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CUPRINS

SCOP
Proiectul își propune să abiliteze
tinerii (16-25 de ani) să se ocupe
eficient de situațiile in care
apare preocuparea excesiva
legata de Internet sau de abuzul
de ecran.

GENIE
Instrumentul InScreenMode
Genie funcționează deja cu 900
de utilizatori activi!

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

WORKSHOP
Partenerii din consorțiu au
organizat sesiuni de pilotare si
testare a instrumentelor
proiectului inScreenMode si
Platforma Genie!

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

INSCREEN
MODE GENIE
Utilizarea problematică a
internetului (PIU) Genie este un
instrument online axat pe a ajuta
persoanele tinere (16-25 de ani)
să-și măsoare comportamentul
online și utilizarea Internetului.
Scopul său este de a ajuta tinerii
să învețe mai multe despre
dependența de internet și să ofere
planuri de acțiune pentru a
modera utilizarea excesivă a
internetului.
InScreenMode Genie s-a lansat
cu deja 900 de utilizatori activi
în urma acțiunilor recomandate!

FORMARE- WOR KS HOPS
Partenerii proiectului și-au făcut testarea pilot - ateliere de validare, în
țările lor, pentru a evalua rezultatele proiectului, cercetând nevoile tinerilor
în ceea ce privește participarea pe internet și competențele educatorilor de
tineret pe această temă. Feedback-ul general al tuturor țărilor a fost pozitiv.
Sesiunile de formare s-au desfășurat fără probleme în cadrul
parteneriatului, toate locurile au fost bine echipate și formatorii au fost
bine pregătiți. Atelierele de validare au dovedit că Genie este un
instrument util, care le permite oamenilor să înțeleagă că petrec o perioadă
nesănătoasă de timp online. Feedback-ul cu privire la instrumentul GENIE
este pozitiv, este ușor de utilizat, iar platforma în general este plăcută
vizual, culorile și designul sunt adecvate și funcționează bine pentru
publicul țintă.

Cum funcționează?
După completarea informațiilor
cu privire la utilizarea timpului
online, Genie oferă un raport
care explică starea dvs. actuală
de utilizare a internetului și vă
recomandă anumite strategii și
acțiuni care vă vor ajuta să vă
gestionați timpul petrecut online
și / sau să faceți față
sentimentelor negative apărute in
urma utilizării internetului. Este
atât de simplu!

Internetul:
comunicare
absoluta, izolare.
Paul Carvel

PROCEDURA
Proiectul se direcționează pe 2
planuri de acțiune:
1. Managementul timpului
2. Nevoile negative
Genie a fost dezvoltat ca un
instrument online adresat celor cu
vârsta de 16 ani - 25 și poate fi
utilizat pentru a înțelege ce
înseamnă timp petrecut online, de o
cantitate sănătoasă
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