
ukončila fáza IO1. Fáza pozostávala z online platformy pre

zhodnotenie vedeckej gramotnosti a kvality vedeckej výučby.

Nástroj obsahuje rôzne dotazníky o štyroch témach, ktoré

merajú presvedčenia, poznatky, vnímanie a dôveru

študentov.

Nástroj umožňuje rýchlu analýzu odpovedí, čím urýchľuje

zlepšovanie vedeckej gramotnosti.

Kde sa nachádzame?

Fáza IO2 (štandardné indikátory pre osvojovanie vedy) je vo

vývoji. Konzorcium pracuje na knihe obsahujúcej výsledné

analýzy a diskusie o projektových aktivitách. Kniha bude

dostupná zadarmo na webstránkach projektových partnerov.

Čo je nové v projekte?

Počas posledných mesiacov sa dosiahlo niekoľko cieľov, ako

napríklad vznik webstránky po ukončení fázy IO1. Partneri sa

stretli na medzinárodnom stretnutí, kde zhodnotili vývoj

projektu a navrhli vedecké kempy.

Projektové stretnutie v Lisabone (November 2019)

Persist_EU je projekt zameraný na

vnímanie a presvedčenia

vysokoškolákov o vede, technike,

zdraví a životnom prostredí, a ich

význame v budúcom vývoji

Európskej únie.

Čo sa urobilo?

Po deviatich mesiacoch práce sa
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Počas stretnutia bol zhodnotený aj IKT nástroj, ako aj

sprievodné aktivity k nástroju.

• Vedecké kempy

Vedecké kempy sú diskusie o klimatickej zmene,

očkovaní, GMO a doplnkovej a alternatívnej medicíne,

ktorých sa zúčastní 500 európskych vysokoškolákov.

Diskusie budú rozdelené do dvoch dynamických častí: v

prvej študenti získajú informácie z vybraných videí a z

diskusií s odborníkmi, a potom budú diskutovať a

zhodnocovať argumenty ku každej téme.

V januári 2020 sa v Taliansku na University of Bergamo

uskutočnil pilotný vedecký kemp. Ostatné vedecké

kempy sa mali uskutočniť medzi marcom a májom 2020,

avšak kvôli pandémii COVID-19 boli tieto aktivity

odložené.
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Druhé medzinárodné stretnutie, zorganizované

portugalským partnerom, sa uskutočnilo 18. novembra

2019 v Portugalsku na Inštitúte sociálnych vied na

University of Lisbon.

Všetci partneri mali jedného alebo dvoch zástupcov, aby

mohli zhodnotiť vývoj projektu a budúce aktivity.

Videá z vedeckého kempu v Bergame si môžete pozrieť tu

.
Ďalšie kroky

• Partneri reorganizujú vedecké kempy, aby sa mohli

uskutočniť ešte tento rok.

• Všetci partneri pracujú na dokončení fázy IO2.

Partneri projektu

Pozývame vás sledovať novinky z projektu Persist_EU na našich
účtoch na Facebooku, Twitteri a Instagrame!

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

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

