EUREKA!DAY INFORMATIE
DOEN JULLIE MEE AAN DE LANDELIJKE FINALEDAG: DE EUREKA!DAY?
Tijdens de Eureka!Day worden de ontwikkelde eindproducten en het doorlopen proces van de
deelnemende teams beoordeeld door een deskundige jury.
Er zijn geen voorrondes. Eventueel kun je die op school zelf organiseren.

EUREKA!CUP – INFORMATIE EUREKA!DAY 2021-2022
De Eureka!Day vindt plaats op woensdag 20 april 2022 in het Spoorwegmuseum te Utrecht.

Tijdens de Eureka!Day worden de leerlingen beoordeeld op:
•
Het eindproduct: hoe goed is de oplossing en voldoet deze aan de eisen?
•
Het proces: hoe is de oplossing tot stand gekomen?
Alhoewel er natuurlijk maar één team kan winnen per opdracht, is meedoen aan de Eureka!Day
een belevenis op zich: de leerlingen presenteren hun eindproduct, zien oplossingen van teams van
andere scholen en maken kennis met de medewerkers van de opdrachtgevers die dagelijks met deze
uitdagingen bezig zijn.
Voorafgaand aan de Eureka!Day dient het eindproduct te worden gepitcht in een videopresentatie
van één minuut. De docent uploadt de videopresentatie in het Eureka!Day platform door in te loggen
met de accountgegevens die tijdens het aanmelden zijn aangemaakt.

OP DE EUREKA!DAY GELDEN DE VOLGENDE KADERS:
Productpresentatie
•
	Houd rekening met de schaal van het prototype (zie aanwijzing bij eindproduct in het
lesmateriaal).
•
Houd rekening met vervoer naar en in het gebouw. Zorg indien nodig voor een steekwagen.
•
Het prototype moet door een deuropening van 83x201 cm passen.
•
	Er is tijd voor het op- en afbouwen van de opstelling bij de productpresentatie.
•
Er is een lift.
Procespresentatie
Voor de presentatie van jullie proces heb je de beschikking over een posterwand
van 100 x 200cm (bxh) en een tafel 60 x 90cm.
Let op:
•
Er is weinig ruimte om de tafel heen.
•
Zorg zelf voor de aankleding van de tafel en het posterwandje.
•
Er is geen (betrouwbare) wifi beschikbaar. Zorg dus dat de presentatie en alle documenten en
beeldmateriaal (video’s) op een usb-stick worden meegenomen.
•
Houd rekening met de tijd om op te bouwen.
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