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Sterkere leerlingen
Meer gemotiveerde leerlingen
Heel rustige leeromgeving
Integratie 4 componenten STEM
(terug) enthousiaste lkr

Onze Werkwijze STEM project
HOEKENWERK
1: Theorie (wetenschap –technologie)
2: Nieuwe technologie aanleren a.d.h.v. stappenplan of videoles
3: Creatieve fase - STEM
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STEM-TOOL

TALENTENRAPPORT
Reeks 1
3D inzicht / tekenvaardigheid
Handvaardigheid
Kwaliteitszorg
Communicatie / presentatie
Omgang met anderen
Creativiteit
Enthousiasme / taakspanning /…
Wiskundig inzicht
Onderzoekend vermogen
ICT vaardigheid
Algoritmisch denken
Probleemoplossend denken
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2 STEM VOORWAARDEN
1. 4 STEM componenten evenwaardig en
geïntegreerd behandelen in projecten

≠

≠

STEM Geletterdheid <-> STEM Specialisatie

2. Vertrekken vanuit een “Open opdracht”
STEM didactiek : vertrekkende vanuit een probleemstelling moet de
leerling m.b.v. zijn of haar STEM talenten en creativiteit een goede
oplossing bedenken, uitwerken, testen en bijsturen.

WIE IS STEM?
1.

4 STEM componenten evenwaardig en geïntegreerd behandelen in projecten

2.

Vertrekken vanuit een “Open opdracht”
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Praktische vaardigheden

NASCHOLING “WAT IS STEM”
1 februari 2017 - Schoten
STEM is een hot topic maar wat is STEM nu eigenlijk of wat zou het moeten zijn?
Ben je op zoek naar inspiratie of informatie, dan zal deze nascholing je stevig op weg helpen.
Doelgroep:
Datum:
Duur:
Locatie:
Prijs:

leerkrachten en directies secundair onderwijs, ASO en TSO
woensdag 1 februari 2017
van 13 uur tot 15.30 uur – koffie en broodjes vanaf 12.30 uur
St.-Jozefinstituut, Jozef Hendrickxstraat 153 te Schoten
50€

Op deze halve dag behandelen we volgende onderwerpen:
·
·
·
·

wat is STEM, waarom STEM?
demonstratie van een tool om te evalueren of een project wel of niet STEM is;
welke leerlingen zijn geschikt om STEM-studies aan te vatten?
demonstratie van een 15 tal goede STEM projecten – zowel voor ASO als TSO.

Een weldoordachte visie op STEM- onderwijs en goed uitgewerkte STEM- projecten kunnen uw school de boost geven die het nodig heeft.
Het St.-Jozefinstituut in Schoten stond mee aan de wieg van STEM. Bart Huyskens zal onze visie op STEM onderwijs verduidelijken en zal een
aantal zeer haalbare voorbeelden geven van goede STEM projecten.
Om in te schrijven stuur je een e-mail naar vmean@sgvoorkempen.be. De inschrijving is definitief na betaling van 50 euro op
rekeningnummer BE19 4163 0199 1912 van het Sint-Jozefinstituut.

