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Kijk om je heen!

Leven met een handicap is niet altijd gemakkelijk. Immers, alles om

je heen is ontworpen en gemaakt voor mensen die goed kunnen

lopen, zien en horen.

Toch kunnen mensen met een handicap meer dan je zou denken.

Bijvoorbeeld door ze hulpmiddelen te geven, zoals een blindenstok of

een rolstoel.

Deze opdracht gaat over de beperking van Marcel: hij ziet nog maar

heel erg weinig. In het dagelijks leven brengt dat moeilijkheden met

zich mee.

Het bedrijf PRO ABILITY wil mensen graag laten zien wat mensen met

een beperking juist wél nog kunnen. Maar ook laten ze aan jullie zien

welke problemen ze nu tegenkomen in het dagelijks leven, en nemen

je mee op reis in hun dagelijks leven.

Jullie gaan ervaren hoe het is wanneer je een beperkt zicht

hebt. Probeer het thuis zelf eens door proberen iets te

vinden wanneer je door een WC-rolletje kijkt!

Je merkt, het orienteren waar je bent en het terugvinden

van spullen is lastig!
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De BrainTrigger opdracht luidt voor jullie als volgt:

Bedenk een uitvinding waarmee je je makkelijker kunt

oriënteren wanneer je maar weinig ziet!

 Hoe pak je deze opdracht aan?

STAP 1: LEEF JE IN

Denk na over de opdracht. Probeer eens rond te lopen wanneer je nog

maar héél weinig of niets ziet, bijvoorbeeld met een WC rolletje.

Maak een lijst met ….

STAP 2: OPLOSSINGEN

Bedenk eens met je groepje wat oplossingen zouden kunnen zijn voor

dit probleem.

STAP 3: UITWERKEN

Werk je oplossing uit door middel van tekeningen, prototypes,

ontwerpen op de computer, of zelfs echte demonstraties. Maar als het

lukt, ook foto’s of zelfs filmpjes van je oplossing!
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STAP 4: PRESENTEREN

Log in op http://www.braintrigger.nl met je “Inzendcode” en presenteer

jouw teksten en beelden (foto’s, ingescande tekeningen, filmpjes) op de

website van BrainTrigger! Weet je niet goed hoe de site werkt? Klik dan

op “Help” op de BrainTrigger website.

Heb je vragen over de opdracht? Log dan in met je inzendcode en klik

op “Vragen”.

Als je klaar bent met het vullen van je pagina klik dan op “Nu

inzenden”.

STAP 7: STEMMEN WERVEN

Vraag iedereen die je kent om op je idee te stemmen. Je kunt je

uitvinding promoten door op de pagina met jouw inzending te gaan

staan en dan op de icoontjes van sociale netwerksites te klikken en

bijvoorbeeld “Hyves” of “Facebook” te selecteren. Je kunt natuurlijk

ook iedereen die je kent mailen met de vraag om op jouw idee te

klikken.

Vragen?

Op de website van BrainTrigger kun je via je inzendcode direct vragen

stellen aan de mensen van PRO ABILITY.
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