
 
 

 

       To Genie InscreenMode είναι πλέον διαθέσιμο!  

 
 

Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το InscreenMode 

Genie είναι πλέον διαθέσιμο στα Αγγλικά, Ελληνικά, Πολωνικά, Λιθουανικά και 

Ρουμάνικα.  

Το Genie είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο για νέους 16-25 χρονών με στόχο να τους 

βοηθήσει να κατανοήσουν τις υγιείς διαδικτυακές συμπεριφορές. Το Genie θα 

συνδυάσει διαφορετικές πληροφορίες, προσωπικά στοιχεία (ηλικία, γένος, τόπο 

κατοικίας), τις παρορμήσεις που τους οδηγούν στο να χρησιμοποιήσουν το 

διαδίκτυο, τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση καθώς και τις 

συμπεριφορές και τα συναισθήματα που τους προκαλεί η χρήση του διαδικτύου.  

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, το Genie θα παρέχει μια αναφορά που θα εξηγεί 

την τωρινή κατάσταση του συμμετέχοντα αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου. 

Επίσης, προτείνει συγκεκριμένες στρατηγικές και ενέργειες που θα βοηθήσουν στη 

διαχείριση του χρόνου που δαπανά ο συμμετέχων στο διαδίκτυο καθώς και στην 

αντιμετώπιση αρνητικών συναισθημάτων που ίσως νοιώθει λόγω της χρήσης του 

διαδικτύου. Για κάποιους συμμετέχοντες οι προτεινόμενες ενέργειες είναι 

υποχρεωτικές, ενώ άλλες προτροπές θα είναι προαιρετικές.  

 
Αν είσαι συμμετέχων που του έχει προταθεί να ακολουθήσει υποχρεωτικά κάποιες 

συγκεκριμένες ενέργειες, μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών θα σου ζητηθεί 

να αξιολογήσεις την πρόοδο σου. Επίσης, θα σου ζητηθεί να αναφέρεις τις ενέργειες 

που σε βοήθησαν να πετύχεις το στόχο σου.  

 



 
 

Προηγούμενες εκδηλώσεις 

 

Η Emphasys διοργάνωσε εκπαιδευτική εκδήλωση στη Λευκωσία, στην Κύπρο 

 
 

Το ευρωπαϊκό συνέδριο διοργανώθηκε στις 5 Απριλίου στο G C School of Careers , 

στη Λευκωσία, στην Κύπρο. Το συνέδριο ήταν πολύ πετυχημένο και κατάφερε να 

τραβήξει την προσοχή πολλών δασκάλων και μαθητών.   

 

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου η Daria J. Kuss, καθηγήτρια – ψυχολόγος στο 

Πανεπιστήμιο Nottingham Trent μίλησε για το «διαδίκτυο και τον εθισμό στα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια». Η κα Κατερίνα Γιαννακάκη παρουσίασε το έργο 

InScreenMode το οποίο στοχεύει στο να βοηθήσει νέους ανθρώπους (16-25 

χρονών) να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την υπερβολική χρήση του διαδικτύου, 

παρέχοντας τους δεξιότητες αλλά και εργαλεία ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν 

μια υγιή σχέση με το διαδίκτυο. Στο συνέδριο, παρουσιάστηκε στους μαθητές το 

διαδικτυακό εργαλείο Genie ώστε να κατανοήσουν πως μπορεί να υπολογιστεί η 

διαδικτυακή συμπεριφορά και η χρήση του διαδικτύου.  

 
Στο τέλος του συνεδρίου, όλοι οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να δοκιμάσουν το Genie 

και πήραν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο.   

 
 

Μπορείτε να δείτε και βίντεο από την εκδήλωση. 
 

Προσεχείς εκδηλώσεις 

 
Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις θα γίνουν τους επόμενους  στο Εδιμβούργο, στη Λιθουανία και τη 
Ρουμανία. 

https://www.youtube.com/watch?v=JnwXYS8jgxA


Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, μπορείτε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα ή να 
μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας. 

 

 
 

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το έργο, επικοινωνήστε μαζί μας,  γραφτείτε στο Newsletter 

μας ή ακολουθείστε μας στο Facebook όπου θα δημοσιεύουμε πληροφορίες για το Genie.  
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