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Acest modul intenționează să vă ofere strategii care vă vor ajuta să redobândițio viață
echilibrată. Scopul este de a explora modalitățipractice de a combate dependența de
Internet șide a-țiîmbunătățibunăstarea emoțională șifizică. Cu toate acestea, nu uitațică
nu există o soluțieadecvată pentru o astfel de problemă.
Acest modul vă va ajuta să înțelegețirelația personală cu Internetul șivă vor ghida în
dezvoltarea propriilor strategii de reducere a utilizăriionline șide a redobândi o viață de
echilibru. În timp ce aceste strategii pot fi foarte utile, rezultatele pot varia. Dacă le exersezi
continuu o perioadă lungă de timp, beneficiile vor apăreacu siguranță.

MODUL #4

DESCRIERE



După ce ați urmat acest modul, veți putea:

• Dezvoltați abordărieficiente pentru a înțelege dependența, îndemnurile și impactul

acesteia.

• Înțelegeți cum impactul dependenței vă afectează viața.

• Abordați internetul ca instrument și profitați la maxim de timpul online.

• Dezvoltă strategii pentru redobândirea unei vieți echilibrate.

• Consolidează-ți relațiile și creează noi relații sociale.

• Provocați sentimentele negative care vă hrănescdependența.

MODUL #4

REZULTATELE ÎNVĂȚARII



TEMA 1 Sensibilizarea presei și a sinelui

TEMA 2 Utilizare media de calitate

TEMA 3 Selectarea unei singure sarcini

TEMA 4 Găsire unorore și locuri pentru a vă deconecta

TEMA 5 Relațiile nutritive și conversația față în față

TEMA 6 Tehnici de restructurare cognitivă
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LISTA TEMELOR



1

Nu putețischimba ceea ce nu știți. Înțelegereaacțiunilor, a îndemnurilor șia factorilor 
declanșatori, pot fi primul pas către soluționareaproblemei.

După ce ațiurmat acest modul, vețiputea:

• Crea o Hartă a timpului petrecut online.
• Înțelegețicum adicțiavă afectează bunăstareaemoțională.
• Înțelege factorii declanșatoricare vă determină să accesaționline-ul.
• Înțelegeți-vă nevoile pentru a le aborda eficient.

Sensibilizarea presei și a sinelui

REZULTATELE ÎNVĂȚARII



1

Primul pas pentru redobândirea unei viețiechilibrate este
realizarea cât de gravă este problema. În timp ce petreceți
timpul obișnuitonline, încercațisă înregistrațicât timp
petrecețișicare activități, site-uri, aplicațiifolositi. Dacă
studiați/ lucraționline, va fi un pic mai complicat. 
Încercațiînsă să vă lipsițide online câteva zile.

Sensibilizarea presei și a sinelui

Înregistrați timpul petrecut online

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/
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Poate câteva ore de navigare pe internet par inofensive,
dar adăugarea sumei cheltuite poate duce la un număr
mare, de care nu erațiconștient.
Pentru a înregistra ora, putețiutiliza un cronometru sau o 
aplicațieprecum QualityTime, addictOmeter sau toggl.

Sensibilizarea presei și a sinelui

Înregistrați timpul petrecut online

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/
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În afară de documentarea timpului petrecut online, observațimodul în care îl cheltuiți. De
exemplu, petreci mai mult timp pe social media sau joci în principal jocuri online? De
asemenea, petreci ore consecutive pe Facebook sau mergi pe twitter la fiecare 15 minute
pentru a verifica dacă a existat o actualizare?
În acest fel, putețiobserva posibilele tipare ale comportamentului dvs. de utilizare a
internetului.

Sensibilizarea presei și a sinelui

Respectați timpul petrecut online

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/
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• Cum te simțicând foloseștiinternetul?
• Cum te simțicând nu eștionline, dar îțidorești?
• Te simțimai inteligent sau mai încrezătoronline în comparațiecu viața reală?
• Te simțiizolat, stresat sau chiar deprimat atunci când nu este online?
• Cum te simțidupă ce ai petrecut câteva ore online? Obosit? Nesatisfăcut?

Sensibilizarea presei și a sinelui

Notează-ți sentimentele

Documentarea modului în care vă simțițivă poate oferi informațiidespre modul în care
utilizarea dvs. de internet vă afectează sănătateaemoțională.



1

Utilizarea excesivă a internetului poate fi declanșată de
sentimente de plictiseală, singurătate sau de stres.
Verificarea smartphone-ului dvs. ar putea fi un răspuns
automat pentru a vă alina anxietatea, de exemplu.
Oricare ar fi cazul, trebuie să știțice anume declanșează
nevoia de utilizarea excesivă online. Acesta este singurul
mod de a vă decupla de la ea.

Sensibilizarea presei și a sinelui

Identificați factorii declanșatori

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/
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Putețiobține asta, acordând atenție sinelui dvs.
de fiecare dată când accesaționline-ul. Încercați
să observațipermanent îndemnurile de a utiliza
internetul, pe măsură ce apar șicum șide ce
răspundețila ele.

Sensibilizarea presei și a sinelui

Identificați factorii declanșatori

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/


Înțelegerea comportamentului online și a
reacțiiloremoționale față de Internet este primul
pas către o utilizare sănătoasă și echilibrată.
Începeți să păstrați un jurnal câteva zile cu
elementele menționate anterior: timp, moduri,
sentimente, declanșatoare. Acesta poate fi un
instrument foarte util pentru tine, dar șipentru
alțiicare te sprijină în această călătorie.

1 Sensibilizarea presei și a sinelui

CONCLUZII

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/
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1. QualityTime and addictOmeter: aplicațiipentru a monitoriza cât timp petreci pe telefon
2. Toggl: o aplicațiede urmărirea timpului pentru a vă ajuta să vă mapațiactivitățileonline

1 Sensibilizarea presei și a sinelui

EXTRA RESURSE



1. Nu este important de ce și când mergeți online.

A. Adevărat
b. Fals

1. Plictiseala sau singurătatea ar putea fi legate de utilizarea excesivă a internetului.

A. Adevărat
b. Fals

1 Sensibilizarea presei și a sinelui

QUIZ
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Internetul este un instrument extrem de util șio parte cheie a viețiicontemporane. Scopul nu 
este să vă abținețiîn totalitate de la acesta, ci mai degrabă să dezvolțiun comportament
online sănătosșio utilizare a tehnologiei de calitate.

• În loc să încercațisă renunțațila online, facețiun plan pentru a reduce treptat timpul
petrecut online fără minte, fără a pierde beneficiile tehnologiei.

După ce ațiurmat acest modul, vețiputea:

• Tratează internetul ca pe un instrument șiprofită la maxim de timpul online.
Bucurați-vă de activitățidistractive într-o limită sănătoasă șiechilibrată.

Utilizare media de calitate

REZULTATELE ÎNVĂȚARII
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Internetul este un mijloc. Sa nu uiti asta! Planifică-ți
timpul online ținând cont de finalitate, șiasta îțiva
economisi timp prețios. Fie că trebuie să lucrați, fie
că utilizațidoar Internetul pentru divertisment sau
să păstrați legătura cu prietenii, nu uitațide ce
sunteționline.

Utilizare media de calitate

Tratați internetul ca pe un instrument

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/
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În loc să intri online „oricând”, poți să îțicreezi un
program. Ținând cont de jurnalul tău de la subiectul 1,
planifică-țiun program de timp pe internet în funcțiede
nevoile șipreferințele tale. De exemplu, putețiseta 1
oră după ce ațiterminat temele pentru a juca jocuri
online șicu 30 de minute înainte de cină pentru a
naviga pe rețelele de socializare. Dacă aveținevoie,
putețisă setațiun cronometru care să vă reamintească
când să ieșițipe Internet. Când a sosit timpul, găsițio
sarcină diferită cu care să vă ocupațimintea.

Utilizare media de calitate

Programează-ți timpul online

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/


Internetul este un instrument șideține un loc important în viața noastră. Nu trebuie să
renunțațicomplet la computer sau smartphone. Stabilirea limitelor șiadoptarea unui mediu
de calitate vă vor oferi mai mult control asupra timpului dvs. online.

2 Utilizare media de calitate

CONCLUZII
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1. Pentru a combate dependența de internet, ar trebui să vă abțineți în totalitate de la

navigarea pe Internet.

A. Adevărat
b. Fals

1. Un program de timp online ar trebui să fie același pentru toată lumea.

A. Adevărat
b. Fals

2 Utilizare media de calitate

QUIZ
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„Multitasking-ul este o folosire a creierului care epuizează mintea, elimină resursele cognitive 
și, dacă este lăsatnecontrolat, ne condamnă la declinul mental precoce șila scăderea

clarității”.
Dr. Sandra Bond Chapman

Tehnologia încurajează să se lucreze cu mai multe surse de input simultan. Deoarece oferă
mai multe distrageri, atențianoastră este răspândită între mai multe sarcini. Deșis-ar putea
să simțică poțirealiza mai mult în acest fel, în conformitate cu multe studii, multitasking
reduce productivitatea, creșteposibilitatea erorilor șigenerează stres. Selectarea unei singure
sarcini poate ajuta la reducerea stresului șila creștereaproductivității.
După ce ațiurmat acest modul, vețiputea:
• Creștețiproductivitatea în timp ce utilizațiinternetul pentru muncă sau școală
• Învață să-țiconcentrezi atențiaasupra unei singure sarcini

Selectarea unei singure sarcini

REZULTATELE ÎNVĂȚARII
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Dacă îțigăseștialinarea pe Facebook, când ar trebui să
lucrezi, atunci poțibeneficia de blocarea anumitor
site-uri web sau aplicații distractive. Există câteva
aplicații sau extensii de browser pe care le puteți
utiliza pentru a bloca distragerile pentru o anumită
perioadă de timp (De exemplu: AntiSocial și Cold
Turkey)

Selectarea unei singure sarcini

Blocați site-urile web care distrag atenția pentru o perioadă determinată de timp

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/
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Un alt sfat pe care îl putețiconsidera util este blocarea
anumitor site-uri web pe dispozitivele selectate. Jurnalul
dvs. vă va ajuta să înțelegețice site-uri web sau aplicații
suntețimai dependențișipe care dispozitive le utilizațicel
mai mult.

Selectarea unei singure sarcini

Blocați aceste site-uri web pe anumite dispozitive

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/
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De exemplu, putețișterge aplicațiaFacebook de pe telefonul dvs. mobil șibloca site-ul de pe
laptopul dvs. școlar / de lucru. Acum, putețiaccesa Facebook doar de pe computerul de
acasă sau de pe tabletă. Acest lucru vă poate ajuta să combateținevoia șisă vă modificați
obiceiurile. Puteți încorpora încet-încet în viața dvs. odată ce dezvoltați o relație mai
sănătoasă cu Internetul.

Selectarea unei singure sarcini

Blocați aceste site-uri web pe anumite dispozitive



3

Limitarea atențieila o singură sarcină la un moment dat
este dificilă atunci când suntețiconectat constant pe
mai multe surse șidispozitive diferite. Atunci când
efectuațio sarcină specifică școliisau locului de muncă, 
vă recomandăm să oprițitehnologia inutilă din jurul dvs. 
pentru a reduce la minimum distragerile. De exemplu, 
oprițilaptopul sau conexiunea la internet de pe telefon.

Vă vețiconcentra apoi mai ușorpe sarcina dvs. șiasta vă
va oferi un sentiment de împlinire la sfârșit.

Selectarea unei singure sarcini

Dezactivați tehnologia suplimentară

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/
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“„Cineva mi-a comentat poza de pe Facebook! Trebuie să verific asta! ”
Vi se pare familiar?

Selectarea unei singure sarcini

Dezactivați notificările inutile

Un alt declanșatordistractiv sunt notificările. Dezactivarea notificărilorde pe
laptop șitelefon va reduce declanșările șivă va permite să vă concentrațipe
sarcina dvs. de fiecare dată. Putețiverifica Facebook-ul sau alte site-uri care
vă distrag atenția, după timpul propriu, după ce ațilucrat.

https://shop.stockphotosecrets.com/dynamicURL.cfm?dynURLmode=imagedetails&DynURLparams=91324696&dynURLdescription=ING_47129_06378-Ingimage-contributors-Envelope-mail-message-design-linear-Message-and-em&CFID=12847336&CFTOKEN=68265717
https://shop.stockphotosecrets.com/imagedetails/102476464/INH_49135_26983-Ingimage-contributors-New-Notification-Icon.html


Credem că este un lucru bun să fii ocupat. Dar acest lucru nu este adevărat.

Barry Schwartz a scris că: „având în vedere peisajul bogat în mass-media din epoca
Internetului, este tentant să obțiiun obicei de a locui într-o mare constantă de informațiicu
prea multe opțiuni, ceea ce s-a remarcat că are un efect negativ asupra omului, aduce
nefericire".

O bună planificare te poate ajuta să te concentrezi mai mult șisă fii mai productiv șimai
mulțum itcu munca ta. 

3 Selectarea unei singure sarcini

CONCLUZII
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1. AntiSocial: o aplicațiepentru a bloca rețelelede socializare de pe telefon.
2. Cold Turkey: o extensie de browser pentru a bloca site-urile web șiaplicațiile de pe

computer

3 Selectarea unei singure sarcini

EXTRA RESURSE



1. Este productiv și eficient să lucrezi la mai mult de 3 sarcini în același timp.

A. Adevărat
b. Fals

1. Este posibil să blocați site-ul Facebook pe computer.

A. Adevărat
b. Fals

3 Selectarea unei singure sarcini

QUIZ
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După cum am spus că nu trebuie să renunțila Internet cold turkey, este la urma urmei un
instrument minunat. Chiar șitimpul offline poate avea un impact mare atât asupra bunăstării
emoționale, cât șia fizicului.

După ce ațiurmat acest modul, vețiputea să:

• Creațiun spațiupentru a vă dezvolta ca persoană departe de internet.
• Găsiținoi modalitățioffline de a vă distra.

Găsire unorore și locuri pentru a vă deconecta

REZULTATELE ÎNVĂȚARII
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Putețiîncepe prin a desemna șia introduce în calendarul dvs.
orele specifice în fiecare săptăm ână pentru a vă odihni șia
reflecta. Ridicați-vă de la birou șiieșițila plimbare sau stați
pur și simplu confortabil și relaxați-vă. Lasă-ți telefonul
inteligent acasă. Acest lucru vă va oferi ceva timp pentru a vă
odihni de la suprasolicitarea de informații.

Găsire unorore și locuri pentru a vă deconecta

Desemnați perioade specifice pentru a vă deconecta și a gândi reflectiv și creativ

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/
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Chiar șiatunci când lucraționline șitrebuie să petrecețimult timp în fațacalculatorului, 
doar făcândo pauză de 10 minute, la fiecare 1 oră poate fi extrem de benefic.

Putețiutiliza o aplicație de cronometrare pe telefon pentru a vă reaminti deconectarea de
Internet.

Găsire unorore și locuri pentru a vă deconecta

Desemnați perioade specifice pentru a vă deconecta și a gândi reflectiv și creatiely
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Cel mai probabil, părințiisau profesorii vă spun să
ieșițisau să citițio carte, dar nu este întotdeauna
ușor să vă deconectați. Dezvoltarea de noi
interese plăcute, vă poate oferi modalități
sănătoase de a limita utilizarea excesivă a
internetului șivă poate ajuta să completațigolul
răm as la reducerea timpului dvs. online. De
exemplu, vă putețialătura unei echipe de sport
locale sau a unui voluntar pentru o cauză de care
suntețipasionați.

Găsire unorore și locuri pentru a vă deconecta

Dezvoltă alte interese

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/
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Nevoia de a intra online în timpul liber, mai ales dacă vă simțițiplictisit, poate fi copleșitoare.
Acesta este motivul pentru care să nu lăsați intervale goale de timp, poate fi util în
combaterea ispitei. Umple-țitimpul liber cu activitățicare țise par plăcute șiînconjoară-te de
oamenii care te susțin. Putețiplanifica doar petrecerea mai mult timp cu prietenii sau familia.

Găsire unorore și locuri pentru a vă deconecta

Programează-ți timpul liber
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Dacă ai păstratun jurnal al timpului tău online, probabil că ai observat că utilizarea Internetului
respectă tipare specifice. Dependența tinde să îșidezvolte propriile obiceiuri șirutine care se pot
transforma încet, într-un stil de viață. Combaterea simptomelor înseamnă înlocuirea obiceiurilor cu
noi rutine. De exemplu, în loc să îțiverifici telefonul în primul rând dimineața, poțisă faci un mic
dejun hrănitor. Sau în loc să răsfoițiinternetul înainte de a dormi, putețiîncerca să citițio carte.

Găsire unorore și locuri pentru a vă deconecta

Schimbă-ți rutina

În general, amânarea timpului de pe
Internet sau a face altceva, ar putea ușura
reducerea utilizăriionline.

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/
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A răm âne activ fizic este răspunsulla multe probleme
emoționale și fizice. Pe de o parte, exercitarea îți
îmbunătățește starea de spirit, dar cel mai important
nu poțimerge online atunci când alergi pe banda de
alergare. Așadar, dacă nu o efectuați, găsițideja o
activitate care vă place șisetațiora în program, pentru
a vă exersa. Dacă ațicondus un stil de viață sedentar,
poate doriți să începeți lent. Poate părea greu la
început, dar odată ce va deveni un obicei, vețivedea
beneficiile mari.

Găsire unorore și locuri pentru a vă deconecta

Răm âiactiv fizic

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/


Întrebați-vă: „Vreau să pierd?”

S-ar putea să nu-țidai seama, dar probabil îțilipseșc multe, în timp ce petreci fără limită de
timp online. Încercațisă continuațiactivitățilecare vă interesează, dar să șiredescoperiți
zonele neglijate din viațavoastră. Poate păreadificil acum, dar luarea pas cu pas, te va ajuta
să controlezi consumul excesiv de internet.

4 Găsire unorore și locuri pentru a vă deconecta
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1. Internetul devine o parte din rutina ta. Substituirea obiceiurilor care includ internetul,

poate fi benefică.

A. Adevărat
b. Fals

1. Lăsarea spațiilor orare goale ar putea „alimenta” dependența de internet.

A. Adevărat
b. Fals

4 Găsire unorore și locuri pentru a vă deconecta
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Utilizarea excesivă a internetului poate dăuna relațiilorsociale de orice fel, de la familie, prieteni,
parteneri chiar și în interacțiunile sociale cu străinii. Relațiile existente ar putea fi deteriorate și
formarea celor noi ar putea fi subminate. În acelașitimp, promovarea relațiilorsociale șiinteracțiunile
față în față pot funcționa ca un sistem de asistență pentru a vă ajuta să trecețiprin dependența de
internet.

După ce ațiurmat acest modul, vețiputea:

• Comunică-țiproblema cu oamenii din jurul tău șiprimeștisprijin constructiv.
• Întărițirelațiile cu prietenii, familia șicunoscuții.
• Alegețiinteracțiunifață în față în loc de cele online șiîmbunătățițibunăstareaemoțională.
• Extindeți-vă ciclul social cu oameni care vă vor susține.

Relațiile nutritive și conversația față în față

REZULTATELE ÎNVĂȚARII
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Din păcate, lipsa unui sistem puternic de suport emoționaleste un factor de risc pentru
dependențade Internet. Astfel, menținerea legăturilorsociale puternice ar putea fi un lucru
uimitor de făcut, pentru tine. Desemnațio oră specifică în timpul zilei pentru a petrece ceva
timp cu familia, să luațimasa împreună, să discutațidespre problemele dvs. sau să jucațiun
joc de masă. Distanțareade familia ta crește stresul, dar va face șimai susceptibil la utilizarea
excesivă online.

Relațiile nutritive și conversația față în față

Răm âiaproape de familia ta și de cei dragi
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A vorbi despre problemele tale este un pas uriaș șinu este
întotdeauna ușor. Probabil credețică nu vor „înțelege” prin
ceea ce treceți. Cu toate acestea, ei pot fi mai înțelegătoriși
empatici atunci când îșidau seama că este o problemă
reală.

Relațiile nutritive și conversația față în față

Vorbeste despre dependenta ta

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/
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Discutațicu cei dragi problemele șipreocupările dvs. șicereți-le să petreacă mai mult timp
cu dvs. Acestea pot servi ca un sistem valoros de asistență, completând timpul pe care l-ați
petrece să navigaționline. În acest fel, nu numai că vei fi distras de Internet, dar îțivei
consolida legăturacu oamenii care sunt importanțipentru tine.

Relațiile nutritive și conversația față în față

Vorbeste despre dependenta ta
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Se poate simțimai în siguranță șimai ușorsă-țifaci prieteni sau chiar să întâlneștionline
potențiali parteneri romantici. Puteți discuta online ore întregi ascunsi în spatele
anonimatului persoanei dvs., online. Dar prețul de plătit vine adesea sub formă de
dependență. Prieteniile șirelațiile romantice care înfloresc în lumea reală sunt mult mai
valoroase șimai puternice. De ce nu vă prezentațiunui prieten nou, mergețicu prietenii
prietenului sau începețiun nou hobby? Să întâlneștioameni noi este o modalitate excelentă
de a te bucura de ziua ta sau de a te simțimai încrezătorișimai mulțum iți.

Relațiile nutritive și conversația față în față

Fă-ți prieteni față în față
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Așa cum spuneam, este important să ai ajutorul
prietenilor și familiei tale. Le puteți ruga să vă
răspundă pentru stabilirea limitelor activitățiipe
internet. Acest lucru poate facilita combaterea
simptomelor dependențeide internet pe parcursul
zilei.

Relațiile nutritive și conversația față în față

Rugați-i pe cei dragi să vă țină cont

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/
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Cum să facă acest lucru? Puteți, de exemplu, să setațilimite pentru suma cheltuită online și
să lăsațisarcină familiei dvs. că trebuie să fițitârât departe de computer, indiferent ce, odată
ce depășițiaceastă limită.

Relațiile nutritive și conversația față în față

Rugați-i pe cei dragi să vă țină cont
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Unul dintre cei mai mari factori motrici care
alimentează consumul excesiv de internet este dorința
de socializare și sentimentele de singurătate sau
excludere. Mai ales, dacă sunteți introvertit, a face
prieteni noi, poate părea înfricoșător. Dar putețiface
acest lucru offline - vă promitem! Găsițiun club sau o
organizație cu care să vă implicațișisă începețisă
interacționați personal cu persoanele care vă
împărtășescinteresele.

Relațiile nutritive și conversația față în față

Găsiți noi modalități de socializare

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/
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Ispitele care îțiatrag atenția de realitate sunt peste tot în aceste zile. Cu toate
acestea, noile relațiipot fi un înlocuitor excelent pentru atenția dvs., pentru a
minimiza poftele de utilizare a internetului.

Relațiile nutritive și conversația față în față

Găsiți noi modalități de socializare

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/


5 Relațiile nutritive și conversația față în față

CONCLUZII

S-ar putea să credețică putețilupta singur, dar nu ar trebui să o facețisinguri. Cel mai
probabil sunt persoanele din jurul tău care sunt dispuse să-șiasume un mic inconvenient
pentru a te susține în această călătorie. Prin urmare, discutațidespre problemele dvs. și
încercațisă răm ânețiaproape de cei dragi. Între timp, crearea de noi relațiipoate fi o
modalitate excelentă de a-țistimula starea de spirit șiîncrederea, șide a te distrage de la
utilizarea online.
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1. A avea un sistem puternic de sprijin emoțional este un factor de risc pentru

dependența de Internet.

A. Adevărat
b. Fals

1. Este de preferat să nu discutați cu prietenii dvs. problema excesivă de utilizare

online.

A. Adevărat
b. Fals

5 Relațiile nutritive și conversația față în față
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Există multe abordăripentru a trata utilizarea excesivă online. O abordare care s-a dovedit a fi
foarte eficientă este terapia cognitivă comportamentală (CBT). CBT este un tip de terapie de
vorbire care este pe termen scurt șiare ca scop modificarea comportamentelor dăunătoare.
În acest capitol vom discuta despre restructurarea cognitivă, o parte centrală a CBT.

După ce ațiurmat acest modul, vețiputea să:

• Identificațiemoțiileșisituațiilecare sunt legate de utilizarea dvs. excesivă de internet.
• Provocațisentimentele negative pentru a aborda problema.
• Exersațicompasiunea șiînțelegereade sine.

Tehnici de restructurare cognitivă

REZULTATELE ÎNVĂȚARII
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Restructurarea cognitivă este un proces care poate ajuta oamenii să identifice, să provoace și
să schimbe gânduri șitipare negative șicare provoacă stres. Scopul este de a le permite să
înlocuiască gândurile negative cu obiceiuri mai precise șimai puținprovocatoare de stres.

În dependența de internet, restructurarea cognitivă poate fi folosită pentru a modifica
gândurile șiaparițiacare determină o utilizare compulsivă a internetului.

Tehnici de restructurare cognitivă

Ce este structurarea cognitivă?
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DeșiCBT este practicată de obicei cu ajutorul
unui terapeut, există câteva tehnici pe care le
putețiîncerca pe cont propriu pentru a vă ajuta
să vă schimbațigândirea.

Tehnici de restructurare cognitivă

Modalități de a-ți schimba gândirea

Source: www.pixabay.com

http://www.pixabay.com/


6

Am discutat deja despre asta în subiectul 1. Identificarea gândurilor, obiceiurilor șitiparelor dvs.
este cheia pentru a înțelege problema șiabordarea corectă a acesteia. Deci, încercați să
sensibilizațiemoțiiledvs. negative care cauzează utilizarea excesivă a internetului.

Ce te duce să foloseștismartphone-ul?
De exemplu, ar putea fi o stimă de sine scăzută - unii oameni consideră internetul ca un loc sigur
unde sunt respectațișiapreciați, contrar lumii reale. Aceasta poate duce la o dependență
psihologică care alimentează dependențaonline.

Tehnici de restructurare cognitivă

Modalități de a-ți schimba gândirea

Exersează observând gândurile și obiceiurile tale
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Să luăm cazul de a merge online, deoarece te simțică nu eștiapreciat în viața reală. Cât de
real este acest gând?

Încercațisă scriețiprobe pentru șiîmpotriva gândurilor dvs. negative. De exemplu, putețiface
o listă cu lucrurile la care vă pricepeți, aspectele bune ale personajului dvs., precum și
lucrurile pe care dorițisă le îmbunătățiți.

Tehnici de restructurare cognitivă

Modalități de a-ți schimba gândirea

Urmăriți acuratețea gândurilor negative



6

De exemplu, putețiutiliza șablonulde mai jos pentru a vă identifica gândurile șiemoțiile
negative șicomportamentele pe care le utilizațica răspunsla ele. Apoi putețiadăugagânduri
pozitive alternative pentru a vă ajuta să facețifață mai bine.

Tehnici de restructurare cognitivă

Modalități de a-ți schimba gândirea

Gânduri Emotii Comportament Gânduri Alternative 

"Nimeni nu ma 
place. Sunt singur"

Deprimat, stresat, 
trist

Petrecețiore pe
computer, jucând

jocuri online

Există oameni în
viațamea care mă
iubesc șimă susțin.
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Să fii amabil și înțelegător cu tine însuțite poate ajuta foarte mult pe parcursul acestei
călătorii.
Practicarea autocompătim iriifavorizează rezistența, forțașimotivația. În plus, vă poate proteja
împotriva stresului șia gândurilor negative, care duc la o utilizare excesivă a internetului.

Prin urmare, în loc să vă criticațipentru că sunteți„dependent”, încercațisă recunoaștețică ați
făcut o greșeală șică aceasta face parte din experiența umană. Dacă în timp înlocuiești
autocritica cu compasiune de sine, gândurile tale se vor schimba în cele din urmă.

Tehnici de restructurare cognitivă

Modalități de a-ți schimba gândirea

Exersați compasiunea de sine
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CONCLUZII

În acest subiect am explorat câteva sfaturi pentru a vă ajuta să modificațigândurile negative
legate de dependența dvs. de Internet. Restructurarea cognitivă vă poate ajuta să
recunoaștețică utilizațiprobabil Internetul pentru a răm âne departe de anumite situațiisau
sentimente. Pentru a încălca acest tip de comportament, va trebui să abordați aceste
sentimente șisituații, să le evaluațișisă găsiținoi modalitățiconstructive de a face față.
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1. CBT Techniques and Worksheets for Cognitive Behavioral Therapy: 
https://positivepsychologyprogram.com/cbt-cognitive-behavioral-therapy-techniques-
worksheets/#cbt-worksheets

6 Tehnici de restructurare cognitivă

EXTRA RESOURCES

https://positivepsychologyprogram.com/cbt-cognitive-behavioral-therapy-techniques-worksheets/#cbt-worksheets


1. A te critica pentru dependența ta te poate ajuta să faci față problemei.

A. Adevărat
b. Fals

2. Accesul online ar putea fi un mecanism de coping pentru alte probleme emoționale.

A. Adevărat
B. b. Fals

6 Tehnici de restructurare cognitivă

QUIZ



David a schimbat școlile în acest an șise simte destul de singur șistresat. El a petrecut prea
mult timp online pentru a ușura sentimentele negative, dar această utilizare excesivă a
internetului are un impact asupra notelor sale școlare, dar cel mai important asupra
bunăstăriisale emoționale.
După parcurgerea tuturor subiectelor șiconținutuluidin acest modul, ce i-ai sugera lui David 
să facă?

Vă rugăm să încărcațisfatul.

MODUL #4

EVALUARE



Multitasking
Atunci când o persoană se ocupă de mai multe sarcini sau activitățiîn
acelașitimp

SingleTasking Când o persoană face un lucru la un moment dat

Cognitive 
Behavioural Therapy

Un tip de terapie de vorbire care vă poate ajuta să vă gestionați 
problemele schimbând modul în care gândiți și vă com portați

Cognitive 
restructuring

Un proces care vă poate ajuta să identificați, să contestați și să 
schimbați gânduri și tipare negative și care provoacă stres

MODUL #4

GLOSAR
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