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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Έκδοση 4- Οκτώβριος 2020 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ|ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ VS. ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ 

Το “ON-OFF4youngsters” στοχεύει να βοηθήσει επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά να τους 

βοηθήσουν να εντοπίσουν τη συμπεριφορική κατάσταση και τις δομικές αιτίες που οδηγούν σε 

διαδικτυακή δέσμευση και να τους ενθαρρύνει να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη συμπεριφορά. 

 

Για την επίτευξη του κύριου στόχου του, το έργο θα αναπτύξει ένα κιτ εργαλείων, το οποίο είναι ένα 

σύνολο εργαλείων όπως για παράδειγμα ένα αποθετήριο γνώσης, ένα πρόγραμμα σπουδών βασισμένο 

στις ΤΠΕ και ένα παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας. Το κιτ εργαλείων στοχεύει στην 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατάσταση του εθισμού στο Διαδίκτυο και στην ενίσχυση μιας 

ισορροπημένης προσέγγισης μεταξύ της διαδικτυακής δέσμευσης και των πραγματικών 

αλληλεπιδράσεων. 

 

Τους τελευταίους μήνες του έργου, οι εταίροι διοργάνωσαν διαδικτυακές και διαπροσωπικές 

πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, την πρόσκληση ακόμη 

περισσότερων συμμετεχόντων και την αύξηση του αντίκτυπου του έργου σε διεθνές επίπεδο. 

 

Στην πραγματικότητα, από τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο του 2020, διοργανώθηκαν τέσσερις 

εκδηλώσεις για την έναρξη της “ON-OFF4youngsters” Ακαδημίας, ως το κύριο κανάλι εκμετάλλευσης, 

στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Κύπρο. 

 

Μεταξύ των κύριων θεμάτων των εκδηλώσεων ήταν, επίσης, η παρουσίαση των εργαλείων που 

αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου, η ευαισθητοποίηση της επαγγελματικής κοινότητας και 

των φορέων χάραξης πολιτικής της ΕΕ και η παροχή ευκαιρίας για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 

ψηφιακού δικτύου εκπαιδευτικών, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες να γίνουν μέλη της Ακαδημίας.                                                                           
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Τον Οκτώβριο του 2020, η CIVIC, ο συντονιστής του έργου, διοργάνωσε το τελικό συνέδριο που 

απευθύνεται σε ένα ακόμη ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για τη χρήση του Διαδικτύου και της 

τεχνολογίας στο πλαίσιο της προώθησης της ισορροπίας στο διαδίκτυο και εκτός σύνδεσης. Σε όλους 

τους συμμετέχοντες δόθηκε η ευκαιρία να συναντήσουν τα αποτελέσματα του έργου μέσω πρακτικών 

δραστηριοτήτων που δημιούργησαν μια διαρκή εμπειρία. 

 

Ακαδημία ONOFF4Younsters  

Αν δεν έχεις επικεφθεί την Ακαδημία 

μας, τώρα είναι η ώρα να το κάνεις!!! 

 

Η "ON-OFF4youngsters” Ακαδημία εικονικού 

χώρου έχει δημιουργηθεί στον ιστότοπο του έργου. Μια ζωντανή συνομιλία και ένα διαδικτυακό 

φόρουμ έχουν ενσωματωθεί στην Ακαδημία για να ενθαρρύνουν τους λάτρεις του "ON-

OFF4youngsters” να αλληλεπιδρούν.  

  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο ενδέχεται να τελειώσει στα τέλη Νοεμβρίου, αλλά οι δραστηριότητες ON-OFF4youngsters θα 

συνεχίσουν να αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της αντιμετώπισης του χρόνου 

που αφιερώνεται στο διαδίκτυο από τα παιδιά και τις δυνατότητες του Διαδικτύου ως εκπαιδευτικού 

εργαλείου 
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ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;? 

 

 

 

  

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

Επισκέψου την ιστοσελίδα μας και ακολούθησέ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

http://on-off4youngsters.eu/
https://www.facebook.com/on-off4youngsters
https://twitter.com/hashtag/on-off4youngsters?src=hash
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