Docenten, teamleiders en ICT-docenten
werkzaam in het onderwijs die in korte tijd
zicht willen krijgen op de ontwikkelingen
van ICT. En tevens willen zien welke
consequenties deze gaan hebben binnen
de onderwijsorganisatie.

Tijdens deze praktische workshop worden
de beste ICT toepassingen van dit moment
besproken. Daarnaast gaan we in op de
inpact van al deze technologie en kijken we
hoe deze het eigen onderwijs kunnen
verbeteren.
In samenwerking met Flooow en ICT
leskisten.

Iedere dag worden er weer nieuwe en nog betere ICT-toepassingen
ontdekt. De vraag hierbij is hoe kunnen deze ons onderwijs verder
verbeteren.
Tijdens deze ‘Inspiratie-bar’ worden de beste ICT toepassingen van dit
moment besproken. Maar wordt er ook gekeken naar de inzet en
toepassing voor je eigen onderwijs.
Kortom; een mooie, praktische en inspirerende workshop die aangeboden

Na deze training zijn de deelnemers op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen en
kennen ze veel waardevolle ICTtoepassingen waar ze meteen mee aan de
slag kunnen gaan. Tevens krijgen ze
handvatten mee hoe deze toepassingen
hun eigen onderwijs kan verbeteren.

wordt door OnderwijsMetICT.nl.

De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan zo hard, dat het
onmogelijk lijkt om bij te blijven.
Tijdens deze training word je hierbij geholpen en krijg je veel
waardevolle ICT-toepassingen aangereikt, maar wordt er ook
gekeken naar de inzet binnen de eigen les.
INHOUD
De deelnemers zien allereerst concrete voorbeelden van deze
nieuwe toepassingen.
Denk hierbij aan:
• Thymio
• Littlebits
• SAMlab
• Makeblock
• Mbot
• Lego Mindstorms
• 3D pen
• 3D printer
• VR-bril
(indien leverbaar) Bloxels
Vervolgens gaan we ICT zo in zetten dat het ondersteunend,
aanvullend en verrijkend is aan de eigen les.
Hierbij gaan we echt aan de slag.

€ 750,- inclusief reiskosten en exclusief
BTW. Data en tijden in overleg.
Maximaal 16 deelnemers.

Tenslotte worden de producten die gemaakt zijn tijdens de
workshop met elkaar gedeeld en kijken we nog even vooruit hoe
dit ook ná de workshop kan worden vervolgd.
SCOPE

€ 2500,- (exclusief BTW) inclusief alle
materialen.

Kijk op www.onderwijsmetict.nl
Of mail: info@onderwijsmetict.nl
Of bel: 06-39762929

In de workshop Inspiratie-bar ligt de nadruk op de inspiratie van de
nieuwe tools die het onderwijs kunnen verrijken.
Daarbij blijft altijd de vraag aanwezig hoe we deze toepassingen
zelf praktisch tijdens de eigen les kunnen inzetten.

Wil je ook breder kijken naar de inzet van nieuwe toepassingen
van media in het onderwijs, en hoe recente ontwikkelingen daarin
uw vak beïnvloeden? Dan is de training Mediawijs en mediarijk
lesgeven ook een goede keuze.

