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БЮЛЕТИН  

Брой 4 – Октомври 2020 

ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ|ОНЛАЙН VS. ЛИЦЕ В 

ЛИЦЕ 

През последните месеци на проекта партньорите организираха 

публични събития онлайн и лице в лице, за да разпространят 

резултатите от проекта, да поканят още повече участници и да 

увеличат въздействието на проекта на транснационално ниво. 

Всъщност от март до октомври 2020 г. бяха организирани четири 

събития за стартирането на ON-OFF4youngsters Academy, като 

основен експлоатационен канал, в Гърция, Румъния, България и 

Кипър.  

Сред основните теми на събитията бяха също представяне на 

инструментите, разработени по време на проекта, генериране на 

осведоменост сред професионалната общност и създателите на 

политики в ЕС и предлагане на възможност за създаване на 

Европейска дигитална мрежа от учители, чрез покана към 

участниците да станат членове на Академията. 

През октомври 2020 г. CIVIC, координаторът на проекта, организира 

заключителната конференция, насочена към още по-широка 

аудитория, интересуваща се от използването на Интернет и 

технологии в рамките на насърчаването на онлайн и офлайн баланса. 

На всички участници беше дадена възможност да се срещнат с 

          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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резултатите от проекта чрез практически дейности, които 

създадоха дълготраен опит. 

ONOFF4Younsters АКАДЕМИЯ  

Ако все още не сте посетили нашата Академия, сега е време да 

го направите! 

Виртуалното пространство на Академията ON-OFF4youngsters е 

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

интегрирани в Академията  

ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОЕКТА 

Проектът може да приключва в края на ноември, но дейностите 

ON-OFF4youngsters ще продължат да повишават осведомеността 

относно важността на решението за времето, прекарано онлайн 

от децата, и възможностите на интернет като образователен 

инструмент. 

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/
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