
PROJEKT SCIENCE4FUN
Cílem projektu Science4Fun je najít atraktivní a efektivní způsob výuky vědy. Díky vývoji

snadno pochopitelných a použitelných zdrojů se partneři projektu snaží zajímavým

způsobem představit přírodní vědy, jako je fyzika, biologie, chemie, geologie, životní

prostředí a astronomie, aby žáci mohli objevovat a rozvíjet své dovednosti STEM.

Projekt se snaží překonat neochotu mladých lidí, zejména mladých dívek, sledovat

vzdělávací a profesní cestu ve vědě. Prostředky vytvořené v průběhu projektu

vybaví učitele nástroji, které jim pomohou zvýšit motivaci studentů a Ukázat jim,

že věda může být zábavná a srozumitelná.
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Bylo zahájeno pilotní testování ve Slovinsku, České republice, Španělsku a Nizozemsku

během letních prázdnin a podzimního semestru.

Ostatní partnerské země zahajují pilotní testování v lednu 2021. Druhé kolo testování

proběhne v březnu / dubnu 2021 a závěrečné kolo bude provedeno do července 2021.

Všech 5 kurzů Moodle určených pro učitele bylo přeloženo do všech partnerských jazyků.

Polský partner vytvořil své vlastní kurzy.

Všichni partneři dokončili tvorbu vlastních vzdělávacích zdrojů, jako jsou video lekce, plány

lekcí, interaktivní zdroje. Tyto zdroje byly přeloženy a jsou nyní k dispozici v jazycích

partnerů

Partneři shromáždili existující materiály a nahráli je do Science4FunRepository

Příručka a pokyny budou dokončeny do konce ledna 2021

Webová stránka projektu byl aktualizována a přeložena do všech jazyků partnerů.

Navzdory obtížným dobám, kterým všichni čelíme, mají partneři plné ruce práce s plněním

stanovených cílů podle plánu projektu:

ONLINE SCHŮZKA PARTNERŮ 10.PROSINCE 2020

P R O Z A T I M N Í  Ú S P Ě C H Y :
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an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

zhledem k pandemii COVID-19 se poslední projektové setkání konalo online. Partneři diskutovali o
současném stavu a budoucích aktivitách Science4Fun a rozdělení úkolů.

CO BUDE DÁL?
Všichni partneři zahájí pilotní testování

ve školách v lednu 2021. Pokud máte zájem o účast na testování, kontaktujte odpovědného
partnera ve vaší zemi.

Pro více informací navštivte naše webové stránky.

https://www.science4fun.eu/

