisie: de prestaties van
studenten kunnen worden gevolgd via leeranalyses van software, via hun
eigen portfolio, via testresultaten en via aantekeningen van docenten en,
als het geval is, therapeuten. Al deze zaken worden eens in de zes weken
gedurende drie kwartier met de kinderen en hun ouders besproken. Niet
alleen wat meetbaar is, wordt besproken, maar ook wat opvalt in hun
ontwikkeling.
Geef studenten de mogelijkheid om te werken en te leren op basis
van hun eigen voorkeuren: zelfs als de concepten van meerdere
intelligenties en verschillende leerstijlen geen empirische basis hebben in
die zin dat er geen studies zijn gedaan die aantonen dat de toepassing
van het concept leidt tot hogere leerresultaten, het is nog steeds een
goede zaak om verschillende leerstijlen zoveel mogelijk te classificeren.
In dit opzicht is het duidelijk dat studenten die werken en leren volgens
hun eigen voorkeuren, beter zullen gedijen.
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Resultaten, vaardigheden en/of competenties die
moeten worden verworven
verandering in het denken van leraren, om te herkennen dat ze het
leerproces niet dagelijks kunnen beheersen (resultaten in vertrouwen van
de leraar)
de verantwoordelijkheid voor het leren overdragen aan de rechtmatige
eigenaar, de student of deze delegeren aan zijn of haar ouders (leidt
tot ervaren autonomie bij de student).
beseffen dat onderwijs een asymmetrisch proces is, omdat de leraar
weet wat er te leren valt, maar de student nog niet.

Voordelen/Sterke punten van de methodiek
Werk begeleid (het is belangrijk om niet alle lessen in de lessen of
gezamenlijk aangeboden activiteiten te organiseren, productiever te zijn
om veel tijd vrij te maken voor onder toezicht werken).
Vrijheid in gebondenheid (leraren moeten zich verhouden tot het eigendom
van studenten van leren en toegeven dat ze het individuele leerproces niet
dagelijks hoeven en kunnen controleren).
Verhoogde motivatie van studenten om te leren (studenten die autonomie
ervaren in hun leren, zelfvertrouwen ontwikkelen, beter kunnen reflecteren
op hun leerdoelen en resultaten en meer gemotiveerd zijn om te werken /
leren).
Betere communicatie docenten-ouders (Ouders worden actieve actoren in
hun kinderopvoeding.)
Het onderwijs van studenten wordt een verantwoordelijkheid die deels
wordt overgedragen naar de leerling zelf, deels naar de ouders en deels
naar de leerkrachten en het schoolpersoneel als onderdeel van het
educatieve team.
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Referenties/Video's/Meer informatie
Knowledge platform for education (Kennisplatform voor het Onderwijs).
Available at https://wij-leren.nl/
Tijl Rood (2017) Hoe organiseer je gepersonaliseerd onderwijs?. Available at
https://wij-leren.nl/gepersonaliseerd-leren-organisatie.php
Problems with the Paradigm: The school as a factor in understanding bullying,
Article in British

Journal

of

Sociology

of

Education

24(3):315-330,

Yoneyama & Naito, 2003, DOI: 10.1080/01425690301894
Gardner's

Theory

of

Multiple

Intelligences.

Available

at

https://www.verywellmind.com/gardners-theory-of-multiple-intelligences2795161; https://www.tecweb.org/styles/gardner.html
Kolb's

Theory

of

Learning

Styles.

Available

at

https://www.verywellmind.com/kolbs-learning-styles-2795155
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TAALDIAGNOSTIEK IN MEERTALIGE
ONDERWIJSINSTELLINGEN
Titel van de activiteit
Inleidend

onderzoek

naar

taaldiagnostiek

in

meertalige

onderwijsomgevingen, met bijzondere aandacht voor de behoeften van
kinderen en adolescenten met een migrantenachtergrond.

Doelstellingen van de activiteit
Essentiële strategieën beschrijven voor de implementatie van diagnostiek
en formatieve beoordeling.
Beschrijven van praktische benaderingen, zoals profielanalyse en
taalbemonstering; observatie en documentatie; zelfbeoordeling.
Samenvatten de doelstellingen en functies van taaldiagnostiek en de
principes die diagnostiek bepalen, inclusief formatieve toetsing, als een
integraal onderdeel van het doorlopende taalonderwijs dat de nadruk legt
op geïndividualiseerd onderwijzen en leren.
Aandacht

besteden

aan

taalontwikkeling

en

taalleerprocessen

in

thuistalen en / of tweede of derde taal en / of academische taal.
Leraren en leerlingen helpen te achterhalen over de taalvaardigheid van
leerlingen, wat ze tot nu toe hebben bereikt en wat verder ontwikkeld
moet worden.
Leraren

en

leerlingen

helpen

om

verbanden

te

leggen

tussen

onderwijsdoelen en individuele prestaties en vaardigheid.

Doelgroep
Beoefenaars die diagnostische procedures willen opnemen als een integraal
onderdeel van het taalonderwijs.

Stap-voor-stap activiteit
Taaldiagnostiek helpt ervoor te zorgen dat interventie reageert op de
behoeften van individuele leerlingen en biedt een basis voor het evalueren
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van de effectiviteit van interventies en het plannen van toekomstige
ondersteuningsactiviteiten. Taaldiagnostiek is onmisbaar bij formeel inclusief
taalonderwijs, als verplicht om het niveau van taalvaardigheid en prestaties
op individueel niveau te bepalen, in relatie tot de vereisten van academische
taal voor verschillende onderwijsniveaus.
De uitgebreide taal diagnostische procedures hebben beschrijvende,
verklarende en prognostische functies en beschrijven de vaardigheid die
is bereikt, verklaren waarom de leerling op een bepaalde manier heeft
gepresteerd en voorspellen verdere ontwikkeling.
In onderwijsinstellingen kan taaldiagnostiek verschillende algemene
doelstellingen hebben, zoals: administratief, evaluatief (om het succes
van taalondersteuning te meten) en pedagogisch (om taalonderwijs en
taalondersteuning op individueel niveau te plannen).
De belangrijkste benaderingen van diagnostiek zijn gestandaardiseerde
tests (gebaseerd op de testtheorie en gebruik van psychometrie om
standaardisatie te bereiken) en alternatieve, op prestaties gebaseerde
benaderingen (bedoeld om het taalleerproces te ondersteunen op een
manier die precies overeenkomt met de behoeften van de leerling).

Resultaten, vaardigheden en/of competenties die
moeten worden verworven
Voor pedagogische doeleinden zou diagnostiek andere benaderingen moeten
gebruiken dan het gebruik van gestandaardiseerde tests. Dit omdat, vanuit
het perspectief van de sociaal-culturele theorie, gestandaardiseerde tests
geen rekening houden met kennisopbouw en samenwerkend taalonderwijs in
context, daarom weerspiegelen ze niet het feit dat we taal gebruiken om te
communiceren, te denken en samen betekenis te construeren.
Taaldiagnostiek in de klas legt de nadruk op kwalitatieve aspecten van
taalverwerving en - verwerving, evenals ontwikkelingsprocessen en veranderingen. Zelfevaluatie, peer-evaluatie, diagnostische interviews en
criterium-georiënteerde feedback spelen een centrale rol bij het ontwikkelen
van een "reflectieve leercultuur.
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Voordelen/Sterke punten van de methodiek
Zelfevaluatie op basis van portfoliowerk heeft verschillende voordelen:
toont de vooruitgang van de leerling in het leren van talen;
betrekt de leerling bij beslissingen over beoordeling;
biedt feedback van leerkrachten en collega's;
helpt leerlingen en studenten om onafhankelijke denkers en autonome
leerlingen te worden.

Referenties/Video's/Meer informatie
D.Lengyel (2010). Language diagnostics in multilingual settings with respect
to continuous assessment procedures as accompaniment of learning &
teaching.
E. Thürmann, H. Vollmer & I. Pieper (2010). Languages of schooling: focusing
on vulnerable learners.
M. Bertucci (2010). Migrant pupils and formal mastery of the language of
schooling: variations and representations
V. Castellotti & D. Moore (2010). Capitalising on, activating and developing
plurilingual and pluricultural repertoires for better school integration
J. Anderson, C. Hélot, J. McPake & V. Obied (2010). Professional development
for staff working in multilingual schools
C. Bainski, T. Kaseric, U. Michel, J. McPake & A. Thompson (2010). Cooperation, management and networking: effective ways to promote the
linguistic and educational integration of children & adolescents from migrant
backgrounds.
German model programme FÖRMIG (Förderung von Kindern und
Jugendlichen von Migrationshintergrund/Support for children and adolescents
from migrant backgrounds) www.uni-hamburg.blkfoermig.de
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VERENIGD KONINKRIJK
DENKEN-PAREN-DELEN
Titel van de activiteit
Denken-Paren-Delen Techniek

Doelstellingen van de activiteit
De Denken-Paren-Delen Techniek is een veel gebruikte methodologie voor
differentiatie in de klas, voor jongere taal leerders. Het doel is leerlingen in
staat te stellen hun gedachten over een activiteit, onderwerp of onderwerp
te verteren, te delen en te vergelijken, in een klaslokaal, met als doel een
bepaald taalleerresultaat te leren.

Doelgroep
Overwegend jonge leerlingen van vreemde talen van 8 tot 15 jaar oud, maar
kan ook worden gebruikt door volwassen studenten.

Stap-voor-stap activiteit
De docent beslist over de tekst die moet worden gelezen en ontwikkelt de set
vragen of geeft aan dat deze zijn gericht op belangrijke inhoudsconcepten.
De leraar beschrijft vervolgens het doel van de strategie en geeft richtlijnen
voor discussies. Zoals met alle strategie-instructies, moeten leraren de
procedure modelleren om ervoor te zorgen dat studenten begrijpen hoe de
strategie moet worden gebruikt. Docenten moeten studenten volgen en
ondersteunen terwijl ze werken.
D : (Denken) Leraren beginnen met het stellen van een specifieke vraag
over de tekst. Studenten 'denken' na over wat ze weten of hebben geleerd
over het onderwerp.
P : (Paren) Elke student moet worden gekoppeld aan een andere student
of een kleine groep.
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D : (Delen) Studenten delen hun manier van denken met hun partner.
Docenten breiden het 'delen' uit tot een discussie in de hele klas.

Resultaten, vaardigheden en/of competenties die
moeten worden verworven
Deze differentiatiestrategie maakt het mogelijk om het volgende te
verwerven:
Organisatie van leerresultaten
Onafhankelijke denkprocessen
Kritisch denken
Peer-to-peer discussie

Voordelen/Sterke punten van de methodiek
Denken-Paren-Delen is gemakkelijk te gebruiken binnen een geplande les,
maar het is ook een gemakkelijke strategie om te gebruiken voor actuele
discussies. Deze strategie kan worden gebruikt voor een breed scala aan
dagelijkse activiteiten in de klas, zoals conceptrecensies, discussievragen,
partnerlezen, brainstormen, quizzen enz. De Denken-Paren-Delen-methode
helpt studenten een conceptueel begrip van een onderwerp te ontwikkelen,
het vermogen te ontwikkelen om filter informatie en trek conclusies en
ontwikkel de vaardigheid om andere standpunten in overweging te nemen.
De Denken-Paren-Delen-strategie is een veelzijdige en eenvoudige techniek
om het begrijpend lezen van leerlingen te verbeteren. Het geeft studenten de
tijd om na te denken over een antwoord en activeert voorkennis. DPD
verbetert de mondelinge communicatievaardigheden van studenten terwijl ze
hun ideeën met elkaar bespreken. Deze strategie helpt studenten om actieve
deelnemers aan het leren te worden en kan schrijven omvatten als een
manier om gedachten uit discussies te organiseren.
Leraren

kunnen

deze

strategie

aanpassen

en

verschillende

schrijfcomponenten opnemen in de Denken-Paren-Delen-strategie. Dit biedt
docenten de mogelijkheid om te zien of er problemen zijn bij het begrijpen.
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Leraren kunnen een Lezen-Schrijven-Paren-Delen-strategie maken waarin
studenten:
L: Lees het toegewezen materiaal;
S: Noteer hun gedachten over het onderwerp voorafgaand aan de
discussies;
P: Koppelen met een partner;
D: Deel hun ideeën met een partner en / of de hele klas.

Referenties/Video's/Meer informatie
Adlit.org

(n.d.)

Think-pair-share.

Available

online

at

http://www.adlit.org/strategies/23277/
Simon, C.A. (n.d.) Using the Think-Pair-Share Technique. ReadWriteThink.
Available

online

at

http://www.readwritethink.org/professional-

development/strategy-guides/using-think-pair-share-30626.html
Reading

Rockets

(n.d.)

Think-pair-share.

Available

online

at

http://www.readingrockets.org/strategies/think-pair-share
Lyman, F. (1981). The responsive classroom discussion. In Anderson, A. S.
(Ed.), Mainstreaming Digest. College Park, MD: University of Maryland
College of Education.
Gunter, M. A., Estes, T. H., & Schwab, J. H. (1999). Instruction: A Models
Approach, 3rd edition. Boston: Allyn & Bacon.
Rasinkski, T., & Padak, N. (1996). Holistic reading strategies: Teaching
children who find reading difficult. Englewood Cliffs, NJ: Merrill/Prentice Hall.
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GEDACHTE LEZERBIBLIOTHEEK
Titel van de activiteit
Graded lezer bibliotheek / Uitgebreid lezen

Doelstellingen van de activiteit
Graded lezers of 'lezers' zijn boeken waarvan het taalniveau is vereenvoudigd
om tweedehandse studenten te helpen ze te lezen. De taal wordt beoordeeld
op vocabulaire, complexiteit van grammaticale structuren en ook op het
aantal woorden. Ze zijn gemaakt voor alle niveaus, van beginners tot
gevorderden.
Leerlingen leren lezen om andere vaardigheden te activeren en te versterken
(grammatica, vocabulaire, uitspraak en schrijven). Op dezelfde manier als
mondelinge dialogen, korte composities en luisteractiviteiten, kan het lezen
in de praktijk grammaticale structuren, nieuwe lexicale items en elementen
van uitspraak in de praktijk brengen. Lezen kan ook goede schrijfmodellen
bieden.
Het lezen van lezers verbeteren om betere lezers te worden. Lezen is een
vaardigheid op zich en het voordeel van werken met volwassen taal leerders
is dat ze meestal in hun moedertaal geletterd zijn. Dit betekent dat ze
geavanceerde leesvaardigheid kunnen overdragen naar de klas van de
tweede taal. Lezen in het Engels kan deze vaardigheden activeren en
ontwikkelen, waardoor de studenten betere lezers in beide talen worden.
Leesvaardigheden omvatten: skimming, scannen, voorspellen en lezen voor
gedetailleerd begrip.
Kritisch denkvermogen ontwikkelen bij leerlingen. Dit is belangrijk om aan te
pakken, want wanneer je Engels voor algemene doeleinden doceert, kan het
gemakkelijk zijn om lezen te ontslaan als een activiteit die meer geschikt is
voor een academische omgeving. In alle situaties bevorderen kritisch
denkvermogen de communicatie. Van een telefoongesprek tot het schrijven
van een businessplan, mensen moeten prioriteiten stellen, conclusies
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trekken, vergelijkingen trekken, conclusies trekken, enz. Lezen kan kansen
bieden om dergelijke vaardigheden te gebruiken en aan te scherpen.
Leerlingen helpen leren lezen voor hun plezier. Studenten moeten idealiter
niet alleen het nut, maar ook het plezier ontdekken van het kunnen lezen in
een tweede taal.

Doelgroep
Deze methodiek kan en wordt gebruikt voor leerlingen van elke leeftijd,
demografie en niveau van taalleervaardigheid.
Het is een veelgebruikte techniek die wordt gebruikt in zowel privé- als
overheidsscholen, taalscholen en voor leerlingen in alle soorten instellingen,
omdat de vaardigheid om te lezen en de verbetering van het lezen van een
vreemde taal van invloed is op alle leergebieden, en de geleerde punten
versterkt op andere manieren.

Stap-voor-stap activiteit
Als een relatief flexibele methodologie, die op veel verschillende manieren
kan worden aangepast en geïncorporeerd, is er geen één stapsgewijs proces
waarmee dit kan worden geïmplementeerd, maar er zijn enkele fundamentele
punten

waarmee

deze

methodologie

met

succes

kan

worden

geïmplementeerd:
Studenten lezen veel en lezen vaak.
Er is een breed scala aan teksttypen en onderwerpen om uit te kiezen.
De teksten zijn niet alleen interessant: ze zijn boeiend/overtuigend.
Studenten kiezen wat te lezen.
Leesdoelen richten zich op: plezier, informatie en algemeen begrip.
Lezen is zijn eigen beloning.
Er

zijn

geen

tests,

geen

oefeningen,

geen

vragen

en

geen

woordenboeken.
Materialen vallen onder de taalvaardigheid van de studenten.
Lezen is individueel en stil.
Snelheid is sneller, niet opzettelijk en langzaam.
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De docent legt de doelen en procedures duidelijk uit, monitort en
begeleidt de studenten.

Resultaten, vaardigheden en/of competenties die
moeten worden verworven
Ontwikkeling van de autonomie van de leerling. Er is geen goedkopere of
effectievere manier om de autonomie van de lerende te ontwikkelen. Lezen
is van nature een private, individuele activiteit. Het kan overal worden
gedaan, op elk moment van de dag. Lezers kunnen naar believen starten en
stoppen en lezen met de snelheid waarmee ze vertrouwd zijn. Ze kunnen wat
ze lezen op hun eigen manier visualiseren en interpreteren. Ze kunnen
zichzelf vragen stellen (expliciet of impliciet), dingen over de taal opmerken
of het verhaal eenvoudigweg meenemen.
Verbetering van de algemene taal. De voordelen van ER reiken verder dan
alleen lezen, met zelfs een verbetering in de gesproken taal van de leerlingen.
Er

is

'een

spreiding

van

effect

van

leesvaardigheid

naar

andere

taalvaardigheden ~ schrijven, spreken en beheersing van de syntaxis' (Elley,
1991).
Uitbreiding en consolidatie van het leren van woordenschat. Woordenschat
wordt niet geleerd door een enkele belichting. Deze methodologie maakt
meerdere ontmoetingen met woorden en zinsdelen in context mogelijk,
waardoor de geleidelijke aangroei van betekenissen voor hen mogelijk wordt.
Door items in hun context te presenteren, wordt ook de deductie van
betekenis van onbekende items eenvoudiger.

Voordelen/Sterke punten van de methodiek
Voor de meeste taal leerlingen zou het lezen van een Engelstalig boek een
enorme opgave zijn. Ze zouden te veel onbekende woorden vinden en een
taal krijgen die ver boven hun niveau uitkomt, wat het begrijpen van het boek
erg moeilijk zou maken. Als leerlingen beginnen met gesorteerde lezers,
hoeven ze niet te stoppen en veel onbekende woorden in het woordenboek
op te zoeken. Onderzoek heeft aangetoond dat studenten die in het Engels
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lezen, sneller verbeteren op elk gebied van het leren van talen dan studenten
die niet lezen. Lezers kunnen een uitstekende manier zijn om uw studenten
te motiveren en ze moeten een heel plezierig onderdeel van de cursus zijn.

Referenties/Video's/Meer informatie
Maley, Alan (2008) Extensive Reading: Maid in Waiting in B. Tomlinson (ed)
English Language Learning Materials: a critical review. London/New York:
Continuum pp133-156.
Elley, W.B

(1991)

Acquiring literacy in a second language: the effect of

book-based programmes.

Language Learning. 41. 375-411

Nation, Paul (1997) The language teaching benefits of extensive reading.
The Language Teacher. 21 (5)

“Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze
publicatie geeft alleen de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is
vervat.”

59

“Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze
publicatie geeft alleen de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is
vervat.”

60

CASE STUDY 1 - POLEN
Omschrijving
In een privé-talenschool "Co ludzie powiedzą" in Lublin (Polen) gebruiken
leraren een zeer innovatieve methode. Volgens hen houdt deze methode in
dat men spreekt door woorden te tekenen (dit is een van de technieken van
de mnemonische methode). De naam van de technieken is vrij ongebruikelijk,
maar het is zeer accuraat. Waarom hebben ze voor deze methode gekozen?
Op een dag merkten de leraren van deze school een groot probleem op. De
studieboeken, die ze gebruikten voor het onderwijzen van vreemde talen,
bevatten geen bruikbare woorden om te communiceren in alledaagse
situaties. Dus, ze hebben lijsten gemaakt met woorden en zinnen die voor dit
doel nuttig zijn. Het bleek echter dat deze lijsten erg lang zijn en het leren
van zoveel woorden erg moeilijk is. Leraren merkten ook op dat leerlingen de
meeste woorden vaak snel vergeten. Daarom waren ze op zoek naar een
methode die de leerlingen zou helpen nieuwe woorden te onthouden. Ze
vonden veel interessante feiten over het menselijk geheugen en de hersenen
in de literatuur. Deze leraren leerden dat de hersenhelften twee totaal
verschillende functies vervullen (de linker is verantwoordelijk voor: spreeken taalfuncties, het recht op: creativiteit, abstract denken en verbeelding).
Ze ontdekten ook dat leren het meest effectief is en woorden die langer
onthouden worden als beide hersenhelften tegelijkertijd betrokken zijn. Een
van de meest effectieve technieken is het maken van grafische associaties
met een nieuw woord. Dientengevolge creëerden de leraren ongeveer 2 100
flitskaarten met de nuttigste woorden en uitdrukkingen. Het doel was om
ongeveer 400 andere boards te creëren om een set materialen te hebben
voor het onderwijzen van een vreemde taal.
Deze techniek is voor iedereen, maar is het meest effectief voor visuele
leerlingen (die beter leren van zien). De lessen worden echter op een manier
uitgevoerd die leerlingen gemakkelijk kunnen onthouden. Tijdens de lessen
betrekken leerlingen hun zintuigen, niet alleen, maar ook horen door naar
verhalen te luisteren.
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De meeste leerlingen op deze school hebben eerder Engels geleerd op school
of tijdens studies, maar later hebben ze de taal enkele jaren niet gebruikt.
Daarom onthouden ze heel weinig Engels. Hun motivatie om terug te keren
naar het leren van Engels is meestal te wijten aan de eisen van de
arbeidsmarkt of hun werkgever.
De informatie komt van: https://www.youtube.com/watch?v=4quzG2pgMlo

Proces van de case study
De lessen vinden twee keer per week plaats en duren elk 90 minuten. 80%
van de lessen is gebaseerd op spreekvaardigheid. Engelse lessen worden in
kleine groepen gegeven (ongeveer 6 personen). De les die we vermelden,
betrof 6 volwassenen. Een deel van de klasse wordt uitgevoerd met de
mnemonisch-methode. Vervolgens werken de studenten voornamelijk in
paren.
De lessen zijn onderverdeeld in thematische blokken (bijvoorbeeld: familie,
gezondheid, werk, reizen, eten, enz.). Leraren hebben 40 -70 borden
gemaakt voor elk thematisch blok.
Tijdens de eerste les toont de leraar het thematisch bord en legt uit hoe
leerlingen een woord of zin kunnen associëren met een foto.
Voorbeeld:
We hebben twee borden:


om op huwelijksreis te gaan: (we kunnen een maan zien en een
bruid en een bruidegom zitten op het eiland en houden honing vast),



een bedrijf runnen: (we kunnen een kantoor zien omringd door een
cirkel en een zakenman - hij rent rond het wiel).

Studenten tekenen 3 - 4 borden en construeren een zin met behulp van
uitdrukkingen van de borden. Op deze manier vertellen ze hun partner een
verhaal (bijvoorbeeld: wanneer u uw eigen bedrijf leidt, kan het voor
u moeilijk zijn om een lange huwelijksreis te maken). Vervolgens
wisselen de partners borden uit en vertellen ze een verhaal dat ze van een
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andere persoon hebben gehoord. Dit proces wordt verschillende keren
herhaald. Later wisselt de leraar van bord, zonder tekst op te nemen.
Leerlingen oefenen zoals voorheen, maar de moeilijkheidsgraad neemt toe,
omdat alle verhalen uit het geheugen verteld moeten worden. Elke klas is
anders. Leerlingen onderzoeken verschillende grammaticale structuren, die
ze gebruiken om verhalen te vertellen (de leraar beslist dat ze bijvoorbeeld
zinnen in het verleden moeten gebruiken of tegenwoordige tijd, passieve
stem, conditionals, enz.). De moeilijkheidsgraad neemt elke les toe. Voor
betere resultaten kunnen studenten materiaal na de lessen herzien, omdat
ze via een speciaal internetplatform toegang hebben tot de borden.

Inhoud, resultaten en/of impact
De borden met illustraties ontwikkelen de verbeelding. Tijdens de lessen
oefenen

leerlingen

tegelijkertijd

woordenschat

en

spreekvaardigheid,

waardoor het mogelijk is om veel zinnen te onthouden. Wanneer leerlingen
frases

associëren

met

ezelsbruggetjesmethode

afbeeldingen,
hebben

onthouden

leraren

ze

sneller.

geconcludeerd

dat

Met

de

leerlingen

gedurende één jaar studie ongeveer 600 woorden kunnen leren. Engels leren
is leuker en effectiever met de mnemonische methode.

Materialen en informatie van de zaak
Docenten gebruikten de boards (flashcards) die ze van tevoren hadden
gemaakt. Uiteindelijk zullen ongeveer 3000 borden worden gemaakt. Tot nu
toe hebben leraren ongeveer 2100 associaties bedacht die zijn getekend. De
afbeeldingen op de borden zijn erg leuk en creatief, dus het is gemakkelijk
om ze te onthouden.

2L Vaardigheidsverbetering / aanpassing van de
techniek
Deze methode draagt bij aan het feit dat:
lessen zijn interessanter en leerlingen verveeld zich niet,
studenten zijn erg betrokken bij de lessen,
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leerlingen

onthouden

woorden

of

uitdrukkingen

sneller

en

gemakkelijker,
dankzij de verenigingen onthouden leerlingen woorden die ze voor een
langere periode hebben geleerd,
wanneer

leerlingen

verhalen

vertellen,

leren

ze

grammaticale

structuren en bruikbare vocabulaire gebruiken voor communicatie,
Engels leren is geïndividualiseerd, omdat elke leerling zinnen creëert
op basis van zijn eigen kennisniveau.
Een belangrijk voordeel van de lessen op deze school is het feit dat studenten
niet alleen nieuwe woordenschat leren en oefenen in het spreken, maar ook
hun luistervaardigheid ontwikkelen.
De ezelsbruggetjesmethode zal werken in het geval van het leren van een
vreemde taal, maar ook voor elk ander leerproces.

Bronnen, referenties, media
Website about ,,Co ludzie powiedzą” school and Mnemonic method:
http://www.coludziepowiedza.co/
Co Ludzie Powiedzą (2017). Co Ludzie Powiedzą - Poranek między Bugiem i
Wisłą;

Skuteczna

metoda

nauki

języka

angielskiego.

Available

at:

https://www.youtube.com/watch?v=_w5LKOUFfMU&t=18s
Co Ludzie Powiedzą (2018). Co Ludzie Powiedzą - Szkoła językowa języka
angielskiego

w Lublinie

z

własną

kawiarnią.

Available

at:

https://www.youtube.com/watch?v=pq-3t9KwLRQ
Co Ludzie Powiedzą (2018).

Co Ludzie Powiedzą - Vlog 4. Available at:

https://www.youtube.com/watch?v=TKTRgRiwkwY
Co Ludzie Powiedzą (2014). Co Ludzie Powiedzą - ankiety, Listopad 2014 –
podsumowanie. Available at:
https://www.youtube.com/watch?v=Hszey_aXptc
Co

Ludzie Powiedzą

(2016).

Arek

z

Co

Ludzie

Powiedzą

na

TVP

3. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=bWsIvdxVfrg
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Co Ludzie Powiedzą (2017). Rzućmy Okiem - rozmowa Klaudii Bednarz z
Arkiem na 89.9FM Radio Freee. Available at:
https://www.youtube.com/watch?v=XsL895WgBiE
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CASE STUDY 2 - POLEN
Omschrijving
In de privé-talenschool "PERFEKT" in Polen gebruiken de leraren de DIRECTE
METHODE om vreemde talen te leren (Engels, Duits en Spaans). Deze school
heeft 2 filialen: in Bydgoszcz en Inowrocław. Waarom hebben ze voor deze
methode gekozen? Omdat deze methode populair is, prettig voor de
studenten en effectief. In Polen is er nog steeds het probleem met het
spreken in een vreemde taal. Mensen kennen vocabulaire en grammatica
vaak goed, maar ze zijn bang om te praten. De leraren van deze school willen
alle studenten helpen om in een vreemde taal te spreken, taalbarrières te
doorbreken en snel de gewenste resultaten te bereiken. Door deze methode
tijdens de lessen te gebruiken, hebben de leerkrachten individueel contact
met de studenten. Ze kunnen het taalniveau aanpassen aan de vaardigheden
van de student en de onderwerpen van de lessen aanpassen aan de behoeften
van de deelnemers. In deze case study gaan we een Engelse les op deze
school onderzoeken.
Deze methode is goed voor iedereen die de drempel wil overwinnen om gratis
communicatie in een vreemde taal te leren en problemen heeft om de spreker
van een vreemde taal te begrijpen. In de "PERFEKT" -school bestaat de aklas uit max. 10 mensen (meestal, het is 7 - 8 personen). Als gevolg hiervan
heeft de leraar meer tijd voor elke student.
De informatie komt van: http://www.perfekt.edu.pl/

Proces van de case study
De activiteiten:
1. Aan het begin van de les maakte de leraar een herhaling van het
materiaal van de laatste paar lessen.
2. Vervolgens legde de leraar nieuwe onderwerpen uit.
3. Bijna de hele les was afhankelijk van spreken. Eerst onderwees de
leraar nieuwe woordenschat of grammatica. Vervolgens gebruikte deze
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woorden en grammaticale structuren om gesprekken met de studenten
te leiden.
4. Tijdens de lessen werden handboeken gesloten. Dit is een heel
belangrijk element. Waarom? Het is gemakkelijker voor studenten om
de geschreven dan de gesproken tekst te begrijpen. Luisteren wordt
dan moeilijker voor de studenten. Een ander belangrijk element van
het leren van Engels met de directe methode is het feit dat de
studenten geen aantekeningen hebben gemaakt. In de opvattingen
van de leraar leidt het maken van aantekeningen studenten af. Alle
informatie

staat

in

het

handboek,

zodat

de

studenten

het

geïntroduceerde materiaal na de les kunnen herzien.
5. De leraar volgde het voorbereide lesplan. Gesprekken die niet
gerelateerd waren aan het onderwerp van de lessen, waren snel
afgelopen.
6. De leraar sprak in een natuurlijk tempo en was een cruciaal onderdeel
van deze methode. Tijdens de eerste les hadden de studenten moeite
de leraar te begrijpen, maar later raakten ze eraan gewend.
7. De leraar stelde vragen. Elke vraag werd twee keer herhaald. De leraar
begon het antwoord automatisch. Op deze manier begrepen de
studenten meer en konden ze hun antwoord voorbereiden. Tijdens de
eerste les herhaalden de studenten de antwoorden die de leraar gaf.
Later stelde de leraar de vraag en wachtte op het antwoord van de
aangegeven student. Studenten konden zich niet aanmelden voor het
antwoord. Als de aangegeven student geen antwoord wist, motiveerde
de leraar hen door eenvoudige woorden te gebruiken. De leraar
begeleidde leerlingen op een manier om hen geïnteresseerd te houden.
8. Soms corrigeerde de leraar de verklaring van de student, indien nodig,
maar heel beleefd, dus niet om te ontmoedigen om te spreken.
9. Klassen omvatten het lezen van verschillende teksten, het luisteren
naar dialogen en het schrijven van horen.
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Inhoud, resultaten en/of impact
Volgens de leraren is de aanwezigheid van de cursisten erg belangrijk.
Studenten

zullen

verwachte

resultaten

van

leren

behalen

als

hun

aanwezigheid 80 - 90% bedraagt. Als de student afwezig is in de les, moeten
ze materiaal inhalen. Van les tot les moeten de studenten steeds beter
spreken. De docent kan dit controleren met behulp van, bijvoorbeeld,
dialoog). De leraar moet de vereisten aanpassen aan het niveau van de
taalvaardigheid van de student. De leraar moet zorgen voor een aangename
sfeer tijdens de lessen. Wanneer de studenten niet gestrest zijn, raken ze
gewilliger betrokken en hebben ze geen barrières.
De feedback is de mening van de studenten over deze methode. Deze
meningen zijn erg belangrijk voor de leerkrachten van deze school en laten
zien dat de directe methode effectief is.

Materialen en informatie van de zaak
De leraar gebruikte een CD-speler tijdens de lessen, zodat studenten naar de
dialogen en liedjes konden luisteren. De docenten zochten ook naar
interessante artikelen, wanneer de studenten leesbegrip beoefenden.
In deze school gebruiken de leraren het handboek met de naam "Engels
ontworpen met Direct Method Book". Meer informatie is hier te vinden:
https://www.youtube.com/watch?v=UhTvKb0lHAc.
De studenten hebben toegang tot een internetplatform waar ze thuis Engels
kunnen blijven leren.

2L Vaardigheidsverbetering / aanpassing van de
techniek
Er is bewezen dat de studenten van deze school Engels ongeveer vier keer
efficiënter spraken dan studenten van een andere school, waar de methode
van Engels leren anders was dan de directe methode.
Studenten die Engels hebben geleerd door de directe methode te gebruiken:
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kan correct spreken,
begrijp de beller zonder enig probleem,
geen taalbarrière hebben,
kunnen vrijuit communiceren,
kan correct schrijven en lezen,
grammaticale principes kennen,
zijn niet gestrest tijdens de les,
zijn betrokken bij de lessen.

Bronnen, referenties, media
Website: http://www.perfekt.edu.pl/metoda/jak-wyglada-lekcja
PERFECT School (n.d.) The opinions of the participants. Available at:
http://www.perfekt.edu.pl/opinie
Direct Language Lab (2015). Examples of lesson. Direct Language Lab
Ad. Available at: https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=Y
7tj4OhBgPQ
EMPIRE Licensing (2013). English lesson by Direct Method for English.
Available at: https://www.youtube.com/watch?v=lls2oYe7TE0
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CASE STUDY 3 - SPANJE
Omschrijving
Deze case study volgt het gebruik van de Methodologie van Klaslokalen
Hoeken door middel van een 3-jarig klaslokaal, door de leraar Nuria Loscos
Pablo.
Om dit te produceren, voerde Mw. Loscos de activiteit uit in een klas in Spanje
met 3-jarige studenten. Het belangrijkste doel van de docent was om haar
studenten in staat te stellen om het Engels op een natuurlijke manier te
manipuleren, zowel mondeling als schriftelijk.
Het gebruik van deze methodiek is in Spanje behoorlijk uitgebreid voor
kinderlessen, dus deze leraar dacht dat het goed zou zijn om het op een meer
natuurlijke manier te gebruiken om een andere taal te leren. Haar eerdere
ervaring met het gebruik van de methodologie was om te beginnen een goede
basis.

Proces van de case study
Om de activiteit uit te voeren, verdeelde Mw. Loscos het klaslokaal in 5
hoeken:
Bouwhoek: deze hoek was gewijd aan het leren tellen in het Engels.
Kinderen kunnen gaan bowlen of leren hoe auto's moeten worden
geteld, leren hoe ze de hoeveelheid aan het symbool en het Engelse
woord kunnen koppelen. Ze kregen een bord waarin ze de resultaten
konden opschrijven om het later aan de leraar te vertellen.
Brievenhoek: in deze hoek heeft de leraar verschillende spellen
gemaakt, zoals: een spel met wasknijpers om te werken aan de manier
waarop letters met woorden in woorden worden weergegeven; ze
gebruikte ook spellen zoals "shake of the day !!" waarin woorden
werden gecreëerd en kinderen moesten ze lezen volgens de Engelse
fonetiekregels.
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Computerhoek: in deze hoek richten ze zich vooral op niet-luisteren,
met liedjes, het horen van verhalen en verhalen, enz.
Puzzelhoek: in deze hoek spelen leerlingen met blokken, clips,
tekeningen ... om dingen te leren zoals geometrische figuren, getallen,
etc.
Kunsthoek: een hoek waarin artistieke en participatieve games dienen
om kleuren, beroemde schilders, vormen, enz. te leren.

Inhoud, resultaten en/of impact
Niet van toepassing.

Materialen en informatie van de zaak
In elk van de hoeken werden concrete materialen gebruikt, zoals vereist voor
elk van de activiteiten die erin zijn opgenomen.
Gebouw

hoek:

ambachtelijke

bowlen

spel,

speelgoedauto's

en

ambachtelijke parkeren
Brievenhoek: wasknijpers met letters erop, kaarten met woorden erop,
dobbelstenen met letters op de zijkanten
Computerhoek: computer, internet
Puzzelhoek: clips, blokken, afbeeldingen
Kunsthoek: verf, plasticine, eetstokjes, stickers, sneeuwvlokken,
dierlijke delen, enz.

2L Vaardigheidsverbetering / aanpassing van de
techniek
De case study toonde een toename van de kinderen in het vermogen om de
Engelse taal goed te gebruiken in een regulier gesprek. Er werd echter geen
concrete toename van de vaardigheden van kinderen verklaard door de
dirigent.
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CASE STUDY 4 - SPANJE
Omschrijving
De volgende case study werd uitgevoerd met 5 buitenlandse studenten in
Birmingham University (U.K.) met een gemiddeld Engels niveau en nog 1
persoon met een basisniveau Engels.
De belangrijkste bedoeling van de zaak was om de volgende hypothese te
verifiëren: "De training in gepersonaliseerde taalleerstrategieën en de drive
van metacognitief denken als een integraal onderdeel van die training dragen
direct bij aan een grotere 'vaardigheid' bij het leren van Engels.”.

Proces van de case study
Het proces van de case study was verdeeld in 5 fasen:
1. Eerste: evaluatie van het gebruik door studenten van strategieën voor
het leren van talen (SILL). Ze identificeerden welke manieren van leren
de voorkeur hadden van studenten, en een diagnose van hun Engels
niveau via de IELTS.
2. Tweede: voorbereiding van een Engels onderwijsprogramma op basis
van strategietraining, afgeleid van de resultaten behaald in de eerste
fase.
3. Derde: ontwikkeling van 12 sessies individuele training opgenomen in
het taalonderwijs en een sterk deel van de metacognitieve toegang. In
deze fase werden ook "Denkprotocollen" ontwikkeld en vastgelegd met
betrekking tot de 4 communicatieve vaardigheden.
4. Vierde: evaluatie van de leerstrategieën van de studenten via de SILL.
Evaluatie van hun niveau via IELTS en een feedbackvragenlijst.
5. Vijfde: vergelijking van de verkregen eerste en laatste resultaten.
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Inhoud, resultaten en/of impact
Uit deze studie bleek dat er sprake was van een effectieve, algemene
toename van het gebruik van leerstrategieën van de kant van de studenten.
Wat de verbetering van taalkennis betreft, zijn ze allemaal verbeterd, hoewel
in sommige gevallen de verbetering beter was dan in andere; concreet was
de persoon met het laagste niveau Engels het meest verbeterd. Analyse van
de casestudy merkte echter ook op dat studenten volledig ondergedompeld
waren in de taal, en dit had waarschijnlijk een correlatie met de verbetering.
Ten slotte werd geleerd dat studenten zich niet bewust waren van hun
leerproces, wat de beginfasen moeilijk maakte. Toen ze zich dit echter
realiseerden, was hun zelfstudie behoorlijk verrijkend.
Afgezien van die resultaten, waren er verschillende bewijzen verkregen in de
case study. Van wat het gezien werd, maakten externe compromissen zoals
bekende evenementen of werkproblemen een onderscheid tussen de
eindresultaten van studenten. Hiermee werd het duidelijk dat studenten de
behoefte

aan

inspanning

en

betrokkenheid

moesten

zien

om

hun

taalvaardigheid actief te verbeteren.
Ook presenteerde een van de studenten een "fossilisatie" -zaak, dit betekent,
geen teken van verbetering in de taal, ongeacht de stimuli en training. Met
dit resultaat werd in deze casestudy als essentieel bepaald dat het belangrijk
is

om

te

voorkomen

dat

de

overmaat

aan

ontwikkeling

van

compensatiestrategieën wordt bevorderd, waardoor het voor de studenten
niet noodzakelijk is om hun kennis daadwerkelijk te verbeteren.

Materialen en informatie van de zaak
Deze case study gebruikte 6 verschillende soorten strategieën bij het leren
van Engels:
Geheugen
Cognitieve
Compensatie
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Metacognitieve
Affectieve
Sociaal
Alle studenten werden in elk van hen geëvalueerd om een gemiddelde score
te krijgen van hun algemene gebruik van de strategieën. Ook werd een
gemiddelde van het gebruik van elk van de strategieën berekend om de
toename in gebruik van elk van de strategieën te vinden; de hoogste toename
werd gezien in geheugen, cognitieve en compensatie strategieën.
Ze gebruikten ook IELTS-examens om het begin- en eindniveau van het
Engels van elke student na de case study te bewijzen.

2L Vaardigheidsverbetering / aanpassing van de
techniek
Op basis van de resultaten van de case study, was de verbetering van de
vaardigheden van elk van de deelnemers het volgende. Over het gebruik van
strategieën:
Strategie

Case 1

Case 2

Case 3

Case 4

Case 5

Case 6

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Pre

Post

Geheugen

1.8

2.6

2.0

3.2

2.3

2.3

2.1

3.3

2.1

3.2

3.2

3.8

Cognitieve

2.8

4.1

2.3

3.3

3.4

4.0

2.9

3.9

3.4

3.5

4.2

4.5

Compensatie

3.2

4.0

4.1

4.2

3.1

4.8

2.1

3.7

3.7

4.7

3.6

4.0

Metacognitieve

3.2

3.4

3.4

3.9

3.4

4.1

4.8

4.1

2.9

3.1

4.4

4.4

Affectieve

1.8

2.7

3.0

3.7

3.6

3.5

3.0

3.3

2.3

3.0

3.1

3.8

Sociaal

3.5

3.7

4.1

4.5

4.3

4.3

4.5

4.5

4.3

3.8

4.5

5.0

2.7

3.5

3

3.7

3.3

3.8

3.2

3.8

3.1

3.5

3.5

4.2

Total
(average)
Verbetering

0.8

0.7

0.5

0.6

0.4

0.7

Source: (Ormeño, 2004)
Betreffende de verbetering van Engelse kennis (volgens IELTS-examens):
Student 1: van 6 naar 7
Student 2: van 3 naar 4.5
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Student 3: van 5.5 naar 6
Student 4: van 5.5 naar 6
Student 5: van 7 naar 7.5
Student 6: verbleef in 6

Bronnen, referenties, media
Ormeño, V. (2004). Las estrategias de aprendizaje de lenguas y su
entrenamiento: un estudio de casos. Los Lagos: Universidad de Los Lagos,
pp.7-13.

Available

at:

http://file:///Users/nieves/Downloads/LasestrategiasdeaprendizajeV.Ormeo1.pdf
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CASE STUDY 5 - ITALIË
Omschrijving
Deze case study volgt het gebruik van de Methodologie van Storytelling via
een klas van Form 1-studenten (van 12 tot 14 jaar) in een middelbare school
Band 3 1 in Hong Kong. Er waren 20 studenten in de klas, met 16 mannen
en 4 vrouwen. Hun moedertaal was Kantonees. Velen van hen hadden
jarenlang Engels geleerd, omdat ze op de kleuterschool of in de lagere basis
zaten (d.w.z. Primair 1 tot 3). Het Engelse niveau van deze studenten was
echter over het algemeen nogal zwak.

Proces van de case study
De gekozen verhalen: in dit onderzoek zijn twee verhalenboeken gekozen
voor onderzoek. De eerste heet "Pooh's Honey Tree", die werd aangepast
door Isabel Gaines en werd uitgegeven door Disney Press, New York in 1998.
Het is een kort verhaal dat 34 pagina's bevat voor het hele boek, met veel
aantrekkelijke, kleurrijke foto's bij de inhoud. Het verhaal is heel eenvoudig
maar interessant. Het gaat over Winnie de Poeh vond honing in het gat van
een boom. Het andere verhalenboek wordt "Pinocchio" genoemd, een
beroemd verhaal dat is verteld door Linda M Jennings en in 1993 werd
uitgegeven door Ladybird Books Ltd. Het is ook een kort verhaal omdat er
slechts 24 pagina's zijn voor het hele boek met kleurrijke illustraties in elk
pagina. Het gaat over een oude houtsnijder die zijn eigen kind wilde hebben
en daarom maakte hij een houten pop, genaamd Pinocchio. Omdat het een
beroemd verhaal is, wordt verwacht dat de meeste studenten het verhaal
eerder in het Chinees hebben gehoord of gelezen. Laine (1998) suggereert
dat als studenten het verhaal al in het Chinees kennen, ze graag op de hoogte
willen zijn van het verhaal in het Engels. De reden achter het gebruik van
korte verhalen in deze studie was dat ze voor korte verhalen het voordeel
hebben dat ze in één of twee lessen kunnen worden afgemaakt. Een andere
reden was dat de taalpatronen en woordenschat in korte verhalen meestal
eenvoudig zijn en daarom geschikt zijn voor jonge studenten of mensen die
geen hoog niveau in de vreemde taal hebben.
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De Benaderde gebruikt: De methode van het presenteren van de twee
verhalen aan de studenten in deze studie was de narratieve benadering (dat
wil zeggen verhalen vertellen). Er wordt aangenomen dat dit studenten kan
helpen het verhaal gemakkelijk te begrijpen door de stem en het gebruik van
verschillende

lichaamstaal

te

variëren

en

hun

luistervaardigheid

te

ontwikkelen. Door de verhalen aan de leerlingen te vertellen, kan de leraar
de verhalen een beetje aanpassen aan de taal die wordt gebruikt om het
niveau van de studenten te halen
Procedures:

aan

het

begin

van

het

onderzoek

werden

er

pre-

testvragenlijsten uitgedeeld aan de studenten om hun aanvankelijke
perceptie van het Engels en hun vertrouwen in het Engels te achterhalen.
Vervolgens werden de twee gekozen korte verhalen aan de studenten verteld.
Omdat er slechts één dubbele periode (d.w.z. twee lessen) aan elke cyclus
was toegewezen en elk verhaal ongeveer twee lessen nodig had om af te
ronden, duurde deze studie twee cycli (d.w.z. vier lessen). Tijdens de
onderwijsfase werden de antwoorden van de studenten op de lessen door de
onderzoeker

waargenomen

en

vastgelegd

op

basis

van

een

observatiechecklist aan het einde van de lessen. Nadat de storytellingbenadering van twee korte verhalen voor twee cycli was gebruikt, werden
vragenlijsten na de test uitgedeeld aan de studenten om te onderzoeken of
ze meer geïnteresseerd en zelfverzekerder werden in het Engels. Een
semigestructureerde groepsinterview met 6 studenten (2 hoog niveau, 2
gemiddeld niveau en 2 laag niveau) werd ook uitgevoerd, zodat meer
informatie over de houding van de deelnemers ten opzichte van het Engels
kon worden verkregen.

Inhoud, resultaten en/of impact
Methoden voor gegevensverzameling
De methoden voor het verzamelen van gegevens die in dit onderzoek werden
gebruikt, omvatten kwantitatieve en kwalitatieve methoden. In kwantitatieve
methoden werden de pre- en post-test vragenlijsten gebruikt, terwijl in
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kwalitatieve

methoden

klasseobservaties

en

een

semi-gestructureerd

groepsinterview werden gedaan.
Na het verzamelen van alle geretourneerde vragenlijsten, werden de
percentages van antwoorden op elk item van de pre- en post-test
vragenlijsten berekend en vergeleken om te zien of er verschillen waren in
de interesses van de studenten en het vertrouwen in het Engels. Ook werden
de antwoorden van de studenten op de vertellessen geanalyseerd op basis
van het onderwijsdagboek (zie bijlage III) dat aan het einde van elke les werd
bijgehouden en de gegevens die in het groepsinterview werden vastgelegd,
werden kwalitatief getranscribeerd en geanalyseerd.

Materialen en informatie van de zaak
Lees het originele papier voor een gedetailleerd resultaat:
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED545620.pdf

2L Vaardigheidsverbetering / aanpassing van de
techniek
Op basis van de bevindingen van deze CASE STUDY is het gebruik van korte
verhalen niet de juiste manier om studenten meer geïnteresseerd te laten
worden in het Engels, tenzij de verhalen zorgvuldig zijn gekozen in termen
van de inhoud en de moeilijkheidsgraad van het gebruikte vocabulaire.
Docenten moeten heel voorzichtig zijn wanneer ze verhalen voor hun
studenten selecteren, vooral degenen met een laag niveau Engels en mensen
met een lage motivatie. Het verhaal zou interessant moeten zijn en niet te
veel moeilijk vocabulaire bevatten. Het verhaal kan een nieuwe taal bevatten,
maar die nieuwe taal moet niet teveel zijn om het begrip te beïnvloeden.
Grenzen van de CASE STUDY:
een groter aantal deelnemers zou betrokken moeten zijn, wat een
uitgebalanceerde aantal mannelijke en vrouwelijke studenten omvat,
zodat een minder vooringenomen conclusie kan worden getrokken.
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een grotere studie zou moeten worden uitgevoerd in andere Form Oneklassen,

andere

klasse

niveaus

of

zelfs

andere

scholen

met

vergelijkbare banding.
een longitudinaal onderzoek dat langer duurt, zeg een jaar, moet
worden uitgevoerd, met meer verschillende titels van gebruikte korte
verhalen.
Vervolgens kon een duidelijke conclusie worden getrokken over de
effectiviteit van het gebruik van korte verhalen om de belangstelling van
studenten en het vertrouwen in het leren van talen te vergroten.

Bronnen, referenties, media
Yang, C.C.R (2009). A Case Study of the use of Short Stories in a Junior
Secondary ESL Classroom in Hong Kong. The International Journal of
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Lawtie,
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Available
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Smith, A. (2013). Making Stories and Storytelling Interactive. Available at:
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CASE STUDY 6 - ITALIË
Omschrijving
Deze case study volgt het gebruik van de Methodologie van het doceren van
een L2 door middel van drama aan Koreaanse (meerderheid) en Chinese EFLsprekers die werden gekozen door de directeur van Christchurch middelbare
school in Canterbury, Nieuw-Zeeland. De oorspronkelijke groep bestond uit
12 studenten, maar twee stopten na twee lessen. De deelnemers waren
meestal 11 jaar oud en hadden een lagere taalvaardigheid in het Engels.
Bovendien behoorden ze meestal tot families met een middelmatige tot
hogere sociaaleconomische status, waarbij hun ouders professionals waren
die tussen drie en zeven jaar geleden waren geëmigreerd en hun gezin naar
Nieuw-Zeeland hadden gebracht. Alle deelnemers spraken hun moedertalen
(L1) thuis en Engels op school met hun leraren en vrienden die niet van een
soortgelijke taalachtergrond waren.

Proces van de case study
Leidende Vragen
Welke drama-strategieën zouden met deze groep studenten werken?
Hoe kunnen de dramagerichte strategieën die in dit onderzoek worden
gebruikt, worden gebruikt om het onderwijs te informeren in de
daaropvolgende geïntegreerde casestudies?
In hoeverre beïnvloeden de gebruikte strategieën de voltooiing van
gestelde leerdoelen?
Hoe verschilt het gebruik van de dramastrategieën van het gebruik van
mijn reeds bestaande geleerde dramastrategieën?
De case study vond plaats in de vorm van lessen van 90 minuten die eenmaal
per week werden uitgevoerd, in totaal acht sessies gedurende de periode van
tweeënhalve maand. De leseenheid was gebaseerd op een prentenboek
getiteld The Silence Seeker door Ben Morley, waar de hoofdpersoon van het
verhaal een jongen is genaamd Joe, die leeft in een wijk die lijkt op de Bronx
in New York zoals getekend op de foto's. Joe ontmoet een nieuwe, naamloze
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jongen in de buurt die niet spreekt, en wanneer Joe zijn moeder later naar
de jongen vraagt, antwoordt zijn moeder dat de jongen een asielzoeker is,
die Joe verkeerd begrijpt als een stiltezoeker. Joe besluit dat hij de jongen
wil helpen stilte te vinden in zijn drukke buurt en de jongen de hele dag op
verschillende plaatsen rondbrengt, zonder tevergeefs een plek te vinden die
stilte heeft. De volgende dag, wanneer Joe naar de jongen gaat zoeken,
merkt hij dat de jongen verdwenen is, waardoor het verhaal feitelijk wordt
beëindigd en open blijft voor interpretatie en discussie. De belangrijkste focus
van deze unit was het bouwen van woordenschat, dat doorkruiste met de
mening van de hoofdleider dat er ook meer specifieke doelen waren die in de
onderwijseenheid waren ingebouwd. Deze omvatten het gebruik van taal om
gevoelens te uiten, om gezichten en geluiden te beschrijven, om te
speculeren over en de oorzaken en gevolgen van situaties te interpreteren.
De eerste uitgevoerde activiteit was het instellen van de scène, en de leraar
deed het door de foto's van het boek te tonen en het boek hardop voor te
lezen aan de studenten. Het voorlezen van de eerste paar pagina's van het
boek, gebeurde op een vertrouwde toon. Dit was om de schema's van de
studenten te activeren over de setting van het verhaal, waar de nadruk lag
op het bouwen van woordenschat.
De eerste groepsactiviteit die in de Silence Seeker-eenheid werd uitgevoerd,
was een variatie op het op jagers gejaagde spel, waarbij in de oorspronkelijke
klas de klas wordt gevraagd een cirkel te vormen en twee studenten als jager
worden gekozen en worden opgejaagd (Greenwood, 2012) ). Beide studenten
worden vervolgens geblinddoekt en in het midden van de cirkel geplaatst,
waar het doel van de jager is om de opgejaagde te jagen door zijn gehoor te
gebruiken. Als een van hen het menselijke hek zou naderen, zou het hek
klikken om naar de andere te wijzen waar de vijand aanwezig was. In de
aangepaste versie gebruikten de studenten in plaats van klikken de
doelwoordenschat die door de docent was gevoed. Idealiter zou het
doelwoordenschat woorden zijn die de studenten waren blootgesteld aan het
lezen en bespreken van het verhaal. In de activiteit was een van de
sleutelwoorden die we wilden dat de studenten zouden verwerven 'asiel', wat
een woord was waaraan de studenten waren blootgesteld tijdens het lezen
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en bespreken van het verhaal. Bovendien, om een ander niveau van sub
modaliteit in het associatieproces te leggen, is het gebruik van het woord
verbonden met de sub tekst van gevaar en veiligheid van de activiteit. Als
resultaat hiervan bleek dat alle studenten zich het woord konden herinneren,
en ook hoe het woord aan het einde van de les te spellen was, en interessant
aan het einde van het onderzoek. Dit woord, samen met verschillende andere
woorden, zoals 'heiligdom', die in deze activiteit werden geïntroduceerd,
waren woorden die het meest levendig waren gebleven in de herinneringen
van de studenten, wat aangeeft dat het verwerven en bewaren van de
woorden had plaatsgevonden, waardoor de activiteit er een was zeer geschikt
voor het leren van gespecialiseerde woorden in kleine aantallen. De
verbonden activiteit, getiteld 'Noises in the City', werd uitgevoerd na het
maken van het achtergrondverhaal in de volgende les. In geluiden in de stad
liet de hoofdleraar een foto in het boek zien die de drukte van het leven in de
binnenstad weergaf en de studenten ertoe aanzette na te denken over de
geluiden die ze op de foto zouden horen. Idealiter moesten de geluiden
corresponderen met de plaatsen waar Joe en de jongen naartoe gingen op
hun reis om 'stilte' te vinden. Deze geluiden werden door de studenten op
afzonderlijke stukjes papier genoteerd en vervolgens met de klas gedeeld.
Vervolgens werden geluiden besproken en werden de onomatopee-versies
van de geluiden uitgelokt door de studenten. Deze woorden en de
bijbehorende geluiden zijn gecompileerd en in een vocabulaire opgenomen.
Na het voltooien van de grafiek startte de leraar de volgende fase van de
sessie, met een activiteit die ik de naam 'Blind in the City' gaf. Deze activiteit
is opgebouwd uit de vorige, waarbij de studenten waren uitgerust met de
compilatie van geluiden in de stad. Ze werden vervolgens gevraagd posities
in te nemen in verschillende delen van de kamer, behalve twee studenten,
waar de één werd geblinddoekt en de 'blinde' persoon werd, en de andere
werd de gids door de stad. Andere studenten werden de geluiden in de stad
en probeerden een 'bedreigende' omgeving te creëren zoals zij dat nodig
achten, op basis van wat ze in het boek lezen. De geblinddoekte student werd
door de delen van de stad geleid en blootgesteld aan al het lawaai en de
chaos. De rollen werden uitgewisseld totdat iedereen geblinddoekt was.
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Nogmaals, deze twee activiteiten bleken effectief te zijn in hun doel. Er werd
waargenomen dat de studenten de geluiden gebruikten die ze hadden
bedacht, evenals de woorden waarmee ze correspondeerden, zowel in de
activiteit als in de daaropvolgende lessen. (blz. 14)

Inhoud, resultaten en/of impact
Methoden voor gegevensverzameling
De methoden voor gegevensverzameling die in dit onderzoek werden
gebruikt, waren onder meer reflectieve analyse, discussie over het schrijven
van studenten en gegevens van studenteninterviews via één-op-één en
groepsinterviews met de deelnemers van de focusgroep.

Materialen en informatie van de zaak
Nawi, A. M. (2014). Applied Drama In English Language Learning. Retrieved
from:https://core.ac.uk/download/pdf/35471408.pdf

2L Vaardigheidsverbetering / aanp assing van de
techniek
Docentvertaling niet nodig als studenten worden voorzien van een
combinatie van voldoende rijke context, duidelijk geformuleerde en
verduidelijkte docententoespraak en het omgaan met drama strategieën.
Een van de grootste thema's die uit de gegevens naar voren kwamen, was
een afhankelijkheid van L1-vertaling, zowel van de studenten die zich
voelden dat ze vertaling nodig hadden om de les te begrijpen en de
gegeven taken uit te voeren, en van de leraren die vonden dat ze de
studenten de les niet konden laten begrijpen zonder dat hele brokken taal
werden vertaald.
Het gebruiken en toestaan van het strategisch gebruik van de L1 van
studenten verbeterde de openheid van studenten voor het gebruik van
drama en bevorderde een betere taakvoltooiing, een van de opkomende
doelen van de studie was om te onderzoeken of het gebruik van dramapedagogiek de afhankelijkheid van de leerkracht van de leraar effectief kon
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verminderen vertaling. Er is echter nog steeds ruimte voor discussie over
het gebruik van hun L1 door de studenten, en ook over het strategisch
gebruik van de L1 door de leraar op andere gebieden die niet strikt
betrekking hadden op de les.
Gebruik van rol en karakter stelde de studenten in staat persoonlijke
meningen te delen. Een ander gebruik van de rol en het karakter dat in de
uitwisseling saillant wordt, is dat de studenten ook veiligheid voelden in
het uiten van persoonlijke meningen toen ze een personage kregen
aangeboden met problemen die moesten worden opgelost.

Bronnen, refere nties, media
Legge,M.F. (2017). Make An Impact Teaching English Through Drama.
Available at: https://www.youtube.com/watch?v=Czr_EgbeZsU
Collins,

M.

(2014).

Teaching

English

through

drama.

Available

at:

https://www.youtube.com/watch?v=uflAn-Yfi7M
TalentEdu (2010). Learning English through drama (Lesson 1). Available at:
https://www.youtube.com/watch?v=g9yzfmcshNw
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CASE STUDY 7 - NEDERLAND
Omschrijving
De casestudy is gericht op het vinden van de juiste antwoorden op de vragen:
"Hoe

personaliseer

je

onderwijs

op

maat?"

En

"Wat

zijn

de

organisatieveranderingen met betrekking tot de efficiëntie van het leerproces
van studenten door verstandige keuzes?". Het is gebaseerd op het webartikel
"Hoe organiseer je persoonlijk onderwijs?" Gepubliceerd op 28 februari 2017,
de auteur van het webartikel is een directeur van een basisschool in
Nederland (openbare instelling). Zie ook Kennisplatform voor onderwijs
(Kennisplatform voor het Onderwijs) https://wij-leren.nl/.
De doelgroep bestaat uit docenten van verschillende vakken die betrokken
zijn bij het leerplichtonderwijs, inclusief docenten vreemde talen, alsmede
hoofd van scholen en schoolinspecteurs.

Proces van de case study
Naarmate studenten hun voorkeuren voor bepaalde lesmethoden leren
kennen, zal de efficiëntie van hun leren baat hebben bij verstandige keuzes.
Zelfs voor kinderen met een gebrek aan motivatie of voor kinderen die
daadwerkelijk ongeschoold zijn, biedt gepersonaliseerd leren een oplossing;
dit omdat, afhankelijk van hun persoonlijke behoeften, de autonomie van
keuze wordt verbreed of beperkt.
Het is belangrijk om leerervaringen aan te bieden op basis van positieve
versterkingsstrategieën in een school met gepersonaliseerd leren, naast het
werken met een interne locus van controle en intrinsieke motivatie. De
introductie van persoonlijk leren hangt volledig af van de individuele student,
de kracht van zijn / haar zelfdiscipline en van de geïdentificeerde behoeften
van de leerlingen.
Aan de andere kant geven leerlingen de voorkeur aan werk dat een intrinsieke
beloning biedt (bijvoorbeeld leuk om te doen, past bij mij) en heeft een
interne locus of control (ik wil het bijvoorbeeld laten doen, ik doe het nu
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omdat ik het wil). Zoveel mogelijk zou elk individu werken met een
extrinsieke beloning (bijvoorbeeld een sticker) en een externe locus of control
(dit zou nu moeten worden gedaan en het moet worden voorkomen om op
deze manier te worden gedaan).
Van nature creëert formeel leren ook weerstand. Aangezien de beloning het
resultaat zelf is (bijv. De vaardigheid onder de knie hebben, zich realiseren
dat u iets weet), is het belangrijk dat scholen leerervaringen bieden op basis
van positieve versterkingsstrategieën met persoonlijk leren, naast het
werken met een interne locus of control (produceren ) en intrinsieke motivatie
(beloning). Wanneer ze zich concentreren op een interne locus of control,
kunnen de leerlingen worden gemotiveerd door hun eigen belang omdat ze
iets waardevols produceren, zoals een talentenworkshop, een succesvol
onderzoeksproject, de levering van een echt product dat wordt geleverd met
een beloning voor een bedrijf/klant. Empirisch onderzoek geeft sterke
aanwijzingen (De Brabander & Martens, 2014) dat intrinsieke beloning en
interne locus of control de leerresultaten zullen vergroten. Kinderen die
autonomie ervaren in hun leren, zelfvertrouwen ontwikkelen, beter kunnen
reflecteren op leerdoelen en -resultaten, en meer gemotiveerd zijn om naar
hun werk te gaan. Het theoretische kader hiervoor wordt gegeven door Ryan
& Deci (2000, 2001) en wordt de zelfbeschikkingstheorie genoemd. Door een
externe locus van controle te overwegen, kan de intrinsieke motivatie worden
gegeven door te worden geïnspireerd door de leraar, maar ook door
instructies en taken. De extrinsieke beloning kan een remediërende les zijn,
voorbereiding op een examen, empowermentstrategieën.

Inhoud, resultaten en/of impact
Om gepersonaliseerd onderwijs mogelijk te maken, moet het curriculum ook
de interne en externe locus of control bestrijken met hun bijbehorende
intrinsieke en extrinsieke motivaties. De zelfdeterminatietheorie onderscheidt
intrinsieke motivatie (motivatie die van binnenuit komt, de student is
gemotiveerd om iets te leren waarin hij/zij geïnteresseerd is) en extrinsieke
motivatie (externe prikkels zorgen ervoor dat de student gemotiveerd is,
zoals een beloning in de vorm van een hoog cijfer) en maakt duidelijk dat
“Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze
publicatie geeft alleen de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is
vervat.”

87

intrinsieke motivatie vaak betere leerresultaten oplevert. Volgens Deci &
Ryan (1985; 2000) kunnen docenten de intrinsieke motivatie verhogen als
ze

kunnen

reageren

op

drie

elementaire

psychologische

behoeften:

autonomie (de student heeft de vrijheid om een activiteit uit te voeren
volgens zijn eigen oordeel en heeft invloed op wat hij/zij doet); gevoel van
bekwaamheid (het vertrouwen dat de student moet hebben in zijn of haar
eigen kunnen); relatie en sociale solidariteit (hij connectie met de omgeving,
of vertrouwen in anderen).

Materialen en informatie van de zaak
Deci, EL, & Ryan, RM (1985) Intrinsic motivation and self-determination
in human behavior. New York: Plenum.
Ryan, RM, & Deci, EL (2000). Self-determination theory and the
facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being.
American Psychologist, 55, 68-78.
Verbeeck, K. (2010). On your own wings. Autonomy for children in
primary education. 's-Hertogenbosch: KPC Group commissioned by the
Ministry of Education, Culture and Science.

2L Vaardigheidsverbetering / aanpassing van de
techniek
Niet van toepassing.

Bronnen, referenties, media
Niet van toepassing.
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CASE STUDY 8 - NEDERLAND
Omschrijving
De

casestudy

is

gericht

op

het

uitvoeren

van

taaldiagnostiek

ter

ondersteuning van de individualisering van het onderwijs en het leren door
middel van een op de leerling gerichte benadering, en om het taalleerproces
te ondersteunen op een manier die overeenkomt met de behoeften van de
leerling. Het richt zich op de

individuele taalleerder en de (pre-)

omstandigheden die zijn/haar taalonderwijs, taalgedrag en vaardigheid
beïnvloeden.
Taaldiagnostiek in de klas is een interactief proces met als doelgroepen zowel
docenten als leerlingen.

Proces van de case study
Taaldiagnostiek omvat het werken met een brede en gedifferentieerde
taalconstructie die rekening houdt met de talen van de leerlingen (thuis- en
doeltalen, andere variëteiten, dialecten), in de context ingebedde en context
gecorrigeerde spraak, mondelinge en schriftelijke taal, discoursfuncties en
genres, informeel taal en academisch discours, verschillende aspecten van
het taalsysteem en strategieën voor het leren van talen.
De leerkracht beoordeelt of alle talen van de leerling zich goed
ontwikkelen of, als alternatief, er zijn problemen met een of meer talen
(bijvoorbeeld als de leerling mondeling taalgebruik en informele taal goed
kan managen om een brug te slaan naar geschreven discours en
academische taal, of als de basisstappen in taalontwikkeling zijn nog in
volle gang en moeten worden ondersteund).
De

leraar

concentreert

zich

veranderingen

(bijvoorbeeld

voegwoorden

tussen

op

ontwikkelingskenmerken

integratie

verschillende

en

differentiatie),

taaldimensies

en

-

evenals

(bijvoorbeeld

prosodische of semantische bootstrapping).
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Procedures

moeten niet alleen gericht zijn op competenties

en

vaardigheden die al onder de knie zijn, maar ook op die vaardigheden die
leerlingen onder de knie hebben.
Om rekening te houden met de dynamiek van taalleerprocessen, moet de
beoordeling van bekwaamheid, prestaties of prestaties in verschillende
"verzamelingen van gegevens" plaatsvinden, waarbij observatie- en
analysehulpmiddelen geschikt zijn voor dit doel omdat ze kwalitatieve
aspecten van taalprestaties integreren. en inzichten te bieden in hoe
linguïstische kennis wordt toegepast in authentieke communicatieve
taken.
Taaldiagnostiek moet worden omschreven als "beoordeling voor het leren
van talen" in plaats van als "beoordeling van het leren van talen".
Beoordeling voor leren geeft een breed inzicht in het individuele
leerproces dat vereist is door taalonderwijs in meertalige contexten.

Inhoud, resultaten en/of impact
De belangrijkste kenmerken van assessment voor leren (Little, 2009) zijn:
het is ingebed in een visie op onderwijzen en leren waarvan het een essentieel
onderdeel is; het gaat om het delen van leerdoelen met leerlingen; het is
bedoeld om de leerlingen te helpen de normen te kennen en te erkennen
waarnaar ze streven; het impliceert studenten in zelfbeoordeling; het geeft
feedback die ertoe leidt dat leerlingen hun volgende stappen herkennen en
hoe ze die kunnen nemen; het wordt onderbouwd door het vertrouwen dat
elke student kan verbeteren; het omvat zowel docenten als studenten die
evaluatiegegevens beoordelen en erover nadenken (Little, 2009, p.4f.).

Materialen en informatie van de zaak
1. Taaldiagnostiek in meertalige omgevingen met betrekking tot permanente
beoordelingsprocedures als begeleiding van leren en onderwijzen - Drorit
Lengyel, Genève, Zwitserland, 2-4 november 2010 (document opgesteld
voor het beleidsforum 'Het recht van

leerlingen op kwaliteit en

rechtvaardigheid in het onderwijs - De rol van taalkundige en interculturele
competenties ').
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2. Talen van scholing: gericht op kwetsbare leerlingen - Eike Thürmann,
Helmut Vollmer en Irene Pieper
3. Migrantenleerlingen en formele beheersing van de taal van het onderwijs:
variaties en representaties - Marie-Madeleine Bertucci
4. Kapitaliseren, activeren en ontwikkelen van meertalige en multiculturele
repertoires voor betere schoolintegratie - Véronique Castellotti en Danièle
Moore
5. Professionele ontwikkeling voor personeel dat in meertalige scholen werkt
- Jim Anderson, Christine Hélot, Joanna McPake en Vicky Obied
6. Samenwerking, management en netwerken: effectieve manieren om de
taalkundige en onderwijskundige integratie van kinderen en adolescenten
met een migrantenachtergrond te bevorderen - Christiane Bainski, Tanja
Kaseric, Ute Michel, Joanna McPake en Amy Thompson.

2L Vaardigheidsverbetering / aanpassing van de
techniek
In de vroege stadia van implementatie is het mogelijk om tijd en middelen te
besparen door hulpmiddelen te combineren. Bijvoorbeeld FörMig, een
multiniveau-systeem dat testen en formatieve beoordeling combineert, laat
zien hoe zo'n combinatie kan werken. Sommige van de basisscholen die bij
het modelprogramma betrokken waren, begonnen met het gebruik van een
gecomputeriseerde beoordelingstaak in het Duits en het Turks om de
algemene taalvaardigheid van alle voor het eerst beginnende leerlingen te
screenen

(het

Turks

was

de

dominante

immigrantentaal

en

de

eerste/thuistaal van meeste leerlingen). De taak was een aangepaste versie
van Toets Tweetaligheid, een eenvoudig te gebruiken gestandaardiseerde
test ontwikkeld door de Cito Groep in Nederland (zie www.cito.com); een
aantal kinderen kan tegelijkertijd worden beoordeeld en de computer levert
snel resultaten op. Hierna gebruikten de leraren HAVAS 5 om die kinderen,
waarvan de testresultaten zorgwekkend waren, nader te bekijken. Door een
gestandaardiseerde test te gebruiken om een totaalbeeld te krijgen, konden
de scholen hun profielanalyse, die tijdrovend en grondstofintensief is,
concentreren op die leerlingen die er het meeste baat bij hebben.
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Het toepassen van een criteriumgerichte benchmark, het gebruik van
omschrijvingen om een curriculum te koppelen, academische doelstellingen
en activiteiten in de klas zijn aantrekkelijke descriptoren om het curriculum,
de academische doelstellingen en de activiteiten in de klas te verbinden aan
leerkrachten en scholen. Door normen, criteria en verwachtingen expliciet te
maken voor leerkrachten en leerlingen, worden de genoemde doelgroepen
voorzien van een reeks richtlijnen waarop ze kunnen vertrouwen, wordt het
vermogen van leerlingen om te monitoren en zelfbeoordeling van hun
taalonderwijs verbeterd en worden ze geholpen bij het opbouwen van
identiteiten als succesvolle studenten. Het feit dat leraren vaak lage
verwachtingen hebben van leerlingen met een migrantenachtergrond kan
worden overwonnen door descriptoren te gebruiken om het curriculum, de
academische doelstellingen en de activiteiten in de klas met elkaar te
verbinden; op deze manier is de beoordeling voor het leren van een taal
verbonden met academische taaldoelen en algemene leerdoelen, waardoor
het mogelijk wordt hoge verwachtingen te behouden, omdat het de te volgen
weg expliciet maakt.
In taalkundig en cultureel divers klaslokaal is het noodzakelijk om
oplossingen te bedenken voor taaldiagnostiek en taalondersteuning die
overeenkomen met de doelstellingen, curricula en programma's van regio's,
gemeenten en zelfs individuele scholen.
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CASE STUDY 9 - VERENIGD KONINKRIJK
Omschrijving
Case study beschrijving: Toepassing van Graded Reader Library en uitgebreid
leesprogramma
Doelgroep: Engels-Engelse volwassenen, 18+ jaar, CEFR: B1
Doelstellingen: Woordenschat uitbreiden, het leren van in-class activiteiten
consolideren, onafhankelijk lezen en extracurriculair leren bevorderen
Methode uitgevoerd door: Gonzalo Galian Lopez, Eurospeak Language
School, Reading, Berkshire.

Proces van de case study
Dhr. Lopez was van mening dat de implementatie van een bibliotheek met
graduele lezers zijn klasse ten goede zou komen en hen zou helpen de
hierboven geschetste doelstellingen te bereiken.
Selectie van boeken te kiezen voor gegradueerde lezer/bibliotheek met
uitgebreide leesprogramma's
Implementatie van het "bibliotheek" -systeem met graduele lezer
Bewaking van de vaardigheid en het begrijpend lezen van de studenten
gedurende de tijd van de bibliotheek.

Inhoud, resultaten en/of impact
Een algemene toename van de eetlust van leerlingen in hun tweede taal was
dominant gedurende de periode van 18 maanden waarin de bibliotheek werd
geïmplementeerd.

Materialen en informatie van de zaak
Een selectie van 40 beoordeelde lezers, variërend in niveau van CEFR: A1 +
tot CEFR: B1 +.
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2L Vaardigheidsverbetering / aanpassing van de
techniek
Niet van toepassing.

Bronnen, referenties, media
Niet van toepassing.
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CASE STUDIE 10 - VERENIGD KONINKRIJK
Omschrijving
De volgende case study werd uitgevoerd door Dr. Candace Kelly-Hodge van
de University of Southern California. De studenten op de openbare school
waar deze casestudy plaatsvond, zijn voornamelijk vrouwelijke volwassen
immigranten met verschillende vaardigheidsniveaus die ook om verschillende
redenen proberen hun Engels te oefenen; sommigen van hen zijn al jaren in
het land en anderen zijn pas net aangekomen. Sommige studenten willen
graag universiteiten in de Verenigde Staten, anderen willen beter met hun
kinderen kunnen praten, anderen willen in de samenleving communiceren en
weer anderen, mensen met korte reizen, willen alles leren wat ze kunnen in
slechts een enkele weken of maanden. Bovendien verandert de grootte van
de klas vaak afhankelijk van de dag van de week, omdat het niet nodig is dat
de studenten elke dag arriveren. Dus op een dag kun je een groep studenten
hebben en de volgende dag een nieuwe groep studenten.
Gedurende de eerste observaties en lessen van Kelly-Hodge merkte ze op dat
ze kon zien dat wanneer de gastdocent de vocabulaire of instructies niet
voldoende ondersteunde, uitlegde, modelleerde of voorliet, de beginnerstudenten veel moeite hadden om de relevante inhoud bij te houden, terwijl
de gevorderde studenten leken te gedijen in de omgeving waarin de kloof
vullend was en die de interactie tussen studenten stimuleerde. Omgekeerd,
toen de leraar te steigerde, te veel instructies gaf, of over het algemeen in
een langzamer tempo werkte, leken de gevorderde studenten enigszins
verveeld en rusteloos, terwijl de beginners meer betrokken waren. Het
probleem van de differentiatie had zich dus tot de instructietijd en de activiteit
keuze van de instructeur uitgebreid.

Proces van de case study
Hoewel academische diversiteit iets geweldigs is, kan zoveel academische
diversiteit voor één leerkracht veel zijn.
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Kelly-Hodge besloot dat de beste manier om deze klas te helpen was
ongeveer de helft van de drie uur durende les te wijden aan taalcentra.
Hierdoor kan de instructeur haar geavanceerde cursusboek gebruiken om
onafhankelijke groeps- en individuele activiteiten voor gevorderde studenten
voor te bereiden, terwijl ze wat extra tijd besteedt aan het werken met de
beginnende studenten. De instructeur kan bijvoorbeeld de gevorderde
studenten laten werken via lessen op de computer (bijvoorbeeld Duolingo,
Rosetta Stone), of werkbladen uit hun cursusboek gebruiken of een spel
spelen

dat

hun

gebruik

van

het

Engels

(bijvoorbeeld

Scrabble,

kruiswoordraadsels) toepast. Door de klas op deze manier te splitsen, kon
Rebecca zich concentreren op verschillende kwesties in kleinere groepen,
terwijl ze nog steeds materialen en bronnen aanreikte om de studenten
zelfstandig te laten leren in de andere taalstations.

Inhoud, resultaten en/of impact
Ze zouden deze centra gebruiken om te werken aan geïndividualiseerde
projecten, specifieke taalproblemen oefenen, meer computerprogramma's
gebruiken, in groepen werken en in het algemeen hun gebruik van het Engels
in verschillende contexten en media verkennen. Dit zou niet alleen hun eigen
leerautonomie bevorderen, maar zou de leerkracht, Rebecca, ook meer tijd
geven om met de echte beginnersstudenten door te brengen die wat meer
tijd en aandacht nodig hebben. Als expert op het gebied van consultancy,
was Rebecca het eens met mijn idee, hoewel ze vond dat het misschien een
beetje lastig was om te organiseren, moedigde ik.

Materialen en informatie van de zaak
Gedurende de eerste observaties en lessen van Kelly-Hodge merkte ze
op dat ze kon zien dat wanneer de gastdocent de vocabulaire of
instructies niet voldoende ondersteunde, uitlegde, modelleerde of
voorliet, de beginner-studenten veel moeite hadden om de relevante
inhoud bij te houden, terwijl de gevorderde studenten leken te gedijen in
de omgeving waarin de kloof vullend was en die de interactie tussen
studenten stimuleerde. Omgekeerd, toen de leraar te steigerde, te veel
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instructies gaf, of over het algemeen in een langzamer tempo werkte,
leken de gevorderde studenten enigszins verveeld en rusteloos, terwijl de
beginners meer betrokken waren. Het probleem van de differentiatie had
zich dus tot de instructietijd en de activiteit keuze van de instructeur
uitgebreid.

2L Vaardigheidsverbe tering / aanpassing van de
techniek
Niet van toepassing.

Bronnen, referenties, media
Beattie, Kyle. (2015). Case Study: Differentiation in a Diverse Classroom.
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