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Ένα πρότζεκτ για παιδιά, δασκάλους,
γονείς και για όλους όσους
ενδιαφέρονται για την
Διδασκαλεία Αστρονομίας
Γνωρίζατε ότι κλέψανε το φεγγάρι;
Έτσι ξεκινάει η πρώτη μας ιστορία... Ταυτόχρονα γράφονται άλλες δύο ιστορίες από την ομάδα του
SPACE GUARDIANS.
Ο σκοπός του πρότζεκτ είναι να δημιουργηθεί ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό ηλεκτρονικό βιβλίο για την
διδασκαλία της Αστρονομίας για παιδιά (ηλικίας 3 έως 6 ετών) - SPACE GUARDIANS eBook - το οποίο
θα είναι ελεύθερο για ολόκληρη την Ευρώπη.

Το SPACE GUARDIANS eBook ζητά από τον αναγνώστη να λύσει το μυστήριο της κλεμμένης Σελήνης.
Αλλά δεν είναι όλα όπως φαίνονται να είναι... Αυτή η ιστορία μυστηρίου θα εξερευνήσει κυρίως θέματα
όπως το φεγγάρι, τη γη και τον ήλιο, τοποθετώντας τον αναγνώστη στο κέντρο της ιστορίας,
επιτρέποντάς του να επιλέξει το όνομα του κύριου χαρακτήρα.

Έτοιμοι για αυτή την περιπέτεια του διαστήματος; ακολουθήστε μας για να πάρετε μέρος στην ιστορία
SPACE GUARDIANS!

# Website: spaceguardians.eu
# Facebook: www.facebook.com/spaceguardiansebook/
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