Teamscholing

De eerste stappen naar de 21e eeuw.

“Mijn leerlingen weten meer
van computers dan ik!”
Veel leerkrachten voelen zich onvoldoende bekwaam om leerlingen digitaal te begeleiden.
Jonge kinderen groeien op in een digitale wereld. Zonder drempels klikken, swipen en skypen ze op
allerlei verschillende apparaten. Leerkrachten zijn veelal opgegroeid en opgeleid in een tijd dat de
digitale mogelijkheden heel anders waren dan nu. Het is dan ook niet kwalijk te nemen dat
leerkrachten moeite hebben met dit facet van hun vak.

“Oude tijden keren niet terug”
Door gerichte scholing kunnen leerkrachten in deze tijd hun leerlingen krachtig ondersteunen.
Daarmee zijn leerlingen, leerkrachten en ouders gediend.
Wat?
Tijdens deze interactieve training gaan leerkrachten bezig met vernieuwende concepten en bruikbare
sites. Deelnemers leren hoe moderne toepassingen gecombineerd kunnen worden met positieve
aspecten uit het verleden. Daarnaast verkent het team ,binnen een wetenschappelijk kader, de eigen
positie.

De inhoud van de teamscholing is, uiteraard, direct inzetbaar in de eigen groep. Het gevolg is
onderwijs dat aantrekkelijker, leerling-gerichter en moderner is.

“aantrekkelijker,
leerling-gerichter en moderner”
Deelnemers...





ontwikkelingen hun visie, attitude en vaardigheden ten aanzien van vernieuwende middelen
in het onderwijs.
verkennen het begrip 21th century-skills.
leren een aantal on-line tools gebruiken waarmee lessen verrijkt kunnen worden.
krijgen een wetenschappelijk kader aangereikt waarmee ICT-activiteiten in de klas
gewaardeerd kunnen worden.

De teamscholing “De eerste stappen naar de 21e eeuw” is gevalideerd door “Registerleraar.nl”
Bovenal is deze workshop een leuke en uitdagende manier om met het team digitale mogelijkheden
te zoeken.
Telefoons en tablets zijn van harte welkom in deze workshop! De workshop is geschikt voor alle
collega's in het PO.
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up-to-date
op maat
visie gericht
verbinding tussen pedagogiek, didactiek en ICT
no-nonsens
niveau HBO
praktijk gericht
en vooral leuk en uitdagend!

Kosten
Graag stel ik een passende offerte voor u op.

