We’ve offered the Raleigh community
space-saving solutions for the past 10
years. We recommend Northwind Traders
to anyone who will listen to us. They helped
us reclaim over 700 square feet of our
house!” - Annie D. Balitmore
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PARRISE är ett m ultidisciplinärt konsortium vars
syfte är att underlätta nätverksaktiviteter bland lärare,
lärarutbildare och forskare i utbildningsvetenskap. I
konsortiumet ingår 18 universitet från 11 olika länder.
Medlem marna i konsortiet är experter på
undersökande arbetssätt och på att arbeta m ed
sam hällsfrågor m ed naturvetenskapligt innehåll i
lärarutbildning.
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Om PARRISE
Ett gem ensamt m ål i hela Europa är att skapa
ett naturvetenskapligt allm änbildat sam hälle,
som gör det m öjligt för m edborgarna att delta i
forsknings- och innovationsprocesser (RRI).
Detta kräver en utbildning i dem okratiskt
m edborgarskap, i vilket två olika
utbildningsbegrepp som ofta ses som
oberoende av varandra är integrerade:
undersökande arbetssätt (IBSE) och
sam hällsfrågor m ed naturvetenskapligt innehåll
(SSI). Detta integrerade synsätt har vi benäm nt
undersökande arbetssätt i sam hällsfrågor m ed
naturvetenskapligt innehåll (SSIBL).

Detta utbildningssätt gynnar ett dem okratiskt
m edborgarskap genom att integrera
sam hällsfrågor m ed relaterad naturvetenskaplig
kunskap. Det övergripande syftet m ed PARRISE
är att sam la in och dela existerande goda
exem pel i Europa och utveckla lärandeverktyg
sam t lärarutbildning för lärare i naturvetenskap
baserat på SSIBL.
Projektet kommer att bygga på kunskaper om
utbildning och fortbildning i undersökande
arbetssätt för att kunna främ ja
im plem enteringen av undersökande arbetssätt i
undervisningen.

www.parrise.eu

Mål för PARRISE
Leverera ett övergripande
utbildningsram verk för SSIBL för form ella
och inform ella lärandem iljöer.

Identifiera goda exem pel där SSIBLram verket kommer till uttryck.

Bygga nationsövergripande nätverk som
består av lärare och lärarfortbildare i
naturvetenskap,
vetenskapskommunikatörer,
läroplansexperter och experter på
m edborgarutbildning för att kunna
im plem entera undervisning i SSIBL.

Utveckla kom petens i SSIBL bland lärare
och lärarutbildare i grundskola,
gym nasieskola och högre utbildning i
Europa.

Sprida resurser och goda exem pel genom
PARRISE-hem sidan, digitala och tryckta
publikationer sam t genom ansikte m ot
ansikte-kurser som ges både av nationella
och internationella nätverk.

PARRISE-konsortiet

Utvärdera utbildarnas fram gång i att arbeta
m ed SSIBL-m aterial i lärarutbildning och
lärarfortbildning.

