Kies voor
technologie!

Wilt u Wetenschap & Technologie een plaats geven in uw
curriculum? Of wilt u het W&T-onderwijs op uw school verder
uitbreiden en verrijken? Het Expertisecentrum Wetenschap &
Technologie Noord-Holland / Flevoland (EWT) kan u daarbij
ondersteunen met raad, daad én financiële middelen.
Vraag voor 1 maart 2015 subsidie aan!

Wat is het EWT?
Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland / Flevoland
– een samenwerkingsverband van pabo’s, universiteiten, begeleidingsdiensten
en het science center NEMO – ondersteunt scholen en leerkrachten in
de regio om technologieonderwijs vorm en inhoud te geven. Het EWT
verbindt de wetenschap met de schoolpraktijk, versterkt de onderzoekende
houding van leraren en leerlingen en stimuleert en voedt onderzoekend
en ontwerpend leren in de klas. Scholen kunnen bij het EWT terecht voor
scholing en coaching van leerkrachten, inspirerend lesmateriaal, advies en
(financiële) ondersteuning om W&T een plaats te geven in het curriculum.

Waarom W&T in de klas?
Onderwijs in Wetenschap & Technologie is in de eerste plaats belangrijk
voor de kinderen zelf. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig; zij zijn gedreven
om hun omgeving te onderzoeken en te ontdekken. Zo ontwikkelen zij
hun talenten, creativiteit en kennis op het gebied van technologie.
Daarnaast is er een maatschappelijk belang om in het onderwijs vroeg te
beginnen met Wetenschap & Technologie. Technologie is één van de belangrijkste
bouwstenen van de kenniseconomie. Door hieraan op school veel aandacht
te besteden, leveren leerkrachten een bijdrage aan de 21st century skills en
bereiden zij hun leerlingen voor op de samenleving van de 21e eeuw.

Wat houdt W&T in?
Waarom wordt het in de winter zo vroeg donker?
Hoe werkt stroom?
Waarom stort een klein bruggetje niet in als er een
hele grote vrachtwagen overheen rijdt?
Wetenschap & Technologie is zoveel meer dan ingewikkelde formules
of witte jassen in een laboratorium. W&T gaat over onze omgeving:
over dieren, het milieu en het klimaat, over energie, voeding en
materialen, over raceauto’s, raketten en magnetrons, over sterren
en planeten, over bacteriën en bruggenbouw. Technologieonderwijs
stimuleert kinderen te ontdekken, te experimenteren, te ontwerpen
en zich te verwonderen. Onderzoekend en ontwerpend leren is
het fundament van het onderwijs in Wetenschap & Technologie.

Kiezen voor technologie
In 2020 hebben alle basisscholen Wetenschap &
Technologie structureel in hun onderwijsprogramma
opgenomen. Dat is een van de belangrijkste ambities
die het Platform Bèta Techniek heeft vastgelegd in het
actieplan Kiezen voor technologie. Daarnaast heeft
professionalisering van leerkrachten een belangrijke plaats
in het actieplan, omdat de leerkracht een centrale rol
speelt in het onderwijs in Wetenschap & Technologie.

In onze regio werkt het EWT, samen met scholen en
andere partners, aan de uitvoering van het actieplan
Kiezen voor technologie. Scholen die daaraan mee willen
doen, kunnen bij het EWT financiële ondersteuning
aanvragen voor de volgende activiteiten:

Integratie W&T in het curriculum

Het is allereerst nodig dat basisscholen Wetenschap &
Technologie integreren in het schoolbeleid en in het curriculum.
Scholen kunnen hierbij ondersteuning krijgen van het EWT
en een verduurzaamheidspremie aanvragen van € 1.000,-

Professionalisering van leerkrachten

Leerkrachten spelen een cruciale rol in het W&Tonderwijs. Zij zijn het die de kinderen enthousiasmeren en
inspireren om te ontdekken en te ontwerpen. Basisscholen
kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor W&Tprofessionaliseringstrajecten voor leerkrachten. De maximale
bijdrage is € 4.000,- per school en € 25.000,- per bestuur.

Innovatieve projecten en regionale samenwerking

Het EWT ondersteunt innovatieve W&T-projecten die scholen
in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen
uitvoeren. Hebt u een goed idee voor een project, dan
kan het EWT u ondersteunen bij de uitwerking en de
uitvoering. Uw school kan een financiële tegemoetkoming
krijgen van minimaal € 5.000,- en maximaal € 20.000,-.
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“Om kinderen enthousiast te maken
voor een toekomst in de techniek, is
een vroege kennismaking cruciaal, het
liefst al op hun zevende levensjaar“
André Kuipers, astronaut en ambassadeur
van het Techniekpact 2020

Hoe kan uw school meedoen?
Wil uw school werk maken van Wetenschap &
Technologie? Het EWT kan u ondersteunen bij de
ontwikkeling en uitvoering van uw plannen. Ook kunt
u financiële ondersteuning aanvragen bij het EWT.

 Kijk op www.iederkindeentalent.nl voor
de voorwaarden en vul voor 1 maart
2015 het aanvraagformulier in.

Aanmelden nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van het
Expertisecentrum Wetenschap & Technologie? Meld u
aan voor de nieuwsbrief via www.iederkindeentalent.nl
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