
IDEJA PROJEKTA SCIENCE4FUN
Cilj projekta Science4Fun je najti privlačen in učinkovit način poučevanja znanosti. Z

razvojem virov, ki jih je enostavno razumeti in uporabljati, projektni partnerji poskušajo

na zanimiv način predstaviti naravoslovne vede, kot so fizika, biologija, kemija,

geologija, okolje in astronomija, da bi učenci odkrili in razvijali svoje spretnosti znotraj

področij STEM.

Projekt poskuša premagati nepripravljenost mladih, zlasti mlajših deklet, da se podajo
na izobraževalno in poklicno pot v znanosti. Učni viri, razviti tekom projektom, bodo
učitelje opremili z orodji, ki jim bodo pomagala povečati motivacijo učencev in jim
pokazala, da je znanost lahko zabavna in razumljiva.

www.science4fun.eu/
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vpeljava vprašalnika Science4Fun na platformi Moodle;

prevajanje in prilagajanje petih tečajev na platformi Moodle za učitelje v več partnerskih

jezikih, ostalo bo končano do konca septembra 2020;

baza podatkov Science4Fun z obstoječimi viri iz naravoslovja, vključno z viri v 8 jezikih

(bolgarščina, češčina, nizozemščina, angleščina, poljščina, portugalščina, slovenščina,

španščina); vsak partner je sestavil 50+ obstoječih materialov

razvili smo številna gradiva (učne priprave, videoposnetki, interaktivni viri, ustvarjeni s

pomočjo programa Xerte), ki zajemajo različne teme v treh ravneh EOK iz predmetov fizika,

biologija, kemija, geologija, okolje in astronomija, trenutno pa se prevajajo v vse partnerske

jezike;

partnerji so začeli nalagati novo razvite in obstoječe vire, ki jih najdete v repozitoriju

Science4Fun.

V zadnjih nekaj mesecih so partnerji Science4Fun izvedli številne aktivnosti, da bi dosegli

pomembne mejnike projekta:

Zaradi pandemije COVID-19 je bil zadnji projektni sestanek organiziran na spletu.

Partnerji so razpravljali o stanju in prihodnjih dejavnostih Science4Fun ter porazdelitvi

nalog.

SPLETNI PARTNERSKI SESTANEK 7. JULIJA 2020

D O S E D A N J I  D O S E Ž K I
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Kaj nas čaka?

Euroface, LUV in PRO WORK bodo julija in avgusta 2020 s študenti opravili predhodno

testiranje vprašalnikov;

Pilotno testiranje se začne v šolah septembra in oktobra 2020 v vseh partnerskih državah. Če

vas zanima sodelovanje v testiranju, se obrnite na odgovornega partnerja v vaši državi. Za več

informacij obiščite našo spletno stran https://www.science4fun.eu/?lang=sl.

Izjava o omejitvi odgovornosti: Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni zaznamka
vsebine, ki odraža stališča samo avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo
informacij, ki jih vsebuje.

https://www.science4fun.eu/

