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Welkom Bij PLANet B!
Bedankt voor het volgen van ons unieke klimaatveranderingsproject!
Via PLANet B willen we jeugdwerkers en jongeren in heel Europa ondersteunen om de
klimaatveranderingsuitdaging aan te gaan; door hen te ondersteunen bij het ontwikkelen
van hun kritische denk- en projectoplossende vaardigheden, door unieke uitdagingen op het
gebied van klimaatverandering op te lossen!
Het zijn een paar drukke maanden geweest voor de PLANet B-partners – waar we al het werk
aan onze Digital Breakout Challenges hebben voltooid, alle bronnen hebben geüpload naar ons
online platform; en begonnen met het uitvoeren van transnationale en lokale proefactiviteiten
om de middelen die we hebben ontwikkeld te testen.
In deze nieuwsbrief komt je meer te weten over hoe we jeugdwerkers en jongeren hebben
betrokken via een virtueel transnationaal trainingsevenement; en je hoort over onze volgende
stappen!

Digitale Breakout-Training!
Om ervoor te zorgen dat de PLANet B Digital Breakout Challenges onze jeugddoelgroep
kunnen bereiken, hebben alle PLANet B-partners jeugdwerkers en enkele jongeren betrokken
bij het testen van de Digital Breakout Challenges tijdens een virtueel transnationaal
trainingsevenement dat in het begin online werd georganiseerd door The Rural Hub van
februari 2022!
Dit driedaagse transnationale virtuele
trainingsevenement vond plaats op 31 januari,
tot 2 februari 2022. Dit trainingsevenement
stelde alle PLANet B-partners in staat om hun
werk te presenteren bij de ontwikkeling van
de Digital Breakout-uitdagingen, om onze
eindgebruikersdoelgroepen jeugdwerkers en
jongeren bij het testen van deze uitdagingen,
en om essentiële feedback van deze
doelgroepen te krijgen over de kwaliteit van de
geproduceerde uitdagingen.

Tijdens deze virtuele training presenteerden partners het PLANet B-project, een overzicht van
wat een Digital Breakout Uitdaging is, en openden vervolgens de sessie voor presentaties en
testen van de Digital Breakouts!
Dit was voor alle partners en deelnemers een zeer positieve en boeiende virtuele leerervaring.
Het gaf ons een goed inzicht in hoe deze uitdagingen kunnen helpen om jonge mensen te
ondersteunen bij het ontwikkelen van hun bewustzijn over klimaatveranderingskwesties!
Alle Digital Breakout Challenges zijn toegankelijk via onze op maat gemaakte MOOC,
ontwikkeld door onze deskundige partners, CARDET. Ga voor toegang tot deze bronnen naar:
https://elearning.planetbproject.eu/login/index.php
Registreer vandaag!

Wat Volgt Er Voor PLANet B?
Het PLANet B-project loopt af in mei 2022, maar vóór die tijd zullen alle partners het
bijscholingsprogramma leveren aan lokale jeugdwerkers als onderdeel van onze nationale
proefplannen; en we zullen ook een reeks Climate Change Challenge-workshops organiseren
met lokale jongeren om onze hulpbronnen in onze gemeenschappen te testen.
Kijk op onze website voor meer informatie over onze volgende stappen:
https://planetbproject.eu/en/ en volg ons op Facebook:
https://m.facebook.com/Planet-B-108388667627519/?ref=page_internal&__tn__=C-R
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