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Καλώς ορίσατε!

Προκλήσεις της Κλιματικής Αλλαγής!

Γειά σας και καλωσορίσατε στο έργο PLANet B. Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο θα σας παρουσιάσουμε 
όλα τα νέα που αφορούν το υπέροχο εκπαιδευτικό υλικό που έχουμε αναπτύξει για τη υποστήριξη των 
νέαρών ατόμων και αυτών που εργάζονται με τα νέαρά άτομα για την αντιμετώπιση της Κλιματικής 
Αλλαγής!

Το έργο PLANet B στοχεύει στο 
να εμπλέξει τα νεαρά άτομα 
απ’ όλη την Ευρώπη στο να 
κατανοήσουν την Κλιματική 
Αλλαγή, να εξετάσουν πως οι 
προσωπικές τους συνήθειες 
συμβάλουν στη Κλιματική 
Αλλαγή αλλά και πως μπορούν 
να δημιουργήσουν λύσεις 
που θα βοηθήσουν τις γενιές 
τους, τις παλαιότερες γενιές 
και τις μελλοντικές γενιές στο 
να σταματήσουν την Κλιματική 
Αλλαγή.
Το μότο μας είναι: Δεν υπάρχει 
Πλαν(o)-ήτης Β (PLANet B)!Θα 
πρέπει να δουλέψουμε με 
την νεολαία, με τους νεαρούς 
παγκόσμιους πολίτες , να τους 
πείσουμε να ασχοληθούν και να 
μάθουν τι μπορούν να κάνουν 
για ένα καλύτερο πλανήτη!

Στο έργο PLANet B, η προσέγγιση 
μας είναι να εντάξουμε τους 
νέους μαθητές και φοιτητές σε 
μια σειρά επίλυσης προκλήσεων 
που αφορόυν την Κλιματική 
Αλλαγή όπου θα αναπτύξουν 
ικανότητες κριτικής σκέψης και 
κατανόησης των προκλήσεων 
αυτών που αντιμετώπίζει ο 
κόσμος. 

Η συλλογή μας από 30 Ψηφιακές 
Προκλήσεις προς Επίλυση 
(Digital Breakout Challenges), 
έχει σκοπό να ενθαρύνει τους 
νέους και τους εργαζόμενους 
να εξετάσουν τις βασικές αιτίες 
που προκαλούν την κλιματική 
Αλλαγή, τις επιπτώσεις της 
αλλά και να αξιολογήσουν τους 
δικούς τους ρόλους που μπορεί 
δυστυχώς να συμβάλουν στην 
δημιουργία κλιματικής κρίσης. 
Είτε σε ομάδες είτε ατομικά, οι 

νέοι καλούνται να επιλύσουν 
αυτές τις προκλήσεις σε μορφή 
παιχνιδιού (gamefying) και έτσι 
να αυξήσουν την κατανόηση τους 
για το τί χρειάζεται να πράξουμε 
ως μέρος της παγκόσμιας 
προσπάθειας που γίνεται για 
την αντιμετώπιση της Κλιματικής 
Αλλαγής! 

Αυτή τη στιγμή, οι συνεργάτες 
του έργου ολοκληρώνουν την 
ανάπτυξη αυτών των Ψηφιακών 
Προκλήσεων οι οποίες θα 
είναι έτοιμες για εσάς στο 
πλατφόρμας μας το Φθινόπωρο 
του 2021! 



Εκπαίδευση για Νέους Εργαζόμενους
Γνωρίζουμε ότι οι στόχοι μας για υποστήριξη των νέων ανθρώπων 
στο να επιλύσουν αυτές τις προκλήσεις είναι αρκετά φιλόδοξες αλλά 
έχουμε εντοπίσει μέσα από διάφορες πρωτοβουλίες καθοδηγόυμενες 
από νέους - Fridays for Future, Extinction Rebellion, και άλλες – 
ότι οι νέοι μας είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις.
Για να είμαστε σίγουροι ότι οι εργαζόμενοι με νέους μπορούν να 
υποστηρίξουν τις προσπάθειες τους και να οδηγήσουν το πάθος 
τους για βιωσιμότητα σε πράξεις.Για να υποστηρίξουμε αυτούς 
που εργάζονται με νέους και επίσης για να εντάξουμε τις Ψηφιακές 
Προκλήσεις στην καθημερινή τους ενασχόληση με τους νέους, οι 
συνεργάτες τους έργου έχουν αναπτύξει ένα μοναδικό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα για αυτούς που ασχολούνται με την νεολαία. Αυτό το 
εκπαιδευτικό περιέχει 3 μαθήματα τα οποία θα διδαχθούν τα άτομα 
αυτά στην τάξη, εαν είναι εφικτό. Τα μαθήματα καλύπτουν τα πιο 
κάτω θέματα: 

• Μάθημα 1 – Εισαγωγή στην μάθηση μέσω προκλήσεων

• Μάθημα 2 – Ανάπτυξη Ψηφιακών Προκλησεων

• Μάθημα 3 – Αξιολόγηση και σχεδίαση μαθήματος με στόχο την 
εισαγωγή των Ψηφιακών Προκλήσεων στην ενασχόληση με τους 
νέους 

Αυτά τα μαθήματα τα οποία θα γίνουν διαζώσης θα υποστηρίξουν 
τα άτομα που ασχολούνται με την νεολαία στο να αναπτύξουν 
να αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν τις δικές τους Ψηφιακές 
Προκλήσεις στην καθημερινή τους ενασχόληση με τους νέους.

Το υλικό επίσης θα υποστηρίξει τα άτομα αυτά να αναπτύξουν τις 
δικές τους γνώσεις για τα θέματα της Κλιματικής Αλλαγής και έτσι να 
παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση  στους νέους κατά την Επίλυση 
των Ψηφιακών Προκλήσεων. Για να υποστηρίξουμε αυτλη την 
προσπάθεια, οι συνεργάτες δημιούργησαν 6 διαδικτυακές ενότητες 
οι οποίες καλύπτουν τα πιο κάτω θέματα:

• Μέιωση Αποβλήτων
• Δημιουργική επαναχρησιμοποίηση και Κυκλική Οικονομία
• Ενεργειακή Αποδοτικήτα
• Ταξίδια και Οδικές Μεταφορές
• Βιώσιμα Οικοσυστήματα 
• Καταναλωτικές Σύνήθειες



Μέσα από αυτή την μοναδική μίξη θεμάτων και εκπαιδευτικών προσεγγίσεων πιστεύουμε ότι το 
πρόγραμμα παρέχει στους εργαζόμενους με την νεολαία μια πραγματικά αξιόλογη εκπαιδευτική εμπειρία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αρχικά θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε μια εκπαιδευτική ημερίδα με 
συμμετέχοντες και από τις 6 χώρες!Αρχικά το πλάνο μας ήταν να οργανωθεί αυτή η ημερίδα στην 
Ολλανδία το καλοκαίρι του 2021, αλλά λόγω της πανδημίας, είναι πολύ πιθανό να οργανωθεί 
διαδικτυακά. Παρόλο που θα θέλαμε να συναντήσουμε δια ζώσης όλους τους συμμετέχοντες, 
τουλάχιστον έτσι δεν θα συμβάλουμε με περαιτέρω εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα στο πρόβλημα 
της Κλιματική Αλλαγής!

Για περαιτέρω πληροφορίες του έργου μας, μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook:  
https://www.facebook.com/Planet-B-108388667627519  
ή να επισκεφθέιτε την σελίδα του έργου μας εδώ: https://planetbproject.eu/en/ v
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Τι άλλο θα πρέπει να ξέρετε;

https://www.facebook.com/Planet-B-108388667627519  
https://planetbproject.eu/en/  

