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CEA DE-A TREIA ÎNTÂLNIRE TRANSNAŢIONALĂ A PROIECTULUI

PARTENERI

IAŞI, ROMÂNIA, 25 – 26 OCTOMBRIE 2018
cu privire la fenomenul dependenţei de internet în rândul tinerilor şi la consecinţele sociale ale
acesteia.
Cea de-a treia întâlnire a proiectului a creat cadrul de analiză a produselor realizate până în prezent
În zilele de 25 şi 26 octombrie
2018, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi a găzduit cea de-a
treia întâlnire transnaţională a
proiectului Log On Back to Life
(„Reconectează-te

la

viaţă”),

derulat în perioada 2017-2019
în cadrul programului Erasmus+ al Comisiei Europene,
alături de instituţii partenere din
Turcia, Grecia şi Italia. Fundamentat pe studii desfăşurate la

GOVERNORSHIP OF ISTANBUL

la nivelul parteneriatului. Astfel,
studiul comparativ privind nivelul

abmerkez@istanbul.gov.tr

dependenţei de internet în ţările
partnere, realizat de Clinica de
Psihiatrie de la Universitatea din
Milano, modulele de formare adresate profesorilor, platforma dedicată campaniei de conştientizare
şi studiului, precum şi clipurile vi-

DEVELOPMENTAL CENTER OF THESSALY
info@aketh.gr

deo ce vor susţine vizual campania au făcut obiectul agendei întâlnirii care a avut loc la Iaşi.
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YASAR UNIVERSITY
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euc@yasar.edu.tr
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să tragă un semnal de alarmă

profesorilor ce îşi desfăşoară activitatea în învăţământul secundar.
Astfel, întâlnirea de la Iaşi a constituit un prilej de a armoniza in-

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN
IASI
proiecte.isjiasi@yahoo.com

strumentele de instruire şi cele
dedicate campaniei de conştientizare, precum şi de a facilita comunicarea între instituţiile implicate.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
international.agreements@unimi.it

Ce urmează?

Modulele de formare, disponibile în limbile engleză, italiană, română, turcă şi greacă;

Metodologie pentru diagnosticarea şi prevenirea dependenţei de
internet în rândul tinerilor;

Pachet de informare şi conștientizare a tinerilor cu privire la
fenomenul dependenţei de internet;


Cea de-a patra întâlnire a proiectului, care va avea loc la Trikala (Grecia), în luna aprilie 2019.

DIPNOT
proje@dipnot.tv

