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TIKSLAS
Pagrindinis projekto tikslas –
įgalinti 16-25 metų jaunuolius
veiksmingai veikti situacijose,
susijusiose su pertekliniu
naudojimusi internetu.

GENIE
Projekte sukurtas Genie jau
sulaukė daugiau kaip 900
aktyvių vartotojų!

KONTAKTAI
PASAULIO PILIEČIŲ AKADEMIJA
Gedimino g. 47-116, Kaunas

MOKYMAI
Visi projekto partneriai savo
šalyse organizavo mokymus,
skirtus išbandyti projekto metu
sukurtą Genie.

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

E.p.: pasauliopilietis@pasauliopilietis.lt
#in_SCREEN_MODE

INSCREEN
MODE GENIE
Genie – tai internetinis įrankis,
skirtas 16-25 metų jaunuoliams
įsivertinti savo naudojimo
internetu įpročius ir juos valdyti.
Juo siekiame padėti jaunimui
sužinoti daugiau apie besaikį
naudojimąsi internetu ir būdus
kontroliuoti savo buvimo
internete įpročius.
Šiuo metu Genie jau turi daugiau
nei 900 aktyvių vartotojų!
Kaip veikia genie?
Naudotis šiuo įrankiu yra labia
paprasta!

MOKYMAI
Visi projekto partneriai savo šalyse atliko jo metu sukurtų produktų
bandomuosius testus, kurie padėjo įvertinti, ar projekto rezultatai tenkina
jaunimo poreikius, susijusius su naudojimosi internetu prevencija ir
kontrole. Projekte sukurti produktai sulaukė teigiamų vertinimų tiek iš
jaunimo, tiek ir iš su jais dirbančių profesionalų.
Pilotiniai projekto produktų bandymai parodė, kad Genie yra naudinga
priemonė, net jeigu jis ir parodo, kad jaunuolis internete praleidžia per
daug laiko.
Genie bandyme dalyvavęs jaunimas šį įrankį įvertino taip: juo lengva
naudotis, platforma yra vizualiai patraukli jaunimui.

Atlikus trumpą testą, vartotojui
pateikiama ataskaita,
apibendrinanti jo naudojimosi
internetu įpročius. Toliau
kiekvienas vartotojas gali
susipažinti su jiems siūlomais
veiksmų planais, kurie galėtų
padėti valdyti internete
praleidžiamą laiką.

Internetas: ir
neribotas
bendravimas, ir
visiška izoliacija.
- Paul Carvel

Projekto metu sukurtas Genie siūlo
veiksmų planus, padedančius
kontroliuoti asmens naudojimo
internetu įpročius, šiose srityse:
1. Laiko valdymas

2. Neigiamų pasekmių prevencija

2019 m. spalis

