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Presnejšie povedané, Persist_EU si kladie za cieľ stanoviť hodnotu

vedeckého vzdelávania a vzdelávania študentov vysokých škôl pri

vytváraní osobných rozhodnutí týkajúcich sa vedy, techniky, zdravia

alebo životného prostredia.

Okrem toho Persist_EU tiež ukáže, aké rodové, kultúrne alebo

geografické premenné zohrávajú dôležitú úlohu v procese

vytvárania presvedčenia a prijímania vedeckých poznatkov v

myslení študentov.

Na dosiahnutie týchto cieľov sa do projektu zapojí 500

vysokoškolských študentov z piatich európskych krajín

prostredníctvom účasti na prieskumoch, workshope a iných

aktivitách.

Výstupy projektu

Tento inovatívny a inšpirujúci projekt prinesie dva hlavné výstupy.

1. Vypracovanie nástroja IKT zameraného na posúdenie toho, ako

by sa názory študentov vysokých škôl o očkovacích látkach,

doplnkových a alternatívnych liekoch, klimatických zmenách a

geneticky modifikovaných organizmoch mohli zmeniť po účasti na

tréningových stretnutiach o vedeckej metóde a použití

epidemiologických údajov.

2. Vývoj online publikácie, ktorá zhŕňa analyzované zmeny vytvorené

podľa názoru študentov vysokých škôl, použitú metodiku a

všeobecné výsledky projektu. Kniha bude široko dostupná

prostredníctvom webových stránok projektu v angličtine,

španielčine, portugalčine, nemčine, poľštine, taliančine a

slovenčine.

Partnerské organizácie už pracujú na vývoji prvého výstupu, ktorý

bude k dispozícii do konca roka.

Konzorcium projektu uskutočnilo 13. decembra 2018 prvé stretnutie

Persist_EU v Dome vedy vo Valencii (Španielsko). Hostiteľská

univerzita vo Valencii predstavovala vynikajúcu príležitosť

zhromaždiť zástupcov všetkých partnerských inštitúcií a diskutovať

o otázkach súvisiacich s budúcim vývojom projektu vrátane jeho

možného vplyvu a usmernení pre úspešný manažment a pracovný

proces.

Partneri Persist_EU

Partnerstvo sa strategicky skladá z partnerov zo šiestich

európskych krajín (Taliansko, Španielsko, Poľsko, Slovensko,

Nemecko a Portugalsko) a z rôznych sektorov vrátane univerzít,

súkromných firiem zameraných na odbornú prípravu, výskumné

centrá a inštitúcie vyššieho vzdelávania.

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

Prvé stretnutie projektových partnerovO projekte

Persist_EU je novým projektom

podporeným Európskou komisiou v

rámci programu Erasmus+. Projekt sa

koncentruje na základy vnímania a

presvedčenia univerzitných študentov o

vedeckých javoch, ktoré majú značný

význam pre budúcnosť EÚ.

Erasmus + 2018-1-ES01-KA0203-050827

Pozývame vás sledovať náš projekt na Facebooku a Twitteri:

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

https://twitter.com/Persist_EU

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie. Publikácia 
predstavuje názory autorov,  Európska komisia nie je zodpovedná za ich obsah. 
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