Voorbeeld opzet training ‘kijk- en luistervaardigheid mvt’
Doel van de training:
De docenten krijgen inzicht in de wijze waarop zij op een gevarieerde manier vorm kunnen geven aan het kijk- en
luistervaardigheidsonderwijs. Naast een aantal tips en stappenplannen voor het trainen voor het CITO examen
krijgen de docenten inzicht in de mogelijkheden om het bestaande luistermateriaal bij de methode op een andere
manier in te zetten. Ook krijgen zij handvatten om zelf op eenvoudige wijze luistermateriaal te ontwikkelen bij
actuele internetbronnen. Deze werkvormen hebben als doel de leerlingen gemotiveerd en met aandacht voor
‘kritische denkvaardigheden’ te laten oefenen met kijk- en luistervaardigheid.
Inhoud van de training
Dagdeel 1 (3 uur)
- Analyse van de huidige praktijk bij kijk- en luistervaardigheid in de reguliere lessen en bij de training van het CITO
examen.
- Input aanpak ‘Kijk- en luistervaardigheid’ bij de verschillende niveaus van de ‘kijk- en luisterpiramide’ op de
verschillende ERK niveaus (intensief en extensief luisteren)
- Voorbeelden van opdrachten die een beroep doen op ‘kritische denkvaardigheden’ bij kijk- en luistervaardigheid
- Bespreken mogelijkheden om leerlingen eigenaar te laten worden van het eigen leerproces
- Tussendoor een aantal praktische werkvormen en opdrachten die de volgende dag in de les kunnen worden
ingezet.
Dagdeel 2 (3 uur)
- Voorbereiding op de CITO-toets Kijk- en luistervaardigheid in 5 stappen:
o Motiverende start
o Sterkte-zwakte analyse
o Maatwerk bij het oefenen vaardigheden (stappenplannen met ‘tips en trics’)
o Proefexamens: hoe organiseer je de reflectie?
o De afname van de kijk-en luistertoets
-

Mogelijkheden inzet van digitale tools bij het ontwerpen van eigen materiaal ter voorbereiding op het CITO
examen.
Tussendoor een aantal praktische werkvormen en opdrachten die de volgende dag in de les kunnen worden
ingezet.


Doelgroep: docenten VO/MBO (training op HBO-niveau)



Aantal studielasturen: 6 slu



Certificaat: op aanvraag

Voor meer informatie, neem contact op met:
De Talengroep
E-mail: info@detalengroep.nl
Tel: 0625051905

