
O ČEM JE PROJEKT SCIENCE4FUN?
 

Projekt Science4Fun je inovativní ve vývoji nového modelu školení pro výuku

vědy, která klade důraz na aplikaci v reálném světě a praktické experimenty.

Science4Fun umožňuje partnerům naplnit nové potřeby a požadavky studentů

a učitelů, kteří se připravují na technickou a vědeckou budoucnost.

 

Cílem projektu je vyřešit problém neochoty mladých lidí více se zapojit do vědy.

Nedostatek odhodlání zvyšuje potřeby, zejména tím, že výsledky našich

vzdělávacích systémů nesouvisejí s očekáváním trhu práce. Jedním z kroků je

také podpora nových metodických přístupů s cílem zvýšit motivaci studentů. To

podporuje zajímavý způsob výuky vědy, konkrétně v aspektech fyziky, chemie,

geologie, biologie, astronomie a environmentálních zdrojů. 

www.science4fun.eu/

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


Pro Work (Nizozemsko) - koordinátor. Znalostní středisko Nadace PRO WORK podporuje rozvoj

lidí se značným odstupem na trhu práce a ve společnosti jako celku.

Foundation Siglo22 (Španělsko) - vývoj programů a projektů týkajících se učení, zlepšování

podmínek v každodenním životě lidí s problémy:   nezaměstnanost, rozdíly mezi pohlavími atd.

National Training Centre (Bulharsko) je soukromá vzdělávací organizace založená v roce

JKVG (Belgie) pomáhá mladým lidem s odstupem od trhu práce při hledání zaměstnání nebo

postižení a zaměstnání na úrovni jednotlivce nebo školy.

Euroface Consulting (Česká republika) je poradenské a školící středisko, které vytváří vazby

mezi sektorem vzdělávání a výroby na regionální i mezinárodní úrovni.

Ljudska univerza Velenje (Slovinsko) je veřejná nezisková instituce pro vzdělávání dospělých.

LUV je aktivní součástí regionální komunity tak, že zlepšuje vzdělanostní struktury

obyvatelstva.

SPI (Portugalsko) je poradenská firma, která má dobré postavení jako zprostředkovatel inovací s

AHE (Polsko) - Univerzita humanitních a ekonomických věd v Lodži byla založena v roce 1993.

Jemjednou z největších neveřejných vysokých škol v Polsku.

UAM (Španělsko) - Autonomní univerzita v Madridu je španělská veřejna univerzita, založená v

roce 1968. UAM je rozdělena do osmi fakult a vyšších škol.

    1999. Aktivně se podílí na výzkumu a vývoji inovací v oblasti školení.

    školení. JKVG si vybudovala odborné znalosti v oblasti vývoje a organizace školení v oblasti

    důrazem na vědu, techniku   a územní rozvoj.

PARTNEŘI:

Porozumějte taxonomickému modelu

projektových dat a tomu, jak

dotazníky odpovídají této taxonomii v

testech na základní úrovni.

Nakonfigurujte systém tak, aby

zahrnoval moji třídu do testů základní

úrovně poprvé a poté následující rok.

Spusťte základní testy a analyzovat

výsledky.

Jak rozšířit poradenský systém a

vedení učitele podle taxonomie

(uvedených zdrojů) navrhnout

relevantní a užitečné zdroje v

závislosti na výsledcích testů na

základní úrovni.

Jak pracovat s prostředky projektu a

vytvářet nové.
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