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HVA BETYR FORSVARLIG

INGENIØRVITENSKAP?

Ingeniører er ansvarlige for å designe,
konstruere og vedlikeholde
sivilisasjonens oppfinnelser. I fremtiden
skal du skape ulike løsninger for et bedre
samfunnsliv. Derfor må du vite hva
ansvarlig ingeniørvitenskap er.



FORSCARLIG

INGENIØRVITENSKAP BETYR

SOSIAL OG MILJØMESSIG

RETTFERDIGHET

promotere inkludering ved
utforming av produkter og
teknologier (inkludert behovene til
personer med
funksjonsnedsettelser)

møte behovene til alle mennesker
på planeten vår

vurdere effekten av
ingeniørvitenskap på menneskers
helse, liv og miljø

gjenopprette og regenerere
økologiske systemer, i stedet for
bare å redusere påvirkning



HVA ER

HOVEDMÅLENE MED

KONKURRANSEN?



MÅL FOR BÆREKRAFTIG

UTVIKLING

2030-agendaen for bærekraftig utvikling, som ble
vedtatt av alle FNs medlemsland i 2015, beskriver en
plan for fred og velstand for for mennesker og for
planeten vår, nå og i fremtiden. 

I hjertet av denne planen ligger 17 bærekraftige
utviklingsmål, som utgjør en presserende oppfordring
til handling for alle land – utviklet og utviklende – i et
globalt partnerskap. 

Vi skal fokusere på to av målene.

https://sdgs.un.org/2030agenda
https://sdgs.un.org/2030agenda


ORD OG BEGREP I

KONKURRANSEN

PROBLEMSTILLING

Angitt av deltakeren, problemstilling i deltakerens

lokale miljø, nært knyttet til FNs bærekraftsmål:

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn eller mål 13:

Kllimatiltak

IDE

En deltakers ide om hvordan PROBLEMET kan

løses

MODELL

En fysisk modell7 representasjon av LØSNINGEN

presentert i Trinn 2.

LØSNING

Deltakerens svar på PROBLEMSTILLINGEN

presentert i Trinn 1 som en IDE og utviklet i Trinn 2

som en MODELL.

PROBLEMSTILLING:

Velg et av temaene beskrevet på de
følgende lysbildene som skal være
grunnlaget for å illustrere PROBLEMET
du kjenner fra ditt nærmiljø og som du
har en IDÉ om en interessant LØSNING
for.



RELEVANTE TEMA:

SYSTEM FOR OFFENTLIG TRANSPORT

Din oppgave er å vurdere hvordan ditt
nærområde/ din region kan forbedres ved
å introdusere nye og interessante
løsninger i det kollektive
transportsystemet, oppmuntre til å la
bilen stå og inkludere behovene til
grupper som funksjonshemmede, eldre
osv.

Hvordan forbedre tilgangen til et trygt, rimelig,
tilgjengelig og bærekraftig offentlig
transportsystem i byen din?

Husk å ta hensyn til behovene til ulike grupper
som gravide, barn, funksjonshemmede og
eldre.



RELEVANTE TEMA:

GREEN SPACES

Din oppgave er å vurdere om ditt
nærområde/din region kan forbedres ved
å introdusere nye og interessante
prosjekter som muliggjør bruk av grønne
arealer og rekreasjonsområder for ulike
medlemmer av samfunnet (barn, eldre,
mennesker med nedsatt funksjonsevne,
mennesker som ønsker et sted å
praktisere utendørs-idretter) 

Hvordan forbedre tilgangen til trygge,
inkluderende og tilgjengelige, offentlige
grønne områder i lokalsamfunnet ditt.

Husk behovene til ulike grupper som gravide,
barn, funksjonshemmede og eldre.



RELEVANTE TEMA:

ENERGIFORBRUK

Din oppgave er å vurdere om ditt
nærområde/ din region kan forbedres ved
å introdusere nye og interessante
prosjekter som begrenser
energiforbruket, spesielt fra tradisjonelle
kilder (kull, gass, olje)? Kan du bruke
mindre strøm (dvs. belysning i bygninger
og gatebelysning), varme eller
klimaanlegg i bygninger (hus, skoler)?
Eller kanskje du ser muligheter for å
bruke energi fra fornybare kilder?

Hvordan redusere skadelig energiforbruk i
lokalsamfunnet ditt.

Vær oppmerksom på strømforbruk,
oppvarming og klimaanlegg.



RELEVANTE TEMA:

RESSURSEFFEKIVITET

Din oppgave er å vurdere om ditt
nærområde/ din region kan forbedres ved
å introdusere nye og interessante
prosjekter som muliggjør bedre
ressurseffektivitet og mindre sløsing for
ulike samfunnsmedlemmer. Dette
temaet kan for eksempel handle om
vannbruk og avfall, matsvinn eller bruk-
og-kast mentalitet (elektronikk, klær,
bøker).

Hvordan forbedre ressurseffektiviteten hjemme
og/eller i lokalsamfunnet. Ressurseffektivitet
betyr å spare vann, mat, materialer, men også
sørge for bedre vedlikehold, reparasjon eller
dematerialisering (å konvertere fysiske varer til
digital eller elektronisk form).



RELEVANTE TEMA:

NATURKATASTROFER

Din oppgave er å vurdere om din region
kan forbedres ved å introdusere nye og
interessante prosjekter som sikrer
beskyttelse mot naturkatastrofer og
skadelige miljøendringer som skjer i ditt
lokalmiljø. Ideen din kan dreie seg om
bl.a. problemer med tørke, overdreven
nedbør, brannfare eller
temperaturøkning.

Hvordan beskytte lokalsamfunnet ditt mot
klimarelaterte farer og naturkatastrofer (flom,
tørke, voldsomme stormer, langvarige
hetebølger, branner)?



TRINN 1 AV KONKURRANSEN

IDE TIL LØSNING

 

Presenter hvordan IDEEN din virker på den
identifiserte PROBEMSTILLINGEN. 

Presentasjonen skal være på et overordnet nivå uten
å gå i detaljer. 

Den skal indikere på hvilken måte ditt
LØSNINGSFORSLAG tar i bruk STEM

•Sosiale og miljømessige rettferighetsaspekter bør
være inkludert.



TRINN 1

VIDEO PRESENTASJON +

SØKNADSSKJEMA

Beskrivelse av PROBLEMSTILLING

Tittel på din IDE

Beskrivelse av din IDE

Generell oversikt – hvordan fungerer ideen, på

hvilken måte løser den PROBLEMSTILLINGEN,

hvilken TEKNOLOGI eller VITENSKAP tar den i

bruk, når og på hviken måte tas teknologi/

vitenskap i bruk?

Hvem kabn legge tril rette for å ta i
bruk din IDE?

Hva skal til for at din IDE skal kunne fungre i det
virkelige liv? 

Viktige elementer som må være med i
presentasjonen på trinn 1 (se
søknadsskjemaet for detaljert
informasjon):

Begrensninger ved din IDE

Hva er svakhetene ved din IDE?



TRINN 2 AV KONKURRANSEN

LØSNINGSMODELL

 
Modellen skal presentere de viktigste funksjonene til
din LØSNING. 

Det må være mulig å sjekke brukErvennlighet og
gjennomførbarhet for din LØSNING

På dette trinnet vil arrangøren tilby nettbasert
mentorstøtte.



TRINN 2

LØSNINGSMODELL

Oppsummering av de viktigste
elementene fra trinn 1

En modell av løsningsforslaget ditt
(f.eks. i henhold til teknikkene I-IV)

De viktigste funksjonene til
LØSNINGEN

Eksempler på hvordan LØSNINGEN
kan brukes i et lokalsamfunn
(simulering)

Vikitge elementer som skal presenteres
i trinn 2:



MODELLTEKNIKKER

 

STORYBOARD1.

En kort historie i form av en tegneserie eller et
tegnet diagram som omhandler en persons
perspektiv på den aktuelle problemstilingen. Gi
fremstillingen et personlig perspektiv og vis
hvordan din IDÉ kan være løsningent.

Et storyboard er en grafisk representasjon av
hvordan din IDE vil løse problemet, trinn for trinn.
Det kan være flere bokser med illustrasjoner eller
bilder som representerer hvert trinn, som forklarer
hva som skjer i hver scene.



MODELLTEKNIKKER

2.MODELL I PAPP/PAPIR

En prototype i papp/papir av din IDE for å vise
hovedfunksjonene til løsningen din. Målet med
modellen er å demonstrere hvordan løsningen din
vil fungere i praksis (ved å vise hovedfunksjonen
ved hjelp av STEM-løsninger).

 Bruk enkle papp-elementer til å lage modellen
(funksjonalitet er viktigere enn utseende).



MODELLTEKNIKKER

3.FYSISK MODELL

En prototype i papir av din IDÉ for å vise
hovedtrekkene til LØSNINGEN din og hvordan den
vil løse/redusere PROBLEMET i praksis.

Den kan lages med alt fra fyrstikker til papp og
plastelina (husk at du må vise den i finalen i
Warszawa). Den trenger ikke ha fungerende deler.
Det skal bare vise et generelt bile av den praktiske
siden av IDÉen din.



MODELLTEKNIKKER

4 .  M O C K - U P S

En digital løsning - en mock-up. En mock-up
simulerer brukergrensesnittet til en digital
LØSNING, noen ganger til og med funksjoner. Det
gjør det mulig å teste en digital LØSNING før du
utvikler den ferdig.

Mock-ups bør være realistiske. Du lager din mock-
up for å lage et fysisk objekt som representerer
IDÉEN din. Dette objektet er ikke nødvendigvis
funksjonelt eller kan produseres, men lar deg
presentere din LØSNING.



HAR DU SPØRSMÅL?

 

Gå til nettstedet:
 www.girls.enhance.pw.edu.pl

 
Send en e-post til

enhance.stem@pw.edu.pl


