DEELNAMEFORMULIER LEGO® Education
Teacher Award, Nederland
Het doel van de LEGO® Education Teacher Award is het erkennen van innovatieve
leerkrachten die LEGO stenen gebruiken tijdens het lesgeven. De Nederlandse winnaar
wordt uitgenodigd om zijn/haar werk te komen presenteren tijdens het LEGO Education
Symposium 2018 in Boston, VS (5-7 juni). De officiële regels voor Nederland vind je op
www.LEGOeducation.com/TeacherAward.
Inzendingen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:
• Innovatieve manieren van lesgeven
• Betrokkenheid bij lesgeven en de mate waarin een duurzame bijdrage aan
de lokale onderwijsgemeenschap wordt geleverd
• Het potentieel en de kwaliteit van de presentatie voor het symposium

Deel 1. Contactgegevens
Volledige naam:
Adres:
E-mailadres:
Telefoon (thuis):
Telefoon (mobiel):
Via welke wedstrijdpartner heb je informatie over de
LEGO Education Teacher Award ontvangen?

Deel 2. Gegevens m.b.t. de tewerkstelling
Functie:
School:
Schoolgrootte (ong.):
Schooladres:
Telefoon (werk):
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Deel 3. Onderwijsachtergrond
In welke groep(en) geef je
momenteel les?
Hoeveel jaar geef je al les?
Hoeveel jaar gebruik je al
LEGO® producten in de klas?
Vermeld details over je onderwijservaring en andere relevante werkervaring. Voeg een
afzonderlijk blad met daarop deze details toe als hieronder onvoldoende plaats is.

School/
werkgever

Staat/
land

Lesgegeven Voltijds/
aan deze
deeltijds
leeftijden

Begindatum Einddatum

Deel 4. Deelname
4.1. Samenvatting presentatie symposium
Noteer hier een samenvatting van je presentatie voor het symposium (max. 200 woorden).

4.2. Lesmateriaal en/of hulpmiddelen
Omschrijf kort een aspect van je lesgeven dat je als innovatief beschouwt (max. 200
woorden). Je mag een voorbeeld bijvoegen (bv. een voorbeeldwerkblad of -lesplan,
of een schermafbeelding van een website) van maximaal 200 woorden.

4.3. Bewijs van implementatie
Lever bewijs van de implementatie van je innovatieve onderwijsmethode (bv. een foto,
een korte video (max. 2 minuten) of een scan van het werk van jouw leerlingen).
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4.4. Zelfevaluatie en/of -reflectie
Licht kort het succes van je innovatie onderwijsmethode toe. Vermeld ook de impact
ervan op het jouw leerlingen heeft geholpen in hun leerproces (max. 200 woorden).

4.5. Positieve bijdrage aan onderwijs
Beschrijf kort jouw bijdrage aan de onderwijsgemeenschap (bv. deelname aan online
community’s, presentaties op conferenties enz.) (max. 200 woorden).

Deel 5. Bijlagen (optioneel)
Als je bijlagen met extra documenten hebt toegevoegd, vermeld deze dan hier.

Om deel te nemen verstuur je je inzending via e-mail naar
LEGOeducation-Teacher-Award-Netherlands@LEGO.com
Deelnemen is mogelijk tot 01.04.2018
Ik geef toestemming om mijn inzending, inclusief mijn persoonlijke gegevens, te delen met
de wedstrijdpartners van LEGO Education in het land waarin ik deelneem.

Handtekening					Naam
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