Scholen in het basisonderwijs die actief
bezig zijn met het leuker, actueler en
aantrekkelijker maken van het onderwijs en
hun docenten daarbij een professionele
basis willen geven.

De training duurt drie dagdelen en geeft
deelnemers praktische vaardigheden op het
gebied van bronnenselectie en het gebruik
van bronnen bij het maken van een digitale
les.

De hoeveelheid bronnen die leerkrachten in het basisonderwijs kunnen
gebruiken om de lesmethode aan te vullen, is explosief gestegen. De
kwaliteit en betrouwbaarheid hiervan wisselt echter sterk.
Hoe beoordeel je dergelijke bronnen op kwaliteit en authenticiteit? En hoe
stel je met deze bronnen zelf goede lessen samen?

Na deze training zijn deelnemers in staat
geschikte bronnen te identificeren, te
beoordelen en deze in te zetten bij het
samenstellen van de eigen les.

Deze vragen worden beantwoord in de training Online Content - zelf een
digitale les maken, die aangeboden wordt door OnderwijsMetICT.nl.

Docenten in het basisonderwijs zijn van oudsher gewend om
zelf materialen te maken ter aanvulling op de lesmethoden die
ze gebruiken. Vroeger ging men daarvoor de bibliotheek in, of
dook men het archief in. Tegenwoordig zijn er veel bronnen
vrij beschikbaar.
Daarmee neemt ook de noodzaak toe om goede selectiecriteria te
hanteren om kwaliteit te waarboren. Ook zijn veel bronnen niet of
nauwelijks vormgegeven volgens een didactisch model, maar wel
goed bruikbaar als aanvulling op - of ter vervanging van bestaande leermiddelen.
INHOUD
De training gaat in op twee belangrijke aspecten van online
content: ten eerste, de vaardigheden die nodig zijn bij het goed
selecteren van bronnen die worden gebruikt. De deelnemer leert
kritisch te kijken naar het materiaal dat beschikbaar is. Daarbij
wordt ook aandacht besteed aan de vraag of bronnen vrijelijk te
gebruiken zijn en hoe dient te worden omgegaan met
auteursrechtelijke beperkingen.
Vervolgens gaat de deelnemer aan de slag met de gevonden
bronnen, om die een goede plaats te geven in een arrangement:
een digitale les!
Aan bod komen onder meer de opbouw van een effectieve les, de
aansluiting hiervan op de overige leermiddelen en de didactische
meerwaarde van de online content.
Prijs in overleg, inclusief reiskosten en
exclusief BTW. Data en tijden in overleg.
Maximaal 16 deelnemers.
Deze training is ook als ‘inspiratiesessie’ te
boeken – en duurt dan 45-60 minuten.

€ 649,- per persoon. Minimaal 6, maximaal
16 deelnemers. Locatie nader te bepalen.

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

SCOPE
In de training Online content: zelf een digitale les maken ligt de
nadruk op het beantwoorden van deze kernvragen:
1. Hoe beoordeel ik snel de kwaliteit en de inhoudelijke
betrouwbaarheid van gevonden bronnen?
2. Op welke manier stel ik een effectieve les samen, op een
manier dat de samenhang met het lesprogramma helder
is; en de les bijdraagt aan een hoger leerrendement?
Wil je ook breder kijken naar de inzet 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.

