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Geachte collega,
Welkom bij de tweede editie van de iTILT-nieuwsbrief, een driemaandelijkse publicatie met o.a.
informatie over hoe het project verloopt.
Over iITLT
Een korte schets voor de nieuwkomers: het Europese project iTILT (www.itilt.eu) onderzoekt hoe
het gebruik van digitale schoolborden op een effectieve manier in communicatief moderne
vreemdetalenonderwijs geïntegreerd kan worden. Het levert op verschillende manieren een
concrete bijdrage om dit doel te bereiden: door het aanreiken van: a) concrete tips voor docenten
moderne vreemde talen, b) op onderzoek gebaseerde trainingsmaterialen, c) voorbeelden van
activiteiten voor leerlingen van verschillende niveaus, leeftijden en in verschillende talen.
Naarmate het project vordert, zullen er op de iTILT-website voorbeelden vanuit de lespraktijk te
vinden zijn met bijbehorend lesmateriaal, inclusief videomateriaal en de commentaren van
leerkrachten en leerlingen.
Over digitale schoolborden
Digitale schoolborden kunnen een taalles aanzienlijk veranderen. Om dit te realiseren moeten
leraren een adequate opleiding en ondersteuning krijgen, waarbij ze leren hoe ze het bord op een
communicatieve manier kunnen inzetten. Ze moeten zich niet alleen bewust zijn van strategieën
en procedures voor het ontwerpen van doeltreffend materiaal, maar ook de gelegenheid krijgen om
over hun lespraktijk te kunnen reflecteren.
In deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting van wat we tot nu toe gedaan hebben. We verwijzen
ook naar verslagen die u op onze website vindt.
Verloop van het iTILT-project
Een aantal van de partners is ondertussen gestart met de training van de docenten in de scholen
waar het iTILT onderzoek zal plaats vinden; u leest er alles over in deze nieuwsbrief.
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een handboek voor het gebruik van digitale schoolborden, de
criteria voor het ontwikkelen van digibord materialen én het voorbeeldmateriaal dat speciaal voor
deze training ontwikkeld werd door de projectpartners.
De iTILT website
Zoals reeds vermeld in de eerste nieuwsbrief werd de iTILT-website (http://itilt.eu) kort na de
aanvang van het project in januari 2011 gelanceerd. Mede doordat de project partners middels
blogs en tweets de actuele ontwikkelingen in het project rapporteren is een RSS-feed of een
bezoek aan de site een ideale manier voor u om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.
Zo kunt u ook naar de podcasts op onze website luisteren. De opnames betreffen onder meer
interviews met projectpartners, aanvullende informatie en nieuws over het iTILT-project en tips
over het gebruik van digitale schoolborden voor taalonderwijs.
Verder willen we graag via sociale media in contact komen en blijven met iedereen die
geïnteresseerd is in het gebruik van digitale schoolborden in het taalonderwijs: u kunt ons volgen
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op Twitter (http://twitter.com/ITiLTeu), met ons bevriend worden op Facebook
(http://tinyurl.com/itilt) en zich bij ons LinkedIn-netwerk aansluiten (http://tinyurl.com/itilteu).
Het iTILT BLOG
De blog bijdragen op de site informeren u over de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van de
praktijk van en onderzoek naar digibord gebruik in het Moderne Vreemde Talen Onderwijs (MVTO).
Hieronder een overzicht van de laatste ontwikkelingen:
Eerste training in Frankrijk: Cagnes sur Mer
De eerste iTILT training sessie voor het Franse deel van het project vond plaats in de lagere school
Jules Ferry in Cagnes sur Mer. De belangrijkste punten voor het verzamelen van de
onderzoeksgegevens werden besproken, gevold door een oefensessie met lesmateriaal voor
woordenschatverwerving voor Engels als vreemde taal. Voor meer informatie:

http://itilt.eu/node/129
iTILT workshop op Nederlandse nationale conferentie
Het voorstel van onze partner TELLConsult voor een iTILT workshop voor de jaarlijkse conferentie
van de nationale vereniging van taaldocenten in Nederland ‘Levende Talen’ is aanvaard. U vindt de
samenvatting van de workshop getiteld ‘Op weg naar kwaliteitskenmerken voor digibord materiaal.’
hier: http://itilt.eu/node/125
Het ontwerpen en ontwikkelen van effectieve, interactieve digibord lesmaterialen
Op een recente docentenconferentie van de British Council in Madrid, Spanje, werd het iTILT
project voorgesteld aan een aantal leerkrachten uit het secundair onderwijs. Ook werden de
criteria voor het ontwikkelen van goed, interactief digibord lesmateriaal bediscussieerd.
Meer hierover in de blog: http://itilt.eu/node/9
Publicaties door iTILT-partners
De recente editie van EuroCALL’s wetenschappelijke tijdschrift ReCALL bevat artikelen over het
gebruik van digitale schoolborden door docenten vreemde talen geschreven door Euline Cutrim
Schmid en Shona Whyte. Lees meer hierover op: http://itilt.eu/node/124
Digiborden in het rapport ‘ICT op School in Europa 2011’
In juni werd het rapport Key Data on Learning and Innovation through ICT at School in Europe
2011 gepubliceerd. Het geeft informatie over de aanwezigheid en het gebruik van digitale
schoolborden in Europese scholen. Voor meer informatie: http://itilt.eu/node/121
iTILT op REAL-TICE
Het iTILT-project was vertegenwoordigd op de REAL-TICE workshop in juni in Madrid, Spanje.
Het project, de voorbeeldmaterialen en de iTILT kwaliteitscriteria werden voorgesteld. Ook werden
met behulp van een vragenlijst de meningen over en ervaringen met digibord gebruik van de
deelnemers gepeild. Een samenvatting van deze gegevens is beschikbaar op:

http://itilt.eu/node/139
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We hopen dat u de informatie in de nieuwsbrief interessant vindt en blijven graag verder in contact
met u.
Namens het iTILT-team

Margret.oberhofer@ua.ac.be
Ton.Koenraad@gmail.com
info@itilt.eu
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