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Pierwsza informacja prasowa – Rozpoczęcie projektu 
Erasmus + - “In Screen Mode” 
 

Emphasys Centre z dumą ogłasza rozpoczęcie projektu w ramach Erasmus + - “In Screen 
Mode”, który jest skierowany głównie do młodych ludzi mogących cierpieć na uzależnienie od  
telefonu lub komputera. Projekt ma na celu zachęcanie młodych ludzi (16-25 lat) do 
efektywnego radzenia sobie z sytuacjami takimi jak nadmierne korzystanie z Internetu lub 
nadużywanie komputera. “In Screen Mode” ma zapewnić beneficjentom umiejętności oraz 
metodologiczne i techniczne narzędzia pozwalające zamienić niekontrolowane uzależnienie w  
bezpieczne używanie komputera. W osiągnięciu celu pomoże powstanie środowisko 
pomocnicze – eLearining – łączące łatwe w użyciu narzędzia (np. Internet Addiction Genie), 
które oferują użytkownikowi możliwość odcięcia się od Internetu lub skorzystania z planu 
ograniczenia czasu spędzanego przed “ekranem”. 

Konsorcjum składa się z siedmiu organizacji z sześciu różnych krajów Europy: 

 

- CIVIC UK (Koordynator) 
- INT POLSKA 
- TNTU UK 
- CRYSTAL CLEAR SOFT GRECJA 
- VšĮ Pasaulio piliečių akademija LITWA 
- EMPHASYS CENTRE CYPR 
- ASOCIATIA DIRECT, RUMUNIA 

The ‘In Screen Mode’ project was officially launched last November in Edinburgh where all 
partners met to discuss the first steps to monitor the in screen addiction. 

“In Screen Mode” został oficjalnie wprowadzony w życie w zeszłym listopadzie w Edyburgu, 
gdzie wszyscy partnerzy spotkali się, aby przedyskutować pierwszy krok w monitorowaniu 
uzależnienia od “ekranu”. 

Wyniki badania skierowanego do młodych ludzi, przerowadzonego w 6 krajach Europejskich są 
następujące – 1,2% badanych osób wykazało IAB, podczas gdy 12,7 znajduje się w sferze 
ryzyka IAB –Internet Addiction Behaviour  (13,9% posiada DIB – ang. Dysfunctional Internet 
Behaviour). Proponowany project posiada podwójny cel. Po pierwsze, zwrócenie i wzbódzenie 
czujności społeczeństwa poprzez  promowanie mądrego i odpowiedzialnego korzystania z 
Internetu przez młodych. Projekt ma również cel edukacyjny polegający na rozwijaniu i 
promowaniu śrdowiska offline zamiast biernego, interaktywnego, tak więc chodziłoby również o 
rozwój aktywnego udziału młodzieży w polityce (Policy Recommendation Theme 5 of the Final 
report “Youth participation in democratic life” (EACEA 2010/30)). 
 

More information can be accessed on our newly launched website www.inscreenmode.eu.  If you 

want to keep up to date with the development of the project, please get in touch with us via the 

http://www.inscreenmode.eu/
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website or the social media 

Więcej informacji dostępnych na nowo otwartej stronie internetowej www.inscreenmode.eu Jeśli 

jesteś zainteresowany śledzeniem postępów projektu, możesz utrzymywać z nami kontakt 

poprzez stronę lub social media 

 
  #in_SCREEN_MODE @inscreenmode 

http://www.inscreenmode.eu/
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