1ο Ενημερωτικό δελτίο - Έναρξη του έργου Erasmus+ ‘In Screen
Mode’
Το Emphasys Centre ανακοινώνει την έναρξη του έργου Erasmus + 'In Screen Mode' που απευθύνεται σε νέους
που διατρέχουν κίνδυνο εθισμού στο διαδίκτυο (IAB). Το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων (ηλικίας 1625 ετών) να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις καταστάσεις που αφορούν την υπερβολική απασχόληση με το
Διαδίκτυο ή την συνεχόμενη παρακολούθηση μέσω μίας οθόνης, παρέχοντάς τους με τα κατάλληλα
μεθοδολογικά και μηχανικά εργαλεία ώστε να εντοπιστεί η αλόγιστη χρήση των υπολογιστών και να οδηγηθούν
οι νέοι σε συνετή χρήση των υπολογιστών. Προκειμένου να επιτύχει το στόχο του, το In Screen Mode θα
δημιουργήσει ένα προσωπικό περιβάλλον μάθησης, με την βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων, που θα ενσωματώνει
εργαλεία εύκολης χρήσης (δηλ. Ένα Genie Διαδικτυακού Εθισμού) τα οποία θα προσφέρουν εξατομικευμένα
σχέδια διαδικτυακής απόσυρσης ή την ελαχιστοποίηση χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών με οθόνη για κάθε
συγκεκριμένο χρήστη.
Η κοινοπραξία αποτελείται από επτά οργανισμούς από άλλες έξι Ευρωπαϊκές χώρες:

-
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INT ΠΟΛΩΝΙΑ
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Το έργο 'In Screen Mode' ξεκίνησε επίσημα τον περασμένο Νοέμβριο στο Εδιμβούργο, όπου συναντήθηκαν όλοι
οι εταίροι για να συζητήσουν τα πρώτα βήματα για την παρακολούθηση του εθισμού χρήσης ηλεκτρονικών
συσκευών με οθόνη.
Τα ευρήματα ερευνητικών μελετών που στοχεύουν σε εφήβους και έχουν διεξαχθεί σε 6 ευρωπαϊκές χώρες,
περίπου 1,2% του συνολικού δείγματος της μελέτης παρουσιάζουν συμπεριφορά εθισμού στο διαδίκτυο, ενώ
12,7% διατρέχουν κίνδυνο για συμπεριφορά εθισμού στο διαδίκτυο (δηλ. 13,9% έχουν Δυσλειτουργική
Διαδικτυακή συμπεριφορά (DIB)). Το προτεινόμενο έργο έχει διττό σκοπό: αρχικά, την ευαισθητοποίηση μέσω
της προώθησης της έξυπνης και υπεύθυνης χρήσης του Διαδικτύου από τους νέους και κατά δεύτερον, την
εκπαίδευση προτείνοντας κατάλληλες δράσεις για τη μείωση του χρόνου παρακολούθησης της οθόνης
ηλεκτρονικών συσκευών. Επιπρόσθετα ένας από τους σκοπούς είναι η προώθηση και προαγωγή διαδραστικής
ψυχαγωγίας εκτός σύνδεσης, ενεργητικής αλληλεπίδρασης και διαπροσωπικής επικοινωνίας. Έτσι ώστε να
ενισχυθεί η ενεργή συμμετοχή των νέων στα κοινά (Σύσταση Πολιτικής 5 της τελικής αναφοράς "Η συμμετοχή
των νέων στη δημοκρατική ζωή" (EACEA 2010/30)).
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην πρόσφατα ανακαινισμένη ιστοσελίδα μας
www.inscreenmode.eu. Εάν θέλετε να ενημερώνεστε για την εξέλιξη του έργου, παρακαλούμε επικοινωνήστε
μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας ή των µεσών κοινωνικής δικτύωσης
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