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Mówiąc dokładniej, Persist_EU ma na celu oszacowanie

wartości szkolenia naukowego i edukacji studentów na

uniwersytetach podczas podejmowania osobistych decyzji

związanych z nauką, technologią, zdrowiem lub środowiskiem.

Poza tym Persist_EU rzuci nieco światła na to, które zmienne:

płciowe, kulturowe czy geograficzne odgrywają istotną rolę

w procesie kształtowania się przekonań i zawłaszczania

wiedzy naukowej studentów.

Aby osiągnąć te cele, w projekt zaangażowanych będzie 500

studentów z pięciu krajów europejskich. Wezmą udział

w ankietach, warsztatach i innych działaniach.

Rezultaty projektu

Ten innowacyjny i inspirujący projekt zapewni dwa główne

produkty.

1. Opracowanie narzędzia ICT mającego na celu ocenę, w jaki

sposób opinie studentów uniwersytetu na temat

szczepionek, leków uzupełniających i alternatywnych,

zmian klimatycznych i organizmów genetycznie

zmodyfikowanych można przekształcić po udziale

w sesjach szkoleniowych dotyczących metody naukowej

i wykorzystania danych epidemiologicznych.

2. Opracowanie książki online, która podsumuje analizowane

zmiany generowane w opinii studentów, zastosowaną

metodologię i ogólne wyniki projektu. Książka będzie

szeroko dostępna za pośrednictwem strony internetowej

projektu w języku angielskim, hiszpańskim, portugalskim,

niemieckim, polskim, włoskim i słowackim.

Organizacje partnerskie pracują już nad opracowaniem

pierwszego produktu, który będzie dostępny pod koniec roku.

W dniu 13 grudnia 2018 r. w ramach projektu odbyło się

pierwsze spotkanie Persist_EU w House of the Science

w Walencji (Hiszpania). Konferencja, której gospodarzem był

Uniwersytet w Walencji, była doskonałą okazją do zebrania

przedstawicieli wszystkich instytucji partnerskich i omówienia

kwestii związanych z przyszłym rozwojem projektu, w tym jego

potencjalnym wpływem oraz wytycznymi dotyczącymi udanego

zarządzania i procesu pracy.

Partnerstwo Persist_EU

Partnerstwo to składa się z partnerów wybranych z sześciu

różnych krajów europejskich (Włochy, Hiszpania, Polska,

Słowacja, Niemcy i Portugalia) oraz z różnych sektorów, w tym

uniwersytetów, firm prywatnych skupionych na szkoleniach,

ośrodkach badawczych i instytucjach szkolnictwa wyższego.

Persist_EU “Knowledge, 
beliefs and perceptions about 
science of European students”

Spotkanie inaugurujące projektO projekcie

Persist_EU to nowy projekt

wspierany przez Komisję Europejską

w ramach programu Erasmus +.

Projekt koncentruje się na źródle

poglądów i przekonań studentów na

temat zagadnień naukowych, które

mają wielkie znaczenie dla

przyszłości UE.

Erasmus + 2018-1-ES01-KA0203-050827

Zapraszamy do śledzenia naszego projektu na Facebook-u 
i Twitterze:

https://www.facebook.com/PersistEU/

https://twitter.com/Persist_EU

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. 
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja 

Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość 
merytoryczną.

https://www.facebook.com/PersistEU/
https://www.facebook.com/PersistEU/
https://twitter.com/Persist_EU

