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Timpul în fața ecranului: activ vs pasiv

Consumul pasiv este atunci când un copil consumă pasiv conținut digital. Nu este

nevoie de gândire, creativitate sau interacțiune pentru a progresa. Activitățile pasive pot

include defilarea prin rețelele de socializare, vizionarea videoclipurilor pe YouTube (mai

ales dacă redarea automată este activă, adică următorulvideoclip nu este urmăritdin

alt motiv decât cel oferit), navigarea pe internet sau jocurile repetitive și vizionarea

spectacolelor.
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Timpul în fața ecranului: activ vs pasiv

Pe de altă parte, timpul activ în fața ecranului implică activitatea cognitivă și / sau fizică
în procesul de utilizare a dispozitivului. Aceasta poate include activități precum

realizarea videoclipurilor YouTube, jocul educațional, editarea imaginilor, codificarea

unui site web, proiectarea spațiului digital, etc.
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BENEFICIILE TIMPULUI ȚN FAȚA ECRANELOR/ SCREEN TIME

• Jocurile și activitățile online pot spori munca în echipă și

creativitatea

• Internetul oferă copiilor acces la o mulțime de informații

pentru a ajuta la construirea cunoștințelor lor

• Interacțiunea cu computerele îmbunătățește atât

inteligența vizuală, cât și coordonarea mână-ochi
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BENEFICIILE TIMPULUI ȚN FAȚA ECRANELOR/ SCREEN TIME

• Tehnologia elimină barierele fizice ale conexiunilor sociale - ceea ce este important 

pentru copiii cărora le este greu să își facă prieteni sau au interese speciale sau nevoi

speciale.

• Copiii din familii cu calculatoare, funcționează mai bine din punct de vedere academic 

decât colegii care nu au acces la calculatoare.

• Rezultatele pentru copii sunt mai bune dacă beneficiază de tehnologie conectată.
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TEMA 1 Consum pasiv

TEMA 2 Consumul interactiv

TEMA 3 Comunicare

TEMA 4 Crearea de conținut
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Consumul pasiv este atunci când un copil consumă pasiv conținut digital. Nu

este nevoie de gândire, creativitate sau interacțiune pentru a progresa.

Activitățile pasive pot include defilarea prin rețelele de socializare, vizionarea

videoclipurilor pe YouTube (mai ales dacă redarea automată este activă, adică
următorulvideoclip nu este urmăritdin alt motiv decât cel oferit), navigarea pe

internet sau joacă jocuri repetitive și vizionarea spectacolelor.

TOPIC Consumul pasiv
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După ce ați urmat acest modul, veți putea să:

• Construiți abilități moderne care să fie pregătite
pentru cariera, în viitor

• Deveniți cetățeni digitali, utilizând informațiile din 

tehnologie pentru a fi membri activi și angajați ai

comunităților și societății voastre

• Deveniți expus pozitiv la idei și cunoștințe noi

• Dobândiți abilități dure și soft învățate despre sau

prin intermediul suporturilor digitale
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Vizionarea TV este corelată cu dezvoltarea slabă a limbajului. Două sau mai multe

ore pe zi în fața unui ecran, este asociată cu o creștere de șase ori a întârzierii

limbajului. (Aamodt și Wang, 2011)

Interacțiunile live între un copil și un adult, efectuate pe un dispozitiv digital, cum

ar fi o tabletă sau un smartphone, permit copiilor să învețe cuvinte noi

(Roseberry, 2013)
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Conținutul violent și utilizarea mediilor și seara, au

fost asociate cu crescute probleme de somn

pentru copiii cu vârsta cuprinsă între trei și cinci

ani. (Garnizoana, 2011)

Interactivitatea și modelarea adulților îi ajută pe

copii să învețe o sarcină mai bine decât

vizualizarea pasivă a aceluiași material (Lauricella,

A. R., et al. 2010)
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Unele dintre riscurile potențiale ale unui timp în

fața ecranului, prea mare, în care „prea mult” este

un termen foarte controversat și nu este înțeles

clar, conduce la:

• Creșterea ratelor de obezitate, incă din copilărie
• Implicarea unui comportament riscant sau

agresiv

• Dezvoltarea problemelor de atenție, dependența
de ecran, tulburăride somn, precum și întârzieri de 

limbaj și dezvoltare.

TOPIC Consumul pasiv
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1 TOPIC Consumul pasiv

QUIZ

1. Consumul pasiv este atunci când un copil consumă pasiv conținut digital

a. Adevărat
b. Fals

2. Jocul cu jocuri repetitive îi ajută pe copii să dobândească cunoștințe.

A. Adevărat
b. Fals

3. Copiii își petrec cea mai mare parte a timpului online studiind.

A. Adevărat
b. Fals



1 TOPIC Consumul pasiv

QUIZ

4. Potriviți conceptele cu definițiile lor:

1. Consumul Pasiv

2. Utilizarea activă a ecranului

A. implică activarea cognitivă și / sau fizică în

procesul de utilizare a dispozitivului.

B. Atunci când un copil consumă conținut digital și nu 
are gânduri, creativitatea sau interacțiunea sunt

necesare pentru a progresa.

Corect: 1-B, 2-A,
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Consumul activ presupune implicarea cognitivă și /

sau fizică în procesul de utilizare a dispozitivului.

Aceasta poate include activități precum realizarea

videoclipurilor YouTube, jocul educațional, editarea

imaginilor, codificarea unui site web, proiectarea

spațiului digital etc.
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După ce ați urmat acest modul, veți putea:

• Îmbunătăți abilitățile cognitive

• Dobândi abilitățile dure și soft învățate despre sau prin intermediul suporturilor digitale, 

inclusiv creativitatea și exprimarea personală
• Juca jocuri video care dezvoltă abilitățile și coordonarea motorie

• Oferi valoare educațională temelor de cercetare, legate de școală

TOPIC Consumul Interactiv

REZULTATELE ÎNVĂȚARII
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Îmbunătățește abilitățile cognitive 

Un jucător, atunci când joacă orice jocuri online, trebuie să
treacă mai multe etape. Aceste etape nu sunt aceleași și,
prin urmare, dacă elevul joacă bine, trebuie să găsească
cele mai bune soluții pentru fiecare scenă.

Trebuie să se gândească să treacă fiecare pas, apoi

trebuie să planifice traseul pe mai departe și să cunoască
strategiile pe care ar trebui să le utilizeze. Jocurile conduc

la dezvoltarea abilității mentale, sunt benefice în

activitățile zilnice ale elevilor, cum ar fi rezolvarea

sarcinilor academice, îmbunătățec imaginația și
creativitatea

TOPIC Consumul Interactiv
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Majoritatea jocurilor online ajută jucătoriiși chiar elevii să vadă lumea într-o

perspectivă diferită. Când joci unele dintre aceste jocuri, acestea te vor ajuta

să-ți crești capacitatea de gândire. De asemenea, aceste tipuri de jocuri au

nevoie de un jucătorcare să fie concentrat și creativ. Prin urmare, cu cât joci

mai mult, cu atât devii mai creativ.

Divertisment

Există diferite tipuri de jocuri online, care pot răspunde nevoii universale de

divertisment. Elevii pot juca și aceste jocuri de oriunde, de pe orice dispozitiv

activat pe internet, în orice moment. Mulți jucători își pot exprima acum

atitudinea față de jocurile online pe baza beneficiilor de care se bucură.

TOPIC Consumul Interactiv
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Capacitate mai bună de luare a deciziilor

Jocurile online îmbunătățesc abilitățile de luare a

deciziilor, mai ales atunci când jucătorii se

provoacă reciproc în diverse situații, fără a pierde

realitatea. Atunci când luați decizii instantaneu,

acest lucru îmbunătățește capacitatea jucătorului
de a face alegeri bune.

TOPIC Consumul Interactiv
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Puținele dezavantaje ale jocurilor online pentru copii

sunt: 

❑ Internetul este un loc deschis unde toată lumea

poate avea acces la o sumă vastă de informații. 

❑ Copiii pot descărca jocuri de pe site-uri cu mai puțin
cu renume. Drept urmare, sfârșesc prin a descărca
spam, viruși, programe software dăunătoare, etc. 

Copiii sunt păcăliți și înșelați și pot fi, de asemenea, 

abuzati și hărțuiti online.

TOPIC Consumul Interactiv
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1. Copiii sunt păcăliți și înșelați și pot fi, de asemenea, abuzate și hărțuite online.

a) Adevărat
b. Fals

2. Jocurile nu duc la dezvoltarea abilității mentale.

A. Adevărat
b. Fals

3. Copiii își petrec cea mai mare parte a timpului online studiind.

A. Adevărat
b. Fals

TOPIC  Consumul Interactiv

QUIZ
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Termenul Social Media se referă la utilizarea

tehnologiilor mobile și web pentru a transforma

comunicarea într-un dialog interactiv. Cu lumea în

mijlocul unei revoluții în social media, este mai

mult decât evident că social media ca Facebook,

twitter, orkut, MySpace, Skype etc., sunt utilizate

pe scară largă în scopul comunicării.

TOPIC Comunicare

REZULTATELE ÎNVĂȚARII
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După ce ați urmat acest modul, veți putea:

• Oferiți instrumente de internet, texting,

conferință video și jocuri video partajate -

modalități ușoare și distractive de socializare,

comunicare cu ceilalți, construire de implicare

în comunitate și colaborare

• Încurajarea implicării comune între membrii

familiei și educatori pentru a învăța în

continuare
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REZULTATELE ÎNVĂȚARII



3

Unul dintre cele mai importante avantaje ale utilizării
mass-media sociale este schimbul online de

cunoștințe și informații între diferitele grupuri de

oameni.

Această partajare online a informațiilor promovează,

de asemenea, creșterea competențelor de

comunicare între oameni, în special în rândul elevilor

/ studenților instituțiilor de învățăm ânt.
Social media are potențialul de a schimba

fundamental caracterul vieții noastre sociale, atât la

nivel interpersonal, cât și comunitar.

TOPIC Comunicare
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3 TOPIC Comunicare

QUIZ

1. Social media are potențialul de a schimba fundamental caracterul vieții
noastre sociale

A. Adevărat
b. Fals

2. Social Media nu poate fi utilizata ca mijloc de comunicare

A. Adevărat
b. Fals

3. Terminologia argoului trebuie întotdeauna folosită pentru ca publicul să
înțeleagă mesajul transmis

A. Adevărat
b. Fals
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Tehnologia redefinește arta în moduri

ciudate și noi. Lucrările sunt create de

oameni care se deplasează prin raze

laser sau din datele culese despre

poluarea aerului. Tehnologia oferă
artiștilor noi modalități de a se

exprima, de foarte mult timp.

TOPIC  Crearea de conținut

REZULTATELE ÎNVĂȚARII
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După ce ați urmat acest modul, veți putea:

• Să aflați și să creați
• Dobândiți abilități dure și soft, dobândite prin intermediul suporturilor digitale, inclusiv

cele de creativitate și de exprimare personală
• Oferiți valoare educațională și teme de cercetare legate de școală
• Dezvoltați abilități de rezolvare a problemelor

TOPIC  Crearea de conținut

REZULTATELE ÎNVĂȚARII
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Arta digitală este o lucrare sau o practică artistică
care folosește tehnologia digitală ca parte a

procesului creativ sau de prezentare.

Impactul tehnologiei digitale a transformat

activități precum pictura, desenul, sculptura și
muzica / arta sonoră, în timp ce noi forme, precum

arta netă, arta instalării digitale și realitatea

virtuală, au devenit practici artistice recunoscute.

TOPIC Crearea de conținut
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Mai general, termenul de artist digital este folosit

pentru a descrie un artist care folosește
tehnologiile digitale în producția de artă.

Într-un sens extins, „arta digitală” este arta

contemporană care folosește metodele de

producție în masă sau media digitală.

TOPIC Crearea de conținut
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4 TOPIC Crearea de conținut

EVALUARE

Scrie un eseu pe următorulsubiect:

• Dependența de jocuri de calculator duce la consecințe periculoase
în rândul adolescenților?



“Este mai puțin important să vă concentrați pe

limitele de timp în fața ecranului și mai important să
vă concentrați asupra calității conținutului utilizării
ecranului și a contextului în care copiii se angajează
cu conținutul pe ecran."

Thérèse E. Dugan, PhD

CONCLUZII

MODUL 2 Tipuri de implicare online



Deoarece dispozitivele cu ecrane au devenit

omniprezente în ultimii 15 ani, subiectul timpului în

fața ecranului a fost examinat din ce în ce mai mult.

Deși există riscuri potențiale de interacțiune cu

ecranele, există, de asemenea, numeroase beneficii

pentru implicare. Nu toate activitățile timpului petrecut

în fața ecranului sunt la fel, la fel cum nu tot conținutul

la care se angajează tinerii este același.

CONCLUZII

MODUL 2 Tipuri de implicare online 



Este responsabilitatea educatorilor și a familiilor să
acorde prioritate angajării învățării de calitate a

elevilor, pentru crearea de noi cunoștințe și pentru

implicarea învățăriiîn fața ecranului, în mod structurat

sau nestructurat, pe bază de divertisment.

CONCLUZII
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