Zelfverzekerd voor de klas met CTOUCH!

Praktische trainingen
& workshops

“De CTOUCH Academy
bevordert deskundigheid
welke leidt tot gebruiksgemak.
Zo haalt u het maximale
uit uw software én
uw CTOUCH display.”

Zelfverzekerd voor de klas
met CTOUCH!

PRAKTISCHE TRAININGEN & WORKSHOPS
Op veel scholen is de interactieve display inmiddels
bekend, of wordt binnenkort geïntroduceerd. Het gebruik
van de display biedt talloze mogelijkheden maar soms
ziet men door de bomen het bos niet meer.Zou het niet
heel handig zijn als uw docenten feilloos weten hoe
de display in te zetten bij de lesmethoden waarvoor u
bewust hebt gekozen in uw school? Of hoe te schakelen
van het ene naar het andere lesprogramma? Of hoe
een bepaald softwarepakket makkelijk te gebruiken in
combinatie met de whiteboard functie?

REEDS ERVAREN OF NOG ONERVAREN IN
HET GEBRUIK IS GEEN ISSUE.
CTOUCH Academy biedt u een op maat gemaakte
oplossing om meer inzicht, kennis en behendigheid te
krijgen in het gebruik van uw software in combinatie met
een interactieve touch display.

Een greep uit het cursusaanbod:
• Office 365
• Oktopus
• OneNote for
education
• Malmberg

• Kahoot!
• Smart
• Microsoft for
education
• Gynzy

WAT IS DE CTOUCH ACADEMY EN WAT KAN
HET VOOR MIJ BETEKENEN?
Om de les zo interessant mogelijk te maken met behulp
van een touch display is het belangrijk dat u zich
comfortabel voelt met het gebruik hiervan. Zo kan u
boeiend lesgeven, leerdoelen en resultaten beheren en
uzelf nieuwe toepassingen snel eigen maken. Dit zal
bijdragen om het resultaat van de leerlingen te verhogen.
CTOUCH Academy biedt zowel individuele als
groepstrainingen. Online en on-site trainingen of een
combinatie van beide. Natuurlijk afhankelijk van uw wens
en behoefte.
De CTOUCH Academy biedt u een reeks van
softwarecursussen. Alle geënt op gebruik in combinatie
met uw interactieve touch display.
U kiest wat voor u het belangrijkste is.

INTERESSE?
Wij denken graag met u mee! Neem contact op
voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.
Geheel kostenloos! Tel.: +31 (0)40 261 83 20
of mail naar: info@ctouch.eu
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