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Euro4Science 2.0 
Prezentacja 

 

 

Europejska sieć nauk sądowych w dziedzinie edukacji połączy wszystkie szkoły i 
nauczycieli za pomocą narzędzia Forensic Sciences Toolbox. 

 Treningi dla nauczycieli i regionalne ośrodki (hubs)  
 Od regionalnego ośrodka do „Punktu aktywnego”  
 Platforma do nawiązywania współpracy  

 www.euro4science.eu 

         

Euro4Science 2.0 jest kontynuacją i rozwinięciem założeń projektu 
Euro4Science. Kierujemy się mottem CSI, poprzez kreatywne zastosowanie 
przypadków przestępczości, które są inspiracją do tworzenia wyzwań, które 
uczniowie mogą rozwiązać za pomocą technik takich jak analiza grupy krwi, 
ucząc się matematyki, chemii i innych przedmiotów opartych o STEM w 
aktywny i ekscytujący sposób. Euro4Science 2.0 rozszerza i udoskonala 
narzędzie Forensic Science Education Tool z materiałami i działaniami dla 
nauczycieli i uczniów, w tym z działaniami związanymi ze środowiskiem, 
zdrowiem i obywatelstwem. 

Zestaw narzędzi do nauki kryminalistyki składa się z 
pudełka z materiałami do eksperymentów (zajęć), 
obsługiwanego przez Przewodnik dla nauczycieli i 
przewodnik dla uczniów.  

Jest on dostępny w 6 językach (EN, PT, BG, PL, GR i 
TK) i został zaprojektowany z myślą o 
wykorzystywaniu przez uczniów w klasie pod 
nadzorem nauczyciela. Setki zestawów Przybornika 
będą produkowane i dystrybuowane przez szkoły w 
całej Europie. 

Jeśli jesteś nauczycielem i ty lub twoja szkoła 
jesteście zainteresowani zdobyciem Zestawu 
narzędzi i szkoleniem na temat ich wykorzystania, 
prosimy o kontakt.  

Dowiedz się więcej o przyborniku (tutaj). 

 

 

Główne działania Euro4science 2.0 obejmują: 

 Udoskonalenie zestawu narzędzi do nauki kryminalistyki poprzez dodanie 
nowych działań i biblioteki wideo z pokazami na żywo, jak rozwiązać 
proponowane działania; 

 Szkolenie setek nauczycieli w Portugalii, Polsce, Bułgarii, Grecji, Turcji i 
Wielkiej Brytanii, aby mogli korzystać z zestawu narzędzi i szkolić w tym 
celu kolejnych nauczycieli; 

 Stworzenie Europejskiej Sieci Nauk Sądowych w Edukacji, z "Punktami 
aktywnymi" przygotowanymi do szkolenia nauczycieli w zakresie 
korzystania z Zestawu narzędzi; 

 Organizowanie festiwali naukowych z zakresu medycyny sądowej w 
różnych krajach, a także międzynarodowe sympozjum kryminalistyki.  

Główne rezultaty projektu: 

 Zestaw narzędzi edukacyjnych z zakresu medycyny sądowej 
(Forensic Science Educational Toolbox) 

 Biblioteka wideo i kanał na YouTube 
 Podręcznik do edukacji w zakresie medycyny sądowej (Forensic 

Science Educational Book) 

 Europejska Sieć Nauk Sądowycz w Edukacji 

http://www.euro4science.eu/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=i9F8MvoqBk0

