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Leerkrachten uit het
volwassenenonderwijs

Uren of dagen Individueel, in duo's
of in groep

EEN VERHAAL ONTDEKKEN

Padlet of een soortgelijk instrument
voor het documenteren en delen
van de onderzochte verhalen

Ter voorbereiding moeten de
leerkrachten weten of gedefinieerd
hebben welke competenties bevorderd
of ontwikkeld moeten worden op basis
van bijvoorbeeld een
leerdoelformulering of een opdracht.
Opmerking: het is niet belangrijk dat de
competenties op een wetenschappelijk
correcte manier worden beschreven,
het moet praktisch zijn.

Verhalen en competenties selecteren

Leerkrachten vinden verhalen die kunnen
worden gebruikt om de bevordering en
ontwikkeling van geselecteerde
competenties te ondersteunen. 

WORKSHOP ACTIVITEIT 
Verhalen & competenties

selecteren



Methodologie

onder vrienden of kennissen
in de media
in de bibliotheek
in het museum
op het station
op het werk of in de vrije tijd.

Het gaat erom op ontdekkingsreis te gaan. Verhalen zijn overal te ontdekken:

Ontdekking wordt hier opgevat in de zin van een "waarneming" die kan worden doorgegeven en
bruikbaar gemaakt in de vorm van een verhaal. Op de ontdekkingstocht vinden we het verhaal zelf of
krijgen we er een suggestie voor. 

Daarna herinnert men zich de te ontwikkelen competenties en legt men verbanden tussen de gelezen,
gehoorde of geobserveerde verhalen. Als je met een partner of in een team bent, kan je tijdens of na
het ontdekkingsproces je ontdekkingen en associaties delen om elkaar te ondersteunen.

Evaluatie

Hoe zou zo'n ontdekkingsproces eruit
kunnen zien?
Welke plaatsen zou je bezoeken?
Wat past beter bij jou: eerst de definitie
van de competenties en dan de
ontdekkingsreis of andersom, d.w.z. meer
verkennend?



CONTACTEER :
 
 

storycomp@wisamar.de

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