
Impactul asupra dezvoltării fizice, 
cognitive, sociale și emoționale a copiilor

Embracing a balanced approach between Online 
engagement and OFFline alternatives

MODULUL 3

CREAT DE: ASOCIATIA DIRECT



Acest modul intenționează să vă ofere strategii care vă vor ajuta să înțelegețicum internetul
oferă avantaje potențiale pentru utilizatori, în ceea ce privește suportul academic, schimbul
de idei șisentimente șilibertatea de exprimare, dar are șiunele efecte adverse, cum ar fi
pierderea timpului, comportamentele antisociale, cauzând probleme în relații.

MODULUL 3

DESCRIERE



✓ Internetul constituie un context de dezvoltare a învățăriișiînsușiriideprinderilor social-
emoționale pentru adolescențiide astăzi. Mulțioameni nu îșipot imagina o zi fericită
fără să folosească internetul în viața lor de zi cu zi.

✓ Pe Internet, toate informațiile arată ca fiind importante. Utilizarea excesivă a resurselor
informaționale pe internet, fără cunoaștereade bază, afectează societățile fizic șipsihic.
Acesta este cel mai mare impact negativ al internetului asupra societățiinoastre, șimai
ales pentru noua generație.

MODULUL 3

DESCRIERE



Starea de bine a oamenilor este afectată de internet.

➢ Copiii sunt expușila niveluri ridicate de tehnologie, cu impact mare asupra dezvoltăriiși
calitățiiviețiitinerilor. Tehnologia ajută oamenii să fie foarte productivi, oferind multe
beneficii pozitive pentru învățare, pentru interacțiune socială, informațiișidivertisment,
dar internetul compulsiv folosit poate fi o influență proastă asupra vieții, muncii și
relațiilorîn cadrul familiei.

➢ Adulțiitrebuie să stabilească limitele utilizăriitehnologiei, fiind conștiențide consecințele
negative potențialeale suprautilizării.

MODULUL 3

DESCRIERE



MODULUL 3

DESCRIERE

✓ Dependența de Internet a crescut rapid. Adolescenții sunt mai vulnerabili la
dependența de Internet decât adulții, iar performanța socială, psihologia șiobiceiurile
de viață pot fi afectate de această dependență.
(Https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2830415/)

✓ Numeroase studii au arătat asocieri între dependența de internet șiprobleme de
sănătate mintală în rândul adolescenților (depresie și simptome psihiatrice,
comportament agresiv șiprobleme interpersonale).



✓ Dependenta de Internet a fost recunoscută ca o problemă socială importantă, cu un
efect advers asupra mai multor factori legațide stilul de viață la adolescenți; poate duce
la obiceiuri alimentare neregulate, inactivitate fizică, durată scurtă a somnului, perioade
prelungite de timp petrecute pe internet, consum crescut de alcool și tutun.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2830415/)

MODULUL 3

DESCRIERE

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2830415/


După ce ațiurmat acest modul, vețiputea:

• înțelege beneficiile și riscurile utilizării internetului, pentru a modifica
comportamentul inadaptabil al calculatorului pentru o utilizare sănătoasă a
computerului.

• abilita elevii, profesorii șipărinții să se ocupe în mod eficient de situațiireferitoare la
preocuparea excesivă, abuzul de internet sau ecran, dezvoltând abilitățile și
instrumentele metodologice.

• oferă planuri personalizate de retragere de la internet sau de reducere a ecranului.

MODULUL 3

REZULTATELE ÎNVĂȚARII



TEMA 1 Efectele favorabile sau nefavorabile ale internetului excesiv

TEMA 2 Dependențade Internet poate afecta sănătateafizică

TEMA 3 Efectele psihologice ale utilizăriiinternetului

TEMA 4 Efectele dependențeide internet asupra viețiisociale

MODULUL 3

LISTA SUBIECTELOR



1

După ce ațiurmat acest modul, vețiputea să:

• Identificațiimpactul pozitiv șinegativ al internetului asupra societățiișiconsecințele
• Reducețitimpul petrecut pe internet
• Gestionațimai bine programului zilnic
• Implicațielevii în activitățile de învățare
• Aplicațiindependent instrumente șiresurse digitale

TEMA 1 Efectele favorabile sau nefavorabile ale internetului excesiv

REZULTATELE ÎNVĂȚARII



1

Internetul elimină barierele geografice dintre oameni. Societățile se inspiră reciproc.
Internetul a conectat societățile șicultura sa într-o comunicare in viața de zi cu zi, și
dezvoltă acum relațiile pe internet. Fiecare om dorește să se conecteze la Internet.

Experțiiconsideră că unele dintre caracteristicile, cum ar fi „aprecierile” și„acțiunile”
activează centrul de recompense din creier. Acest circuit de recompense este extrem de
sensibil în perioada adolescențeișipoate explica parțial, de ce mai mulțiadolescențisunt
prezențiîn social media mai mult decât adulții.

TEMA 1 Efectele favorabile sau nefavorabile ale internetului excesiv



1

Impactulul internetului asupra societățiiface acum schimbărieconomice, sociale șipolitice pe
tot globul, evident, deoarece miliarde de utilizatori, comunități, culturi folosesc internetul în
viața lor de zi cu zi. Acțiunile, gândurile șiabilitățile noastre de comunicare pe internet
afectează pozitiv sau negativ societatea.

TEMA 1 Efectele favorabile sau nefavorabile ale internetului excesiv



1 TEMA 1 Efectele favorabile sau nefavorabile ale internetului excesiv internet 

Impactul pozitiv al internetului asupra societății

➢Cel mai mare impact pozitiv al internetului asupra societățiieste popularitatea
rețelelorsociale șia site-urilor de socializare.

➢Comunicarea online ajută la construirea de relațiisociale în întreaga lume. Mai
mult, cumpărăturile online, locurile de muncă online, marketing-ul online,
serviciile bancare online, portofelele mobile ajută la dezvoltarea relațiilorsociale în
întreaga lume.

➢Mai mult, acestea ajută societățile să exploreze noi înălțim ifolosind internetul.
Creștenivelul de trai al societății.



1 TEMA 1 Efectele favorabile sau nefavorabile ale internetului excesiv

Efectele nefavorabile ale internetului excesiv

➢ Este posibil ca mulți dintre copii să utilizeze internetul fără să fie ghidați și
supravegheați de părinți și profesori. Acest lucru poate avea un efect negativ al
internetului. Este foarte importantă implicarea părinților în monitorizarea
comportamentului și relaționarea copiilor lor și în asigurarea utilizăriimai sigure a
internetului.

https://shop.stockphotosecrets.com/stock-photo-preview/98499196/1000/iss_17053_00703.jpg


❖ Internetul este o rețea de servere conectate online, computere - desktop, laptop și
telefoane mobile. Șisocietățile sunt acum în această rețea de internet. DeșiIA nu a
fost încă recunoscută ca o tulburare generalizată în Manualul de diagnostic șistatistic
pentru tulburările mintale de către Asociația Americană de Psihiatrie, un număr tot
mai mare de studii de cercetare recunosc problemele care apar din acest tip de
tulburare de dependență (Young, 2010).

❖ Toată lumea vrea să iasă de pe internet, pentru a putea petrece ceva timp cu familiile,
prietenii șirudele cu momentele lor. Dar majoritatea oamenilor este dependentă de
internet. Tinerii par a fi o populație cu risc de a dezvolta dependența de internet din
cauza problemelor în dezvoltarea controlului cognitiv (Casey, Tottenham, Liston și
Durston, 2005) șia lipsei abilitățilorde stabilire a limitelor (Liu șiPotenza, 2007).

1 TEMA 1 Efectele favorabile sau nefavorabile ale internetului excesiv

CONCLUZII



Societatea noastră trăieșteo viață digitală. Internetul a uluit ochii societățiișiîntre acestea
este foarte greu să decizi corect șigreșitpe internet. Cu toate acestea, disponibilitatea și
mobilitatea noilor media ca parte integrantă a viețiinoastre de zi cu zi, dependența de
Internet (IA) a apărutca o problemă potențială la nivelul tinerilor.

1 TEMA 1 Efectele favorabile sau nefavorabile ale internetului excesiv

CONCLUZII
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EXTRA RESURSE
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1. Un adolescent dependent folosește internetul pentru a învăța și a căuta inform ații?
a. da

b. Nu

c. Nu știu
2. Un adolescent dependent de internet folosește internetul pentru social media?

a. Rareori

b. De multe ori

c. Mereu

d. Nu știu

1 TEMA 1 Efectele favorabile sau nefavorabile ale internetului excesiv

QUIZ



3. Potriviți conceptele cu definițiile lor:

a. când oamenii urmează obiceiuri bune după internet

b. când oamenii nu au cunoștințe

1. Utilizarea negativă a internetului este ..

2. Utilizarea pozitivă a internetului este ...

Răspunsuricorecte: 2-a, b-1.

1 TEMA 1 Efectele favorabile sau nefavorabile ale internetului excesiv

QUIZ
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După ce ațiurmat acest modul, vețiputea:

• Identificațiefectele dependențeide internet, efecte fizice semnificative asupra tinerei
generații

• Implicațielevii în activitățide învățare
• Aplicațiindependent instrumente digitale șiresursele online

TEMA 2 Cum dependența de Internet poate afecta sănătatea fizică

REZULTATELE ÎNVĂȚARII



1

Există o diferență semnificativă statistic în ceea ce privește scorul de dependență de internet,
între dependențade internet șidurerile fizice, cum ar fi dureri de cap, senzație de rigiditate,
dureri de spate, dureri de gât șiinsomnie. Punctajul la scară de dependență de internet și
timpul petrecut pe internet au arătato corelațiesemnificativă statistic.

Cercetările privind utilizarea rețelelorsociale online pentru intervențiide sănătate sunt încă
la început.

TEMA 2 Dependența de Internet poate afecta sănătatea fizică



1

Utilizarea calculatoarelor în rândul copiilor a crescut constant de-a lungul timpului și, de
asemenea, au apărutnumeroase preocupăricu privire la efectele sale negative asupra
dezvoltăriisociale. Există o dependență din ce în ce mai mare de utilizare a internetului
care prezintă provocărigrave de sănătate. Datele sondajului arată că cele mai frecvente
reclamațiifizice erau implicarea ochilor uscați, scădereavederii șidureri de col uterin.
Există dovezi de privare de somn din cauza orelor lungi de utilizare a internetului.
(Https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7551188)

Este necesar să controlațitimpul de utilizare a internetului sau să luațimăsuride îngrijire a
sănătățiipentru a preveni plângerile fizice în cadrul unei platforme specifice de consiliere.
Este necesară din ce în ce mai multă atenție asupra efectului utilizăriiinternetului asupra
sănătățiinoastre fizice.

TEMA 2 Dependența de Internet poate afecta sănătatea fizică



1 TEMA 2 Dependența de Internet poate afecta sănătatea fizică

CONCLUZII

Potrivit lui Shao șicolab., Cel mai important punct ar trebui să fie ajutarea oamenilor care
formează o înțelegere rezonabilă a dependențeide internet șischimbarea stilurilor de viață
nesănătoase.
Având în vedere că utilizarea internetului poate duce la dependență, este esențialsă luăm
măsuripentru a controla utilizarea internetului pentru a preveni problemele de sănătate
care pot apărea.

Perioada de timp petrecută pe Internet afectează foarte mult utilizatorii de internet. De fapt,
timpul de utilizare a internetului este un factor care contribuie la comportamentul sedentar,
care este legat de obezitate. Este necesară nu numai creșterea participăriila activitatea
fizică, ci șireducerea timpului ecranului șireducerea comportamentului sedentar pentru
controlul greutății.



APA style reference system

1 TEMA2 Dependența de Internet poate afecta sănătatea fizică
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1. Pe măsură ce copiii petrec mai mult timp în fața monitoarelor de calculator, aceștia
petrec de obicei mai puțin timp în activități fizice.

A. da

b. Nu

c. Nu știu
2. Copiii cu acces ușor la internet pot deveni mai puțin capabili să se separe de fapt de 

ficțiune.

b. De multe ori

c. Mereu

d. Nu știu

1 TEMA 2 Dependența de Internet poate afecta sănătatea fizică

QUIZ



3. Potriviți conceptele cu definițiile lor:

a. cunoașterea sau efectuarea altor activități importante.

b. corpul nu poate avea suficient timp pentru a se odihni.

1. Somnul târziu nu este bun pentru sănătateanoastră, 

deoarece..

2. O mulțime de tineri își petrec cea mai mare parte a timpului doar
vizionând filme, folosind Facebook și jocuri de noroc în loc de ...

Răspunscorect: 2-a, b-1.

1 TEMA 2 Dependența de Internet poate afecta sănătatea fizică

QUIZ



1

După ce ațiurmat acest modul, vețiputea să:

• Oferițiinformațiidespre efectele psihologice ale utilizăriiinternetului
• Implicațielevii în activitățide învățare
• Aplicațiindependent instrumente șiresurse digitale

TEMA 3 Efectele psihologice ale utilizăriiinternetului

REZULTATELE ÎNVĂȚARII



1

Ori de câte ori dependențiide Internet se simt copleșiți, stresați, deprimați, singuri sau
anxioși, folosesc internetul pentru a căuta confort șia scăpa. Studiile de la Universitatea din
Iowa arată că dependențade internet este destul de frecventă în rândul bărbațilorcu vârste
între 20 și30 de ani care suferă de depresie.

TEMA 3 Efectele psihologice ale utilizăriiinternetului

https://shop.stockphotosecrets.com/stock-photo-preview/99141114/1000/ing_19043_204495.jpg


1

➢ Anumite persoane sunt predispuse să aibă dependență de calculator sau de internet, cum
ar fi cei care suferă de anxietate șidepresie. Lipsa lor de sprijin emoționalînseamnă că
apelează la internet pentru a satisface această nevoie. Există, de asemenea, cei care au
istoric de alte tipuri de dependență, cum ar fi dependențele de alcool, droguri, sex și
jocuri de noroc.

➢ Chiar șia fi stresat șinefericit poate contribui foarte mult la dezvoltarea unei dependențe
de calculator sau internet. Persoanele care sunt excesiv de timide șinu se pot relaționacu
ușurință cu semenii lor, de asemenea, au un risc mai mare de a dezvolta o dependență de
calculator sau de internet.

TEMA 3 Efectele psihologice ale utilizăriiinternetului



1 TEMA 3 Efectele psihologice ale utilizăriiinternetului

Consecințenegative

Folosirea Internetului este continuată în ciuda cunoașteriiproblemelor fizice, sociale,
profesionale sau psihologice persistente sau recurente, cauzate de utilizarea Internetului
exacerbată:
➢ Privarea de somn, dificultăți conjugale, întârziere pentru programările de

dimineață, neglijarea îndatoririlor profesionale sau sentimente de abandon
➢ Izolare
➢ Pierderea locului de muncă



1 TEMA 3 Efectele psihologice ale utilizăriiinternetului

CONCLUZII

Cum să te eliberezi?

• Schimbă-țirutina pentru a petrece mai puțin timp pe Internet. De exemplu, imediat ce
vă ridicați, începețisă facețiduș șisă luațimicul dejun înainte de a merge online.

• Petrecețimai mult timp făcândactivitățidistractive cu prietenii offline.
• Pentru propria dvs. bunăstare, setațio limită de timp când începețisă facețiactivități

online.
• Noaptea, păstrați-vă dispozitivele electronice în afara dormitorului.

Tehnologia este distractivă, dar trebuie să știicum să o foloseșticu înțelepciune!



1 TEMA 3 Efectele psihologice ale utilizăriiinternetului

CONCLUZII

Influențamass-media asupra dezvoltăriipsihosociale a copiilor este profundă. Astfel, este
important ca specialiștiisă discute cu părințiiexpunerea copilului lor la media șisă ofere
îndrumăricu privire la utilizarea adecvată vârstei tuturor mijloacelor de comunicare,
inclusiv televiziune, radio, muzică, jocuri video șiinternet.

Ajută-i pe copii să practice obiceiurile inteligente de internet șisă răm ână în siguranță
online!
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1 TEMA 3 Efectele psihologice ale utilizăriiinternetului
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1. S-a observat că social media îi face pe oameni mai empatici, atenți și orientați către
relații.

a. da

b. Nu

c. Nu știu
2. Unii dintre copii își dau seama, de asemenea, că pierd foarte mult timp pe social

media și asta le afectează negativ starea de spirit. De asemenea, construiesc o

atitudine defensivă.

a. Rareori

b. De multe ori

c. Mereu

d. Nu știu

1 TEMA 3 Efectele psihologice ale utilizăriiinternetului

QUIZ



3. Potriviți conceptele cu definițiile lor:

a. după ce au petrecut prea mult timp pe el sau pe alte

site-uri de rețele sociale.

b. devin anxiosi.

1. Copiii care petrec mai mult de 3 ore pe zi pe social 

media ..

2. De asemenea, adolescenții suferă de „depresie

Facebook”.…

Răspunscorect : 2-a, b-1.

1 TEMA 3 Efectele psihologice ale utilizăriiinternetului

QUIZ
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După ce ațiurmat acest modul, vețiputea să:

• Identificațiefectele internetului asupra viețiisociale

• Implicațielevii în activitățide învățare

• Aplicațiindependent instrumente șiresurse digitale

TEMA 4 Efectele dependențeide internet asupra viețiisociale

REZULTATELE ÎNVĂȚARII



1

✓ Dependențiionline îșidau seama că renunță la valori care le-au fost
importante:

❑ Respect pentru alte persoane.
❑ Repulsia violenței și constrângerea.
❑ Valorile creștine ale integrității, purității și disciplinei de sine.

✓ Reinterpretation and Minimizing:
❑ Sunt doar poze! Este doar un joc!
❑ Am atât de mult stres! Asta mă ajută să m ă relaxez! Am  m eritat asta.
❑ Alții o fac, de ce nu și eu?

TEMA 4 Efectele dependențeide internet asupra viețiisociale



1 TEMA 4 Efectele dependențeide internet asupra viețiisociale

Simptome

✓ Creștereapreocupăriișiinvestițiilorde resurse (de exemplu, timp, 
bani, energie) în activitățilegate de internet

✓ Sentimente neplăcute (de exemplu, depresie, anxietate, singurătate, 
goliciune) atunci când nu sunt online

✓ Impact negativ asupra performanțeimuncii / școlii
✓ Problemele se dezvoltă în relațiileexistente
✓ Dificultate în formarea de noi relațiioffline
✓ Toleranțase poate dezvolta
✓ Negarea



1 TEMA 4 Efectele dependențeide internet asupra viețiisociale

Dezavantajele utilizăriiexcesive a internetului:

✓ probleme de relație
✓ sentimentul de singurătateșide izolare
✓ depresie sau nefericire generală
✓ necesitatea de a vă arăta în cel mai bun mod
✓ transformându-se în introvertiți
✓ neglijarea activitățilorfamiliale, evenimentelor

sociale, munca, scoala.



1 TEMA 4 Efectele dependențeide internet asupra viețiisociale

CONCLUZII

În plus, timpul petrecut navigând pe web, pe site-urile de rețea socială sau jucând jocuri pe
calculator este, prin definiție, timp care nu poate fi alocat sporturilor, cluburilor sau altor
activitățiextracurriculare.

Participarea la activitățiextracurriculare este văzută ca un forum cheie pentru menținerea
prieteniilor existente șidezvoltarea de altele noi. În extremitatea sa, izolarea socială poate
spori evitarea școliide cătrecopii, prin absențe sau întârzieri/afecțiunicronice.

Terapia care îșipropune să schimbe comportamentele poate fi, de asemenea, utilizată
pentru a trata IAD. Dacă introduceți tratament pentru IAD, scopul nu trebuie să fie
eliminarea utilizăriiInternetului, ci reducerea acestuia la niveluri normale care vă permit să
funcționațișisă menținețirelațiipersonaleoptime.
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Sugestii de auto-ajutor

Dacă credețică putețifi dependent de internet șidorițisă vă schimbațicomportamentul, puteți încerca
următoarelestrategii:
➢ Ia notă de simptomele tale - țineevidențacomportamentului, gândurilor șisentimentelor tale.
➢ Gândește-te de ce foloseștiatât de mult Internetul. Ce te face să intri online? Există o problemă reală cu care

nu te confrunți?
➢ Brainstorm (gândiți-vă) la alte modalitățide a face față problemei dvs. care nu implică internetul. Alegeți

unele care să funcționezeșipuneți-le în practică.
➢ Utilizațimetode de relaxare precum respirația profundă sau meditația pentru a gestiona simptomele

anxietății.
➢ Redescoperă zonele neglijate din viațata - de exemplu, socializează cu prietenii, iese șifii activ.
➢ Caută ajutor profesional dacă este necesar.
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1. Tinerii dependenți de social media pierd o cantitate substanțială de timp în fiecare zi, 

ceea ce duce la note slabe în școală.

a. da

b. Nu

c. Nu știu
1. Tinerii dependenți de social media ajung să petreacă ore în fiecare zi urmărind

videoclipuri, fotografii și alt conținut postat de prieteni. Această dependență perturbă
alte activități, cum ar fi munca școlară, sportul, studiile și alte rutine productive.

a. Rareori

b. De multe ori

c. Mereu

d. Nu știu
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3. Potriviți conceptele cu definițiile lor:

a. un comportament de dependență.

b. pot deveni, de asemenea, săraci la comunicarea

verbală și nonverbală.

1. Prin urmare, copiii care cresc interacționând mai ales 

cu social media pot dovedi neempatici și ..

2. Verificarea constantă a fluxurilor de știri ale diferitelor

site-uri de socializare devine …

Răspunscorect: 2-a, b-1.
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