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Junior Science Cafè (JSC) og Moderne Fysikk
Går det an å undervise moderne fysikk som
en forskningsbasert Junior Science Café? Ja!
En vitenskapskafe er et møte hvor eksperter
møter publikum i en uformell sammenheng. I
CREAT-IT er det nysjerrige elever som har
undersøkt et spesifikt tema fra pensum som
inviterer til en vitenskapskafe.
En CREAT-IT workshop fant sted i Italia i
november i 2014, i forbindelse med
etterutdanningsseminarene “Forskningsbasert Moderne Fysikk”. Disse
seminarene var et samarbeid mellom FormaScienza, den nasjonale
Nuklearfysikk Institutttet og Universitetet i Roma La Sapienza. Et
resultat av CREAT-IT workshopen var at lærerne gjennomførte ideen om å
produsere en JSC om moderne fysikk med elevene sine.
Elever ved Papareschi VGS valgte å forske på temaet «quantum
teleportation». Etter veiledningen av lærerne Irene Cannata og Diana
Lorenzini, brukte elevene internett til å finne to eksperter som kunne svare på
spørsmålene de hadde om dette feltet. De valgte en ekspert i fysikk, professor
Fabio Sciarrino, fra Universitetet i Roma “La Sapienza”, og en filosof,
Dr. Angelo Cei, fra Universitetet i Roma Tre. Resultatet ble til en
vitenskapskafe (JSC) med tittelen “Does Teleportation Really Exist?!” .
Continued on page 4

CREAT-IT prosjektet presentert
i Beograd på konferanse
om nye teknologier i utdanning
Konferansen «Nye Teknologier i
Utdanning» ble holdt i Beograd, 27.
og 28.februar, 2015. Konferansen
gav støtte til både faglige og administrativt ansatte i skoler og universiteter i Serbia og den tilhørende
regionen, som en del av initiativet
om å modernisere utdanningen og
presentasjon av de mulighetene som
nye teknologier kan tilby.
Center for Promotion of Science (CPN) presenterte internasjonale
samarbeidsprosjekter som er baserte på innovative og kreative modeller i både
formell og uformell utdanning. Blant prosjektene som ble presentert var
CREAT-IT, som ett av de beste eksemplene på nye pedagogiske tilnærminger
innenfor online tjenester og nettverk-etablering.

Lunar Mission One
annonserte sitt
samarbeid med
CREAT-IT
Lunar Mission One, den
ambisiøse måneekspedisjonen, har annonsert sitt samarbeid med CREAT-IT i mai,
2015. Sammen skal disse to
initiativene
levere et
spennende program som har
som sitt mål å engasjere det
globale samfunnet i romvitenskap i månedene før World
Space Week i Oktober 2015.

Samfunnsengasjementet skal
baseres på to initiativer som
begge har Lunar Mission One
som t ema: En g lob al
filmskaper-og kunstnerkonkuranse, hvor barn og unge skal
inviteres til å levere korte
videoer eller andre visuelle
kunstformer; og «SkyLight»,
en Global Vitenskapsopera
basert
på
kreativ
naturfaglæring og samarbeid
mellom 35 land. SkyLight prosjektet skal skape en opera
basert på temaet kosmisk lys.
Operaen skal fremføres under
åpningen av World Space
Weeks internasjonalt program.
For mer informasjon om Lunar
Mission One, se:
www.lunarmissionone.com
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Besøk oss!
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“Naturfaglæring gjennom
Teater ”

www.creatit-project.eu

CreatIT.Project

twitter.com/creat_it

Kontakt
Oded Ben-Horin
Førsteamanuensis
Høgskolen Stord
Haugesund
oded.ben@hsh.no

Partnere
Stord/Haugesund
University College - HSH
(Norway)
Elinogermaniki Agogi
(R&D
Department) - EA
(Greece)
University of Exeter,
EXETER (UK)
Science View (Greece)
Forma Scienza (Italy)
CENTER FOR THE PROMOTION OF SCIENCE CPN (Serbia)
European Network
for Opera and Dance Education - RESEO
(Belgium)

Dette prosjektet har vært
finansiert med støtte fra
EU-kommisjonen. Denne
publikasjonen reflekterer
bare synet til forfatteren
(CREAT-IT Konsortium), og
kommisjonen kan ikke bli
holdt ansvarlig for eventuell
bruk av informasjonen.
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Greske elever gjennomførte sine teaterstykker og
studerte naturfag på en kreativ måte
“Naturfaglæring
Gjennom Teater” ble
implementert på en
vellykket helg i mai
2015,
der elevene
(11-17 år ved skoler i
Attica regionen i Hellas)
presenterte
sine
forestillinger. De hadde
blitt invitert til å
dramatisere pensumbaserte vitenskapelige
konsepter og kunnskap.
Elevene brukte en
fleksibel
dramatekst
som
kalles
f o r Beste fremføring: VGS Petroupoli
«Parallelle Verdener»,
som inneholder fem kapitler om biologi,
 Ekpaideftiria Giannopoulou
astronomi, og fysikk. Elevene ble
 VGS Zanneio Model Experimental
organisert I arbeidsgrupper (forfattere,
High School of Piraeus
skuespillere, musikere, dansere,
 VGS Protypo Experimental
videoprodusenter, kostymedesignere, og
Evangeliki High School of Smyrni
scenografiansvarlige), som fikk god
 Ungdosmmsskolen Protypo
støtte fra sine lærere og veiledere.
Experimental Secondary School
Minst en lærer i hver skole hadde ansvar
of Anavryta
for organiseringen. Lærerne hadde
 VGS Aghios Dimitrios
muligheten til å ta disse aktivitetene i
 VGS Aghia Varvara
bruk som en del av vanlig
 Italiensk Skole i Athen
skoleundervisningen i naturfag og eller
 Protypo Experimental Varvakeios
kunstfagene. Elevene fikk anledning til å
Secondary School
vise prosjektet til klubber i skolen
Etter at alle elevene hadde presentert
(dramaklubben, musikkklubben, osv).
forestillingene sine, vurderte et panel
Opplegget involverte rundt 500 elever
med
eksperter
(akad emikere,
fra 16 offentlige og private skoler:
naturfaglærere,
elever,
regissører,
 VGS Marathonas
skuespillere,
musikere)
fremføringene
 VGS Pikermi
basert på følgende kriterier: adaptering
 VGS Petroupoli
av scenarioet, regissering, musikken,
 VGS Protypo Experimental High scenekulliser og koreografi. Alle skolene
School of Athens
fikk CREAT-IT sin kreativitetspris.
 50th High School VGSl
Vinnerne var:
 Ungdommsskolen Nea Makri
 Beste fremføring: VGS Petroupoli
 VGS Nea Makri
 VGS Gerakas
Continued on page 3
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Beste tilpassing scenario: VGS Zanneio Protypo
Experimental High School of Piraeus
 Beste regi: VGS Gerakas
 Beste musikk: VGS Protypo Experimental
Evangeliki High School of Smyrni
 Beste kulisser og kostymer: Ungdomsskolen
Protypo Experimental Secondary School of Anavryta
 Beste koreografi: Ekpaideftiria Giannopoulou
Dommerne mente at det også var viktig å nevne at
følgende skoler fikk positive merknader:
 Merknad for god musikkproduksjon:
VGS Marathonas
 Merknad for originalitet: Den italienske skolen i
Athen
 Merknad for originale scenekulisser:
VGS Marathonas
 Merknad for bruk av digitale verktøy:
Ungdomsskolen Model Experimental Varvakeios
Secondary School
 Merknad for maleri: VGS Gerakas
 Merknad for original koreografi: VGS Zanneio Model Experimental High School of Piraeus
 Merknad for originalitet i fremføringen:
VGS Pikermi
 Merknad for kvalitative tilnærminger til
naturfaginnholdet: VGS 2nd Model Experimental
High School of Athens
 Merknad for kvalitative tilnærminger i scenarioet:
VGS Aghios Dimitrios
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 Merknad for fremføringsledelse:
VGS Aghia Varvara
 Merknad for live fremføring av musikk:
VGS Gerakas
 Merknad for dramabasert fremføring av
vitenskapelige fenomener: VGS 50, VGS Nea Makri,
Ungdomsskolen Nea Makri
 Merknad for presise vitenskapelige tilnærminger:
VGS Model Experimental Evangeliki High School of
Smyrni
Elevene som ble valgt ut på
grunnlag av fremføringen
skal fremføre verket sitt på
CREAT-IT sin sommerskole
i Athen i juli 2015 og på
den internasjonal CREAT-IT
konferansen i Hellas i
oktober, 2015.

Prosjektledere
 Science View (Gresk
f o r e n i n g
f o r
vitenskapsjournalister
og formidlere)
 Fakultetet for Filosofi, Pedagogikk og
Psykologi, Nasjonalt Kapodistrian Universitetet i
Athen.
Prosjektet er basert på det pedagogiske rammeverket
utviklet av EU prosjektet CREAT-IT, og ble realisert i
samarbeid med den greske departement for Kunnskap,
Kultur og Religion.
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Junior Science Cafè (JSC) og moderne fysikk
Fortsetter fra side 1
Vitenskapskafeen fant sted i Roma den 28. mai 2015,
og involverte venner, foreldre, og det lokale samfunnet
i en debatt om kvantefysikk, teleportasjon, bølger,
“qu-bit”, og epistemologi.
Junior Science Café og pensumsbasert
naturfagundervisning

Irene Cannata, Lærer

Vitenskap, som er et spennende
tema i filmer og festivaler, ser ut til
å miste status i skolen. Junior
Science Cafe er en av mange måter
man kan tilby et ekstra blikk på
vitenskapsverden. Jeg deltok på en
JSC i 2010 om “Svarte hull og
evigheten”, og en tilsvarende om
teleportasjon i 2015. Naturfagundervisningen i skolen har noen essensielle elementer: vitenskapelig innhold, ferdigheter som må overføres
til elevene, evaluering, språk og kontekst. CREAT-IT sin
Junior Science Kafe tilbyr en ny tilnærming til disse
elementene. Nysgjerrighet, som ofte er undervurdert i
skolen, ble brukt til å velge selve temaet i JSC. Elevene
valgte teleportasjon fordi de mente at dette teamet
kunne brukes som et møtepunkt mellom teknologi,
biologi og fysikk, for eksempel for å lære noe om
bølger.
Vi ønsker å utvikle flere ferdigheter, men ofte tilbyr vi
kun vanlige undervisningstimer og noen få besøk i
laboratorium. Elevenes digitale ferdigheter, som de
utvikler utenfor skolen, er ofte ikke tatt i bruk. I JSC
bruker man dynamisk forskning basert på både
vitenskapelige og andre ferdigheter, introdusert i
klassen gjennom en “bottom-up” prosess, ved bruk av
internett for å finne eksperter, og interaksjon med
eksperter og samfunnet generelt.
Kommunikasjon ble et sentralt element både innenfor
gruppen og mellom gruppen og verden utenfor klassen.
Språket ble brukt til ekte og levende kommunikasjon,
og ikke bare til overføring av et innhold som hadde blitt
bestemt på forhånd.
I den vanlige undervisningen, ignorerer vi ofte
konteksten hvor vitenskapen ble «født», og hvor den
«lever», og arbeidet er som regel basert på individer. I
JSC er konteksten sentral, både fordi arbeidet er
realisert som en del av samfunnet, og fordi elever
etablerer en betydningsfullt kontakt med nye
mennesker og steder hvor forskningen foregår.
Til slutt vil vi påpeke at evalueringen refererer til
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individuelle bidrag som er viktige for hele gruppens
aktivitet.
Tilbakemeldinger fra elevene
Caterina Capasso “Det var
interessant og morsomt å
arrangere en Junior Science
Kafe”.
Morena Natalizi “Jeg hadde
det gøy da vi besøkte fysikklaboratoriet og fikk kunnskap
om innviklende partikler: De er
som en kjærlighetsmetafor! Jeg
har lyst til å studere mer fysikk i
fremtiden”
Tilbakemeldinger fra foreldrene
Faren til Caterina kommenterte: “Det var overraskende
å høre at teleportasjon virkelig eksisterer og at det
første eksperimentet ble realisert i Roma, like ved mitt
hus. Jeg har også oppdaget nye sider ved min datter.
Hun var veldig profesjonell. Jeg er stolt av henne!”
Tilbakemeldinger fra forskerne
Angelo Cei, filosof: “Det var
svært interessant å sammenligne
ideene mine med innspill fra fysikkeksperter, og kunne diskutere
disse med elever fra VGS.”
Fabio Sciarrino, fysiker: “Det
var en fornøyelse å bli kontaktet
av elevene.
Jeg er imponert over at de har
bestemt seg for å invitere oss
med utgangspunkt i våre forskningsområder. Når vi skriver
om forskningen vår må vi ta
hensyn til samfunnet generelt ikke bare til forskningsmiljøet!”
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Danmarks ''Opera i Midten'' starter
Write a Science Opera (WASO) aktiviteter
Et intervju med
Pernille Elimar lederen
av "Barn og Unge"
avdeling ved
det danske operaen
"Opera i Midten”
Hva er din rolle når det gjelder
Opera i Midten?
Jeg leder avdelingen for barn og
unge.
Hvordan
hørte
du
om
undervisningsmetoden WASO og CREAT-IT sin
sommerskole i 2014 ?
Jeg hørte om det gjennom det europeisk nettverket for
opera og dans i utdanningene (RESEO).
Hvorfor er det interessant for deg å finne ut om
WASO-aktiviteter kan være relevante i Danmark?
Jeg tror at barn lærer gjennom mange ulike
arbeidsprosesser. I teaterproduksjoner har jeg erfaring
med at barn som får det riktige verktøyet arbeider
kreativt og blir satt i stand til å tenke „utenfor boksen“.
Som kunstner er det interessant for meg å arbeide med
ferdigheter og verktøy i en annen sammenheng enn
bare teater. Det er veldig spennende å se at disse

verktøyene kan brukes til å se på vitenskap på nye
måter.
På mange måter synes jeg at vitenskap og opera har
mye til felles fordi begge ofte er presentert på en
pidestall, som noe vanskelig og skremmende. I WASOmetoden tar man både vitenskap og opera ned fra
pidestallen og presenterer dem til barn som noe naturlig
og gøy.
Finnes det konkrete planer om implementering av
WASO i ditt land?
Vi arbeider for tiden med å utvikle et tre uker langt
WASO-kurs for danske skoler. Jeg har også utviklet
WAS’OP (uttales “Whas’up”?) som er en forkortelse for
WASO-presentasjon. Dette er en workshop av en ukes
varighet basert på den samme metodikken som ble
brukt i WASO. En forskjell at elevene bruker WAS‘OP til
å jobbe med en levende presentasjon av et
vitenskapelig tema som de har forberedt på forhånd.
Elevene bruker musikalske og dramatiske verktøy til å
presentere temaet på en ny og mer kreativ måte. Vi har
nettopp fått finansiell støtte til våre første WAS‘OP i høst
2015, og vi planlegger to til tre i tillegg til dette i løpet
av høsten. Vi arbeider for at WAS’OP på sikt skal få
støtte fra nasjonale myndigheter.”
I tilleg til dette er Opera i Midten Danmarks
representant i “SkyLight – a Global Science Opera”prosjektet.

CREAT-IT Sommerskole
Introduksjon av det kreative naturfagklasserom, Athen, Hellas 12/07 - 17/07 2015
CREAT-IT sommerskolen i
Athen, Hellas, vil være et
m ø t e p u n k t
f o r
naturfag læ re re ,
vitenskapsfolk, kunstnere,
kunstlærere, og andre som
ønsker å lære creative
strategier i dagens naturfagundervisning. Deltakerne
vil oppleve tre ulike, men
relaterte, metoder, som til
sammen danner et stort
bilde av de lovende
mulighetene innenfor feltet
kreativ naturfagundervisning. De tre metodene, Science Theatre (ST), Write a Science Opera (WASO) og Junior Science Café
(JSC), skal oppleves gjennom praktisk arbeid. I tillegg, skal det foretas en dyp analyse av kreativitet i naturfagsutdanningen, så
vel som utvikling av nye, originalle scenarios som del av et voksende online nettverk. Årets vitenskapelige forskning er dedikert
temaet kosmik lys, i forbindelse med det Internasjonale Lysåret 2015.
Mer info: http://creatit.ea.gr/en.
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Vitenskap og kunst
En workshopserie om
kreative tilnærminger
til naturfag
Fredag 29 mai ble den fjerde
CREAT-IT-workshopen i Hellas
gjennomført med stor suksess.
Lærere som ønsker å utvikle
praksiser og utveksle erfaringer
med fokus på kunst og vitenskap
i klassen hørte foredrag og
eksperimenterte med CREAT-IT
sin digitalt platform (portal).
L æ r e r n e
u t v i k l e t
gjennomføringsscenarioer basert
på ekte klassesituasjoner.
Work shop en foku sert e på
tekniske detaljer ved bruk av
portalen, dokumentering av ideer
som allerede hadde blitt utviklet
og utvikling av nye ideer.
Hovedformålet var å utfordre
lærerne til å notere erfaringer og
ideer
innenfor
en
forskningsbasert (inquiry-based)
undervisningsmodell.
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Reportasje om SkyLight i nyhetsbrev fra European
Physical Society (EPS)
CREAT-IT sitt SkyLight-initiativ i sammenheng med
UNESCOs internasjonale lysår er omtalt i nyhetsbrev fra
European Physical Society (EPS).
EPS er en «non-profit» organisasjon som inkluderer 42
nasjonale fysikkforeninger i Europa, individer fra ulike
fysikkområder samt europeiske forskningsinstitusjoner.
Organisasjonens mål er å støtte opp om aktiviteter innenfor fysikkfaget og
virksomheten til fysikere i Europa. Artikkelen kan leses her.

CREAT-IT-prosjektet, en kort beskrivelse
Kreativitet med stor “K”, av den typen som endrer måten vi ser på og forstår verden,
skjer aldri alene, men heller som en del av et støttende system: Kultur, kreativitet og
nysgjerrighet skaper sammen, sammenhenger som gjør lærere og elever i stand til å
arbeide med innovasjon. Kultur, kreativitet og nysgjerrighet introduserer unge
europeiske mennesker for nyskapende løsninger, samtidig som de får veiledning av
erfarne eksperter og lærere. Det er arbeidet med de kreative elementene i
naturfaglæring (innenfor eksisterende europeisk kunnskap) som er fundamentet i
CREAT-IT-prosjektet. Prosjektet har som mål å utvikle og støtte
ferdigheter i
naturfagundervisning blant lærere på 4-9 trinn ved å skape møtepunkter mellom
forskningsbasert naturfaglæring og andre kreative og kulturelle fag som for eksempel
musikk, drama, og kreativ bruk av sosiale medier i en skolesammenheng, og på
denne måten skape kjernen i en ny pedagogisk metodologi: CREAT-ITs pedagogiske
rammeverk. CREAT-IT tilbyr et system for møtepunkter mellom kreativitet, naturfag
og teknologi basert på de pedagogiske teoriene “Possibility Thinking (PT)” og “Living
Dialogic Spaces” innenfor følgende tre kasusstudier: Junior Science Café (JSC),
Vitenskapsteater (ST) og Write a Science Opera (WASO).

Bli kjent med det creative klasserommet!
Portalen - portal.creatit-project.eu
CREAT-IT Portalen gjør prosjektetmaterialet tilgjengelig for
lærere, elever, kunstnere og forskere.

Websiden - www.creatit-project.eu
Utviklingen av CREAT-IT websiden tilbyr online presentasjon
av nyheter, resultater, progresjon og lignende.
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