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1

Introductie

Het SCOGATT Docenten Trainingsprogramma is een document geproduceerd in het licht van
het SCOGATT TOI Project. Het geeft een trainingsprogramma als een praktisch instrument
voor SCG om ingezet te worden voor beroepsgerichte docenten als een onderdeel van het
Project als geleverd als deel van het Leonardo TOI project, wat deel is van het LLP.
Het Docenten Trainingsprogramma dient als een instrument dat beroepsgerichte docenten,
overige educatoren en andere leden van interdisciplinaire teams een duidelijke plan van
aanpak geeft in hoe SCG’s kunnen worden ingezet bij het lesgeven. Hierin worden theorie,
practische voorbeelden en oefening in het gebruik van SCOGATT spellen gecombineerd.
Het voorbeeld spel voor het SCOGATT TOI is EnerCities, een SCG die oorspronkelijk was
gefinancieerd door de IEE van de Europese Commissie. Dit spel kan gevonden worden op de
volgende website; www.enercities.eu

2 Trainingsdoelen en verwachte uitkomsten
Doelgroep(en): Beroepsgerichte docenten, leerkrachten
Doel: Het bemiddelen van het plannen en lesgeven waarin gebruik gemaakt wordt van SCG’s
in beroepsgerichte opleidingen.
Verwachte Leeruitkomst(en)
Het wordt verwacht van cursisten dat ze:
zich de vereisten voor het gebruik van SCG eigen maken.
het verzet tegen deze methode binnen beroepsgerichte opleidingen overwinnen
spellen kunnen kiezen als lesonderwerp.
oefenen met het gebruik van een gegeven SCG.
een eigen les kunnen voorbereiden met een SCG
een les met een SCG kunnen beoordelen en evalueren.

3 Voorbereiding voor het docententrainingsprogramma
(gelinkt aan Module 3: Task 2, 3, 4, 5)






Het regelen om te werken met SCG’s in beroepsopleidingen, bijvoorbeeld het vinden van
SCG’s, toegang hebben tot downloaden / internet, een computerruimte etc.
Het identificieren van bepaalde condities voor het afleveren en gebruik van SCG’s in
beroepsopleidingen, bijvoorbeeld vrije ruimte (op de schijf), tijd, computerruimte, tijdsduur,
aantal deelnemers, context e.d.
Het identificeren van bepaalde doelgroepen: man, vrouw, jeugd, internationale studenten,
rugzakleeringen, etc.
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De regelgeving, materialen, uitrusting en toegestaande activiteiten (bijvoorbeeld met
internettoegang) aanpassen.
Het werken met de staf van beroepsopleidingen; administratie, docerende werknemers en
overige werknemers
Voorbereiding / programma’s plannen / individuele sessies (gelinkt aan Guidelines module
2.3)
Het identificeren van de capaciteiten en vaardigheden die benodigd zijn bij de cursisten.
Het identificeren van doorgeefstrategiën. (gelinkt aan Guidelines module 1)
Het identificeren van materialen en uitrusting die vereist is. (gelinkt aan Guidelines
module 1)
Het identificeren van overig personeel dat op de hoogte moet zijn van de ontwikkelingen.
De voordelen van het behalen van SCG-gerelateerde uitkomsten.
Het organiseren van faciliteiten voor het oefenen van SCG-gerelateerde uitkomsten.
Het organiseren van interne / externe evenementen voor het herkennen van SCG
uitkomsten (bijvoorbeeld competities tussen studenten / andere scholen / andere
organisaties)
Het herkennen van SCG-gerelateerde uitkomsten
Het evalueerproces van een SCG interventie
Het evalueren van uitgangen van SCG interventies
Het verwerken van feedback van deelnemers
Het verwerken van feedback van interventie organisatoren.
Het verwerken van de impact van anderen (bijvoorbeeld de authoriteiten van
beroepsopleidingen, publieke opinie etc.)

ELEMENTEN VAN DE SESSIES
Aanbevolen Modules / Onderwerpen voor het Docenten Trainingsprogramma
1. De rol van SCG’s binnen beroepsopleidingen
2. Bepaalde voorwaarden / problemen met het werken in beroepsonderwijs, inclusief het
werken met verschillende doelgroepen.
3. De geschiedenis van SCG’s in het docentschap.
4. De impact die SGC’s hebben op het onderwijs
5. De vaardigheden die nodig zijn om SCG’s in het beroepsonderwijs te kunnen laten
functioneren, inclusief voor studenten met leerproblematiek.
6. SCG’s en kritisch denken in het beroepsonderwijs
7. Waar en hoe deze doelen het beste kunnen worden toegepast
8. Het level van kritisch denken dat wordt verwacht van in het beroepsonderwijs: van de
student, tot de beroepsdocenten en andere deelnemers en de obstakels tot kritisch
denken die moeten worden overwonnen.
9. Wat het adopteren van een kritische, herhaaldelijk dagelijkse oefening kan betekenen
voor de overdragers / docenten / trainers / mentoren, specifiek binnenin de context van
het beroepsonderwijs.
10. Hoe kritisch, reflectief denken zich in de deelnemers bevindt, inclusief na de studenten
interventies.
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4 Sessie Plannen
Scenario 1 (Klassieke Scenario)
1. Begin met een doel. Introductie naar de doelen van de cursus. Het enthousiasmeren
om deelnemers het onderwerp te discussiëren, al bestaande kennis vaststellen en
doornemen welke kennis / vaardigheden nodig zijn om het doel te bereiken.
Vraag “wat willen de docenten / trainers doen met SCG’s?”
2. Informatie verschaffen over het onderwerp. Het leveren van autentieke bronnen
zoals documenten, academische artikelen en web links. Ook wordt er geprobeerd hun
meningen en vragen te verkrijgen.
3. Het presenteren van
Dit houdt het volgende in;

leren

met

voorbeeld

van

de

SCG

EnerCities.



Demonstraties van hoe de situatie uit kan pakken.



Omschrijving van de potentiele consequenties (voornamelijk de lo-fi versie van het
boven genoemde)



Coachen en feedback (Jij hebt X gedaan, dit is waarom dat beter niet kan, denk aan
een andere aanpak) – We hebben gepraat over hoe effectieve feedback gestructureerd
werd in een vroegere tip.

4. Het laten zien hoe EnerCities gebruikt kan worden in een leercontext.
Het demonstreren van het voorbeeld zodat dit in het geheugen blijft hangen.
Dit kan zijn:


Het demonstreren van hoe de situatie (in de omgeving en bronnen) uit kan pakken.



Omschrijven van potentiele consequenties



Coachen en feedback (Jij hebt X gedaan, dit is waarom dat beter niet kan, denk aan
een andere aanpak) – We hebben gepraat over hoe effectieve feedback gestructureerd
werd in een vroegere tip.

5. Hoe het verder gaat: Het helpen om docenten te leren hoe zij hun eigen lesplannen
kunnen maken met SCG’s. Het geven van handige tips betreffende lesgeven met SCG
links die kunnen zijn geadviseerd door experts.
6. Het nabespreken en evalueren van de cursus plus de feedback van de docenten.
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Cursus / Unit
Informatie over groep specifieke zaken in deze
sessie. (bijv. Benodigde leermiddelen,
leerniveaus en toegangsniveau ’s)

SCOGATT/Enercities
Een variërende breedte van achtergronden die mee moeten
worden genomen:
- de diversiteit van de individuen in een groep
- het verschil in computervaardigheid die varieert van matig
naar vaardig, zorg ervoor dat alle basis in ieder geval wordt
behandeld.

Leerwinst uit de sessie(s):

Het gebruik van SCG’s in de lessen
Introductie en bewust maken van SCG’s

Tijd
(min)

Doceer- en leeractiviteiten

1.
15

2.
15

3.
15

Serious Computer Games en
leeromgevingen:
De filosofie en omschrijving
van SCG’s.
Obstakels tot het gebruiken
van games en hoe deze
barrieres kunnen worden
doorbroken.
Uitdagingen in SCG
aanpassingen in de
pedagogiek.
Hoe verzet in de school te
doorbreken is.

15

4.

15

5.

Lessen om pedagogische
uitdagingen te overwinnen.

30

6.

15

7.

Computerspelletjes
geïntergreerd in het
curriculum:
basale spelletjes om andere
inhoud te leren.
Waar zou het spel nuttig zijn?
SCOGAT Compendium
Hoe selecteer ik spelletjes
voor mijn onderwerp? (criteria)

30

8.

15

9.

EnerCities game casus: Hoe
het spel gespeeld wordt en
wat de functie ervan is.
Pedagogiek en Beoordeling:
Hoe spelletjes bekeken
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Differentiatie methode

Leerwinst
gecontrolleerd
d.m.v.:

Bronnen /
Materiaal
Beamer
Handouts
Presentatie
Beamer
Handouts
Presentatie

Vaardige gebruiktens
zullen vooruitkomen op
hun eigen snelheid, terwijl
mensen die minder
bekend zijn coaching of
instructie nodig kunnen
hebben om op gang te
komen.

Observatie

Directe
ondervraging

Nadruk op de individuele
docent / coach op het
aanpassen van de
materialen en zodoende
dit aan hun leeromgeving
te kunnen koppelen.
Demonstratie
Workshop

Beamer
Handouts
Presentatie
Beamer
Handouts
Presentatie

Beamer
Handouts
Presentatie
Beamer
Handouts
Presentatie

Beamer
Handouts
Presentatie

Computers

Beamer
Handouts
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15

10.

moeten worden en hoe jezelf
als docent zijnde voor te
bereiden op het gebruik van
SCG’s tijdens lessen.
Hoe EnerCities in bepaalde
klassen kan worden ingezet:
Scheikunde, Engels,
Aardrijkskunde etc.:
Je eigen les voorbereiden met
het voorbeeld van EnerCities
en TTP richtlijnen.

Presentatie

Aanbevelingen en tips in het
gebruik van games:
Vijf elementen die spelletjes
enthousiasmerend maken.

Beamer
Handouts
Presentatie

Bronnen
01_Serious Computer Games.ppt
02_Obstacles to Adoption.ppt
03_Challenges in SCG adaptation in Pedagogy.ppt
04_Rresistance.ppt
05_SCG_Lessons to overcome pedagogy chalanges.ppt
06_Basic games for teaching different content.ppt
07_SCOGATT Compendium
09_Pedagogy and Assessment.ppt
10_Five Elements that Make Games Engaging.PDF
11_Evaluation_Questionnaire.PDF
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SESSIE PLAN 2
Scenario 1 Het omgedraaide klaslokaal - De ‘Hit & Run’ Les
De term “Hit & Run” is wellicht niet een goede term hier, maar daarmee willen wij een
omschrijving geven die inzicht in de komende sessies brengt. Het is eigenlijk een soort van
gemixt lesgeven, waarbij gebruik wordt gemaakt van technologie om het leren binnen het
lokaal te beïnvloeden; dit “bevrijdt” de docent, zodat zij meer tijd in de interactie met de student
kunnen steken in plaats van klassikaal lesgeven of andere didactische uitvoeringen.
Dit soort lesgeven is het effectiefst wanner de docent de studenten de ruimte geeft om zelf te
ontdekken. Uiteraard worden ze wel begeleidt door de docent, maar er is niet echt een “foute
aanpak” voor de opdracht. De context van de les wordt gegeven op het moment dat de
student een punt heeft bereikt waar de docent vast kan stellen dat de doelen zijn behaald,
waarmee wordt bedoeld dat;
A) De studenten effectief vooruit zijn gegaan met een lichte vorm van succes
OF
B) De studenten een kleine stap hebben gezet met een lichte vorm van succes
Daarna kan de context worden prijsgegeven, die kan variëren m.b.t. de docent zijn eigen
resultaten. Het “Flip teaching” staat meer werktijd toe waarbij de docent sutdenten begeleidt
naar de vooraf gestelde gewenste uitkomsten, maar in de ogen van de studenten wordt dit
ervaren als er zelfstandig te zijn gekomen. Deze methodiek hang goed samen met de theorie
van Bloom’s “Taxonomy of Teaching”. Deze methode heeft bewezen dat er meer informatie
wordt verwerkt, terwijl hun zelfstandigheid hierbij optimaal wordt gebruikt en we hier meer van
leren door te “doen”.
AANTEKENING: Het is geadviseerd dat deze methode alleen wordt toegepast wanneer de
docent zich op zijn gemak voelt met zijn / haar manier van lesgeven en dat ze bekend zijn met
zowel de technologie en de leerstof die hierbij van toepassing is.
Dit wil niet zeggen dat alleen ervaren docenten deze methode kunnen toepassen, maar
iemand moet wel vertrouwen hebben in hun eigen kunnen om vervolgens met elke situatie om
te kunnen gaan.
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LES PLAN
Cursus / Unit

Begeleider:
Lesuur:
Lokaal:
Informatie over de group van deze sessie: (bijv. Benodigde leermiddelen, niveau en benodigde
toegang)
Een variërende bereik van achtergronden moet rekenening mee worden gehouden – een diverse
groep van individuen. Ook computervaardigheden zal sterk wisselen, zorg ervoor dat in ieder geval de
basis wordt behandeld.
A varying range of background subject areas should be considered – a diverse group of individals
Varying levels of computer competencey ranging from novice to adept, be sure to cover the basics
Leeruitkomsten van de sessie:
Het gebruik van SCG’s in de lessen
Introductie en bewust maken van SCG’s
Tijd
(minuten)
5

2

13

5

SCOGATT/Enercities

Doceer en
leeractiviteiten
1. Introductie tot SCG’s
en hun potentiele
gebruik. Vraag &
Antwoord / Feedback
van deelnemers – wat
willen ze uit deze
sessie kunnen halen?
2. EnerCities overzicht:
Wie (heeft het gemaakt
om groene energie te
promoten), Wat
(serious game –
Europees project),
Waar/Hoe
3. De game spelen:
Geen nadruk op het
spel uitspelen, maar
aandacht schenken
aan hoe de planeet
ervoor staat tijdens het
bouwen en de
uitkomsten van de
voortzetting.
5. EnerCities aan
klasgebruik koppelen.
De leeraspecten
hiervan moeten worden
gepromoot. Actieve
deelname van het
publiek is noodzakelijk,
voornamelijk hoe het
voor lessen of

WP4 D4 Teacher Training Programme

Differentiatie
methode
Ondersteunend
materiaal

Leerproces
gecontrolleerd
door
Directe
ondervraging
Groepsdiscussie

Bronnen /
materiaal
Beamer

Ondersteunend
materiaal

Directe
ondervraging
Groepsdiscussie

Beamer
Schrijfgerei.

Competente
gebruikers zullen op
hun eigen tempo aan
het werk gaan, waar
anderen wat coaching
of instructies nodig
zullen hebben.

Observatie

Computers
Internettoegang
EnerCities

Directe
ondervraging
Groepsdiscussie
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5

onderwerpen gebruikt
kan worden.
6. Evaluatie/Plenaire
afronding van de
sessie.
Vraag & Antwoord

Naddruk op de
individuele docent /
begeleider om de
leermiddelen aan te
passen om te kunnen
passen bij de
doelgroep.

Directe
ondervraging
Groepsdiscussie

Resources
Presentation Annex 2.1
01_EnerCities Game
07_SCOGATT Compendium
11_Evaluation_Questionnaire.PDF
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Beoordeling
Enquete voor de evaluatie van de workshop
Introductie
Beste collega’s,
Deze enquete is opgezet om jouw mening over de nieuwe workshop te verkrijgen en
zodoende de National Cascade workshops en de docententrainingsprogramma aan te kunnen
passen om deze te optimaliseren voor trainingen bij beroepsopleidingen. Het wordt ook
gebruikt om richtlijnen voor beroepsdocenten en de trainingen vast te stellen m.b.t. SCG’s.
Geef alstublieft ons uw mening in deze enqûete.
Geef alstublieft een cijfer voor de thema’s die in de workshop zaten van 1
(ontevreden) tot 5 (erg goed)
Thema
Heeft
Presentatie
Innovatie
Balans tussen
aanpassing
theorie en
nodig
praktijk.
Schrijf hier thema 1
op: .........................
Schrijf hier thema 2
op: .........................
Schrijf hier thema 3
op: .........................
Schrijf hier thema 4
op: .........................

1.

2.

Vond je tijdsduur van de workshop voldoende?
Volledig (5)
Grotendeels(4)
Deels (3)
Te kort (2)
Een handboek voor trainers is voldoende, aanwezigheid is niet vereist (1)

3.

In hoeverre zijn jouw verwachtingen tevreden gesteld?
Volledig (5)
Grotendeels(4)
Deels (3)
Nauwelijks (2)
Niet (1)

4.

Heb je antwoord gekregen op de vragen die je had voor de workshop begon?
Volledig (5)
Grotendeels(4)
Deels (3)
Nauwelijks (2)
Niet (1)
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5.

Was de omgeving passend voor de workshop?
Volledig (5)
Grotendeels(4)
Deels (3)
Nauwelijks (2)
Niet (1)

6.

Wat voor vaardigheden heb je verkregen tijdens de workshop?
Meerdere antwoorden mogen worden aangevinkt
Ik heb geleerd wat een trainingscomputerspel is.
Ik heb geleerd wat de voordelen van SCG’s in vergelijking tot andere trainingsmanieren
zijn.
Ik heb geleerd welke criteria een game aan moet voldoen om bruikbaar te zijn als SCG.
Ik heb geleerd of een game geïnstalleerd kan worden op een schoolcomputer.

7.

Wat zou jij toevoegen aan de workshop, als jij zelf mocht kiezen?
Meerdere antwoorden mogen worden aangevinkt
Ik zou meerdere spellen toevoegen (in verschillende talen)
Ik zou een scenario nerzetten voor een les waarin SCG’s worden gebruikt.
Ik zou meerdere manieren van het gebruik van een SCG willen zien, zoals voor individueel
werk, competatief, met onderzoeksdoelen, overigen (voeg toe)
.................................................
Ik zou uitleggen hoe je een computer aan kan passen zodat een specifieke game kan
worden gespeeld.
Ik zou verschillende termen die in computer games worden gebruikt willen leren (die wel
bekend zijn bij de studenten, maar niet bij docenten)
Ik zou docenten het door de ogen van studenten laten ervaren – Ik zou een competitie
organiseren onder elkaar (tijdens of na de workshop) in een van de gepresenteerde
spellen om zo te begrijpen welke vaardigheden aan moeten worden gewerkt.
Ik zou de redenen om verschillede gametypes te gebruiken uitleggen (door gebrek van
ervaring hierbij onder docenten)
Ik zou voorbeeld van verschillende scholen / landen / klassen die al SCG’s gebruiken
toevoegen.
Ik zou informatie geven over hoe docenten hun collega’s / leidinggevenden kunnen
overhalen dat SCG’s moeten worden toegevoegd aan trainingen.
Ik zou instructies over hoe docenten de competenties die door studenten worden geleerd
per spelsoort bijvoegen.
.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
(Voeg hier uw eigen ideëen aan toe)
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8.

Heb je verdere informatie / materialen nodig om een Cascade Workshop te kunnen
geven nodig?
Nee
Ja

Zo ja, geef graag voorbeelden; .......................................................................................
………………………………………………………………………………………………..
9.
Overige opmerkingen:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Dank u voor uw tijd!
Het SCOGATT team

Voorbeeld van workshop certificaat (zie volgende pagina)
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SCOGATT Workshop
Dit is om te bevestigen dat

Mee deed aan de SCOGATT cursus
‘Serious Computer Games as a Teaching Tool’
Als onderdeel van het Leonardo da Vinci Programma voor
Lifelong Learning.

___________________________________________
Handtekening
Datum

