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Son Haber Bültenimize hoş geldiniz! 
 

Hedef kitlesi 10-14 yaş arası çocuklarla çalışan öğretmen ve eğitimciler olan STEM4CLIM8, İklim Değişikliği ve Doğal Afetler
konularında STEM ile ilgili uygulamalara dayalı yenilikçi eğitim yöntemlerini kullanan bir projedir. 

 
Proje, orijinal proje teklifinde planlanan tüm kaynakları kullanan faaliyetleri gerçekleştirerek Ekim 2022'de sona eriyor. Proje
Konsorsiyumu, projenin okullarda, özellikle 10-14 yaşındaki öğrencilere STEM, iklim değişikliği ve doğal afetlerin öğretimini

geliştireceğini umuyor.

Tüm proje materyalleri, gelecek yıllar için bir miras olarak hizmet edecek olan proje web sitesinde topluluğa ücretsiz
olarak sunulmaktadır. Avrupa'daki ve dünya çapındaki okullar kendi konsollarını ve fiziksel bilgi işlem bloklarını
oluşturabilir, ders planlarını kullanabilir ve Minecraft Education'da kişiye özel eğitim senaryolarını oynayabilir.

 

Bu sayımızda aşağıdaki konuları bulabilirsiniz:

1. Bilgi Yayma Portalı tamamlandı
2. Üçüncü Ulus Ötesi Proje Toplantısı Rotterdam'da yapıldı
3. Portekiz'de Yaygınlaştırma Etkinliği gerçekleştirildi
4. Sosyal Medyada bizimle bağlantı kurun!
5. Bültenimize kaydolun

1 - Bilgi Yayma Portalı Tamamlandı

2022'nin ilk döneminde hizmete giren portal artık tamamlandı ve web sitesi
ziyaretçilerini STEM4CLIM8 projesinin sonuçlarından ve materyallerinden

adım adım yararlanmaya yönlendiriyor.
 

Portal ve materyaller 4 farklı dilde mevcuttur ve projenin ana çıktılarını içerir:
STEM4CLIM8 Ders Planları, STEM4CLIM8 Konsol ve Fiziksel Hesaplama

Blokları ve STEM4CLIM8 Minecraft Eğitim Dünyaları. Portalı adresinde
keşfedin.

Portalı keşfedin

2 - Üçüncü Ulus Ötesi Proje Toplantısı Rotterdam'da Yapıldı

STEM4CLIM8, Kasım 2020'de Covid-19 salgınının ortasında başladı. Seyahat kısıtlamaları nedeniyle, STEM4CLIM8'in
ortaklığı uzun süre yüz yüze bir Ulusötesi Proje Toplantısı düzenlemeyi başaramadı, ancak nihayet proje sona ermeden önce

bu toplantı Hollanda'nın Rotterdam kentinde gerçekleşti. Toplantı hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz .

3 - Portekiz'de Yaygınlaştırma Etkinliği Gerçekleştirildi

"STEM4CLIM8 Konferansı: STEM ve İklim Değişikliğine uygulamalı eğitici oyun yaklaşımları" Yaygınlaştırma Etkinliği 29
Eylül-1 Ekim 2022 tarihlerinde Portekiz'in Cascais kentinde düzenlendi.

 
Farklı milletlerden 50 katılımcının katıldığı Yaygınlaştırma Etkinliğinde eğitim uzmanları tarafından hazırlanan sunumlar ve
STEM4CLIM8 konsorsiyumu tarafından hazırlanan materyallerle uygulamalı oturumlar gerçekleştirildi. Detayları buradan

okuyun.

4 - Sosyal Medyada Bizimle Bağlantı Kurun!

Projeyle ilgili en son güncellemeler, STEM eğitimiyle ilgili haberler ve iklim değişikliğiyle ilgili gerçekler
için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

4 - Bültenimize Kayıt Olun

Bültenimize abone olarak projemizle ilgili son gelişmelerden haberdar olun!

Şimdi abone olun

Web sitesini ziyaret et

STEM4CLIM8 - "Uygulamalı eğitici oyun bağlamında çevrimiçi ve çevrimdışı dünyalar arasında köprü kuran bir STEM yaklaşımıyla ve
doğal afetlerin anlaşılması yoluyla iklim değişikliği etkisi", Avrupa Birliği'nin Erasmus+ programı tarafından 2020-1-UK01-KA201-079141
sözleşme numarasıyla finanse edilmektedir.
 
Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine verdiği destek, yalnızca yazarların görüşlerini yansıtan içeriğin onaylanması anlamına gelmez
ve Komisyon, burada yer alan bilgilerden doğabilecek herhangi bir kullanımdan sorumlu tutulamaz.

https://stem4clim8.eu/
https://stem4clim8.eu/tr
https://www.stem4clim8.eu/tr/yayma-portali
https://www.stem4clim8.eu/tr/news/3-ulusotesi-toplanti-stem4clim8-konsorsiyumu-sonunda-bulustu
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/

