
(IO1), pozostávajúcej z vývoja online platformy na

zhodnotenie vedeckej gramotnosti po školeniach. Tá umožní

urýchliť pokrok v školeniach zameraných na vedeckú

gramotnosť a umožní implementovať zmeny v krátkom čase.

Platforma bude viacnásobne použiteľná v 6 jazykoch

(anglicky, španielsky, nemecky, taliansky, poľsky, slovensky)

a prispôsobená potrebám učiteľov a výskumníkov. Fáza IO1

chce tiež poskytnúť platformu pre učiteľov a výskumníkov

pre porovnávanie vzoriek študentov a ich rozdielnych

postojov k diskutovaným témam.

Čo nové sa udialo v projekte?

V uplynulých mesiacoch sme dosiahli niekoľko cieľov!

LTTa seminár

• Stránka projektu and vývoja platformy

Persist_EU chce posúdiť vplyv

vzdelávania vedy na rozhodnutia

vysokoškolákov týkajúce sa vedy,

techniky, zdravia alebo životného

prostredia.

Kde sa teraz nachádzame?

V súčasnosti je projekt vo fáze

Erasmus + 2018-1-ES01-KA0203-050827

Uskutočnila sa séria workshopov, ktorých účastníci

diskutovali o preberaných témach a vymieňali si rôzne

myšlienky. Táto metodológia umožnila, že koncom týždňa

bol dohodnutý obsah IKT nástroja a vzdelávacích aktivít so

študentmi. Okrem toho účastníci získali poznatky o tom ako

adresovať vedecké témy, zahrnuté v vzdelávacích

aktivitách: klimatická zmena, očkovanie, alternatívna a

doplnková liečba a geneticky modifikované potraviny.
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V centrále Scientific Culture and Innovation Unit Univerzity

vo Valencii sa od 27. do 31. mája uskutočnil päťdňový

školiaci seminár, koordinovaný ScienceFlows. Stretnutia sa

zúčastnili zástupcovia každej partnerskej krajiny aby

spoločne navrhli IKT nástroj, ktorý umožní zhodnotenie

zmien vo vedomostiach, vnímaní a presvedčeniach

vysokoškolákov. Okrem toho boli navrhnuté školiace

aktivity, ktoré budú súčasťou projektu a budú slúžiť na

zhodnotenie ich vplyvu a dopadu.

MoreoverProjekt Persist už má funkčnú oficiálnu stránku

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

partner projektu poverený tvorbou stránky, začal s

návrhom a tvorbou nástroja podľa špecifík dohodnutých

počas semináru vo Valencii.

Nasledujúce kroky

• Partneri pracujú na organizácii aktivít so študentmi,

ktoré sa uskutočnia začiatkom roka 2020.

• Náborová kampaň študentov sa začne v septembri

2019.

Partneri projektu

Pozývame vás sledovať aktivity projektu Persist_EU na našom
Facebooku, Twitteri a najnovšie aj Instagrame!

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

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

