Docentendag ‘Digiwijzer in het onderwijs’

Een dag voor digibeten en digiweters uit het beroepsonderwijs vrijdag 22 juni 2012
Programma
09.30 – 10.00 uur

Ontvangst met koffie, thee

10.00 – 11.30 uur

1e workshopronde

11.30 – 11.45 uur

Pauze, aansluitend naar de zalen

11.45 – 13.15 uur

2e workshopronde

13.15 – 14.15 uur

Lunch

14.15 – 15.45 uur

3e workshopronde

Workshops/presentaties
1. Prezi: de nieuwe manier van presenteren

locatie: begane grond, A07

Maries Dinaux, projectcoördinator Stichting Praktijkleren
Laat uw presentatie tot leven komen met de nieuwe multimediale manier van presenteren. Prezi heeft de
‘wow’ factor die veel andere presentatievormen inmiddels verloren hebben…
2. Social media: Facebook, Twitter en de onderwijspraktijk

locatie: eerste verdieping, B02

Inge van Erkel, directeur IVANE
Social media: wat is het, wat doen uw leerlingen ermee en hoe kunt u er in uw dagelijkse
onderwijspraktijk handig gebruik van maken?
3. Hoe TPack u kan helpen om eigentijdse lessen op te zetten

locatie: begane grond, auditorium A

Pieter Vorstenbosch, directeur Educonsult
Op zoek naar de juiste toepassing van ICT in het leerproces? Dan is deze workshop iets voor u. We
leggen het TPack-concept uit en oefenen met het TPack-spel. Door dat te spelen krijgt u inzicht in welke
ICT-toepassing past bij de didactische werkvorm in uw lesactiviteiten. U kunt dit tijdens het voorbereiden
van uw lessen blijven toepassen.
4. Web 2.0: aan de slag met digitaal materiaal

locatie: eerste verdieping, B12

Tom Wehrens, ontwikkelteamleider VMBO, Hans Winsemius, scholingscoördinator Techniek en ICT,
Stichting Consortium Beroepsonderwijs
Maak uw eigen interactieve lesmateriaal, ontdek de mogelijkheden van QR-codes en/of ga op de pc aan
het werk met digitale onderwijsprogramma’s.
5. Social media als communicatiemiddel bij de bpv-begeleiding

locatie: eerste verdieping, B015

Mariëlle van Rijn, eigenaar onderwijsadviesbureau CLC zuid, trainer, ontwikkelaar en coach
Een presentatie aan de hand van de succesvolle pilot ‘Tovertuin’ over hoe u social media binnen de bpvbegeleiding kunt gebruiken om de communicatie tussen leerling, docent en opdrachtgever te verbeteren.

6. Werken met Courselab en eXe

locatie: eerste verdieping, B20

Rien Bakker, projectleider Digitalisering, Stichting Consortium Beroepsonderwijs
Courselab en eXe zijn programma’s die je gratis kunt downloaden om lesmateriaal te ontwikkelen. In
deze workshop gaat u daadwerkelijk met deze programma’s aan de slag.
De workshops/presentaties worden in alle drie rondes aangeboden. U kunt dus drie verschillende
workshops/presentaties volgen. U kunt zich aanmelden via www.consortiumbo.nl

Locatie: Disketteweg 11, 3821 AR Amersfoort , 033 – 246 0447

