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Contact
Vragen? Contacteer ons op kruit@enabel.be
Volg ons op sociale media via
#globalteachersacademy

Deze vierdaagse is een initatief van Kruit en
Annoncer la Couleur. Samen vormen ze het
wereldburgerschapseducatieprogramma van Enabel.
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Een vierdaagse onderdompeling
voor de wereldburgers
van morgen

Programma
Geloof jij ook dat wereldburgerschapseducatie
bijdraagt aan een meer rechtvaardige en
duurzame samenleving?

DAG 1: Waarom zijn Global Teachers belangrijk?
Een onderwijspedagoog argumenteert tijdens zijn
keynote waarom goed onderwijs wereldgericht is. Kruit

Wil jij graag je leerlingen de vaardigheden meegeven
die ze nodig hebben in de wereld van morgen?

en Annoncer la Couleur zorgen daarna dat de term
wereldburgerschapseducatie geen geheimen meer heeft

Doe dan samen met een enthousiaste groep
Nederlandstalige en Franstalige leerkrachten (in
opleiding) mee aan deze unieke Global Teachers
Academy!

voor jou. En tijdens een interactieve workshop ga je zelf
met deze inzichten aan de slag.
DAG 2: Koloniaal verleden, dekoloniale toekomst?
Om te werken aan een meer rechtvaardige en duurzame

Tijdens dit vierdaags verblijf word je uitgedaagd om op
je eigen manier naar enkele mondiale uitdagingen te
kijken en dit te vertalen naar je job als leerkracht.

wereld moeten we onze systemen en denkwijzen
dekoloniseren. Tijdens een daguitstap naar het Koninklijk
Museum voor Midden-Afrika stel je het verleden in vraag
om het heden beter te begrijpen. Je maakt kennis met de

Info en inschrijvingen op
www.enabel.be/nl/GTA

Wat kan je verwachten?
Je verblijft van 2 tot 5 november in Gîte Mozaïk, in het hart van de
universiteitsstad Louvain-la-Neuve. Deze verkeersvrije, groene
stad op een boogscheut van Brussel biedt de perfecte setting
voor een onderdompeling in wereldburgerschapseducatie.

basisideeën van dekolonisatie en krijgt praktische tips om
hier in je klas rond te werken.
DAG 3: Klimaatverandering: een mondiale
uitdaging met verschillende oplossingen?
Onderwijs is een belangrijke sleutel in het oplossen van de
klimaatproblematiek. Maar hoe breng je deze verandering
op gang in je klas? Een klimaatexpert neemt je mee

Naast het programma zijn er ook allerlei leuke activiteiten en

in het onderwerp en beantwoordt al je vragen. Tijdens

ontspannende uitstapjes voorzien. En op het einde van de dag

een interactieve workshop discussieer je met andere

kan je gezellig in de bar napraten met de andere leerkrachten!

leerkrachten en ga je zelf aan de slag.

Praktisch
Prijs: 100€ / Studentenprijs: 80€. Info over reservatie en

DAG 4: Vrede en veiligheid: voorwaarde voor of uitkomst
van een meer rechtvaardige en duurzame wereld?
De mondiale uitdagingen rond vrede en veiligheid doen
stilstaan bij democratie, mensenrechten en onze onderlinge

betalingen kan je op de website vinden.

afhankelijkheid als mens. Een expert dompelt je onder in dit

Deze vierdaagse is voor alle Belgische leerkrachten en

mee in een interactieve workshop rond het creëren van een

leerkrachten in opleiding.

democratisch en veilig klasklimaat.

Adres: Gite Mozaïk, Rue de la gare 2, Louvain-la-Neuve
Op 4 minuten wandelen van station Ottignies-Louvain-la-Neuve

thema en beantwoordt al je vragen. Je neemt deze inzichten

