VERSTERK JE DIDACTIEK
MET G-KRACHTIGE TOOLS!

EENVOUDIGE BEREKENINGEN MAKEN?
GRAFIEKEN INTERPRETEREN?
INSTRUCTIES VOLGEN BIJ EEN WERKSTUK?
VERSCHILLENDE STAPPEN VAN EEN OPDRACHT VOLTOOIEN?
EEN TEKST BEGRIJPEN?
EEN SAMENVATTING MAKEN?
LEERSTOF INSTUDEREN?
BASISHANDELINGEN MET DE COMPUTER UITVOEREN?
IN GROEP AAN EEN OPDRACHT WERKEN?

Heel wat uitdagingen voor je cursisten!
Lukt dit voor iedereen?
Zie jij cursisten soms struikelen en opgeven?
Geletterdheidsnoden zorgen voor een extra hindernis tijdens
het volgen van een opleiding.
En jij als lesgever? Hoe ga jij hiermee om?
Welke vaardigheden verwacht jij van je cursisten?
Via deze opleiding willen we je inspireren en
enthousiasmeren met G - krachtige tools, om via aandacht
voor geletterdheid, je didactiek te versterken.
DOELGROEP
Leerkrachten praktijkvakken in CVO’s
LOCATIE
PCVO Scheldeland campus Lokeren
Durmelaan 34 A
9160 Lokeren
PRIJS
€160
DOELSTELLINGEN
Na deze opleiding:
heb je een duidelijk beeld van hoe geletterdheid een plaats
heeft in het leerproces van volwassenen;
kan je, je eigen module op vlak van geletterdheid screenen;
kan je, je eigen module op vlak van geletterdheid
analyseren;
kan je geletterdheidsnoden bij een cursist herkennen;
kan je in je eigen module bewust met de
geletterdheidsnoden van je cursisten omgaan;
kan je de eigen lespraktijk krachtiger maken voor al je
cursisten;
kan je lesmateriaal, op vlak van geletterdheid, krachtiger
uitwerken;
kan je in je evaluatiepraktijk rekening houden met Gkrachtige principes.

SESSIE 1: 4 april 2019 (13.30 – 16.30)
Welke uitdagingen ondervind je tijdens het geven van je
module? Hoe speelt geletterdheid hierin een rol?
Hoe kan aandacht hebben voor geletterdheids-noden een
antwoord bieden? Wat kan je doen?
Wat verstaan we onder G-krachtige didactiek?
SESSIE 2: 24 april 2019 (13.30 – 16.30)
Concreet aan de slag met voorbeelden uit de praktijk.
Een namiddag vol inspirerende ideeën, tips en
instrumenten!
SESSIE 3: 9 mei 2019 (13.30 – 16.30)
Geletterdheid op de opleidingsvloer!
We observeren twee leraren die G - krachtige didactiek
inzetten in hun les.
Reflecteren over de impact op de praktijk.
SESSIE 4: 20 mei 2019 (13.30 – 16.30)
Geletterdheid op jouw opleidingsvloer!
We tackelen mogelijke hindernissen via reflectie en
uitwisseling met collega’s.
G - krachtig aan de slag met je eigen materiaal en
praktijkverhalen!

INSCHRIJVEN?
KLIK HIER

