
 
 

 

       InScreenMode Genie dabar GYVAS!! 

 
 

Mes labai nekantraujame Jums pranešti, kad InscreenMode Genie yra paruoštas 

Jūsų naudojimui ir yra prieinamas anglų. Graikų, lenkų, lietuvių ir rumunų kalbomis.  

 

 Genie yra online’inis įrankis, skirtas 16 - 25 metų amžiaus jaunimui geriau suprasti 

kas yra “sveikas” naudojimąsis internetu.  

 

Įrankis surenka įvairią informaciją, tarkim, asmeninius duomenis (pvz. Amžius, lytis, 

valstybė, kurioje gyvenate ir t.t.), priežastis, kodėl iš viso naudojatės internetu, kaip 

aktyviai naudojatės internetu bei emocijas ir jausmus, susijusius su internetu. 

 

Remiantis šia informacija, Genie pateiks ataskaitą, kuri paaiškina esamą situaciją ir 

parekomenduoja galimus sprendimo būdus, kurių dėka galima sumažinti savo 

priklausomybę internetui ar išmokti susidoroti su neigiamomis emocijomis, kurios kyla 

dėl įvairių su interneto naudojimu susijusių priežasčių. Kai kuriems naudotojams, kurių 

priklausomybės lygis labai didelis, tam tikri veiksmai bus būtini, tačiau kitiems bus tik 

rekomenduojami.   

 

Žmonės, kuriems bus rekomenduojama privalomai pasikonsultuoti ir atlikti tam tikrus 

veiksmus, po visko atlikimo bus paprašyti įvertinti progresą ir identifikuoti veiksmus, 

kurie pagelbėjo labiausiai.  



 
 

Praėję įvykiai 

Emphasys jau suorganizavo mokymus Nikosijoje, Kipre 

 
ES konferencija vyko 2019 balandžio 5 dieną GC karjeros mokykloje Nikosijoje, Kipre. Renginys 
buvo labai pavykęs ir pritraukė daugybės studentų ir mokytojų dėmesį.   
 
Konferencijos metu dr. Daria J. Kuss, vyresnysis psichologijos dėstytojas, dirbantis Nottingham’o 
Trent universitete, skaitė paskaitą apie priklausomybę nuo interneto ir kompiuterinių žaidimų. Taip 
pat, Katerina Giannakaki pristatė inScreenMode projektą, kurio idėja yra įgalinti jaunus žmones 
(16-25 metų amžiaus) pačius susidoroti su perdėtu interneto vartojimu, apginkluojant juos 
gabėjimais ir metodais, techniniais įrankiais, kurie pagelbėtų moderuojant savo įpročius, susijusius 
su interneto vartojimu. Online GENIE įrankis taip pat buvo pristatytas konferencijos metu ir 
pademonstruota kaip įrankiu naudotis.  
 
Konferencijos pabaigoje visi dalyviai buvo pakviesti įrankį išbandyti patys, taip pat, paskelbta 
daugiau informacijos apie projektą. 

 

Taip pat, galima pamatyti renginio vaizdo įrašą.  

Ateityje vyksiantys renginiai 

 
Per ateinantį mėnesį mokymų renginiai taip pat vyks: Edinburge, Lietuvoje bei 

Rumunijoje.  

 

 
 

Jei norite sužinoti daugiau, susisiekite su mumis, užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ar pasekite mus 
Facebook, kur nuolatos skelbiame susijusias naujienas.  
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Chcesz zmienić sposób otrzymywania e-maili? 

Możesz  zaktualizować swoje preferencje lub anulować subskrypcję z tej listy.  
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