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Euro4Science 2.0
Представяне

Основните дейности на Euro4science 2.0 включват:
Подобряване на инструментариума за криминалистично обучение, чрез добавяне
на нови дейности и видео библиотека с демонстрации на живо, за това как да се
решат предложените задания;
Обучение на стотици учители в Португалия, Полша, България, Гърция, Турция и
Великобритания, за да могат да използват инструментариума и сами да обучават
още учители за тази цел;
Създаване на Европейска мрежа за съдебни науки в областта на образованието,
като "HOTSPOT-ове", подготвени да обучават учителите за използването на
инструментариума;
Организиране на фестивали по Криминалистика в различни страни, както и
международен симпозиум за Криминалистика.
Основните резултати от проекта са:

Euro4Science 2.0 е продължение на проекта Euro4Science. Ние използваме
мотото на CSI при случаи на престъпления, за да създадем предизвикателства, които
студентите могат да решат с помощта на техники като анализ на кръвни проби,
докато учат математика, химия и други предмети, базирани на STEM по активен и
вълнуващ начин. Euro4Science 2.0 ще разшири и подобри инструментариума за
криминалистично обучение с материали и дейности за учители и ученици,
включително дейности, свързани с околната среда, здравето и гражданството.

Криминалистичен образователен инструментариум
Видео библиотека и канал в YouTube
Ръководства за криминалстично обучение
Европейска мрежа за Криминалистика в образованието

Криминалистичният инструментариум за обучение се
състои от кутия с материали за експерименти
(дейности), както и Ръководство за учители и
Ръководство за ученици. Преведен е на шест езика (EN,
PT, BG, PL, GR и TK) и е предназначен за използване от
ученици в часовете, под ръководството на учителите.
Стотици единици от Инструментариума ще бъдат
произведени и разпространени в училища от цяла
Европа.
Ако сте учител и вие или вашето училище се
интересувате от получаването на Инструментариума,
както и да ви се проведе обучение за това как да го
използвате, моля свържете се с нас. Научете повече за
Инструментариума (тук).

Европейската Мрежа за криминалистика в образованието ще свързва всички училища и
учители използващи Криминалистичния образователен инструмантариум.
Обучение за учители и “Регионални Hub-ове”
От Hub до Hotspot
Платформа за Мрежата
www.euro4science.eu

