Uitnodiging workshop LitLab
www.litlab.nl

Datum
Locatie
Kosten
Aanmelding

Donderdag 16 november 2017, 10.00-13.00 uur
Universiteit Utrecht, Trans 10, Utrecht
Gratis
Aanmelden kan tot en met vrijdag 10 november 2017 door een e-mail
te sturen naar info@litlab.nl. Hebt u interesse in de workshop maar
schikt het moment niet? Laat het ons weten, dan nodigen wij u uit
voor een van de volgende workshops. Wees er snel bij, want het
aantal plaatsen is beperkt.

LitLab nodigt docenten Nederlands en docenten-in-opleiding uit voor een workshop over
het gebruik van de website www.litlab.nl in de klas. Doel van de workshop is enerzijds
om docenten vertrouwd te maken met LitLab en anderzijds om hun advies in te winnen
over de huidige vorm en inhoud van het lesmateriaal. Tijdens de bijeenkomst geven de
ontwikkelaars een demonstratie en zullen mogelijke lesvormen en 'best practices'
besproken worden. Vervolgens biedt deze sessie gelegenheid om feedback te geven op
de website. Voor de verdere ontwikkeling van goed lesmateriaal is samenwerking tussen
docenten en ontwikkelaars cruciaal. Daarom staat de uitwisseling van ervaringen en
ideeën centraal in deze workshop. Ervaring met het gebruik van LitLab is niet vereist,
maar we bieden wel een voorbereidende opdracht aan om de opbrengst van de
workshop voor iedereen zo groot mogelijk te maken. De workshop duurt 1 dagdeel en
deelname is gratis.
Wat is LitLab?
LitLab is een digitaal laboratorium voor literatuuronderzoek op de middelbare school.
Door middel van digitale experimenten kunnen bovenbouwleerlingen proeven van
academisch onderzoek naar de Nederlandse literatuur in brede zin: van
Middelnederlandse verhalen tot hedendaagse popmuziek. De lessen sluiten aan bij
recent academisch onderzoek en richten zich voor nu op het gebruik van digitale
methoden en collecties die voor iedereen toegankelijk zijn. Zo vormt LitLab een schakel
tussen leerlingen, docenten en onderzoekers. LitLab werd ontwikkeld aan de
Universiteit Utrecht maar is het resultaat van samenwerkende onderzoekers van
verschillende universiteiten.
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