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Καλωσορίσατε στο 3ο Ενημερωτικό δελτίο! 
 

Στοχευμένο σε δασκάλους και εκπαιδευτικούς που δουλεύουν με παιδιά ηλικίας 10-14 ετών, το STEM4CLIM8 είναι ένα έργο,
το οποίο εισάγει καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόοδυς βασιζόμενες σε εφαρμογές STEΜ στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής

και των Φυσικών Καταστροφών. 

Πλέον, το έργο έχει φτάσει στο τελικό στάδιο και συνεχίζει τις δραστηριότητές του με ταχύτατους ρυθμούς για να
εκπληρώσει την αποστολή του. Καθορίζονται Εκπαιδευτικά σενάρια για παιδιά ηλικίας 10-14 ετών αναπτύχθηκαν και

συνδέθηκαν με τις φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες,κύμα καύσωνα) στο πλαίσιο δραστηριοτήτων σχετικά με την
κλιματική αλλαγή. Τα παραπάνω σενάρια αναπτύχθηκαν και μετατράπηκαν σε ενότητες παιχνιδιού Minecraft και θα

υποστηριχτούν από εκπαιδευτικά υλικά όπως πλάνα μελέτης, κονσόλες παιχνιδιών, σχετικούς κωδικούς προγραμμάτων,
εγχειρίδια χρήσης και πολλά άλλα.

 

Σε αυτή την έκδοση:

1. Έναρξη λειτουργίας της πύλης γνώσεων
2. Επισκεφθείτε τον εικονικό μας χώρο
3. Δείτε το νέο μας Infographic
4. Συνδεθείτε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!
5. Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

1 - Πύλη γνώσης που εγκαινιάστηκε

Η Πύλη Γνώσης STEM4CLIM8 συγκεντρώνει τα αποτελέσματα και το υλικό του έργου STEM4CLIM8. Εκεί, θα βρείτε
περιεχόμενο σε 4 διαφορετικές γλώσσες (αγγλικά, ελληνικά, πορτογαλικά και τουρκικά), συμπεριλαμβανομένων σχεδίων
μαθημάτων, εκπαιδευτικών κόσμων Minecraft, οδηγών χρήσης για την κονσόλα και τα φυσικά τουβλάκια και πολλά άλλα! 

2 - Επισκεφθείτε τον εικονικό μας χώρο

Ο εικονικός χώρος STEM4CLIM8 είναι μια νέα ενότητα στον ιστότοπό μας, όπου μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια ενεργή
διαδικτυακή κοινότητα και να συζητήσετε για τα προϊόντα STEM4CLIM8. Ο Εικονικός Χώρος αποτελεί επίσης μια ευκαιρία

και έναν τόπο ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών στον ευρύτερο τομέα της εκπαίδευσης STEM. Εγγραφείτε τώρα! 

3 - Δείτε το νέο μας Infographic

Το τρίτο μας infographic φέρνει νέα σχετικά με τα προϊόντα του έργου, όπως οι
κονσόλες, οι κόσμοι Minecraft,τα μπλοκ φυσικού υπολογισμού και άλλα

προϊόντα. Δείτε το εδώ.

4 - Συνδεθείτε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

Ακολουθήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με το έργο, νέαγια την εκπαίδευση
STEM και στοιχεία για την κλιματική αλλαγή.

4 - Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και μείνετε ενήμεροι για τις τελευταίες
εξελίξεις του έργου μας!

εγγραφείτε τώρα

Θέλετε να συμμετάσχετε?

Εγγραφείτε εδώ

Εγγραφείτε για να γίνετε μέλος της κοινότητας STEM4CLIM8 και εφαρμόστε τις καινοτομίες στην
τάξη σας.

Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα

Το πρόγραμμα STEM4CLIM89 - "Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής μέσω της κατανόησης των φυσικών καταστροφών μέσω μιας
προσέγγισης STEM που γεφυρώνει τον διαδικτυακό και τον μη διαδικτυακό κόσμο σε ένα πρακτικό εκπαιδευτικό παιχνίδι"
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 2020-1-
UK01-KA201-079141
 
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

https://stem4clim8.eu/
https://stem4clim8.eu/el/pyli-diadosis-gnoseon
https://stem4clim8.eu/el/eikonikos-horos
https://stem4clim8.eu/sites/stem4clim8.eu/files/3rd%20infographic/STEM4CLIM8%203RD%20infographic%20.pdf
https://www.facebook.com/STEM4CLIM8
https://twitter.com/stem4clim8
https://www.youtube.com/channel/UCLTCfYdIOYcAxphRnibZazg
http://plist.portaldoastronomo.org/?p=subscribe&id=14
https://forms.office.com/r/Dn1J1i7eKw
https://stem4clim8.eu/el

