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De Sprong
Een paar jaar geleden schreven we nog dat
het NT2-onderwijs een sprong moest maken
in de 21e eeuw. Docenten hebben
die enorme sprong gemaakt, zij hebben samen met – en ook dankzij - de cursisten
nieuwe 21e-eeuwse vaardigheden geleerd.
We sprongen het online onder-wijs in. Daarmee hebben onze cursisten ook meer hun
verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces genomen (zelfregulerend leren).
Beleidsmatig maken zowel Vlaanderen,
Brussel als Nederland de overgang naar
nieuwe kaders voor inburgering.
Ook dat is een sprong.
En het belangrijkste: alle NT2-leerders
maken een sprong naar een nieuwe
toekomst, een nieuwe taal. NT2-docenten
mogen hen daarbij begeleiden
Tijdens het congres kijken we vooruit én ook
achteruit: Wat waren en zijn de kernpunten
van NT2-didactiek? Wat moeten we de
komende jaren ontwikkelen om nog beter
werk te leveren?
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Springen in Rotterdam: achtste Lescongres

Iedere vijf jaar ontmoeten (nieuwe) lezers, redactieleden
en vrienden van Les elkaar op een congres.
Ook dit jaar weer! Zaterdag 8 oktober is het zover!
Zorg dat je erbij bent.

Programma

Plaats: Postillion Convention Centre
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
Datum:
zaterdag 8 oktober 2022
Tijd:
10.00 tot 17.30 uur
Prijs:
€ 130,Inschrijving:
www.lescongres.org
Het congres wordt georganiseerd
door stichting Les en de redactie van
tijdschrift Les, met steun van
uitgeverij Boom en de Taalunie.

Je kunt genieten van:
• meerdere inspirerende keynotesprekers
• drie workshoprondes met vijftig Vlaamse en Nederlandse workshops
• de uitreiking van de Lestrofee aan een vernieuwend NT2-project
• de aftrap voor de Schrijfprijs NT2 2022-2023
• momenten om ervaringen uit te wisselen met nieuwe collega’s
• een informatiemarkt met presentatie van de nieuwste materialen
• een heerlijke lunch, frisse tussendoortjes en een borrel
• een spetterende culturele afsluiting
Wil je een workshop geven of heb je interesse in een stand
op de informatiemarkt?
Neem dan contact op met redactie@tijdschriftles.nl.
Laat je inspireren door keynotesprekers, workshopgevers én natuur
lijk door je collega-docenten! Wil je deelnemen aan het congres?
Schrijf je nu in: www.lescongres.org

