21ST CENTURY SKILLS

AAN DE SLAG MET DE
HEUTINK TECHNIEKWERKKAARTEN
De werkwijze van onderzoekend en ontwerpend leren past bijna naadloos
in het model van 21e eeuwse vaardigheden, vaak ook 21st century skills
genoemd. Het gaat hier om vaardigheden die essentieel zijn om goed te
kunnen functioneren in de maatschappij van de toekomst. Door technologie
en digitalisering verandert onze wereld van een industriële samenleving
naar een kennis- en netwerksamenleving.
Om uw leerlingen goed voor te bereiden
op de toekomst, is het belangrijk om de
21st century skills een plek te geven in
het onderwijs. Daar zijn geen vastomlijnde
plannen voor, maar wel is er veel kwalitatief hoogwaardig materiaal beschikbaar.
Onze Techniekwerkkaarten zijn beoordeeld op de vaardigheden die aangeleerd
worden en hoe deze passen binnen het
model van 21st century skills. De onderdelen sociale en culturele vaardigheden,
zelfregulering, kritisch denken, creatief
denken en probleem oplossen hebben
een plek gekregen. De icoontjes op de
Techniekwerkkaarten geven aan welke
vaardigheden geoefend worden.
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De digitale maatschappij heeft ervoor
gezorgd dat kennis steeds sneller beschikbaar is. Als er een probleem is,
kun je via filmpjes of handleidingen snel
en gemakkelijk een oplossing vinden.

MEER WETEN: KIJK OP WWW.HEUTINK.NL

Je zou dus kunnen denken dat vakkennis
en instrumentele vaardigheden niet meer
nodig zijn, of dat de rol van de leerkracht
uitgespeeld is. Het tegendeel is echter
waar.
Leerkrachten blijven nodig om leerlingen
voort te helpen als ze vastlopen in het
proces. Door het opdoen van succeservaringen, krijgen ze meer zelfvertrouwen.
Het oplossen van complexere problemen
moet in kleine stapjes gebeuren, en
daar is een leerkracht onmisbaar bij.
Samen met de leerlingen kan hij of zij
het probleem analyseren om daarna de
juiste stappen te maken. Een kant-enklaar bouwpakketje geeft hier niet de
mogelijkheid voor, omdat het probleem
eigenlijk al opgelost is.
Met de Techniekwerkkaarten verzekert
de leerkracht zich op een simpele en
doeltreffende manier van de mogelijkheden om onderwijs te geven dat klaar
is voor de toekomst.

OOK STEAM WORDT NIET VERGETEN
STEAM staat voor Science, Technology,
Engineering, Arts and Mathematics.
STEAM laat leerkrachten nadenken over
het curriculum voor de toekomst. Omdat
het naadloos past binnen het model van
21st century skills, is het een aanvulling
op de manier van werken die leekrachten
gewend zijn. STEAM biedt de mogelijkheid om via kunstonderwijs een samenhang te creëren tussen de vakken die
nu al gegeven.

Ontwikkeld door Stichting Ontdekplek

