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Üçüncü bültenimize hoş geldiniz! 
 

Hedef kitlesi 10-14 yaş arası çocuklarla çalışan öğretmen ve eğitimciler olan STEM4CLIM8 projesi, iklim değişikliği ve doğal
afetler konularında STEM ile ilgili uygulamalara dayalı yenilikçi eğitim yöntemlerini tanıtacak bir projedir. 

Proje artık son aşamasına gelmektedir ve misyonunu gerçekleştirmek için faaliyetlerine hızla devam etmektedir. Bu
faaliyetler kapsamında, belirlenen doğal afetler (deprem, sel, sıcak hava dalgası) iklim değişikliği ile ilişkilendirilerek 10-

14 yaş arası çocuklara yönelik eğitici senaryolar geliştirilmiştir. Geliştirilen bu senaryolar Minecraft oyun modüllerine
dönüştürülmüş olup, ders planları, oyun konsolları, ilgili program kodları, kullanım kılavuzları gibi eğitim materyalleri ile

desteklenecektir.
 

Bu sayımızda:

1. Bilgi Portalı kullanıma açıldı
2. Sanal Alanımızı ziyaret edin
3. Yeni Bilgi Notumuza göz atın
4. Sosyal Medyada bizimle bağlantı kurun!
5. Bültenimize abone olun

1 - Bilgi Portalı kullanıma açıldı 

 STEM4CLIM8 Bilgi Portalı, STEM4CLIM8 projesinin sonuçlarını ve materyallerini kapsamaktadır. Burada, ders planları,
Minecraft Eğitim dünyaları, konsol ve fiziksel bloklar için kullanıcı kılavuzları ve çok daha fazlasını içeren 4 farklı dilde

(İngilizce, Yunanca, Portekizce ve Türkçe) içerikler bulacaksınız.

2 - Sanal Alanımızı ziyaret edin

STEM4CLIM8 Sanal Alanı, çevrimiçi aktif bir topluluğa katılabileceğiniz ve STEM4CLIM8 ürünlerini tartışabileceğiniz, web
sitemizdeki yeni bir bölümdür. Sanal Alan ayrıca STEM eğitiminin daha geniş olan alanında bilgi ve deneyimleri paylaşmak

için bir fırsat ve yeri temsil eder. Şimdi Katılın!

3 - Yeni Bilgi Notumuza göz atın

Üçüncü Bilgi Notumuz, konsollar, Minecraft dünyaları, Fiziksel Hesaplama
Blokları ve projemizin diğer ürünleri hakkında haberler içermektedir. Bu

bağlantıdan kontrol edin.

4 - Sosyal Medyada bizimle bağlantı kurun!

Projemizle ilgili en son güncellemeler, STEM eğitimi ile ilgili haberler ve iklim değişikliği ile ilgili gerçekler için sosyal
medyamızı takip edin.

4 - Bültenimize abone olun

Bültenimize abone olarak projemizdeki en son gelişmelerden haberdar olun!

Şimdi abone olun

Katılmak ister misiniz?

Kayıt olun

STEM4CLIM8 topluluğunun bir parçası olmak ve yenilikleri sınıfınızda uygulamak
için kaydolun.

Web sitesini ziyaret et

STEM4CLIM8 - "Çevrimiçi ve çevrimdışı dünyaları uygulamalı bir eğitimsel oyun bağlamında birbirine bağlayan bir STEM yaklaşımını
izleyerek doğal afetlerin anlaşılması yoluyla iklim değişikliğinin etkisi", Avrupa Birliği Erasmus+ programı ortaklığı tarafından 2020-1-UK01-
KA201-079141 sayılı hibe sözleşmesi kapsamında finanse edilmektedir.
 
Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriklerin onaylandığı anlamına
gelmez ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

https://stem4clim8.eu/
https://stem4clim8.eu/tr/yayma-portali
https://stem4clim8.eu/tr/sanal-alan
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/tr

