EVENT TIELT - DE Slimste JR. technieker (M/V/X)
DEELNEMERS
713 leerlingen uit het lager onderwijs | 246 teams | 31 scholen
Door corona kregen we het afgelopen schooljaar geen technoboost
TIELT zoals andere jaren, maar een spannende quiz voor leerlingen uit
het 5de en 6de leerjaar.
DE Slimste JR. technieker (M/V/X) was live te volgen en ging door op
25 februari om 13u30.
Meer dan 700 leerlingen uit de regio streden vanuit hun eigen klas een
uur lang tegen elkaar. De quiz werd gespeeld in teams van 3 leerlingen
en werd in goede banen geleid door 2 straffe presentatoren.
Samen met 28 partners (bedrijven en organisaties uit regio Tielt) werden 25 techniekvragen opgesteld.
In 3 spannende rondes moesten de deelnemers hun kennis over elektriciteit, voedingstechnologie, textiel, metaal en kunststoffen bovenhalen
om zoveel mogelijk punten te verdienen.
Het winnende team kwam uit Leefschool Stimuland in Beernem en haalde een Lego Spike robot naar de klas!

JAARVERSLAG 2021-2022
Technoboost zet gericht acties op om de industriële sector, technische jobs en toeleidende opleidingen onder de aandacht te brengen
bij jongeren en hun ouders! Dit om de in- en doorstroom te bevorderen naar technische opleidingen en technische bedrijven.
Corona zorgde ook dit schooljaar voor nieuwe ideeën en concepten
om de industriële sector in de kijker te zetten.

EVENT IEPER
DEELNEMERS
432 leerlingen uit het lager onderwijs | 22 klassen | 17 scholen
Dit event bracht de industriële sector en studierichtingen rond mechanica en/of elektriciteit onder de aandacht. Samen met bedrijven uit regio
Ieper, dompelden we de leerlingen van de 3de graad van het basisonderwijs onder in de wereld van techniek door middel van een educatief
programma met doe-opdrachten en actieve demo’s. De 19 standhouders
namen hen mee op ontdekkingsreis en lieten zien dat de wereld van
techniek heel breed is en meer omvat dan ze in eerste instantie misschien dachten!

ESCAPE FROM YOUR SCHOOL!

COMMUNICATIEKANALEN

DEELNEMERS
1997 leerlingen uit het lager onderwijs | 91 klassen | 71 scholen

Via verschillende kanalen brachten we ondernemingen en onderwijsinstellingen op de hoogte van onze acties.

Wegens groot succes werd het corona-proof concept ‘Escape from your
school!’ verder uitgebouwd en werd het aantal deelnemers verdubbeld
naar 2000 leerlingen. Deelnemende klassen ontvingen kosteloos een
pakket met 6 challenges rond verschillende onderwerpen: elektriciteit,
mechanica, voedingsindustrie, textiel, chemie,…. Het pakket bevatte
lesfiches, lesdoelen en eindtermen, volledig volgens de STEM-didactiek. Bovendien werd specifiek verbruiksmateriaal meegeleverd.
71 scholen verspreid over de provincie namen deel aan het project.
De challenges bleken achteraf niet alleen voor de leerlingen, ook leerkrachten stonden wel eens voor een uitdaging.
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Technoboost is een samenwerkingsverbond over verschillende industriële sectoren heen. Partners in het project zijn

