Lerend netwerk ‘Virtual Reality in het
secundair onderwijs’

Zie je als leraar secundair onderwijs de kracht van virtual reality en wil je de
didactische meerwaarde ervan ook in jouw lessen of op jouw school inzetten? Ben
je als leraar nieuwsgierig naar wat VR voor het secundair onderwijs kan
betekenen? Wil je zelf op een laagdrempelige manier experimenteren met VR in je
eigen klas- of schoolpraktijk voor STE(A)M of Talen? Wil je via een VR-project
jouw competenties versterken? Wil je via een VR-project jouw leerlingen uitdagen
om hun talenten verder te ontwikkelen?
Dan is het lerend netwerk ‘Virtual Reality in het secundair onderwijs’ dat op 23
februari 2021 start op iets voor jou en jouw school!
Programma:
Tijdens vijf bijeenkomsten krijg je een stevige dosis achtergrond mee en werk je
onder begeleiding een VR-project uit op jouw eigen school.
Wij bieden:
• begeleiding door een ervaren VR-coaches;
• inhoudelijke en vakdidactische input rond virtual reality in het onderwijs;
• begeleiding bij het uitwerken van een eigen klas- of schoolproject rond VR en
STE(A)M of VR en talen.
Inschrijvingsgeld:
Gratis
Locatie en bereikbaarheid:
Online en fysiek (afhankelijk van de pandemiecode in het onderwijs)
___________
Dit lerend netwerk kwam tot stand op initiatief van Thomas More naar aanleiding van een oproep
door de Koning Boudewijnstichting en Veranderwijs.

Data:
Februari

Sessie 1: dinsdag 23/2 van 9 - 12 u.
: online
: kennismaking, doelstellingen Lerend netwerk, keynotes VR
in het onderwijs door Robin De Lange en Carl Boel

Maart

Sessie 2 : donderdag 18/3 van 9 - 12 u.
: bij voorkeur live, maar mogelijk ook digitaal
: pedagogische inbedding van VR, goede
praktijkvoorbeelden, materialen en kostprijs VR in de klas

Maart-April

Sessie 3 : aan de slag op de eigen school
: uitwerken eigen VR-project rond STE(A)M en/of Talen

Mei-juni

Sessie 4 : donderdag 17/6 van 9 - 12 u.

Oktober

Sessie 5 : slotmoment

Inschrijvingsvoorwaarden:
• Je bent leraar in het secundair onderwijs en je wil je graag verdiepen in de
mogelijkheden van virtual reality in het onderwijs;
• Je houdt ervan in team te werken en wil je - samen met minstens twee
andere collega’s van jouw school - engageren voor het volledige traject.
• Bij de eerste sessie vragen we de aanwezigheid van een
beleidsmedewerker, nl. directie, graadscoördinator, een technisch adviseur
of een ICT-coördinator op prijs gesteld.
Let op: er kunnen maximaal 10 scholen deelnemen met een team van 3 tot 5
leerkrachten.
Inschrijven vóór 11/02/2021 via https://bit.ly/39JBZqY

Zit je nog met vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren:
Joke.simons@thomasmore.be
Voor dit project werken vijf onderwijs- en kennisinstellingen samen.

