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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

Κύριος Στόχος
Να σχεδιάσει, αναπτύξει, 
εφαρμόσει και να διαδώσει μία 
εκπαιδευτική καινοτομία και μια 
πρακτική υπηρεσία που θα 
επιτρέψει στους ενήλικες οι οποίοι 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο 
υπερβολικά για να μετριάσουν την 
χρήση τους

Ομάδες-στόχοι

• Ενήλικες-χρήστες ηλικίας

35-55 ετών

• Εκπαιδευτικοί Ενηλίκων

• Γονείς
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ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ;

• Ενθαρρύνοντας τους ενήλικες να 

αξιολογούν τις καταστάσεις 

υπερβολικής χρήσης στο 

Διαδίκτυο/της οθόνης

• Μέσω της υιοθέτησης μιας 

εξατομικευμένης προσέγγισης για 

τη στρατηγική μείωσης και 

πρόληψης που θα προσφέρει ένα 

προσωπικό περιβάλλον 

ηλεκτρονικής μάθησης
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ I-AID

Δημιουργία στρατηγικών 

μείωσης χρόνου της χρήσης 

διαδικτύου και 

εξατομικευμένων 

στρατηγικών απεξάρτησης

Αντιμετώπιση της 

υπερβολικής 

χρήσης του 

Διαδικτύου 

Προτεραιότητες ERASMUS+

Εκπαίδευση 

Ενηλίκων: Ενίσχυση 

της προθυμίας των 

ενηλίκων να 

συμμετέχουν και να 

αποκτήσουν θετική 

στάση προς την 

εκπαίδευση

Ανοικτή 

εκπαίδευση και 

καινοτόμες 

πρακτικές σε μια 

ψηφιακή εποχή, 

Κοινωνική ένταξη 

Η προβληματική 

χρήση του 

διαδικτύου 

φτάνει το 54.9% 

(2018)

Σύνδεση με 

ψυχοπαθολογικά 

συμπτώματα
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ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Internet Addiction Pal: Ένα εργαλείο που προσφέρει στους 

ενήλικες ένα εξατομικευμένο σχέδιο απεξάρτησης / διαχείρισης 

χρόνου του διαδικτύου με βάση την προσωπική τους κατάσταση 

και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τη συμπεριφορά τους 

στο διαδίκτυο και τους κινδύνους που σχετίζονται με κάθε μία από 

τις ψηφιακές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται

Πνευματικά Παραδοτέα του Έργου:

IO1- Εκπαιδευτική Προσέγγιση και Εργαλείο Απεξάρτησης από το 

Διαδίκτυο (Internet Addiction Pal)

IO2- Υποστηρικτικό Περιεχόμενο και Εργαλεία Διευκόλυνσης
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

2019-2020

Έρευνα, μέρος του IO1

Έρευνα για την τρέχουσα 

κατάσταση και συμπεριφορά 

των ενηλίκων στο Διαδίκτυο 

2020

IO1

Εκπαιδευτική 

Προσέγγιση, εργαλεία 

απεξάρτησης και 

ενσωμάτωση 

εξατομικευμένων 

σχεδίων απεξάρτησης

2020

IO2

Υποστήριξη 

περιεχομένου και 

εργαλεία 

διευκόλυνσης, 

συμπεριλαμβανομένης 

της πλατφόρμας 

ηλεκτρονικής 

μάθησης, δημιουργία 

κοινωνικής μάθησης 

και μονάδες ελέγχου

2021

Ημερίδα

Εκπαίδευση των 

εκπαιδευτών-

εκπαίδευση ατόμων 

για να διδαχθούν τα 

εργαλεία I-AID, το 

εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο και τη 

παροχή εκπαίδευσης 

στους χρήστες
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INTERNET ADDICTION PAL
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

• Μια εξατομικευμένη υπηρεσία που 
προσφέρει στον χρήστη ένα εξατομικευμένο 
σχέδιο απεξάρτησης / διαχείρισης χρόνου 
του Διαδικτύου/οθόνης με βάση την 
προσωπική του κατάσταση και τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του

• Εύκολη εφαρμογή εξατομικευμένων 
δράσεων απεξάρτησης

• Μια υπηρεσία διατήρησης για υποστήριξη 
του χρήστη

• Σύστημα επιβράβευσης που βασίζεται στο 
σύστημα αξιολόγησης ‘Open Badges’
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Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 

μαζί μας:

i-aid.erasmus.site

https://www.facebook.com/I-AID-111554527170749/

