Communiceren via sociale media
G. Schrijven en chatten via Titanpad (3de-4de-5de-6de leerjaar)
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Titanpad is een gebruiksvriendelijke webbased toepassing om synchroon online met
elkaar te werken aan een eenvoudig tekstdocument en tegelijkertijd met andere
deelnemers te chatten. Elke deelnemer krijgt een eigen kleur toegewezen, zodat te
zien is wie wat heeft bijgedragen. Iedereen die over de unieke link van het
betreffende tekstdocument beschikt, kan meedoen.
Je hoeft dus geen account aan te maken om aan de slag te gaan met deze
toepassing.
Via de Timeslider kun je terugkijken hoe het proces verlopen is, bijvoorbeeld welke
typ- en stijlfouten gemaakt worden en door wie en wanneer ze zijn hersteld.
Titanpad biedt de mogelijkheid teksten te importeren/exporteren. Export kan naar
zes verschillende formaten, waaronder Microsoft Word en PDF.

in groepjes gezamenlijk aantekeningen maken
iedere leerling levert een vraag aan over een onderwerp uit een les
in kleine groepjes een tekst schrijven op basis van een YouTube-filmpje over een
nieuwsfeit
samen schrijven aan een sreekbeurt en erover communiceren in een chat
vragen van elkaar beantwoorden
met elkaar laten discussiëren
bij een kleiner project de aanwezige kennis over een onderwerp verzamelen
een vervolgverhaal schrijven
een vraag- en antwoordspel
stelopdrachten
Naast de 'accountloze' versie van Titanpad is het ook mogelijk een gratis account aan te
maken. Je kunt hiermee teamruimtes aanmaken en zelf bepalen wie toegang krijgen op
basis van uitnodiging per e-mail. De teksten zijn dan beveiligd met een tijdelijk
wachtwoord.
Werken met Titanpad vraagt om het maken van goede afspraken. Je kunt immers
teksten van anderen verwijderen of bewerken. Handig is dan weer dat je alle revisies
kunt terugzien.

Plus:
•
•
•
•
•

volledig gratis, geen reclame
snel en gemakkelijk in te zetten
kleurenarcering per deelnemer
proces volgen en proces terugzien
exportmogelijkheden

Min:
•
•

werkt niet optimaal op een iPad *
ondersteunt alleen tekst met enige opmaak; invoegen van afbeeldingen is niet mogelijk

(bron: http://alleskanaltijdbeter.blogspot.be/2012/08/getest-titanpad.html)

