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БЮЛЕТИН 

Брой 3 – Юни 2020 

ЧЕТВЪРТА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА | ОНЛАЙН 

Четвъртата транснационална среща на проекта се проведе онлайн 

поради избухването на ковид-19 пандемията и последващите 

ограничения. В присъствието на всички страни срещата се проведе с 

основен акцент върху оценката на напредъка на проекта и как може да 

се повлияят основните етапи от обстоятелствата, свързани с 

коронавирусната епидемия. 

Сред основните теми на дневния ред бяха преводът на съдържанието, 

разработването на AR играта, виртуалното пространство на ON-

OFF4youngsters Академия, заедно със семинарите и пилотирането и не 

на последно място, оценката на втория интелектуален продукт. 

Предвид новия режим на отдалечена работа и преминаване към 

онлайн дейности, повечето от следващите стъпки на проекта бяха 

преоценени и съответно разработени, като винаги се вземат предвид 

специфичните изисквания на всяка дейност. Партньорите колективно 

се договориха да отложат семинарите, но да продължат с 

организирането на пилотирането онлайн. 

          ON-OFF проект 

ON-OFF има за цел да помогне на 

професионалисти, работещи с деца, да 

идентифицират поведенчески, 

ситуационни и структурни причини, 

които водят до ангажираност онлайн и да 

ги насърчи да приемат балансирано 

поведение. 

За постигане на основната си цел 

проектът ще разработи инструментариум, 

представляващ набор от инструменти 

като хранилище на знания, базирана на 

ИКТ учебна програма и игра с разширена 

реалност. Инструментариумът има за цел 

повишаване на осведомеността за 

състоянието на пристрастяване към 

Интернет и засилване на балансирания 

подход между онлайн ангажираността и 

взаимодействията в реалния живот. 
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ONOFF4YOUNSTERS АКАДЕМИЯ  

Виртуалното пространство на Академията ON-OFF4youngsters е 

настроено в уебсайта на проекта. Чат на живо и онлайн форум са 

интегрирани в Академията, за да насърчат ентусиастите ON-

OFF4youngsters да се включат.  

КАКВО СЛЕДВА?  

→ “ONOFF4Youngsters” семинарите ще се провеждат през периода на 

удължаване, предоставен за приключване на проекта. 

→ Ще се проведат пилотни семинари с над 200 ученици в цяла Европа. 

→ Мултипликационни събития ще бъдат организирани в страните 

партньори през септември. 

ИСКАТЕ ДА ЗНАЕТЕ ПОВЕЧЕ? 

Посетете нашия уебсайт и ни последвайте в социалните мрежи 

 
 

 
   

on-off4youngsters.eu                             on-off4youngsters   #on-off4youngsters 

 

Партньорите 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://on-off4youngsters.eu/
https://www.facebook.com/on-off4youngsters
https://twitter.com/hashtag/on-off4youngsters?src=hash
https://twitter.com/search?q=#on-off4youngsters&src=typd
http://on-off4youngsters.eu/

