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Καλώς Ορίσατε Στο Έργο PLANet B!

Εκπαίδευση Στις Ψηφιακές Αποδράσεις!

Μέσω του έργου PLANet B, σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας 
και τους νέους σε όλη την Ευρώπη, ώστε να ασχοληθούν με την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, 
αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης έργων, μέσω της επίλυσης 
μοναδικών προκλήσεων για την κλιματική αλλαγή!

Αυτούς τους μήνες οι εταίροι του PLANet B  ολοκλήρωσαν όλες τις εργασίες σχετικά με τις ψηφιακές 
προκλήσεις, ανέβασαν όλους τους πόρους στη διαδικτυακή πλατφόρμα και άρχισαν να υλοποιούν 
διακρατικές και τοπικές πιλοτικές δραστηριότητες για τη δοκιμή των πόρων.

Σας ευχαριστούμε που ακολουθείτε το έργο μας για την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής!

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο, θα μάθετε περισσότερα για το πώς εμπλέξαμε τους εργαζόμενους σε 
θέματα νεολαίας και τους νέους μέσω μιας εικονικής διακρατικής εκπαιδευτικής εκδήλωσης και θα 
ενημερωθείτε για τα επόμενα βήματά μας!

Για να διασφαλιστεί ότι οι Προκλήσεις Ψηφιακής Απόδρασης του PLANet B 
μπορούν να προσεγγίσουν την ομάδα-στόχο των νέων, όλοι οι εταίροι ενέπλεξαν 
εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και μερικούς νέους στη δοκιμή του υλικού μέσω 
μιας εικονικής διακρατικής εκπαιδευτικής εκδήλωσης, που διοργανώθηκε από το 
Rural Hub στις αρχές Φεβρουαρίου του 2022!  

Αυτή η τριήμερη διακρατική εκπαίδευση 
πραγματοποιήθηκε από τις 31 Ιανουαρίου 
έως τις 2 Φεβρουαρίου 2022 και επέτρεψε 
σε όλους τους εταίρους του PLANet B 
να παρουσιάσουν το έργο τους για την 
ανάπτυξη των ψηφιακών προκλήσεων, να 
εμπλέξουν τις ομάδες-στόχους, που 
αποτελούνται από εργαζόμενους στον 
τομέα της νεολαίας και νέους στη δοκιμή 
αυτών των προκλήσεων και να λάβουν 
ζωτικής σημασίας ανατροφοδότηση σχετικά 
με την ποιότητα του συγκεκριμένου 
υλικού.



Σε αυτή την εικονική εκπαίδευση, οι εταίροι παρουσίασαν το έργο PLANet B, μια 
επισκόπηση του τι είναι η πρόκληση ψηφιακής απόδρασης και συνέχισαν με τις 
δοκιμές των Ψηφιακών Αποδράσεων!

Ήταν μια πολύ θετική εμπειρία εικονικής μάθησης για όλους τους εταίρους και 
τους συμμετέχοντες. Μας έδωσε μια εικόνα για το πώς αυτές οι προκλήσεις μπορούν 
να βοηθήσουν τους νέους να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα κλιματικής αλλαγής!

Όλες οι ψηφιακές προκλήσεις είναι διαθέσιμες μέσω του ειδικά σχεδιασμένου MOOC, 
το οποίο αναπτύχθηκε από το CARDET. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στους πόρους, 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 

https://elearning.planetbproject.eu/login/index.php

Εγγραφείτε σήμερα!

Τι Ακολουθεί Στο Έργο Μας;
Το έργο PLANet B θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2022. Πριν από αυτό, όλοι οι 
εταίροι, στο πλαίσιο των πιλοτικών εφαρμογών, θα παραδώσουν το πρόγραμμα 
ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης σε τοπικούς εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας.  Θα 
διοργανώσουν επίσης μια σειρά εργαστηρίων για την πρόκληση της κλιματικής 
αλλαγής με ντόπιους νέους, για να δοκιμάσουν τους πόρους στις κοινότητές τους.

Για να μάθετε περισσότερα για τα επόμενα βήματά μας, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας:
https://planetbproject.eu/en/ και ακολουθήστε μας στο Facebook:
https://m.facebook.com/Planet-B-108388667627519/?ref=page_internal&__tn__=C-R
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