HTC Vive
Da dette tilbud er nyt i klubben, er det begrænset med viden og erfaringer. Men indtil videre har
det skabt stor begejstring hos børnene, og de erfaringer vi har gjort os, er indtil videre meget
positive. VR brillerne kører på tur, og børnene har mellem 15-25 min. Pr. Spil. Vi har indrettet et
VR-rum hvor der i rummet ved siden af, er opsat hardware og skærm hvor andre kan se hvad der
foregår virtuelle verden.
Det mest populære spil blandt børnene er job simulator som går ud på, at spilleren kan vælge 4
forskellige jobs.. De kan være lege automekaniker, kok, kontor opgaver eller købmands ejer.. De
bliver stillet nogle forskellige opgaver som skal løses før du så igen får en ny opgaver..
Derudover har en hel del børn, overvundet deres frygt eller fobi i et simpelt men nervepirrende
spil som helt enkelt går ud på at tage elevatoren opad i et højhus og på toppen åbner dørene og
du kigger Iige ud i Iuften også er der en planke som du kan gå ud på og hvis du er frygtløs, hoppe
ud i et virtuelt frit fald..

Kompetenceudvikling
Vi ser især de sociale kompetencer i spil, og børnene Iærer bl.a.
At tager hensyn til hinanden, og vi oplever generelt forståelse for at give plads hvis det er nye
børn som ikke endnu har prøvet VR-brillen. Vi oplever også at dem der kigger på eller venter på
tur, er flinke til at forklare om VR-oplevelsen og hjælpe de børn som skal prøve VR, for første
gang..
Det ser ud til at børnene får stimuleret hjerne og de lærer utrolig hurtigt, da vi som udgangspunkt
ønsker de selv skal udforske mulighederne, og dem der ser med på PC-skærmen kan blive inspireret
og opdage nye muligheder..
Vi har også investeret i 2 VR-briller til PS4 og håber det også bliver en succes, men som det ser ud
nu, er PS4 brillen kun til VR-gaming og har begrænset muligheder sammenlignet med HTC Vive.

