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TΟ ON-OFF4YOUNGSTERS PROJECT ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 

ΤΟΥ 

Όπως ίσως γνωρίζετε ήδη το έργο Erasmus +, το ON-OFF4youngsters έχει 

τελειώσει. 

 

Κατά τα τελευταία 2 χρόνια, η κοινοπραξία ON-OFF4youngsters κατάφερε 

να αναπτύξει: 

 

• μια νέα παιδαγωγική προσέγγιση για να προσελκύσει την προσοχή των 

παιδιών και στη συνέχεια να επιτύχει τους μαθησιακούς στόχους 

προσφέροντας μια εκπαιδευτική και χαρούμενη διαδραστική εμπειρία 

παιχνιδιού. 

• ένα νέο πρόγραμμα σπουδών για δασκάλους και μαθητές που θα 

χρησιμοποιηθεί στην τάξη, που περιλαμβάνει οδηγό και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους 

κινδύνους της υπερβολικής χρήσης του Διαδικτύου 

• ένα παιχνίδι AR για τους μαθητές για να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν 

μια υγιή σχέση με την τεχνολογία 

 

Επιπλέον, εκπαιδεύσαμε περισσότερους από 300 δασκάλους και μαθητές 

ενθαρρύνοντάς τους να προβληματιστούν σχετικά με την ατομική και 

ομότιμη χρήση της τεχνολογίας τους και τους παρέχουμε τα απαραίτητα 

εργαλεία για να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη προσέγγιση στα μέσα και 

την τεχνολογία. 

 

Παρόλο που το έργο έχει τελειώσει, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε 

καθηγητές και μαθητές! 

 

Μπορείτε πάντα να επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας και να κατεβάσετε το 

ONOFF4youngsters AR στο τηλέφωνό σας. 

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε ερωτήσεις!    

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και ακολουθήστε μας στα social media! 

 

The partners 

      

 

 

 

 

 

https://on-off4youngsters.eu/results
https://on-off4youngsters.eu/contact
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