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EVENIMENTE DE MULTIPLICARE

PARTENERI

„Strategii educaţionale de prevenire a adicţiei de internet”, urmată
de trei sesiuni de lucru desfăşurate în paralel.

Evenimentul Naţional de Multiplicare Get out of the Net and Get
Back to Real Life, organizat de
Università degli Studi di Milano, a
avut loc la Ospedale L. Sacco
(Milano) în data de 29 martie
2019. În cadrul evenimentului, a
fost prezentat raportul comparativ
privind adicţia de internet în rândul
elevilor din învăţământul secundar, alături de modulele de formare elaborate, de resursele de informare create, precum şi platforma
digitală.
Pe parcursul evenimentului, a fost
discutată nevoia de evaluare a
situaţiilor de utilizare problematică
a internetului, cu trimitere la fenomenul de cibercondrie şi la comorbidităţi. Au fost, totodată, evidenţiate domeniile ştiinţifice în
interiorul cărora sunt necesare
studii suplimentare.
La evenimentul organizat la Milano, au fost prezenţi reprezentanţi
ai asociaţiilor ştiinţifice, coordonatorii secţiilor din cadrul spitalului,
precum şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, care au subliniat
importanţa acestor iniţiative pentru
conştientizarea părinţilor şi a profesorilor cu privire la efectele pe
termen lung ale dependenţei de
internet.
În România, evenimentul de multiplicare a avut loc în data de 26
iunie 2019, cu participarea a 60 de
cadre didactice din 40 de unităţi
de învăţământ din mediul urban şi
rural. Evenimentul a debutat cu
susţinerea Conferinţei Regionale
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Conferinţa Regională a fost punctată de intervenţii ale Inspectorului
Şcolar General al I.S.J. Iaşi, Prof.
dr. Genoveva Aurelia Farcaş şi ale
Conf. dr. Daniela Muntele de la
Facultatea de Psihologie din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” Iaşi. Membrii echipei de
implementare au prezentat proiectul – obiectivele şi rezultatele estimate, precum şi produsele intelectuale elaborate pe parcursul celor
doi ani de desfăşurare. Dana
Harip, reprezentant al ONG-ului
„Salvaţi Copiii”, a prezentat Proiectul „Ora de Net”, iar Prof. Daniela Livadaru a prezentat proiectul
Erasmus+ „Adicţia de tehnologie
în rândul adolescenţilor”, implementat la Liceul Tehnologic Economic de Turism în perioada 2018
-2020.
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Cele trei sesiuni de lucru au avut
următoarele teme: „Internetul şi
mediul social virtual”, „Adicţia de
internet: simptome, riscuri şi metode de intervenţie” şi „Profesorii ca
promotori ai siguranţei pe internet”.
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Platforma proiectului:
https://lms.logonback2life.eu

