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Euro4Science 2.0 

Sunum 

 

 

Eğitimde Adli Bilimler Ağı, Adli Bilimler Araç Kutusu'nu kullanarak tüm okulları ve öğretmenleri birbirine 

bağlayacaktır. 

 Öğretmen eğitimleri “Bölgesel hublar” 

 Hublardan hotspotlara 

 Çalışma ağı platformu 

www.euro4science.eu 

 

Euro4Science 2.0 daha once yürüttüğümüz Euro4science isimli projenin devamı 

niteliğindedir. Öğrencilerin matematik, kimya ve diğer dersleri aktif ve heyecan verici 

biçimde öğrenirken kan testi analizi gibi teknikleri kullanarak çözebilecekleri problemler 

için adli olaylar ile ilgili “CSI” sloganı kullanmaktayız. Proje kapsamında 

çevre, Sağlık Vatandaşlık konularını içeren aktiviteler ile genişleteceğiz ve iyileştireceğiz 

Ayrıca tasarlanan aktivitelerin nasıl çözüldüğünü gösteren 

canlı sunumların olacağı bir video kütüphanesine sahip 

olacağız.Portekiz, Polonya, Bulgaristan, Yunanistan, 

Türkiye ve İngiltere’de yüzlerce öğretmen eğiteceğiz, 

böylece eğitim alan öğretmenlerimiz tasarladığımız araç 

kutusunu kullanabilecek ve bu amaçla daha fazla öğretmen 

eğitimini gerçekleştirebilecekler.  

Bir öğretmenseniz ve siz veya okulunuz Araç Kutusu'nu 

edinmekle ve bunun nasıl kullanılacağı hakkında eğitim 

almakla ilgileniyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. 

Araç kutusu hakkında daha fazla bilgi edinin 

 

Euro4science 2.0’ın temel faaliyetleri şunlardır : 

 Yeni aktivitelerin ve bu aktivitelerin nasıl çözüldüğünü gösteren canlı gösterimlerin yer aldığı 

video kütüphanesinin eklenmesi ile Adli Bilim Eğitim Araç Kutusu’nun geliştirilmesi, 

 Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan, Polonya, İngiltere ve Türkiye’de yüzlerce öğretmene eğitim 

verilmesi ve böylece bu kişilerin Araç Kutusunu kullanabilir ve bu amaçla daha fazla öğretmene 

eğitim verebilir hale geçmeleri, 

 Öğretmenlere eğitim verebilecek ve bu eğitimi almış kişilerden oluşan bir “Adli Bilimler Avrupa 

Ağı” kurulması 

 Çeşitli ülkelerde Adli Bilim Festivalleri organize edilmesi ve bunun yanı sıra Adli Bilim Eğitimi 

ile ilgili uluslararası sempozyum düzenlenmesi 

Üretilen ana çıktılar: 

 Adli Bilim Eğitim Araç Kutusu 

 Video Kütüphanesi ve YouTube kanalı 

 Adli Bilim Eğitim Kitabı 

 Eğitimde Adli Bilim Avrupa Ağı 
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