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Καλωσόρισες στο δεύτερο newsletter!
Με στόχο εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς που εργάζονται με παιδιά ηλικίας
10-14 ετών, το STEM4CLIM8 είναι ένα έργο που θα εισαγάγει καινοτόμες
εκπαιδευτικές μεθόδους βασισμένες σε εφαρμογές που σχετίζονται με το STEM
στα θέματα της Κλιματικής Αλλαγής και των Φυσικών Καταστροφών.

Το έργο συνεχίζει τις δραστηριότητές του γρήγορα για να υλοποιήσει την
αποστολή

του.

Εκπαιδευτικά

σενάρια

για

παιδιά

ηλικίας

10-14

ετών

αναπτύχθηκαν συνδέοντας τις φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρες,
καύσωνας) που καθορίζονται στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων με την
κλιματική αλλαγή. Αυτά τα ανεπτυγμένα σενάρια μετατράπηκαν σε ενότητες
παιχνιδιών Minecraft και θα υποστηρίζονται από εκπαιδευτικό υλικό όπως σχέδια
μαθημάτων, κονσόλες παιχνιδιών, σχετικούς κωδικούς προγραμμάτων, εγχειρίδια
χρήσης και πολλά άλλα.

Στην παρούσα έκδοση:
1. Οι κονσόλες έτοιιμες!
2. Επιχείριση Minecraft World
3. Δες το νέο μας infographic.
4. Νέα από τα Meeting.
5. Κάνε εγγραφή στο newsletter
6. Έλα μαζί μας στα Social Media!

1- The consoles are ready!

Τα πρώτα κιτ κονσόλας DIY με βάση τον μικροϋπολογιστή Raspberry GPIO
στάλθηκαν σε συνεργάτες στην Πορτογαλία και την Τουρκία. Αυτά θα
συμπληρωθούν από τα Φυσικά Υπολογιστικά Μπλοκ στην τελική φάση
ανάπτυξης. Σύντομα, τα σχολεία στις συμμετέχουσες χώρες θα μπορούν να
χρησιμοποιούν τις κονσόλες για να μαθαίνουν για τις φυσικές καταστροφές και
την κλιματική αλλαγή με καινοτόμο τρόπο.

Οι παγκόσμιες αποστολές minecraft μας είναι έτοιμες! Οι μαθητές θα μπορούν να
εξερευνήσουν εικονικούς κόσμους και να μάθουν για τρεις φυσικές καταστροφές:
Σεισμούς, Πλημμύρες και Καύσωνες. Επισκεφθείτε το κανάλι μας στο Youtube και
ρίξτε μια ματιά σε αυτές τις συναρπαστικές περιπέτειες.

3 - New infographic released

Το δεύτερο ενημερωτικό γράφημα του έργου φέρνει πληροφορίες σχετικά με την
πρόοδο προετοιμασίας των εκπαιδευτικών πόρων STEM4CLIM8 και τις επιπτώσεις
του.
Check it out at this link.

4 - Transnational Meeting News

Στις 11 Νοεμβρίου 2021, η κοινοπραξία για το STEM4CLIM8 φιλοξένησε
ουσιαστικά τη 2η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων. Η κοινοπραξία είναι
ικανοποιημένη από τη διαχείριση και την ανάπτυξη του έργου μέχρι στιγμής και με
τα αποτελέσματα του έργου που έχουν παραχθεί. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Θέλεις να λάβεις μέρος;

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

Μείνετε συντονισμένοι σε όλες τις ενημερώσεις με την
εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο STEM4CLIM8

Έλα μαζί μας στα Social Media!
Are you into social media? Our Facebook and Twitter pages bring news
about the project, climate change, STEM education, and much more. Be
sure to like and join our community!
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