SMART Content Creation Seminar - Kaap Doorn
16 en 17 november 2010

SMART distributeur VSV Nederland nodigt u van harte uit voor een SMART
Content Creation Seminar.
:: WAT IS EEN CONTENT CREATION SEMINAR?
Op een SMART Content Creation Seminar leer je interactieve lessen te ontwikkelen in SMART
Notebook software. Lessen op maat bij je vak of thema, bedoeld om direct te gebruiken in je
lespraktijk. De SMART staf bestaat uit experts in zowel SMART Notebook als lesontwerp. De lessen
zullen online worden gedeeld op de SMART Exchange en/of SMART Op School websites.

:: VOORDELEN DEELNAME:





Relevant professional development
Lessen die je direct kunt gebruiken in je lespraktijk
Mogelijkheid om ervaringen en kennis te delen met vakgenoten
Certificaat van deelname

:: VOOR WIE:




Voor docenten en leerkrachten uit het PO en VO, die ervaring
hebben in het werken met SMART producten en enthousiast zijn
over het ontwikkelen van lesactiviteiten om de betrokkenheid van
leerlingen te vergroten.
Voor docenten die hun vaardigheden in het ontwikkelen van
interactieve lesactiviteiten willen vergroten.

:: EISEN DEELNAME:



Deelnemers moeten beschikken over basisvaardigheden in
SMART Notebook software (deelname aan SMART Level 1 training
of minimaal 1 jaar ervaring in werken met Notebook software).
Deelnemers dienen een eigen laptop mee te nemen, voorzien van
de laatste versie (10.6) van Notebook software.

:: KOSTEN:


De kosten voor deelname aan het seminar bedragen € 100,-. Dit
is inclusief alle materialen, USB-stick en lunch.

:: WANNEER EN WAAR:



16 en 17 november 2010
Conferentiecentrum Kaap Doorn (www.kaapdoorn.nl)

:: AANMELDEN:


Wil je deelnemen aan dit inspirerende seminar? Stuur dan een
email naar j.corsten@smartboard.nl met als onderwerp “CCS”.
Vermeld je naam, telefoonnummer, naam van de school
waarvoor je werkzaam bent en of je lesgeeft in het PO of VO.
Vermeld ook je groep of vakgebied. Je ontvangt zo spoedig
mogelijk een bevestiging. Wees er snel bij, er is maar een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

SMART Content Creation Seminar - Kaap Doorn
16 en 17 november 2010
:: AGENDA DINSDAG 16 NOVEMBER
08.30
09.00
09.10
10.10
10.30
10.45
11.30
12.15
13.00
13.45
14.15
14.30
16.45
16.55

Registratie en laptop check
Introductie en doelstellingen
Notebook software herhaling
Kennismaking in groepen
PAUZE
Welke ontwikkelbronnen kan ik gebruiken in Notebook software?
Zelf aan de slag
LUNCH
Gebruik maken van bestaande bronnen
Kijk en creëer (volg het maken van een les door Linda)
PAUZE
Zelf aan de slag
Afsluiting
Price of the Day

:: AGENDA WOENSDAG 17 NOVEMBER
08.30
09.00
09.10
10.10
10.30
10.45
12.15
13.00
13.45
14.30
14.45
16.00
16.25

Inloop. Koffie en thee
Terugblik dag 1
Principes Lesontwerp in Notebook
Zelf aan de slag
PAUZE
Zelf aan de slag
LUNCH
Interactiviteit toevoegen
Zelf aan de slag
PAUZE
Zelf aan de slag
Afsluiting
Price of the Day

