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Plataforma online
Plataforma online para a aferição da literacia científica após a
formação, que será reutilizável para a avaliação de atividades de
ensino de ciências naturais e sociais.

Análise da apropriação social da ciência
Uma análise integrada da apropriação social da ciência por
estudantes universitários europeus sobre tópicos "quentes" de
natureza científica: alterações climáticas, vacinas, medicinas
alternativas e estratégias fitosanitárias e organismos geneticamente
modificados

Livro digital
Livro digital com a metodologia, análise e resultados do projeto.

Impacto direto no grupo-alvo
Melhoria da literacia científica e apreciação da ciência dos
estudantes que participam nas atividades

RESULTADOS DO PROJETO

GRUPO-ALVO DO PROJETO

OBJETIVOS DO PERSIST

Os estudantes universitários são mais suscetíveis a mudar os
seus pontos de vista quando confrontados com factos e novas
provas empíricas. De forma a avaliar como é que as opiniões
sobre tópicos de grande relevância e impacto social, como
alterações climáticas, o consumo de transgénicos ou as terapias
alternativas, podem ser modificadas vamos fazer cinco
workshops em cinco países europeus, com 100 estudantes em
cada um.
Os 500 estudantes serão representativos das suas universidades
e vão participar voluntariamente, oferecendo os seus pontos de
vista para gerar conhecimento sobre crenças e perceções de
grande valor para a construção futura da UE.

O objetivo do projeto é desenvolver uma ferramenta para
avaliar o conhecimento inicial dos estudantes europeus no que
respeita às suas crenças e perceções sobre diferentes tópicos
científicos e também as mudanças provocadas pela
participação nas atividades do projeto.

Objetivos específicos:
1. Produzir um método de avaliação baseado em TIC para o ensino
de ciências entre estudantes universitários que possa ser aplicável
no futuro para qualquer atividade de ensino e, potencialmente, para
qualquer nível educacional.
2. Melhorar os conhecimentos para a apropriação social da ciência
dos estudantes universitários em toda a UE sobre tópicos
específicos de influência social substancial: alterações climáticas,
vacinas, o uso de medicinas alternativas, estratégias fitossanitárias
e organismos geneticamente modificados.
3. Analisar as diferenças regionais, de género e culturais dos
estudantes universitários em relação à apropriação social da
ciência.
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