
IDEJA PROJEKTA SCIENCE4FUN
 

Science4Fun je projekt, ki poskuša najti privlačen in učinkovit način poučevanja

znanosti. Njegov namen je ustvariti inovativen model usposabljanja v

naravoslovju, ki bo dal priložnost za poučevanje zlasti fizike, biologije, kemije,

geologije, okolja in astronomija. Razvili bomo model usposabljanja prilagojen

učencem in posebej dekletom, s katerim bomo na enostaven način opozorili na

naravoslovne predmete z namenom, da odkrijejo in razvijejo svoje talente.

 

www.science4fun.eu/

 

Projekt je osredotočen na povečanje pripravljenosti mladih, da se v svojem

izobraževalnem življenju ukvarjajo z naravoslovjem - v šoli, doma in med

prijatelji. Poleg tega v mnogih primerih izobraževalni sistemi še vedno ne

ustrezajo pričakovanjem in potrebam na trgu dela. Da bi to dosegli, partnerji

projekta ustvarjamo zbirko virov in praktičnih znanstvenih eksperimentov, ki

bodo pripomogli k tesnejšemu povezovanju med izobraževanjem in trgom dela.

Pomembno je tudi spodbujati metodološke spremembe pri poučevanju, npr.

uporabo bolj reflektivnih metod, da bi povečali splošno motivacijo mladih,

vključno s spremembo procesov vrednotenja.

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


opredelitev podatkovnega modela za podporo pri administraciji

testov, šol, učiteljev in študentov ter osnove statističnih poročil,

razširitev uporabniških profilov in vlog v platformi Moodle, da bi

podprli sistem Science4Fun,

izdelava nabora vprašalnikov na vsakem področju, tj. fizike,

biologije, kemije, geologije, okolja in astronomija, ki bodo merili

vse pomembne elemente v skupinah učencev za vsak šolski

predmet,

ti vprašalniki so bili pripravljeni za tri stopnje EQF: 1, 2 in 3 -

strokovnjaki so ustvarili model za vsako raven, partnerji so

ustvarili vprašanja, nato so strokovnjaki preverili njihovo

ustreznost,

iskanje obstoječih internetnih virov za poučevanje naravoslovja,

ki bodo pokrivali tudi cilje projekta - učitelji bodo imeli primere,

kako delati in kakšne vire ustvarjati za spodbujanje naklonjenosti

svojih študentov za naravoslovje.

V zadnjih mesecih so partnerji projekta Science4Fun izvedli številne

aktivnosti, da bi dosegli pomembne mejnike projekta:

učiteljem pokazati evolucijo učenja naravoslovja s strani njihovih učencev,
prikazati rezultate preskusov, da bi izboljšali to pridobitev in ustvarjene vire.

Partnerji so se srečali na tretjem mednarodnem sestanku decembra 2019 v Antwerpnu v Belgiji.
Razpravljali so o poteku projektnega dela, o tem, kaj je bilo opravljeno, kaj je bilo zaključeno, katere
dejavnosti so bile izvedene in kakšen vpliv imajo na vse zainteresirane v projektu. Pretekle aktivnosti so
bile ovrednotene, načrtovane so tudi nove dejavnosti v bližnji prihodnosti. Med drugim so se začele
načrtovati nacionalne aktivnosti v obliki konferenc za zainteresirane strani iz vsake partnerske države:

PARTNERSKO SREČANJE - DECEMBER 2019 V ANTWERPNU, BELGIJA

K A J  S M O  N A R E D I L I  D O  S E D A J :

www.science4fun.eu/

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

