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Opvoedkunde 312 (OPV 312)
Kwalifikasie

Voorgraads

Fakulteit

Fakulteit Opvoedkunde

Module-inhoud

Om insig te verkry van die globale konteks van die klaskamer, leerders en idees
wat onderrig word, asook die plaaslike wêreld en land waarin die klaskamer,
leerders en skool geleë is. Diversiteit en sosiale geregverdigheid en die
belangrikheid daarvan in die plaaslike en internasionale konteks, asook die
belangrikheid daarvan vir onderrig en leer word ondersoek. Deur individuele - en
groepsopdragte, word studente ingelig om die ooreenstemmende temas van
globalisering, die plek van die nasionale staat en die plek daarvan in die streeksen globale wêreld, en die rol van tegnologie en die media in die globalisering van
opvoedkunde, te verstaan. Belangrike sosiale, politieke, historiese en ekonomiese
faktore wat die klaskamer beinvloed, word ook ondersoek. Studente versamel,
organsieer en evalueer inligting krities, waardeer die waarde van diversiteit in
verskeie sosiale kontekste; gebruik probleemoplossingsvaardighede vir
leeropdragte, en kommunikeer effektiewe idees in groepsopdragte.

Modulekrediete

30.00

Programme

BA Geesteswetenskappe
BEd Grondslagfase-onderwys
BEd Intermediêrefase-onderwys
BEd Seniorfase en Verdere Onderwys en Opleiding-onderwys
BEd Vroeë Kinderontwikkeling- en Grondslagfase

Diensmodules

Fakulteit Geesteswetenskappe

Voorvereistes

OPV 112 of 122 geslaag met 40% (GS) in die ander module

Kontaktyd

4 lesings per week

Onderrigtaal

Aparte klasse vir Engels en Afrikaans

Akademiese organisasie Onderwysbestuur en Beleidstud
Aanbiedingstydperk

Semester 1

Die inligting wat hier verskyn, is onderhewig aan verandering en kan na die publikasie van hierdie inligting gewysig word..
Die Algemene Regulasies (G Regulasies) is op alle fakulteite van die Universiteit van Pretoria van toepassing. Dit word vereis
dat elke student volkome vertroud met hierdie regulasies sowel as met die inligting vervat in die Algemene Reëls sal wees.
Onkunde betrefffende hierdie regulasies en reels sal nie as ‘n verskoning by oortreding daarvan aangebied kan word nie.
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