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MULTIPLIER EVENTS|ONLINE VS. FACE2FACE
În ultimele luni ale proiectului, partenerii s-au organizat online și au

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

multiplicat evenimente față în față pentru a disemina rezultatele

profesioniștii care lucrează cu copiii să îi

proiectului, a invita și mai mulți participanți și a crește impactul

ajute

să

identifice

comportamente

cauzele

unor

situaționale

și

structural, care duc la angajamentul
online, și să-i încurajeze să adopte un

atingerea

obiectivului

De fapt, începând din martie și până în octombrie 2020, au fost
organizate patru evenimente pentru lansarea Academiei ON-

comportament echilibrat.
Pentru

proiectului la nivel transnațional.

său

principal, proiectul va dezvolta un set de
instrumente, precum un depozit de

OFF4youngsters, ca principal canal de exploatare, în Grecia, România,
Bulgaria și Cipru.

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.

Printre subiectele principale ale evenimentelor s-au numărat și
prezentarea produselor dezvoltate în timpul proiectului, generand
procesul de conștientizare în rândul comunității profesionale din UE și
a factorilor de decizie politică a oportunităților de a crea o rețea
digitală europeană pentru profesori, invitând participanții să devină
membri ai Academiei.

În octombrie 2020, CIVIC, coordonatorul proiectului, a organizat
conferința finală, adresându-se unui public larg, interesat de utilizarea
internetului și a tehnologiei, în scopul promovării echilibrului intre
online și offline. Toți participanții au avut șansa de a cunoaste
rezultatele proiectului prin activități practice care au creat o
experiență durabilă.
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ACADEMIA ONOFF4YOUNSTERS

Parteneri

Dacă nu ați vizitat încă Academia noastră, acum este timpul să faceți
acest lucru!
Spațiul virtual ON-OFF4youngsters Academy este configurat pe site-ul
web al proiectului. Un chat live și un forum online au fost integrate în
Academie pentru a încuraja entuziaștii ON-OFF4youngsters să ne
contacteze.

FINALIZAREA PROIECTULUI
Proiectul s-ar putea încheia la sfârșitul lunii noiembrie, insa activitățile
ON-OFF4youngsters vor continua să promoveze importanța abordării
cantității de timp petrecut online de copii, precum și impactul
internetului ca instrument educațional.

VREI SA AFLII MAI MORE?
Vizitează website-ul nostru și urmărește paginile proiectului:

on-off4youngsters.eu

on-off4youngsters

#on-off4youngsters
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