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A PARRISE Konzorcium
A PARRISE egy m ultidiszciplináris konzorcium,
m elynek az a célja, hogy összekapcsolja a tanárok,
a tanárképzéssel foglalkozók és az oktatáskutatók
tevékenységét 18 intézm ényben, 11 országban.
A konzorcium tagjai széles körű szakismeretekkel
rendelkeznek a term észettudományok felfedezés
alapú oktatásában, a társadalmat foglalkoztató
tudom ányos kérdések iskolai feldolgozásában és
m indezek m egjelenítésében a pedagógusképzésben és továbbképzésben.

PARRISE magyar munkacsoport
Dr. Király Andrea tém avezető
Eötvös Loránd Tudom ányegyetem
TTK, Term észettudományi Kom m unikáció és
UNESCO Multim édiapedagógia Központ
E: kiraly.andrea@ttk.elte.hu
T: +36 1 372 2500 / 6729
F: +36 1 372 2948
Web: http://edutech.elte.hu

Főbb résztvevők: Egyed László, Dr. Juhász András,
Dr. Kárpáti Andrea és Dr. Tél Tam ás.

www.parrise.eu

A fiatalok érdeklődésének felkeltése a
Felelős Kutatás és Innováció (RRI) iránt a
Természettudományok Felfedezés
Alapú Oktatása (IBSE) segítségével
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A Társadalmat Foglalkoztató
Tudományos Kérdések
Felfedezés Alapú Tanulása
(SSIBL)

A PARRISE projekt
Európa országainak közös célja, hogy a
társadalom érdeklődjön a term észettudományos
eredm ények iránt, m ert ez teszi lehetővé,
hogy az állam polgárok a Felelős Kutatás és
Innováció (RRI) m odellje alapján bekapcsolódjanak a tudom ányos kutatás és innováció
folyam atába. Ehhez a dem okratikus oktatási
tartalom hoz két, az iskolákban gyakran különkülön alkalm azott pedagógiai m egközelítés
egyesítésére van szükség: a Term észettudomány
Felfedezés Alapú Oktatásának (IBSE – Inquiry
Based Science Education) és a Társadalm at
Foglalkoztató Tém ák Tárgyalásának m ódszereire.
Ezt az egyesített m egközelítést nevezzük a
Társadalm at Foglalkoztató Tudom ányos
Kérdések Felfedezés Alapú Oktatásának (SSIBL –
Socio-Scientific Inquiry-Based Learning).

Ez az oktatási m ódszer a társadalm at foglalkoztató kérdések és az ezekhez kapcsolódó
tudom ányos ism eretek összekapcsolásával
elősegíti a dem okratikus polgári m agatartás
kialakulását. A PARRISE projekt átfogó célja,
hogy ezen a téren összegyűjtse és m egossza az
európai jó gyakorlatokat, és tananyagokat,
oktatási eszközöket és szakmai továbbképzési
tanfolyam okat fejlesszen ki a term észettudom ányos tárgyak oktatói szám ára az SSIBL
m egközelítés alapján.
A projekt a legújabb IBSE m ódszerekre épít, és
segíti ezek átültetését az oktatás gyakorlatába.

A projekt hatása

A PARRISE konzorcium

A PARRISE irányt m utat azoknak a tanároknak és
tanárképzéssel foglalkozó szakembereknek, akik
segítséget szeretnének kapni abban, hogy
hogyan lehet tárgyalni a társadalm at foglalkoztató
kérdéseket az IBSE oktatási m ódszereivel. A
projekt során a résztvevők összegyűjtik, értékelik
és szám os m odullal kiegészítik a rendelkezésre
álló tanártovábbképző programokat. Új m odulokat
fejlesztenek ki az inform ális oktatás különböző
helyszíneihez, például a tudom ányos és m űszaki
kiállítások és élm ényközpontok számára.

www.parrise.eu

A PARRISE projekt
kitűzött céljai
Átfogó oktatási keretprogram létrehozása a

Társadalmat Foglalkoztató Tudományos
Kérdések Felfedezés Alapú Oktatásához
(SSIBL) form ális és informális oktatási
környezetben.

Az SSIBL keretrendszert bemutató példák és
jó gyakorlatok keresése.

Term észettudományt oktató tanárok,
tanárképző szakemberek, tudom ánykom m unikátorok és oktatáskutatók
nem zetközi közösségének kiépítése az
SSIBL jó gyakorlatának alkalm azására.

Az SSIBL kom petencia kifejlesztése a
term észettudományokat oktató európai
általános- és középiskolai tanárok és
tanárképző szakemberek körében.

A tananyagok és a jó gyakorlat közzététele,
terjesztése a PARRISE w eboldalon, digitális
és nyom tatott publikációkban, nem zeti és
nem zetközi hálózatok által szervezett online
és szem élyes találkozókon.

A tökéletesített SSIBL anyagokat használó
oktatók tapasztalatainak m egosztása leendő
és m ár a pályán lévő tanárokkal.

