OPSOMMING: PROGRAM 2: Radio Tygerberg-onderhoud met Warda Conrad

In deel twee van Warda Conrad se radio-onderhoud, som gesoute
onderwysaanbieder, Neville Goliath, bondig die hoogtepunte van die eerste
program op voordat hy voortgaan met sy insiggewende ondervraging.
In hierdie program word Waardes in Onderwys beklemtoon. Conrad praat
omvattend oor die onderwerp en wat die Wes-Kaap Onderwysdepartement
(WKOD) aangespoor het om daarop te fokus. Sy ontmasker op interessante
wyse die sienswyse dat waardes aan leerders “geleer” kan word, maar voer
aan dat mens eerder die waardes moet “uitleef” en die leerders aan die
gesprek daaroor blootstel. Sy verduidelik voorts nougeset hoe die WKOD die
gesprek oor waardes aanprys deur dit gelyk te stel aan sy eie transformasie na ŉ
waardesgedrewe organisasie, deur onder meer sy eie ses kernwaardes te
identifiseer, aan te neem en te demonstreer en ŉ waardesgedrewe tema aan
elke opeenvolgende akademiese jaar toe te wys, byvoorbeeld die Jaar van die
Onderwyser, Jaar van die Leerder, ens. Kortom beskou Conrad Transformeer om
te Presteer (T2P) as ons “uitleef” van waardes wat die toon aangee aan
skoolgemeenskappe om in gesprek te tree oor enige van die waardes van hulle
keuse.
Conrad bevestig voorts in groot besonderhede hoe om waardes te gebruik om
maatskaplike euwels soos afknouery, geweld, swak dissipline teë te werk, maar
ook hoe om uitdagings soos verskeidenheid en inklusiwiteit te aanvaar, en veral
die noodsaaklikheid dat alle rolspelers gevoelig en dapper moet wees as ons
ernstig is daaroor om die WKOD se onwrikbare visie van gehalteonderwys vir
elke kind, in elke klaskamer, in elke skool, in die provinsie te verwesentlik. Die
onderhoud sluit af met omvattende leiding aan ouers oor hoe hulle (en
opvoeders) kan help met die waardesgesprekke asook die verskaffing van
besonderhede oor met wie daar in aanraking gekom kan word oor verdere
inligting.
Let asseblief op: Sedert die opname van die podcasts het party van die
kontakpersone en hulle inligting verander. Verwys asseblief na die “Contact
Information”-afdeling van ons webblad. Kyk die skakel hieronder:
https://wcedonline.westerncape.gov.za/transform-perform-contact-information

