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Η δεύτερη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 9 Απριλίου, και
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διοργανώθηκε από την Emphasys. Οι εταίροι εξέτασαν το δεύτερο πνευματικό
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μαθημάτων. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν
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Για την επίτευξη του κύριου στόχου του,

χρησιμοποιηθεί για να αποφασιστεί η απαραίτητη υποδομή για το παιχνίδι. Η

το

μια

συνάντηση αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική και η κοινοπραξία βρίσκεται
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Ένα σχετικό έγγραφο βρίσκεται σε εξέλιξη και θα

αποθετήριο γνώσης, ένα εκπαιδευτικό
πρόγραμμα βασισμένο σε ΤΠΕ και ένα
παιχνίδι Augmented Reality. Το σετ
εργαλείων θα οδηγήσει στην αύξηση
της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις
συνθήκες εθισμού στο Διαδίκτυο και
στην προώθηση μιας ισορροπημένης
συμπεριφοράς μεταξύ του online και
του

offline

κόσμου.
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Η κοινοπραξία

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Η τρίτη συνάντηση έργου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 18-19
Νοεμβρίου 2019 και διοργανώθηκε από την AKNOW. Οι εταίροι συνέχισαν
τη δουλειά που είχαν ξεκινήσει κατά την προηγούμενη συνάντηση σχετικά
με την εργαλειοθήκη του ON-OFF. Παρουσίασαν τα εκπαιδευτικά μαθήματα
και συζήτησαν την οριστικοποίηση του περιεχομένου για την πρώτη
επανάληψη, προκειμένου να είναι έτοιμοι για τα επερχόμενα εργαστήρια.
Επιπλέον, εξετάστηκε το storyboard του παιχνιδιού, ενώ παρουσιάστηκε το
demo του παιχνιδιού, όσον αφορά τη δομή του. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
και το παιχνίδι θα δοκιμαστούν ανά χώρα μέσω δύο σειρών εργαστηρίων
που θα διοργανωθούν και θα υλοποιηθούν από τους εταίρους στην Κύπρο,
τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.
Ως αποτέλεσμα της συνάντησης, οι εταίροι ανέπτυξαν 4 διαφορετικές
εκπαιδευτικές ενότητες, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων μαθημάτων και
εργαλείων αξιολόγησης που καλύπτουν διάφορες πτυχές για την ισορροπία
μεταξύ online και offline πραγματικότητας.

ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ?
-Τα τοπικά εργαστήρια που θα ελέγξουν και επικυρώσουν το παιχνίδι AR και
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
- Επόμενη Διακρατική συνάντηση έργου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο
Βουκουρέστι στις 8 Μαΐου του 2020.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ?
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και ακολουθήστε μας στα social media

on-off4youngsters.eu

on-off4youngsters

#on-off4youngsters
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