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OBIECTEVELE PROIECTULUI

CONTEXT
Proiectul are scopul de a ajuta tinerii (cu
vârstele de 16-25 ani) să se ocupe eficient de situațiile care implică o preocupare excesivă de utilizare a internetului
sau de abuzul de ecran.

Proiectul își propune să dezvolte un curs
online care să ajute tinerii (cu vârsta cuprinsă
între 16 și 25 de ani) să-și modereze timpul
petrecut online și să facă față unor provocări
negative de folosire frecventă sau excesivă a
internetului.

PROCEDURI

GRUPUL TINTĂ


Grupul țintă direct:
Tineri (16-25 ani)



Grupul țintă indirect:
Tineri practicieni și educatori, centre
de formare și asociații pentru tineret,
etc.

Proiectul s-a axat pe două planuri de acțiune
și pe strategiile principale: Managementul
timpului și Cooperarea cu provocările negative. Genie a fost creat ca un instrument online destinat celor cu vârsta cuprinsă între 1625 ani și poate fi folosit pentru a înțelege ce
înseamnă un timp sănătos petrecut online.
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INTÂLNIRI TRANSNAȚIONALE

Participanții vor oferi:



Informații demografice, cum ar fi vârsta, statutul ocupațional, țara de reședință
 Dispozitivele utilizate în timpul activităților
online
 Informații cu privire la timpul pe care îl cheltuiesc pentru activități specifice cu risc ridicat, pe zi
 Informații cu privire la timpul pe care îl cheltuiesc pentru activități specifice cu risc scăzut, zi de zi

3 Noiembrie 2017
Edinburgh, UK



Identificarea comportamentelor și sentimentelor experimentate ca urmare a utilizării internetului





Kick-off Meeting:

A-2a întâlnire:

16 Aprilie 2018
Kaunas, Lithuania


A-3a întâlnire:

13 Noiembrie 2018

București, România


A-4a întâlnire:

Genie va oferi:

8 Aprilie 2019

Un raport despre stadiul actual al utilizării
internetului de către participanți
 Recomandări - strategii și acțiuni pentru a
gestiona timpul petrecut online și / sau pentru a face față sentimentelor negative anterioare
 O evaluare a progresului și identificarea acțiunilor care i-au ajutat să atingă obiectivul

Nicosia, Cipru



ACTIVITĂȚI


C1 - Short term joint staff training
curs de formare, Grecia

MULTIPLIER EVENTS
CCS ( Athens, Greece)
Martie 2019
 Emphasys Centre (Nicosia, Cyprus)
Aprilie 2019


AD (Bucharest, Romania)
 CIVIC (Edinburgh, UK)
 GCA (Kaunas, Lithuania)
 INT ( Łódź, Poland)
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CIVIC
12 South Charlotte Street, Edinburgh, EH2 4AX

www.inscreenmode.eu
@inscreenmode

T: 0131 624 9830
E: info@civicuk.com
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