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Η τέταρτη συνάντηση του ON-OFF4Youngsters πραγματοποιήθηκε ψηφιακά

Το ON-OFF στοχεύει να στηρίξει τους
επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά,

λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της επιδημίας

προκειμένου να τα βοηθήσουν να εντοπίσουν

Covid-19. Παρουσία όλων των μερών, η ατζέντα της συνάντησης εστίασε στην

τις συμπεριφορικές και δομικές αιτίες που
οδηγούν στον εθισμό στο διαδίκτυο και να τους
ενθαρρύνουν να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη
συμπεριφορά.

αξιολόγηση της προόδου του έργου αλλά και στον τρόπο με τον οποίο
σημαντικοί στόχοι - ορόσημα επηρεάστηκαν εξαιτίας των νέων συνθηκών που
σχετίζονται με την επιδημία.

Για την επίτευξη του κύριου στόχου του, το έργο
θα αναπτύξει μια εργαλειοθήκη, η οποία είναι
ένα σύνολο εργαλείων όπως ένα αποθετήριο

Μεταξύ των κύριων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ήταν οι μεταφράσεις

γνώσης, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα

των περιεχόμενων και των προωθητικών υλικών του έργου, το τρέχον στάδιο

βασισμένο σε ΤΠΕ και ένα παιχνίδι Augmented

που βρίσκεται το παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας, ο εικονικός χώρος

Reality. Το σετ εργαλείων θα οδηγήσει στην
αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις

ON-OFF4youngsters (Academy Virtual Space), τα εργαστήρια, η διεξαγωγή των

συνθήκες εθισμού στο Διαδίκτυο και στην

πιλότων και, τέλος, η αξιολόγηση των επόμενων παραδοτέων του έργου.

προώθηση μιας ισορροπημένης συμπεριφοράς

Δεδομένου του νέου καθεστώτος της εξ αποστάσεως εργασίας και των

μεταξύ του online και του offline κόσμου.

διαδικτυακών δραστηριότητων, τα περισσότερα από τα επόμενα βήματα του
έργου επανεξετάστηκαν και αντιμετωπίστηκαν ανάλογα, λαμβάνοντας πάντα
υπόψη τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της εκάστοτε δραστηριότητας. Οι
έταιροι συμφώνησαν συλλογικά να αναβάλλουν τα εργαστήρια, αλλά να
προχωρήσουν με την διεξαγωγή των πιλότων ψηφιακά.
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Η κοινοπραξία

ONOFF4YOUNSTERS ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Ο εικονικός χώρος της ακαδημίας του ON-OFF4youngsters (Academy Virtual
Space) θα είναι επίσκεψιμος μέσω της επίσημης ιστοσελίδα του έργου. Η
δυνατότητα ζωντανής συνομιλίας (live chat) αλλά και το διαδικτυακό
φόρουμ θα είναι σύντομα διαθέσιμα προκειμένου να διευκολυνθεί η
επικοινωνία μεταξύ των χρηστών.

ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ;
→ Τα εργαστήρια “ONOFF4Youngsters” θα διεξαχθούν στο διάστημα που δόθηκε
ως παράταση για την ολοκλήρωση του έργου.
→ Οι πιλότοι του προγράμματος θα συμπεριλάβουν περισσότερους από 200
μαθητές στην Ευρώπη.
→ Οι προωθητικές δράσεις θα διεξαχθούν στις συμμετέχουσες χώρες μετά το
τέλος του καλοκαιριού.

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ?
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και ακολουθήστε μας:

on-off4youngsters.eu

on-off4youngsters

#on-off4youngsters
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