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Ενηµερωτικό
δελτίο
inSCREEN MODE - MODEration strategies of
SCREEN abuse for Generation Y(outh)

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΟΧΟΙ

Το έργο στοχεύει στην ενδυνάµωση των
νέων (ηλικίας 16-25 ετών) για την
αποτελεσµατική
αντιµετώπιση
καταστάσεων που αφορούν την
υπερβολική χρήση του ∆ιαδικτύου ή την
συνεχή παρακολούθηση µέσω µιας
οθόνης.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός
διαδικτυακού µαθήµατος που θα βοηθήσει τους
νέους (ηλικίας 16 έως 25 ετών) να µετριάσουν
το χρόνο που καταναλώνουν στο διαδίκτυο και
να αντιµετωπίσουν τις αρνητικές προτροπές
που ενδέχεται να ευθύνονται για τη συχνή ή
υπερβολική χρήση του ∆ιαδικτύου.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΙ
Άµεση οµάδα στόχου:
Νέοι ηλικίας 16-25 ετών
♦ Έµµεσες οµάδες στόχου:
Σύµβουλοι νέων και εκπαιδευτικοί,
κέντρα κατάρτισης νέων και ενώσεις
♦

Το έργο ολοκληρώνεται σε ένα χρόνο και η
έρευνά µας επικεντρώνεται σε 2 κύρια σχέδια
δράσης και στρατηγικές:
• Τρόποι καλύτερης διαχείρισης του χρόνου.
• Τρόποι αντιµετώπισης των αρνητικών
παρορµήσεων

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Συντονιστής

Εταίροι

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ1 &2

∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΙΟ1
⇒ Ανάπτυξη του Genie: εργαλείο για τον εθισµό

στο διαδίκτυο
Το Genie θα συνδέσει διαφορετικά χαρακτηριστικά
µε τις κατηγορίες χρηστών του ∆ιαδικτύου. Μία
αναφορά θα παρουσιάσει ορισµένα βήµατα που
θα µπορεί να ακολουθήσει ο χρήστης για να
µετριάσει το χρόνο που δαπανά στο ∆ιαδίκτυο και
να ασχοληθεί µε τις αιτίες που σχετίζονται µε τη
χρήση του ∆ιαδικτύου.
ΙΟ2
⇒ Ανάπτυξη ειδικών δράσεων για:
♦ ∆ιαχείριση χρόνου: Υιοθέτηση εναλλακτικών
δραστηριοτήτων εκτός σύνδεσης, Αναγνώριση
της ρουτίνας στην χρήση του ∆ιαδικτύου και
ορισµός στόχων µετριοπάθειας, Χρήση
εξωτερικών περιορισµών για τη ρύθµιση της
χρήσης του διαδικτύου
♦ Αρνητικές παρορµήσεις: Ενίσχυση της
αυτοπεποίθησης, Αντιµετώπιση της
επιθετικότητας, Αντιµετώπιση του άγχους ,
Αντιµετώπιση της πλήξης, Αντιµετώπιση της
µοναξιάς, Αντιµετώπιση της θλίψης
Οι δράσεις θα µεταφραστούν στα Ελληνικά, στα
Λιθουανικά, στα Πολωνικά και στα Ρουµάνικα

♦

Εναρκτήρια
συνάντηση:

3 Νοεµβρίου 2017
Εδιµβούργο, UK

♦

2η συνάντηση:

16 Απριλίου 2018
Κάουνας, Λιθουανία

♦

3η συνάντηση:

13 Νοεµβρίου 2018
Βουκουρέστι, Ρουµανία

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
♦

C1 - Βραχυπρόθεσµη κοινή εκπαίδευση
προσωπικού– Ελλάδα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
♦

Τίτλος ‘Get into Games (GiG) → ignite’(CIVIC)

♦

Συνέδριο µε τίτλο ‘Βία στον κυβερνοχώρο’(INT)

♦

∆ιεθνής διάσκεψη για τους εθισµούς στην
συµπεριφορά(NTU)

♦

♦

♦

Εκπαιδευτική έκθεση "Σπουδές 2018”(GCA)

♦

Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου 2018 (EMPHASYS)

ΕΑΝ 5ο ∆ιεθνές Συνέδριο «Από τον εκφοβισµό
στην καταπολέµηση του εκφοβισµού:
µετακίνηση προς τα εµπρός»(CCS)
∆ιάσκεψη µε τίτλο ‘Μάτια στον ηλεκτρονικό
εκφοβισµό(AD)
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