ICT-praktijkdagen lente 2007
Gemiddeld percentage antwoorden bij de keuzevragen (doorheen alle leerjaren)

1. uitleg bij de opbouw van de ICT-leerlijnen
De ICT-leerlijn is een verzameling van fiches over digitale toepassingen.

Per fiche wordt een bespreking van freeware, online- of openbronsoftware gegeven. Op
de fiche staan naast de didactische mogelijkheden, de doelgroep, de ICThoofdcompetenties, de doelstellingen, de bronnen, enz.

2. uitleg bij het gebruik van de ICT-platformsite en de ICT-werkbalk

De ICT-platformsite biedt o.a.:
•
•

online-toepassingen per doelgroep en per icthoofdcompetentie
bronnen voor het schoolteam

De ICT-platformsite biedt een samenhang en continuïteit
doorheen de ICT-hoofdcompetenties (ICT-eindtermen).
De ICT-werkbalk biedt :
•
•

online-toepassingen die aan het ICT-platform zijn
gerelateerd
toepassingen die enkel lokaal geïnstalleerd en uitgevoerd
kunnen worden

De ICT-werkbalk is dus als 2de kanaal een aanvulling bij de ICTplatformsite.
3. verband tussen de ICT-leerlijn en de ICT-platformsite

Waar in de laatste kolom “fiche” staat, wordt onmiddellijk naar de desbetreffende
bespreking verwezen.
4. software uitproberen en er vragen over stellen
Zie diverse powerpointpresentaties: http://www.ict-platform.be - schoolteam - visie
5. soorten educatieve websites en het onderscheid (www.computersindeklas.nl)
-

websites
websites
websites
websites

die informatie geven over een bepaald onderwerp of thema
waar geoefend kan worden met bepaalde leerstof
die aanzetten tot het doen van onderzoek rond een bepaald onderwerp
met educatieve games passend binnen de leerplandoelen

6. helpkaarten om vaardigheden bij te brengen
ICT-competenties beogen een ontwikkeling van:
•
•

attitudes betreffende de “digitale” omgeving
kennis, inzicht en ervaringen die verworven worden via geïmplementeerde digitale
processen

•

instrumentele vaardigheden

Hiervoor worden op de ICT-platformsite voor de doelgroepen (leerlingen en leerkrachten)
aangepaste middelen aangereikt onder de noemers:
•
•
•
•
•
•
•

STAPPENPLANNEN
GIDSEN
WERKBLADEN
WEBLESJES, WEBLESSEN
CURSUSSEN
BRONNEN
WEBPADEN, WEBKWESTIES, EARTHQUESTS

7. meer weten over de eindtermen ICT
1. De leerlingen hebben een positieve houding tegenover ICT en zijn bereid ICT te
gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.
2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
3. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde
leeromgeving.
4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
5. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.
6. De leerlingen kunnen met behulp van ICT voor hen bestemde digitale informatie
opzoeken, verwerken en bewaren.
7. De leerlingen kunnen ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.
8. De leerlingen kunnen ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige
manier te communiceren.
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8. organisatiemodellen voor computers in de klas (www.computersindeklas.nl)
1.
2.
3.
4.
5.

de computers worden gebruikt tijdens alle lessen
de computers worden gebruikt op vaste momenten in de week
een dag in de week computeren
(zelfstandig) werken volgens het "circuitmodel"
(zelfstandig) werken volgens het "circuitmodel" in contract- of hoekenwerk

9. software voor zelfstandig werk
Zie diverse powerpointpresentaties: http://www.ict-platform.be - schoolteam - visie

