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NEWSLETTER 

Ediția 3 – Junie 2020 

A 4-A INTALNIRE DE PROJECT| ONLINE 

A 4a întâlnire transnațională a proiectului a avut loc online, din cauza 

focarului Covid-19 și a restricțiilor. În prezența tuturor părților, 

întâlnirea a avut loc, cu un accent esențial pe evaluarea progresului 

proiectului și a modului în care etapele de importanță crucială ar fi 

putut fi afectate, având în vedere circumstanțele legate de epidemia de 

coronavirus. 

 

Printre principalele subiecte ale agendei s-au numărat traducerea 

conținutului, dezvoltarea jocului AR, spațiul virtual al Academiei ON-

OFF4youngsters, împreună cu atelierele și pilotarea, și, nu în ultimul 

rând, evaluarea celui de-al doilea produs intelectual. Având în vedere 

noul regim de funcționare de la distanță și trecerea la activitățile 

online, majoritatea etapelor următoare ale proiectului au fost 

reevaluate și tratate în consecință, ținând cont întotdeauna de 

cerințele specifice fiecărei activități. Partenerii au convenit să amâne 

atelierele, dar să se continue organizarea pilotării online. 

 

 

 

 

 

          Proiectul ON-OFF  

ON-OFF ON-OFF își propune să îi ajute pe 

profesioniștii care lucrează cu copiii să îi 

ajute să identifice cauzele unor 

comportamente situaționale și 

structural, care duc la angajamentul 

online, și să-i încurajeze să adopte un 

comportament echilibrat. 

Pentru atingerea obiectivului său 

principal, proiectul va dezvolta un set de 

instrumente, precum un depozit de 

cunoștințe, un curriculum bazat pe TIC și 

un joc - Realitatea Augmentată. Setul de 

instrumente își propune să crească 

gradul de conștientizare cu privire la 

condiția de dependență de Internet și să 

stimuleze o abordare echilibrată între 

angajamentul online și interacțiunile din 

viața reală. 

   

 

 



 

Embracing a balanced approach between 
Online engagement and OFFline alternatives 

 

 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only 

of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein. 

 

 

ACADEMIA ONOFF4Younsters  

Spațiul virtual al Academiei ON-OFF4youngsters este configurat pe web 

site-ul proiectului. Un chat live și un forum online au fost integrate în 

Academie, pentru pasionații ON-OFF4youngsters. 

CE URMEAZA?  

→ Atelierele „ONOFF4Youngsters” vor avea loc în perioada de 

prelungire acordată pentru finalizarea proiectului. 

→ Ateliere de pilotaj vor avea loc cu peste 200 de elevi din toată 

Europa. 

→ Evenimente multiplicatoare vor fi organizate în țările partenere în 

septembrie. 

VREI SĂ AFLII MAI MULTE? 

Vizitează website-ul nostru și urmărește paginile proiectului: 

 
 
   

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

 

Partneri 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

