
Raising Awareness About Natural Disasters

 
 

Είσαι έτοιμος να
ζήσεις τη εμπειρία
του Έργου  rAn; 

 

Η ομάδα rAn ετοιμάζει μια
πρωτόγνωρη εμπειρία για
εκπαιδευτικούς που θέλουν
να μπουν στον κόσμο των
ηλεκτρονικών παιχνιδιών
μάθησης και επικοινωνίας!

Το παιχνίδι rAn θα φέρει στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μια σειρά από μίνι-προκλήσεις
σχετικά με τις φυσικές καταστροφές. Οι μαθητές θα ανακαλύψουν τέσσερις πόλεις, καθεμία από τις οποίες
αντιμετωπίζει μια διαφορετική φυσική καταστροφή: Πλημμύρα, Φωτιά, Θύελλα και Σεισμός. Σε κάθε πόλη

θα μάθουν ποιες είναι αυτές οι καταστροφές, πώς προκαλούνται, πώς να τις αποτρέψουν και πώς να
ενεργήσουν στην εμφάνιση τους.

Ωστόσο, αυτό που δεν γνωρίζετε ακόμη είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να
δημιουργήσουν και να προγραμματίσουν τις δικές τους μίνι προκλήσεις για να ενσωματωθούν στο παιχνίδι.

Από απλά σταυρόλεξα έως πολύπλοκο προγραμματισμό scrach , όλες οι ιδέες είναι ευπρόσδεκτες!
 

Η κοινοπραξία του Έργου rAn συζητά τις τελικές λεπτομέρειες για το τι θα ονομάζεται:
 

rAn πρόκληση σχεδιασμού παιχνιδιών για εκπαιδευτικούς!

Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στην πρόκληση ή / και στο έργο: επικοινωνήστε μαζί
μας

Μείνετε συντονισμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα νέα μας για να ενημερώνεστε σχετικά με την
πρόκληση!

Εγγραφείτε στο newsletter

Άλλα νέα!

Η κοινοπραξία rAn έχει οργανώσει δύο διακρατικές συναντήσεις

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στο

Εδιμβούργο του Ηνωμένου Βασιλείου, στις 20 Ιανουαρίου 2020 και
φιλοξενήθηκε από τον CIVIC, τον συντονιστή του έργου. Εκπρόσωποι
από όλες τις οργανώσεις εταίρους συναντήθηκαν, συζήτησαν τα
βήματα για την επίτευξη των στόχων του έργου και καθόρισαν τις
πρώτες δραστηριότητες. Ήταν μια πολύ διασκεδαστική και

εποικοδομητική συνάντηση.

Η 2η διακρατική συνάντηση του έργου ήταν να πραγματοποιηθεί
στην Πορτογαλία και να φιλοξενηθεί απο τον συνεργάτη μας ς
NUCLIO στις 28 Απριλίου 2020. Δυστυχώς, οι περιορισμοί ταξιδιού
και κινητικότητας λόγω της πανδημίας Covid-19 δεν επέτρεψαν
στην κοινοπραξία να συμμετάσχει φυσικά στη συνάντηση. Ωστόσο,
οι συνεργάτες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν εποικοδομητικές
συζητήσεις μέσω Skype. Είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την
πρόοδο του έργου rAn και να αποφασίσουν για μελλοντικά

καθήκοντα και αποτελέσματα.

Ακολουθήστε μας!

Το rAn είναι ένα καινοτόμο έργο που θα φέρει έναν νέο τρόπο μάθησης για τις φυσικές καταστροφές στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Το παιχνίδι και η διασκέδαση είναι πολύ αποτελεσματικές μέθοδοι βαθιάς

μάθησης και στοχεύουμε στην παροχή ενός ελκυστικού και συναρπαστικού παιχνιδιού για τους μαθητές.
 

Ωστόσο, στοχεύουμε επίσης στη δημιουργία ισχυρών δεσμών με εκπαιδευτικούς, καλωσορίζοντας τις ιδέες
και τα σχέδιά τους και παρέχοντας τους υποστήριξη, οδηγίες και προβολή!

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα

Εάν θέλετε να συμμετάσχετε, στείλτε μας ένα μήνυμα που να λέει από ποια χώρα προέρχεστε και πώς θα
θέλατε να συμμετάσχετε. Για παράδειγμα: Θέλετε να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι; Θέλετε να

συνεισφέρετε με μια μίνι πρόκληση για το παιχνίδι; Ίσως και τα δύο? Ενημέρωσέ μας :)

Στοιχεία επικοινωνίας

https: //ranproject.eu/el
 
https: //ranproject.eu/el/epikoinoniste
-mazi-mas

Εγγραφείτε στο newsletter

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της
παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το
οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η
Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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