
Microplastics in de oceaan

In dit STEM-project worden de leerlingen uitgedaagd om in een
eenvoudige versie te maken van een duikboot die gebruikt zou
kunnen worden om microplastics te onderzoeken in de oceaan. hierbij
komen verschillende deelproblemen aan bod die worden opgelijst in
het script. 
Om de uitdaging op te lossen onderzoeken de leerlingen eerste wat
microplastics zijn en hoe ze in de oceaan terrecht komen alsook waar
ze zich verzamelen. Dit gaat van de aardolie-ontginging via
plasticproductie tot consumptie en afval dat via waterkringlopen in de
oceaan verzamelt. Hierbij komen basisinzichten chemie aan bod rond
koolstofketens.
Om dan de duikboot te kunnen bouwen gaan ze aan de slag met de
vakinhouden fysica waar druk, hydrostatische druk, drijven, zinken en
zweven, en de wet van Archimedes worden aangebracht en
onderzocht.
Door gebruik te maken van eenvoudige materialen (T-stukken in PVC
met opschroefdoppen, gewichtjes, Arduino, batterij, een leeg flesje
cola, een pompje/motor, en een bluetoothmodule) ontwerpen en
realiseren de leerlingen een eenvoudig model dat op en neer kan
bewegen onder water door water in en uit het reservoir (het
geconnecteerde lege flesje) te pompen. Het programmeerwerk doen
ze ook zelf maar wordt nagekeken door de leerkracht.
Dataverzameling van verschillende sensoren, bv een druksensor, kan
dan nadien wiskundig geanalyseerd worden. Er zijn uiteraard nog heel
veel creatieve mogelijkheden om dit project nog verder uit te breiden
naar nog meer technologische mogelijkheden indien er meer tijd ter
beschikking is, gebruik dit dus gerust als inspiratie om op verder te
bouwen.
Het project werd uitgetest tijdens 16 lesuren door 4 studenten van de
lerarenopleiding in het 3e trimester van schooljaar 2021-2022.
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Ontwerp, creëer en programmeer een voertuig dat op verschillende diepten in
de oceaan microplastics kan onderzoeken.
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Afwerkingsgraad*: 

Dit project werd ontwikkeld binnen pilootproject iSTEMomentum door studenten
van de Educatieve Master KU Leuven i.s.m. leerkrachten van Campus De Vesten in
Herentals. Met ondersteuning van de Vlaamse overheid

-Map: Code Arduino
     -Map: DuibootAuto
     -Map: DuikbootManual
     -Map: Leerlingen
          -Map: AfstandsbedieningLeerlingen
          -Map: DuikbootAutoLeerlingen
          -Map: DuikbootManualLeerlingen 
-Map: Didactische fiches
-Map: Onderwijsdoelen
-Map: Poster
-Map: Presentatie
-Map: Voorstelling vakdidactici
-Map: Werkbundels
-Conceptmap
-Informatie over dit project
-Projectfiche - Microplatics in de oceaan
-Read me first
-Script - Microplastics in de oceaan
-Stappenplan Duikboot
-Timing tabel

Afwerkingsgraad 1 : de ontwikkelaars vinden dat het materiaal klaar is voor eerste gebruik.
Afwerkingsgraad 2: het materiaal is nagelezen door ‘critical friends’ en aangepast aan de
feedback
Afwerkingsgraad 3: het materiaal is reeds gebruikt in één of meerdere testscholen en is
aangepast aan ervaringen opgedaan in die scholen.
Afwerkingsgraad 4: het materiaal is meermaals gebruikt en heeft een zekere staat van
maturiteit bereikt.
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Projectkenmerken
Overzicht van inhoud in het zip-bestand
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