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CEL
Projekt ma na celu
umożliwienie młodym osobom
(16-25 lat) skutecznego
radzenia sobie z nadmiernym
korzystaniem z Internetu,
spędzania czasu przed ekranem
komputera.

GENIE
InScreenMode Genie jest już
uruchomiony i ma 900
aktywnych użytkowników!

KONTAKT
CIVIC
12 South Charlotte Street, Edinburgh,
EH2 4AX
T: 0131 624 9830
E: info@civicuk.com

WARSZTATY
Wszyscy partnerzy z konsorcjum
zorganizowali pilotażowe testy
platformy Genie!

https://inscreenmode.eu/
https://genie.inscreenmode.eu/
@inscreenmode
#in_SCREEN_MODE

INSCREEN
MODE GENIE

Problematyczne korzystanie z
Internetu (PIU)
Genie to narzędzie internetowe,
którego celem jest pomoc młodym
osobom (16-25 lat) w moderowaniu
czasu spędzanego online.
Jego celem jest umożliwienie
młodym ludziom zdobycia
dodatkowych informacji na temat
uzależnienia od Internetu i
przedstawienie planów działania
dotyczących ograniczenia
nadmiernego korzystania z
Internetu.
InScreenMode Genie został
pomyślnie uruchomiony, już z 900
aktywnymi użytkownikami!

Warsztaty
Wszyscy partnerzy zaangażowani w projekt przeprowadzili testy pilotażowe warsztaty w swoich krajach, aby ocenić, czy wyniki projektu były w stanie
odpowiedzieć na potrzeby młodych ludzi w zakresie ograniczenia korzystania z
Internetu oraz kompetencji opiekunów osób młodych w tym obszarze. Ogólna
informacja zwrotna ze wszystkich krajów była bardzo pozytywna.
Szkolenia przebiegły bezproblemowo, wszystkie miejsca były dobrze
wyposażone, a trenerzy byli dobrze przygotowani. Warsztaty dowiodły, że
platforma „Genie” jest przydatnym narzędziem, nawet jeśli efekt końcowy
pozwala ludziom jedynie zrozumieć, że spędzają za dużo czasu w Internecie.
Informacje zwrotne na temat GENIE jako narzędzia potwierdzają, że jest łatwy
w użyciu, a platforma jest przyjazna użytkownikowi.

Jak to działa?
Po uzupełnieniu niektórych
informacji na temat korzystania z
Internetu, Genie przedstawia raport
wyjaśniający Twój obecny stan
korzystania z Internetu i zalecający
określone strategie i działania,
które pomogą Ci lepiej zarządzać
czasem spędzonym online. To takie
proste!

Internet:
absolutna
komunikacja,
absolutna
izolacja.
- Paul Carvel

Procedura
Projekt koncentrował się na 2
głównych planach działania i strategiac
1. Radzenie sobie z zarządzaniem czasem
i
2. Radzenie sobie z negatywnymi
potrzebami związanymi z nadmiernym
korzystaniem z Internetu
Genie został opracowany jako narzędzie
online skierowane do osób w wieku 16 lat
- 25 i można go wykorzystać do zrozumienia,
ile czasu można spędzać online.
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