
WAT IS SCIENCE4FUN PRECIES?
 

Science4Fun is innovatief in het ontwikkelen van een nieuw trainingsmodel voor

het onderwijzen van wetenschap dat de nadruk legt op toepassing in de echte

wereld en praktische experimenten. Science4Fun stelt partners in staat om te

voldoen aan nieuwe behoeften en eisen van studenten en trainers die zich

voorbereiden op een technische en wetenschappelijke toekomst.

 

De focus van het project is het oplossen van het probleem van de

bereidwilligheid van jongeren om meer betrokken te raken bij de wetenschap.

Momenteel verergert terugtrekking de problemen, bovendien correleert de

output van onze onderwijssystemen niet goed met de verwachtingen van de

arbeidsmarkt. Een van de stappen is ook het bevorderen van een nieuwe

methodologische aanpak om de motivatie van studenten te vergroten. Het is een

interessante manier om wetenschap te onderwijzen, met name op het gebied

van natuurkunde, scheikunde, geologie, biologie, astronomie en milieu.. 

www.science4fun.eu/

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


Stichting Kenniscentrum Pro Work (Nederland) - coördinator. Stichting Kenniscentrum PRO WORK

promoot het (loopbaan) ontwikkeling van mensen met een (significante) afstand tot de

arbeidsmarkt en de samenleving als geheel.

Foundation Siglo22 (Spanje) - ontwikkelt programma's en projecten met betrekking tot leren,

verbetert de omstandigheden van het dagelijks leven voor mensen met problemen: werkloosheid,

geslachtsverschillen, enz.

National Training Centre (Bulgarije) is een particuliere trainingsorganisatie opgericht in 1999. Het

is actief betrokken bij onderzoek en ontwikkeling van trainingsinnovatie. 

JKVG (België) helpt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt op zoek naar een baan of

opleiding. JKVG vzw heeft expertise opgebouwd in het ontwikkelen en organiseren van trainingen

op het gebied van handicap en werkgelegenheid op individueel of schoolniveau.

Euroface Consulting (Tsjechië) is een advies- en trainingscentrum dat banden bevordert tussen de

onderwijs- en productiesectoren, regionaal en met een aantal internationale reikwijdte.

Ljudska univerza Velenje (Slovenië) is een openbare instelling voor non-profit . LUV neemt actief

deel aan de regionale gemeenschap door de onderwijsstructuur van de bevolking te verbeteren

SPI (Portugal) is een adviesbureau, goed gepositioneerd als facilitator van innovatie met de nadruk

op wetenschap en technologie en territoriale ontwikkeling.

AHE (Polen) - Universiteit van Humanities en economie in Lodz werd opgericht in 1993. Het is een

van de grootste niet-openbare instellingen voor hoger onderwijs in Polen.

UAM (Spanje) - De Autonome Universiteit van Madrid is een Spaanse openbare universiteit die in

1968 is opgericht. Het UAM is verdeeld in acht faculteiten en hogere scholen.

PARTNERS: 

Het systeem configureren om mijn

klas de eerste keer en het volgende

jaar in de basistest op te nemen.

Het systeem configureren om mijn

klas de eerste keer en het volgende

jaar in de basistest op te nemen.

De baseline test uitvoeren en de

resultaten analyseren.

Hoe kan het geleidingssysteem en

de docenten in dienst, naar

aanleiding van de taxonomie

(indexering middelen) om relevante

bronnen afhankelijk van de

resultaten Baseline Test voorstellen

te voeden.

Hoe u met de projectresources

werkt en deze maakt.

S T A F F  T R A I N I N G ,
J U L I  2 0 1 9

www.science4fun.eu/
Het Science4Fun-project wordt medegefinancierd door het Erasmus + -programma van de
Europese Unie. Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie
geeft alleen de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden
gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

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

