Padlet, interactief on-line bord
Korte samenvatting

Doelgroep
Beschrijving van
” goede praktijk”

Manieren om een gratis Padlet tool te gebruiken tijdens de
verschillende educatieve evenementen, zoals trainingen en
vergaderingen.
Volwassenen
a Training voor een groep van trainers (internationale groep
mensen die elkaar niet eerder hebben ontmoet).
Duur: 5 dagen..

1 / Padlet als een networking tool
- On-line bord gemaakt 2 weken voor de training.
Elke deelnemer werd gevraagd om zijn / haar professionele
fiche met,foto te plaatsen en verwachtingen ten aanzien van
de opleiding toe te voegen;
- De fiches van de gasten en trainers die met de groep
werken werden tijdens de training op een bord (Padlet)
toegevoegd.
2 / On-line bord als een verzameling van
groepswerkmethoden die werden gepresenteerd tijdens de
training (nota's van de opleiding) en gemaakt op een lopende
basis;
- Trainer voegt aan een online bord beschrijvingen toe van
actieve methoden besproken tijdens de training zodat de
deelnemers hun eigen voorbeelden en inspiratiebronnen
kunnen toevoegen.
3 / Bord met een verzameling links naar aanvullende
materialen die verband houden met het onderwerp van de
training
1. b. Internationaal contact seminar voor diegenen die
geïnteresseerd zijn in het indienen van aanvragen voor
partnerschap Erasmus + programma kan zijn.
2. Tijdens het 3-daagse seminarie maken deelnemers uit
verschillende landen ideeën voor gemeenschappelijke
projecten en voegen ze toe aan een online bord (Padlet), dat
speciaal voor dit doel werd gemaakt en beveiligd met een
wachtwoord alleen beschikbaar voor de deelnemers.
3.
Padlet werd gebruikt als een instrument om projectideeën te
schrijven en uit te wisselen en als een verzameling van
informatie.
Aanbeveling voor de
- Analyse van het doel van het online bord gebruik
- Verzorgen van gegevensbeveiliging (wachtwoordbeveiliging)
uitvoering /
- Het maken en toevoegen van aantekeningen tijdens de training /
verspreiding (
event
organisatorische
informatie

www.padlet.com

