Stappenplan
Beste leerkracht,
Je hebt interesse in Second Life@School, maar hoe ga je concreet aan de slag? Dit stappenplan
geeft je een houvast doorheen dit project. Je kiest natuurlijk zelf in welke mate je dit stappenplan
volgt. Laat vooral je eigen creativiteit een leidraad vormen in de ontwikkeling van je project.
Stap 1

Vorm samen met de collega’s en/of leerlingen een projectgroep (min. 3
deelnemers).
Schrijf je in via www.second-life.be, waar je een online inschrijvingsformulier
terugvindt. Laat hier je gegevens achter en krijg je login voor onze online
educatieve toolkit toegestuurd via e-mail.

Stap 2

Ten laatste 3 maanden na inschrijving dien je een ruw projectvoorstel in. In 10
zinnen omschrijf je je eigen project.

Stap 3

We vragen jou om voor de aanvang van het project een nulmeting uit te voeren bij
de betrokken leerlingen. In die nulmeting wordt er gepeild naar hun kennis en
vaardigheden rond duurzaam materiaalgebruik. De nulmeting krijg je van ons
aangereikt en dient zowel voor ons als voor de school als leerinstrument. Wij
verwerken dan de resultaten.

Stap 4

Doorlopen van het project:
- Module 1: Analyse van de grondstoffenproblematiek
- Module 2: Brainstorm en uitwerken van eigen projectidee + foto van te
verwerken materiaal naar margot.depraetere@broederlijkdelen.be
- Module 3: Deelnemen aan een Second Life@School event (optioneel)
- Module 4: Duurzaam materiaalgebruik verankeren op school (optioneel)

Stap 5

Ben je na het doorlopen van je project geslaagd? Stuur dan een foto van het
afgewerkt product naar margot.depraetere@broederlijkdelen.be.

Stap 6

Aan het einde van het project vragen we jou om een postmeting uit te voeren bij
de leerlingen. Op deze manier krijgen we een beeld van het effect van dit project
op de leerlingen.

Stap 7

Geweldig! Het project is ten einde en was een groot succes. We nodigen jou uit om
met ons in gesprek te gaan over het verloop van het project. Dit kan zowel via email, telefoon als face-to-face.

Heb je verder nog vragen, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met onze
projectmedewerker: margot.depraetere@broederlijkdelen.be of 02/213.04.19.
Ben je nieuwsgierig? Bezoek dan de website: www.second-life.be.

