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CARMA – wat is de doelstelling? 

Het CARMA project streeft ernaar om niet-formele leertechnieken te 

ontwikkelen, uit te testen en te introduceren in scholen als een collaboratieve 

leerstrategie om de schoolcultuur te innoveren door het gebruik van een 

inclusieve benadering die de interactie, de creativiteit en het wederzijds kennis 

opdoen tussen leraars en studenten aan te moedigen. CARMA zal 

beslissingnemers en mensen met politieke macht in het onderwijs, alsook 

leerkrachten en studenten van het secundair onderwijs betrekken.   

Meer weten 

<Leraars als sleutel tot school innovatie 

In oktober was er een Europese Workshop voor leraars in Palermo – Italië, met 

de medewerking van  25 leraars uit 7 verschillende landen. Deze 5-daagse piloot 

training had tot doel de competenties van de leraars om de niet-formele 

leertechnieken en RMA als beoordelingsmethode in hun lesgeven te ontwikkelen. 

Deze leraars promoten nu deze leertechnieken op nationaal niveau, met als 

doelstelling de bestaande lesmethodes te verrijken.   

 

Onderzoeksresultaten 
 

Het project is begonnen met een onderzoeksfase waarvoor leraren, studenten, 

ouders en andere belanghebbenden werden uitgenodigd mee te werken in een 

onderzoeksgerichte enquête rond lesgeven en collaboratieve leermethodes 

momenteel in gebruik op scholen. Bovendien, partners constateerden goede 

praktijken in collaboratief leren op scholen en verzamelden informatie over elk 

partnerland met betrekking tot vroegtijdig schoolverlaten. Resultaten worden nu 

gepresenteerd op de Educatieve Fora in elk van de partnerlanden en zullen 

binnenkort op de website ter beschikking worden gesteld. 
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