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Persbericht N.4 december 2021 

Innovatieve STE(A)M laboratoria zijn van start gegaan! 

Nu het Online Teacher Training Programme is afgerond, organiseren one partners  

workshops in verschillende scholen met als doel het actief betrekken van zowel 

docenten als leerlingen bij activiteiten vanuit AR4STEAM! 

 

Verschillende voorbeelden die betrekking hebben tot STE(A)M-gerelateerde 

onderwerpen en gebaseerd op innovatieve AR-technologieën worden in Duitsland, 

Turkije, Nederland, België  en Italië getoond. Het idee achter deze opzet is om te 

verkennen welk ontwerp en welke mogelijkheden tot implementatie er bestaan om 

game-based leerstrategieën te combineren met nieuwe technologieën die de 

leerervaring kunnen verbeteren. 

 

De AR4STEAM-laboratoria zijn bezig met het gebruik van verschillende AR-toepassingen 

en het behandelen van verschillende aspecten binnen STEAM: van wiskunde  tot  

astronomie! 

 

DIPF, SAMANDIRA, ITT Marco Polo en AEDE hebben hun labs met ten minste 4 docenten 

en 4 studenten al georganiseerd en uitgevoerd. De resultaten werden gefilmd en de 

video's zullen binnenkort worden geüpload op onze  projectwebsite! 

 

Blijf op de hoogte! 

 

 

 

 

http://ar4steam.eu/results
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Heb je gehoord van de AR4STEAM  National Workshops? 

Partners organiseren en voeren nationale workshops uit in hybride, face-to-face of in 

online formaat in het kader van het presenteren van de projectresultaten en nodigen 

nog meer deelnemers uit om actief betrokken te zijn. 

Schooldocenten, studenten, belanghebbenden, overheden, domeinexperts, 

onderzoeksinstituten, beleidsmakers  en andere geïnteresseerden zullen uitgenodigd  

worden om kennis te maken met de AR4STEAM-strategieën en om de resultaten onder 

hun netwerken te verspreiden. De workshops die tot nu toe zijn gehouden zijn: 

 

Cyprus georganiseerd door HEARTHANDS SOLUTIONS: 22.09.2021 

Duitsland georganiseerd door DIPF: 30.09.2021 

Turkije georganiseerd door SAMANDIRA: 27.10.2021 

Italië georganiseerd door ITT Marco Polo met de steun van  Effebi: 28.10.2021 

 

AR4STEAM Project – wat is de volgende stap? 

 

Het laatste, maar niet minste AR4STEAM lab wordt gehouden in Nederland en 

georganiseerd door AGORA. Het zal naar verwachting  tot voor Kerstmis lopen, terwijl 

AGORA al van plan is om op halverwege januari 2022 een nationale workshop te 

organiseren om de  projectresultaten te presenteren. 

Meer informatie over de workshop vindt u in de nieuwssectie van onze website. 

 

We hebben er allemaal zin in! 

 

Vragen? Terugkoppeling? Voel je vrij om deze te delen! 

 

 

Het AR4STEAM TEAM 

 


