
ЗА ПРОЕКТА
 

SНаука за забавление е иновативен проект, който развива нов модел на
подготовка за преподаване на наука, който акцентира върху
практическото приложение и експерименти. Наука за забавление създава
възможности да се отговори на нуждите и изискванията на учащите и
обучителите, които се подготвят за бъдеще в областта на науката и
техниката.

Във фокуса на проекта стои проблемът с липсата на желание от страна
на младите хора да се ангажират с наука. Понастоящем липсата на
заинтересованост допринася за разминаването между резултатите на
образователната система и очакванията на пазара на труда. Една от
стъпките се състои в подкрепянето на нов методологически подход,

който да повиши мотивацията на учещите. Той поощрява интересните
начини за преподаване на наука, особено в областта на физиката,

химията, геологията, биологията, астрономията и околната среда. 
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Проуърк (Нидерландия) - координатор. Фондацията поощрява кариерното развитие на хора,

отдалечени от пазара на труда и обществото като цяло.

Фондация Сигло 22 (Испания) - разработва програми и проекти, свързани с ученето, подобрява
условията на живот за хора с проблеми като безработица, полови различия и др.Национален учебен
център (България) е частна образователна институция, създадена през 1999 г. Занимава се активно
с изследователска дейност и развитие на иновативно образование.  

JKVG (Белгия) подпомага млади хора, отдалечени от трудовия пазар, които търсят работа или
възможности за квалифицикация. JKVG притежава експертиза за разработването и организирането
на обучения за хора с увреждани и в областта на заетостта на индивидуално и училищно равнище.

Юрофейс консултинг (Чехия) е консултански и образователен център, осъществяващ връзка между
образованието и сектора на производство на регионално и международно равнище. 

Народен университет - Веленийе (Словения) е публична организация с нестопанска цел, насочена
към образованието на възрастни. НУВ играе активна роля в регионалната общност чрез
подобряване на образователната структура на населението.

SPI (Португалия) е консултантска фирма с позиции на посредник за иновации най-вече в областта
на науката и технологиите, както и на регионалното развитие.

Университетът по хуманитаристика и икономика Лудж (Полша) е основан през 1993 г. Той е сред
най-значимите частни образователни институции в Полша.

UAM (Испания) - Автономният университет на Мадрид е основан през 1968 г. Разделен е на 8

факултета  и висши школи.

Представяне на научния модел на
проекта и как въпросниците
покриват таксономията в теста за
входящо ниво.

Конфигуриране на системата за
включване на моя клас във
входящия тест през първата и
следващата година.

Провеждане на входящия тест и
анализ на резултатите.

Как да се захрани системата за
ръководство на учителите, като се
следва таксономията (за
обозначаване на ресурсите) и се
предложат подходящи ресурси, в
зависимост от резултатите от
входящия тест..
Как да се работи с ресурсите по
проекта и как да бъдат създавани
такива ресурси.
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