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ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΟΧΟΙ

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

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός διαδικτυακού μαθήματος που θα βοηθήσει τους νέους
(ηλικίας 16-25 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
Διαδικτύου,

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Άμεση ομάδα στόχου:
Νέοι ηλικίας 16-25 ετών
 Έμμεσες ομάδες στόχου:
Σύμβουλοι νέων και εκπαιδευτικοί,
κέντρα κατάρτισης νέων.


Το έργο επικεντρώθηκε σε δυο βασικά σχέδια
δράσης: Διαχείριση χρόνου και διαχείριση αρνητικών παρορμήσεων.
Το Genie σχεδιάστηκε ως ένα διαδικτυακό εργαλείο για νέους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την κατανόηση του χρόνου που κάποιος δαπανά
συνδεδεμένος στο διαδίκτυο.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Συντονιστής

Εταίροι

Tο InscreenMode Genie
Οι συμμετέχοντες θα δώσουν:
 Δημογραφικά στοιχεία όπως ηλικία, επάγγελμα,
χώρα κατοικίας.
 Πληροφορίες για τις συσκευές που χρησιμοποιούν για τις διαδικτυακές δραστηριότητες.
 Πληροφορίες σχετικά με το χρόνο που δαπανούν σε διαδικτυακές δραστηριότητες υψηλού
κινδύνου κάθε μέρα.
 Πληροφορίες σχετικά με το χρόνο που δαπανούν σε διαδικτυακές δραστηριότητες χαμηλού
κινδύνου κάθε μέρα.
 Πληροφορίες για τις συμπεριφορές και τα συναισθήματα που σχετίζονται με τη διαδικτυακή χρήση.
Το Genie θα δώσει στους συμμετέχοντες:
 Πληροφορίες σχετικά με την τωρινή κατάσταση
της διαδικτυακής τους συμπεριφοράς.
 Πρακτικές συμβουλές για το πως να διαχειριστούν το χρόνο που περνάνε στο διαδίκτυο και
τα αρνητικά συναισθήματα που τους προκαλεί.
 Μια αξιολόγηση της προόδου τους.
 Πληροφορίες για τις ενέργειες που τους βοήθησαν να επιτύχουν το στόχο τους.

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ


Εναρκτήρια συνάντηση:

3 Νοεμβρίου 2017
Εδιμβούργο, Ηνωμένο
Βασίλειο


2η συνάντηση:

16 Απριλίου 2018
Κάουνας, Λιθουανία


3η συνάντηση:

13 Νοεμβρίου 2018
Βουκουρέστι, Ρουμανία


4η συνάντηση:

8 Απριλίου 2019
Λευκωσία, Κύπρος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


C1 - Βραχυπρόθεσμη κοινή εκπαίδευση
προσωπικού—Ελλάδα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
CCS ( Αθήνα, Ελλάδα)
Μάρτιος 2019
 Emphasys Centre (Λευκωσία, Κύπρος)
Απρίλιος 2019


AD (Βουκουρέστι, Ρουμανία)
 CIVIC (Εδιμβούργο, ΗΒ)
 GCA (Κάουνας, Λιθουανία)
 INT ( Λοτζ, Πολωνία)


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
CIVIC

www.inscreenmode.eu

12 South Charlotte Street, Edinburgh, EH2 4AX
@inscreenmode

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