
(IO1). Rezultat ten, składa się z platformy internetowej do

oceny umiejętności w zakresie nauk ścisłych oraz do oceny

umiejętności po szkoleniu. Narzędzie składa się

z kwestionariuszy dotyczących czterech tematów, które

testują wiedzę, przekonania i postrzeganie użytkowników.

Narzędzie pozwala na szybką analizę odpowiedzi,

poprawiając przy tym umiejętności czytania i pisania

w zakresie nauk ścisłych.

Gdzie jesteśmy?

Obecnie trwają prace nad IO2 (zestaw standardowych

wskaźników pomocnych przy prezentowaniu wyników).

Pracujemy nad książką, która podsumuje analizowane

zmiany i ogólne wyniki projektu. Będzie ona dostępna za

darmo na stronie internetowej projektu.

Co nowego w projekcie?

W ciągu ostatnich kilku miesięcy, stworzono stronę

internetową i ukończono IO1. Partnerzy spotkali się na

międzynarodowym spotkaniu aby omówić dalsze kroki

w projekcie i zaprojektować warsztaty naukowe.

Spotkanie w Lizbonie, listopad 2019r.

Persist_EU to projekt, który

koncentruje się na źródle poglądów

i przekonań studentów na temat

zagadnień naukowych, które mają

wielkie znaczenie dla przyszłości UE.

Co zostało zrobione do tej pory?

Po dziewięciu miesiącach, została

zakończona pierwsza faza projektu

Erasmus + 2018-1-ES01-KA0203-050827

Podczas spotkania partnerzy ocenili narzędzie ICT oraz

jego działania w zakresie walidacji, a także ustalili dalsze

działania w projekcie.

• Warsztaty Naukowe

Warsztaty Naukowe to debaty na temat zmian

klimatycznych, szczepionek, GMO i medycyny

alternatywnej. W warsztatach uczestniczy 500 studentów

z pięciu krajów europejskich. Podzielone są one na dwie

części: pierwsza to filmy video i wypowiedzi ekspertów

w tej dziedzinie, a druga to otwarta debata, podczas

której zostaną omówione poszczególne tematy.

W styczniu 2020r. we Włoszech, odbyły się warsztaty

naukowe zorganizowane przez Uniwersytet w Bergamo.

Pozostałe wydarzenia miały odbyć się w okresie marzec –

maj 2020r., jednak z powodu pandemii COVID-19

wydarzenia te zostały przełożone na późniejszy termin.
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Drugie Międzynarodowe Spotkanie odbyło się 8 listopada

2019r. w Portugalii. Zostało ono zorganizowane przez

portugalskiego partnera w Instytucie Nauk Społecznych

Uniwersytetu Lizbońskiego.

Partnerzy podczas spotkania analizowali ewolucje projektu

i przyszłe zadania.

Filmy z warsztatów szkoleniowych w Bergamo możesz zobaczyć tutaj .

Następne kroki

• Partnerzy zorganizują Warsztaty Naukowe które

odbędą się jeszcze w tym roku.

• Wszyscy partnerzy pracują nad zakończeniem IO2.

Partnerzy projektu

Zapraszamy do śledzenia naszego projektu na Facebooku,
Twitterze oraz na Instagramie!

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

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści,

które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta 

do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

https://www.facebook.com/PersistEU/
https://www.youtube.com/user/ObservaScience

