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Dansk Naturvidenskabsfestival 2012 & 2013

Dansk Naturvidenskabsfestivals 2012 & 2013
Lyt
"Erfaringer samles bedst gennem praksis…" sådan eller lignende må Eva Dollerup fra Universitet Syddanmark have tænkt, da
hun lige fra begyndelsen af deres studie til Ernærings- og Sundhedsbachelor har pådraget de unge studerende ansvaret for et
skoleprojekt. De studerendes, elevernes og lærernes konklusion: Det var en stor succes!
De studerende var først i femte uge af deres studie, da 40 studerende fra UCSYD var væsentligt med til at planlægge det
Danske Naturfestival (http://www.formidling.dk/sw174.asp)

Dansk naturvidenskabsfestival 2012 & 2013
1.080 børn fra forskellige skoler i Haderslev og Åbenrå kom sammen disse dage, for at prøve noget nyt, have det sjovt og for at
lære under mottoet "All the things we do not know".
Studerende fra UCSYD havde forberedt otte stationer til eleverne fra fjerde til sjette klasserne. Der blev testet smags- og
lugtesansen ved en krydderistation. Desuden blev der lavet smagsdiagrammer til eleverne. Børnene pakkede selv deres
ønskede madpakker eller lærte noget om andre muligheder i stedet for stærkt sukkerholdige drikkevarer, f. eks. gennem
smoothies med mynte, ingefær, æble & co. Alle stationer var interaktive, sådan at børnene kunne prøve og erfare meget
sammen med studerende.
Den dansk naturvidenskabsformidling blev lanceret af Danish Science Communication. DSC’s mål er det, at bringe børn og
unge mennesker i kontakt med videnskaben.
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