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Bezprostredný účinok na cieľovú skupinu
Zlepšenie vedeckej gramotnosti a ocenenie vedy študentmi
účastniacich sa aktivít.

Digitálna kniha
Digitálna kniha obsahujúca metodológiu, analýzu a výsledky
projektu

Online platforma
Online platforma pre posúdenie vedeckej gramotnosti po
školení, ktorá bude opätovne použiteľná na hodnotenie
pedagogických aktivít v prírodných a spoločenských vedách.

Analýza spoločenského osvojenia si vedy
Komplexná analýza spoločenského osvojenia si vedy
európskymi vysokoškolákmi v oblasti aktuálnych vedeckých
tém: klimatická zmena, očkovanie, užívanie doplnkovej
medicíny a geneticky modifikované potraviny.
.

VÝSLEDKY PROJEKTU

CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU

CIELE A ÚLOHY PROJEKTU

Vysokoškoláci sú náchylnejší zmeniť svoje názory, ak sú im
prezentované fakty a nové dôkazy. Aby bolo možné zhodnotiť ako
sa názory na významné spoločenské témy ako sú klimatické
zmeny, spotreba transgénnych potravín alebo využitie
alternatívnej medicíny dajú zmeniť, v piatich krajinách EÚ sa so
100 študentami za každú krajinu uskutoční 5 workshopov.

500 študentov reprezentujúcich svoje univerzity sa dobrovoľne
sa zúčastní, aby poskytli svoje názory k vytvoreniu poznatkov o
presvedčeniach a vnímaní s veľkou hodnotou pre budúcnosť EÚ.

Cieľom projektu je vyvinúť nástroj na posúdenie počiatočných
vedomostí európskych študentov keď si vytvárajú svoje
presvedčenia a vnímanie na rozdielne vedecké témy a tiež
zmeny, ktorými prešli počas projektových aktivít.

Konkrétne ciele
1. Vyvinúť IKT-založenú hodnotiacu metódu na vyučovanie vedy
vysokoškolákom, ktorá by v budúcnosti mohla byť aplikovateľná pre
akúkoľvek vzdelávaciu aktivitu, potenciálne na všetkých úrovniach
vzdelávania.

2. Zlepšiť vedomosti o spoločenskom osvojení vedy vysokoškolákmi
naprieč EÚ o špecifických témach s výrazným sociálnym vplyvom:
klimatická zmena, očkovanie, užívanie doplnkovej a alternatívnej
medicíny a geneticky modifikované potraviny.

3. Analyzovať regionálne, rodovo súvisiace a kultúrne rozdiely
vysokoškolákov v súvislosti so spoločenským osvojením si vedy.
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