Newsletter 4
Καλωσορίσατε στο έργο PLANet B!
Σας ευχαριστούμε που ακολουθήσατε το ξεχωριστό μας έργο για την κλιματική αλλαγή!
Καλώς ήρθατε στο τελευταίο μας ενημερωτικό δελτίο!
Το διετές αυτό έργο άρχισε τον Ιούνιο του 2020 και ολοκληρώνεται τώρα τον Μάιο του
2022. Όλοι οι πόροι που αναπτύξαμε θα είναι διαθέσιμοι για τα επόμενα 5 χρόνια!
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το υλικό, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να
εγγραφείτε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης:
https://elearning.planetbproject.eu/login/index.php
Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο, θα σας ενημερώσουμε για τις δραστηριότητες προώθησης
που ολοκληρώσαμε τους τελευταίους 6 μήνες, ώστε να διασφαλίσουμε ότι το έργο PLANet B
θα έχει διαρκή αντίκτυπο στην εκπαίδευση των νέων για το κλίμα στις περιοχές μας!

Εργαστήρια σε όλη την Ευρώπη!
Όλοι οι εταίροι διοργάνωσαν μια σειρά από εργαστήρια στην περιοχή τους, για να
διασφαλίσουν ότι οι ψηφιακές προκλήσεις που αναπτύχθηκαν θα φτάσουν στους νέους και
τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας στις κοινότητες και τα δίκτυα.
Αυτά τα εργαστήρια έφεραν τους νέους σε επαφή με τους εκπαιδευτικούς μας πόρους –
τις ψηφιακές αποδράσεις μας - και τους ενθάρρυναν να εγγραφούν στην ηλεκτρονική μας
πλατφόρμα και να δοκιμάσουν το υλικό μόνοι τους!
Μέσω αυτών των εργαστηρίων, οι νέοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ψηφιακές
αποδράσεις και να μας δώσουν τα σχόλιά τους - σε γενικές γραμμές, τα σχόλια ήταν πολύ
Όλες οι ψηφιακές προκλήσεις απόδρασης είναι διαθέσιμες μέσω της ειδικά σχεδιασμένης
πλατφόρμας διαδικτυακής μάθησης, η οποία αναπτύχθηκε από τον οργανισμό CARDET. Για να
αποκτήσετε πρόσβαση στο υλικό, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
https://elearning.planetbproject.eu/login/index.php
και εγγραφείτε σήμερα!

Εργαστήριο στην Ιρλανδία

Εργαστήριο στην Κύπρο

Τελευταία συνάντηση εταίρων στο Παρίσι!
Η κοινοπραξία εταίρων συναντήθηκε για τελευταία φορά στο Παρίσι στις 23 και 24 Μαΐου,
για να επανεξετάσει το έργο και να προγραμματίσει τις τελευταίες εργασίες πριν από την
Τη συνάντηση διοργάνωσε ο συντονιστής του έργου μας, E-Juniors, με εταίρους από
την Ιρλανδία και την Κύπρο να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως και εκπροσώπους από την
Ιρλανδία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία να συμμετέχουν διαδικτυακά.

Εργαστήριο στην Ολλανδία

Οι εταίροι αξιοποίησαν τη συνάντηση και ως ευκαιρία να εργαστούν με τα υποδείγματα της
τελικής έκθεσης και να μοιραστούν σχόλια από τις εκδηλώσεις προώθησης και την πιλοτική
εκπαίδευση σε κάθε χώρα.
Για να μάθετε περισσότερα για το έργο, επισκεφθείτε τον ιστότοπο:
https://planetbproject.eu/en/
Και μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στο Facebook:
https://m.facebook.com/Planet-B-108388667627519/?ref=page_internal&__tn__=C-R

Εργαστήριο στη Γαλλία

Τελική συνάντηση εταίρων

Εργαστήριο στην Πορτογαλία
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