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İkinci Haber Bültenimize Hoş Geldiniz!
Hedef kitlesi 10-14 yaş gruplarındaki öğrencilerin öğretmenleri ve eğitmenleri
olan STEM4CLIM8 projesi, iklim değişikliği ve doğal afetler konularında STEM
uygulamalarını baz alan yenilikçi eğitim metotları sunacaktır.

Proje misyonunu gerçekleştirmek için aktivitelerine devam etmektedir. Aktiviteler
kapsamında, doğal afetler (deprem, sel, ısı dalgası) iklim değişikliği ile
ilişkilendirilerek 10-14 yaş gruplarındaki öğrenciler için eğitici senaryolar
geliştirildi. Geliştirilen senaryolar Minecraft oyun modüllerine dönüştürüldü ve ders
planları, oyun konsolları, ilgili program kodları, kullanıcı kılavuzları ve diğer eğitim
materyalleri ile desteklenecektir.

Bu bültende:
1. Konsollar hazır!
2. Minecraft Dünyası Görevleri
3. Yeni bilgi notuna göz atın
4. Ulus ötesi toplantı haberleri
5. Haber bültenimize kayıt olun
6. Bize sosyal medyadan ulaşın!

1- Konsollar hazır!

Raspberry Pi mikrobilgisayar bazlı ilk DIY (Do It Yourself-Kendin Yap) konsol
kitleri Portekiz ve Türkiye’deki proje ortaklarına ulaştırıldı. Bu kitler geliştirme
sürecinin son aşamasında bilgi işlem bloklarıyla desteklenecektir. Yakında, proje
ortağı ülkelerdeki okullar doğal afetler ve iklim değişikliği konularında yenilikçi bir
yöntemle bilgi edinmek için bu konsolları kullanabilecekler.

2 - Minecraft Dünyası Görevleri

Minecraft Dünyası görevlerimiz hazır! Öğrenciler sanal dünyayı keşfederken üç
doğal afet hakkında bilgi edinebilecekler: depremler, seller ve ısı dalgaları.
Youtube kanalımızı ziyaret edin ve bu heyecan verici maceralara göz atın.

3 - Yeni bilgi notu yayınlandı

Projenin ikinci bilgi notu STEM4CLIM8 eğitim materyallerinin ve projenin etkileri
hakkındaki gelişmelerle ilgili bilgiler sunmaktadır. Bilgi Notuna buradan ulaşın.

4 - Ulus ötesi toplantı haberleri

11 Kasım 2021 tarihinde STEM4CLIM8 konsorsiyumu çevrimiçi ortamda 2. ulus
ötesi proje ortakları toplantısına ev sahipliği yaptı. Proje konsorsiyumu ortakları
proje yönetiminden, projenin gelişiminde ulaşılan aşamadan ve elde edilen
sonuçlardan memnun olduklarını bildirdiler. Daha fazlasını buradan okuyun.

Katılmak ister misiniz?

STEM4CLIM8 topluluğuna katılmak ve sınıfınızda
yenilikleri hayata geçirmek için kayıt olun.

STEM4CLIM8 Haber Bültenine kayıt olarak tüm
güncellemeleri takip edin.

Sosyal medyadan bize bağlanın!
Sosyal medya kullanıyor musunuz? Facebook ve Twitter sayfalarımız
projemizle, iklim değişikliğiyle, STEM eğitimiyle ilgili haberleri ve daha
fazlasını içerirler. Sayfalarımıza beğeni bıraktığınızdan emin olun ve
topluluğumuza katılın!
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