Factsheet leerlijnICT
Voor het onderwijs

HOE WERK JE AAN HET VERBETEREN VAN DIGITALE VAARDIGHEDEN ?
STAP 1

STAP 2

METEN
met Mediaprofiel
je persoonlijke
digitale voorkeur.

MOTIVATIE
Je wilt tijd en energie,
steken in het verbeteren van
jouw digitale vaardigheden

STAP 4

STAP 3

PLANNING & DOELEN
Wat heb je nodig om te leren?
Wat wil je verbeteren?
Wat houd je tegen?
Hoe ga je dit plannen?

KEUZE MODULE
Kies een route die
bij je past.
Samen of alleen.
Met of zonder begeleiding
Ga vooral doen.
RESULTAAT

Steeds meer plezier en
vertrouwen in je digitale
vaardigheden
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Alteveer

Modules
Kijk voor totale aanbod op de website.
WWW.LEERLIJNICT.NL
ICT BASISVAARDIGHEDEN

Basis-terminologie
Bestandsbeheer
Effectief gebruik van sneltoetsen
Veilig downloaden van internet en goed opslaan
Afbeeldingen downloaden en bewerken
MODULE SLIM & EFFICIËNT
WERKEN

In deze module ga je op basis van je eigen
activiteiten (wat doe je allemaal?) aan de slag
met de Kanban-methode en de bijbehorende
webtool Trello.

BASIS SOCIALE MEDIA

In deze module ga je aan de slag met de basis
van sociale media. We laten je een overzicht
zien van de meest gebruikte Social Media
platforms. We kijken naar JOUW gedrag op
sociale media en de gedragscode .

WEBLOGS IN HET ONDERWIJS

Opstarten van eenWordPress website
Inrichten van een WordPress website
Een blog leren schrijven
Inzetten van website in je lessen

MODULE WEBFORMULIEREN

In deze module leer je hoe je een goede
enquête maakt en ontwikkel je
vaardigheden om zelf een webformulier te
maken.

MODULE ONLINE
SAMENWERKEN

Samenwerken door het delen van bestanden
Samenwerken aan één document
Samenwerken door online videogesprekken
Samenwerken door het maken van
projectborden
LINKEDIN CHALLENGE

Online profileren is ‘jezelf digitaal typeren’ of
‘karakteriseren’. Door een heldere profilering
zorg je er voor dat jouw netwerk in een
oogopslag begrijpt wie je bent en waar ze jou
voor kunnen bellen.

INFORMATIEVAARDIG 1&2&3

Drie modules over zoeken, vinden, beoordelen
en opslaan van informatie.
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Welke modules zijn er?
WWW.LEERLIJNICT.NL
MAILMORES

ANDERS PRESENTEREN 1&2&3

Wat is eigenlijk een goede e-mail? Waar moet
je dan op letten?
Moet je altijd en overal mail lezen en
beantwoorden?
Hoe kun je slim omgaan met je mail?

BEELDBEWERKING 1&2&3

QR-CODE

Je leert foto en filmpjes te bewerken en je gaat
aan de slag met het maken van animaties.
Hoe maak je een storybord en hoe kun je dit
toepassen in de lessen?

Wat is een QR-code?
Hoe maak je verschillende QR-codes?
Hoe gebruik je een QR-code in je les.

GAMIFICATION IN HET
ONDERWIJS

CODING MET SCRATCH

In 10 stappen maak je kennis met de basis van
Scratch, genoeg om daarna samen met
leerlingen aan de slag te kunnen gaan. Laat je
verrassen door de eenvoud en het plezier van
het werken met Scratch!

BEGELEIDING

In deze modules maak je kennis met
andere presentatieprogramma’s dan
PowerPoint en ervaart de mogelijkheden
van bijv. Prezi, Sway, Buncee en Pear.

In deze module gaan we aan de slag met het
“verspellen” van onderwijs.
Waarom zijn spelvormen als didactische
werkvorm zo effectief? Welke kenmerken heeft
een aantrekkelijk en didactisch verantwoord
spel?

HOE WERKEN WIJ?

Chatten in de leeromgeving: korte vragen stellen.
Feedback en stimulans in groep en forum
Nakijken van opdrachten
Beloning ban Badges.

PRIJZEN

Kijk op de website voor meer informatie over de
prijzen.
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