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Als je werkt in het onderwijs, kom je vaak leerlingen en studenten tegen die behoefte
hebben aan extra ondersteuning. Hoe ga je hiermee om? En hoe zorg je ervoor dat zij
zich zo goed en volledig mogelijk kunnen ontplooien? De AED biedt hiervoor workshops,
trainingen en diensten. Voor zowel jou als de leerlingen en studenten. Met specialistische,
toegepaste ondersteuning krijgen zij zo de kans zich optimaal te ontwikkelen.
In de workshop ‘Mindmappen’ leer je op een praktische manier informatie te verwerken. Dankzij deze
studietechniek kun je informatie beter onthouden, plan je makkelijker en gaat brainstormen sneller.

Doel
De workshop ‘Mindmappen’ geeft inzicht
in de relatie tussen mindmappen, hersenactiviteiten en de geheugencapaciteit op
lange termijn. Mindmappen is een studietechniek waarbij je informatie bundelt in een
schema. Door kleuren en afbeeldingen toe
te passen, maak je optimaal gebruik van je
geheugen. Deze techniek is onder andere
erg praktisch bij het maken van samenvattingen, presentaties, informatie ordenen,
(huis)werk oefenen en leren, maar ook bij
het voorbereiden van lessen en vergaderingen en bij gebruik van het smartboard.
Het doel van de workshop is dat je na twee
bijeenkomsten de principes van mindmappen
kent en kunt toepassen in de dagelijkse (les)praktijk. Je kunt zelf een mindmap maken
en de praktische techniek toepassen op
verschillende leerprocessen.

Inhoud
In twee bijeenkomsten leer je de basisprincipes van de mindmaptechniek. In

deze praktische workshop ga je zelf aan de
slag met het maken van mindmaps om de
methodiek onder de knie te krijgen. Dit doe
je onder andere door te brainstormen,
tekenen, associëren, samenvatten en te leren
ordenen. Op die manier leer je hoe je mindmappen in het dagelijks leven kunt toepassen.
Kosten voor de workshop: € 150,De workshop is gericht op leerkrachten uit de
bovenbouw van het PO en docenten VO en
MBO. We bieden de cursus ook op maat aan
op scholen aan docenten en leerlingen uit het
VO en MBO.

Opbrengst
Na afloop van de workshop ken je de basisprincipes van de studietechniek mindmappen en kun je zelf mindmaps maken. Je
hebt geleerd om op een praktische manier
informatie te verwerken en te onthouden. Je
maakt optimaal gebruik van je geheugen en
omgaan met (grote hoeveelheden) informatie
gaat veel makkelijker en sneller.

Meer informatie
Wil je meer informatie over de workshop en de mogelijkheden? Neem dan contact op met Annet van der Plas
via info@aed-leiden.nl of (071) 572 78 59. Ben je op zoek naar andere oplossingen om leerlingen verder op
weg te helpen? Wij bespreken graag hoe we je op maat kunnen ondersteunen.
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