Reis mee met de Expeditie
Wat zou je doen als je Kyra en Luca was?
Een scenariostudie, wat houdt dat in?
Het Expeditieteam doet onderzoek naar de leraar van morgen. De inzichten
die we als Expeditieteam tot dusverre hebben opgedaan toetsen we op
verschillende manieren. Eén daarvan is een scenariostudie waarin we leraren
en schoolleiders twee situaties rond een fictieve leraar, Kyra en Luca,
voorleggen en ze vragen hierop te reageren. De beleving van de situaties
vanuit je eigen ervaring en de inbreng van je eigen overtuigingen staan hierbij
centraal. Jouw reactie helpt ons meer te begrijpen over de manier waarop
betekenis wordt gegeven aan veranderingen in het onderwijs. We doen dit
middels een 1-op-1 (online) gesprek met jou en één van de Expeditieleden.
Waarom zou ik meedoen?
Meedoen aan de scenariostudie geeft je een moment om te reflecteren op
hoe jij reageert op veranderingen. Je wordt je (mogelijk) bewust van jouw
eigen rol en afwegingen in voor jou herkenbare situaties.
"Het is interessant om te doen. Door het bespreken van de situaties
die ik voorgelegd kreeg, moest ik mijn denkraam expliciteren. Het
maakt me bewust van mijn denken."
"Het onderzoek roept veel beelden op en ik herken de dilemma's. Ik
vond het superleuk, ik hou van de verschillende perspectieven."
Hoeveel tijd kost het mij?
Het (online) gesprek duurt maximaal 45 minuten,
en past in 1 lesuur. Voorbereiding is niet nodig.
Krijg ik een vergoeding?
Aan je deelname is een kleine vergoeding in de vorm van
een boekenbon ter waarde van 25 euro verbonden.
Waar geef ik me op?
Meld je nu aan via info@expeditielerarenagenda.nl, of persoonlijk
via een van de Expeditieleden, dan nemen we contact
met je op voor het maken van een afspraak.

Wat is de Expeditie Lerarenagenda?
Het Expeditieteam doet onderzoek naar de leraar van morgen. Maar dé leraar
bestaat niet: het beroepsbeeld is veelzijdig. Navigeren in het
onderwijslandschap is dynamisch en vraagt om het creëren van routes en
afstemming van die routes door het hele systeem van leraarschap: de leraar,
het lerarenteam, de schoolorganisatie, de lerarenopleiding en het beleid.
Hiervoor is op alle niveaus adaptief vermogen nodig. In de context van
actuele ontwikkelvraagstukken onderzoeken we hoe leraren, schoolleiders en
andere betrokkenen in het onderwijsveld betekenis geven, besluiten vormen
en nieuwe handelingsvoornemens maken.

Meer lezen over de Expeditie?
Op onze website lees je meer over onze activiteiten en producten:
https://expeditielerarenagenda.nl
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