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

om wetenschappelijk onderwijs te geven. Door gemakkelijk middelen die wij hebben

ontwikkeld, 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 jongeren, 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/

H E T  P A R T N E R S C H A P :

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


Inzet van de Science4Fun-vragenlijsten op het Moodle-platform;
Vertaling en aanpassing van de vijf Moodle-cursussen voor docenten in verschillende
partnertalen, de rest zal eind september 2020 zijn afgerond;
Een Science4Fun-database met bestaande wetenschappelijke bronnen, inclusief bronnen in
8 talen (Bulgaars, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Pools, Portugees, Sloveens, Spaans); elke
partner heeft 50+ bestaande materialen geassembleerd;
Een aantal bronnen (lesplannen, video's, interactieve bronnen gemaakt door middel van
Xerte) die verschillende onderwerpen behandelen in de drie EQF-niveaus in de vakken
natuurkunde, biologie, scheikunde, geologie, milieu en astronomie, zijn ontwikkeld en
worden momenteel vertaald in alle partnertalen;
Partners zijn begonnen met het uploaden van de nieuw ontwikkelde en de bestaande

bronnen die zijn gevonden naar de Science4Fun Repository.

In de afgelopen maanden hebben de Science4Fun-partners veel activiteiten uitgevoerd om de
belangrijke mijlpalen van het project te bereiken:

Vanwege de COVID-19 pandemie werd de laatste projectbijeenkomst online gehouden. De

partners bespraken de stand van zaken en de toekomstige Science4Fun-activiteiten en

taakverdeling.

ONLINE PARTNER MEETING OP 7 JULY 2020

R E S U L T A T E N  T O T  N U  T O E :

www.science4fun.eu/

Wat komt hierna?

Euroface, LUV en PRO WORK zullen in juli en augustus 2020 de vragenlijsten vooraf testen
met studenten;
Piloottesten starten in september en oktober 2020 in alle partnerlanden op scholen. Neem

contact op met de verantwoordelijke partner in uw land als u geïnteresseerd bent in

deelname aan het testen. Bezoek onze website voor meer info.

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

