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Het EuroSTEAM project is afgerond!
Vanaf oktober 2016 liep het EuroSTEAM project met als bedoeling de aandacht te vestigen op STEAM lesdidactieken en een aanbod te creëren van lesmaterialen die gebruikt
kunnen worden door leerkrachten in heel Europa.
In augustus 2019 konden we het project succesvol afronden met drie belangrijke verwezenlijkingen. Deze materialen werden voorgesteld en uitgetest in partnerscholen in
de vijf deelnemende landen.
De projectgroep van zeven Europese partners lanceerde het volledige aanbod van materialen met de hoop dat scholen en onderwijsinstellingen in gans Europa samenwerken
om verder STEAM lesmaterialen te ontwikkelen.

Dit project werd gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie valt onder de
enige verantwoordelijkheid van de auteur en de Commissie is niet verantwoordelijk voor het gebruik
van de informatie hierin. Project nº 2015-1-UK01-KA102-012776 S

www.eurosteamproject.eu
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Lees de bevindingen van het rapport
op onze website

De eerste output van het EuroSTEAM project is het comparative analysis rapport dat werd geschreven door de
Lerarenopleiding van Thomas More Kempen. Dit rapport bekijkt de huidige STE(A)M trends in het onderwijs in vijf Europese regio’s, namelijk, het Baskenland, Italië, Noord-Ierland, Portugal en Vlaanderen. Het rapport identificeert hoe
ontdekkende en creatieve onderwijsmethodieken gebruikt kunnen worden om leerlingen enthousiast te maken voor
deze onderwerpen.
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STEAM Lesmaterialen

Download gratis de materialen op
onze website

Eén van de doelstellingen van het project was het ontwikkelen van lesmaterialen die kunnen gebruikt worden in klassen doorheen Europa. Dit onderdeel werd geleid door Explora, het kindermuseum van Rome. Door deze lessen komen
leerlingen in contact met onderwerpen zoals programmeren, creativiteit, wedstrijden, uitdagingen en veel meer.
Deze lessen maken gebruik van ontdekkend leren en laten leerlingen leren met behulp van innovatieve
lesmethodieken. Al deze materialen kunnen gratis gedownload worden van de EuroSTEAM website.
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EuroSTEAM
website

Bezoek onze webiste op
www.eurosteamproject.eu

De laatste output van het EuroSTEAM project is de website die werd ontwikkeld door South West College in NoordIerland. Hierop kunnen alle outputs van het project gedownload worden en, het belangrijkste, de gratis STEAM lesmaterialen zijn beschikbaar voor leerkrachten doorheen gans Europa. Er is ook de mogelijkheid voor leerkrachten om
eigen materialen te delen zodat op termijn een grote databank kan ontstaan van concrete STEAM lessen. De website
is beschikbaar in vijf talen en is terug te vinden op www.eurosteamproject.eu .

www.eurosteamproject.eu

