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1. Historiografische keuzes

1.1. Vier hoofdthema's in plaats van honderden namen en datums 

Dit leerboek volgt de benadering van de wereldgeschiedenis (of mondiale geschiedenis) waarvan de 

basisfilosofie kan worden samengevat door een zin van de Franse denker Edgar Morin: "Het is 

noodzakelijk om een manier van leren aan te moedigen die algemene, fundamentele problemen kan 

begrijpen en voeg er gedeeltelijke, afgebakende kennis aan toe. Dit is een groot probleem en wordt 

altijd verkeerd begrepen."1   

In de mondiale geschiedenis wordt de focus verlegd van de scheiding in nationale of lokale 

geschiedenissen, typisch voor de traditionele benadering, naar een algemene menselijke 

geschiedenis die de onderlinge verbanden verklaart, waardoor vrouwen en mannen relaties met 

elkaar zijn aangegaan, en de verschillen in de manier van leven, d.w.z. de politieke, economische en 

culturele verschillen die verschillende menselijke groepen gelijktijdig hebben ontwikkeld.

Dankzij deze benadering wil dit leerboek niet alleen nationalisme overwinnen (een probleem dat 

altijd aanwezig is in schoolteksten), maar ook de meest geëvolueerde vorm ervan: eurocentrisme. 

Zoals de auteurs in hun inleiding zeggen: "Geschiedenisboeken zijn meestal de geschiedenis van 

Europa en zijn relatie met "de rest van de wereld'. Dit boek neemt een sterk niet-eurocentrisch 

perspectief: het centrum is niet Europa. Dit boek beschouwt de geschiedenis van de mensheid als 

het resultaat van interacties, conflicten en verbindingen op verschillende niveaus."

Zo'n keuze impliceert dat de namen van individuen en de data van individuele gebeurtenissen aan 

belang verliezen, ten gunste van een benadering die een chronologie met aandacht voor de mensheid 

in zijn geheel verbonden worden met de geschiedenis van de vier hoofdthema's die fundamenteel 

zijn voor de ontwikkeling van de menselijke geschiedenis. De vier thema's die oorspronkelijk in het 

Get Up and Goals-project waren opgenomen, zijn door de auteurs van het leerboek opnieuw 

geformuleerd om ze relevanter te maken voor het historische verhaal. In het bijzonder wordt in de 

geohistorische tekst het thema klimaatverandering verwoord als 'Mensen veranderen de natuur'; 

op dezelfde manier wordt mondiale migratie daar vertaald als 'Mensen in beweging'; de 

thema's ongelijkheid tussen en binnen landen en genderongelijkheid in het Get Up and Goal-

project zijn in dit leerboek te vinden als 'Sociale organisatie ongelijkheid'. Het thema 

'Wereldbeelden' is door de auteurs in dit leerboek als aanvulling opgenomen en heeft geen overeen-

komstig element in het oorspronkelijke project.
1 Morin E., Le sept savoir nécessaire à l’éducation du future, Parijs, UNESCO, 1999. 



Het leerboek bestrijkt een zeer lange periode: door middel van zijn drie delen vertelt het verhaal 

zich over de periode van de beweging van homo sapiens buiten Afrika tot de 21e eeuw. 

Zoals de auteurs uitleggen2, gaat deel 1 uit 70.000 VGT ("Vóór de Gemeenschappelijke Tijd", een 

bewoording die de voorkeur heeft boven v.Chr. omdat het geen connotaties heeft die verwijzen naar 

een enkele religie) tot 1000 GT. ("Gemeenschappelijke Tijd"); deel 2 gaat van 1000 GT tot 1870; 

deel 3 van 1870 GT tot de 21e eeuw.   

Het eerste deel richt zich op het verleggen van grenzen, te beginnen met de landbouwgrens, en 

beschrijft het proces dat leidt tot het ontstaan van rijken en steden. Het tweede deel vertelt het 

verhaal van de verbinding tussen de verschillende grenzen en het ontstaan van het eerste 

intercontinentale handelssysteem. Het derde deel behandelt de intensivering van een steeds 

complexer systeem van grenzen op onze hele planeet.

Elk deel is verdeeld in drie chronologische hoofdstukken. Elk hoofdstuk begint met een algemeen 

overzicht, gevolgd door de vier globale thema's waarop het boek is gestructureerd. Deze organisatie 

maakt het mogelijk om vergelijkingen, systemen, verbindingen en netwerken relevant te maken in 

plaats van historische transformaties als individuele onderwerpen te presenteren. In feite beslaat elk 

hoofdstuk vier keer dezelfde historische periode, waarbij vier verschillende reeksen thema's, 

kwesties en problemen worden geanalyseerd.

De thema's die in het leerboek zijn opgenomen, zijn:

1) Mensen veranderen de natuur

Dit thema vertelt de vele manieren waarop menselijke samenlevingen zijn ontstaan, uitgebreid,

bloeiden en vergaan door het gebruik en de productie van buitenmenselijke natuur. In verschillende

delen van de wereld en op verschillende manieren hebben mensen de natuur opnieuw gemaakt door

middel van sociale formaties: ze hebben haar uitgebuit, getransformeerd, opnieuw geconfigureerd

en vernietigd. Het is een centraal menselijk vermogen om opnieuw uit te vinden, te reconstrueren, te

communiceren, te creëren, te veranderen en te vernietigen.

2) Mensen in beweging

Het tweede thema belicht de uitbreiding en verkorting van menselijke populaties. In de eerste plaats

verwijst het naar de seculiere bevolkingsgroei die wordt gereguleerd door geboortebeperking, sterfte

en levensverwachting. De uitbreiding is ook ruimtelijk en dus gerelateerd aan menselijke beweging.

Migratie is een van de meest consistente activiteiten in de menselijke geschiedenis. De geschiedenis

van de mensheid is een geschiedenis van een onmetelijk aantal migraties.

2 In deze passage hebben de redacteuren een deel van de inleiding van C. Bernardi en E. Vanhaute aangepast en de 
structuur ervan gedeeltelijk gewijzigd



3) Sociale organisatie en ongelijkheid

Dit thema richt zich op samenlevingen en hoe ze zijn gebouwd, georganiseerd, beheerd,

gecontroleerd en bestuurd. Dit is de geschiedenis van hoe sociale hiërarchieën zijn gevormd, zodat

een klein deel van de mensheid over de meerderheid van de mensen kon regeren. Deze hiërarchieën

werden geconstrueerd langs de lijnen van geslacht (bijvoorbeeld man en vrouw), klasse

(bijvoorbeeld elites en armen) en ras (bijvoorbeeld zwart en wit), maar ook door in- en uitsluiting

(lidmaatschap van staten bijvoorbeeld).

4) Wereldbeelden

Thema vier behandelt verbeeldingsdaden, met overtuigingen, kijk op de wereld en idealen die

mensen door de geschiedenis heen hebben gecreëerd. Menselijke groepen creëerden religies,

volgden mythen en ervaarden geesten. Ze deelden dezelfde ideeën en overtuigingen, en deze ideeën

en overtuigingen brachten hen naar plaatsen van aanbidding of dreven hen ertoe te vechten en te

sterven voor hun groep, koning of natie. Soms inspireerde het hen om met planten te praten om te

genezen. Ze geloofden collectief in iets en vormden hun wereld rond deze overtuigingen. Deze

overtuigingen werden niet gegeven; ze waren sociaal geconstrueerd.

2. Hoe dit boek te gebruiken

2.1. Drie mogelijke manieren om het te gebruiken

De aard van dit leerboek is zodanig dat het kan worden aangenomen als het belangrijkste leerboek 

voor geschiedenisonderwijs, of het kan worden gebruikt als een hulpmiddel om een aantal 

belangrijke stappen te zetten ter ondersteuning van een ander geschiedenisboek bij het bespreken 

van brede historische kwesties (de rol van klimaatverandering in grote historische veranderingen; 

het ontstaan van internationale ongelijkheden; de rol van vrouwen in verschillende tijdperken en in 

verschillende sociale systemen ...).

De interne structuur biedt de mogelijkheid om het gebruik van het historisch-narratieve gedeelte 

(opgenomen in de grote kolom aan de rechterkant van elke pagina) te scheiden van het didactische 

gedeelte. Het eerste kan door docenten worden gebruikt als basis voor zelfstudie bij de 

voorbereiding van hun lessen, terwijl het laatste bedoeld is voor leerlingen, omdat het hun 

werkbladen, kaarten en lesideeën biedt om aan geselecteerde onderwerpen te werken, in de klas of 

in de klas. thuis. Op hun beurt kunnen kaarten en info-graphics op een derde manier worden 

gebruikt,  d.w.z. als een autonoom hulpmiddel dat op een interactief whiteboard kan worden  gepro-



jecteerd als ondersteunend materiaal om een les te geven, met behulp van ruimtelijke en temporele 

gegevens en visualisaties3.  

2.2. Een hulpmiddel om vaardigheden op het gebied van wereldburgerschap te verwerven

Een andere bijzonderheid die dit leerboek onderscheidt, is de openheid voor een diepgaande studie 

van vraagstukken op het gebied van wereldburgerschap en het opbouwen van pro-sociale en pro-

ecologische vaardigheden. De belangrijkste doelstellingen zijn echter het opbouwen van een 

empathische mentaliteit en het vermogen om opvattingen te zien die verschillen van de eigen, maar 

dit leerboek heeft ook de verdienste dat het een actieve dialoog tot stand brengt met de educatieve 

programma's van de geschiedenis van verschillende Europese landen. 

Ongeacht het gebruik van dit leerboek of van de afzonderlijke secties, het is belangrijk om de 

aandacht te vestigen op het feit dat het specifiek is ontworpen om het leren van een reeks 

vaardigheden te ontwikkelen die niet alleen van historische aard zijn, maar ook en vooral  

interdisciplinair, nuttig om te begrijpen en er naar te handelen in een mondiale samenleving.  

Het belangrijkste doel van de drie delen van dit leerboek is om boodschappen over te brengen die 

consistent zijn met het scenario dat geschetst is door wereldburgerschap, een uitdrukking die duidt 

op een internationaal wereldbeeld, met empathie en decentralisatie. Training in wereldburgerschap 

omvat het leren van respect en het leven van anderen, wederzijds begrip tussen verschillende 

culturen en het vermogen om verschillen als bronnen te waarderen.

De verhalende delen, evenals de educatieve activiteiten, mobiliseren precieze cognitieve, 

affectief-emotionele en sociaal-relationele vaardigheden die het gevoel van verbondenheid 

met de wereldgemeenschap bevorderen. Elk deel van dit leerboek is gericht op het 

bereiken van een meervoudige visie, uitgaande van andere standpunten dan de eigen, op 

medeverantwoordelijkheid; thet nastreven van doelstellingen die verband houden met vreedzaam 

samenleven en samenwerking tussen mensen wordt aangemoedigd om meer intergenerationele en 

interregionale gelijkheid te garanderen. Om ervoor te zorgen dat deze educatieve doelen worden 

bereikt, worden zowel het verhaal als de didactiek van het boek doorkruist door de zogenaamde 

leerindicatoren van wereldburgerschap (zoals hieronder zal worden gedefinieerd)4. Deze indicatoren 

kunnen worden opgevat als een reeks programmatische hoekstenen, van conceptuele referenties 

waarmee de vorming van niet-etnische denkwijzen kan worden vergemakkelijkt en bevorderd. 

3 Op de projectwebsite Get up and goals staan enkele voorstellen voor educatieve activiteiten met betrekking tot 
specifieke kaarten.
4 Leerindicatoren van Wereldburgerschap verschijnen, zij het onder verschillende namen, in het UNESCO-document 
van 2015, Éducation à la citoyenneté mondiale. Thèmes et objectifs d'appretissage, Parijs; een teken dat de noodzaak 
bevestigt om een nieuw en ongekend paradigma te gebruiken om de werkelijkheid te lezen.



Ze zijn geïdentificeerd en getest in een klassikale test5 door een groep vrije onderzoekers die 

werkzaam zijn bij de Italiaanse ngo Centro Volontari per il Mondo (CVM), mede dankzij de 

samenwerking met exponenten van belangrijke universiteiten.

De meest terugkerende Leerindicatoren van Wereldburgeschap (vanaf nu LW's) in dit leerboek zijn:

 Decentralisatie, het vermogen om verschillende standpunten tegelijk in overweging te nemen en

te beseffen dat anderen de werkelijkheid op een andere manier zien; deze LW wordt op de eerste

pagina's van elk hoofdstuk geplaatst, met korte verhalen getiteld 'Stel je voor', die de lezer

aanmoedigen om het perspectief van de protagonisten van de context en de

historische referentiescenario's over te nemen;

 Transcalariteit, de overgang van een lokaal naar een globaal perspectief en vice versa, veronder-

stelt relaties van wederzijdse afhankelijkheid erkennen en begrijpen dat elke actie effecten op

verschillende tijden en plaatsen teweegbrengt; veel kaarten die bijvoorbeeld betrekking hebben

op internationale menselijke mobiliteit, geven de voorkeur aan activiteiten die het mogelijk

maken om bewust te worden van hoe de migratie van een groep van hier gevolgen heeft voor een

ruimtelijk en vaak tijdelijk ontheemd elders;

 Chrono-ruimtelijkheid, waarbij het verleden en het heden met elkaar worden verbonden, de

wortels van het heden in het verleden worden gevonden, zich bewust zijn van de verschillende

plaatsen waar gebeurtenissen en processen plaatsvonden; zo gaat bijvoorbeeld de verdieping van

de slavernijproblematiek in het verleden van de eerste rivierbeschavingen gepaard met een

reflectie over de huidige vormen van slavernij in verschillende delen van de wereld

en gerelateerd aan de economische, seksuele, arbeidsomgeving, enz .;

 Discontinuïteit, die het mogelijk maakt om een proces te identificeren en onverwachte verande-

ringen te herkennen, in het besef dat dit niet noodzakelijk tot vooruitgang leidt of dat het nood-

zakelijkerwijs lineair is; zo wordt bijvoorbeeld de komst van de industriële revolutie in Europa

behandeld met al zijn negatieve gevolgen in termen van milieueffecten, die op de lange termijn

de oorzaak zullen worden van klimaatverandering en verslechtering van de luchtkwaliteit;

 Processualisme, d.w.z. de erkenning van dynamiek, van de voortdurende en onvermijdelijke

transformatie van de werkelijkheid, die getuigt van de originaliteit van elk proces, maar ook van

zijn potentiële omkeerbaarheid; het fenomeen van de geleidelijke uitputting van minerale

hulpbronnen wordt bijvoorbeeld tegelijkertijd gepresenteerd met het besef van de mogelijkheid

om de versnelling van hun exploitatie te verminderen door gebruik te maken van hernieuwbare

energiebronnen of door iemands persoonlijke levensstijl te veranderen met een ander met een

minder significante energie-impact ;

5 De resultaten van deze experimenten zijn te raadplegen op http://www.cvm.an.it/italia-e-europa/educazione-alla-
cittadinanza-mondiale-2/. 



• Verantwoordelijkheid houdt handelen en werken aan verandering in, d.w.z. keuzes maken met

respect voor de natuur, andere mensen die in onze huidige tijd leven en de toekomstige

bewoners van de wereld; deze LW grijpt bijvoorbeeld in door de correlatie tussen het verlies

aan biodiversiteit en de voedingsstijl op basis van vleesconsumptie te benadrukken, en de

leerling te begeleiden om gevestigde gewoonten in vraag te stellen en te veranderen.

In de afgelopen jaren heeft het actieonderzoek ontwikkeld door de ngo's die de effectiviteit van deze 

indicatoren in de klas hebben getest, ze gekozen als de hoekstenen waarrond de constructie van 

wereldburgerschapsvaardigheden bij studenten van alle leeftijden zou moeten draaien. Om deze 

reden is het belangrijk om hun adoptie en implementatie door alle leraren aan te moedigen, die ze 

kunnen begrijpen als structurele referenties in hun onderwijsplanning. Aangenomen wordt dat de 

systematische aanwezigheid van LW's in schoolboeken een grotere consistentie van educatief-

didactische voorstellen met het opbouwen van nieuwe denkwijzen zou garanderen. En tot slot wordt 

gedacht dat de effectiviteit van dergelijke gerichte onderwijskeuzes zou toenemen als ook het 

onderwijsschema van leerboeken op deze indicatoren zou zijn gebaseerd. Deze redenen 

motiveerden de keuze voor een interactie tussen het narratieve deel van het leerboek en een reeks 

educatief-didactische activiteiten op basis van LW's.

Met het oog op de noodzaak om hun educatieve waarde expliciet te maken in de constructie van 

vaardigheden en competenties op het gebied van wereldburgerschap, worden enkele voorbeelden 

geïllustreerd die zijn ontleend aan de drie delen van het leerboek en verzameld zijn rond de 

indicator die dominant is in die specifieke activiteit. Er dient te worden gespecificeerd dat het sterk 

interdisciplinaire profiel van elke LW de aanwezigheid van zelfs meer dan één indicator herkenbaar 

kan maken in eenzelfde didactisch voorstel.

Een laatste voorafgaande overweging bij de illustratie van de activiteiten betreft hun 

eigenaardigheid van polysemisch zijn, in de zin dat ze zo zijn gestructureerd dat ze meer en 

verschillende onderzoekspaden openen en geen enkel antwoord geven binnen de tekst. Als deze 

eigenaardigheid enerzijds het mogelijk maakt om de verschillende leerstijlen en de verschillende 

gevoeligheid van elke leraar te respecteren, is het anderzijds consistent met de bedoeling om het 

idee van polycentrisme en circulariteit over te brengen dat aan de basis ligt van dit leerboek. 



2.3. Voorbeelden van onderwijstrajecten

Hoewel niet uitputtend, worden hieronder enkele educatieve activiteiten geïllustreerd die uit de drie 

delen zijn gehaald en gegroepeerd volgens het uniformiteitscriterium van de LW's waarop elk ervan 

is geïnspireerd. Omwille van de duidelijkheid wordt de beschrijving voorafgegaan door een 

algemeen overzicht, dat het gebruik van de activiteiten door de docenten vergemakkelijkt en 

interpretatiesleutels biedt om vergelijkbare mogelijkheden te identificeren in andere voorstellen die 

niet in deze suggesties zijn opgenomen. De referenties naar de delen van het boek en hoofdstukken 

van de activiteiten zijn aangegeven.

*** 

2.3.1. Decentralisatie 
Titel van de activiteit Oude Kalenders 
Positie Deel 1; Hoofdstuk 3. 
Doel van de activiteit Om meer verschillende tijdmeetsystemen te kennen, overeenkomsten en verschillen te ontdekken, 

deel uit te maken van de gemeenschap en te begrijpen dat het eigen tijdmeetsysteem slechts een van 
de vele mogelijke andere is.

Verschil met traditionele 
activiteiten met een 
vergelijkbaar doel  

Activiteiten gericht op tijdmeting die gewoonlijk in studieboeken aanwezig zijn, houden slechts 
rekening met een enkel tijdreferentiesysteem, over het algemeen dat van de groep waartoe men 
behoort per geografische (land en / of regio van de wereld), cultureel, economisch ('ontwikkelde' 
regio's), criteria van de periode waarin men leeft.

Consistentie met de 
constructie van wereld- 
burgerschapsvaardigheden

Deze activiteit moedigt de leerling aan om zich bewust te worden van de veelheid aan standpunten 
en de niet-centraliteit of exclusiviteit van zijn / haar eigen standpunt: dit bevordert een houding van 
erkenning van de ander en respect voor zijn / haar diversiteit.

Referenties met vergelijkbare 
activiteiten in het boek

Deel 1, Hoofdstuk 3, Het belastingsysteem; Deel 1, Hoofdstuk 3, De ontwikkeling van de wiskunde. 

Mogelijke ideeën. De activiteit kan in twee fasen worden ontwikkeld. De eerste, gericht op het 

bevorderen van de kennis van het bestaan van meer verschillende tijdreferentiesystemen, is 

gestructureerd op basis van de verzameling, in een kruistabel, van de informatie in de bijschriften 

bij elke kalender en op de vergelijking met de voorgestelde criteria (aantal dagen, plaats van creatie, 

enz.). De tweede fase, gericht op het stimuleren van de vaardigheden t.a.v. decentralisatie die 

functioneel zijn voor de constructie van burgerschapscompetenties, zou de studenten kunnen 

uitnodigen om zichzelf te beschouwen als behorend tot een van de groepen die de kalenders hebben 

gemaakt (Egyptenaren, Maya's, Sumeriërs, enz.) en tijdelijke verwijzingen naar de locatie van 

gebeurtenissen en verschijnselen in hun leven beschrijven (geboorte, begin van de schoolcarrière, 

enz.). Een ander verzoek zou kunnen zijn om een debat in de klas te beginnen, om kritieken te 

ontdekken in het tijdmeetsysteem dat door de groep wordt gebruikt en niet in andere agenda's wordt 

aangetroffen. Deze activiteit verbetert de vaardigheden t.a.v. decentralisatie die inherent zijn aan het 

werkvoorstel door de methode van een debat6 dat, vanwege zijn kenmerken, de doeltreffendheid 

verhoogt met betrekking tot het verwerven van burgerschapsvaardigheden. 

6 https://www.tecnicadellascuola.it/cose-la-metodologia-didattica-chiamata-debate 



Titel van de activiteit Turkse vluchtkaarten 

Positie Deel 2; Hoofdstuk 1. 
Doel van de activiteit De rol van de cultuur van iemands gemeenschap in het licht van de werkelijkheid erkennen, 

nadenken over de relatieve aard van standpunten en het belang van het begrijpen van het standpunt 
van anderen om een dialoog op te bouwen.

Verschil met traditionele 
activiteiten met een 
vergelijkbaar doel  

De kaarten die algemeen verkrijgbaar zijn in klaslokalen en die worden gebruikt bij  onderwijs-
activiteiten, bevatten geen producten die zijn gemaakt door 'empirische' cartografen (zoals van de 
zeerover Piri Reis) van culturen en oorsprong die verschillen van de eigen, volgens de criteria van 
tijd, ruimte en, in dit geval, ook cultuur. 

Referenties met vergelijkbare 
activiteiten in het boek

Deel 1, Hoofdstuk 1,  Jager-verzamelaars in het heden; Deel 1, Hoofdstuk 2, Negatieve gevolgen 
van landbouw; Deel 1, Hoofdstuk 3, Slavernij vandaag.

Mogelijke ideeën. Bekijk de afbeeldingen van de steden Alexandrië en Pescara, vergelijk ze om 

overeenkomsten en bijzonderheden te ontdekken. De vergelijking moet worden geleid door de 

docent om een reflectie te genereren over de invloed van culturele en cognitieve factoren in de 

representaties op de kaarten. Hierbij moet worden opgemerkt dat stedelijke gebouwen in beide 

gevallen bolvormige daken hebben, typerend voor de islamitische cultuur van Piri Reis, de auteur 

ervan, hoewel geen van de twee steden destijds werd gedomineerd door moslims. Zelfs gezien het 

cognitief-ruimtelijke aspect van de afbeeldingen, zijn decentralisatie-elementen interessant: beide 

nederzettingen zijn afgebeeld terwijl ze vanaf de kust naar hen kijken. De keuze van dit perspectief, 

waarschijnlijk vanwege het feit dat de waarnemer een zeerover en een zeevaarder was, vereist dat 

waterlopen afgeplat lijken, gebouwen vervormd en de volgorde van perspectief verstoord. Zo zijn 

de palmbomen op de eerste kaart zo groot als de heuvels, waarop een islamitische vlag wappert. 

Titel van de activiteit Vrouwen staan op tegen ongelijkheid
Positie Deel 2, Hoofdstuk 2. 
Doel van de activiteit 

Verschil met traditionele 
activiteiten met een 
vergelijkbaar doel  

Referenties met vergelijkbare 
activiteiten in het boek

Consistentie met de 
constructie van wereld-
burgerschapsvaardigheden

Deze activiteit wekt bij de leerling het besef van het bestaan van manieren om de werkelijkheid te 
lezen die anders zijn dan de eigen, en bevordert het vermogen om zijn eigen visie op de wereld te 
coördineren met die van anderen die ruimtelijk, cultureel en tijdelijk ver weg zijn.

In schoolboeken wordt de kwestie van sociale opstanden over het algemeen alleen vanuit een 
mannelijk standpunt behandeld. Er wordt geen melding gemaakt van de bijdrage van de 
vrouwelijke component van de samenleving, die dat wel heeft gedaan onbetwistbaar een essentiële 
rol gespeeld in alle politieke en sociale opstanden in elke regio van de planeet en te allen tijde, 
inclusief die van de Wereldoorlogen. Even zeldzaam is de reflectie over genderstereotypen en de 
effecten die deze hebben in relatie tot gelijkheid en sociale rechtvaardigheid.

Deel 3, Hoofdstuk 1, De reis van de verdoemden; Deel 2, Hoofdstuk 2, Het debat in 
Valladolid: Deel 2, Hoofdstuk 3; Van handwerk tot machines. 

Bevordering van de kennis van genderstereotypen en de rol van vrouwen in strijd en/of manifes-
taties gericht op het verminderen van sociale ongelijkheid; bevorderen van het belang van het 
observeren van historische gebeurtenissen vanuit verschillende gezichtspunten en het overwinnen 
van een vaststaand denken.

Consistentie met de 
constructie van wereld-
burgerschapsvaardigheden

Het voorstel nodigt uit om na te denken over de marginaliteit die vrouwen in de loop van de tijd 
heeft gekenmerkt, die vaak werden uitgesloten van elk verhaal. Een verschuiving naar het 
standpunt van vrouwen, de erkenning en het respect van alle leden van de menselijke gemeenschap 
wordt toegeschreven aan reflectie over genderstereotypen.



Mogelijke ideeën. Het lezen van de historische bron, het begrip ervan en de analyse door de 

voorgestelde meerkeuze-oefening zijn activiteiten die de decentralisatie van de leerling begunstigen, 

die de gelegenheid heeft om zichzelf te meten aan een ongebruikelijk en niet-gepubliceerd 

perspectief van de vertelling van de strijd van die tijd. Het vermogen om een ander perspectief dan 

het eigen perspectief in te nemen, kan worden gedaan door leerlingen te vragen zich voor te stellen 

als Joanna Ferrour, de hoofdrolspeler van de historische bron, om de opstand die ze leidde vanuit 

haar eigen standpunt te vertellen. Doen alsof je in andermans schoenen staat, is altijd een goede 

strategie om te wennen aan het zien van de werkelijkheid door de ogen van anderen over te nemen. 

Titel van de activiteit Een dag zonder elektriciteit 
Positie Deel 3, Hoofdstuk 1. 
Doel van de activiteit Alternatieve manieren om in de dagelijkse energiebehoeften te voorzien, hun geldigheid 

erkennen in termen van een lagere impact op het milieu en de acceptatie ervan bevorderen, 
een levensstijl volgen die meer respect heeft voor de natuur en anderen.

Verschil met traditionele 
activiteiten met een 
vergelijkbaar doel  
Consistentie met de 
constructie van wereld-
burgerschapsvaardigheden

In dit geval gaat het om individuele gewoonten en de concrete bijdrage van elke persoon, en 
ligt de focus op mogelijke alternatieven, niet op het probleem zelf. Decentralisatie leidt tot 
burgerschap doordat het het individu in staat stelt om afstand te nemen van de vastheid van 
zijn of haar dagelijkse gewoonten en deel te nemen aan een duurzame levensstijl.

Referenties met vergelijkbare 
activiteiten in het boek

Deel 2, Hoofdstuk 3, Technologische en werkgerelateerde innovaties. 

Mogelijke ideeën. Bij deze activiteit heeft decentralisatie rechtstreeks invloed op het individu, dat 

niet wordt gevraagd het standpunt van anderen in te nemen, maar zich in situaties en tegenover 

andere keuzes te verbeelden dan de gebruikelijke. Op deze manier wordt hij ertoe gebracht zijn 

persoonlijke mening in twijfel te trekken, de impact van bepaalde als vanzelfsprekend beschouwde 

acties en kansen te heroverwegen.

Het besef van de hoeveelheid elektriciteit die in de loop van een enkele dag wordt gebruikt, zoals 

voorgesteld in het eerste deel van de activiteit, introduceert het idee, ontwikkeld in het tweede deel, 

met betrekking tot de mogelijkheid om alternatieve bronnen te gebruiken of verschillende acties uit 

te voeren (en echter op de gebruikelijke) die geen energie nodig hebben.

De leraar kan andere wegen openen voor reflectie, bijvoorbeeld door de leerlingen te laten bedenken 

dat er in de wereld en in de geschiedenis menselijke groepen zijn die door sommigen worden 

beschouwd als 'onbeschaafde' of 'niet zo veel ontwikkelde' mensen, wier vraag naar dagelijkse 

elektriciteit is lager - en daarom duurzamer - dan wat nodig is om in "beschaafde" landen te leven, 

en dat men van deze groepen attitudes en reflecties kan leren die gericht zijn op 

verantwoordelijkheid jegens de planeet.

*** 

De kwestie van de energievoorziening wordt doorgaans gepresenteerd als een regionaal of 
mondiaal probleem, dat verband houdt met het tekort aan koolwaterstoffen, de hoge kosten 
van alternatieve energie of de risico's van kernenergie.



De reflectie over het belang van de interacties die binnen een systeem bestaan en over de 
effecten bepaald door een variatie, zelfs een kleine, verwijst naar het idee dat elk individu deel 
uitmaakt van een systeem en van een reeks systemen in relatie tot elkaar. Het gevoel deel uit te 
maken van deze netwerken bevordert een gevoel van verantwoordelijkheid en mondiaal 
burgerschap.

2.3.2. Transcalariteit-onderlinge afhankelijkheid 

Titel van de activiteit Energiestromens 
Positie Deel 1, Hoofdstuk 1. 
Doel van de activiteit Om de zichtbare en onzichtbare relaties te kennen die de elementen van een heel klein 

ecosysteem binden, het belang van elk ervan te erkennen in relatie tot het welzijn van iedereen 
en de balans van het ecosysteem zelf, het netwerk van onderlinge afhankelijkheden te begrijpen 
waarin elke bewoner van de planeet wordt ingebracht en bevordert het vermogen om zich te 
gedragen op een manier die consistent is met dit bewustzijn.

Deel 2, Hoofdstuk1, Twee handelssteden; Deel 3, Hoofdstuk 2, De Drieklovendam. 

Mogelijke ideeën. De activiteit stelt voor om het beeld compleet te maken door de rol op te nemen 

die elk afgebeeld element speelt bij het handhaven van het evenwicht van het ecosysteem. De 

uitnodiging om de aandacht te vestigen op de functie van elk onderdeel is effectiever dan de 

leerlingen te vragen om elk van hen bij naam te noemen, zoals gewoonlijk wordt voorgesteld. De 

nadruk op de bijdrage die elk element levert aan de balans van het systeem, introduceert beter het 

idee dat elk lid van een gemeenschap essentieel is voor het leven en welzijn van alle anderen. Deze 

overweging, die al veel implicaties heeft met betrekking tot wereldburgerschapseducatie, wordt 

verder ontwikkeld in de richting van verantwoordelijkheid door de vraag om voor te stellen wat er 

zou kunnen gebeuren als slechts één van de kenmerken (in dit geval zonlicht) van dit systeem zou 

variëren. De activiteit is er daarom op gericht om leerlingen te laten nadenken over het feit dat er 

onzichtbare stromen zijn die de componenten van een systeem, ogenschijnlijk los van elkaar, 

verbinden met verrassende en onverwachte relaties. Ieder mens moet er rekening mee houden dat 

elke handeling en keuze die hij elke dag maakt, deel uitmaakt van deze systemen die worden 

gekenmerkt door zeer delicate evenwichten, die op een onomkeerbare manier reageren en 

veranderen als ze respectloos worden gevraagd.

Deel 3, Hoofdstuk 2. 

Deel 3, Hoofdstuk 2, De wereldhandelsketen. 

De identificatie van de elementen waaruit een aards ecosysteem bestaat, of ze nu groot of klein 
zijn, wordt doorgaans voorgesteld als een lijst van de biotische ecosystemen die gescheiden zijn 
van de abiotische ecosystemen, ongeacht de talrijke relaties die er tussen hen bestaan. 

Verschil met traditionele 
activiteiten met een 
vergelijkbaar doel  
Consistentie met de 
constructie van wereld- 
burgerschapsvaardigheden

Referenties met vetgelijkbare  
activiteiten in het boek

Positie 
Doel van de activiteit 

Verschil met traditionele activiteiten 
met een vergelijkbaar doel  
Consistentie met de constructie van 
wereldburgerschapsvaardigheden

activiteiten in het boek
Referenties met vergelijkbare 

Vechten tegen de plastic soep 

Activiteiten in schoolboeken die reflecties voorstellen over de milieuschade die door mensen 
wordt veroorzaakt, zijn doorgaans star en vaststaand, allemaal gericht op de schade zelf en 
niet op de dynamiek die deze veroorzaakt. Evenmin benadrukken ze de verantwoor-
delijkheden van mensen en acties die bijdragen aan die milieuschade.

Titel van de activiteit 

Om het bewustzijn te bevorderen van het milieu-impact die het dagelijkse gebruik van 
plastic heeft op het mariene ecosysteem, om te begrijpen dat elk gebaar hier en nu  
dramatische gevolgen  elders kan hebben en dan binnen een onderling gerelateerd systeem.

Ook hier komt het idee van wereldburgerschap voort uit het gevoel deel uit te maken van 
een onderling afhankelijk en onderling verbonden systeem, waarin de effecten van acties 
die hier en nu worden ondernomen op een onverwachte tijd en plaats worden getoond. 
Burgerschap, transcalariteit en verantwoordelijkheid zijn met elkaar verbonden.



Mogelijke ideeën. Het voorstel is gebaseerd op het kijken naar een film, waaruit duidelijk blijkt dat 

zelfs een simpele onoplettendheid van een individu (het weggooien van een plastic zak) grote 

schade aan het mariene ecosysteem kan veroorzaken. De eisen van de activiteit mobiliseren ook 

decentralisatie, omdat ze de leerling suggereren om het standpunt van een zeebewoner en zijn eigen 

verantwoordelijkheid aan te nemen, omdat ze aandringen op de verandering van dagelijkse 

gewoonten met betrekking tot het gebruik van plastic. De effectiviteit van de activiteit kan worden 

versterkt door debatten die de leerling doen nadenken over het belang van gelijke zorg voor het 

territorium waarin hij of zij leeft en de hele planeet - of delen daarvan. Het aannemen van een 

respectvolle en verantwoordelijke houding, die ondanks de concrete visie op het milieuprobleem 

slaagt, is zeker een ideale voorwaarde om het gevoel van wereldburger te ontwikkelen.

*** 

2.3.3. Chrono-ruimtelijkheid

Titel van de activiteit De shadoef 
Positie Deel 1, Hoofdstuk 1 
Doel van de activiteit Om de diversificatie te kennen van de verschillende vormen, in tijd en ruimte, van een 

instrument voor irrigatie (zoals de shadoef), te begrijpen hoe mensen van ver hetzelfde 
probleem op vergelijkbare manieren oplossen en zo een gevoel van verbondenheid te 
bevorderen met de gemeenschap van mensen.

Consistentie met de constructie 
van wereldburgerschaps-
vaardigheden

Om de leerlingen in staat stellen om zichzelf te zien als onderdeel van de wereld-
gemeenschap met behulp van hetzelfde hulpmiddel, zij het met variaties die verband 
houden met de context, in verschillende delen van de planeet en op verschillende 
tijdstippen, om zo het gevoel van verbondenheid te bevorderen.
Deel Referenties met vergelijkbare  

activiteiten in het boek
Deel 1, Hoofdstuk 1; Brandlandbouw; De geschiedenis van de ploeg; Deel 2, 
Hoofdstuk 2, Banken door de eeuwen heen.

Mogelijke ideeën Deze activiteit presenteert een reeks afbeeldingen die vormen en toepassingen 

illustreren van hetzelfde irrigatietool, al bekend en gebruikt in het oude Egypte: de shadoef. Het 

verzoek is om elke afbeelding op de juiste manier op de kaart te plaatsen, na het lezen van het 

bijschrift met ruimtelijke en tijdelijke informatie over het gebruik van het instrument zelf. Bij het 

uitvoeren van deze handelingen realiseren de leerling zich dat gemeenschappen ver in tijd en ruimte 

vergelijkbare manieren hebben gevonden om hetzelfde probleem op te lossen dat in dit geval de irri-

gatie van gecultiveerde velden betreft. Indien goed begeleid door de leraar, heeft dit bewustzijn de 

neiging om bij de leerlingen het gevoel te bevorderen dat ze tot de wereldgemeenschap behoren, en 

leerlingen hebben de neiging om de uniformiteit van menselijke behoeften te begrijpen in de diver-

sificatie van hun antwoorden, bijvoorbeeld vanwege culturele of contextuele factoren. De leraar kan 

de activiteit voortzetten en de leerlingen vragen hypothesen te maken over hoe het gebruik van de

Verschil met traditionele 
activiteiten met een 
vergelijkbaar doel  

Mogelijke diepgaande studies van instrumenten die door oude populaties werden gebruikt 
met betrekking tot hun ruimtelijke of lineaire chronologische verspreiding, waarbij de twee 
dimensies gescheiden blijven. 



shadoef zich in de tijd heeft verspreid en zich de uitwisselingen voorstellen tussen verschillende 

menselijke groepen die dit mogelijk maakten. Daarbij wordt het onvervangbare aspect en de 

positiviteit van migratie benadrukt, waarbij ideeën, informatie en oplossingen voor soortgelijke 

problemen samengaan met de beweging van mensen.  

Titel van de activiteit Spandoeken van de internationale bewegingen van de zestiger jaren  
Positie Deel 3, Hoofdstuk 1. 
Doel van de activiteit 

activiteiten in het boek
Deel 1, Hoofdstuk 1, Economische modellen; Deel 3, Hoofdstuk 2, Grensmuren in 
de wereld 

Mogelijke ideeën. Deze activiteit is gebaseerd op het verzoek om informatie te verkrijgen uit 

bronnen die in dit geval bestaan uit foto's van spandoeken van protestbewegingen voor de 

verwerving van rechten in de jaren zestig. Leerlingen worden opgeroepen om de afbeeldingen te 

observeren, ze te decoderen om er informatie van te krijgen, en zichzelf ook te helpen met de 

bijschriften bij elke afbeelding. Het tweede deel van de activiteit vraagt om in een wereldkaart de 

plaatsen op te schrijven waar de foto's zijn gemaakt en om onderzoek te doen om andere 

manifestaties te ontdekken die ruimtelijk verplaatst zijn en zich in hetzelfde tijdsbestek voordoen als 

de voorgestelde. Bij het positioneren van de plaatsen van de foto's op papier realiseren de leerlingen 

zich dat, ondanks de verschillende uitdrukkingen en redenen die hen motiveerden, 

protestbewegingen betrokken waren bij tal van sociale groepen, die jarenlang ondanks chrono-

ruimtelijke verschillen verenigd waren. De erkenning van het bestaan van gemeenschappelijke 

behoeften op verschillende plaatsen en tijden plaatst leerlingen in de cognitieve en affectief-

emotionele toestand waarin ze zich onderdeel voelen van de wereldgemeenschap.

*** 

Consistentie met de constructie van 
wereldburgerschapsvaardigheden

Bewustmaking van de aanwezigheid, in verschillende delen van de wereld, van evene-
menten gericht op het verwerven van rechten door sociale componenten die verschillen-
de vormen aannemen in relatie tot de context, maar die verenigd zijn door gemeenschap-
pelijke bedoelingen. Dit bewustzijn kan bijdragen aan het ontwikkelen van een gevoel 
van verbondenheid met de wereldgemeenschap.
De reeks gebeurtenissen uit de jaren zestig wordt ontwikkeld en gepresenteerd met 
gebruikmaking van de temporele of ruimtelijke dimensie. 
Deze activiteit is gekoppeld aan de opbouw van burgerschapsvaardigheden, dat zich 
richt op de rechten van verschillende componenten van de wereldmaatschappij. Er is 
dan een meer impliciete referentie, van chronospatiale aard: het samengaan van de 
verschijnselen in hun verschillende uitdrukkingen bevordert, nogmaals, het gevoel deel 
uit te maken van een uitgebreide gemeenschap.

Referenties met vergelijkbare 

Verschil met traditionele activiteiten 
met een vergelijkbaar doel  



2.3.4. Discontinuïteit 

Titel van de activiteit De weg van Homo Sapiens 
Positie Deel 1, Hoofdstuk 1. 
Doel van de activiteit Bevordering van kennis van het hominisatietraject en de erkenning van de niet-lineari-

teit ervan om het bewustzijn te bevorderen dat elk proces nooit onvermijdelijk progres-
sief is, maar ook teruggang, tegenslagen, onverwachte afwijkingen en kritieken omvat.
In schoolboeken wordt het proces van hominisatie over het algemeen als lineair en 
progressief gepresenteerd, m.b.t. gewoonten, tradities, manier van kleden, ze 
weerspiegelen evolutionaire stadia die door leerlingen vaak gezien worden als 
onbeschaafd en primitief, in de ongunstige zin van het woord.

Consistentie met de constructie van 
wereldburgerschapsvaardigheden

De activiteit bevordert de erkenning van de waarde van diversiteit, gevoel van respect 
voor degenen die anders leven dan wij, en het overwinnen van stereotypen die 
worden bepaald door hoe sommige groepen tegenwoordig leven.

Referenties met vergelijkbare 
activiteiten in het boek

Deel 1, Hoofdstuk 2, Hoe wilde planten tarwe werden. 

Mogelijke ideeën. De zorgvuldige observatie van grafische informatie bevordert de ontwikkeling 

van belangrijke reflecties: ten eerste maakt het een onmiddellijke detectie mogelijk van de 

‘ongelijke’ aard van het hominisatieproces. Dit besef doet het idee van de lineariteit van de 

ontwikkeling omver, aan het einde waarvan de mens 'modern en beschaafd' zou zijn, en ten tweede 

brengt het een revolutie teweeg in het idee dat alles wat daarna komt onvermijdelijk beter is dan wat 

eraan voorafgaat. Toegepast op bepaalde technologische moderne ontdekkingen - bijvoorbeeld de 

atoombom - is dit principe geldig en interessant, voor zover het zowel het concept van vooruitgang 

als dat van ontwikkeling herdefinieert. Grafische informatie bevordert ook reflecties over de 

kwantiteit en kwaliteit van de verschillende genetische erfenissen die elk menselijk wezen in zich 

draagt, en weerlegt het idee dat ieder van ons monolithisch is, het onvermijdelijke resultaat van een 

ontwikkeling zonder struikelblokken.

Titel van de activiteit Matriarchale gemeenschappen 
Positie Deel 1, Hoofdstuk 2. 
Doel van de activiteit De kennis van het bestaan van matriarchale groepen in de wereld van vandaag 

bevorderen en de waarde ervan inzien, om te begrijpen dat vrouwen die in samenlevingen 
heersten niet alleen met het verleden is verbonden, en om seksistische ideeën te 
overwinnen die we associëren met heersers van het mannelijke geslacht.
Samenlevingen die door vrouwen worden geleid worden vaak gepresenteerd als iets van  
het verleden, alsof ze in een tussenstadium van ontwikkeling kunnen worden geplaatst, 
zeker niet de huidige die zou profiteren van de superioriteit van mannelijke heerschappij.

activiteiten in het boek 
Deel 3, Hoofdstuk 2, Vrouwen die werken aan duurzaamheid. 

Mogelijke ideeën. Door de thematische kaart van matriarchale samenlevingen te observeren, zien 

leerlingen hoe dergelijke groepen zich niet alleen in minder ontwikkelde landen bevinden, maar ook 

in landen met sterke industriële economieën, zoals Canada. Deze overweging is consistent met de 

boodschap van discontinuïteit die wordt gepromoot door de eerste en derde doelstelling van de 

activiteit. De uitnodiging om onderzoeksnieuws over matriarchale gemeenschappen nog steeds te 

zoeken en deze resultaten te delen met de andere leerlingen vraagt zelfs om een andere vorm van 

discontinuïteit, functioneel om het idee te overwinnen dat vooruitgang en welzijn het voorrecht zijn 

Verschil met traditionele activiteiten 
met een vergelijkbaar doel  

Verschil met traditionele activiteiten 
met een vergelijkbaar doel  

Consistentie met de constructie van 
wereldburgerschapsvaardigheden

De activiteit beoogt de doelstellingen van mondiaal burgerschap door bewust te zijn 
van de huidige rol van vrouwen. Om dit te doen, waardeert het hun bijdrage in relatie 
tot het welzijn van de gemeenschap, en erkent het hun managementvaardigheden, met 
respect voor hun belang. 

Referenties met vergelijkbare  



van landen met alleen mannelijke heersers. De tweede vraag beoogt aan te tonen dat er een 

duidelijke overheersing is van mannelijk management onder de gemeenschappen in de wereld. Ook 

in dit voorstel is discontinuïteit impliciet, aangezien het een reflectie opent over de effecten van de 

prevalentie van mannelijke bestuursstijlen in de huidige tijd.

                                                                           *** 

2.3.5.Verantwoordelijkheid 

Titel van de activiteit Steenkool: natuurtijd en menselijke tijd 
Positie Deel 2, Hoofdstuk 2. 
Doel van de activiteit Bewustwording van het vermogen van de mens om eeuwenoude steenkoolreserves in zeer 

korte tijd te vernietigen, om op een verantwoorde manier de grote impact op de natuur te 
begrijpen en om het gedrag te veranderen en vooruitziende keuzes te maken.

Consistentie met de constructie van 
wereldburgerschapsvaardigheden

Het voorstel roept verantwoordelijkheid op door het besef van de grote impact die elk mens 
heeft op de natuur: het roept op om bewust te zijn, om wereldburgers te zijn en in de wereld 
samen te leven met andere individuen die dezelfde rechten hebben.

Referenties met vergelijkbare  
activiteiten in het boek

Deel 3, Hoofdstuk 1, Traditionele en intensieve landbouw: effecten op de biodiversiteit. 

Mogelijke ideeën. In de geschiedenis van de mensheid is steenkool een essentiële energiebron 

geweest voor activiteiten en economische ontwikkeling. Uitgaande van de erkenning van het belang 

van deze energiebron, concentreert de activiteit zich op de discrepantie tussen het regeneratieve 

vermogen van de natuur om steenkoolafzettingen te herstellen en de snelheid waarmee mensen deze 

reserves hebben verspild. In korte tijd heeft de zinloze exploitatie van steenkoolvoorraden door de 

inwoners van enkele van de landen van de wereld - die we nu 'meer ontwikkeld' noemen - de 

mogelijkheid gedwarsboomd om deze energiebron te hebben voor de generaties die de huidige 

zullen volgen. . Al het gewicht van deze verantwoordelijkheid wordt goed vertaald en overgebracht 

door het tweede deel van de activiteit, dat bestaat uit een pagina met een reeks kleine segmenten. 

Vijfentwintig pagina's van deze segmenten komen overeen met de tijd die nodig is om 

steenkoolafzettingen aan te leggen: integendeel, slechts één van die segmenten is voldoende voor 

mensen om deze afzettingen uit te putten.

*** 

Verschil met traditionele 
activiteiten met een 
vergelijkbaar doel 

Bij activiteiten in schoolboeken wordt de kwestie van de exploitatie van hulpbronnen door 
mensen gezien als een resultaat van economische ontwikkeling en bijna als onvermijdelijk 
gepresenteerd. Er wordt geen melding gemaakt van de bestaande discrepantie tussen de 
snelheid van menselijk handelen en de lange regeneratietijden van de natuur.



Titel van de activiteit De overschrijdingsdag
Positie Deel 3, Hoofdstuk 2. 
Doel van de activiteit Het bevorderen van kennis van de kalenderdatum waarop het verbruik van hulpbronnen 

voor het jaar groter is dan de capaciteit van de aarde om die hulpbronnen dat jaar te 
regenereren en de hulpbronnen van het volgende jaar beginnen te worden verbruikt. 
Erkennend dat, als gevolg van menselijke uitbuiting, deze kalenderdatum elk jaar vóór de 
overschreden datum van het voorgaande jaar valt, om een gevoel van verantwoordelijk-
heid en gedrag te ontwikkelen dat consistent is met een duurzaamheidsscenario.

Verschil met traditionele activiteiten 
met een vergelijkbaar doel 

De relatie tussen menselijke behoeften en hulpbronnen wordt meestal behandeld vanuit 
het oogpunt van de bewoners van de planeet en niet vanuit het oogpunt van de reserves 
die steeds verder uitgeput raken, waardoor het leven van mensen na ons in gevaar komt.

Consistentie met de constructie van 
wereldburgerschapsvaardigheden

De activiteit vraagt om verantwoordelijkheidsgevoel en helpt om bewust te worden van 
de impact van individuele acties op het welzijn van de planeet en van andere mensen, 
inclusief degenen die na ons komen.

Referenties met vergelijkbare 
activiteiten in het boek

Deel 2, Hoofdstuk 1, Mensen veranderen de planeet. 

Mogelijke ideeën. De activiteit stelt voor om de grafische informatie te observeren die de 

differentiatie van de Overschrijdingsdag over de hele wereld samenvat: leerlingen wordt vervolgens 

gevraagd om te reageren op enkele verzoeken, waaronder we de identificatie van de positie van hun 

land in de grafiek, de verbeelding van de levensstijlen van de landen die eerst en / of als laatste de 

jaarlijkse middelen hebben uitgeput, een vergelijking tussen deze levensstijlen, reflecties over wat te 

doen. De activiteit bevordert individuele verantwoordelijkheid, maar zonder het individu alleen te 

laten in het besef van zijn / haar eigen verkeerde inschattingen en schattingen van de 

beschikbaarheid van middelen. In feite wordt een proactieve reflectie ingevoegd bij de laatste 

suggesties, waarin de leerling wordt gevraagd of en hoe hij zijn eigen levensstijl kan veranderen om 

deze meer consistent te maken met de behoeften van de planeet en die van anderen. 

                                                                            *** 

3. Afsluitende opmerkingen en nieuwe gebruiksmogelijkheden

De pandemie die werd veroorzaakt door de verspreiding van het COVID-19-virus vanaf januari 

2020 heeft ertoe geleid dat afstandsonderwijs (AO) moet worden toegepast en dat het moet worden 

gekozen als een tijdelijke vervanging voor klassikaal onderwijs. AO heeft de 

onderwijsleerbenadering volledig veranderd, heeft de relatie tussen leraar en leerling veranderd, 

waardoor deze laatste de kans wordt ontnomen om nieuwe kennis van leeftijdsgenoten te leren en te 

profiteren van de voordelen die voortvloeien uit de circulariteit van informatie en de vergelijking 

van standpunten .

In deze omstandigheid hebben de ondersteunende materialen die gewoonlijk in de klas worden 

gebruikt allemaal hun ontoereikendheid getoond: in het bijzonder hebben schoolboeken hun 

grenzen laten zien die verband houden met de starheid en lineariteit die ze vaak onderscheiden.



Alle onderdelen uit ons leerboek Een Wereldwijde Geschiedenis van de Mensheid bieden 

daarentegen didactische aanwijzingen die flexibel zijn en in het bijzonder:

- kaarten fungeren niet alleen als platform voor een dialoog tussen docent en leerlingen op basis 

van de vraag-stimulus en responsdynamiek, maar bieden ook veel mogelijkheden om actief 

kennis op te bouwen: uitgaande van de observatie en ondervraging van de verschijnselen die 

vertegenwoordigd zijn in hun ruimtelijke en temporele ontwikkeling, worden leerlingen 

aangemoedigd om autonome hypothesen te formuleren, een historisch-geografische 

redenering te activeren en hun persoonlijke kennis en ervaring te vergroten;

- didactische activiteiten zijn alle op een open manier gestructureerd: ze zijn niet alleen 

functioneel voor het consolideren, herstellen of versterken van kennis, maar zijn eerder gericht 

op het openen van onderzoekspaden die ruimte laten voor persoonlijke verdieping, ook 

uitgevoerd op een latere datum en autonoom ten opzichte van de onderwijsleersituatie;

- de onderverdeling naar thema's die eigen zijn aan de historische vertelling van dit leerboek is 

een ander element dat blijk geeft van flexibiliteit en de leraar in staat stelt de doelstellingen 

van de overgeleverde geschiedenis te bereiken, waardoor de interdisciplinaire en transversale 

benadering van de voorstellen wordt versterkt;

- Ten slotte garanderen webonderzoekingen de constante en systematische actualisering van 

gegevens en ontdekkingen, maar bieden ze ook kansen voor leerlingen om de methodologie 

van historisch onderzoek te controleren, waarbij ze een leidende rol spelen in de constructie 

van individuele kennis.

Gezien zijn configuratie als een flexibel en nieuw hulpmiddel, werkt dit leerboek ook samen met 

nieuwe vormen van didactiek, terwijl het trouw blijft aan zijn hoofddoel: de vorming van 

gedecentraliseerde denkwijzen aanmoedigen, met respect voor zichzelf, de ander, het punt van de 

ander. van uitzicht en van de leefomgeving, in staat om middelen in het heden te beheren, inspiratie 

putten uit het verleden om een mogelijke en duurzame toekomst op te bouwen.
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