
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto  

Naujienlaiškis  

Projekto tikslas yra įgalinti jaunus 

žmones (16– 15 metų amžiaus)  s4k-

mingai kovoti su perdėtu interneto ir 

technologijų naudojimu 

KONTEKSTAS 

Projekto tikslai yra sukurti virtualius mokymosi 

kursus, kurie padėtų jauniems ţmonėms (16– 

25 metų amžiaus) valdyti savo laiką praleistą 

internete ir išmokti išvengti neigiamų pasėk-

mių, atsirandančių dėl perdėto internet 

vartojimo. 

PROJEKTO TIKSLAI 

 

 

 Tiesioginė tikslinė grupė:  

Jauni ţmonės (16-25 metų 

amţiaus)  

 Netiesioginė tikslinė grupė:  

Jaunimo darbuotojai, mokytojai, 

TIKSLINĖS GRUPĖS 

DALYVAUJANČIOS ORGANIZACIJOS 

Koordinatorius Partneriai  

Numeris: 2 |  Data: Spalis, 2018 

inSCREEN MODE - jaunimo įpročių naudotis 

technologijomis kaita  

Projektas beveik įpusėjo ir iš atlikto tyrimo 

aiškėja dvi tolimesnės darbo kryptys:  

 Laiko valdymas 

 Negatyvios pasekmės 

 

EIGA 



 Planavimo susiti-

kimas: 

2017 m. lapkričio 3 

d., Edinburgas, JK 

 

 Antrasis susiti-

kimas: 

2018 m. balandžio 16 

d., Kaunas, Litetuva 

 

 Trečiasis susitikimas: 

2018 m. lapkričio 13 d.  

PROJEKTO SUSITIKIMAI  

 C1 - Trumpalaikiai projekto dar-

buotojų mokymai Graikijoje.  

VEIKLOS 

 
 SUSISIEKITE SU MUMIS 

 

www.inscreenmode.eu 

 

@inscreenmode 

ΙΟ1 
Sukurta mokymosi aplinka, kuri atsiţvelgia į 

interneto vartotojų kategorijas. Ataskaita 

pateiks keletą būdų, kaip vartotojai gali sekti 

savo laiką, praleistą internete ir įveikti 

neigiamas perdėto interneto vartojimo 

pasekmes.  

ΙΟ2 
 Sukurti konkrečius ţingsnius: 

 Laiko valdymui: Pradėti uţsiimti alternatyvi-

omis veiklomis, kurioms nereikia interneto; 

išmokti atpaţinti savo interneto vartojimo 

įpročius ir nusistatyti tikslus tiems įpročiams 

keisti; naudoti papildomas taisykles, kaip 

sureguliuoti savo interneto vartojimą  

 Negatyvios pasekmės: Sustiprinti pasi-

tikėjimą savimi; sutvardyti agresiją; sut-

vardyti stresą ir nerimą; sutvardyti nuo-

bodulį; nugalėti vienatvę ir liūdesį  

Šie ţingsniai bus verčiami į visų partnerių šalių 

kalbas: graikų, anglų, lietuvių, lenkų ir rumunų 

KURIAMI PRODUKTAI nr. 1  ir  2 

 

Pasaulio piliečių akademija  

  Gedimino g. 47-116, Kaunas 

Tel. nr.: 8~616 15 104  

El. paštas: indre@pasauliopilietis.lt   

Koordinatorius Partneriai 

#in_SCREEN_MODE 

DALYVAVIMAS RENGINIUOSE 

  Įsitrauk į žaidimą (GiG) 

 Konferencija apie patyčias virtualioje aplinkoje 

 Tarptautinė konferencija apie priklausomybes, 

kurios keičia mūsų elgesį 

 Studijų mugė (Studijos 2018)  

 

 ΕΑΝ 5-toji Tarptautinė konferencija “Nuo 

tyčiojimosi iki kovos su patyčiomis: judame 

pirmyn” 

 Konferencija “Ţvilgsnis į patyčias virtualioje 

erdvėje”  

 Kipro švietimo mugė 2018  


