
DigiTOOLS

WANNEER:   
Op donderdag 02 april 2020, 

van 16.00 uur tot 20.00 uur

WAAR:  
HEC-Liège 

Rue Louvrex 14, 4000 Liège

 

PROGRAMMA

Welkomstwoord – voorstelling van het evenement
   
Workshops digitale hulpmiddelen (4 keuzemogelijkheden waaruit u 
er 2 kunt kiezen):

ROUND 1 – 16.45-17.45 uur en ROUND 2 – 19.00-20.00 uur

app « talen en culturen » (voor secundair onderwijs)+ stages
e-modules « talen en culturen » (voor hoger onderwijs en 
KMO’s/MKB’s)
digitaal mediaplatform EUREGIOWAVES
eTwinning: e-jumelages voor scholen in Belgïe en in heel Europa

17.45-19.00 uur Buffet en networking
 

FR - NL - DE

1.
2.

3.
4.



BESCHRIJVING VAN DE WORKSHOPS : 

1) app « talen en culturen » + stages
(Sophie VANOPDENBOSCH en Katrien HOREMANS – UHasselt; Valeria CATALANO – Hogeschool PXL)
   
Tijdens dit atelier zullen we de applicatie EUR.FRIENDS voorstellen. Die werd ontwikkeld door de Univer-
siteit Hasselt: aanpak – structuur – mogelijkheden – werking. De app is een “taal-engel” die ontworpen 
werd om de leerling/stagiairs EUR.FRIENDS te helpen bij de voorbereidingen van een stage, gedurende 
de stage en bij de evaluatie na afloop van de stage. Het hoofddoel is erover te waken dat de taal geen 
reden is om van een grensoverschrijdende stage af te zien. Naast de hulp aan leerling/stagiairs, biedt 
de app ook gebruiksmogelijkheden voor leerkrachten vreemde talen (Nederlands – Frans – Duits).

De app is gratis te downloaden via Play Store / App Store.

2) E-Module « Sprachen und Kulturen »
(Martine VERJANS – UHasselt ; Marie MAWHIN und Nicole ENGELEN –HEC Liège)
   
In het kader van EUR.Friends worden online leermodules ontwikkeld. Deze tools laten je toe stapsgewijs 
je professionele gespreksvaardigheid face-to-face te verbeteren, in het Frans, Duits of Nederlands. De 
communicatieve situaties (inhouden) werden geïnventariseerd op basis van een gedetailleerde behoef-
tenanalyse bij KMO’s/MKB’s in de hele Euregio Maas-Rijn. Ook leer je effectiever communiceren door 
ook rekening te houden met mogelijke culturele verschillen.
De modules zijn bedoeld voor het hoger onderwijs en voor individuele werknemers die al een voorkennis 
van de taal op niveau B1 hebben (https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-nl.pdf).

Aangezien de tools permanent online beschikbaar zullen zijn, kan elkeen ze doornemen aan zijn eigen 
ritme, in volledige zelfstudie (want voorzien van feedback bij gemaakte fouten) of in begeleide zelfstudie 
(met enige coaching). 
Tijdens de workshop worden de structuur en inhouden van de modules voorgesteld en wordt ingegaan 
op de vragen van de deelnemers.



BESCHRIJVING VAN DE WORKSHOPS : 

3) digitaal mediaplatform EUREGIOWAVES
(Anna DINSE – Region Aachen-Zweckverband)
   
We presenteren het infoportaal www.euregiowaves.eu, dat gevuld is met informatie over het beroepson-
derwijs in de Euregio Maas-Rijn. Niet alleen onze stagiairs, bedrijven en leerkrachten, maar ook jullie 
kunnen de Euregio Maas-Rijn beter leren kennen door de interactieve kaart, de vlogs en ervaringsversla-
gen van oud-stagiairs en door veel spannende informatie, zoals over de verschillende onderwijssyste-
men. Verder leer je in een korte video-blog workshop hoe je jouw stage kunt filmen en documenteren 
met jouw mobiele telefoon. Wil je ook een vlog voor euregiowaves produceren en jouw stage-ervaring 
delen? Kom bij ons langs!

4) eTwinning: e-jumelages voor scholen in Belgïe en in heel Europa
(Muriel GOFFIN – eTwinning/Fédération Wallonie-Bruxelles)
   
eTwinning is de grootste online gemeenschap voor scholen in Europa. In deze workshop zullen jullie de 
mogelijkheden van de eTwinning portaalsite ontdekken, een kosteloos en beveiligd platform, waar jullie 
en jullie leerlingen partners kunnen zoeken, om te communiceren, met elkaar te werken, uit te wisselen 
en opgeleid te worden. Dit om een internationaal project door het pedagogische gebruik van digitale 
hulpmiddelen te verwezenlijken. In het kader van deze workshop zullen jullie deze tool leren kennen: 
zoeken naar partners, registratie van een project, communicatietools, samenwerking en uitwisseling 
van materiaal en ideeën… alle mogelijkheden voor jullie, jullie leerlingen en projectpartners.      


