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E-BOOK-UL „AVENTURĂ ÎN LUMEA APELOR E GATA!
El este disponibil gratuit online, în cinci limbi diferite: engleză, greacă, poloneză, română și
portugheză.

POŢI ÎNCEPE AVENTURA ÎN LUMEA SUBACVATICĂ!
waterworldadventure.eu/ebook

E-Book-ul

”Aventură în lumea apelor” şi materialele auxiliare au fost testate de

profesorii, păriniţii și copiii din ţările partenere. A fost o mare şansă să existe şi o privire
din afară asupra rezultatelor proiectului şi să adunăm păreri interesante pentru a-l face şi
mai bun.
La activităţile pilot au participat peste 20 de profesori şi peste 60 de elevi.
VĂ MULŢUMIM TUTUROR!

CĂLĂTORIILE EUROPENE ALE ”AVENTURII ÎN LUMEA APELOR”

Şi, în sfârșit…
… E-Book-ul ”Aventură în lumea apelor” şi-a făcut debutul în această vară în Grecia,
Polonia, România şi Portugalia. Profesori, părinţi şi copii au avut șansa să participe la
demonstraţii despre cum se utilizează e-book-ul, au discutat despre ocean, despre
importanţa resurselor digitale, despre învăţarea prin joc şi despre multe altele.
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Peste 300 de profesori au participat la călătoriile ”Aventurii în lumea apelor”, ajutândune să facem cunoscut proiectul.

AVENTURII ÎN LUMEA APELOR | CONCURSURI

Partenerii din cadrul proiectului ”Aventură în lumea apelor” au organizat un concurs
pentru adulţi și copii prin care aceştia şi-au putut cunoaşte poveştile care au la bază tema
proiectului şi pe eroul ei.

AVENTURII ÎN LUMEA APELOR | URMĂTOAREA ETAPĂ

Aceasta este doar o parte prin care echipa ”Aventură în lumea apelor” a reuşit să ofere
un e-book despre educaţia despre oceane pentru copiii din Europa.
Echipa va continua să promoveze rezultatele proiectului în Europa şi, astfel, să
îmbunătăţească educaţia despre oceane a copiilor.
Alătură-te pentru a continua aventura
www.facebook.com/waterworldadventure
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URMĂREŞTE ACTIVITĂŢILE ŞI NOUTĂŢILE AICI!

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents
which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein.
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