Instap en inspiratiesessie ‘Minecraft in het onderwijs’

Wat is Minecraft? Wat kan ik er mee? Hoe kan ik ermee starten?
Tijdens deze instap en inspiratiesessie beginnen we helemaal bij het
begin. Voorkennis is dan ook niet nodig. Tijdens de sessie zullen we
aandacht geven aan vragen als: wat is Minecraft? Wat kan ik
ermee? Wat is de onderwijskundige meerwaarde?
Daarna gaan we aan de slag met Minecraft. Het downloaden van het juiste programma, de
eerste keer inloggen, het uitleggen van de werelden en de verschillende manieren van spelen.
We geven handige tips en trucs voor wat betreft de instellingen en de besturing.
Dus heb je geen kennis van Minecraft, maar lijkt het je leuk om er meer van te weten te komen?
Kom dan naar deze instap en inspiratiesessie.
Algemene gegevens
Bijeenkomsten:
Aantal deelnemers:
Doelgroep:
Duur bijeenkomst:
Materiaal:
Schoolsoort:

1
Max. 16 (eventueel meer in overleg)
Leerkrachten/docenten
2 uur
De trainer draagt zorg voor alle benodigde materialen
De training kan is geschikt voor leerkrachten en docenten
binnen het primair onderwijs en/of voortgezet onderwijs.

Niveau:
Prijs:
Data en plaats:

Over de trainer:

75 euro per persoon
Dinsdag 26 maart 16.00-18.00 uur Deventer
Maandag 8 april 16.00-18.00 uur Amsterdam
Donderdag 11 april 16.00-18.00 uur Ochten
Vrijdag 12 april
16.00-18.00 uur Deventer
De bijeenkomsten worden verzorgd door Microsoft
gecertificeerde MIE trainers op het gebied van Minecraft
Education Edition

Voorwaarden
 Deelnemers beheersen het basis gebruik computer, laptop, iPad.
 Alle deelnemers hebben de beschikking over een eigen device. (Windows, Mac-Book
of iPad. Chromebook niet mogelijk)
 De algemene voorwaarden vindt u op onze website: www.deRolfgroep.nl
Naast de genoemde locaties kan ervoor gekozen worden deze instap en inspiratiesessie op
eigen locatie te verzorgen. Daarvoor gelden de volgende aanvullende voorwaarden:






De locatie beschikt over één of meerdere ruimten, waarin de deelnemers zelfstandig
met Minecraft aan de slag kunnen gaan. Deze ruimte/ruimten beschikken over een
werkende internetverbinding.
De locatie heeft de beschikking over een goed werkend digibord en daaraan
gekoppeld een goed werkende PC/laptop. En deze computer is verbonden aan een
goed werkende internetverbinding.
De deelnemers beschikken over een eigen account bij Office365 for education

