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LOG ON BACK TO LIFE
Proiectul Log On Back to Life,
susţinut de Agenţia Naţională din
Turcia în cadrul Programului Erasmus+ KA2 al Uniunii Europene de
Educaţie pentru Tineret s-a desfăşurat începând cu luna septembrie 2017, timp de doi ani, în colaborare cu şase organizaţii din patru ţări diferite: Guvernoratul din
Istanbul, DIPNOT, Universitatea
Yaşar
- instituţii din Turcia,
AKETH din Grecia, Inspectoratul
Şcolar Judeţean Iaşi din România
şi Universitatea din Milano – Italia.
Pe parcursul proiectului Log On
Back to Life au fost elaborate o
serie de produse.
Studiul social s-a desfăşurat cu
utilizarea unor chestionare elaborate pe baze ştiinţifice, având în
vedere trei categorii de respondenţi: elevi, profesori şi părinţi.
Chestionarul adresat elevilor a fost
fundamentat pe IAT (Internet Addiction Test), un instrument de
diagnostic dezvoltat de Dr. Kimberly Young de la Centrul pentru
Adicţie de Internet. Pentru profesori şi părinţi / tutori, au fost elaborate două chestionare inovatoare.
Suportul comprehensiv de formare, cu imagini explicative, date
relevante şi module specifice de
formare, adresat profesorilor din
învăţământul secundar, a fost elaborat având în vedere rezultatele
studiului social privind dependenţa
de internet în rândul tinerilor din
ţările partenere, precum şi din perspectiva înregistrării şi analizei
fenomenului.
Campania IAD şi, în special, pachetele informative IAD distribuite
în şcoli, cu informaţii privind efectele dependenţei de internet transmise prin diferite medii (audiovizual, pe suport tipărit – ghiduri,
pliante, semne de carte, cărţi
poştale) au contribuit la conştientizarea publicului-ţintă.
Pe platforma destinată învăţării şi
campaniei de conştientizare sunt
disponibile materialele de formare
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şi de promovare dezvoltate, versiunea electronică a chestionarului
pentru studiul nivelului dependenţei de internet în rândul elevilor
din învăţământul secundar, metodologia dezvoltată colaborativ
pentru evaluarea şi prevenirea
dependenţei de internet a elevilor
din învăţământul secundar, dezvoltată în cadrul proiectului, precum ghidul disponibil.
Adresa platformei pentru învăţare
şi
promovare
este
https://
lms.logonback2life.eu.
Noua metodologie colaborativă
pentru evaluarea şi prevenirea
dependenţei de internet în rândul
elevilor din învăţământul secundar
a fost dezvoltată pe baza unor
intervenţii
de
natură
nonfarmacologică, uşor de aplicat în
mediul şcolar, axate pe conceptul
de învăţare prin colaborare. Astfel,
elevii şi profesorii vor forma echipe
de discuţie pentru a explora întrebări relevante sau pentru a crea
un proiect de impact.
Ghidul pentru evaluarea, prevenirea şi tratamentul dependenţei de
internet este disponibil în variantă
electronică pentru toate dispozitivele mobile (spre exemplu, laptop,
tablete, telefoane inteligente etc.)
Tot în cadrul proiectului, a fost
organizată o sesiune de formare
cu participarea a 18 profesori din
învăţământul secundar din toate
cele patru ţări partenere pentru
sprijinirea acestora în utilizarea
eficientă la clasă a noilor instrumente dezvoltate în cadrul proiectului Log On Back to Life.

Website:
www.logonback2life.eu

PARTENERI

GOVERNORSHIP OF ISTANBUL
abmerkez@istanbul.gov.tr

DEVELOPMENTAL CENTER OF
THESSALY
info@aketh.gr

YASAR UNIVERSITY
euc@yasar.edu.tr

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN
IASI
proiecte.isjiasi@yahoo.com

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

Platforma de învăţare:
https://lms.logonback2life.eu

DIPNOT
proje@dipnot.tv

