Studiedag: Beter leren en motiveren in het onderwijs
Van bevindingen uit onderzoek naar aanbevelingen voor de praktijk

Programma

Wie, wat, waar?

2 juni 2017
De onderzoeksgroep ‘Taal, leren, innoveren’ (vakgroep
Onderwijskunde, Universiteit Gent), nodigt u van harte uit op haar
jaarlijkse studiedag!
2 juni 2017

09u30-10u15

Onthaal en intro

10u30- 11u00

Flipsessie 1

11u00-11u30

Koffiepauze

11u30-12u00

Flipsessie 2

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent

12u00-13u00

Broodjeslunch

€ 55 (incl. koffie en lunch)

13u00-15u00

Keuze uit 3 workshops

Flipsessies
Met een algemene intro maken we je warm voor een reeks praktijkgerelateerde topics. Op basis van deze intro maak je
vervolgens een keuze tussen twee bij te wonen onderwerpen of ‘flips’ die in de intro aan bod kwamen. In deze twee
sessies treden we met elkaar in interactie en gaan we aan de slag met ervaringen uit de klaspraktijk.

Workshops
Leren

Taal
Lees- en
schrijfmotivatie
Lezen en schrijven gaan hand in
hand! Zo toont onderzoek aan dat
leerlingen die graag lezen ook graag
in hun pen kruipen! Maar hoe is het
gesteld
met
de
leesen
schrijfmotivatie van onze Vlaamse
leerlingen? We bekijken hoe we de
lees- en schrijfmotivatie kunnen
bevorderen in de klas aan de hand
van handige praktijkvoorbeelden en
tips.

Innoveren
Zelfregulerend
leren

Goed plannen, studeren en jezelf
evalueren: de sleutel tot een
succesvolle schoolcarrière! Helaas
blijkt uit onderzoek en de dagelijkse
praktijk dat veel leerlingen dit leren
nog moeten ‘leren’. In deze
praktijkgerichte workshop tonen we
hoe zelfregulerend leren in de klas
gestimuleerd kan worden aan de
hand van uitgewerkt leermateriaal en
verschillende tips en tricks!

Peer tutoring
Samen leren, daar steken je
leerlingen veel van op! Maar hoe ga
je concreet aan de slag? In deze
workshop staan we stil bij peer
tutoring als vorm van samenwerkend
leren. We geven richtlijnen mee voor
de praktische organisatie van peer
tutoring in de klas, wijzen op enkele
aandachtspunten en gaan dieper in
op de meerwaarde van peer tutoring.
Het geheel wordt doorspekt met
illustraties uit de praktijk.

Schrijf je nu in!
Inschrijven via: http://taallereninnoveren.wixsite.com/talein/copy-of-inschrijven-1

