VIRTUEL REALITY
Få en introduktion og prøv VR-briller
Du får en basal introduktion til Virtual Reality og mulighed for at opleve socialt samvær, spil, fitness
og underholdning på en helt ny måde.
Målet er, at du efter forløbet kan forholde dig til VR og velfærdsteknologi generelt, på et oplyst
grundlag - Og, at du er har fået ny inspiration til at bruge VR-briller i dit arbejde som underviser, omsorgsperson eller blot til egen fornøjelse - og blive en del af fælleskabet omkring VR-teknologien :-)
Virtual reality (VR) har hidtil været en dyr fornøjelse, som krævede tilslutning til stor computerkraft
mm. Nu er der udviklet VR-briller, som kan bruges uden computer eller anden spillekonsol.
VKURS’ briller er en komplet all-in-one VR-løsning, der vil opfylde langt de flestes behov inden for VR.
Vi arbejder praksisorienteret - "leaning by doing", i et afslappet tempo, der er tilpasset dine/jeres
forudsætninger.





Du får en introduktion til VR-briller og controllere
Du lærer at beherske udstyret gennem simple øvelser/spil
Du præsenteres for forskellige apps inden for socialt samvær, spil, fitness samt underholdning
Du vælger hvilke apps du vil prøve/udforske

Forløbet styres gennem korte oplæg og illustrationer.
Alt foregår i en hyggelig, rummelig og uformel atmosfære, hvor vi også nyder en let forplejning.
Efter forløbet kan du blive en del af vores frivillige VR-netværk, som arbejder for at gøre velfærdsteknologi tilgængelig for alle :-)

Som uddannet handelslærer har Jeanette Juul
Quaade flere års undervisningserfaring inden
for IT og multimedie. Pt. som CIO i VKURS.
JJQ mener, at den vigtigste kompetence
overhovedet er at: LÆRE AT LÆRE!
JJQ’s tilgang er inspireret af John Deweys
Erfaringspædagogik (Learning by doing): At
den enkleste og mest rationelle måde at lære
på er ved at gøre tingene i praksis og dermed
lære af dem.
Dewey mener, at i det direkte erfarede ligger
den rigeste kilde til inspiration, refleksion og
kreativitet.
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