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CZY JESTEŚ GOTOWY ZOSTAĆ OPIEKUNEM OCEANU?
ZACZNIJ TUTAJ
waterworldadventure.eu/ebook-demo

EBook „Water World Adventure” ma na celu poprawę umiejętności czytania i pisania wśród dzieci
w wieku przedszkolnym.
Jest to bezpłatny interaktywny podręcznik dostępny online, z którego można korzystać
w środowisku uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego.
Materiał jest dostępny w języku angielskim, greckim, polskim, portugalskim i rumuńskim.

WATER WORLD ADVENTURE | NASTĘPNE AKTYWNOŚCI

W całej Europie partnerstwo Water World Adventure umożliwi dostęp do internetowego
e-booka, aby wypróbować go z dziećmi w formalnych, nieformalnych lub nieformalnych
środowiskach edukacyjnych.

Chcesz wziąć udział w etapie pilotażowym?
Skontaktuj się z partnerstwem:
www.facebook.com/waterworldadventure/
waterworldadventure.eu

WATER WORLD ADVENTURE | KONKURSY
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W ramach projektu Water World Adventure zorganizowano konkurs
plastyczny dla dorosłych i dzieci, w celu podzielenia się pracami związanymi
z edukacją oceaniczną.
Zwycięzców znajdziesz tutaj: waterworldadventure.eu
Śledź nas i weź udział w naszych kolejnych konkursach!

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT EDUKACJI
O ŚRODOWISKU OCEANICZNYM

Kanadyjska Sieć Edukacji Oceanicznej zapewnia platformę do nauki, dialogu i komunikacji na
temat umiejętności korzystania z oceanów w Kanadzie. „Łącząc nauczycieli i naukowców, mamy
nadzieję, że nadamy rozmach, który zwiększy regionalne i krajowe zrozumienie wartości naszego
oceanu teraz i w przyszłości."
Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć tutaj: oceanliteracy.ca

„Sea Change” to projekt finansowany z UE w ramach H2020, którego celem jest ustanowienie
fundamentalnych „zmian” w sposobie postrzegania przez obywateli europejskich ich stosunku do morza
i innych wód.
Tutaj znajdziesz dostęp do bezpłatnych zasobów edukacyjnych: www.seachangeproject.eu

ŚLEDŹ NASZE AKTYWNOŚCI I AKTUALNOŚCI TUTAJ!
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Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Niniejszy dokument i jego treść odzwierciedlają
jedynie poglądy autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim
zawartych.
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