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BİZİMİ İNDİRİN
BEYAZ KAĞIT
Eğitimde Sanal ve Artırılmış Gerçeklik için kapsamlı bir rehber
Eğitimde Sanal ve Artırılmış Gerçekliği kullanmaya yönelik 32 sayfalık bilgilendirici kılavuzumuzu indirin ve eğitimde VR kullanmanın arkasındaki teoriyi
ve bu teknolojinin sınıfta nasıl uygulanacağına dair iyi pratik tavsiyeleri keşfedin.
www.classvr.com/whitepaper
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ClassVR'ı Ocak 2017'de piyasaya sürdüğümüzden beri, dünyanın her yerindeki öğretmenlerin teknolojiyi nasıl alıp
kendilerine ait olduklarını görmek inanılmaz. Geçen yıl 30 yöntemimizin lansmanını takiben, bu kitap artık sınıfta
sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliğin yaratıcı kullanımlarını uygulamak için size daha da fazla fikir veriyor.
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ClassVR'ı bir öğretim aracı olarak kullanmak için pratik ve ilham verici bir kılavuz olacak şekilde
tasarlanmıştır. Her yaştan öğrencinin geniş bir içerik yelpazesini nasıl keşfettiğini öğreneceksiniz. Bazı
dersler, Antarktika'dan Antik Maya'ya ve Maldivler'den Ay'a müfredat boyunca inanılmaz bir teşvik olarak
360 derece görüntüler, videolar veya etkileşimli deneyimler kullandı. Diğerleri öğrencilere Artırılmış
Gerçekliği kullanarak 3B modelleri yakından inceleme fırsatı verdi; elinizde bir karlı baykuş, Roma kılıcı
veya uzak bir gezegen tuttuğunuzu hayal edin!

Ancak bu kitapta göreceğiniz yalnızca ClassVR tarafından yayınlanan kaynaklar değil - birçok öğretmen ve
öğrenci 360 kameraları kullanarak kendi sürükleyici içeriğini yakalamaya, 3B modeller oluşturmaya ve
etkileşimli dünyalar yaratmaya başladı. Bir dizi araçla oluşturulmuş olabilirler, ancak sonraki sayfalarda
okuyacağınız gibi, hepsi ClassVR'nin çevrimiçi portalı kullanılarak okulun kulaklıklarına gönderilmiştir.

Sanal gerçekliğin ve artırılmış gerçekliğin dünya genelindeki sınıflarda nasıl bir etki yarattığını okumaktan
keyif alacağınızı umuyoruz; Hatta kendi ortamınızda bir öğrenme fırsatını ateşleyebilir. Bu okul topluluğunun
büyümesini destekleme sürecinden kesinlikle keyif aldık - ve elbette bunu mümkün kılan öğretmenlere çok
teşekkür etmek istiyoruz.

Copyright 2019 @ AVANTIS SYSTEMS Ltd Tüm hakları
saklıdır
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Bude'ye dön
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9–11 yaş
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5-7 yaş
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EĞİTİM HİZMETLERİ EKİBİMİZLE BUGÜN İLETİŞİME GEÇİNİZ
EN İYİ SINIF DERS FİKİRİ - COMMUNITY@CLASSVR.COM
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Bude'ye dön
10-11 yaş

İNGİLİZCE

The Colleton
İlkokul,
Twyford, İngiltere
Öğrenme Amaçları:
• Cornwall, Bude'ye yapılan son gezinin bir anlatımını
yazmak.

• Bude bölgesinin doğru tanımlarını dahil etmek.

Zara
Conisbee

BAĞLAM
Altıncı sınıf öğrencilerimiz kısa süre önce Bude'ye bir yerleşim
gezisinde dört gece geçirdiler. Coğrafi özellikler hakkında önceki
öğrenimlerinin üzerine inşa edecek olgusal bir temele sahip olması
gereken bazı fantastik betimleyici yazılar oluşturmak için bu
deneyimden aldıkları coşkuyu kullanmak istedik. Altıncı sınıf
öğrencilerimiz yıllardır konut gezileri için Bude'ye seyahat ediyorlar ve
bu her zaman yazı yazmak için bir teşvik olarak kullanılıyor ancak
ClassVR kulaklıklarımız ve 360 ° kameramızla çocuklarımızın
hatırladığı anları, dolayısıyla VR'lerini yakaladık. deneyim onlar için
kişiseldi.

• İnsan ve fiziksel coğrafi özelliklerin kullanımlarını belirlemek ve
yorumlamak.

PRATİK OTURUM
Bude 2019 Oynatma Listesi - Topluluk Kitaplığı
Çocuklar ClassVR deneyimleri için iki grup halinde çalıştı. Grubun yarısına gezi sırasında çekilmiş sıradan fotoğraflar verilirken, diğer yarısına Bude'de çekilmiş
360 ° fotoğraflarımızın bir oynatma listesini gösteren kulaklıklar takıldı. İki grup yarı yolda değişti. Çocuklar yeni VR teknolojisini kullanma fırsatı konusunda çok
heyecanlandılar ve görüntülerde kendilerini görmek seansa gerçek bir heyecan getirdi. İlk zevkten sonra, çocuklardan karşılaştıkları coğrafi özellikleri not
etmeleri bekleniyordu ve bu, fotoğrafları izlerken ve sonrasında yapılacaktı. Bu, VR görüntüleri kullanılarak gerçekleştirilebilirdi, ancak bude günlerini yeniden
yaşadıktan sonra ürettikleri, çok etkileyici ve ders bittikten sonra gerçekten öne çıkan tanımlayıcı ifadelerdi.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Yazım sonuçları harikaydı! Birkaç hafta önce Bude'den dönmesine rağmen, çocukların görünüşte unutmuş oldukları daha ince ayrıntılar ClassVR kulaklıklar
kullanılarak ortaya çıkarıldı. Çocuklar, 360 ° fotoğrafları izledikten sonra 'anılarını' düzenlemeyi ve çok daha ayrıntılı yazmayı başardılar. Fotoğrafların
sadece yazılarına olumlu bir etkisi olmakla kalmadı, çocuklara böylesine harika bir deneyimi anımsatmak için getirdiği mutluluk paha biçilemezdi!
Bude gezisi, okulumuzda çok değerli bir gelenektir ve küçük çocuklar, büyük bir beklenti ve aynı zamanda bir dereceye kadar endişe ile onu dört gözle bekliyorlar.
Gelecek yıllarda ClassVR'yi, Altıncı Yıllarımızı maceralarına hazırlamak için kullanmayı planlıyoruz.
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Dijital Hücre
Modeller
BİLİM 6-12 yaş

Drewe
Warndorff

BAĞLAM

Hartwell İlkokulu, CPS,
Cincinnati, Ohio, ABD
Öğrenme Amaçları:
• Öğrenciler, dijital yazılım kullanarak 3 boyutlu modeller oluşturmak için hücreler
hakkındaki bilgilerini uygulayacaklar.

• Öğrenciler dosyalarını (.stl'den .glb'ye) dönüştürecek ve kulaklıkları
kullanarak hücre modellerini test edecekler.

Bu ders, fen müfredatı içinde zenginleştirme veya bir teknoloji
uzantısı olarak yapılabilir. Bir teknoloji ve tasarım öğesi eklerken,
hücrelerin ve organellerinin görsel ve kavramsal olarak
anlaşılmasını desteklemek için kullanılır. Öğrenciler, hücreler,
bitkiler ve hayvanlar ile organeller hakkında temel bilgilere sahip
olmalı veya almalıdır. Organellerin miktarı ve fonksiyonları
müfredata göre seçilebilir. Hücreyi dijital olarak tasarlamak için
öğrencilerin ayrıca CoSpaces veya Tinkercad hakkında temel bir
anlayışa sahip olmaları gerekir.

PRATİK OTURUM
CoSpaces
Tanımlanabilir beş organel ile bir bitki veya hayvan hücresinin dijital bir 3D modelini oluşturma amacını özetledim. Daha sonra, dijital tasarım yazılımının nasıl
kullanılacağına, şekillerin nasıl ekleneceği, bölümlerin nasıl kaldırılacağı ve boyutun nasıl değiştirileceği dahil olmak üzere kısa bir tanıtım verdiğim bir dijital yazılım
eğitimini yönettim. Öğrencilerin, proje gereksinimlerini karşılayan bireysel hücre modellerini oluşturmak için dijital yazılımı kullandıkları 3B hücre modeli oluşturmaya
odaklandık.

.Stl dosyalarını gönderen öğrencilerden sonra, onları .glb formatına dönüştürdüm ve ardından dosyaları ClassVR çalma listesine yükledim. Öğrencilerin
ClassVR kulaklıklarını kullanarak tamamladıkları hücre modellerini görüntüledikleri bir AR / VR 'hücre deneyimi' sunabildim. Öğrenciler daha sonra orijinal
dosyalarında değişiklikler / düzenlemeler yapmak için modellerindeki kusurları belirlediler. Bir uzantı olarak, öğrenciler daha sonra düzenlenmiş .stl dosyalarını
bir 3D yazıcıya gönderebilir ve tıklandığında organellere bilgi etiketleri ekleyebilir (bu, CoSpaces'ta yapılabilir).

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Bu ders öğrencilerin hücreyi ve organellerini daha iyi anlamalarını sağladı. İçerik bilgilerini dijital bir formata uygulayarak, içerik anlayışlarını sağlamlaştırıyor
ve 21. yüzyıl ortamında başarılı olmak için gerekli teknolojik becerileri kazanıyorlardı.
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Ay
Okul gezisi
BİLİM 5-11 yaş

Oh Jeong İlkokulu,
Gwangju Şehri,

Güney Kore
Öğrenme Amaçları:

Adam

Choi

BAĞLAM
2019, Ay'a ayak basmanın 50. yıl dönümü ve dolayısıyla öğrencilerin
Ay'ı görme deneyimi yaşamalarını istedim. Bu deneyimler, uzayı
keşfetme ve güneş sistemimizin ve evrenimizin ne kadar geniş
olduğunu anlama çalışmalarımızın bir parçasıydı.

• Ay'ı ziyaret etmek ve sanal bir saha gezisine çıkmak.

• Astronotların Ay'daki deneyimleriyle empati kurmak.
• Uzayın engin doğasını anlamak için.

PRATİK OTURUM
Ay Çalma Listesi
Ders, öğrencilerin Ay'a ayak basmasıyla ilgili haber videolarını izlemesiyle başladı. Daha sonra roketin Ay'a indiği VR ay iniş deneyimini izledik - bu, çocukları,
insanların Ay'a nasıl ulaşacağını ve bizi Dünya'dan Ay'a götürecek bir aracın özelliklerini düşünmeye sevk etti. Ay haberlerini ClassVR videolarıyla birlikte
izledik ve öğrencilerin ayda ne yapmak isteyebilecekleri hakkında konuştuk. Daha sonra Apollo komut modülü ve Ay'ın Dünya'dan konumunu gösteren başka
bir model gibi Ay çalma listesindeki çeşitli 3B modelleri araştırdık - öğrenciler bu modelleri ellerinde tuttu!

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Öğrenciler sanal gerçeklikte aya gitme hissini yaşadılar. Dünya ve Ay hakkında sürükleyici bir deneyim sunabildim ve bu, öğrencilerin astronotların duygularını
deneyimlemelerine ve anlamalarına yardımcı oldu. Sınıftan Ay'a ışınlanma deneyimi getiren harika bir sınıftı. ClassVR'nin inanılmaz kontrolleri, öğrencilerin
gözlerini kontrol ederek dersleri yürütmeyi mümkün kılarak sınıfı daha zengin hale getirir.

8

Gelecek
Tarih
TARİH VE BİLGİSAYAR
12–13 yaş

Phil
Nottingham

Daniel
McKune

Yusuf
Cauldwell

BAĞLAM

Mosslands Okulu,
Merseyside, İngiltere

Öğrenme Amaçları:
• Holokost'un önemli olaylarını anlayıp
açıklayabilmek.
• 3 boyutlu bir dünya tasarlayıp yaratabilmek.
• 3B dünyanın kullanılabilirliğini iyileştirmek için hesaplama
dilini kullanmak.

Birkaç departmanla görüştükten sonra, tarih ve bilgi işlem arasında müfredatlar
arası bir proje geliştirdim. ClassVR kulaklıklarının yanı sıra 'CoSpaces'
kullanarak öğrenciler kendi sanal dünyalarını yaratabildiler. Hem tarihsel bir
kavram hakkındaki anlayışlarını hem de ilgi çekici bir dijital alan yaratmak için
kodlama ve tasarımın etkili kullanımını gösterebilecekleri bir çalışma.
Başlangıçta kodlamayı keşfetmek için dünyalar yarattıktan sonra, öğrencilere bir
Sanal Holokost Müzesi'nin oluşturulması için brifingleri verildi: bir ziyaretçinin
keşfedebileceği, yalnızca içerik oluşturucunun konuyu anlamasını iletmekle
kalmayan, aynı zamanda izleyiciyi etkili bir şekilde meşgul eden bir alan.
CoSpace kullanımı.

PRATİK OTURUM
CoSpaces
Öğrenciler çiftler halinde CoSpaces kullanarak dünyalarını inşa ettiler. Altı hafta boyunca, öğrenciler tarihsel bilginin derinliğini yerleştirmek ve CoSpaces
üzerinde tam işlevli bir 3B dünya yaratmanın bilgisayar bilimi yönüyle ilgili teknik özellikleri öğrenmek için hem tarih hem de bilgisayar dersleri aldılar. Üçüncü
haftada öğrenciler Nazizmin yükselişini ve nihai çözümü öğrendiler ve bu dizi kronolojik olayları yansıtan mekânlarını yaratmaya başladılar. Dördüncü haftada,
kulaklıkları tanıttık: Bu, öğrencilerin herhangi bir kodlama veya tasarım hatasını test etmek, denemek ve hatalarını gidermek için CoSpaces üzerinde
oluşturdukları çeşitli dünyaları bir araya getirmelerini içeriyordu. Son hafta, alanları paylaşmayı ve meslektaş geri bildirimi sağlamayı - hem teknik hesaplama
öğelerini hem de içeriklerinin tarihsel doğruluğunu değerlendirmeyi içeriyordu.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Öğrencilerin ürettikleri çalışma sadece mükemmel bir standartta değil, aynı zamanda inanılmaz bir çeşitlilikteydi. Bazı öğrenciler, mekanın duvarlarını süsleyen
bilgilerle geleneksel bir "galeri" oluşturmayı seçerken, diğerleri, dönemin olaylarına dahil olan kampların ulaşım ve konaklama koşullarını simüle etmek için
kapalı alanlar oluşturmayı seçti. Altı hafta ve projeler üzerinde yaklaşık 8-10 saat çalıştıktan sonra, son oturum öğrencilerin birbirlerinin alanlarını
keşfetmelerine izin verdi. Pek çok öğrenci, öğrencilerin VR ortamını, özellikle uzun koridorlar ve sıkışık tren bölmeleri olmak üzere bir daldırma hissi yaratmak
için nasıl etkili bir şekilde kullandıklarını yorumladı.
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Mağara Keşfi
ÇOCUK YUVASI 5-6 yaş
Brittany
Korstanje

Kinnwood Central
Devlet okulu,
Orman, Ontario, ABD

BAĞLAM
Öğrencilerimiz ilk olarak sıcak hava balonlarını keşfetmek için VR
başlıklarını kullanarak alıştırma yaptılar. Bu, "Kutu Değil" hikayesini
okuduktan sonra kıvılcımlandı. Bir sıcak hava balonunun neye benzediğini
ve nasıl hareket ettiğini yoğun bir şekilde araştırdıktan sonra, sınıfımız bir

Öğrenme Amaçları:
• Düşünceyi iletmek, yansıtmak ve sorunları çözmek için
dili kullanmak.
• Çeşitli amaçlarla sorular sormak.

sıcak hava balonu inşa etti ve okul topluluğu üyelerini gelip sıcak hava
balonu keşiflerini deneyimlemeye teşvik etti. Öğrenciler çok sayıda bilimsel
dil ve VR kulaklıklarının nasıl çalıştırılacağını öğrendiler. Daha sonra
mağaralarla ilgilendiklerini belirttiler ve çeşitli mağara keşif gezilerine
bakmamızı istediler.

PRATİK OTURUM
Rocks and Caves Oynatma Listesi

Çok çeşitli sorgulama, araştırma, keşfetme, yaratma ve yazmayı tetikleyen 360 derecelik mağara görüntüleri kullanarak başladık. Kulaklıklarla bir mağarayı
keşfettikten sonra öğrencilerimizin pek çok sorusu vardı: Neden buz sarkıtları asılı? Mağaralar nasıl oluşur? Hayvanlar karanlıkta nasıl yaşayabilir? İkinci kez
sefere çıktıklarında, gördükleri sarkıt, dikit ve sütunlar hakkında konuşmaktan heyecan duydular ve mağara içinde troglobitleri merakla aradılar. Sınıfımızın
içinde büyük bir mağara inşa ederek ve kağıt ve dijital kitaplar yaratarak kendi bulgularının çoğunu yeniden yarattılar. Bu, su ve buz mağaralarını araştırmak ve
içeride veya üzerinde yaşayabilecek hayvanları araştırmak için genişletildi.
penguenler gibi buz mağaralarının tepesinde. Öğrenciler boylarını ölçtüler ve bu hayvanlarla karşılaştırdılar. Son olarak, ziyaretçiler geldiğinde bu interaktif
deneyime eklemek için eğitim videoları hazırladılar ve mağaraya eklenecek QR kodları sağladılar.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarına göre eğlenceli, etkileşimli, özgün ve zengin deneyimler sağlayarak öğrenme kavramlarına yaklaşıyoruz. Öğrencilerimizle
birlikte dinleyen, açık uçlu sorular soran, merak eden, problem çözen ve keşfeden eğitimcileriz. VR teknolojisinin öğrencilerimizin fikirlerini genişletmek ve analitik
düşünmeyi teşvik etmek için mükemmel bir öğrenme aracı olduğuna inanıyoruz. ClassVR, öğrenim topluluğumuzdaki her öğrenciye ilgi gösterdi ve ilham verdi.
Öğrenme deneyimlerine bağlantı kurabilecekleri ve ilham alabilecekleri üçüncü bir boyut ekledi.
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Mary's Escape from
Lochleven Kalesi
TARİH 10-11 yaş

ESMS Ortaokul,
Edinburgh, İskoçya,
İngiltere
Öğrenme Amaçları:
• İskoç Kraliçesi Mary'nin İskoçya'da hapsedilmesi ve Lochleven
Kalesi'nden kaçmasına neden olan desteği çevreleyen olayları
anlatmak.

Simon
Luxford-Moore

BAĞLAM
Mary'nin tutuklanmasının ardından Lord Darnley'nin ölümünden sonra,
Lochleven Kalesi'ne hapsedildi ve ölüm tehdidi altında tahttan çekilmesini
imzalamak zorunda kaldı. Willie ve George Douglas'ın yardımıyla, maskeli bir
1 Mayıs kutlaması sırasında üçüncü kattaki odasından kaçtı. Çocuklar, onun
hapis ve kaçışını çevreleyen olayları inceliyor, kanıt kaynaklarına bakıyor ve
günlük girişinin bir yeniden sayımını tamamlıyor.

PRATİK OTURUM
Loch Leven Kalesi - Topluluk Kütüphanesi
Dersi takiben ve Mary'nin kaçış planını detaylandıran günlük girişine başlamadan önce çocuklar
Lochleven Kalesi görüntüleri. Yağmurda çekilen, inanılmaz derecede atmosferiktir ve Mary'nin bir sandalda kaçtığı kıyıya kadar kale duvarlarının dışını gösterir.
1568'de, göl daha yüksek bir su seviyesine sahipti ve bir tarafta kale duvarlarının kenarına ulaştı. Suyun çekilmesinin boyutu, kendi başına iklim değişikliği
hakkında tartışmayı teşvik edebilecek olan bu görüntüde güzel bir şekilde vurgulanmaktadır. Ayrıca kalenin iç avlusunun içinde Mary'nin arazide yürümek için ne
kadar özgür olduğunu gösteren fotoğraf ve video görüntüleri var. Önemli görüntüler, kalenin iç kısmındadır. Ders kitapları ve web siteleri genellikle Lochleven
Kalesi'ni oldukça büyük olarak tasvir eder ve bir maskeli balo tutabilme fikri büyük bir ziyafet salonu anlamına gelir. Gerçekte, Lochleven Kalesi çok küçük ve bu
Mary'nin kaçışını daha da inanılmaz ve cüretkar kılıyor. Çocuklar, basılı ders kitaplarından kendileri için daha küçük gerçekliği görmeye kadar hayal ettiklerinin
boyutlarındaki farklılıktan her zaman etkilenir ve şaşırırlar. En iyi, bir dersin genel oturumunun bir parçası olarak, sitenin öğrencilerle keskin karşıtlığını
vurgulamak için kullanılır.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Çocuklar, Mary'nin hapsedildiği yeri deneyimliyor ve çekim sırasındaki hava nedeniyle, Lochleven, Perthshire'daki küçük bir adada onun koşullarına yönelik bir
"his" anlayışı geliştiriyorlar. Bu, tarihsel bağlamın ötesinde kullanılabilir ve Mary'nin hapishanesini çevreleyen bir yazı parçası geliştirmek için idealdir. Oynatma
listesi, birinci şahıs duygusal kelime dağarcığının geliştirilmesine ve yazılı çalışmada kullanılmasına izin verir.
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Deneyim
siperler
TARİH 10-11 yaş

Crowlands
İlkokul,
Essex, İngiltere
Öğrenme Amaçları:
• Birinci Dünya Savaşı sırasındaki bazı önemli
olayları anlamak ve açıklamak.
• Bir asker gözünden birinci şahısla yazmak.

Anthony
İshak

BAĞLAM
Bu yıl Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıldönümünü kutladı ve
Crowlands İlköğretim Okulu'ndaki 6. Sınıf öğrencileri, soğuk, acımasız siperlerde
bulunan cesur askerlerin bakış açısından bir parça yazarak bu olayı kutladılar.
Yıldönümü oldukça sembolik bir zamandır ve bu nedenle bu konunun daha kişisel,
sürükleyici ve deneyimsel hale getirilmesini istedik. Çoğu çocuk iş ünitesine
siperlerde yaşam ve tipik bir günün nasıl olacağı hakkında sınırlı bir kavramsal
anlayışla başladı; bu nedenle, askerlerin katlandığı koşullar ve beklentiler
hakkındaki anlayışlarını ve takdirlerini genişletmek ve derinleştirmek için bir
öğrenme deneyimi sağlamak istedik.

PRATİK OTURUM
WW1 Hendek Deneyimi
İlk olarak, çocuklar askerlerin duygularını ve beş duyuyu kullanarak ortamların bir taslağını ortaya çıkarmalıydı. Mümkün olan en gerçek ve somut deneyimi
sağlamak için, çocuklara 1. Dünya Savaşı Siper Deneyimi yüklü kulaklıklar verildi; daha sonra kire, çamura, yağmura ve çevredeki iç karartıcı çevreye
odaklanarak 360 derecelik videoyu incelediler. Videoda, uzaktaki savaş alanı çığlıklarını ve savaş alanı patlamalarını yansıtan arka plan sesi olduğu için,
çocuklara düşünmeleri için daha fazla yiyecek verildi ve bu, dil ve kelime haznesi seçimlerini genişletmek için güzel bir şekilde beslendi. Videoyu izlerken,
öğrenciler birbirlerine sorular sorup sorabildiler ve gruplar halinde ve sınıf olarak keşfetmek için daha fazla puan toplayabildiler. Bu deneyimsel öğrenmeyi
kodlamak ve bir araya getirmek için,

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
10-11 yaşları arasında, 100 yıl önce yaşamış insanların ayak izlerine adım atmak için gerçekten mücadele ettiler. ClassVR, çocukların görevle ilgilenmesine
yardımcı oldu ve onlara siperlerin manzaralarını, seslerini ve kokularını nasıl tanımlayacakları konusunda ilham verdi. Dünya Savaşı Konumuzun bir parçası
olarak hendek hayatını daha önce ele almış ve bu ülke için savaşmak için canlarını veren milyonlarca cesur askere yepyeni bir anlayış ve empati kurmuş
olmamıza rağmen, çocuklar askerlerin neler yaşadıklarına şaşırdılar. . Sanal gerçekliğin bu sürükleyici doğası, daha yaratıcı düşünmelerine yardımcı oldu ve
çalışmaları yaratıcı ve ayrıntılıydı.
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Nesil Okyanus:

Mercan resifleri
COĞRAFYA VE BİLİM 11+ yaş

ANGARI Vakfı &
Kutsal İsimler Akademisi, Florida,
ABD

Dr. Amanda

Waite

Megan
Hendrickson

BAĞLAM
Sanal gerçeklik ve 360 film, 3B basılı ve fosil mercan örnekleri ve ilgili
dersleri kullanarak, öğrenciler Florida Keys'e bir saha gezisine
hazırlanırken mercanlar ve resif ekosistemleriyle tanıştı. Bu,
öğrencilerin konuyla ilk karşılaşmalarının çoğunluğunun olması

Öğrenme Amaçları:
• Mercanları hayvan olarak tanımlamak ve ortak biçimlerini
tanımak.
• Mercanların nasıl resifleri oluşturduğunu anlatmak ve resif
kompozisyonunu ve özelliklerini anlamak.

nedeniyle, önemli bir ön öğrenme ve bu kavramlara önceden maruz
kalma olarak hizmet etti. Öğrencilerin alanda ne bekleyeceklerini
anlamalarına yardımcı oldu, daha derin öğrenme için sağlam bir temel
sağladı ve konu alanıyla ilgili tartışmalar için bir sıçrama tahtası görevi
gördü.

• Bir mercan resifinin coğrafi, toplumsal ve bilimsel önemini
açıklamak.

PRATİK OTURUM
Nesil Okyanus Videosu: Mercan Resifleri

Sualtı Oynatma Listesi

İlk olarak, öğrenciler mercanlar, oluşturdukları resifler ve yerel resif yolları ile tanıştırıldı. Öğrencilere daha sonra mercanları ve resifleri bir dizi gözlem odaklı
istasyon aracılığıyla bağımsız olarak keşfetme fırsatı verildi. Bir istasyonda öğrenciler, sanal gerçeklikte 360 Nesil Okyanus: Mercan Resifleri filmini izleyerek
hem su üstünde hem de altında bir araştırma gezisinde mercan bilim insanlarına eşlik ettiler. Kalan istasyonlar öğrencilerden modern ve fosil mercan
iskeletlerini incelemelerini, çizmelerini / tanımlamalarını ve tanımlamalarını istedi. Öğrencilerden, Florida mercan resiflerinin zaman içinde nasıl değiştiğini
daha iyi anlamak için eski ve modern mercanlardan öğrendiklerini ve Florida'nın çevre tarihini karşılaştırmaları istendi.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Öğrenciler meşgul oldular, düşünceli sorular sordular ve kurslarında ele aldıkları diğer konularla kolayca bağlantılar kurdular. Laboratuar defter sayfaları,
tanıtılan mercan kelime dağarcığının ayrıntılarına ve doğru uygulanmasına güçlü bir dikkat gösterdi. Sanal gerçeklik gezisi, öğrencilerin resifte su altında ne
göreceklerini ve deneyimleyeceklerini anlamalarına ve tahmin etmelerine yardımcı oldu. Bu, öğrencilerin suya girme konusundaki endişelerini azalttı ve alana
girip öğrendiklerini uygulamaya istekli bir öğrenci kohortuyla sonuçlandı. Alana girdikten sonra öğrenciler hemen nişanlandılar ve bilmedikleri bir ortamda
şnorkelle yüzerken mercan tanımlamaları yapabildiler.
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Giriş
Mikroplar
BİLİM / TARİH

10-11 yaş

İngiliz Okulu
Brüksel, Tervuren,
Belçika

Stephen
Coyne

BAĞLAM
Burada, tematik bir öğrenme yaklaşımıyla tüm geleneksel vakıf
konularını birbirine bağlayan Entegre Öğrenme Temaları (ILT) ile
BSB'de çalışıyoruz. Altıncı Yıl terimi, Birinci ve İkinci Dünya Savaşına
odaklanarak 'Barış ve Çatışma'ya bakıyordu, ama aynı zamanda

Öğrenme Amaçları:
• Sınıfı mikroskobik organizmalara tanıtmak.
• Ana mikro organizma türlerini tanımak.

mikroorganizmalar çalışma ünitesindeki ana bilimsel kavramları
kapsamaya ihtiyaç duyuyordu. Yüzeydeki bunların belirgin bir bağlantısı
yok gibi görünebilir, ancak küçük bir VR büyüsünün uygulanmasıyla
ikisi arasında ilginç ve heyecan verici bir köprü oluşturulabilir.

• Mikro organizmaların gerçek dünyadaki etkisini anlamak.

PRATİK OTURUM
WW1 Hendek Deneyimi
Savaş ve barışın arkasındaki fikir ve temalar üzerinde çok çalıştık, tarihi Waterloo muharebesi alanına bir ziyaret ve dünyanın barışı sağlayan başlıca bireyleri
üzerine bir araştırma dahil olmak üzere çağlar boyunca çeşitli çatışmalara baktık, ancak bunu yapmak zordu. 1. Dünya Savaşının siperlerindeki askerlerin
katlanmak zorunda oldukları koşulları hayal edin. Burası ClassVR'nin kendine geldiği yerdi. Üç kişilik grup başına bir kulaklık ve olmayanlar için interaktif beyaz
tahtadaki ClassView ile çocuklar 'Birinci Dünya Savaşı Siper Deneyimi'ne dalabilirler. Askerlerin yaşamak zorunda olduğu gerçekten korkunç koşulları
araştırdıktan sonra, birçok askerin bu korkunç koşullarda çok hastalandığı fikrine döndük. Bu çatışmanın fikirlerini bilim konumuzun fikirleriyle
ilişkilendirebilmemizin yolu buydu. Bu çok sağlıksız koşullarda, katılaşanların çeşitli bakteri ve virüslerden enfeksiyona çok açık olduğunu tartıştık. Elbette bu
mikroskop yaratıklarını göremedik, bu yüzden yine bu minik yaratıklara yaklaşmak için VR biyolojisi bölümünü kullandık, sırayla her hücreyi kendi yapısını
incelemek için döndürdük.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Çocuklar gerçekten hendek sisteminin içinde olduklarını hissettikleri için çok heyecanlandılar ve sistemle ilgileniyorlardı. Kitaplarındaki çeşitli mikro
organizmaların özelliklerini belirleme görevi üzerinde çalışmaları gerektiğinde, daha geleneksel bir yöntemle yaklaşılırsa çok kuru olabilecek bir konuya karşı
yenilenmiş bir hevesleri vardı. Bu yaratıklarla ilgili ilk dersimiz olarak bu teknolojiyi kullanmamız, gelecekteki tüm öğrenimlerimizi bu konuya asmak için büyük bir
kanca oluşturdu.
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İspanyol
Kelime bilgisi
İSPANYOL 9–10 yaş

Frankie
Smith

BAĞLAM

Granard Birincil
Okul Londra, Birleşik Krallık

Öğrenme Amaçları:
• Ayarları açıklamak için kelime dağarcığı ve telaffuz
geliştirmek ve iyileştirmek.
• Kelime dağarcığını bağlama oturtmak ve anlamını anlamak.

Bu dersin amacı, öğrencilerin İspanyolca kelime hazinesini
okumasına, konuşmasına ve tanımasına izin vermektir. İspanyol
çalışma planımızın bir parçası olarak çocuklar 'La Casa' adlı bir
ünitede çalıştılar. Bu ünitede çocuklar evdeki nesneleri ve bir odayı
nasıl tanımlayacaklarını araştırdılar; bir oda hakkında sorular sorun;
ve nesneleri açıklayın ve tanımlayın. Bu dersi 'La Casa' ünitesinin
başında çocuklara karşılaşacakları yeni kelimeleri tanıtmak için
verdim. Daha sonra bu deneyimi, kitaplarında İngilizce not ekledikleri
ve kelimeleri temsil edecek resimler ekleyerek bir kelime bankası
oluşturmak için kullandılar.

PRATİK OTURUM
CoSpaces
Mevcut çalışma birimimize dayanarak bir CoSpaces dünyası yarattım; öğrencilerin karşılaşabileceği gündelik nesnelerden oluşan bir ev yarattık. CoSpaces
dünyasındaki nesneler hem İngilizce hem de İspanyolca olarak etiketlendi. Öğrenciler, yeni kelime dağarcığı toplamak, paylaşmak ve kullanmak için üçlü
gruplar halinde çalıştılar. Ayrıca, başlığı kullanan kişinin sınıfta kendisine rehberlik edecek birisinin olması anlamına geliyordu. Çocuklar CoSpaces dünyasını
kendi boş zamanlarında keşfetmekte özgürdü. Keşfettikleri yeni kelimeleri birbirleriyle paylaştılar ve yeni kelime dağarcığı listesi hazırladılar. Öğrencileri
İspanyolca kelimeleri ortaklarına yüksek sesle söylemeye teşvik ettim. Partnerleri daha sonra İngilizce çeviriyi verebilir (eğer kendilerine öğretilmişse);
İngilizcenin ne olabileceğini tahmin edin (eğer henüz kelimeleri öğrenmemişlerse) ve / veya telaffuzu kontrol edin.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Yabancı dil öğrenmek bazı çocuklar için rahatsız edici olabilir, bu nedenle bu sürükleyici, uygulamalı yaklaşım, heyecan verici bir uyarıcı yoluyla bu engelleri
ortadan kaldırdı. Hepsi katılmak, gitmek ve yeni kelime dağarcığını akranlarıyla paylaşmak istiyordu. Çocuklar öğrendiklerini paylaşmaya istekliydi ve yeni
kelime dağarcığını söylerken başkalarını desteklemek için heyecanlandılar. Bir sınıf olarak kelimeleri topluca söylediğimizde, çocukların daha önce gördükleri
ve söylemeye çalıştıkları kadar zorlayıcı olmadı. Kelime hazinesi daha derin bir düzeyde anlaşıldı ve çocuklar bu kelimeleri daha sonra dersleri ve iş
parçalarını daha etkili bir şekilde yerleştirip kullanabildiler. İspanyolcaya (hem yazılı hem sözlü) resim koyabilmek, tüm öğrencilerimin derse erişebilmesi ve
baştan itibaren meşgul olması anlamına geliyordu.
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İspanya'yı keşfetmek
İSPANYOL 14-18 yaş
Thomas
Silva

Stoughton
Lise,
Massachusetts, ABD
Öğrenme Amaçları:
• Öğrencilerin İspanya'yı ve İspanya kültürünü keşfetmelerini sağlamak için sanal
gerçekliği kullanmak.

BAĞLAM
Dönem boyunca, İspanya'nın çeşitli kültürel konularını öğreniyor
ve mümkün olduğunca yerel kültürü kucaklamaya çalışıyoruz.
Bu süre zarfında 2D öğeler ve fotoğraflar kullandık, ancak bu,
3D modeller ve 360 görüntü kadar ilgi çekici veya gerçekçi
değil. Dil edinimi karmaşıktır ve İspanyolca'yı çok duyusal bir
yaklaşımla kucaklamak, öğrencilerin yeni dil bilgisi edinirken
aynı zamanda kültür hakkında her şeyi öğrenmelerini sağlar.

• ClassVR ile İspanyolca iletişim kurmak için.
• İspanyol simge yapılarını ve konumlarını analiz etmek.

PRATİK OTURUM
İspanya Çalma Listesi

Öğrencilere İspanya ve İspanyol kültürüne gerçek anlamda yansıtıcı, gerçekçi ve sürükleyici bir bakış açısı sağlamak için, ClassVR kulaklıklarını çeşitli simge
yapıları ve yerleri keşfetmek için kullandık. Bilbao İspanya'daki Guggenheim Müzesi'ni ziyaret ederek başladık ve öğrencilerden heykeli, eşlerinin, heykelleri
tanımlarına göre çizebilecekleri kadar ayrıntılı olarak tarif etmelerini istedim. Ardından, mevsimsel iklimi, coğrafi konumu ve ilginç yerel noktaları araştıran bir
Paskalya Alayı'nı analiz ettik. Bu soruları ve Madrid için soruşturma satırlarını tekrarladık - Toledo Caddesi ve Museo Nacional del Prado. Dersi ayı iskeleti olan
bir mağarayı keşfederek bitirdik ve öğrencilerden yeri tarif etmelerini ve bu konuda ilginç bulduklarını partnerlerine açıklamalarını istedik.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Öğrenciler harika yerleri ve yerleri görmek için birlikte çalışabildiler. En iyi yanı, diğer öğrencilerin sınıf arkadaşlarının neyi anlattığını görmek istemesiydi ve
öğrencilerin öğrendiklerini kolaylıkla uygulayabildiklerini.
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Biyolojik
Sistemler
BİYOLOJİ 10-11 yaş

Glasgow Üniversitesi,
Glasgow İngiltere

Öğrenme Amaçları:
• Bilimde soyut kavramların anlaşılmasında sürükleyici VR uygulamasına
ilişkin yeni araştırmalar yürüterek ve nihayetinde yayınlayarak Okulun
araştırma performansına katkıda bulunmak.

• Öğretmen adaylarını sürükleyici VR ve AR teknolojisini kendi öğretimlerine
uygulama konusunda güven geliştirmeleri için desteklemek.

Gabriella
Rodolico

BAĞLAM
Çok yakın bir zamanda, bu tür bir teknolojinin sadece fen
eğitiminde zor kavramların anlaşılması üzerinde değil, aynı
zamanda bilim dünyasında da yarattığı etkiyi analiz etmek
amacıyla, eğitimde sanal gerçekliğin etkisini inceleme olasılığını
araştırmaya başladım. öğretmenlerin ve öğrencilerin her gün sınıfta
paylaştıkları öğrenme deneyimi ve bu karşılıklı alışverişten gelen
zevk. Son birkaç ayda, Avantis ile bir işbirliği başlattım ve
meslektaşlarımla işbirliği içinde, PGDE ilköğretim öğrencisi
öğretmenleri için geleneksel ve yenilikçi etkili pedagojinin dengeli
bir harmanlamasıyla bazı dersleri planlayarak derslerime ClassVR
uyguladım. teknikleri.

PRATİK OTURUM
İnsan Anatomisi Oynatma Listesi

Meta düzeyde bir yaklaşımla birkaç öğretim aracını test etme şansı bulan PGDE ilköğretim öğrenci öğretmenlerimiz için kampüs içi öğretim oturumuna hazırlık
için aktif öğrenme yöntemlerinin kısa bir turu düzenlendi. Öğrenciler, geleneksel zirve akış ölçerlerden ve vücut organı önlüklerinden, iç organları gösteren
yenilikçi artırılmış gerçeklik tişörtlerine ve vücudun etrafında sürükleyici bir sanal turla sanal gerçeklik ClassVR kulaklıklarına geçti. Çocuklar, insan anatomisi
oynatma listesinde kendilerine sunulan farklı organları ve vücut bileşenlerini keşfettiler.
Ertesi hafta, PGDE ilköğretmen öğretmenleri, Eğitim Okulunu ziyaret etmeye davet edilen Corpus Christi İlkokulundan ilk altı öğrenci için mikro öğretim işbirliği
tarzında vücut sistemleri üzerine bir ders planlamak zorunda kaldılar.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Sonuçlar şaşırtıcıydı: Öğrencilerin öğrendiklerini zengin bir şekilde tanımlayıp açıklayabilmesiyle derse katılımı ve zevki geliştirdiğini gördük; PGDE
öğrencilerinin dersin hedeflerini yerine getirme konusunda kendinden emin olduklarını gördük; ve başka türlü elde edilemeyecek deneyimlerin fen öğretimi
ve öğrenimine dahil edilmesinin kolay olduğunu gördük.
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Bağlantılar kurmak
Güncel Olaylara
Paige
Yeşil

SOSYAL ÇALIŞMALAR 10-11 yaş

Kırsal İlköğretim
Okul Barrington,
Illinois, ABD

BAĞLAM
Öğrencilerim kısa süre önce kurgusal olmayan güncel olaylar okuma ünitesini
tamamladı. Üniteyi bitirdikten kısa bir süre sonra, Notre Dame'ın üzerindeki sivri
uçağın alevler içinde yutulup yere yığıldığını görünce şok oldum. Bu,
öğrencilerimin kaybettiği fırsatı düşünmemi sağladı. Bunu kafamda karıştırırken

Öğrenme Amaçları:

aklıma bir fikir geldi. Öğrencilerin bu trajik güncel olayı ortaya çıkarmasına, yakın

• Kurgusal olmayan metin okuma stratejilerini uygulamak.

• Öğrencilerin güncel olaylarla bağlantı kurma
becerilerini güçlendirmek.

okuma becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir VE yine de onlara VR
teknolojisini kullanarak Notre Dame'ı tüm ihtişamıyla ziyaret etme fırsatı
verebilirim.

• Okuryazar küresel vatandaşlar yetiştirmek.

PRATİK OTURUM
Notre-Dame de Paris Çalma Listesi

Öğrenciler Paris, Notre Dame ve bu yeni güncel olay hakkındaki önceki bilgilerini tartıştılar. Daha sonra, olay hakkında bildiklerini, olay hakkında merak
ettiklerini ve haber olayı hakkında ne öğrendiklerini belgelemek için bir KWL şeması oluşturduk. Haber makalesini tanıttım ve öğrencilerden onu yakın okuma
stratejileri kullanarak okumalarını istedim. Tartışmamızın sonunda bir öğrenci Notre Dame'deki yangının ABD'nin Beyaz Saray'ı veya Özgürlük Heykeli'ni
kaybetmesi gibi olacağını düşündüğünü söyledi. Başka bir öğrenci, “İnsanlar Notre Dame'ı bir daha asla göremeyecekleri için üzüleceklerini düşünüyorum.
Oradaki bazı insanlar muhtemelen onu hiç görmedi. "

Bu yorum, mevcut etkinlikler dersimi ClassVR teknolojisine bağlamama yardımcı oldu. Öğrencilere Notre Dame'de olup olmadığını sordum ve daha sonra
öğrencilere sınıfı bile terk etmeden gördüklerini söyleyebileceklerini söyledim! Her öğrenci bir VR başlığı taktı ve Notre Dame'ın üç farklı görünümünü keşfetti.
Binanın güzelliğini, önemini ve tarihini analiz edip değerlendirdik ve ClassVR deneyimlerini kullanarak bazı öğrencilerin temel sorularını yanıtlayıp keşfedebildik.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
ClassVR, güncel olaylar dersini doruk noktasına ulaşan bir deneyime dönüştürdü; onları haber olaylarına bir şekilde bağladı
o basılı kelime veya çevrimiçi bir video yapamazdı. Öğrenciler, Notre Dame'ı yangından önceki gibi deneyimlediler. Dersime sanal gerçeklik eklemek aynı
zamanda öğrencilerimin empati duygusunu uyandırdı ve bu küresel haber olayını daha anlamlı bir şekilde anlamalarına yardımcı oldu. Daha sonra bir öğrenci,
"En azından şimdi gördüm diyebilirim!" Dedi.
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Köpekbalıkları VR
İNGİLİZCE 10-11 yaş
Laura
Obando

BAĞLAM

Fairview İlköğretim
Okul Fairfield,

Öğrenciler dünyanın her yerinden köpekbalıklarını araştırıyorlar.

Kaliforniya, ABD

ve öğrenciler daha sonra belirli bir köpekbalığı hakkında bilgilendirici bir

Köpekbalıklarıyla ilgili anahtar kelimeleri ve kelimeleri gözden geçirdik
metin yazıp köpekbalığı uzmanı haline geldiler.

Öğrenme Amaçları:
• Bir köpekbalığı deneyimi hakkında kişisel bir öykü / günlük girişi
yazmak.
• Deneyimlerini açıklamak için açıklayıcı kelimeler kullanmak.

PRATİK OTURUM
Sualtı Oynatma Listesi
Öğrencilerime köpekbalığı deneyimi üzerine günlük yazısı yazacaklarını söyledim. Köpekbalıkları arayan dalgıçlarmış gibi davrandılar. ClassVR aracılığıyla gördüklerimizi ve
/ veya köpekbalıkları hakkında şimdiye kadar öğrendiklerimizi kullandılar. Habitat, mercan kayalığı ve avcı gibi köpekbalığı yaşamıyla ilgili anahtar kelimeleri gözden geçirdik.
Daha sonra öğrencilere ilk VR deneyimleri boyunca rehberlik ettim. İlk parçamız olan “Adventures in Nature” ı çaldım ve öğrencilere videoda gördüklerini düşünmeleri için
düşünme süresi tanıdım. Gördüklerini paylaşmak ve tartışmak için bir araya geldiler. "Küba'da Köpekbalıklarıyla Dalış" ve "Yeni Kaledonya'da Köpekbalığı" na geçiyoruz. Bu
kez öğrenciler gördüklerini tanımlayan kelimelerin (sıfatların) bir listesini yaptılar. Sonra, "Shark Experience" parçasını çaldım. Öğrenciler daha sonra gördükleri hakkında ne
hissettiklerini gruplarıyla paylaştılar. Öğrencilere düşüncelerini düzenlemelerine yardımcı olacak bir grafik düzenleyici verdim. Grafik düzenleyici şunları içerir: "Gördüklerimi",
"Gördüklerimi tanımlayan sıfatlar", "Nasıl hissettiğimi" ve "Dahil edilecek kelime kelimeleri". Öğrenciler ayrıca, yazılarında bu köpekbalığını kullanmak istemeleri ihtimaline
karşı "Büyük Beyaz Köpekbalığı" parkuruna erişebildi. Yazılarını düzenledikten sonra, ön yazmaya başladılar ve dergi yazılarını yayınlamayı bitirdiler.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Köpekbalıklarını su altında görmek ve keşfedebilmek, bu dersi öğrencilerim için gerçekten çok daha ilgi çekici hale getirdi. Köpekbalıklarının hayatını ilk elden
karadan görebildiler. Sınıfım çok ilgili ve bu derse dalmıştı. Düşüncelerini kağıda dökmekte hızlı davrandılar ve birçok öğrenci hiç olmadığı kadar çok yazdı.
VR deneyimi olmasaydı, birçok öğrencimin bu yazı ödevinde zorlanacağına gerçekten inanıyorum. VR deneyimi sayesinde yaratıcı ve çok detaylı olmayı
başardılar.
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Tanımlayıcı
yazı
Tamara

İNGİLİZCE 10-11 yaş

Hanover County Halkı
Okullar, Mechanicsville,
Virginia, ABD
Öğrenme Amaçları:
• Öğrenciler, köpekbalıkları hakkındaki arka plan bilgilerini geliştirmek için
ClassVR sanal gerçeklik deneyimini kullanacaklar.

• Öğrenciler, duyularına odaklanmış betimleyici yazma yansımaları
yaratacaklar.

Mektup

BAĞLAM
Bu dersten önce öğrenciler, dijital yazı için Google Classroom ve Google
Dokümanlar'ı kullanmaya alışmıştı. Ayrıca, okul yılı boyunca, tanımlayıcı bir
yazma paragraflarının nasıl oluşturulacağına dair birkaç ders aldılar. Bu,
öğrencilerin ClassVR sanal gerçeklik başlıklarını kullandıkları ilk deneyimdi
ve görevleri köpekbalıklarıyla yüzmeye gittikleri gün hakkında ayrıntılı bir
paragraf yazmaktı. Beş duyuyu ve bu üç duyuyu yazılarına nasıl dahil
edeceğimizi gözden geçirdik. Daha önce hiç kimse okyanusta
köpekbalıklarıyla olmadığı için doğru ve eksiksiz yazmak için biraz mücadele
ettiler. Yazılarına ayrıntıları dahil etme mücadelelerini kabul ettik, ardından
bugün köpekbalıklarıyla sanal olarak yüzme fırsatı bulacaklarını açıkladık!

• Öğrenciler, dijital yazılarını gözden geçirmek, düzenlemek ve revize etmek için bir
ortakla işbirliği yapacaklardır.

PRATİK OTURUM
Sualtı Oynatma Listesi
Öğretim kadrosu, öğrencilerin içgörülerini eklemeleri için duvarda görüntülenecek üç duyu çizelgesi oluşturdu: "Ne gördüm, Ne duydum, Ne hissettim?". Öğrenciler
daha sonra kulaklıklarından Shark Experience'ı izlediler. VR deneyiminden sonra kullanabilecekleri pek çok fikre sahip olmalarını sağlamak için anlık duyularını
keşfetmeye ve o anın içine tamamen dalmaya odaklandık. Köpekbalığı Deneyimi'nin ardından öğrenciler, duvardaki üç duyu çizelgemize açıklayıcı kelimeler ve
ifadeler ekledikçe içgörülerini paylaştılar. Ardından, öğrenciler dijital yazı hikayelerine daha fazla ayrıntı eklemek için bu bilgileri kullandılar. Bir sonraki derslerinde
öğrenciler, gözden geçirme ve geri bildirim için öğretmene göndermeden önce dijital yazılarını okumak, gözden geçirmek ve düzenlemek için bir ortakla çalıştılar.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Okyanusta yüzme veya köpekbalıklarını görme konusunda daha önceden deneyimleri olmayan öğrenciler köpekbalıklarıyla yüzmeye ilişkin açıklayıcı bir paragraf
yazabilirler mi? Muhtemelen, ancak dersimizin ilk bölümünde öğrencilerin gösterdiği gibi bu bir mücadele olurdu. Öğrencilere gerçek hayatlarında asla sahip
olmayabilecekleri sanal bir öğrenme deneyimine katılma fırsatı sağlamak, yenilikçi, güçlü ve göreceli bir şekilde arka plan bilgisini oluşturur. Köpekbalığı
Deneyimi'ni gördükten sonra öğrencilerin köpekbalıkları hakkındaki merakı arttı. Sadece deneyim hakkındaki düşüncelerini paylaşmakla kalmayıp, okyanusta
yaşayan köpekbalıkları, ne yedikleri ve nasıl yaşadıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek istediler. Deneyimler sırasında belirli duyulara odaklanmak için
başkalarıyla işbirliği yaparak, öğrenciler açıklayıcı yazma paragraflarını önemli ölçüde geliştirebildiler.
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Öğrenci tarafından oluşturulmuş

360 Videolar
Şafak
Jones

SOSYAL ÇALIŞMALAR 10-11 yaş

BAĞLAM

St Andrew Okulu,
Boca Raton, Florida, ABD
Öğrenme Amaçları:
• Öğrencilerin, öğrenmelerini sentezleme ve uygulama fırsatı
sağlamak için derinlemesine bir işbirliğine dayalı
sorgulamaya katılmaları için.

Öğrenci grubu, insanların neden stres ve kaygıya sahip olduklarını ve
insanların bu duyguları birçok farklı ortamda yönetmeye yardımcı
olabileceği yolları araştırdı. Öğrenciler bir danışma toplantısında
olmanın nasıl bir şey olduğunu göstermek istediler. Dersin amacı,
öğrencilerin merkezi bir fikir içinde bir ilgi alanı seçmelerini ve ardından
topluluk içinde araştırmak istedikleri küresel bir sorunu bulmalarını
sağlamaktı. Sergi, Uluslararası Bakalorya Programı İlk Yıllar
Programının son yılındaki ortak çalışma deneyimidir.

PRATİK OTURUM
Öğrencilerimizden araştırdıkları konu hakkında sorular sormalarını ve kendi sorularını araştırmalarını istediğimizden, onlara harekete geçmeleri ve sorgulama
alanlarına çözümler üretmeleri için bir platform sağlayan bir proje oluşturmayı hedefledik. Bu nedenle, Ricoh Theta 360 video kamerasını satın aldık ve
öğrenciler, kamerayı psikolog ofisinde geçirdikleri zamandan kalma deneyimlerini kaydetmek için kullandılar. Öğrenci grubu daha sonra videoyu iMovie'de
düzenledi ve dosyayı ClassVR portalına yerleştiren öğretmenin bilgisayarına aktardı. Sergi sırasında, Sergi Masasına gelen ziyaretçiler için sözlü gerçeklerine
ek olarak, öğrenciler, ziyaretçilerin klinik bir oturumda sürükleyici bir deneyim yaşamaları için dört ClassVR kulaklıkları vardı. Bu derinlemesine,

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Öğrenciler, tipik bir üç katlı katlanır tahta sunumunu derinlemesine bir sanal alan gezisine götürebildiler. Sunum becerileri ClassVR kulaklık bileşeninin
eklenmesiyle genişletildi ve bunun en iyi yanı tamamen öğrenci odaklı olmasıydı! 360 kameranın nasıl kullanılacağını anladılar, iMovie'de önceki düzenleme
becerilerini kullandılar ve ardından onlara bunu ClassVR portalından nasıl geçireceklerini gösterdim.
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Birbirine bağlı
Sistemler
BİLİM 10-11 yaş

Eloise
Feltham

Knox Dilbilgisi
Hazırlık Okulu,
Yeni Güney Galler, AUS
Öğrenme Amaçları:
• Çevrenin canlıların büyümesini, hayatta kalmasını ve adaptasyonunu
nasıl etkilediğini incelemek.

BAĞLAM
Bu yıl boyunca 5 birim sorgulama birimi
'birbirine bağlılık', öğrenciler canlılar hakkında bir araştırma yaptı. Onlara
şu soru yöneltildi: Canlılar değişen çevrelerine nasıl uyum sağlarlar?
Öğrenciler, yağmur ormanı biyomlarını keşfederek ve Dünya'da bulunan
farklı biyomlar ve bunların benzerlikleri ve farklılıkları hakkında bir
araştırma projesi yürüterek başladı. Öğrenciler, farklı çevreler üzerindeki
insan etkisini araştırdılar, insan etkisine dair gelecekteki tahminlerde
bulundular ve hayvanların nasıl uyum sağladığını araştırdılar.

• Problemleri tanımlamak ve çözüm geliştirmek için algoritmaları tasarlamak,
değiştirmek ve takip etmek.

PRATİK OTURUM
CoSpaces

ARCube

Çocuklara, insanların dünyadaki çeşitli ortamlar üzerindeki etkisiyle ilgilenen bilim adamı olduklarını açıkladık. Belirli bir ortamı araştırmak, temel özelliklerini ve
sınıflandırmasını tanımlamak ve insanların zaman içinde o çevre üzerindeki etkisini değerlendirmekle görevlendirildiler. ARCube'u tanıttık ve öğrencilere interaktif
bir ARCube oluşturarak bulgularını sunacaklarını anlattık.
CoSpaces, altı tarafın her birinde farklı perspektifler / ortamlar tasarlamak için kullanıldı. Seslendirme, İngilizce sonuçları ve sıralama becerilerini birleştirmek için
kullanıldı. Öğrenciler ARCube'lerini tasarlarken şu ana hatları izlediler: dört biyom ve etiketli bitkiler ve hayvanlar dahil olmak üzere yağmur ormanı ortamına giriş;
insanların yağmur ormanı ortamını nasıl etkilediği; kendi çevrelerine (derin deniz, mercan resifleri, çöller vb.) ilişkin bireysel araştırma, benzersiz özelliklerini
belirleme ve neden önemli olduğunu ana hatlarıyla belirleme; çevrenin insanlardan ve / veya hayvanlardan bir şekilde nasıl etkilendiğini açıklamak; ve son olarak
öğrenciler, seçtikleri ortama uyması için uyum sağlaması gereken bir hayvanı seçerler.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Bir ARCube oluşturmak, teknolojik deneyimi olmayanlar da dahil olmak üzere tüm öğrencilerin ilgisini çekti! Öğrencilerin her düzeyde kodlama becerilerini
geliştirmelerine ve genişletmelerine olanak tanıyan eğlenceli, uygulamalı ve etkileşimli bir platformdur. Öğrencilere, ihtiyaçlarına uygun bir düzeyde bilgi ve
anlayış gösterme fırsatı sağladı ve bu nedenle, daha derin bir içerik anlayışı üreten kişiselleştirilmiş bir değerlendirme aracıdır. Sınıfta Sanal ve Artırılmış
Gerçekliği kullanmanın etkisi, tüm temel öğrenme alanlarında muazzam öğrenci büyümesine katkıda bulunmuştur.
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Oluşturuluyor

3D Şekiller
MATEMATİK 9-10 yaş

Eğitici
Uzman
Avantis Eğitimi

Chris
Bas

BAĞLAM
Avantis için çalışmaya başlamadan önce, üç yıl boyunca Beşinci Sınıf
öğretmeniydim ve her zaman müfredata bilgi işlemi yerleştirmenin yeni
yollarını arıyordum. Bunu yapmanın gerçekten heyecan verici bir yolu,
daha sonra ClassVR kulaklıklar kullanılarak görüntülenebilen ve kontrol

Öğrenme Amaçları:
• 2B temsillerden 3B şekilleri tanımlamak için.
• Verilen boyutları ve açıları kullanarak şekiller çizmek.

edilebilen 3D şekil modelleri oluşturmak için Paint 3D kullanmaktır.
Öğrencilere basit bilgisayar yazılımlarını kullanarak kendi şekillerini
yaratma becerisi kazandırmak, hem şeklin özelliklerini anlamalarını
hem de dijital okuryazarlık becerilerini derinleştirir.

• Bir dizi program kullanarak içerik oluşturmak için.

PRATİK OTURUM
Boya 3D
Bu oturuma başlamak için, öğrencilerle 2B ve 3B şekiller arasındaki farklar ve bunların birbirleriyle nasıl bir ilişki içinde oldukları hakkında konuşuyorum. Daha sonra, basılı bir küp
ağı kullanarak bir ağın 3B karşılığı ile nasıl ilişkili olduğuna bakarız - ARCube ağını kullanmayı severim

Bunun için, daha sonra ortaya çıkan 3B modellerle kullanılabilir! Paint 3D kullanmanın temellerini tanıttıktan sonra, öğrencileri önceden hazırlanmış bazı ağların 3D modellerini
oluşturmaya davet ediyorum. Bunlar, çeşitli yetenekler için farklılaşmak üzere gruplandırılabilir veya karışık yetenek çiftleri halinde tamamlanabilir. Öğrenciler şekillerini
tamamladıkça, onları ClassVR portalındaki My Cloud'a yükleyebilirim ve değerlendirme için modeli doğrudan onlara yükleyebilirim. Doğru görünüyor mu? Simetrik mi?
Düzenlemeniz mi gerekiyor? Öğrenciler daha sonra ARCube'lerini kullanarak yaratımlarını manipüle edebilir ve daha fazla düzenleme yapmaları gerekip gerekmediğine karar
vermeden önce her açıdan inceleyebilirler.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Artırılmış Gerçeklik kullanarak şekli yeni ve heyecan verici bir şekilde keşfetmek, öğrencilere gelecekte zorluklarla karşılaştıklarında daha geniş bir deneyim
derinliği ve daha geniş bir referans çerçevesi sağlar. 3B şekil ile ilgili problemleri çözme söz konusu olduğunda, ağlardan şekiller oluşturma konusunda ilk elden
somut bir hafızaya sahip olacaklar. Daha da önemlisi, dünyayı anlamalarına ve eşzamanlı olarak genel dijital okuryazarlıklarını geliştirmelerine yardımcı olmak için
yeni teknolojileri deneyimliyor ve kullanıyorlar. Paint 3D nispeten basit bir modelleme programı olsa da, her türden diğer dijital ifade biçimlerine yol açabilir ve
heyecan verici ve yenilikçi bir ortamda yaratıcılığa izin verir.
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Minecraft Buluşuyor

ClassVR
BİLGİ İŞLEM 7-11 yaş

işaret

Savery

BAĞLAM

Emmanuel Koleji,
Queensland, AUS

Öğrenciler, merkezi bir yoldan bireysel evler inşa etmek
için öğretmen tarafından barındırılan bir Minecraft
sunucusuna davet edildi. Öğrencilerin nasıl iyi bir dijital
vatandaş olunacağını, ayak izlerini tanıyacak ve dünyada

Öğrenme Amaçları:

olan her şeyin görülebileceğini gösteren bir şekilde inşa

• Dijital teknoloji becerilerini geliştirmek.

yapılarından köyün toplu olarak kullanması için bir şeyler

• Dijital bir dünyada nasıl iyi bir vatandaş olunacağını öğrenmek.

• Tasarladıkları ürün, hizmet ve ortamlar için tasarım fikirlerini
modelleme ve basit çizimler kullanarak iletmek.

etmeleri gerekiyor. Öğrenciler daha sonra kendi bireysel
inşa etmek için işbirliğine dayalı inşa görevleri üzerinde
çalışırlar (örneğin bir park / oyun alanı, okul, kütüphane,
süpermarket, kilise, çiftlik / fabrika işi).

PRATİK OTURUM
Boya 3D
Minecraft içinde öğrenciler, işbirliği içinde inşa ettikleri bir ev veya bir bina seçerler. Öğrenciler, binalarını 3B nesne olarak dışa aktarmak için bir Minecraft
yapı bloğu kullandılar (Minecraft'ta Yapı blokları). Öğrenciler Paint 3D'yi açtılar ve 3B şekil ve metin araçlarını kullanarak, öğrenciler adlarını bir arka plan
dikdörtgeni ile işbirlikçi yapılarına kabartmalı bir levha olarak yazdılar. Bitirdiklerinde, öğrenciler çalışmalarını Paint 3D'den bir 3D nesne (* .glb dosya türü)
olarak dışa aktardılar. Bu 3B nesneler daha sonra ClassVR Portalına yüklendi ve ClassVR kulaklıklarına yüklendi ve tüm sınıf tarafından görüntülendi
(ARCubes aracılığıyla nesneleri tamamen keşfedebilme dahil).

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Öğrenciler Minecraft'ta oyun tabanlı öğrenme olarak bina zorlukları yaşanmaktan heyecan duydular, ancak çalışmalarını dijital dünyadan fiziksel ortamlarına
getirip daha sonra kullanım yoluyla manipüle edebildiklerinde yaratımlarının daha da gururunu ve sahipliğini aldılar. ClassVR. Öğrenciler, çalışmalarını Minecraft
ortamının ötesinde diğer öğrenciler ve personel ile paylaşabildiler ve tasarımları üzerinde derinlemesine düşünebildiler, her yönünü tamamen bir 3B nesne olarak
gördüler ve gelecekteki yapılarda tasarımlarını nasıl geliştirebileceklerini işbirliği içinde tartıştılar.
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VRWorlds
BİLGİ İŞLEM 9-10 yaş
Laura
Woods

Elm Park İlköğretim

Neree
Satış

BAĞLAM

Okul Hornchurch,

Öğrenciler sanal dünyayı ve sınıfta nasıl kullanılabileceğini keşfettiler. Altı

Essex, İngiltere

oluşturdular. Bu ünitede keşfettiğimiz anahtar sözcüklerden bazıları sanal

derslik bir süre boyunca, CoSpaces kullanarak kendi sanal dünyalarını
gerçeklik, sunucu, görsel kodlama, z ekseni, MP3, bulut, parola, sanal

Öğrenme Amaçları:

dünya ve hikaye haritası idi. Çevrimiçi Güvenlik de odak noktasının bir

• Kod kullanarak karmaşık bir oyun oluşturmak ve öğreticilerin ötesine
geçmek.

çalışmaları hakkında biraz daha fazla bilgi edinmesini sağladı.

parçasını oluşturdu ve bu, öğrencilerin dosya kaydetme ve organizasyon

• Aşina olmadığınız çevrimiçi teknolojiyi kullanarak içerik oluşturmak için önceden
geliştirilmiş becerileri kullanmak.

• Bir belgeyi / dosyayı çeşitli biçimlerde kaydetmek için.

PRATİK OTURUM
CoSpaces
Öğrencilerin her masada bir veya iki kulaklıkları vardı. Öğrenciler, CoSpaces masaüstü uygulaması üzerinde kendi sanal dünyalarının küçük bölümlerini
oluşturarak işe başladılar. Öğrenciler sanal dünyanın her aşamasını bitirdikten sonra, dünyalarını deneyimlemek ve işlevselliğini test etmek için QR kodunu
taradılar; eğer hatalar, hatalar varsa veya iyileştirilebiliyorsa, o zaman hataları ortadan kaldırmak ve onu tam işlevli bir kodla değiştirmek için hesaplamalı hata
ayıklama sürecini üstlenirler. Ayrıca masalarındaki bir veya iki öğrenciden dünyalarını görmelerini ve ardından hem zevk aldıkları şeyler hem de nasıl
geliştirilebileceğine dair önerilerde bulunmalarını istediler.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Sanal gerçeklik başlıklarını kullanarak çocuklar, kendilerinin ve akranlarının yarattığı dünyalara dalabilirler; bu onların dünyalarını işbirlikçi ve yapıcı bir şekilde
geliştirmelerini, eleştirmelerini ve hatalarını ayıklamalarını sağladı. Bir öğrenci yorum yaptı, "Daha önce sanal gerçeklik dünyaları yaptık, ancak kulaklıkları

kullandığımızda bunu gerçekleştirdik. Bunu görünce neyin işe yaradığını ve nerede değişiklik yapmam gerektiğini ve dünyamı iyileştirebileceğimi görebildim. "
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Hava &
Mevsimler
COĞRAFYA 5-6 yaş

Redingot
İlkokul,
Birmingham, İngiltere
Öğrenme Amaçları:
• Farklı aşırı hava senaryolarına dalmak için.

James
Tromanlar

BAĞLAM
Çocuklar daha önce dört mevsime ve her mevsimle ilişkilendirdiklerine
baktılar. Hava durumuna ve her mevsimde nasıl hava beklemeleri
gerektiğine baktılar; Yılın çeşitli noktalarında belirli hava koşullarının
neden daha yaygın olduğuna ve farklı mevsimlerde ne tür sıcaklıklar,
hisler ve sesler duyabileceğinize dair basit nedenleri araştırdık. Bu daha
sonra normal hava ve aşırı hava olarak kabul edilebilecek duruma güzel
bir şekilde yol açtı.

PRATİK OTURUM
Mevsimsel Değişiklikler Oynatma Listesi

Seans sırasında çocuklar aşırı hava koşullarına maruz kaldılar. Bir kasırganın içine daldılar ve donmuş bir geçide ve kuzey ışıklarına baktılar. Her sürükleyici
deneyimin ardından çocuklara, az önce gördüklerini, o sırada orada olmanın nasıl hissettireceğini ve bu aşırı hava koşulları için hangi kıyafet ve ekipmanın
uygun olacağını tartışmaları için zaman verildi. Bundan çocuklar her bir sürükleyici deneyimin bir zihin haritasını oluşturdular ve ürettikleri tüm kelimeleri
yazdılar. Bu, daha sonra, bu zihin haritalarını cümleler oluşturmak ve gördüklerini açıklamak için kullandıkları bir sonraki Okuryazarlık dersinin temelini
oluşturdu.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Çocuklarımızın çoğu ClassVR kulaklıklarını kullanırken gördükleri aşırı hava koşullarını asla göremeyecek veya deneyimleyemeyecek. Sürükleyici kulaklıkları
kullanarak, çocuklar hava durumu hakkında gerçek bir his kazandılar ve görsel ve işitsel unsurların kullanımıyla, hava koşulunun nasıl olduğunu ve onlara nasıl
hissettirdiğini doğru bir şekilde tanımlayabildiler. Deneyimin ürettiği dil, sadece fotoğraflara bakarak veya standart bir video izleyerek oluşturulacak olandan çok
daha üstündü ve harika bir yazma uyarısının temelini oluşturdu. ClassVR kapsamlı deneyimi, öğretmenlerin Fen, Coğrafya, Okuryazarlık ve Bilgi İşlem'i tek bir
derste toplamasına ve öğrenmeyi bir sonraki seviyeye taşıyan müfredatlar arası bir deneyim oluşturmasına da olanak tanıdı.
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Mutlu Yerler
MÜDAHALEYİ OKUMA 11–14 yaş
Amanda
Avlanmak

Oak Run Orta
Okul, Yeni Braunfels,
Teksas, ABD
Öğrenme Amaçları:

BAĞLAM
Okuma müdahalesi sınıflarımızda ve sınav kaygısıyla mücadele eden
İngilizce Öğrencileri (ELL) öğrencilerimiz var. ClassVR Portalında, bazı
endişelerini yatıştırmaya yardımcı olabilecek ve onlara başa çıkma
stratejileri sunabilecek test sırasında görselleştirebilecekleri "Mutlu
Yerler" dersi olarak adlandırdığım şeyi bir araya getirdim.

• Zihni odaklamak ve öğrenciler için bilinçli bir alan yaratmak.
• Sınav kaygısını azaltmak ve görsel başa çıkma stratejileri
oluşturmak.

PRATİK OTURUM
Happy Place Oynatma Listesi - Topluluk Kitaplığı
Amaç, öğrencilerin çeşitli yerleri ziyaret etmesiydi; Sessiz ve huzurlu olan karla kaplı bir dağın tepesinden okyanus dalgalarını duyabilecekleri kumlu bir
plaja ve aradaki pek çok şeyi. En sevdiğim sakinleştirici yerleri ve öğrencilerin de sakinleştirici ve keyifli bulacağını düşündüğüm yerleri seçerek organize
ettim.
Dersin sonunda, bir sonraki hafta test etmek için hatırlasınlar diye birini seçip tartışmalı ya da yazmalıydılar. Bu süreç, öğrencileri sınav kaygısının
anlık duygularından ayırmak için sakinleştirici bir yer görselleştirmeye teşvik eden stratejinin bir parçasıydı. ClassVR kitaplığından resimleri ve
videoları seçtim.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Öğrenciler önceden yüklenmiş ClassVR kulaklıkları ve fotoğrafları / videoları olmadan bu deneyimi asla yaşayamazlardı. Bir şeyi kelimelerle veya hatta bir 2D resim veya
videoda tanımlamak, gerçek sanal gerçeklik deneyimiyle karşılaştırıldığında hiçbir şey değildir. Öğrenciler gerçekten orada olduklarını hissediyorlar ve bu şimdiye kadar
eğitimde kullandığım başka hiçbir şeyle yaratılamaz. Öğrenciler haftalardır bu ders hakkında konuşuyorlardı. Kampüsün dört bir yanındaki öğretmenler gelip katılmaya
başladılar ve öğrencilerimize, takılıp kaldıklarında dersin kaygılarına ne kadar yardımcı olduğunu test ettikten sonra bize anlattık. Her zamanki gibi paniğe kapılmadılar,
ancak “mutlu yerlerini” hayal ettiler ve teste devam edebildiler. Bu dersin ne kadar önemli ve hayati olduğunu ve ClassVR'ın öğrencilerimiz, kampüsümüz, öğretmenlerimiz
ve kütüphanede kendim üzerindeki etkisini göstermek için ihtiyacım olan tüm kanıt bu.
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Jacobites
TARİH 9-10 yaş
Simon
Luxford-Moore

BAĞLAM

ESMS Ortaokul,
İskoçya, İngiltere
Öğrenme Amaçları:
• Killiecrankie Muharebesi'nin temel olaylarını anlamak.
• Farklı tarihsel kanıt ve önyargı türlerine ilişkin temel bir anlayış göstermek.

Donald McBane'in Jacobite takipçilerinden kaçarken
Garry Nehri boyunca 5,5 metre atladığı iddia edilen yerde
Killiecrankie'de video ve fotoğraf çekildi. Ayrıca Culloden
Savaş Alanı'nı ziyaret ettim ve Anıt Cairn, Jacobite ve
Redcoat hatlarının, İngiliz birlikleri için bir sahra hastanesi
olarak kontrol edilen crofter kulübesinin ve araziyi
vurgulamak için savaş alanının görüntülerini çektim.
Çocuklar savaşların hikayesini okudular ve olayların
sırasını tartıştılar.

• Jacobites'in Culloden'deki yenilgisinin İskoç yaşamını / kültürünü nasıl etkilediğini
anlamak.

PRATİK OTURUM
Savaşları (bireysel olarak) okuyup tartıştıktan ve olayları anladıktan sonra, kulaklıklar Culloden'deki iki ordu hattı arasındaki mesafe ve ünlü Highland Charge'ın
bazıları için nasıl sürdürülmesi gerektiği gibi kilit noktaları güçlendirmeye yardımcı olmak için tanıtıldı. Redcoat topçuları ve piyadelerinin organize saflarına
ulaşmadan önce fundalık araziden uzaklaştı. Daha sonra çocuklar, bozkır üzerindeki rüzgarın sesi de dahil olmak üzere, gerçek savaş alanını deneyimlemeye
dayalı olarak tartışma noktalarına, zihin haritalarına ve planlarına daha fazla düşünce eklemeye davet edildi. Bu, ilgili dayanıklılık için takdirlerini derinleştirdi ve
Jacobite birliklerinin gece boyunca zorla yürüyüşlerinden ne kadar yorgun olduklarına bağlı olarak, suçlamaları ne kadar boştu. Soldier's Leap video
görüntülerinde de durum böyledir. Bir uzantı olarak, Gruplar, sanki askerler tarafından takip ediliyormuş gibi ne kadar ileri sıçrayabileceklerini görmek için
dışarıya davet edildi ve ardından 5.5 metre atlamanın muazzam zorluğunu tartıştı. Önyargı ve erken propaganda tartışması burada gündeme getirilebilir ve
çocuklar Donald McBane'in çabalarının uygulanabilirliğini tartışabilir.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Çocuklar, koşullara ilk elden 'tanıklık ederek' ve ders kitaplarında net olmayan araziyi görerek olayları çok daha derin bir şekilde anlarlar. Kulaklıklarla gerçek
mesafenin bir kitaptaki veya bir şemadaki bir hesaptan çok daha gerçekçi olduğu "Askerin Sıçrayışı" ile de. Kayaların arasından akan nehri görmek, tam bir
takdir veya inançsızlık katıyor. Daha da önemlisi, her çocuk, kulaklıkların geliştirilmesinden dolayı dersin tadını çıkardı ve bu nedenle öğrenme sonuçlarını
daha iyi anlayacak ve hatırlayacaktır.
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Sanal Gerçeklik Turu
Okulumuzun
ÇAPRAZ DÖNEMSEL 10-11 yaş

Susie
hibe

BAĞLAM

Brooklands Birincil,
Londra, Birleşik Krallık

Öğrenme Amaçları:

Genel okul konusu “Bu benim. Bu biziz!" Sınıfa bu başlığın onlar için ne
anlama geldiği soruldu ve biz de Tasarım ve Teknoloji projemize bağlı
olarak okulda sanal bir tur yapmaya karar verdik. DT'de sınıf okulun
farklı bölümlerini yapıyordu; her gruba belirli bir bölümün sorumluluğu
verildi. Sınıf, ClassVR kulaklıklarına tanıtıldı,

• Yeni teknolojileri denemek.
• Yazmaya yardımcı olması için teknolojiyi kullanmak.

• Yeni teknolojinin sorumluluğunu almak ve küçük
öğrencilerle paylaşmak.
• Ayarı açıklamak için.

ve betimleyici bir yazı parçasına yardım etmek için kullanıldı. Bu
çalışma, kulaklıklarla ilgili ilgilerini artırdı, bu yüzden nasıl
kullanılacağına dair talimatlar yazdık ve hatta bir natürmort çizimi için
ClassVR kullandık.

PRATİK OTURUM
Ricoh Theta
Sınıfa 360 kamera ve Theta uygulaması gösterildi. Sınıf olarak bir fotoğraf çektik ve süreç hakkında konuştuk.
Resmi nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi tartıştık; örneğin, stabilite ve daha fazla odak için ellerimizi değil tripodu kullanmak, görüntüye profesyonel bir
görünüm vermek için fotoğrafın içinde olmamamız için saklamak ve kamerayı odanın tüm köşelerini ve bölümleri yakalamak için makul bir kısmına
konumlandırmak olabildiğince ayrıntılı olarak. Her grup, okulun çeşitli bölümlerini çekmek için fotoğraf çekmeye ve cihazı kullanmaya karar verdi. Daha sonra
çocukların çektiği bazı görüntüleri paylaşmak için bir araya geldik ve bu görüntüleri ClassVR Portalı ve kulaklıklarda Oynatma Listesi olarak paylaşabildik.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Sınıfım için, tüm küçük parçaların bir araya gelmesinin herkesin etkilendiği bir şey yaptığını görmek önemliydi. Çocuklar vitrinde modellerinin yanında VR
haritasını görmeyi çok sevdiler. Çalışmalarını diğer sınıflara göstermekten gerçekten keyif aldılar, bu da her sınıfın okul turunu deneyimlemesine izin verdi.
Kulaklıkları kullanmaktan gerçekten keyif aldılar ve hem görüntü yakalamanın aktif doğası hem de kendi işbirlikçi VR turlarını takdir etmeleri nedeniyle göreve
katılımları arttı.
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İçeride

"El Quijote"
MariSol
Padilla

İSPANYOL 15-18 yaş

Yeni Braunfels
Lise,
Teksas, ABD
Öğrenme Amaçları:
• İspanyolca metinleri anlamak ve anlamak.
• Ayarları, karakterleri ve atmosferi ustalıkla
tanımlamak.

BAĞLAM
İleri Seviye Yerleştirme İspanyol Edebiyatı ve Kültürü kursumda, öğrencilerin hedef
dilde büyük miktarda gerekli okumayı yapmaları gerekmektedir. Miguel de Cervantes'in
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha'dan kapsanması gereken bölümler
buna bir örnektir. Ergenler için edebi eserleri arkaik İspanyolca olarak okumak ve
yorumlamak göz korkutucu bir görevdir. Bu nedenle, ClassVR Kitaplığında bulunanlar
gibi sanal gerçeklik deneyimlerini, kendi başıma bulduğum ve portalıma yüklediğim dış
kaynaklarla birleştirebilmek, beklenti setimi dünyayı gerçekten hayata geçirecek şekilde
özelleştirmeme izin veriyor Cervantes'in büyük şaheserine ilham kaynağı oldu.

PRATİK OTURUM - Öğrencileri İspanyol kültürüne sokmaya odaklanın
Padilla / Cervantes Çalma Listesi

Belirli İspanyol şehirlerinden otantik 360 derecelik fotoğrafların tuhaf çevresine kendimizi kaptırarak başladık. Ayrıca Cervantes'in eserini yarattığı iddia edilen
hapishane hücresinde güzel Kastilya İspanyolcası ile anlatılan 360 ° 3 boyutlu bir videoyu da izleyebildik! Sınıf, “Códigos” (tarihi ve kültürel arka plan ve eserleri
okumadan önce içgörü sağlamak için tasarlanmış ön okuma tartışmaları) üzerinden geçmeyi bitirdiğinde, öğrencileri makalemde anlatıldığı gibi bir VR
yolculuğuna çıkardım. Daha sonra sınıfımı La Mancha'nın yel değirmenlerinin arasına aldım - başka bir harika VR deneyimi - bu onların manzaranın bir
bölümünü gerçekten hissetmelerini, görmelerini ve takdir etmelerini sağladı.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Öğrencilerimi Cervantes'e ilham veren sitelere götürebilmek, konuya olan ilgilerini gerçekten artırdı ve El Quijote'un zorlu çalışmasını daha etkin bir şekilde
içselleştirmelerini sağladı. Bu tür bir deneyimin, 17. yüzyıl Yarımadası edebiyatı üzerine bir ünite öğretirken mümkün olduğunu düşündüğüm en çılgın
hayallerimin ötesinde olduğunu söylemeye gerek yok. Hem içerik tartışmalarında hem de denemelerde hedef dilde betimleyici kelime dağarcığı artmıştır.
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Polar
Keşif
BİLİM VE BİLGİSAYAR 9–11 yaş

Emma
Hardy

BAĞLAM

Exning Primary
Okul Suffolk, İngiltere
Öğrenme Amaçları:
• Canlıların yaşam alanlarına nasıl adapte olduklarını anlamak.
• Zorlu ortamlarda hayatta kalmak için belirli özelliklerin neden çok
önemli olduğunu açıklayabilmek.

Çocukların ilgisini çekmek için her konuya 'parlak bir başlangıç' ile
başlıyoruz; 'Kaşifler' konumuz için, ClassVR kulaklıklarını, çocukları her
ortamı gerçekten keşfedip karşılaştırabilecekleri bir şekilde içine çekmek
için farklı ortamlara bakmak için kullandık. Çocuklar, etkileşimli haritayı
kullanarak ve gerçek fotoğraflar, eserler ve günlük girişlerine giden
bağlantıları kullanarak Nemrut seferinin yolculuğunu takip ettiler. Aynı
şekilde, Terra Nova keşif öyküsüyle, çocuklarının Robert Scott'ın hayatta
kalma kitini günümüz kaşiflerinin gördükleriyle karşılaştırmaya olan
ilgisini çekebildik.

PRATİK OTURUM
Antarktika'daki Gentoo Penguenleri
Bilim 'Evrim' konumuza bağlanarak Gentoo penguenleri proje videosunu inceledik; Bu, çocukların penguenleri doğal ortamlarında görmelerini ve çevrelerini,
davranışlarını ve yaşam alanlarını analiz etmelerini sağladı. Çocukları penguenlerin özelliklerini ve bu kadar soğuk ve çetin bir ortamda yaşamalarını nasıl
desteklediklerini belirlemeye davet ettik. Buna ek olarak, daha sonra kendi Antarktika dünyamızı yaratmak için CoSpaces'ı kullandık - bu ayar için uygun olan
çevre özelliklerine odaklanarak ve bilişimin öncülüğünü yaptığı konuya bilgi işlem dahil etmek için kodlama seçeneklerini kullandık. Çocuklar daha sonra kendi
yaratıklarını yarattılar ve daha önce yarattıkları Antarktika ortamına eklediler.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Bu kaynaklar, keşifleri ve keşif gezilerini çocuklar için hayata geçirdi ve bu devasa, devasa olayları daha somut bir şekilde kavramalarını sağlamak için
öğrenmelerinden birçok soyutlama katmanını kaldırdı. Bunun yanı sıra, kulaklıklar, kendilerinin ve akranlarının yarattığı ortamları görüntüleme ve ayırma
imkânı vererek çocukların öğrenmelerini ilerletmelerine destek oldu. Bu konudaki coşku, bağlılık ve dayanıklılık düzeyleri büyük ölçüde arttı ve çocukların
akılda kalması ve anlayışlarını pano boyunca uygulama becerilerinden çok etkilendik. Dijital teknolojilerin sağladığı bu şaşırtıcı yeni fırsatlar olmadan konu
boyunca yüksek düzeyde bilişsel katılım ve başarı mümkün olamazdı.
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İçinde oluşturma

CoSpaces
BİLGİ İŞLEM 5-7 yaş

Sheela
Yadav

BAĞLAM

Grange Primary
Okul Harrow, İngiltere
Öğrenme Amaçları:
• 360 derece sanal alan oluşturmak için.

• Hesaplamalı düşünme, algoritma ve hata ayıklama
kodunu kullanabilme.

Öğrenciler, 'Uzay' derslerinde ilk kez sanal gerçeklikle tanıştılar. Tek tek
gezegenleri ve güneş sistemini bir bütün olarak 3B olarak görüntüleme
deneyimine sahiptiler. Bu deneyimler, öğrencilerin mekan kavramını daha iyi
anlamalarını kolaylaştırdı. Bu dersler sırasında öğrencilerden biri merakla
sordu: "Aslında ayda değiliz ama bu kulaklığı kullanarak nasıl aydaymışız gibi
görebilir ve hissedebilir miyiz?" Bu, bilgisayar dilinde programlamanın ne
olduğunu açıklamaya ve öğrencinin gördüğü şeyin aslında yaratmanın mümkün
olduğunu düşünmesini daha da meraklı hale getirdi.

PRATİK OTURUM
CoSpaces
Çocuklardan CoSpaces galerisine gitmelerini ve önceden yayınlanmış bazı kreasyonları keşfetmelerini istedim; bununla bağlantılı olarak, bazı bağlantıları
ClassVR Portalına kopyaladım, böylece öğrenciler örnek oluşturmayı ClassVR kulaklıkları aracılığıyla görüntüleyebilirlerdi. Öğrencilerin mekan yaratma fikirleri
değişmeye başladı ve farklı odaklara sahip farklı dünyalar yaratmak istediler. VR Kulübüne kendilerini kayıt ettirmeleri için destek verdim ve bu noktadan sonra
hepsini keşfetmeye bırakıldılar.
sahip oldukları araçlar ve bunları bağımsız olarak nasıl kullanacakları. Başlangıçta, hareket etmek ve konuşmak için karakterlerini / nesnelerini kodlamakla
görevlendirildiler. Bu bazıları için zorlayıcıydı, bir öğrencinin açıkladığı gibi, "Bu cadının konuşmasını istiyorum ama işe yaramıyor!" öğrencilere 'hata ayıklama'
kavramı ve istenen eylemi gerçekleştirmek için attıkları adımları kontrol etmenin ne kadar önemli olduğu tanıtıldı. Bu noktada, bitmemiş eserlerini benimle
paylaşmalarını istedim ve çalışmalarını bir ClassVR kulaklıkla gösterdim; neden o belirli dünyayı seçtiklerini, onu nasıl yarattıklarını ve neyi daha fazla eklemek
istediklerini açıkladılar. Bazı öğrenciler aynı anda iki nesneyi hareket ettirmek istediler, örneğin bir araba ve oturan adam, bir tekne ve üzerinde duran bir adam. Bu,
aynı anda çalışan iki algoritmanın nasıl çalıştırılacağını öğrenmek için ev ödevi olarak belirlendi.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Öğrenciler, 3 boyutlu bir dünyanın nasıl oluşturulabileceğini ve akranlarıyla paylaşılabileceğini öğrendiler. Hayal güçleri ve sıkı çalışmaları sayesinde evden /
okuldan bile ayrılmadan herhangi bir dünyaya ışınlanabileceklerini hissettiler. Karmaşık problemleri akıl yürütme yoluyla çözmeyi ve kodlamadaki sıra doğru
değilse istenen eylemin gerçekleştirilemeyeceğini öğrendiler. Kulaklıkların kullanımı, çocukların çalışmalarını yayınlamaları ve diğer çocukların çalışmalarını
deneyimlemekten zevk almaları için bir platform sağladı.

32

Çizgiler ve Açılar
MATEMATİK 14-15 yaş
Terri
Gogola

BAĞLAM

Franklin Lisesi,
Livonia, Michigan, ABD

Bu öğrenme dizisine başlamak için, öğrencilere temel
terminolojiyi hatırlatmak için farklı açı ve çizgilerdeki posterleri
gözden geçirdik. Ardından, öğrencilerin bu kavramlarla ilgili ilk
elden dokunsal bir deneyim yaşamalarını sağlamak için

Öğrenme Amaçları:
• Bir çizgi ve şekli (yani daire, kare, üçgen) tanımlamak için.

sınıfın etrafındaki açıları ve çizgileri araştırdık. Daha sonra,
bunu okulun etrafındaki açıları ve çizgileri keşfetmek için
genişlettik.

• Çizgilerin niteliklerini, örneğin daireler ve açıları eşit ölçü ile
tanımlamak.
• Dikey çizgilerin, paralel çizgilerin ve çizgi parçalarının, açıların ve
dairelerin niteliklerini belirlemek için.

PRATİK OTURUM
Açılar, Çizgiler ve Modern Yapılar Oynatma Listesi - Topluluk Kitaplığı
Oturuma açılar ve çizgiler posterlerini inceleyerek başladık; daha sonra çizgiler ve açılar ClassVR çalma listesini başlattık. Öğrencileri, anlayışlarını
uygulamaya teşvik etmek için, tahtadaki projelendirilmiş mimari binalar üzerinde çizgiler ve açıları bulmalarını sağladık. Dijital mürekkep ve kuru silinebilir
işaretçileri kullanarak, yansıtılan binalardaki farklı çizgileri ve açıları belirledik. Daha sonra öğrenciler, sanal dünyadaki tüm çizgileri ve açıları keşfetmek için
ClassVR kulaklıklarını takarlar. 360 derecelik deneyimde farklı çizgiler ve açılar hakkında işbirliği yaparken grubun deneyimini kolaylaştırmasına yardımcı
olmak için dinamik ilgi noktasını kullandık.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Öğrenciler tüm ders boyunca çizgiler ve açılar üzerine% 100 meşgul oldular. Öğrenme deneyimlerini geliştirmek için ClassVR kulaklıklarını kullanmayı
seviyorlar. Ders boyunca gerçekleşen sözlü iletişim ve işbirliği inanılmazdı!
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Bilim
Uçuş
FİZİK 11-13 yaş

Kırmızı

Oklar

BAĞLAM

Kırmızı oklar
Kraliyet Hava Kuvvetleri

Kraliyet Hava Kuvvetleri Akrobasi Ekibinin büyük bir amacı, gelecek
nesle - potansiyel geleceğin pilotlarına, mühendislerine ve
teknisyenlerine - ilham vermektir. Red Arrows, dünyanın önde gelen
ekran ekiplerinden biridir ve kokpitin içinden ClassVR'ye harika

Öğrenme Amaçları:

görüntüler sağlamıştır. Bu, uçuş bilimini hayata geçirmek için harika bir
fırsat sunuyor. Bu ders, orta düzeyde bir dijital okuryazarlık ve CoSpaces

• Bir uçağı etkileyen kuvvetleri belirlemek.

hakkında temel bir anlayış gerektirecektir.

• Kuvvet diyagramlarını kullanarak kuvvetleri tanımlamak.

• Önceki öğrenmeye dayalı sanal gerçeklik deneyimleri
oluşturmak.

- Bir ortam oluşturma, nesneler ekleme ve bunları blok kodlama veya
Javascript kullanarak kodlama yeteneği, oturumdan en iyi şekilde yararlanmak
için gerekli olacaktır.

PRATİK OTURUM
Kırmızı Oklar Videosu

CoSpaces

Bu oturum, özellikle Red Arrows tarafından kullanılan Hawk jetine bakıldığında uçuşla ilgili temel güçleri araştırıyor. Başlamak için videoyu oynatmak için
ClassVR portalını kullanın ve öğrencilerle uçağın havada nasıl kalabileceğini düşündüklerini tartışın. Bu, önceden bilgi sahibi olmak için bir değerlendirme
fırsatıdır ve uçuş halindeki bir uçaktaki itme, sürükleme, kaldırma ve ağırlık gibi oyundaki kuvvetleri tartışmak için harika bir zamandır. Bu kuvvetleri açıkladıktan
ve gösterdikten sonra, öğrencileri jetin 3B modeliyle tanıştırın ve onlardan aracın temel özelliklerini ve ayrıca onları aerodinamik ve amaca uygun kılan belirli
tasarım yönlerini tanımlamalarını isteyin.

Daha sonra, öğrencileri CoSpaces web sitesine tanıtın ve anlayışlarını göstermek için doğru etiketlerle çalışan bir Hawk jet modeli oluşturmalarını ve
kodlamalarını isteyin. Daha gelişmiş bir kodlama anlayışına sahip öğrenciler, CoBlocks veya Javascript seçeneklerinden daha gelişmiş değişkenler kullanarak,
üzerinde etkiyen kuvvetlere bağlı olarak değişen etkileşimli bir model oluşturabilirler. Son olarak, öğrencilerin etkileşimli modellerini keşfetmek ve kullanılan
kodda toplu olarak hata ayıklamak için ClassVR portalındaki CoSpaces uygulamasını kullanın.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
CoSpaces gibi bir araç kullanmak, içeriği doğrudan sanal gerçeklik görüntüleri aracılığıyla deneyimleyerek ve ardından temel kavramları açıklamak için yeni içerik
oluşturarak, öğrenmeyi öğrencilerin uzun vadeli hafızasına yerleştirmeye yardımcı olmanın inanılmaz bir yoludur. Bunu yaparken, öğrenciler, belirli bir konuyu
hatırlamaları veya yıl içinde bilgilerini geliştirmeleri gerektiğinde kullanabilecekleri gerçek, ilk elden bir hafıza veren gelişmiş bilişsel hatırlama tekniklerini
kullanıyorlar.
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Hayvanlar ve Onların

Uyarlamalar
BİLİM 6-7 yaş

Eğitim Müdürü
Hizmetler

Avantis Eğitimi
Öğrenme Amaçları:
• Pek çok canlının uygun oldukları habitatlarda yaşadığını tespit etmek ve
farklı habitatların farklı hayvan ve bitkilerin temel ihtiyaçlarını nasıl
sağladığını ve birbirlerine nasıl bağlı olduklarını tanımlamak.

Hannah
Davies

BAĞLAM
Bu ders, öğrencilerin kendi çevrelerinden, yakınlardaki
küçük habitatlarda (örneğin bir okul göleti veya bahçesi,
hatta büyük bir ağaç) aşina oldukları hayvanlar hakkında
düşünmeye başladıkları bir dizinin parçası olarak gerçekten
işe yarıyor. Öğrencilerin basit besin zincirleri ve yırtıcılar ve
avlar hakkında temel bir anlayışa sahip olmaları da
yararlıdır.

PRATİK OTURUM - Bir ortakla çalışmaya odaklanın
Hayvan 3D Modelleri Oynatma Listesi

Bu oturum için, basılı ARCub'lara ihtiyacınız olacak; bunlar ClassVR Portalından indirilebilir. Oynatma listesi oluştur
göndermek istediğiniz hayvanları seçin veya önceden hazırlanmış Animals 3D oynatma listesini kullanın. Öğrencilerin önce hangi hayvana odaklanmasını istediğinize karar
verin, ardından onu tüm kulaklıklara aynı anda göndermek için oynat düğmesini kullanın. Bu, öğrencilerden biri kulaklıklı mikrofon setini kullanırken, diğeri soru sorarken veya
fikirlerini kaydederken, karma çiftler halinde ise gerçekten işe yarayabilir. Ayrıca, bu noktada öğrencilerin düşüncelerine odaklanmaları için iskele edilmiş bir çalışma sayfasına
veya yönlendirmelere sahip olmak gerçekten yararlı olabilir. Öğrenciler küpü kullanarak hayvanı ellerinde tutabilirler (modelin daha büyük görünmesini sağlamak için kulaklığın
sağ tarafındaki panelde yukarı kaydırmayı unutmayın). Öğrencileri şu soruları tartışmaya teşvik edin: Bu hayvan ne tür bir habitatta yaşıyor? Bu hayvan nasıl hareket ediyor?
Yemek için ne yer? Başka hayvanlar için av mı?

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Her türden canlıyı her açıdan - onlara zarar verme (ya da aslan durumunda zarar görme!) Riski olmadan - yakından inceleme yeteneği, öğrencilere harika bir
fırsat verir. Her bir hayvanın özelliklerine dikkatlice bakmak için ihtiyaç duydukları süre boyunca, yaşam alanı hakkında daha fazla şey öğrenirken kulaklığı
kullanmaya girip çıkabilirler. Bu oturumda izlenecek harika bir aktivite, öğrencilerin belirli bir ortama uygun uyarlamalara sahip kendi hayali yaratıklarını
tasarlamaları olabilir. Neyle geleceklerine şaşıracaksınız!
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İnsan
Vücut
BİYOLOJİ 10-11 yaş

Heathfield
İlkokul,
Birmingham, İngiltere
Öğrenme Amaçları:
• İnsan vücudunun farklı bölümleri hakkında
farkındalığa sahip olmak.

James
Tromanlar

BAĞLAM
Bu, çocukların Bilim konusundaki ilk dersiydi.
- İnsan vücudu. Buradaki fikir, onları, vücudun çeşitli bölümlerinin nasıl
işlediğine ve çalıştığına olan ilgilerini çengelleştirecek öğrenmeye
daldırmaktı. Orta vadeli plan, çocukların vücudun belirli bölümlerinin neden
bu şekilde tasarlandığını ve insan vücudunun farklı yönlerinin şeklinin,
boyutunun ve yapısının sağlıklı bir insana nasıl katkıda bulunduğunu tam
olarak anlamasını sağlamaktı.

PRATİK OTURUM - İnsan vücudunun farklı kısımlarını keşfetmeye odaklanın
İnsan Anatomisi Oynatma Listesi

Seans sırasında çocuklara ClassVR kulaklıkları kullanarak insan vücudunda 360 derecelik sanal bir tur yapma fırsatı verildi. İnsan Anatomisi Oynatma Listesini,
vücudun farklı bölümlerini keşfetmek ve öğrencilerin sorgulaması ve hakkında sorular sorması için vücut bölümlerinin ayrıntılı bir görünümünü sağlamak için
kullandık. Deneyimin ardından çocuklar, deneyimlediklerine dayalı olarak vücutlarının birçok parçasını, gerçekleri, soruları ve yapabildikleri kadar anahtar
kelimeyi yazdılar. Örneğin, beynin korunmasını sağlamak için kafatasının nasıl şekillendiğine ve yapılandırıldığına baktık; ayrıca gövde içindeki hayati organlara
koruma sağlamak için iskeletin nasıl oluşturulduğuna daha ayrıntılı olarak baktık.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Bu VR deneyimi, konularının başlangıç noktasını oluşturdu. Öğretmenin gelecekteki dersleri çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamasına izin
veren sorgulama yarattı. Öğrencileri normal olarak deneyimlemedikleri bir dil ile tanıştırdı ve çocuklara insan vücudunu güvenli ve amaca yönelik bir şekilde
keşfetme şansı verdi. Bu dersin ardından çocuklar ClassVR kulaklıklarını kullanarak kalbi daha ayrıntılı olarak keşfettiler, atan bir kalbin içine baktılar ve
vücuttaki işini keşfettiler. Bu, dersin ardından yapılan kalp diseksiyonu için mükemmel bir başlangıç noktasıydı, çünkü çocuklar zaten kalbin rolünü ve içinde
görmeyi beklemeleri gerekenleri anladılar.
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Denizaltı
soruşturma
ÇOCUK YUVASI 5-6 yaş

Kinnwood Central
Devlet okulu, Orman,
Ontario, ABD

Brittany
Korstanje

BAĞLAM
Öğrencilerimizin bir sonraki araştırması deniz canlıları hakkında
bilgi edinmekti. Kitapları, resimleri ve provokasyonları / öğrenim
davetlerini dışarıda bıraktık. Denizaltılar ve deniz biyologlarının
su yaşam alanlarını nasıl araştırdığı gibi farklı su taşımacılığı

Öğrenme Amaçları:

türlerini keşfettiler. Bazı öğrenciler tüplü dalış yapmak istedi ve

• Sualtı yaşamını, yaşam alanlarını ve malzemeleri sorgulamak ve
anlamak.

topladık ama bir denizaltının aslında nasıl yapıldığını

diğerleri bir denizaltı inşa etmeye karar verdi. Yapı malzemelerini
bilmediğimizi fark ettik.

PRATİK OTURUM
Denizaltılar Çalma Listesi

Bir denizaltının içini gördük. Öğrenciler bu kadar çok panel, düğme ve tank gördükten sonra pek çok merak uyandıran soru buldular. Gördüklerini çizdiler,
sorularını yazdılar ve cevapları keşfetmek için birlikte çalıştılar. Bulgularını dijital günlüklerine kaydettiler (örneğin, radar su altındaki nesnelerin kaydını tutuyor,
balast tankı su dolduruyor ya da su bırakıyor, böylece batacak ya da yüzecek). Öğrenciler bir radar, navigasyon sistemi ve (günlük eşyalardan yapılmış) bir
balast tankı inşa ettikten sonra, su altına dalmaya ve deniz yaşamını yakından keşfetmeye hazırdılar.

Sınıfımız heyecanla sanal gerçeklik başlıklarını aldı ve onları bir Fish and Coral keşif gezisine gönderdik. Ne gördüklerini tartıştık (örneğin kaç tane deniz canlısı). Anlamlı
matematik konuşmalarını gözlemlemek heyecan vericiydi. Daha sonra, öğrenciler sanal olarak gördükleri deniz yaşamını "radar" ızgara kağıtlarına çizmeye başladılar. Daha
sonra öğrencilere farklı nesnelerin nerede olduğunu sorduk

Harf / sayı tanımanın yanı sıra mekansal farkındalıklarını ve koordinat bulma anlayışlarını değerlendirmek için radarda (örneğin, "B11'de bir dalgıç
görüyorum").

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Bu VR teknolojisinin, öğrencilerimizin düşüncelerini genişletmek ve analitik düşünmeyi teşvik etmek için mükemmel bir öğrenme aracı olduğuna inanıyoruz.
ClassVR, öğrenim topluluğumuzdaki her öğrenciye ilgi gösterdi ve ilham verdi. Öğrenme deneyimlerine bağlanabilecekleri ve ilham alabilecekleri üçüncü bir
boyut ekledi. Bu teknoloji anlamlı bir diyaloğu ateşledi ve genç öğrencilerimizi bir araya getirdi. Eğitimciler olarak, bu sanal gerçeklik keşif gezileri boyunca pek
çok FDK müfredat beklentisinin ve çerçeve alanının ele alındığını görmekten heyecan duyduk.
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Tahmin ve
Tahmin
MATEMATİK 5-7 yaş

Simon
İstif

BAĞLAM

Anson Birincil
Okul Londra, Birleşik Krallık

Öğrenme Amaçları:
• Bir dizi matematiksel strateji kullanarak doğru tahmin yapabilmek.

Sanal gerçekliği müfredata yerleştirme misyonumuzun bir
parçası olarak, bağımsız keşif ve yaratıcı matematiksel
düşünme fırsatları yaratmak için teknolojiyi kullanmaya
başladık. Geometri, tahmin, tahmin ve mantıksal akıl
yürütme matematiğin temel alanlarıdır ve öğrencilerimizin
akıl yürütmesini bağlamsal, VR öğrenme yoluyla
genişletmek istedik.

• 3B nesneleri analiz edebilmek ve kompozit şekillerini nesnenin
özelliklerine göre adlandırabilmek.

PRATİK OTURUM
Oynatma Listesini Tahmin Et ve Say

Bir matematik dersinde, Çin'den gelen bir ışık kutlamasının fotoğrafını kullandık ve çocuklardan fenerler içinde farklı şekiller arayarak başlamalarını istedik. 360
görüntünün etrafında hareket ederek ve her bir fenerin çeşitli açılardan derinlemesine inceleyerek şekilleri yakınlaştırıp parçalayabildiler. Daha sonra çocukların
öğrenmesini ilerletmek istedik ve bu nedenle onlardan görüntü ve daha büyük nesneler içindeki farklı bileşik şekilleri tanımlamalarını istedik. Bu, çocukların şekil
ve geometri anlayışlarını çeşitli nesnelere uygulamalarını ve ardından kararlarını nasıl ve neden aldıklarını açıklamalarını içeriyordu. Çocukları, matematiksel
akıl yürütmelerini derinleştirmek için stratejilerini ve düşüncelerini açıklamaya ve ayrıca bizim rehberliğimizden bağımsız olarak resim içinde farklı nesneler
seçmeye teşvik ettik. Sonradan,

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Sürükleyici bir matematik deneyimi olarak çok güçlüdür ve aynı zamanda öğrencileri çevrelerindeki dünyayı farklı, yaratıcı ve keşif yollarıyla düşünmeye
teşvik ettiğiniz anlamına gelir. Bunu yaparken, bu fırsatlara sahip olmanın, matematiksel anlayışlarını sosyal zamanlarında ve çok çeşitli konu alanlarında
uygulayan öğrencilere beslendiğini gördük. Bunun etkisi, çocukların bilgi ve anlayışlarını böylesine eğlenceli ve benzersiz bir bağlamda uygulama fırsatı
buldukları için matematiksel beceri temellerini sürekli olarak yeniden uygulayıp yeniden ziyaret etmeleri anlamına geliyordu.
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Sinek, Kartal, Sinek
İNGİLİZCE 7-8 yaş
Michelle
Quinlan

BAĞLAM

Aziz Stephen'ın CE
Birincil, Londra, Birleşik Krallık

Öğrenme Amaçları:
• İsteksiz yazarları meşgul etmek.

Okuryazarlık öğrenimimiz, ahlaki hikayelere odaklandı. 'Fly, Eagle, Fly'
okuyorduk ve tanıma odaklanarak kendi hikayemizi yazmayı
düşünmeye başladık. Kendi yazılarımıza ilham vermek için, Çiftçi ve
arkadaşının 'Uç, Kartal, Uç' sonunda dağa tırmanan açıklamalarına ve
aşağıda gördüklerine baktık. Plan, bu tanımı (ve hikayenin sonunu)
Afrika'daki farklı ülkelerden sahneleri anlatmak için güçlü kelime
dağarcığı ve isim cümleleri kullanan çocuklarla yeniden yazmaktı.

• Güçlü kelime dağarcığını genişletmek için.
• Güçlü sözcük dağarcığını bağımsız yazmaya
uygulamak.

PRATİK OTURUM
Afrika Oynatma Listesi

Çocuklar grup başına bir kulaklıklı üçlü gruplar halindeydi. Afrika'nın farklı ülkelerinden bir fotoğraf ve video oynatma listesi oluşturmuştum. Grubun her üyesinin
farklı bir işi vardı; bir çocuk ClassVR başlığını taktı ve gördüklerini açıklamak için sıfatlar ve isimler kullandı; başka bir çocuk açıklamayı dinledi ve ilk çocuğun
söylediği isimleri ve sıfatları (sağlanan şablona) yazdı; üçüncü çocuk, yazılan sıfatlara bakıp güçlü eş anlamlılar bulabilecekleri bir eşanlamlılar sözlüğüne sahipti.
Çocukların eşanlamlılar sözlüğünü kullanarak birkaç dakika konuştuktan ve kullandıktan sonra kulaklıkları bekleme odasına gönderdim. Daha sonra, fotoğrafta /
videoda gördükleri şeyleri açıklamak için yeni eşanlamlıları kullanmak için gruplarında çalışırlar. Bunları sınıf olarak paylaştık. Çocuklar daha sonra iş değiştirdi,

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Her çocuk nişanlı, hevesli ve başarılıydı. Oturum sırasında kullanılan dil yelpazesi mükemmeldi ve doğru anlamı iletmek için farklı kelimelerin etkinliği
hakkında büyük tartışmalara yol açtı. Özellikle, daha önce sınırlı kelime haznesi nedeniyle yaklaşık yarım sayfadan fazla yazı yazamayan isteksiz bir yazar,
gördüklerini anlatmak için son derece sesli, meşgul ve heyecanlıydı. O dersten hemen sonraki yazı, bu isim cümlelerini yeni bir ayar tanımına uygulamayı
içeriyordu ve bunu bağımsız olarak ve gururla yaptı - bir buçuk sayfaya yazarak - kulaklık oturumundaki coşkusunu ortaya koydum!
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erken

İletişim
İLK YILLAR 3-4 yaş

Rebecca
Combes

BAĞLAM

Filo İlköğretim Okulu,
Londra, Birleşik Krallık

Öğrenme Amaçları:
• Düşünceleri birbirine bağlamak için daha karmaşık cümleler kullanmaya başlamak.

Bu ders üç ila dört yaş arasındaki 23 çocuktan oluşan bir ana
sınıfında gerçekleşti; ek dil olarak yüksek oranda İngilizce ve
iki dilli öğrenciler vardır. Temel değerlendirmelerimiz, çoğu
çocuk için iletişim ve dil becerilerinde düşük bir giriş seviyesi
olduğunu göstermektedir; bu nedenle, çocukların dil
becerilerini desteklemek ve hızlandırmak için olabildiğince
fazla görsel ve kapsamlı öğrenimi dahil etmeye karar verdik.

• Fikirleri birbirine bağlamak için konuşmayı kullanmak için neler olduğunu açıklayın.

• Deneyimlerinin genişliğini yansıtan kelime dağarcığı oluşturmak.

PRATİK OTURUM
Riga Hayvanat Bahçesi'nde zürafalar

Çocuklar çiftler halinde bazı zürafaların fotoğrafına baktılar ve görebilecekleri hakkında konuştular. Daha sonra parçanın önceden yüklenmiş ve kullanıma hazır
olduğu kulaklığı tanıttım. Bir çocuk başlığı taktı ve Riga Hayvanat Bahçesi'ndeki Zürafalar resmini kullanarak gördüklerini anlattı. Daha sonra, partnerlerinin neyi tarif
ettiklerini görebilmesi ve görüntü hakkında daha fazla konuşabilmesi için, açıklayıcı bir dil kullanarak ve gerçekte ne olduğunu tahmin edebilmesi için birbirlerini
değiştirdiler.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
İlk fotoğraf "Bak ... bir zürafa!" Gibi bazı ifadelere yol açtı. ve “Büyük” ama konuşmalar oldukça sınırlı ve kısaydı ve etkinlik sonucunda kelime dağarcığı
gelişmiyordu. Kulaklık tanıtıldığında, çocuklar görebildikleri şeyi söyleme konusunda daha fazla teşvik edildi. Daha yaratıcı kelime dağarcığına, anlamlı ifadelere
ve genişletilmiş cümlelere yol açtı. 1. çocuk: “Bir adamı görebiliyorum, hayır… iki adam. Aslında zürafayı besliyorlar. Başka bir adam var. Üzerinde yeşil bir
tişörtü var! " Çocuk 2: Bir zürafa görüyorum. Ben bundan korkuyorum! Bu büyük! Beni yiyecek! Ben de seyirciyi görüyorum! " Bu çocuk resimdeki insanlara atıfta
bulunuyordu. Bu tartışma zürafalar ve ne yedikleri hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağladı - neyse ki kreş çocukları değil! Çocuk 3: "Vay! Bir insan
görüyorum. Bu büyük bir zürafa! Daha fazla insan! Yerdeyim ama yerde değilim! Zürafa bana bakıyor ve yemek yiyor (besleniyor). Harika görünüyorlar!" Çocuklar
kulaklıkları kullanmayı severdi; görüntüdeki nesneler için etraflarında hissetmek ve hatta onları nasıl kontrol edeceğini keşfetmek - bir çocuk başını eğerek
görüntüyü nasıl hareket ettireceğini buldu, "Bu bir arabadaki direksiyon simidi gibidir!"
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Getirmek
Hayata Tarih
TARİH 8-9 yaş

Ardleigh Green Junior
Okul Londra, Birleşik Krallık

Öğrenme Amaçları:
• Eski uygarlıklar arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları
belirlemek.

Simon
Harris

BAĞLAM
Bu oturum, eski uygarlıkların tarihi yerlerine odaklanan bir öğretim
dizisi için bir sıçrama tahtası ve ilk giriş işlevi gördü. Amaç,
öğrencilerin çeşitli eski uygarlıklar arasındaki hem insani hem de
fiziksel karşılaştırmalı noktaları keşfedebilmelerini ve farklı şekillerde
nasıl geliştiklerini takdir etmelerini sağlamaktı. Çocukların eski bir
medeniyetin neye benzediğini ve dönemin insanlarının nasıl yaşamış
olabileceğini karşılaştırabilmelerini, karşılaştırabilmelerini ve
anlayabilmelerini istedik.

• Eski uygarlıklar hakkında tarihsel olarak geçerli soruları yanıtlamak,
yaratmak ve değerlendirmek.

PRATİK OTURUM
Antik Maya
Sırayla çocuklar gördüklerini anlattılar ve sınıf olarak her bir medeniyetin teknoloji, kaynaklar ve karmaşıklık açısından ne kadar farklı olduğunu konuştuk.
Odaklanma aracını çocukların dikkatini VR deneyiminin belirli alanlarına çekmek için kullanmak, tartışmada daha iyi bir anlayışa izin verdi. Örneğin, Kuzey
Akropolis'i, Tikal'i gerçekten sorgulayabildik, yapının belirli kısımlarını, ne için kullanıldığını tartıştık ve çocukları deneyime dalarken varsayım ve tahmin yapmaya
teşvik ettik. Çocukların neyi ve nerede izlediklerini görebilmek tartışmayı yönlendirdi ve daha yapılandırılmış, özel ve spesifik sorulara yol açtı.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Maya sitelerinde sanal bir deneyime sahip olan çocuklar, bu uygarlığı ve tarihteki yerini daha iyi anladılar; bir Maya tapınağının yanında durmanın tam olarak
nasıl bir şey olduğunu görmelerini sağladı. Deneyim, tüm yeteneklere sahip çocuklar arasında tartışmaya yol açtı ve deneyimledikleri 3B görüntüler ve eserler
nedeniyle gördükleri ve nasıl hissettiklerine ilişkin deneyimlerini tarif etmelerine ve tartışmalarına izin verdi. Bu, öğrenmeye ilk elden deneyimsel bir yaklaşım
sağladı ve bu da çalıştığımız konunun daha derin bir şekilde anlaşılmasını sağladı.
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Araştırma
Hücreler
BİLİM 14-16 yaş

Irmo,
Richland, Güney
Carolina, ABD

Susan

Rebecca

BAĞLAM
Lisemizde, Dijital Entegrasyon Uzmanı (DIS) Susan, en iyi hangi
videoların ve / veya fotoğrafların kullanılacağını belirlemek için bir STEM
biyoloji öğretmeni olan Rebecca ile birlikte plan yaptı. Bu, öğrencilerle
birlikte hücreleri incelemek için tasarlandığından, bulduk ve içe aktardık

Öğrenme Amaçları:
• Bir hücrenin parçalarını, bir hücrenin parçalarını ve işlemlerini bir birimin
başında tanıtmak.
• Amaç, öğrencilerin insan gözüyle kolayca görülemeyen mikroskobik
parçacıkları görselleştirmelerine yardımcı olmaktı.

bir hayvan hücresinin 360 derecelik videosu. İki gün boyunca üç farklı
öğretmenin katıldığı yedi farklı biyoloji sınıfımız vardı. Her sınıf
gelmeden önce, DIS, başlıklara içerik yükledi ve bunları ve her
masaya yerleştirdi. Her öğretmen sınıfını yaklaşık 35 dakika getirdi.

PRATİK OTURUM
Hayvan Hücresi 3D

DIS önce, görüntüleyeceğimiz içerik ve günün amacı hakkında kısa bir Google Slaytlar sunumunu inceledi. Öğrenciler masalarında bir hücrenin
diyagramlarını çizip etiketlediler ve ellerinden geldiğince çok sayıda organel sıraladılar. Ne göreceklerini tahmin etmek için bu organelleri birlikte inceledik.
Önce videoyu sessiz olarak gösterdik. Bu, öğrencilerin hücrenin bölümlerini görmelerine ve
gördükleri parçalar hakkında eğitimli bir tahmin. DIS teknolojiyi ve sorun gidermeyi ele alırken, biyoloji öğretmeni öğrencilere sorular sorardı. Ayrıca öğrencileri
sahnenin Golgi aygıtı gibi ("dinamik ilgi noktası" nı kullanarak) belirli bir kısmına odaklamak için ClassVR programını duraklattık ve kullandık. Videoyu sessizce
izledikten sonra, biraz daha düşünmek ve tartışmak için kulaklıkları çıkardık. Öğrenciler çiftler halinde gördükleri en büyük / en küçük organelleri, hangilerinin
hareket ettiğini ve başka neler gördüklerini paylaştılar. Daha sonra videoyu sesli olarak tekrar izlemeden önce anlatımı duyabilmeleri için tüm sınıf olarak gözden
geçirdik. Sonuç olarak ClassVR'den Animal Cell 3D modeline bağımsız olarak bakmalarına izin verdik.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Hayvan hücresine içeriden bakmak, öğrencilere normalde göremeyecekleri kadar küçük olan şeylerin net bir resmini verdi. Bu aktivite, bir hücrenin farklı kısımlarını ve
birlikte nasıl hareket ettiklerini ve çalıştıklarını anlamalarına yardımcı oldu. Organelleri 360 derece görebilmek onları öğrenciler için canlandırdı ve hücreler üzerindeki
üniteyle tanıştırdı. Önümüzdeki yıl, hücre videosunu hem hücreler üzerindeki birimi tanıtmak hem de incelemek için kullanmayı planlıyoruz.
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Su altı
Keşif
COĞRAFYA 6-7 yaş

Anna
O'Connor

BAĞLAM

Beatrix Potter Okulu,
Londra, Birleşik Krallık

Öğrenme Amaçları:
• Bir karakterin denizin altında gördükleri hakkında açıklayıcı bir paragraf
oluşturmak için sıfatları kullanabilmek.

Çocuklar, Julia Donaldson'ın Salyangoz ve Balina
üzerine bir dizi dersini tamamlamış ve bir sahneyi
betimlemek için yaratıcı sıfatlar kullanmaya
odaklanmışlardı. Çalışma ünitesinin bir kısmı, kelime
dağarcığını genişletmek ve yazılarının tutarlılığını ve
akıcılığını geliştirmek için eşanlamlı dilin kullanımına
dayanıyordu.

PRATİK OTURUM
Sualtı Oynatma Listesi
The Snail and the Whale öğretme dizisinin sonunda, 2. Sınıf öğrencilerimiz dünyanın dört bir yanından çeşitli su altı sahnelerini keşfetmek için VR başlıklarını
kullandılar. Bu deneyim sayesinde öğrenciler, önceki derslerinde oluşturdukları sıfatları gerçek bir yaşam ortamına uygulayabildiler. Çocuklar kulaklıkları çift
olarak kullandılar; ortak A kulaklığı taktı ve ortak B'ye ne görebildiklerini söyledi, ortak B, ortak A'nın söylediklerini yazdı ve sonra görevlerini değiştirdiler.
Çocukların ne kadar kelime haznesi kullanabildiklerine ve halihazırda edindikleri dili nasıl geliştirebileceklerine hayran kaldık. Çocuklar yazdıkları ortama
kendilerini kaptırdıkları için, edindikleri yeni kelimeleri, örneğin “parıldayan, parıldayan su”, “görkemli, büyük köpekbalığı” gibi daha iyi uygulayabildiklerini
gördük. Bu dersteki temel özellik, çocukların dikkatini sahnedeki belirli bir noktaya yönlendirebilmekti. Bu, çocukların her seferinde bir nesneye odaklanmasına
ve öğretmenin tartışmayı yönlendirmesine izin verdi.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Çocuklar daha sonra sanal gerçeklik başlıklarında her seanstan sonra küratörlüğünü yaptıkları kelimeleri kullanarak deniz altındaki deneyimleri hakkında
açıklayıcı bir paragraf yazdılar. Sınıf öğretmenleri, bazı isteksiz yazarların yazılarında zorlayıcı sıfatlar kullanma istekliliğinden çok etkilendiklerini ve sınıflarının
kelime dağarcığını daha iyi anladıklarını çünkü gerçek yaşam durumlarına uygulayabildiklerini belirtti. Yazının zenginliği, öğrenciler tarafından ClassVR
kulaklıkları kullanılmadan tamamlanan benzer bir yazı parçasıyla karşılaştırıldığında belirgindi.
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Muhteşem
Issızlık
FİZİK 9 - 13 yaş

Kıdemli Direktörü
Sürükleyici İçerik
Keşif Eğitimi
Öğrenme Amaçları:
• Kütle ve ağırlık arasındaki farkı anlamak.
• Yerçekimi ve ağırlık arasındaki ilişkiyi anlamak için

Phil
Birchinall

BAĞLAM
'Güzel, güzel, görkemli ıssızlık' Buzz Aldrin'in Ay yüzeyine ilişkin izlenimiyle ilgili
açıklaması, Neil Armstrong'un 'küçük bir adımı' kadar ikonik veya hatırlandığı kadar
değil ... Çocukken ayın inişini izledim ve hayranlık duyuyordum. Astronotlar, görünüşte
zahmetsizce ve böylesine zarafetle (arada sırada meydana gelen aksilikle) ayın
yüzeyinde zıplayan astronotlar. Bu güçlü deneyim, neler olduğunu sorgulamama
neden oldu. Neden böyle yürüyorlardı? İlk ay sanal gerçeklik deneyimimizi tam fizik
öykünmesiyle yarattığımızda, sanal anımın ayda olmasını bekleyemedim! Şimdi, ay
yüzeyinde her şeyin neden bu kadar farklı olduğunu ve güneş sistemimizdeki
gezegenlerde yürümenin nasıl olacağını anlayalım!

• Newton cinsinden ağırlığı hesaplamak için.

PRATİK OTURUM
CoSpaces Fizik Motoru
Öğrencilerin ClassVR Space Adventures veya LunarVR içinde sanal olarak ayda yürümelerine izin verin. Öğrencilerle yüzeyde nasıl hareket ettikleri ve ne
kadar farklı olduğu hakkında konuşun. Öğrenciler, ağırlık ve kütle arasındaki farkın yanı sıra yerçekimi ile ağırlık arasındaki ilişkiden haberdar edilmelidir.
Ağırlık, yer çekiminin bir nesnenin kütlesi üzerindeki etkisine dayanan bir kuvvettir. Ağırlık newton (N) cinsinden ölçülür. Dünya'nın yerçekimi alan kuvveti 10
iken, ayın gücü 1.6'dır. Newton cinsinden ağırlık, kütle (kg cinsinden) yerçekimi alan kuvveti (N / kg) ile çarpılarak hesaplanabilir. Öğrenciler, güneş
sistemindeki tüm gezegenlerin kütleçekim alan kuvvetlerini araştırmalı ve her birindeki ağırlıklarını Newton cinsinden keşfetmelidir. Ek olarak, öğrenciler kütle
ve yerçekimini değiştirmek için fizik motorunu kullanarak bir CoSpaces simülatörü kurabilirler.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
ClassVR, öğrencilerin sanal bir uzay giysisi giymelerine ve Armstrong ve Aldrin'in izinden yürümelerine olanak tanır. Sıra dışı bir şeyi deneyimleme becerisinin,
öğrenciler üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Bu deneyimin heyecanı ve çekişi, daha fazla öğrenmek ve bu öğrenmeyi daha ileriye götürmek için güçlü bir istek
yaratabilir. Daha sonra CoSpaces'de sanal bir ortam oluşturma ve yerçekimi ile kütleyi değiştirme yeteneği, daha fazla sürükleyici bir katman ekler. Bunun gibi
etkinlikler, bilim (fizik), hesaplama ve matematiği kapsayan yaklaşımların bir karışımı, 'ayda yürüyen' öğrencilerin ortak deneyimleriyle bir arada tutulur.
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3D İpliği Yazdır
AR'li üstler
TASARIM TEKNOLOJİSİ 10-12 yaş

Eğitici

David
Mann

BAĞLAM

Hizmetler Direktörü

Öğrencilerin sahip olması çok önemlidir.

Avantis Eğitimi

böylece onları etkili bir şekilde çalıştıran şey hakkında tahminler

Çeşitli tiplerde imal edilmiş bazı küçük topaçları keşfetme fırsatı,
yapmaya başlayabilirler. Öğrencilerin ayrıca bir 3B modelleme

Öğrenme Amaçları:
• Amaca uygun yenilikçi, işlevsel, çekici ürünlerin tasarımını
bilgilendirmek için araştırmayı kullanmak ve tasarım kriterleri
geliştirmek.

platformundaki temel araçları kullanma deneyimine ihtiyaçları var - biz
Tinkercad kullandık. Nasıl yapılacağını bilmeleri gerekecek: temel
blokları oluşturma ve değiştirme, blokları hizalama ve tek bir model
oluşturmak için gruplama.

• Tartışma, açıklamalı eskizler, prototipler ve bilgisayar destekli
tasarım yoluyla fikirlerini oluşturmak, geliştirmek, modellemek ve
iletmek.

PRATİK OTURUM
Bu öğretim dizisi bir dizi oturumda gerçekleşir; öğrencilerin kreasyonlarını araştırmak, planlamak, tasarlamak, gözden geçirmek, yapmak ve değerlendirmek için zamana
ihtiyaçları vardır. Öğrenciler mevcut tasarımları araştırmak için zaman bulduktan ve birkaç temel şekli daralttıktan sonra, CAD'de modellemeye başlayabilirler. Üstlerinin
etrafında döneceği eksen hakkında dikkatlice düşündüklerinden emin olun
- dik kalmasını nasıl sağlayacaklar? Öğrencilerin yapı taşları olarak uygun 3B şekilleri kullandıklarını kontrol edin, ardından bunları doğru şekilde hizalayıp gruplandırın. Bunu
yaptıktan sonra, modellerini STL dosyaları olarak dışa aktarın ve bunları doğrudan ClassVR Portalı'ndaki Paylaşılan Bulut kitaplığına yükleyin. Bunları kulaklıklara gönderin ve
öğrencilere ARCube'u kullanarak bunları tüm açılardan görüntüleme fırsatı verin. Bunu, 3B yazdırma aşamasından önce herhangi bir düzenleme yapmak ve incelemek için bir
şans olarak kullanın. Sonunda, kimin üstünün en uzun süre dönmeye devam edebileceğini bulma zamanı!

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
3B baskıdan önce Artırılmış Gerçeklikte 3B tasarımları görüntüleme ve işleme yeteneği, gerçek dünya nesnesi tasarlama ve oluşturma sürecine dokunsal bir
boyut katar. Bu, özellikle 3B görselleştirmeyi zor bulan öğrenciler için yararlıdır ve tasarımların nasıl optimize edilip iyileştirilebileceğini tartışmak için değerli bir
fırsat sunar. Öğrencilerin böyle bir projeyi baştan sona görmelerinden elde ettikleri memnuniyeti hafife almak zordur ve bu, birkaç farklı teknoloji türünü
müfredata entegre etmenin harika bir yoludur. Çoğu zaman, 3D yazıcılar gibi inanılmaz varlıklar okullarda kullanılmadan kalabilir; Teknolojiyi bir amaç için
kullanan iskeleli öğretim dizileri sağlamak, potansiyellerini ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir.
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Bunun dışında

Dünya Yazarlığı
İNGİLİZCE 9-11 yaş

Penybont Birincil
Okul Bridgend,
Galler, İngiltere
Öğrenme Amaçları:
• Uygun gramer ve kelime dağarcığını seçmek, bu tür seçimlerin anlamı nasıl
değiştirebileceğini ve geliştirebileceğini anlamak.

Anna
Alford

BAĞLAM
Bu oturum, Bilim alanındaki çalışmalarımızla (Dünya
ve uzay hakkında bilgi edinme) iyi bağlantılı olan
anlatı yazma için bir öğretim sekansına yerleştirildi.
Dersten önce, öğrenciler ClassVR kulaklıklarını
çiftler halinde zaten kullanmışlardı. Uzay
araştırmalarıyla bağlantılı bir dizi metin okumuşlar
ve bu metinlerden anahtar sözcükler
tanımlamışlardı. Ayrıca anlatı yapısının nasıl gerilim
yaratabileceğini de öğreniyorlardı.

• Ayarları, karakterleri ve atmosferi ustalıkla tanımlamak.

PRATİK OTURUM - Karışık yetenekli çiftlerde konuşmaya ve dinlemeye odaklanın
Ay Gezgini
Her öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri birlikte çalışarak tamamlandı. Ortaklardan biri başlığı taktı ve ayın yüzeyinde görebilecekleri her şeyi anlattı, diğer ortak ise
yazar olarak hareket etti. Bu yaklaşım, partnerleri anahtar kelimeleri ve fikirleri dinlerken ve not alırken sözlü becerilerini uygulayabildikleri ve kelime bilgisi
konusunda gerçekten yaratıcı olabildikleri için yazmayı zor bulan öğrenciler için özellikle yararlıdır. Fikirleri kaydetmedeki zorluk, bazı çocukları yazmaktan
gerçekten alıkoyabilir ve öğrenmenin önünde büyük bir engel oluşturabilir. İçgüdüsel olarak büyük ayrıntılardan bahsetmek istedikleri heyecan verici bir uyarıcı
ile fikirleri yazmak için bir ortak kombinasyonu son derece güçlüdür ve en isteksiz yazarlarımızı bile meşgul etmeyi başarmıştır.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Ortak çalışması sırasında alınan notlar, yazma oturumu zamanı geldiğinde paha biçilmezdi. Öğrenciler aydaki bir astronotun bakış açısından şiir yazdılar.
Sanal gerçeklik deneyimleri onlara dokular ve renkler hakkında her türlü detayı vermişti; hangi nesneleri veya duyuları içerebileceklerini düşünmelerine
olanak tanıdı ve yazılarında daha hırslı kelime dağarcığı kullanma yeteneklerini destekledi. Daha önce deneyimledikleri çarpıcı görüntüyü görselleştirmek ve
akranlarının oluşturduğu notları yeniden gözden geçirmekle birlikte, yazma kalitesindeki nihai sonuç gerçekten etkileyiciydi.
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Uzay
BİLİM 9 - 10 yaş
Graham
Okçu

Eğitim Teknolojisi
Danışman
Tablet Akademisi
Öğrenme Amaçları:
• Boyutları ve özellikleri dahil olmak üzere Dünya, Ay, Güneş ve Güneş
Sistemindeki diğer gezegenler arasındaki ilişkiyi anlamak.

BAĞLAM
Bu ders, konunun başında bir kanca olarak tasarlanmıştır, bu nedenle
çoğu öğrenci güneş sistemi ve yerçekimi hakkında temel bir anlayışa
sahip olsalar da, hiçbir ön bilgi varsayılmaz. Bu ders, uzay keşiflerine
odaklanan, güneş sistemini anlamaya ve / veya boyut, hız ve şekilleri
karşılaştırmaya (matematikte geometri odağı gibi) odaklanan bir
çalışma şemasına çok iyi uyacaktır.

• Yerinde değişen çekim kuvvetlerini ve bunların Güneş Sistemi ve
Samanyolu ile nasıl ilişkili olduğunu anlamak.

PRATİK OTURUM
Uzay Oynatma Listesi

Oturum, NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'ndeki bir hizmet tesisinde başlıyor. Öğrencilerden etraflarına bakmaları ve nerede olabileceklerini, neden herkesin özel
kıyafetler giydiğini ve büyük gümüş nesnenin ne olabileceğini düşünmeleri istenir. Daha sonra öğrenciler, roketin boyutu ve Dünya'nın yerçekimini terk etmek için
gereken itme gücü miktarı hakkında harika bir fikir veren bir roket fırlatmasının 360 derece videosunu izliyor. Fırlatmanın ardından sınıf Uluslararası Uzay
İstasyonu'na varır. Öğrencilerden astronotların karşılaşacakları zorluklar hakkında düşünmeleri istenir ve uzayda yaşam için mürettebatı desteklemek için yapılan
birçok değişikliği bulmakla görevlendirilir. Sonra, derin uzaya gidiyoruz ve uzaktaki Dünya, Ay ve Güneş'in muhteşem manzarasını görmek için geriye bakıyoruz.
Burada nesnelerin göreceli boyutlarını ve bu kütlenin çekim kuvvetini nasıl etkilediğini tartışıyoruz. Bu noktada sınıf, Dünya'nın etrafında 17.000 mil hızla seyahat
eden Uluslararası Uzay İstasyonunda yaşamanın nasıl bir şey olduğu hakkında daha fazla şey öğrendiğimiz One Strange Rock adlı gerçekten ilham verici ve
duygusal bir video izliyor. Son olarak, Dünya'nın gerçekte ne kadar küçük ve önemsiz olduğuna dair bir fikir edinmek için Güneş Sistemi ve Samanyolu görüntülerini
araştırıyoruz.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Öğrenciler bu deneyimle büyük ölçüde meşgul oldu. Oturumdan bilgi bulmanın yanı sıra, cevaplardan çok daha fazla soruyla uzaklaşıyorlar! Bu, öğrencileri
konuyu daha ayrıntılı olarak araştıran devam dersleri için harika bir yere koyar.
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Mevsimsel
Değişiklik
BİLİM 5-6 yaş

Iona
Bullard

BAĞLAM

Minet Bebek Okulu,
Londra, Birleşik Krallık

Çocuklar mevsimsel değişimi öğreniyorlardı; Diğer mevsimler
hakkında yapı iskelesi ve arka plan sağlamak için Sonbahar, Kış ve
İlkbahar'ın özelliklerine ve özelliklerine odaklandık; her birinin nasıl
hissettiği, koktuğu ve göründüğü hakkında düşündük.

Öğrenme Amaçları:
• Yazın özelliklerini anlatmak.

PRATİK OTURUM
Yaz Çalma Listesi
Konuşan partnerlerde çocuklardan Yaz hakkında düşünebilecekleri tüm kelimeleri düşünmeleri istendi; ellerinden geldiğince çok kelime düşünmeye zorlandılar.
Çocukların yorumlarını yazdım ve sezonla ilgili bir tartışmayı teşvik ettim; çocuklar daha sonra sezonluk Oynatma Listesinden yaz resimlerini keşfetmek ve
deneyimlemek için masalarına gittiler. Duygularına odaklanarak ve canlı, güçlü bir dil kullanarak görebilecekleri hakkında cümleler yazmaları istendi. Daha
sonra yaz sezonu için bir kelime ilişkilendirme oyunu oynadık ve onlara sanal gerçekliği deneyimledikten sonra 15 kelimeden fazlasını düşünmeleri için bir
meydan okuma verdim. Daha sonra yeni ve geliştirilmiş fikirlerini beyaz tahtaya yazdım.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Çocuklar ClassVR kulaklıklarını kullanmaktan gerçekten keyif alıyor gibiydi. Okulumuz% 98 EAL'dir ve ClassVR kullanarak kazandıkları dili görmek harikaydı.
Birçoğu resimdeki gibi yazı görmediği için, öğrenmelerini zenginleştirmek için çok duyulu ve görselleştirilmiş bir yaklaşım sağladı. Dahası, ClassVR
kulaklıklarını paylaşarak ve gördükleri harika manzaraları açıklamak için diyaloğu kullanarak onları bir ekipte çalışmaya teşvik etti. Ayrıca ekipmanı nasıl
kullandıkları konusunda sorumluluk gösterdiler ve daha sonra yazma faaliyetini yapmaya istekliydiler.
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Anlama
Beceriler
Muriel
Thompson

İNGİLİZCE 9 - 11 yaş

Brecknock
İlkokul,
Londra, Birleşik Krallık

BAĞLAM
Okulumuzdaki temel odak noktası, çocuklara başarılı okuyucular olmaları için
doğru araçların verilmesini ve üst düzey metinleri bağımsız olarak tam olarak
anlayabilmelerini sağlamaktır. Çıkarım, değerlendirme verilerini analiz ederken
okul genelinde çocukların mücadele ettiği açık bir alandı.

Öğrenme Amaçları:
• Anlama ve anlamayı desteklemek için çıkarımsal düşünmeyi
kullanabilme.

PRATİK OTURUM
Sözlük kullanımı, morfoloji ve bağlam gibi stratejiler öğretilebilirken, zaten var olan bilgiyi teşvik etmemiz ve üzerine inşa etmemiz gerekiyordu. 'Savaş ve Barış'
konumuzun başında bir grup çocukla çalıştık ve onlara az bildikleri bir konu olan Birinci Dünya Savaşı hakkında şiir anlayışı verdik. Daha sonra, görsel olarak
sürükleyici ve sesle zenginleştirilmiş bir öğrenme fırsatı sağlamak için Birinci Dünya Savaşı siper deneyimini entegre ettik, böylece çocuklar o dönemin
koşullarını ve yaşam düzenlemelerini neredeyse ilk elden keşfetmiş oldu. Bu, 'Savaş Atı' metnine dayanarak yaptığımız işi gerçekten destekledi. Mecazi
yazmaya ve metnin daha derin anlamlarını anlamaya odaklanan, anahtar sorular soran bir ders harcadık, "Şair neden yukarı bakmayı seçiyor?" gibi. ve "Şair /
karakter nasıl hissetti?" Bu, üstlendiğimiz bir dizi VR temelli derse güzel bir şekilde yol açtı, araştırdı: sorgulama, açıklama, bağlantılar kurma ve çıkarımsal
düşünme becerileri - bunların tümü okuma ve anlama becerilerimizi geliştirme isteğimizin temelini oluşturdu.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Çocuklara kelime anlamlarını keşfetme hakkı vermek, onların artan kelime dağarcığı anlayışlarını doğru ve geçerli çıkarımlar yapmak için kullanmalarına izin
verecektir. Öğrencilerden bazıları, "VR deneyimi sahneyi hayal etmeme yardımcı oldu" ve "Bir siper veya savaş alanında ne kadar çok şey olabileceğinin
farkında değildim" dedi. Siperleri deneyimleyen ve koşulları anlayan bir öğrenci, şairin "silahlardan ve cesetlerden uzaklaşmak ve ailesini cennette görmek" için
incelenen şiirlerden birine bakmayı seçtiğini hatırladı. Bu nedenle, ClassVR'nin kullanımı, çocukların kendilerini ifade etmeleri ve düşüncelerini iletmeleri için
hayati önem taşıyan konuşmayı teşvik etti.
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Karşılaştırma
Avustralya
COĞRAFYA 14–15 yaş

Yeni Braunfels
Lise,
Teksas, ABD

Bryan
Mortenson

BAĞLAM
Avustralya VR'yi görüntülemeden önce, öğrenciler bir Avustralya haritasını
etiketlediler ve Avustralya'daki çeşitli şehirlerin iklimlerini analiz ettiler.
Avustralya'yı olabildiğince ayrıntılı ve derinlemesine keşfetmek ve
deneyimlemek istedik. ClassVR kullanmanın arkasındaki fikir, öğrencilerin

Öğrenme Amaçları:

öğrenimine çok duyusal, somut bir deneyim getirmektir.

• Avustralya'nın çeşitli arazi özelliklerini analiz etmek.
• Kıyı ve orta Avustralya'yı karşılaştırmak ve karşılaştırmak.
• Avustralya'nın nasıl ve neden bu kadar farklı bir manzaraya sahip olduğunu
açıklamak.

PRATİK OTURUM
Avustralya Çalma Listesi

Ders istasyonlar halinde düzenlendi ve öğrenciler ClassVR kulaklıklarını kullanarak on dakikalık bir döngü boyunca rotasyona tabi tutuldu. Diğer
istasyonlar arasında harita okuma, Avustralya'nın sömürge tarihi, yerli halk, iklim bölgeleri ve nüfus dağılımı vardı. ClassVR istasyonu, öğrencilerin yaptığı
diğer öğrenmeyi doğrudan tamamlayarak derse bütünsel bir yaklaşım oluşturdu.

Kulaklıkların kullanımı sırasında, öğrencileri izledikleri manzaraları ve yerleri incelemeye teşvik etmek için çeşitli sorular sordum. Öğrenciler sırayla
Avustralya, coğrafi ve insanlık tarihi hakkında kendi sorularını sordular ve modern Avustralya ile ilgili düşüncelerini paylaştılar.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
ClassVR deneyiminden sonraki günlerde, Avustralya'da diğer coğrafi kavramları uygularken öğrenciler resimlere atıfta bulundular. Örneğin, öğrenciler
Avustralya'nın nüfus dağılımını tartıştıklarında, yanıtlarını gerekçelendirmek için ClassVR oturumundan belirli örnekler verebildiler.
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Denizin altında
YARATICI YAZARLIK 9 - 11 yaş
Arlene
Beattie

Daviot Birincil
Okul Inverness,
İskoçya, İngiltere
Öğrenme Amaçları:
• Yazma becerilerini geliştirmek için açıklayıcı bir dil kullanın.

• Bir ayarı tanımlamak için beş duyuyu kullanın.

BAĞLAM
İklim Değişikliği / Plastiklerin Azaltılması Konusu.

Çocuklar, okyanuslarımızda neler olduğuna dair anlayışlarını geliştiriyorlar;
birçok çocuk okyanusun neye benzemesi gerektiğini gözlemlemek için
tecrübe etmemiş veya okyanusta bulunmamıştır. Bu nedenle, bir oturum
öncesi aktivite olarak, okyanuslar ve neye benzedikleri hakkında küçük bir
grup tartışması yaptık. Tartışılacak anahtar sorular şunlardı: Daha önce hiç
okyanusta bulundun mu? Neredeydi ? Denizin dibine baktığınızda nasıldı?
Ne tür şeyler görüyorsunuz - onları tanımlayın? Ne görmeyi beklerdin?

• Sık kullanılan kelimeleri doğru heceleyin.

.

PRATİK OTURUM
Sualtı Oynatma Listesi
Anahtar soruları tartıştıktan ve gözden geçirdikten sonra, fikir üretmeye yardımcı olması için 2D görüntüleri kullanarak okyanusun neye benzeyebileceğiyle ilişkili
açıklayıcı ifadelerden oluşan bir banka oluşturmak için bir grup görevi üstlendik. Açıklayıcı cümlelerin zihin haritalarını tamamladıktan sonra çocuklar, ClassVR
kulaklıklarını çiftler halinde deneyimlediler. Fish and Coral, Underwater Caribbean ve Clownfish Yeni Kaledonya izlerini daha derinlemesine inceleyerek Sualtı
çalma listesine odaklandık. Kulaklıklı öğrenciler, gördüklerini partnerlerine anlatmak için tanımlayıcı ifadeler hakkındaki ön bilgilerini kullandılar. Partnerin rolü
bunları zihin haritalarına yazmaktı. Bir süre sonra çocuklar değiş tokuş yaptılar ve tüm resimler ve videolar tamamlanana kadar devam ettiler. Seansın sonunda,

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Çocuklar okyanusun neye benzediğini çok daha iyi anlıyor. Balıkların ve bitki yaşamının suda nasıl hareket ettiğini ilk elden deneyimleyebilirler ve gerçek bir
okyanusta duyulabilecek renklere ve seslere aşina olurlar. Böylelikle tüm bu içeriği yazılı parçalarına ekleyebildiler. Çocuklar, bir okyanusun derinlemesine bir
ortam tanımını yazmak için duyularını kullanabildiler. Sonraki dersler şunlara bakacak: Plastiklerin etkisiyle okyanuslarımıza neler oluyor? Bunun plan ve
hayvan yaşamı üzerinde nasıl bir etkisi olacak?
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Savaşı
Britanya
TARİH 15 - 18 Yaş

Jeffrey
Maronde

BAĞLAM

Stanberry R-II,
Stanberry, MO, Köleler
County, ABD
Öğrenme Amaçları:
• İkinci Dünya Savaşı'nın önemli olaylarının ve gelişmelerinin izini sürmek.

Bu oturum, İkinci Dünya Savaşı ünitesini başlatan öğrencilerin, İkinci Dünya
Savaşı'nın ilk büyük savaşlarından birini analiz etmelerine olanak tanır. Amaç,
öğrencilerin savaş sırasında kullanılan araçlardan bazılarını görebilmeleri ve
bunları savaşın sonucuna bağlayabilmesiydi. Öğrencilerimiz, İkinci Dünya
Savaşının farklı yönlerinden gelen araçları karşılaştırıp karşılaştırabildiler ve
aynı zamanda onları Birinci Dünya Savaşı hakkındaki bilgilerinin bir kısmıyla
karşılaştırabildiler.

• İkinci Dünya Savaşındaki kritik gelişmeleri ve dönüm noktalarını
tanımlamak.

PRATİK OTURUM
Çakışan Oynatma Listesi

Sırayla öğrenciler gördüklerini anlattılar ve gösterilen araçların birbirinden nasıl farklı olduğu ve özelliklerinin bu araçlara savaşta nasıl yardımcı olduğu konusunda
bir sınıf tartışması yaptık. Kulaklıktaki yakınlaştırma ve döndürme araçlarını kullanmak, çocukların savaşta nasıl çalışmış olabileceğini görmek için uçağı ve tankı
tamamen keşfetmelerini sağladı. Ayrıca, bu araçların WWI'den muadillerinden nasıl farklı olduğunu da tartıştık. Bu, Britanya Muharebesi ile ilgili notların yanı sıra
takviye etmek için kullanıldı ve öğrenciler, Spitfire'ın Kraliyet Hava Kuvvetlerinin nihayetinde savaşı kazanmasına ve İngiltere'nin Naziler tarafından işgalini
durdurmasına nasıl izin verdiğini varsayabildiler.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Kulaklıklarla savaş araçlarını görme yeteneğine sahip olduklarından, bunların neye benzediğini ve savaşta nasıl kullanıldığını daha iyi anladılar. Bu, neden bu
şekilde tasarlandıkları ve İkinci Dünya Savaşı sırasında savaşı nasıl değiştirdikleri konusunda tartışmalara neden oldu. Bu, öğrenciler için ilk elden bir öğrenme
yaklaşımı sağladı.
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Kötü Durum
Mülteciler
Christine
Bitetti

SOSYAL ÇALIŞMALAR 10-11 yaş

Chris
Fontenova

BAĞLAM

Yonkers Halk Kütüphanesi,

Yonkers, New York, ABD
Öğrenme Amaçları:

Öğrenciler, farklı ülkelerdeki çatışmaları öğreniyorlardı ve
“Gitmiyorum” belgeselini izlediler. Ertesi hafta, Carl Wilkens okula
ziyarete geldi ve öğrencilerle programda yer alan belgesel ve temaları
tartıştılar. Bunu takiben, Bay Fontenova çatışma ve mülteciler üzerine
Cuma günü bir Focus VR oturumu yaptı.

• Mültecinin ne olduğunu anlamak.
• İltica nedir anlamak için.
• İnsanların yaşadıkları yerden kaçmak zorunda kalabileceklerini
anlamak için.

PRATİK OTURUM
Mülteciler Oynatma Listesi

Çatışma ders planından kaçmak

Çocuklar birkaç fotoğrafa baktılar ve Kaçan Çatışma ClassVR ders planına dayalı bir video izlediler. Öğrencilere soruldu: Ne gördünüz? Beklediğiniz gibi mi
görünüyordu? Onların durumunda olduğunu hayal ettiğinizde aklınıza gelen ilk düşünceler nelerdi? Gördüklerine şaşırdın mı? Bu neden?

Tartışma, insanların neden kızgın ve korktuklarını; koşullar neden bu kadar kalabalık ve kirli; ve daha önce bulundukları yerden daha iyi olup olmadığı. Daha
sonra öğrencilerden afet bölgesini terk edip başka bir yere sığınmaya değip değmeyeceğini veya durumun geriye kalandan daha tehlikeli olup olmayacağını
dengelemeyi düşünmelerini istedik. Bu, bazı mükemmel tartışmalara yol açtı ve öğrencileri, diğer insanların yaşam koşulları hakkında objektif bir şekilde
düşünmeye teşvik etti.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Çocuklar çatışma sırasında meydana gelen bazı şeyleri ilk elden gördüler ve 'mülteci' ve 'sığınmacı' terimlerini anladılar. Evlerinden, ailelerinden,
arkadaşlarından, okullarından, ülkelerinden vb. Kaçan çocuklara karşı empati kuruyorlardı. Ayrıca aniden evlerinden kaçmak zorunda kalırlarsa yanlarına
alacakları beş şeyi de listelemeleri istendi. Ayrıca insan hakları üzerine bir konuşma başlattı ve eğer bu insanların hakları karşılanıyorsa: Biraz yemek için
saatlerce sıra beklemek, temiz su içememek ya da yıkayamamak. Çok güçlü bir öğrenme deneyimiydi ve sadece 10 yaşındaki bu öğrenciler çok eleştirel ve
nesnel bir şekilde düşünebiliyorlardı.
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Sahneyi Hisset
BİLİM 8-10 yaş
Megan
Barrett

BAĞLAM

Trevilians İlkokulu
Okul, Louisa, Virginia,
Amerika Birleşik Devletleri
Öğrenme Amaçları:
• Manzaraları, kokuları, sesleri ve tatları tanımlayan duyusal kelimeleri
tanımlamak için.

Sanal gerçekliği kullanarak öğrenciler, çoğu öğrencinin şahsen görme
fırsatına asla sahip olamayacağı yerleri keşfedip tarif edebildiler. Bu
sınıf içi tatil, öğrencilerin duyusal kelimeler kullanarak bir ortamı
kolayca tanımlamalarına yardımcı oldu. Öğrenciler yazılarında bir
ortamı tanımlamanın önemini öğrendiler, böylece okuyucular
hikayelerini daha iyi görselleştirebildiler.

• Duyusal kelimelerin metne nasıl katkıda bulunduğunu açıklamak.

• Belirli açıklamaları tanımlayan metnin görsel / sözlü temsillerini
oluşturmak.

PRATİK OTURUM
Bu dersten önceki gün, öğrenciler duyusal kutuları keşfettiler ve deneyimlerinden, aktivitede kullanabilecekleri sözcüklerden oluşan bir çapa çizelgesi oluşturduk.
Sanal gerçeklik dersine duyusal kelimelerin ne olduğunu gözden geçirerek, bağlantı şemasına geri dönerek başladım ve bu kelimelerin neden önemli olduğunu
tartıştık. Öğrenciler ortaklara ayrıldıktan sonra, ilk önce başlığı takmaya başlayacak olan ortak (1. ortak) bir yığından rastgele bir VR konum kartı seçti. Ortağı
daha sonra açıklamasından konumu tahmin edeceği için konumu partnerleriyle paylaşmayacaklardı. İlk takım arkadaşıma kulaklığı takması ve duyusal kelimeler
kullanarak yeri tarif etmesi için üç dakika verdim. Sanal gerçeklikte olmayan ortak (2. ortak), bu açıklamaları bir grafik düzenleyiciye yazdı. Grafik düzenleyici
ayrıca, tanımlanması zor olan duyular için daha fazla fikir üretmeye yardımcı olacak sorular da içeriyordu. Üç dakika dolduğunda, 2. ortak, 1. ortaktan gelen
açıklamayı kullanarak konumun bir resmini çizmek için üç dakikaya daha sahipti. İş değiştirmeden önce, 2. ortak, 1. ortak ile resmini paylaştı ve konumu tahmin
etti. Ardından, 2. ortak sanal gerçeklik konumunu araştırırken 1. ortak grafik düzenleyiciye yeni notlar ekledi. Partner 2'nin süresi dolduğunda, öğrenciler deneyim
ve nasıl yaptıkları üzerine düşündüler. Ortak 2'nin çizdiği resme baktılar ve doğru değilse, konumun temsilini iyileştirmek için hangi açıklamaların eklenebileceğini
veya değiştirilebileceğini tartıştılar. Takımlar ayrıca deneyimlerini sınıfın geri kalanıyla paylaştı. Bir uzantı olarak,

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
Öğrenciler, keşfetme ve öğrenmeye ilgi duyuyorlardı. Bu aynı zamanda öğrencilerimin ortak bir hedefe doğru çalıştıkları için birbirlerini daha fazla
desteklemelerine yardımcı oldu. Öğrenciler ayrıca partnerleriyle işbirliği yaparken iletişim becerileri üzerinde çalıştılar. Sanal gerçeklik deneyimi, yeni sözcükler
kullanarak bir ortamı tanımlamak için gerçek bir fırsat sağladı. Öğrenciler manzara karşısında “hayrete düştükleri” için, ortamla ilgili açıklamalarını paylaşmaya
istekliydiler ve kelimeler kolayca geldi. Ek olarak, bu ders sırasında önceki derslerde gördüğümden çok daha yüksek düzeyde katılım ve odaklanma vardı.
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Elementler &

Bileşikler
KİMYA

16 - 17 yaş

Eyalet Düzeltme
Kurum, Muncy,
Pennsylvania, ABD

Matthew
Shively

BAĞLAM
Bu, elementlerin periyodik tablosuna, bilimsel yönteme ve önemli rakamlara
bir giriş olarak tasarlandı. Fikir, kimyayı ilginç ve daha somut hale getirmekti
çünkü öncelikle soyut bir konu olma eğilimindeydi. Öğrenciler atomların
yapısını ve yapısal değişikliklerini öğrenmeye teşvik edildi.

Öğrenme Amaçları:
• Fiziksel ve kimyasal özellikleri ve değişiklikleri belirlemek.
• Maddeleri ve karışımları karşılaştırmak.
• Elemanları ve bileşikleri karşılaştırmak için.

PRATİK OTURUM
Kimya 3D Oynatma Listesi

Oturum sırasında öğrencilere elementleri ve yapıları 360 derecelik bir bakış açısıyla masalarında görme fırsatı verdim. Kimyasal 3B nesnelerini çeşitli
elementler ve bileşikler için kullanarak yapısal değişiklikleri ve bazen küçük veya büyük farklılıkları görebildiler. Deneyimden sonra öğrenciler ClassVR'de
gördükleri elementlerin atom numarasını, element sembolünü ve atomik kütlesini buldular.

ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKİ
VR deneyimi kimyayı daha ilginç hale getirdi ve öğrencilere becerilerini geliştirebilecekleri somut bir örnek verdi. Öğrencilerin, tipik olarak yalnızca 2B ders
kitabı görüntüsünde görülebilecek 3B unsurları ve bileşikleri keşfetmelerine izin verdi. Kavramlar daha da zorlaştığı için kimya için harika bir başlangıç
noktasıdır. Bu görsel temele sahip olmak, öğrencilerime kimyada daha rahat hissetme fırsatı verdi.
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" TEK
KAYNAK
BİLGİNİN
DENEYİM "
Albert Einstein

Sanal Gerçeklik ve AR'nin öğrencileriniz için katılımı nasıl artırabileceği ve
sonuçları nasıl iyileştirebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için,
eğitim uzmanlarımızla ücretsiz bir danışma ayarlamak üzere bugün bizimle
iletişime geçin.
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info@classvr.com

