Werk mee aan de Digitale Educatie Hackathon op 12 en 13 november:
met verschillende betrokkenen maken we
het digitale onderwijs van de toekomst,
waarin maatschappelijke duurzaamheidsuitdagingen centraal staan.
Tijdens een DigiEduHack werken interdisciplinaire teams van VO-leerlingen samen met leraren,
bedrijven, ngo’s, overheden leraren in opleiding, studenten en onderwijsnetwerken aan een lokale
challenge op het gebied van systeeminnovatie voor energietransitie, circulaire economie en
klimaatadaptie. Doel is het ontwikkelen van (ideeën voor) onderwijs over deze duurzaamheidsuitdagingen. Mogelijke uitkomsten? Een digitale lesmethode, waarmee het onderwijs verrijkt kan
worden, zoals een game om lokale uitdagingen aan te gaan; een platform voor samenwerking; en
tool voor leerkrachten om hun onderwijs te actualiseren.
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#DigiEduHack
Doelgroep

Leerlingen en leerkrachten voortgezet onderwijs
NGO's / bedrijven / lokale overheden
Studenten (lerarenopleiding, onderwijs- en
duurzaamheidsgerelateerde studies)
Onderwijsnetwerken
Iedereen die geïnteresseerd is in onderwijsontwikkeling,
digitale innovaties en/of duurzaamheidsonderwijs

Verschillende mogelijkheden
Participeren in een van de teams en bijdragen aan de ontwikkeling van (ideeën voor)
toekomstig onderwijs;
Co-creëren van een DigiEduHack (zie: co-creatie sessie);
Expertise aandragen tijdens de DigiEduHack als begeleider, expert en/of workshopleider.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
patrick.vanderhofstad@stichtingtechnotrend.nl / linda.zenger@stichtingtechnotrend.nl

De Co-creatie sessie - begin oktober
Er zijn twee aspecten van de DigiEduHack die we
samen vorm willen geven:
De challenge. Dat is namelijk de basis van een goede
DigiEduHack. Brainstormen en ideeën vormen is
makkelijk, maar als je een verschil wilt maken gaat het
om de vraag: Wat willen we eigenlijk bereiken? Wat is
de echte uitdaging binnen de waterproblematiek in
Regio Rotterdam, de circulaire economie in Regio
Amsterdam en de energietransitie in Regio Utrecht.
De input. Wat en wie hebben de leerlingen en andere
deelnemers nodig om de challenge aan te gaan?

together
we redefine
learning

Wilt u een challenge op de kaart zetten? Wilt u inspireren tijdens een DigiEduHack? Neem dan
contact op met linda.zenger@stichtingtechnotrend.nl

De DigiEduHack - 12/13 november
2 DAGEN

3 STEDEN
3 CHALLENGES
3 DOELEN

2x 8 uur
uitleg over de challenge, opzet en doelstelling
workshops over digitaal onderwijs, pitchen etc.
jurering van de initiatieven
Utrecht, Rotterdam en Amsterdam
een challenge rond een lokaal thema
digitaal onderling verbonden
digitaal techniekonderwijs
klimaatbewuste en daadkrachtige jongeren
betere aansluiting op de arbeidsmarkt

De 3 DigiEduHacks die Stichting Technotrend in opdracht
van EIT Climate-KIC organiseert, maken deel uit van een
internationaal netwerk van DigiEduHacks:
www.digieduhack.com/en. Deze hackathons worden
digitaal verbonden met een 'main-stage event' in Helsinki /
Berlijn, voor uitwisseling tussen de DigiEduHacks.
Contact: linda.zenger@stichtingtechnotrend.nl

