
IDEE VAN HET SCIENCE4FUN-PROJECT
 

Science4Fun is het project dat op zoek is naar een aantrekkelijke en effectieve

manier om wetenschap te onderwijzen. Het heeft tot doel een innovatief

opleidingsmodel voor wetenschap te creëren dat de  mogelijkheid biedt om

wetenschap te onderwijzen en in het bijzonder natuurkunde, biologie, scheikunde,

geologie, milieu en astrologie. Vervolgens zal het ontwikkelde opleidingsmodel

worden aangepast voor leerlingen en speciaal voor vrouwen, om op een

eenvoudige manier hun aandacht op de wetenschap te vestigen met als doel hun

talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

 

www.science4fun.eu/

 

Het project is gericht op het oplossen van het probleem van de bereidheid van

jongeren om zich tijdens hun onderwijs bezig te houden met wetenschap - op

school, thuis, onder collega's en vrienden. Bovendien passen onze

onderwijssystemen in veel gevallen nog steeds niet goed aan bij de

verwachtingen van de arbeidsmarkt. Om dit te bereiken, creëren de partners

van het project een opslagplaats van bronnen en praktische wetenschappelijke

experimenten die zullen helpen om deze betrokkenheid te bereiken. Het is ook

belangrijk om een methodologische verandering in het onderwijs te

bevorderen om de algemene motivatie van jongeren te vergroten, inclusief een

verandering in evaluatieprocessen, om meer reflectieve methoden te

gebruiken.

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


definitie van een data model ter ondersteuning van zowel het beheer van

toetsen, scholen, docenten en studenten, als de basis van statistische

rapporten,

uitbreiding van Moodle gebruikersprofielen en rollen ter ondersteuning

van het Science4Fun-systeem,

creatie van een reeks vragenlijstmodellen op elk gebied, d.w.z.

natuurkunde, biologie, chemie, geologie, milieu en astronomie, die alle

belangrijke items in groepen leerlingen voor elk schoolvak zullen meten,

deze vragenlijsten werden opgesteld voor drie niveaus van EQF 1, 2 en 3 -

de experts creëerden een model voor elk niveau, partners maakten

vragen en vervolgens controleerden de experts of deze correct zijn,

op internet zoeken naar bestaande wetenschappelijke bronnen die ook

de projectdoelstellingen zullen dekken - leraren zullen voorbeelden

krijgen van hoe zij te werk kunnen gaan en wat voor soort middelen ze

ze nodig moeten hebben om liefde voor wetenschap bij hun studenten te

bevorderen.

De partners van het Science4Fun-project hebben de afgelopen maanden

veel activiteiten uitgevoerd om de belangrijke mijlpalen van het project te

behalen:

leerkrachten de evolutie van het wetenschappelijk leren door hun leerlingen laten zien,
de resultaten laten zien van online tests gekoppeld aan de baseline, om  de verwerving van
gecreëerde middelen te verbeteren.

De partners ontmoetten elkaar tijdens de derde transnationale bijeenkomst van het project in
Antwerpen, België, in december 2019. Ze bespraken de voortgang van het projectwerk, wat er is gedaan,
wat is voltooid, welke activiteiten zijn uitgevoerd en met welke impact op alle belanghebbenden in het
project. Eerdere activiteiten zijn geëvalueerd en ook voor de nabije toekomst zijn nieuwe activiteiten
gepland. Er werden onder meer nationale activiteiten gepland in de vorm van conferenties voor
belanghebbenden uit elk partnerland:

PARTNER MEETING - DECEMBER 2019 IN ANTWERPEN, BELGIË
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