
O PROJEKTU SCIENCE4FUN 

Science4Fun je inovativen v razvoju novega načina usposabljanja učiteljev, ki

učijo znanost in ima poudarek na uporabi v vsakdanjem svetu in na praktičnih

primerih. Science4Fun omogoča partnerjem, da izpolnijo nove potrebe in

zahteve učiteljev in učencev, ki se pripravljajo na tehnološko in znanstveno

prihodnost.

 

Trenutno stanje nezanimanja samo še povečuje težavo in šolski sistem ne

zadovolji potreb in pričakovanja trga dela. Eden izmed korakov je promocija

novega metodološkega pristopa, ki bi naj dosegel večjo zanimanje učencev. Ta

pristop spodbuja zanimiv pristop do učenja znanosti, posebej v predmetih kot so

fizika, kemija, geologija, biologija, astronomija in varstvo okolja. 

www.science4fun.eu/

http://red-project.eu/index.php/en/


Pro Work (Nizozemska) – koordinator. PRO WORK promovira (karierni) razvoj oseb, ki imajo

(velike) težave pri dostopuna trg dela in pri integraciji v družbo.

Foundation Siglo22 (Spain) - develops programs and projects related to learning, improves the

conditions of daily life for people with problems: unemployment, gender differences, etc.

National Training Centre (Bolgarija) je zasebna izobraževalna organizacija, ki je bila

ustanovljena leta 1999. Center aktivno sodeluje v raziskavi in razvoju izobraževalnih inovacij.  

JKVG (Belgija) pomaga mladim osebam, ki imajo težave pri vstopu na trg dela, pri iskanju za

zaposlitev in izobraževanje. JKVG je pridobil številne kompetence pri razvoju in organiziranju

izobraževanj za invalide in pri iskanju zaposlitev na individualni ali šolski ravni.

Euroface Consulting (Češka)  je svetovalni in izobraževalni center, ki povezuje izobraževalni in

proizvodni sektor, regionalno kot tudi z nekaterimi mednarodnimi partnerji.

Ljudska univerza Velenje (Slovenija) je javna neprofitna izobraževalna ustanova. LUV ima

aktivno vlogo v regiji, kjer izboljšuje kompetence prebivalcev.

SPI (Portugalska) je svetovalno podjetje, ki ima vplivno vlogo kot posrednik inovacij s poudarku

na področjih znanosti in tehnologije in regijskega razvoja.

AHE (Poljska) Univerza humanistike in ekonomije v Lodzu je bila ustanovljena 1993. Univerza je

ena izmed največjih neprofitnih organizacij za višjo izobrazbo na Poljskem.

UAM (Španija) – Neodvisna univerza Madrid je španska javna univerza in je bila ustanovljena

leta 1968. UAM je sestavljen iz 8 fakultet in višjih šol.

Razumevanje modela podatkov

znanstvene taksonomije in kako

pokriva vprašalnik to

taksonomijo v osnovnem testu.

Razvoj načina, kako vključiti

lasten učni razred v osnovni test

v letošnjem in prihodnjem letu.  

Izpeljava osnovnega testa in

analiza rezultatov. 

Kako vključiti vodilni sistem in

druge učitelje, ki bi predlagali

ustrezne vire, kateri bi se

navezovali na taksonomijo in

Kako uporabiti projektne vire ter

kako jih ustvariti.

    rezultate osnovnega testa    
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Projekt Science4fun je sofnanciran iz programa Erasmus+ Evropske unije. Izvedba tega
projekta je fnancirana s strani Evropske komisije. Ta publikacija odraža le stališča
avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij, ki so del
te publikacije.
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