STEM-Project 2018

Van wild idee tot
uitdagend probleem
STEM(*) en nieuwe technologieën in de basisschool
(*) Science Technology Engineering Maths

Vandaag een probleemoplosser?
• Een robot bouwen waarbij je een
gedetailleerd bouwplan volgt
staat garant voor een hoop plezier
• Maar wat als je die robot bouwt
en programmeert om een vooraf
bepaald probleem op te lossen,
de robot bij te sturen en aan te
passen tot hij juist perfect is?
Dat is onderwijs…

Morgen een ingenieur!
• Het doel: dozen ontwerpen, gevuld met robotica en nieuwe technologie
waar kinderen uitgedaagd worden tot innovatie en probleemoplossend
denken terwijl hun nieuwsgierigheid in nieuwe technologie geprikkeld
wordt.
• Waarom? Onze hoogtechnologische maatschappij, de snelheid waarmee
deze evolueert en het comfort maar ook de uitdagingen die ze ons en
onze omgeving biedt vraagt voor innovatieve en creatieve denkers,
probleemoplossers, onderzoeksvaardigheden, doorzettingsvermogen,…
Vaardigheden die kinderen van nature uit bezitten. Het is onze taak om
deze te koesteren.

Wat zit er in een doos?
Over het ontwerpen van dozen die innovatie
en creativiteit bij kinderen stimuleert.

Wat zit er in een doos?

Duw ze een wedstrijd onder hun neus
• Lommel:
De Schommel, Sint-Jan, Eigenwijs
• Overpelt
De Wingerd, Corneliusschool
• Neerpelt
Helibel-Herent

En dan krijg je dit…
Wat brengen kinderen er onder wedstrijd- en tijdsdruk van terecht?

Met dank aan de sponsors
• zonder deze sponsors kon het project ‘Ingenieuze Neuzen’ niet
gerealiseerd worden

Tijd voor de volgende stap?
De spreekwoordelijke schep er bovenop…

Uitbreiding van het project
• Zelfde doelstellingen, ruimer aanbod!
• uitbouwen van een ‘Fabulous Laboratory’

(nieuwe technologieën o.m. 3D-printers, lasersnijders, cnc-freesmachine, op kindermaat)

• digitale geletterdheid - leren programmeren

(vanaf de derde kleuterklas, leerlijn over de hele lagere school, volgens het ‘recept’ van Ingenieuze
Neuzen)

• problemsolvers

(Ingenieuze Neuzen, De fantastische machine, Bio-Logica, Spectrumdoos)

Uitbreiding van het project
• Volgens een specifieke didactische benadering in STEM-onderwijs:
• worden kinderen uitgedaagd tot innovatie, creatief en probleemoplossend denken, om door te
zetten, te onderzoeken
• wordt hun nieuwsgierigheid in nieuwe technologie geprikkeld
• krijgen ze inzicht in programmacode
• leren ze programmeren
• leren ze over de invloeden van nieuwe technologie in het alledaags leven
• hebben ze een hoop plezier bij het ontwerpen met en gebruiken van nieuwe technologie in de klas
• kunnen ze hun talenten en interesses ontdekken en gemotiveerd worden om een toekomst in
STEM en technologie uit te bouwen
• zetten ze hun eerste stappen naar digitale geletterdheid
Net die dingen waar we in het basisonderwijs te weinig
op (kunnen) inzetten…

We maken het project mobiel…
• trekken ermee naar scholen
• uitleenbaar (N-Limburg, Limburg)
• met minimaal budget, toch een STEM-aanbod
op school

• zetten een logistieke samenwerking op
• Techniek- en wetenschapsacademie UCLL
• Vlaanderen-breed uitleenbaar

• denken na over groei
• mogelijkheden voor expertisecentrum?
• navormingen voor leerkrachten?

…maar zullen eerst centen moeten zoeken.
• “Fabulous Laboratory” (EUR 4150)
• Doel:
- ontwerpen m.b.v. nieuwe technologieën

- nieuwe technologieën introduceren in het basisonderwijs

• Inhoud:
1X 3D-printers
1X LaserCutter
1x cnc freesmachine
1x Drone DJI Mavic 2
1x iPad met audio-, beeld- en filmbewerkingssoftware

…maar zullen eerst centen moeten zoeken.
• “Digitale geletterdheid” (EUR 1500)
• Doel:
- leren programmeren

• Inhoud:

2x Cubetto
2x Creative Lab Sensoren, actuatoren (elektronisch &
pneumatisch), mechanische onderdelen

…maar zullen eerst centen moeten zoeken.
• “Problem Solvers” (EUR 1400)
• Doel:

- toepassen van “digitale geletterdheid”
& “Fabulous Laboratory”

• Inhoud:
2x Ingenieuze Neuzen

2x Spectrumdoos
2x Bio-Logica
2x Fantastische machine

…maar zullen eerst centen moeten zoeken.
• Kostprijs Project
• Materialen
• Mobiel

EUR 7050
EUR 1500

• Didactisch materiaal,
Ondersteunend materiaal EUR 750
TOTAAL (per mobiel)

EUR 9300

…maar zullen eerst centen moeten zoeken.
• zonder hulp van sponsors geraakt dit nieuw project niet van de grond
• een eenmalige ondersteuning
(om de aankoop en uitwerking van het project “de Bedenkers” te realiseren)

• een lang(er) durend engagement

(om de aankoop en uitwerking van het project “de Bedenkers” te realiseren EN het project
de nodige ademruimte en groeikansen te geven)

Meebouwen aan de toekomst?
• ingenieuzeneuzen@gmail.com

