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Comunicat de presă - Lansarea proiectului Erasmus+  

‘In Screen Mode’  
 

Asociația DIRECT are plăcerea de a anunța începerea proiectului Erasmus+, InSCREEN MODE - 

MODEration strategies of SCREEN abuse for Generation Y(outh). Proiectul vizează pregătirea tinerilor 

(cu vârste între 16 și 25 de ani) să facă față în mod eficient la situații excesive privind abuzul de Internet 

sau de ecran. Proiectul urmărește sprijinirea tinerilor cu preocupare excesivă de utilizare a Internetul, pentru 

a implementa strategii de moderare a utilizării ecranului, prin furnizarea unei educații personalizate precum 

și prin dezvoltarea unor instrumente metodologice care să modifice comportamentul de utilizare excesivă a 

computerului.  

Parteneriatul constă în 7 organizații din 6 țări europene (Cipru, Marea Britanie, Lituania, Grecia, Polonia și 

România): 

- CIVIC UK (Coordonator) 
- INT - POLONIA 
- TNTU - UK 
- CRYSTAL CLEAR SOFT - GRECIA 
- VŠĮ PASAULIO PILIEČIŲ AKADEMIJA  - LITUANIA 
- EMPHASYS CENTRE - CIPRU 
- ASOCIATIA DIRECT – ROMANIA 
 
 

 
Prima întâlnire de proiect ‘In Screen Mode’ a fost în noiembrie 2017, în Edinburgh, unde partenerii au 
discutat despre primii pași în monitorizarea dependenței de ecran.  

Studiile care vizează adolescenți în cele 6 țări europene au arătat că aproximativ 1,2% din eșantionul total 
al studiului prezintă dependența de internet (IAB), în timp ce 12,7% sunt expuși riscului de IAB (adică 
13,9% au comportament disfuncțional la Internet (Dysfunctional Internet Behaviour - DIB)).  

Proiectul InSCREEN are un scop dublu: conștientizarea și promovarea unei utilizări inteligente și 
responsabile a Internetului de către tineri, în mod educativ propune acțiuni adecvate pentru reducerea 
timpului de afișare la ecran prin promovarea divertismentului offline, conectare interpersonală, stimulând 
astfel participarea politică activă (Recomandarea de politică Tema 5 a Raportului final "Participarea tinerilor 
la viața democratică" - EACEA 2010/30). 

Mai multe informații pot fi accesate pe site-ul nostru www.inscreenmode.eu . Dacă doriți să fiți la curent 
cu dezvoltarea proiectului, vă rugăm să luați legătura cu noi pe site sau pe canale media.  
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