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Levensecht, eigentijds en duurzaam leren
KOGEKA wil als verstrekker van secundair

onderwijs toonaangevend zijn.

Het
verschil maken met andere scholen zullen we doen door in ons onderwijs de klemtoon te leggen op levensecht, eigentijds en duurzaam leren. Hierdoor willen we
actieve, maatschappelijk geëngageerde en zelfbewuste jonge mensen afleveren. Zij
kennen hun talenten en slagen erin op een flexibele en assertieve manier om te gaan
met veranderingen in de samenleving van vandaag en morgen.

Daarnaast weten ze
waar ze voor willen gaan -zowel op persoonlijk als op studie- en beroepsvlak- en
nemen ze verantwoordelijkheid voor hun keuzes.
Levensecht leren
Leren mag zich niet

enkel afspelen in de beslotenheid van een klaslokaal.

Leren

wordt rijker op het moment dat de relevantie voor het dagelijks leven zichtbaar
wordt.

Die relevantie kunnen we als leerkracht aantonen door de leerling in een
reële werksituatie te plaatsen, door projectgestuurd onderwijs - dat realistische
situaties simuleert en bestudeert- te realiseren, of door de realiteit in de klas binnen te halen. Levensecht leren impliceert dat de lerende beroep kan doen op vrij
toegankelijke leerstof en dat de leraar in zijn didactiek kansen biedt om deze
vorm van leren als volwaardig te integreren in het onderwijsgebeuren.

Moderne
technologie biedt heel wat mogelijkheden voor levensecht leren, net als de samenwerking met externe lerenden of experten.
Eigentijds leren
Naast de vakinhouden

en vakoverschrijdende vaardigheden die worden voorge-

schreven door de verschillende leerplannen specifiek voor een studierichting, willen onze scholen hun leerlingen een aantal ‘competenties voor de

21ste eeuw’
laten verwerven. Dit gebeurt niet in een apart vak, dus betekent het geen extra stu-

diebelasting voor de leerlingen. Het zit ‘m in de manier waarop we de leeromgeving
inrichten, dus het leren van de leerling mee vormgeven.

Steeds proberen we leerlingen uit te dagen om hun communicatieve-, ICT- en socio-culturele vaardigheden
in praktijk te brengen. Creatief, kritisch en probleemoplossend denken en handelen
zijn talenten waarin we onze leerlingen willen laten groeien. We stimuleren deze
belangrijke vaardigheden door werkvormen als zelfsturend, begeleid zelfstandig
of coöperatief leren. We spreken hier van blended learning: een door technologie
ondersteunde doelgerichte, inspirerende en stimulerende leeromgeving, gekenmerkt
door plaats- en tijdonafhankelijk leren. Open staan voor en actief meewerken aan
doelgerichte onderwijsinnovatie is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen
komen tot eigentijds leren.

Het gebruik van ICT is hierbij niet meer weg te denken.
Meer nog: ICT krijgt in toenemende mate een ondersteunende rol bij het leren.
Duurzaam leren
Onze scholen willen dat hun leerlingen tot duurzaam leren komen. Dit duurzaam
leren is heel wat meer dan enkel grondig vakinhouden verwerven. Bij duurzaam leren leert de lerende ook over de eigen leerstrategie, over hoe hij de zaken anders
of beter had kunnen aanpakken, over zijn kwaliteiten en werkpunten. Het helpt hem
bij zijn studie- of beroepskeuze. Het stelt hem in staat zijn talenten te identificeren
en volop in functie daarvan te kiezen. Duurzaam leren draagt bij tot de algemene vorming, waardoor de lerende een zelfbewust, gelukkig en dus sterk persoon
wordt.
Natuurlijk vallen levensecht, eigentijds en duurzaam leren voor een groot stuk
samen. Wanneer er geleerd wordt met aandacht voor de relatie tussen het geleerde en de werkelijkheid én met aandacht voor zelfreflectie en -sturing, dan zijn
we niet enkel bezig met de realisatie van een leerplan, maar ook met de verwezenlijking van ons opvoedingsproject. Daarnaast werken we hierdoor aan eigentijds
onderwijs door onze leerlingen klaar te maken… niet enkel voor de maatschappij
van vandaag maar ook voor die van morgen.

