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De aard van Deep Learning-taken werkt intrinsiek motiverend voor leerlingen. Ze
verdiepen zich in onderwerpen die voor hen van belang zijn, die een authentieke
betekenis hebben en indruk maken. Dit zorgt ervoor dat ze het willen doorgronden
en willen laten slagen. De combinatie van autonomie, verbondenheid en zinvol
werk vergroot de capaciteiten van alle leerlingen. Het is een katalysator voor
leerlingen, die voorheen benadeeld of weinig betrokken waren en die nu kunnen
opbloeien. Dive into Deep Learning beschikt over tal van voorbeelden die een
grote impact laten zien. Wat als Deep Learning de norm zou zijn voor het hele
systeem, zodat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
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Het hele kind – het hele systeem

Deep Learning gaat over het ontwikkelen van alle
aspecten van leerlingen – zowel academische als
sociaal-emotionele. Het is geen project of programma,
maar een verschuiving in leerresultaten en in de rollen
van leraren, leiders, gezinnen en de gemeenschap.
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Duidelijkheid van
resultaten
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Meetbaar
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De zes mondiale competenties (6C’s)
bieden een uitgebreide, maar duidelijke
visie op leren. Ze dienen als middel om het
leren rond geselecteerde curriculumdoelen
te verdiepen of te versterken.

Er zijn tools ontwikkeld om
uitgangspunten te beoordelen
en de voortgang in de 6C’s te
meten.
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BEKIJK MEER PRIKKELENDE POSTERS OP WWW.OMJS.NL/PP
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Gemeenschappelijke taal

De Deep Learning tools bieden een
gemeenschappelijke taal en precisie voor
leren en leerpraktijken voor leerlingen,
leraren en gezinnen bij het ontwerpen en
meten van leren.

Ontwikkeld in samenwerking met
gebruikers

Het Deep Learning-model is ontwikkeld in samenwerking
met gebruikers in acht landen met behulp van een
gemeenschappelijk kader. Er is een groot effect te zien in
landelijke en stedelijke gebieden en in bevoorrechte en
achtergestelde bevolkingsgroepen.

Georiënteerd op actie

Deep Learning is niet alleen iets dat bestudeerd is, het heeft ook geleid
tot nieuwe kennis over wat werkt. Het onderzoeken en verbeteren van de
wereld is een essentieel onderdeel is van Deep Learning met een sterke
sociale verbondenheid. Deze verbondenheid maakt duidelijk dat Deep
Learning fundamenteel een groepsactie is. Mensen zijn sociale wezens.
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