
Γειά σας και καλωσορίσατε στο έργο PLANet 
B. Ας μιλήσουμε λίγο για το έργο PLANet B και 
τι προσπαθούμε να πετύχουμε μέσα απ’ αυτό!

Πως μπορουμε να πετύχουμε αυτούς τους πολύ 
φιλόδοξους στόχους; Μέσω της εκπαίδευσης και 
των μαθημάτων!

Καταρχάς, σχεδιάζουμε να συνεργαστούμε με 
εκπαιδευτές και άτομα που δουλεύουν με την 
νεολαία και να τους παρέχουμε ένα αρκετά 
ποιοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα έτσι ώστε να 
κατανοήσουν την κλιματική κρίση και να μπορούν 
να δημιουργήσουν καινοτόμες εκπαδευτικές 
παρεμβάσεις στις ομάδες νεων τους με στόχο την 
ενημέρωση στο θέμα της Κλιματικής Αλλαγής.
Επίσης θα αναπτύξουμε μια σειρά από 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους νέους.
Συγκεκριμένα θα δημιουργήσουμε 30 Ψηφιακές 
Αποδράσεις οι οποίες είναι μικροι διαδικτυακοί 
γρίφοι – παζλς και θα βοηθήσουν στο να 
εντάξουμε τους νέους και να τους κάνουμε πιο 
ενεργούς στο θέμα της κλιματικής αλλαγής στις 
χώρες τους αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα.

Για να είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι εκπαιδευτικές 
παρεμβάσεις θα επιτύχουν το σκοπό τους, θα 
κατασκεύασουμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα 
όπου θα περιέχει όλο το εκπαιδευτικό υλικό σε 
μορφή ΜΑΔΜ 
(μαζικά ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα) ή αλλιώς 
MOOC (Massive Open Online Course). Μέσα από 
αυτή την πλατφόρμα το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι 
διαθέσιμο για όλα τα άτομα που εργάζονται με την 
νεολαία και με διάφορους φορείς που ασχολούνται 
με τους νέους.
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Λίγα λόγια για το έργο PLANet B
Το έργο PLANet B είναι ένα αρκετά απαιτικό και 
συναρπαστικό έργο για νεαρά άτομα το οποίο 
αναπτύσσεται με τη συνεργασία διάφορων 
οργανισμών από την Γαλλία, την Ολλανδία, 
την Κύπρο, τη Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Τα 
τελευταία χρόνια έχουμε δει την δύναμη και την 
επιρροή που έχουν οι δράσεις της νεολαίας για την 
Κλιματική Αλλαγή και έτσι με το έργο 
tPLANet B στοχεύουμε να ενδυναμώσουμε ακόμα 
περισσότερο αυτές τις δράσεις των νέων για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της Κλιματικής 
Αλλαγής.Οι συνεργάτες του έργου στοχεύουν 
στην υποστήριξη των εκπαιδευτών και των 
ατόμων που συνεργάζονται με την νεολαία έτσι 
ώστε να μπορούν τα άτομα αυτά να αναπτύξουν 
ικανότητες και να εντάξουν την εκπαίδευση για την 
Κλιματική Αλλαγή στις πρακτικές που εφαρμόζουν 
κατα την εκπαιίδευση με τους νέους. Γνωρίζουμε 
ότι δεν υπάρχει Πλανήτης Β, έτσι θα πρέπει 
να αναλάβουμε δράση και να προστατέψουμε 
τον πλανήτη και το μέλλον μας. Μέσα από 
αυτή την Ευρωπαική συνεργασία, θέλουμε να 
μοιραστούμε τις εμπειρίες μας μεταξύ των χωρών 
μας, να ενημερώσουμε  τους συμπολίτες μας 
για το πρόβλημα της Κλιματικής Αλλαγής και 
να αυξήσουμε την αυτοπεποίθηση των νέων 
έτσι ώστε να δράσουν για την αντιμετώπιση του 
προβληματος.

Καλώς ορίσατε!
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Πως θα πετύχουμε τους 
στόχους μας;
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Γνωρίστε την ομάδα μας!t
Η ομάδα για την ανάπτυξη του έργου PLANet B 
αποτείται από τους εξής οργανισμούς οι οποίοι 
ασχολούνται με θέματα εκπαίδευσης και νεολαίας:

• E-Juniors association από Γαλλία
• RightChallenge από Πορτογαλία
• Quarter Mediation από Ολλανδία
• Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και της 
Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία (CARDET) 
από Κύπρο
• The Rural Hub από Ιρλανδία

Παρόλο που όλη η ομάδα ήθελε να συναντηθεί από 
κοντά, η πανδημία του COVID-19 δεν μας άφησε 
περιθώρια συνάντησης πρόσωπο με πρόσωπο.
Έτσι η ομάδα μας έχει πραγματοποιήσει την 1η 
συνάντησή μας διαδικτυακά με στόχο τον σχεδιασμό 
των επόμενων βημάτων του έργου αλλά και την 
συζήτηση της παρούσας κατάστασης και των πιθανών 
προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν.

Η εξέλιξη του έργου προχωρά με ικανοποιητικούς 
ρυθμούς και ελπίζουμε να μοιραστούμε μαζί σας 
κάποια θαυμάσια εκπαιδευτικά εργαλεία και υλικό μέχρι 
την άνοιξη του 2021!
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Τι άλλο θα πρέπει να ξέρετε;
Για περαιτέρω πληροφορίες του έργου μας, 

μπορείτε να μας βρείτε στο 
Facebook : 

https://www.facebook.com/Plan-
et-B-108388667627519 

ή να επισκεφθέιτε την σελίδα του έργου μας 
εδώ: 

https://planetbproject.eu/en/ 
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