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ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΣ / Η ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ;
ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΕΔΩ
waterworldadventure.eu/ebook-demo

Το Water World Adventure eBook στοχεύει στη βελτίωση της θαλάσσιας λογοτεχνίας σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας.
Είναι ένα δωρεάν ηλεκτρονικό διαδραστικό βιβλίο που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σε επίσημα,
σε μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.
Διατίθεται στα Αγγλικά, Ελληνικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά και Ρουμανικά.

WATER WORLD ADVENTURE | ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η σύμπραξη του Water World Adventure θα δώσει πρόσβαση στο
ηλεκτρονικό βιβλίο έτσι ώστε να το δοκιμάσουν τα παιδιά σε επίσημα, μη τυπικά ή άτυπα περιβάλλοντα
μάθησης.

Θα θέλατε να συμμετέχετε στην πιλοτική δοκιμασία;
Επικοινωνήστε με το εταίρο με:
www.facebook.com/waterworldadventure/
waterworldadventure.eu

WATER WORLD ADVENTURE | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
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Η σύμπραξη του Water World Adventure διοργάνωσε ένα διαγωνισμό τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά
και μοιράστηκαν δραστηριότητες βασισμένες στην τέχνη που σχετίζονται με την θαλάσσια λογοτεχνία.

Βρείτε τους νικητές μας εδώ: waterworldadventure.eu
Ακολουθήστε μας και συμμετέχετε στον επόμενο διαγωνισμό μας!

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Το Καναδικό Δίκτυο για την Εκπαίδευση των Ωκεανών προσφέρει μια πλατφόρμα για μάθηση, διάλογο και
επικοινωνία που σχετίζονται με την θαλάσσια λογοτεχνία στον Καναδά. «Φέρνοντας τόσο τους εκπαιδευτές
όσο και τους επιστήμονες κοντά, ελπίζουμε να δημιουργήσουμε μια δυναμική που θα αυξήσει την
περιφερειακή και εθνική κατανόηση της αξίας του ωκεανού μας τώρα και για το μέλλον».

Βρείτε περισσότερα για αυτό το έργο εδώ: oceanliteracy.ca

Η «Θαλάσσια Αλλαγή» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο από την ΕΕ H2020, το οποίο έχει σαν στόχο να
δημιουργήσει μια θεμελιώδη σχέση με τη "θαλάσσια αλλαγή" και τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαίοι πολίτες
βλέπουν τη σχέση τους με τη θάλασσα.

Εδώ μπορείτε να έχετε δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς χώρους: www.seachangeproject.eu

Ακολουθήστε, τις δραστηριότητές μας και μάθετε νέα μας εδώ!
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Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν έγγραφο και όλο το περιεχόμενό του
αντανακλούν μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για την όποια χρήση.
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