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The main objective of in SCREEN MODE is to empower
young people (16-25 years old) to deal effectively
with situations concerning exvessive preoccipation
with with Internet, equipping them with the skills and
the methodological and technological tools to modify
computer behavior for healthy computer use.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση
(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΙΣΤΌΤΟ ΟΣ ΈΡΓΟΥ

www.inscreenmode.eu
ΕΛΊΔΑ FACEBOOK

www.facebook.com/inSCREENMODE

Κωδικός ευρωπαϊκού έργου:
2017-1-UK01-KA205-036208

ΙΣΤΌΤΟ ΟΣ CCS

www.ccseducation.com

To ευρωπαϊκό έργο έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των
νέων (16-25 ετών) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της
υπερβολικής ενασχόλησης με το Διαδίκτυο, εξοπλίζοντάς
τους με τις απαραίτητες δεξιότητες και με τα κατάλληλα
μεθοδολογικά και τεχνολογικά εργαλεία.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Αν και οι περισσότεροι νέοι αντιμετωπίζουν το Διαδίκτυο ως
ένα μοναδικό μέσο επικοινωνίας, μάθησης και αναζήτησης
νέων προκλήσεων και πειραματισμού στις σχέσεις τους, τα
ερευνητικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι ταυτόχρονα γίνονται
όλο και πιο εσωστρεφείς και πιο επιφυλακτικοί στις
διαπροσωπικές σχέσεις τους εκτός διαδικτύου. Η κατάχρηση
του Διαδικτύου δεν αποτελεί πρόβλημα από μόνο του. Σε
πολλές
περιπτώσεις
συνδέεται
με
υπάρχουσες
συναισθηματικές δυσκολίες, όπως άγχος, κατάθλιψη,
κοινωνική απομόνωση, αλλά και με τις σύγχρονες κοινωνικές
συνθήκες και τον τρόπο ζωής, όπως την ευκολία και την
ταχύτητα στη δημιουργία σχέσεων.
Η κατάχρηση του Διαδικτύου μπορεί να συνδέεται με
διάφορες αρνητικές εκφάνσεις: α) απόσυρση από άλλες
ευχάριστες δραστηριότητες, κοινωνική απομόνωση, εκρήξεις
θυμού, απόδραση από την πραγματικότητα και αποχή από την
κοινωνική συμμετοχή, β) έκθεση σε διαδικτυακούς κινδύνους
όπως σε σεξουαλικό υλικό και διαδικτυακή θυματοποίηση,
συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης ή του εκφοβισμού
και της σεξουαλικής κακοποίησης στον κυβερνοχώρο.
Επιπλέον, η υπερβολική χρήση του Διαδικτύου μπορεί να
αποβεί προβληματική για τους νέους όχι μόνο επειδή μπορεί
να είναι καταναγκαστική ή εμμονική, αλλά επειδή μπορεί να
έχει αρνητική επίδραση στην κοινωνική τους ανάπτυξη, τη
σωματική τους υγεία, τις προσωπικές φιλοδοξίες και τον
καθορισμό στόχων. Γεγονός γεγονός που, εντέλει, επηρεάζει
τόσο την απασχολησιμότητά τους όσο και την ενεργό
συμμετοχή τους στα κοινά.

ΣΤΟΧΟΙ
To ευρωπαϊκό έργο In SCREEN MODE με τη χρήση και την
κατάλληλη προσαρμογή υφιστάμενων μεθοδολογικών
εργαλείων και προσεγγίσεων από διάφορους τομείς της
Ψυχολογίας και των ΤΠΕ έχει ως στόχο:
1

2

Να ενισχύσει νέους ηλικίας 16-15 ετών που αφιερώνουν
υπερβολικό χρόνο σε διαδικτυακές δραστηριότητες να
εφαρμόσουν εξατομικευμένα σχέδια περιορισμού και
ελέγχου της ενασχόλησής τους με το Διαδίκτυο μέσω ενός
προσωποιημένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης.
Να τους εξοπλίσει με τις απαραίτητες δεξιότητες και τα
κατάλληλα μεθοδολογικά και τεχνολογικά εργαλεία, ώστε
να μεταβάλουν την ανεξέλεγκτη ή προβληματική
ενασχόληση με το διαδίκτυο σε υγιή και ελεγχόμενη
χρήση του ηλεκτρονικού μέσου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Άμεση ομάδα στόχου:

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Νέοι ηλικίας 16-25 ετών
Έμμεσες ομάδες στόχου:

1

Εργαλείο αναγνώρισης προβληματικής διαδικτυακής
συμπεριφοράς (Internet Addiction Genie)

2

Τεκμηριωμένο και λεπτομερές εκπαιδευτικό υλικό

3

Ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης in SCREEN MODE

4

H Ακαδημία in SCREEN MODE

Σύμβουλοι νέων και εκπαιδευτικοί
Μέντορες νέων
Κέντρα κατάρτισης και ενώσεις νέων
ΜΚΟ υποστήριξης ατόμων με προβλήματα εθισμού
Θεραπευτές και κλινικοί ψυχολόγοι
Γονείς
Ακαδημαϊκά ιδρύματα
Αξιωματούχοι και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
Ερευνητές για τον εθισμό στο Διαδίκτυο

