Motivatie - theorie in de lespraktijk (vo)

E-learning

Medilex Onderwijs - e-learning Motivatie, theorie in de lespr…

Motivatie: het begrip dat één op één in verband staat met het schoolsucces van jouw leerlingen. Maar de leefwereld
van jongeren zit overvol met andere zaken, zoals sport, een bijbaan, social media, relaties en games. School komt
meestal niet op de eerste plaats. Wat doe je om je leerlingen tóch te motiveren voor leren?

Leer hoe motivatie bij je leerlingen werkt!
Na het volgen van deze e-learning:

Kun je negen motivatievormen herkennen in een casus, bij jezelf en bij je leerlingen
Ken je zes aanpakken om de psychologische basisbehoeften van je leerlingen te verhogen
Beschik je over praktische tools en handvatten om je leerlingen te motiveren

Voor wie
Deze e-learning is speciaal ontwikkeld voor:
Docenten
Mentoren
Team- en afdelingsleiders
Zorgmedewerkers

uit het voortgezet onderwijs. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom om de e-learning te volgen.

Programma
Hoofdstuk 1
De zelfdeterminatietheorie
Wat houdt het begrip motivatie in? En hoe de nieer jij het begrip motivatie?
Welke negen motivatievormen worden omschreven in de zelfdeterminatietheorie?
Hoe herken je de negen motivatievormen bij jezelf en bij je leerlingen?

Hoofdstuk 2
Praktische handvatten bij de psychologische basisbehoeften
Wat is het belang van autonomie, competentie en verbondenheid bij het motiveren van leerlingen?
Wat zijn de twee betekenissen van de basisbehoefte verbondenheid?
Welke zes aanpakken pas je toe om de psychologische basisbehoeften van je leerlingen te verhogen?
Praktische tools en handvatten om je leerlingen te motiveren

Spontane quotes
Uitdagend, boeiend, interessant materiaal, afwisselend, ter zake doende, leerzaam en
stimulerend om hier en daar nog verder te verdiepen.
Maret Wielenga
Korte maar leerzame module
E.

Praktische Informatie
Voordelen E-learning
Je kunt deze e-learning comfortabel vanuit huis of op je eigen werkplek volgen.

Je kunt de module starten en pauzeren wanneer het jou uitkomt.
De informatie is meteen beschikbaar en blijft toegankelijk.

Kosten losse e-learningmodule
Schrijf nu in en ontvang:
direct toegang tot de module
volop praktische tips om direct toe te passen
een persoonlijk certi caat van deelname

De prijs bedraagt € 59,00 ex btw per deelnemer. Volg de module met je collega's: iedere 5e deelnemer gratis

Abonnees volgen deze module gratis!

Technische vereisten
Voor het volgen van deze e-learning heb je een internetverbinding nodig en een computer, laptop of tablet met een
schermafmeting van tenminste 9,7”. Zorg dat je de laatste versie van je internetbrowser hebt geïnstalleerd voor een
optimale werking van de e-learning.

Abonnement
Heb je een individueel abonnement of maakt jouw school gebruik van een teamabonnement, dan is deze module
inbegrepen bij het abonnement. Je betaalt voor deze module dus niks extra! Log in en klik op ‘Start’ om direct te
beginnen. Heb je nog geen abonnement? Klik dan op ‘Inschrijven’ en kies het abonnement dat bij je past.

Certi caat
Na het voltooien van de module kun je je certi caat van deelname downloaden via je Pro elpagina.
Deze cursus is gevalideerd door het Lerarenportfolio voor 1,5 studiebelastingsuren, onder aanbodcode 00600-97482
Urenverdeling naar inhoud
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Vakinhoudelijk
(Vak)didactisch
Pedagogisch
Overig
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