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Καλώς ήρθατε στο τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο! 
 

Το STEM4CLIM8, το οποίο απευθύνεται σε δασκάλους και εκπαιδευτικούς που εργάζονται με παιδιά ηλικίας 10-14 ετών,
είναι ένα έργο το οποίο θα παρουσιάσει καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους βασισμένες σε εφαρμογές που σχετίζονται με το

STEM στα θέματα της Κλιματικής Αλλαγής και των Φυσικών Καταστροφών. 
 

Το έργο ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2022, παρέχοντας όλους τους πόρους και τις δραστηριότητες που είχαν
προγραμματιστεί στην αρχική πρόταση. Η κοινοπραξία ελπίζει ότι το έργο θα ενισχύσει τη διδασκαλία των STEM, της

κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών στα σχολεία, ιδίως με μαθητές ηλικίας 10-14 ετών.

Όλο το υλικό διατίθεται με ελεύθερη πρόσβαση στον ιστότοπο του έργου, ο οποίος θα αποτελέσει παρακαταθήκη για τα
επόμενα χρόνια. Τα σχολεία στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο μπορούν να κατασκευάσουν τις δικές τους κονσόλες και
φυσικά υπολογιστικά μπλοκ, να χρησιμοποιήσουν τα σχέδια μαθήματος και να παίξουν τα προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά

σενάρια στο Minecraft Education.
 

Σε αυτή την έκδοση:

1. Ολοκληρώθηκε η πύλη διάδοσης γνώσεων
2. Τρίτη διακρατική συνάντηση έργου στο Ρότερνταμ
3. Εκδήλωση πολλαπλασιαστών στην Πορτογαλία
4. Συνδεθείτε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!
5. Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

1 - Ολοκληρώθηκε η πύλη διάδοσης γνώσεων

Η πύλη αυτή, που εγκαινιάστηκε το πρώτο εξάμηνο του 2022, έχει πλέον
ολοκληρωθεί και καθοδηγεί τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου να

αξιοποιήσουν βήμα προς βήμα τα αποτελέσματα και το υλικό του έργου
STEM4CLIM8.

 

Η πύλη και το υλικό είναι διαθέσιμα σε 4 διαφορετικές γλώσσες και
περιλαμβάνουν τα κύρια αποτελέσματα του έργου: τα σχέδια μαθημάτων
STEM4CLIM8, τα μπλοκ STEM4CLIM8 Console και Physical Computing

Blocks και τους εκπαιδευτικούς κόσμους STEM4CLIM8 Minecraft. 

Εξερευνήστε την πύλη

2 - Τρίτη διακρατική συνάντηση του έργου στο Ρότερνταμ

Το STEM4CLIM8 ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020, εν μέσω της πανδημίας Covid-19. Λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών,
η σύμπραξη του STEM4CLIM8 δεν κατάφερε ποτέ να οργανώσει μια διακρατική συνάντηση έργου πρόσωπο με πρόσωπο,

αλλά, πριν από το τέλος του έργου, αυτό συνέβη τελικά στο Ρότερνταμ των Κάτω Χωρών. Διαβάστε περισσότερα για τη
συνάντηση εδώ.

3 - Εκδήλωση πολλαπλασιαστή στην Πορτογαλία

ο συνέδριο "STEM4CLIM8 Conference: Hands-on educational play approaches to STEM and Climate Change"
Multiplier Event πραγματοποιήθηκε στο Cascais της Πορτογαλίας, στις 29 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2022.

Το Multiplier Event παρακολούθησαν 50 συμμετέχοντες από διάφορες εθνικότητες και προσέφερε παρουσιάσεις από
ειδικούς της εκπαίδευσης και πρακτικές συνεδρίες με το υλικό που ετοίμασε η κοινοπραξία STEM4CLIM8. Διαβάστε

περισσότερα εδώ.

4 - Συνδεθείτε μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

Ακολουθήστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με το έργο, νέα σχετικά με την
εκπαίδευση STEM και γεγονότα σχετικά με 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

Επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα

Το έργο STEM4CLIM8 - "Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής μέσω της κατανόησης των φυσικών καταστροφών μετά από μια προσέγγιση
STEM που γεφυρώνει τον διαδικτυακό και τον μη διαδικτυακό κόσμο σε ένα πρακτικό πλαίσιο εκπαιδευτικού παιχνιδιού"
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης με αριθμό 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
https://www.stem4clim8.eu/el/pyli-diadosis-gnoseon
https://www.stem4clim8.eu/el/news/3i-tpm-oi-etairoi-toy-stem4clim8-epiteloys-synantithikan
https://nuclio.org/en/stem4clim8-multiplier-event-in-portugal/
https://www.facebook.com/STEM4CLIM8
https://twitter.com/stem4clim8
https://www.youtube.com/channel/UCLTCfYdIOYcAxphRnibZazg
http://plist.portaldoastronomo.org/?p=subscribe&id=14
https://stem4clim8.eu/el

