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Op vrijdag 30 oktober vindt het Congres

Samenspraak in het onderwijs is ook:

Levende Talen plaats – het jaarlijkse

opleiden tot burger, in dialoog gaan,

evenement dat tot nu toe bekend stond

elkaar leren kennen, elkaars cultuur ont-

als de Landelijke Studiedag. Niet al-

dekken en leren waarderen. We zorgen

leen de naam is nieuw, ook de locatie

dat onze leerlingen intercultureel vaardig

is veranderd. Het congres vindt dit jaar

worden om zo uit te groeien tot verant-

plaats in congrescentrum ReeHorst in

woordelijke burgers in een multiculturele

Ede, op loopafstand van het station Ede-

samenleving.

Wageningen. Maar onder de huidige om-

Bovendien hebben taaldocenten

standigheden verkent de congrescom-

in de afgelopen maanden ook onder-

missie ook de mogelijkheid om er dit jaar

vonden welke kansen online onderwijs

een online congres van te maken.

biedt. De organisatie heeft daarom

Het thema dit jaar luidt Taal is

besloten om de vorm van het congres

samenspraak. Spraak is de oorsprong

(deels) af te stemmen op deze ontwik-

van taal, en taal is de motor van soci-

keling. Momenteel wordt bekeken hoe

aal verkeer. We kennen begrippen als

congresdeelnemers via video’s, kennis-

toespraak, aanspraak, afspraak, inspraak,

clips en gestreamde activiteiten ‘online

opspraak, maar uiteindelijk is alles samen-

in samenspraak’ kunnen gaan, zodat zij

spraak: mensen die taal gebruiken om te

ook in de anderhalvemetersamenleving

communiceren.

van alle nieuwe geluiden, inhouden en

Samenspraak is een belangrijk doel

didactiek kunnen profiteren.

van het communicatief taalonderwijs op

Dit jaar zal de auteur Murat Isik

school. We leren onze leerling spreken in

’s ochtends het congres openen. De

interactie: zo echt mogelijk en doelgericht

uitreiking van het Europees Talenlabel

– spreken, presenteren en gespreksvaar-

vindt in de middag plaats; Ionica Smeets,

dig worden. Gesprekken zijn ook deel

hoogleraar wetenschapscommunicatie,

van onze didactiek: we voeren onderwijs-

sluit de dag af.

leergesprekken en feedbackgesprekken.

Geïnteresseerd

in

het

(online)

We laten leerlingen leren in interactie en

Congres Levende Talen? Meer informatie

spreken over de leerstof en de aanpak van

is te vinden op <www.levendetalen.nl>

hun taken. Leren in samenspraak!

en Facebook Levende Talen.
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