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Onderwijs en Roleplay

Programma:
- lezing roleplay in het onderwijs
door game-professor Marinka Copier
- boekpresentatie ‘Fantasten’ (Team Audacity)
- diverse workshops

Aanmelden via:
info@teamaudacity.nl

Beperkte plaatsen beschikbaar
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Hoe daag je leerlingen uit om het onmogelijke te bereiken?
Team Audacity en Subcultures presenteren een seminar over een
unieke manier van onderwijs. Over hoe je inspeelt op de creativiteit die
leerlingen in zich hebben. En hoe je met roleplay, games en simulaties
vakoverstijgend kunt werken.
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Games in het onderwijs (Arjen de Jong, game designer)
Wat is een game? Hoe werken games? Aan de hand van deze vragen
gaan we aan de slag om zelf spelvormen te bedenken, die te gebruiken
zijn in het onderwijs.
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Workshops

Roleplay in de les (Famke Kalkman, docent)
Hoe kunnen interactief rollenspel en andere activerende werkvormen
volledig binnen het curriculum passen? Deze workshop is gericht op
verschillende methoden om de les zo in te richten dat er binnen de
leerlijnen en de lestijd ruimte ontstaat om roleplay en game-elementen
toe te passen.

De Fantasten (Jovannah von Söhsten en Nils Visser, leerling en docent)
In deze workshop worden de concrete veranderingen bij leerlingen die
actief hebben meegedaan aan de Fantasten en roleplay onder de loep
genomen.
Roleplay zelf ervaren (game designers en spelleiders van Subcultures)
Nog geen ervaring met roleplay? Ervaar in deze workshop spelenderwijs
hoe roleplay werkt en wat je er mee kunt. Na een improvisatie warmingup spelen we een kort maar bijzonder roleplay scenario.

Overige activiteiten

In het kunstlokaal op de begane grond zijn de Fantasten actief in het
creëren van allerlei roleplay accessoires. Een goed moment om vragen
te stellen aan de leerlingen zelf.
Op de eerste verdieping is een aantal roleplay experts te vinden.
Dit zijn creatieve geesten die input kunnen leveren over onderwijs,
roleplay, games en concrete lesplannen.
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