
IDEE VAN SCIENCE4FUN PROJECT
Het Science4Fun-project heeft als doel een aantrekkelijke en effectieve manier te vinden

om wetenschap te onderwijzen. Door gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken middelen

te ontwikkelen, proberen de projectpartners natuurwetenschappen zoals natuurkunde,

biologie, scheikunde, geologie, milieu en astronomie op een interessante manier te

presenteren om leerlingen hun STEM-vaardigheden te laten ontdekken en ontwikkelen.

Het project probeert de onwil van jonge mensen, vooral jonge meisjes, te

overwinnen om een educatieve en professionele weg in de wetenschappen te

volgen. De hulpmiddelen die tijdens het project zijn ontwikkeld, zullen de

leerkrachten uitrusten met hulpmiddelen die hen zullen helpen de motivatie van de

leerlingen te vergroten en hen te laten zien dat wetenschap leuk en begrijpelijk

kan zijn.

www.science4fun.eu/
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Ondanks de moeilijke tijden waar we allemaal mee te maken hebben, zijn de partners bezig

met het behalen van de gestelde doelen volgens het projectplan:

Tijdens de zomervakantie en herfstperiode zijn piloottests uitgevoerd in Slovenië, Tsjechië,

Spanje en Nederland. Andere partnerlanden beginnen hun piloottesten in januari 2021. De

tweede testronde vindt plaats in maart / april 2021 en de laatste ronde zal plaatsvinden in

juli 2021.

Alle 5 Moodle-cursussen voor docenten zijn vertaald in alle partnertalen. Poolse partner

heeft eigen cursussen ontwikkeld

Alle partners hebben hun eigen educatieve bronnen afgerond, zoals videolessen, lesplannen

en interactieve bronnen. Deze bronnen zijn vertaald en zijn nu beschikbaar in de talen van

de partners

Partners hebben bestaand materiaal verzameld en geüpload naar de Science4Fun Repository

Het handboek en de richtlijnen zullen eind januari 2021 gereed zijn

De website van Project is bijgewerkt en vertaald in alle partnertalen.

ONLINE PARTNER MEETING DECEMBER 10,2020
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Vanwege de COVID-19-pandemie werd de laatste projectbijeenkomst online gehouden. De partners
bespraken de huidige stand van zaken en toekomstige activiteiten van Science4Fun en de

taakverdeling.

WHAT´ S  NEXT?
Alle partners starten in januari 2021 met proefproeven op scholen. Als u geïnteresseerd

bent in deelname aan het toetsen, neem dan contact op met de verantwoordelijke partner
in uw land.

Bezoek onze website voor meer info.
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