
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 žmonėms (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 žmonės (16-25 metų 

amžiaus)  

 Netiesioginė tikslinė grupė:  

Jaunimo darbuotojai, mokytojai, 

dirbantys jaunimo centruose ir aso-

TIKSLINĖS GRUPĖS 

DALYVAUJANČIOS ORGANIZACIJOS 

Koordinatoriai: Partneriai: 

Numeris: 3 |  Data: 2019 gegužė 

inSCREEN MODE - jaunimo įpročių naudotis tech-

nologijomis kaita  

Ref. No:  2017-1-UK01-KA205-036208  

Šiame projekto etape daug dirbome su 

pragrindinėmis dvejomis strategijomis dėl 

laiko valdymo ir negatyvių emocijų valdymo 

Buvo sukutas internetinis įrankis Genie, skir-

tas 16 - 25 metų amžiaus vartotojams, kaip 

puiki priemonė padėti suprastai tai, kas yra 

tinkamas laiko kiekies praleistas internete 

EIGA 



 Planavimo susiti-

kimas: 

2017 m. lapkričio 3 d., Ed-

inburgas, JK 

 Antrasis susitikimas: 

2018 m. balandžio 16 d., 

Kaunas, Litetuva 

 Trečiasis susitikimas: 

2018 m. lapkričio 13 d.  

Bucharest, Romania  

 Ketvirtasis susiti-

kimas: 

2019 m. balandžio 8 d. 

Nikosijoje, Kipre 

PROJEKTO SUSITIKIMAI 

 C1 - Trumpalaikiai projekto dar-

buotojų mokymai Graikijoje.  

VEIKLOS 

 
 SUSISIEKITE SU MUMIS 

 

www.inscreenmode.eu 

 

@inscreenmode 

 

Dalyviai suteiks: 

 Demografinius duomenis, tokius, kaip am-

žius, užimtumas, šalis, kurioje gyvenate  

 Prietaisai, kuriuos dažniausiai naudojate 

naršymui internete 

 Informacija apie tai, kiek laiko praleidžiama 

užsiimant rizikingomis veiklomis internete 

  Informacija apie tai, kiek laiko praleidžiama 

užsiimant mažai rizikingomis veiklomis inter-

nete 

 Elgesys ir jausmai/ emocijos, susijusios su 

perdėtu interneto vartojimu 

 

Genie suteiks: 

  Ataskaitą apie tai, kokioje priklausomybės 

stadijoje vartotojas yra 

 Rekomendacijas, kurios padės efektyviau 

valdyti savo laiką ar kaip susidoroti su 

negatyviais užklumpančiais jausmais 

 Progreso įsivertinimą ir veiksmingiausių 

priemonių įvertinimą  

 

InscreenMode Genie  

 

 CIVIC  

 12 South Charlotte Street, Edinburgh, EH2 4AX  

T: 0131 624 9830  

E: info@civicuk.com 

Koordinatoriai: Partneriai: 

#in_SCREEN_MODE 

DALYVAVIMAS RENGINIUOSE 

 
 CCS ( Atėnai, Graikija) 

2019 kovas 

 Emphasys Centre (Nikosija, Kipras) 

2019 balandis 

 

 AD (Bukareštas, Rumunija) 

 CIVIC (Edinburgas, JK) 

 GCA (Kaunas, Lietuva) 

 INT ( Lodz, Lenkija) 


