
Virtuální realita - zvyšuje motivaci žáků a studentů a jejich
porozumění obsahu výuky.

Virtual Lab je společnost s komplexním programem vývoje a aplikovaného
výzkumu, tvůrce best practice přístupu pro využívání VR ve školství.

Základní, střední a odborné školy vybavujeme českým nástrojem VR
EduPack. Implementaci do výuky usnadňuje MŠMT akreditovaný program
DVPP.

Škola musí být podnětným místem, kde se informace přetavují
ve znalosti. Pokročilé technologie dokáží vytvořit potřebnou úroveň
interaktivity, přizpůsobit se tempu žáků nebo studentů a pomáhají
jim vybudovat komplexní síť znalostí a dovedností.

Ve virtuální realitě se žáci a studenti plně ponoří do počítačově vytvořeného 3D prostředí,
se kterým mohou interagovat. Hodina angličtiny tak může probíhat v ulicích Londýna, zeměpis třeba
z vrcholu Mount Everestu, kvantová teorie bude hračka stejně jako chemické pokusy bez nebezpečí.

Kosoúhlé promítání, červí díra, spalovací motor nebo lidská buňka se promění v dobrodružné
objevování, rychlost učení se ve VR znásobí, pozornost je 4X vyšší, stejně jako emocionální
zapojení. Výrazně se zlepšuje zapamatovatelnost a jistota získaných dovedností.

VR usnadňuje učitelům práci - dostávají do rukou nástroj, který jim dává možnost studenty
nadchnout a učivo jim předat zábavnou a snadno zapamatovatelnou formou.
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Koncepce využívání pokročilých technologií je v souladu s Národním plánem obnovy, konkrétně
s pilířem 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.
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Číst o virtuální realitě je jako vychutnat si jídlo z obrázku.

Kontaktujte nás - praktická ukázka vám odpoví na otázky a pomůže ocenit výhody
pokročilého nástroje vzdělávání.

Unikátní přínos VR ve vzdělávání

“Technologie budoucnosti přinášejí plně digitalizovaný, automatizovaný a programovatelný svět.
Propast mezi školní a skutečnou realitou se zvětšuje a významně ovlivňuje motivaci“.


