Denne publikation udspringer af DESIREprojektet, et initiativ, der har udviklet et sæt
af anbefalinger og good practices for at lette
udbredelsen af projektresultater indenfor
naturfagsundervisning Europa.
Formålet er at give lærere og andre aktører
indenfor formel og uformel naturfagsundervisning
en indsigt og vejledning i, hvordan de bedre kan
udbrede og udnytte projektresultater.
Projektet blev udført af et europæisk konsortium bestående af
European Schoolnet, INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione
per l’Innovazione e la Ricerca Educativa), Universitat Autònoma de
Barcelona, Danish Science Factory og Ecsite (Det Europæiske Netværk af
naturfagscentre og museer) og ﬁnansieres af Kommissionens program for
livslang læring (DG for Uddannelse og Kultur).

DESIRE-projektet er blevet ﬁnansieret med støttefra den Europæiske Unions program for livslang læring. Dette dokument afspejler
udelukkende forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for evt. brug af de deri indeholdte oplysninger.
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DESIRE-projektet har udgivet en vejledende guide og
værktøjskasse «Reach Out» til at udbrede resultater
af naturfagsprojekter. ”Reach Out” kan hjælpe dig
som leder eller koordinatorer indenfor formelle og
uformelle læringsmiljøer i naturfagsundervisning med
at vække interessenters interesse i resultaterne af dine
naturfagsprojekter.

I korte træk kan vejledningen:
Hjælpe dig til at forstå din målgruppe bedre.
Give dig mulighed for at se på dine formidlings- og
udbredelsesstrategier med nye øjne.
Give dig viden om, hvordan du bedst muligt formidler
resultater og informationer til din målgruppe.

DESIRE-projektet viser, hvordan forskellige aktører kan bidrage til at
udvikle naturfagsundervisning i Europa.
Fra 2011 til 2013 har lærere, projektledere, videnskabsformidlere og
beslutningstagere i Europa været inddraget i en undersøgelse af, hvordan
nye projektresultater indenfor naturfagsundervisning kan komme lærere og
andre aktører til gode på en mere eﬀektiv måde end i dag.
DESIRE-projektet har identificeret de væsentligste forhindringer,
støttetiltag og good practices, og disse findes i udgivelsen «Reach
Out». «Reach Out» tilbyder konkrete værktøjer til formidling
og udbredelse af viden om naturfagsundervisning til lærere,
projektledere, videnskabsformidlere og beslutningstagere
og anbefalinger til, hvordan de kan være med til at udvikle
undervisningen i naturfag i Europa.

Give dig værktøjer til at integrere resultater for at opnå
ønskede politiske målsætninger.
Give dig praktiske råd baseret på erfraringer fra lærere og
andre aktører indenfor naturfagsundervisning i Europa.
Erfaringer fra eksisterende europæiske og nationale
initiativer og tjenester.

Find DESIREs udgivelse ”Reach Out” online:

http://desire.eun.org/publications

