FONEMI
Fonemisch bewustzijn in derde kleuterklassen in Vlaanderen versterken via een digitale tool.

FACTS
Het fonemisch bewustzijn of het klankbewustzijn
vormt een cruciale bouwsteen voor het leren lezen en
schrijven. In het kleuteronderwijs schieten leerkrachten
vaak handen tekort om individuele ondersteuning te
voorzien voor elke kleuter. Kleuterleerkrachten geven
aan dat kwalitatieve en duurzame applicaties voor
deze specifieke vaardigheden hen kunnen helpen
om beter te differentiëren. FONEMI wil deze nood
beantwoorden en zo leerkrachten ondersteunen om
kleuters individueel te begeleiden bij het ontwikkelen
van hun klankbewustzijn.
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FONEMI is een webapplicatie voor kleuters van de derde
kleuterklas. De app wil op een speelse manier het fonemisch
bewustzijn stimuleren aan de hand van oefeningen en
gepersonaliseerde feedback. De kleuter kan zo op zijn eigen
niveau, in opbouwende moeilijkheidsgraad de vier vaardigheden
van het fonemisch bewustzijn oefenen. Het gaat hierbij om
het isoleren, analyseren, manipuleren en het samenvoegen van
klanken. Ten slotte krijgt de kleuterleerkracht via een dashboard
ook zicht op de vooruitgang van elke kleuter.

IMPACT?
Het project FONEMI heeft één belangrijk doel voor ogen:
kinderen in Vlaanderen optimale kansen geven om een vlotte
leesstart te maken. Om dit te kunnen realiseren zal de applicatie
vrij toegankelijk zijn waardoor deze Vlaanderen-breed inzetbaar
zal zijn. Op termijn wil het project ten slotte ook inzetbaar zijn in
de tweede kleuterklas en in het eerste leerjaar.

De digitalisering van onze maatschappij stelt ons Vlaamse onderwijs voor
uitdagingen, maar creëert evengoed opportuniteiten. Smart Education @
Schools richt zich tot leerkrachten uit het basis- en het secundair onderwijs, alsook uit instellingen voor volwasseneneducatie die via samenwerking de concrete uitdagingen in hun onderwijspraktijk willen aanpakken
met educatieve technologie. Dit moet zorgen voor impact op leren en
voor een sterkere gedragenheid en verankering van educatieve technologie in het Vlaamse onderwijs.
Smart Education @ Schools ondersteunt innovatieve implementatieprojecten die zich richten op concrete vragen uit het onderwijsveld en aan de
hand van slimme educatieve technologie en via samenwerking op korte
termijn zichtbare veranderingen opleveren voor het Vlaamse onderwijs.
Per project kan een maximale subsidie tot € 75 000 worden toegekend.
Deze projecten worden gerealiseerd met steun van de Vlaamse Overheid
en imec.
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