
fazie (IO1), który polega na opracowaniu platformy internetowej

do oceny umiejętności nauki po szkoleniu. Pozwoli to

przyspieszyć cykl edukacyjny związany z literaturą naukową,

umożliwiając tym samym wprowadzenie zmian w krótszym

czasie. Platforma będzie narzędziem wielokrotnego użytku,

dostępna w 6 językach (angielskim, hiszpańskim, niemieckim,

włoskim, polskim i słowackim), dostosowywana do potrzeb

nauczycieli i badaczy. IO1 ma również na celu stworzenie

platformy dla nauczycieli i naukowców do porównywania opinii

słuchaczy, w celu oceny ich różnic w stosunku do omawianych

tematów.

Co nowego w projekcie?

W ostatnich miesiącach osiągnęliśmy m.in.:

• Spotkanie szkoleniowe LTTA

• Strona projektu oraz prace nad platformą

development

Persist_EU ma na celu oszacowanie

wartości kształcenia naukowego i

edukacji studentów uniwersytetu

przy podejmowaniu osobistych

decyzji związanych z nauką,

technologią, zdrowiem lub

środowiskiem.

Gdzie jesteśmy?

Projekt jest obecnie w pierwszej

Erasmus + 2018-1-ES01-KA0203-050827

Podczas seminarium przeprowadzono szereg warsztatów,

podczas których uczestnicy omawiali każdy z tematów i

dzielili się różnymi pomysłami, aby pod koniec tygodnia

wypracować wspólne stanowisko na tematy, które zostaną

uwzględnione w projekcie dotyczące zmian klimatycznych,

stosowania szczepionek, terapii alternatywnych /

uzupełniających oraz problemów fitosanitarnych

(stosowanie GMO i pestycydów).

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

Biuletyn – Druga edycja - Czerwiec 2019

W dniach 27–31 maja w siedzibie jednostki naukowej ds.

Kultury i innowacji Uniwersytetu w Walencji odbyło się 5-

dniowe seminarium szkoleniowe. Podczas wydarzenia

koordynowanego przez ScienceFlows przedstawiciele

każdego kraju partnerskiego spotkali się, aby

zaprojektować narzędzie ICT, które pozwoli na ocenę

zmian w wiedzy, percepcji, przekonaniach i zaufaniu

studentów. Ponadto w ramach działania szkoleniowego

będącego częścią treści projektu, omówiono i uzgodniono

pozostałe działania.

Projekt Persist ma już aktywną, oficjalną stronę

(www.persist.erasmus.site). Danmar Computers,

partner odpowiedzialny za stronę, rozpoczął prace nad

narzędziem oceny, zgodnie ze specyfikacjami

wypracowanymi w ramach seminarium szkoleniowego.

Następne kroki

• Partnerzy pracują nad organizacją zajęć ze studentami,

które odbędą się na początku 2020 roku.

• Kampania rekrutacyjna studentów rozpocznie się we

wrześniu 2019 roku.

Project’s Partnership

Zapraszamy do śledzenia postępów w naszym projekcie w mediach
społecznościowych:

www.facebook.com/persistEU/
www.twitter.com/Persist_EU
www.instagram.com/persist_eu

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

