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Teaser programma voor middelbare scholen
5 en 6 VWO
Inhoudelijke kennismaking met GRL bachelor

-----------------------------------------------------------------------------------------Leerlingen oriënteren zich tijdens hun studiekeuze
vooral op interessegebied (“iets met” psychologie of
economie). Voor leerlingen is het echter belangrijk
om te weten wat een studie precies inhoudt voordat
zij deze belangrijke keuze maken. Ons GRL teaser
programma sluit aan bij die vraag door met een
interactief gastcollege inzicht te geven in de inhoud
en de vorm van onderwijs op het University College
Fryslân (UCF).
Bacheloropleiding Global Responsibility & Leadership
Leerlingen zijn meer dan vroeger geïnteresseerd in de grote mondiale uitdagingen en
zoeken studieprogramma’s die gericht zijn op het oplossen van “echte” uitdagingen en
een bijdrage kunnen leveren aan de wereld. Dit soort uitdagingen zijn vertaald in de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, welke de basis vormen
van ons bachelorprogramma. De complexiteit van de hedendaagse uitdagingen vraagt
om duurzame oplossingen en individuen die vanuit verschillende disciplines kunnen en
durven denken. Deze vaardigheden leren wij studenten in de interactieve en uitdagende
nieuwe GRL opleiding van het UCF in Leeuwarden.
Programma bij u op school
We verzorgen een dynamisch gastcollege
waarbij leerlingen door een interactieve quiz
gemotiveerd worden om over hedendaagse
uitdagingen na te denken en daarna zelf aan
de slag
gaan
met
een
“Sustainable
Development
Challenge”.
In
groepen
behandelen
ze
verschillende
ontwikkelingsdoelstellingen en relateren deze
aan hun lokale omgeving, zoals we dat ook
op het UCF doen. Op deze manier laten we
leerlingen op een speelse en zinvolle manier
kennis maken met de inhoud van de GRL
opleiding.

Het thema van de challenge en de duur van het gastcollege bepalen we in overleg met u.
Het gastcollege kan in overleg worden ingepland in uw lesrooster, bijvoorbeeld tijdens
het vak maatschappijleer, Engels of filosofie, of een LOB les. Neem contact op met Donna
Noonan via ucf-grl@rug.nl voor aanvullende informatie.
The teaser is also available in English.

