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1040 leerkrachten volgen
praktische workshops over
het gebruik van ICT in de
klas
Toespraak door Minister
Smet. Thema: ICT-beleid
"Teachmeet": een
"unconference" over ICTtips en trucs
Workshops over sociale
media in het onderwijs

Maar liefst 1040 mensen uit de
onderwijswereld zullen tijdens
de ICT-praktijkdag met nieuwe
technologie aan de slag gaan.
Ze kozen uit een aanbod van
100 sessies over het gebruik van
digitale borden, sociale media,
ipads, onlinediensten en
praktische toepassingen voor
allerhande programma's. Er valt
voor elke leerkracht iets nieuws
te rapen.

Omdat de sprekers vaak zelf
onderwijsmensen zijn, is het
aanbod perfect op maat van
de bezoekende leerkrachten
en ICT-coördinatoren. Dat de
ICT-praktijkdag uitverkocht is in
4 weken, is het beste bewijs dat
de leerkrachten tevreden en
vol inspiratie voor ICT in de klas
naar huis keren.

20ste ICT-praktijkdag: wedstrijd + Twitterwall #ictdag20 + Onlinequiz

Facebook in je klas
Gaming en techniek

3D printen: een revolutie

6 workshops met iPads

Onderwijsvernieuwing

ICT en lichamelijke opvoeding

In cijfers

Grootste evenement in Europa met
hands-on workshops voor onderwijs

1 minister

28 standen op de ICT-beurs

1040 deelnemers

512 desktops en laptops

72 lesgevers

en

50 leslokalen

196 deelnemers die eigen
laptop meebrengen
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AGENDA PERS
8u25 – 9u25
1040 leerkrachten
interviewen over hun
ICT-aanpak in de klas
9u25 – 9u50
Plenaire keynotes

10u00 – 11u30
Bezoek aan workshops,
zonder minister
11u30
Aankomst Minister van
Onderwijs Pascal Smet
11u30-12u00
Minister Smet bezoekt
workshops en ICT-beurs.
Pers kan mee.
12u30-12u45
Toespraak over ICT en
onderwijs (Minister Smet)
12u50
Minister opent Teachmeet
12u50-13u40
Tweede Teachmeet

Visie op ICT en onderwijs door Pascal Smet
Vanaf 11u30 tot 13u00
bezoekt Minister Pascal Smet
de ICT-praktijkdag.
Aanwezige pers kan een
deel van zijn traject volgen
doorheen de ICT-praktijkdag.

Hij bezoekt enkele workshops
en de ICT-beurs. Om 12u30
geeft hij een toespraak over
zijn visie op ICT in het
onderwijs waarna hij de
tweede Teachmeet opent

met een nanopresentatie.
De toespraak zal ook via
videostreaming kunnen
worden gevolgd op
www.ictdag.be.

Informeel kennis uitwisselen op de Teachmeet
De teachmeet komt
overgewaaid uit GrootBrittannië. Tijdens deze
informele samenkomsten
wisselen leerkrachten op een
korte tijd zo veel mogelijk
concrete praktijkverhalen uit.
De teachmeet zal plaats
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vinden tijdens de
middagpauze (12u50-13u40)
van de ICT-praktijkdag.
Hiermee volgt de organisatie
de trend van de
"unconference": conferenties
waarbij de inhoud van de
samenkomst bepaald wordt

door de deelnemers. Zij
registreerden vooraf het
onderwerp van hun twee of
vijf minuten durende verhaal.
Een loting zal bepalen welke
sprekers tijdens de
teachmeet aan bod komen.
Zie www.teachmeet.be.
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Bezoek ook www.ictdag.be voor alle info
Contact

Adres

Hans De Four
Algemene organisatie
ICT-praktijkdag
+32 497 43 52 33
info@ictdag.be

Katholieke Hogeschool Kempen
Kleinhoefstraat 4
2440 Geel

Tijdstip

Emma Vergeylen
Algemene organisatie
ICT-praktijkdag
+ 32 9 221 54 56 (t/m vrijdag 6/1)
info@ictdag.be
Bert Van Hirtum
Contactpersoon voor pers KHKempen
+32 486 31 70 92
bert.van.hirtum@khk.be

+

De pers is welkom tussen 8u25 en 14u om
het traject van de minister te volgen,
interviews af te nemen met leerkrachten,
hands-on workshops met leerkrachten
aan de computer te fotograferen of te
filmen of om een verslag te maken van de
educatieve ICT-beurs.
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