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Czwarty Biuletyn projektu SciFUN
Trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe w Łodzi
Trzecie spotkanie konsorcjum SciFun odbyło się w dniach 16-17 maja w Łodzi. Agenda
skupiła się na głównym rezultacie projektu- Zestawie Narzędzi: Uczenie Przedmiotów
Ścisłych Przyjemnością (Making Learning Science Fun), którego dokładna struktura
i zawartość zostały szczegółowo omówione podczas spotkania. Ponadto określono
także szczegółowy harmonogram działań dla sfinalizowania dwóch kolejnych
rezultatów: „O7: Program Rozwoju Zawodowego dla Nauczycieli (Curricula for
Teachers Professional Development)” and “O9: Pilotaż i studium przypadku”.

Odwiedziny w Mieście Kultury- EC1
Dodatkową atrakcją zorganizowaną przez partnera
z Łodzi- Uniwersytet Łódzki- była wycieczka do EC1 - starej
elektrowni z 1929r., która została zrewitalizowana
i przekształcona w Centrum Nauki i Techniki i swoje
oficjalne otwarcie będzie miała w grudniu 2017r.
Partnerzy projektu mieli okazję podpatrzeć wiele
interaktywnych stanowisk i gier opartych o eksperymenty praktyczne, co stanowiło
wspaniałą inspirację do dalszego rozwijania pomysłów
na lekcje przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem
cyfrowych technologii. Uniwersytet Łódzki zorganizował
także dwie wizyty dla studentów studiów
podyplomowych, którzy będą włączeni w pilotaż
zestawu narzędzi SciFun.
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Warsztaty SciFUN podczas Międzynarodowego Dnia Dziecka w Szkole
Podstawowej nr 5 w Lakatamia na Cyprze.
Z okazji Dnia Dziecka CARDET zorganizował i poprowadził warsztaty dla 3 klas szkoły
podstawowej. Wzięło w nich udział 66 uczniów w wieku 8-9 lat. Zarówno uczniowie
jak i nauczyciele mogli zapoznać się z projektem SciFun. Co więcej, uczniowie
identyfikowali części prostego obiegu elektrycznego i tworzyli swój własny
z dostępnych materiałów i narzędzi. Uczniowie mieli także okazję
poeksperymentować z programem „Wirtualne Laboratorium” oraz aplikacją “Energia
elektryczna i obwody”. Wszystkim bardzo podobało się wykorzystane narzędzi
elektronicznych do nauki takich zagadnień jak energia elektryczna.

Prezentacja projektu SciFUN na konferencji “IDPBC”
CARDET zaprezentował project SciFUN na konferencji międzynarodowej projektu
“Identity and Diversity Picture Book Collections” w czerwcu 2017r. Omówiono główne
założenia i cele projektu oraz zaprezentowano rezultaty, które udało się do tej pory
wytworzyć. Uczestnikom, złożonym z nauczycieli, dyrektorów szkół, psychologów,
rodziców i uczniów, rozdano ulotkę projektu i zachęcono do śledzenia dalszych
postępów na stronie internetowej dedykowanej projektowi.

