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Welkom bij PLANet B!
Bedankt voor het volgen van ons unieke klimaatverandering uitdaging project! En welkom bij onze 
laatste nieuwsbrief!

Het PLANet B-project loopt sinds juni 2020 en dus is mei 2022 het einde van ons tweejarige project 
ingeluid. Maak je echter geen zorgen - alle middelen die we hebben ontwikkeld, zijn de komende 5 jaar 
voor u beschikbaar om te gebruiken!

Om toegang te krijgen tot deze materialen, hoeft u alleen maar een abonnement te nemen op ons 
e-learningplatform: https://elearning.planetbproject.eu/login/index.php 

In deze nieuwsbrief geven we u een overzicht van enkele van de promotionele activiteiten die we de 
afgelopen 6 maanden hebben uitgevoerd om ervoor te zorgen dat ons PLANet B-project een blijvende 
impact heeft op het klimaatonderwijs voor jongeren in onze regio’s! 

PLANet B Workshops in heel Europa!
Om ervoor te zorgen dat de PLANet B Digital Breakout Challenges die we hebben ontwikkeld jongeren 
en jongerenwerkers in onze gemeenschappen en netwerken bereikten, organiseerden alle partners 
een reeks PLANet B Workshops in hun omgeving. 

Deze workshops werden gebruikt om lokale jongeren kennis te laten maken met onze middelen voor 
klimaateducatie – de PLANet B Digital Breakouts – en om jongeren uit te nodigen om zich te registreren 
op ons online platform en om de Digital Breakouts zelf te testen!

Pictures From Our Workshop in Ireland

Via deze workshops kregen jongeren de kans om onze Breakouts te testen en ons hun feedback te 
geven - en over het algemeen was de feedback erg positief! 

Alle Digital Breakout Challenges zijn beschikbaar om toegang te krijgen via ons op maat gemaakte 
Online Learning Platform, ontwikkeld door onze deskundige partners, CARDET. Om toegang te krijgen 
tot deze bronnen, bezoek: 

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

en register vandaag!

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


Samen in Parijs! Onze PLANet B-partners ontmoetten elkaar voor de 
laatste keer in Parijs!

Het PLANet  B-projectteam kwam van 2 3 en 24 mei voor een laatste keer bijeen in Parijs  om ons werk 
te evalueren en onze laatste taken voor het einde van het project  te plannen.

De bijeenkomst werd georganiseerd door onze projectcoördinator, E-Juniors, met partners uit Ierland 
en Cyprus die de vergadering persoonlijk bijwoonden en vertegenwoordigers uit Ierland, Nederland en 
Portugal die online deelnamen aan de vergadering.

Pictures From Our Workshop in the Netherlands

PLANet B-projectpartners gebruikten dit ook als een kans om met de sjablonen voor het eindrapport te 
werken en om onze feedback van onze evenementen en pilottrainingen in elk land te delen.

Kijk voor meer informatie over ons klimaateducatieproject op onze website: 

https://planetbproject.eu/en/ 

En vergeet ons niet te vinden en te volgen op Facebook: 

https://m.facebook.com/Planet-B-108388667627519/?ref=page_internal&__tn__=C-R
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