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METODOLOGIA
L'educació sembla tindre menys influència sobre la
formació de les percepcions, actituds i creences en
temes relacionats amb la ciència que dʼaltres factors,
especialment, el boca-orella.

El projecte PERSIST_EU “Knowledge, beliefs and
perceptions about science of European students” va a
desenvolupar una eina permetrà avaluar la qualitat de
la formació de base científica de lʼalumnat universitari i
determinar com la seua visió respecte a certs temes
científics o la presa de decisions, principalment en
matèria de salut, pot variar amb una formació
específica.

RESULTATS
I CONCLUSIONS

Canvi climàtic Vacunes

Medicines 
complementàries
i alternatives

Organismes genèticament 
modificats

1. Dissenyar una APP que permeta mesurar canvis en les
opinions de lʼalumnat després dʼuna activitat formativa.
FASE ACTUAL
2. Validació de lʼeina TIC. Principis de 2020

500 estudiants

Qüestionari on-line

Els resultats dʼaquest projecte ajudaran la
comunitat educativa a dissenyar plans de formació i
educació més efectius i avaluar-los de manera
ràpida i immediata mitjançant la TIC dissenyada.

Qüestionari on-line

Eina TIC disponible on-line per a la seua
descàrrega gratuïta I apta per a ser
adaptada segons les necessitas des
educadors o investigadors.

Llibre digital amb la metodololgia, els
resultats, les anàlisis I la discussió de les
dades derivades de les activitats del
projecte. Disponible per a la seua
descàrrega gratuïta. Seminari, xerrada...

Podeu seguir lʼevolució del projecte al Facebook,
Twitter i a la nostra pàgina web.

https://www.facebook.com/persistEU

https://persist.Erasmus.site

@Persist_EU
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