
ПРОЕКТ SCIENCE4FUN 
Це��а �а �рое�� Science4Fun е �а �амер� � �ре��о�� ресурс�, �о��о �а
�а�ра�я� �ре�о�а�а�е�о �а �р�ро��� �ау�� �р���е�а�е��о � ре�у��а��о.
Ка�о с���а�а� ра�б�раем� � �ес�� �а ���о���а�е ресурс�, �ар���ор��е �о
�рое��а се о����а� �а �ре�с�а�я� �ау�� �а�о ф����а, х�м�я, б�о�о��я,
�ео�о��я, о�о��а сре�а � ас�ро�ом�я �о ���ересе� �а���, с �е� �а �а�ара�
у�е�����е �а о��р�я� � ра���я� с�о��е СТЕМ уме��я.

Ос�о���я� с�реме� е �а се �рео�о�ее �е�е�а��е�о у м�а���е хора,
особе�о �о се о��ася �о м�а���е мом��е�а, �а ��у�а�а� � �а се ра����а�
�рофес�о�а��о � об�ас��а �а �ау�а�а. С���а�е���е � рам���е �а �рое��а
ресурс� �е с�аб�я� у���е���е с ��с�руме���, �о��о �е �м �омо��а� �а
�о���а� мо���а��я�а �а у�а���е, �а�о �м �о�а�а�, �е �ау�а�а мо�е �а
б��е �аба��а � ра�б�раема.

www.science4fun.eu/
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Пилотно тестване беше проведено през лятната ваканция и първия учебен срок в
Словения, Чешката Република, Испания и Нидерландия. В останалите държани-партньори  

пилотното тестване започна през януари 2021. Вторият етап на тестването ще се проведе
през март/април 2021, а последното тестване ще приключи до юли 2021.

Петте курса за учители, разработени в Мудъл, вече са преведени и достъпни на всички
партньорски езици. Полският партньор разработи свои собствени курсове.

Всички партньори завършиха създаването на образователни ресурси - видео уроци,

планове на уроци, интерактивни ресурси. Ресурсите вече са преведени и достъпни на
езиците на партньорите. 

Партньорите събраха и добавиха в Хранилището на проекта съществуващи материали,

които биха били от полза в преподаването и изучаването на природни науки.         

Очаква се в края на януари 2021 да бъдат изготвени и готови наръчник и препоръки за
работа.          

Уебсайтът на проекта постоянно се актуализира и е достъпен на всички партньорски
езици. 

Въпреки трудните времена за всички, партньорите са ангажирани с постигането на
поставените в плана на проекта цели:

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА, ПРОВЕ�ЕНА ОН�АЙН  10 �ЕКЕМВРИ 2020

ПОСТИГНАТОТО �ОСЕГА:

www.science4fun.eu/

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията,
съдържаща се в нея.

Па��ем�я�а о� COVID-19 �а�о�� �оре��а�а �ар���орс�а сре�а �а се �ро�е�е
о��а��. На �ея �ар���ор��е обс���ха �е�у�о�о с�с�оя��е �а Science4Fun,
�а��о � �ре�с�оя���е �е��ос�� � ра��ре�е�е��е �а �а�а���е.

КАКВО С�Е�ВА?
Пре� я�уар� 2021 �. �с���� �ар���ор� �а�о��аха ���о��о �ес��а�е � у�����а �
с�ра���е �ар���ор�. Пр� ���ерес о� Ва�а с�ра�а мо�е�е �а ��еме�е
у�ас��е � �ес��а�е�о, �а�о се с��р�е�е с о��о�ор��я �ар��ор ��� �а�а�а
с�ра�а.

За �о�е�е ��форма��я �осе�е�е �а��я уебса��.

https://www.science4fun.eu/

