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EȘTI PREGĂTIT SĂ FII UN PROTECTOR AL OCEANULUI?
ÎNCEPE AICI waterworldadventure.eu/ebook-demo

E-book-ul Aventură în lumea apelor dorește să îmbunătățească cunoștințele despre ocean ale
preșcolarilor. Este un e-book online interactiv și gratuit care poate fi utilizat în învățarea formală,
non-formală și informală.
Este disponibil în engleză, greacă, poloneză, portugheză și română.

WATER WORLD ADVENTURE | ACTIVITĂȚILE URMĂTOARE

În Europa, parteneriatul Water World Adventure vă permite accesul la e-book-ul online pentru a-l testa
cu elevii în activități de învățare formală, non-formală și informală.

V-ar plăcea să participați la testarea pilot?
Contactează partenerii:
www.facebook.com/waterworldadventure/
waterworldadventure.eu

WATER WORLD ADVENTURE | CONCURSURI
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Partenerii din proiectul Water World Adventure au organizat un concurs pentru adulți și elevi pentru a
împărtăși creații care au legătură cu cunoștințele despre ocean.

Descoperă câștigătorii aici: waterworldadventure.eu

Urmărește-ne și participă la următorul concurs!

ÎNVAȚĂ MAI MULT DESPRE OCEAN

O rețea canadiană de televiziune despre educația despre oceane pune la dispoziție o platformă pentru a
învăța , a dialoga și a comunica despre cunoștințele despre ocean în Canada.”Aducând profesorii și oamenii
de știință împreună, sperăm să cream un moment prin care va crește interesul regional și național pentru
valoarea oceanelor acum și în viitor” .

Află mai multe despre acest proiect aici: oceanliteracy.ca

'Sea Change' este un proiect EU H2020 care își dorește să stabilească o schimbare fundamental în modul în care
cetățenii Europei înțeleg relația lor cu marea.

Accesează gratuit resursele educaționale aici: www.seachangeproject.eu

URMĂREȘTE ACTIVITĂȚILE NOASTE ȘI NOUTĂȚILE AICI!
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Acest proiect este finanțat cu ajutorul Uniunii Europene. Acest document și tot conținutul lui reflectă numai viziunea autorului,
Comisia nu poate fi făcută responsabilă de utilizarea informațiilor conținute în el.
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