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MODUL 1 

Motivele care stau la baza utilizăriiconstante on-line

Acest modul va prezenta modul în care folosim internetul și va explica de ce

alegem să îl utilizăm așa cum facem, analizând problema din două
perspective diferite: trăsăturile activităților online care ne înclină să le

folosim mai mult și caracteristicile oamenilor care sunt susceptibili de a

folosi internetul într-un mod excesiv.



După ce ați urmat acest modul, veți putea:

• Înțelegeți cum adolescenții își petrec timpul online.

• Înțelegeți îndemnurile care ne împing să folosim excesiv internetul.

• Gândiți-vă ce tip de utilizator de internet sunteți

MODUL 1: 

Motivele care stau la baza utilizăriiconstante on-line

REZULTATELE ÎNVĂȚARII



TOPIC 1 Cum folosim internetul și aspectele dependente ale activităților online

TOPIC 2 Trăsăturipsihologice și de personalitate ale utilizatorilor online adolescenți

TOPIC 3 Tipuri de utilizatori de internet

MODUL 1: 

CUPRINS- TEMATICI
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Acest modul va demonstra modul în care ne petrecem timpul online, cu accent special

pe adolescenți. Cele mai populare activități online vor fi afișate, urmate de o explicație a

ceea ce le face atât de convingătoare.

După ce ați urmat acest modul, veți putea:

• Identificați activitățile online care promovează utilizarea excesivă.

• Aflați mai multe despre modul în care adolescenții își petrec timpul online.

• Înțelegeți care caracteristici ale activităților online utilizate pe scară largă le fac să fie

dependente.

Cum folosim internetul și aspectele dependente ale activităților online

REZULTATELE ÎNVĂȚARII
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Oamenii la nivel mondial folosesc internetul pentru diverse activități:

✓ E-mail

✓ Folosirea motoarelor de căutare
✓ Căutați informații despre sănătate ți noutăți
✓ Cumpărați produse

✓ Faceți rezervăride călătorie
✓ Bancar

✓ Folosiți reclame

✓ Asculta muzica

Cum folosim internetul și aspectele dependente ale activităților online



1 Cum folosim internetul și aspectele dependente ale activităților online

Beneficii ale internetului 

pentru tineri:
✔Mentinerea contactului cu 

prietenii si familia

✔Făcând prietenii noi

✔Dezvoltarea unui sentiment de 

identitate, sigur și ferm

✔Dezvoltarea sexualității
✔Depășirea timidității și anxietății

sociale

✔Outlet creativ

✔Sursa de informații despre

sănătate
✔Sursa de sprijin pentru stres

emoțional, depresie sau gânduri

suicidare

Dezavantaje ale utilizării
internetului:
❖ Afișarea comportamentelor riscante

(de exemplu, sex, abuz de 

substanțe, violență) pe social 

media poate duce la:

❖ Sexting, ceea ce lasă deschisă
posibilitatea fotografiilor scurse.

❖ Cyberbullying și hărțuirea pe

internet, ceea ce poate duce la:

❖ Consecințe asupra sănătății
mintale (de exemplu, depresie, 

stima de sine scăzută, chiar suicid)

❖ Utilizarea excesivă poate duce și la 

dependență de internet.



1 Cum folosim internetul și aspectele dependente ale activităților online

Comportament Addictiv pe Internet (IAB):

Comportamentul de dependență de internet este

definit ca un model comportamental caracterizat

prin pierderea controlului asupra utilizării
Internetului. Acest comportament poate duce la

izolarea și neglijarea socială, esec academic, de

recreere și de sănătate personală.

Comportament disfuncțional pe Internet (DIB):

Utilizarea de internet care prezintă elemente

dependente, dar nu în punctul în care alte zone

ale vieții suferă.
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Jocuri de noroc 

Activități
adictive

Pornografie

Video 

Jocuri

Comercial 

Rețele de socializare

Shopping

Întâlnire online
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Un studiu realizat în 7 țărieuropene a arătatcă aproximativ 1,2% dintre adolescenți prezintă Internet

Addictive Behavior (IAB), în timp ce Disfuncțional Internet Behavior (DIB) este la 13,9% (Tsitsika, A. și
colab., 2014).

Băieții tind să petreacă mai mult timp online, comparativ cu fetele, arată studiile.

Legat de jocurile de noroc patologice - corelația dintre jocurile de noroc și comportamentul de

dependență de internet.

Cum folosim internetul și aspectele dependente ale activităților online
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Cum își petrec adolescenții timpul online?

✔Urmărește un videoclip

✔Utilizați site-uri de rețele sociale

✔Trimite mesaje instantanee

✔Joacă jocuri online

✔Citiți blogurile

Tinerii și online-ul

Cât timp petrec adolescenții online?

Potrivit Eurostat (2016), 91% dintre tinerii din UE folosesc

internet zilnic, comparativ cu 71% pentru întreaga

populație a UE.

În plus, s-a arătat că 83% dintre tineri își folosesc

telefoanele pentru a accesa internetul atunci când sunt

plecați de acasă.

Cum folosim internetul și aspectele dependente ale activităților online
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Cei mai mari predictori ai comportamentului dependenței de

internet la adolescenți:
Aplicații online sociale, cum ar fi:

Facebook

WhatsApp

Instagram

YouTube

Twitter

• Jocurile online, mai mult decât jocurile offline, deoarece

succesul perceput în jocurile online este mai sensibil la timp.

Adesea, există sarcini competitive în joc, care, dacă sunt

finalizate într-o anumită perioadă de timp, oferă jucătorilor
recompense. Pentru a reuși în aceste sarcini necesită un

angajament extins și investiții de timp.

Cum folosim internetul și aspectele dependente ale activităților online

TikTok a crescut și în popularitate,

dar acesta este un fenomen recent.

Aceasta înseamnă că nu avem încă
date măsurabile relevante, deși este

evident că tinerii petrec mult timp

pentru TikTok..
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Ce face dependența de social media?
• Dependența de internet este un tip de dependență

comportamentală.

• Tehnologia este în permanență cu noi, pe smartphone-ul

nostru, ceea ce înseamnă că primim feedback-ul adictiv

tot timpul, fie că este vorba de social media sau de jocuri

online

• Imprevizibilitatea feedback-ului (ne ține în picioare,

așteptând să vedem ce se va întâmpla în continuare)

• Media și tehnologia sunt concepute special de experți
pentru a fi dependenți.

• Nu sunt dispozitivele care sunt dependente, ci conținutul.

• Există motive psihologice pentru dezvoltarea

dependențelor, cum ar fi sentimentele de plictiseală,

singurătate și inadecvare.

• Elementul social este vital pentru implicarea online.

Aprobarea de la semeni ne oferă încredere.

Cum folosim internetul și aspectele dependente ale activităților online

https://www.youtube.com/watch?v=

NMq_MyOFtW8

https://www.youtube.com/watch?v=NMq_MyOFtW8
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Ce face dependența de social media?

MODELUL ATARI - de formare a

obișnuințelor este folosit de dezvoltatorii

de social media pentru proiectarea

aplicațiilor mobile și a platformelor online:

- Atitudine

- Trigger/ mecanism

- Actiune

- Recompensa

- Investiție

Cum folosim internetul și aspectele dependente ale activităților online
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Modelul ATARI

- Atitudine:

Profilul psihologic al utilizatorului - personalitate,

preferințe, like-uri, dorințe, opinii și motivație.

- Trigger/mecanism:

Notificări care informează utilizatorii să ia măsuri.
Declanșatorii sunt inițiatori ai comportamentului. Sunt

concepute pentru a fi ușor de executat și atrăgătoare
de făcut.
- Acțiune:

După declanșare vine Acțiunea, care satisface nevoia

imediată.

- Recompensă:

Anticiparea recompensei și imprevizibilitatea

rezultatului este ceea ce ne-a revenit pentru mai mult.

- Investiții:
Timp, bani, date, capital social pus în aplicație.

Cum folosim internetul și aspectele dependente ale activităților online
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Ce face dependența de jocuri?

Există mai multe caracteristici comune observate între

caracteristicile structurale ale jocurilor video și jocurilor de noroc, în

special mașinile cu sloturi.

Elemente comune:

• Nevoia de a răspunde la anumite indicii previzibile, care sunt

controlate de software.

• Cerința concentrăriitotale și a coordonăriimână-ochi

• Interval rapid de joc, care depinde și de cât de priceput este

jucătorul(mai mult văzutîn jocurile video)

Cum folosim internetul și aspectele dependente ale activităților online
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Ce face dependența de jocuri? (2/2)

Elemente obișnuite între jocuri video și sloturi:

• Câștigarea oferă jucătorului indicii vizuale și
auditive, cum ar fi luminile intermitente sau

jingle-urile

• Mișcările câștigătoare conferă jucătorului
recompense specifice jocului, cum ar fi puncte

sau numerar. Acest lucru îl învață pe jucătorsă
se „comporte corect”.

• Scoruri (puncte sau numerar) care sunt afișate

digital.

• Oportunități de a câștiga atenția și aprobarea

altor jucătoriîn joc, prin competiție.

Cum folosim internetul și aspectele dependente ale activităților online
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Ce caută jucătoriiîn jocuri (1/2)

1. Componenta - Achizitie

• Avansare: dorința de a câștiga putere, de a progresa

rapid și de a acumula în joc simboluri de bogăție sau

statut

• Mecanică: interes pentru analizarea regulilor, pentru

optimizarea performanței personajelor

• Competiție: dorința de a provoca alți jucătoriși de a

concura cu aceștia
2. Componenta - Socială
• Socializare: Doriți să discutați și să ajutați alți jucători
• Relație: dorința de a forma relații semnificative pe

termen lung

• Lucrul în echipă: obținerea unui sentiment de

satisfacție, făcând parte dintr-un efort de echipă

Cum folosim internetul și aspectele dependente ale activităților online
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Ce caută jucătoriiîn jocuri (2/2)

3. Componenta de imersie

• Descoperire: Găsirea și cunoașterea lucrurilor despre care alți jucătorinu știu
• Jocul de rol: crearea unei persoane cu un backstory și interacțiunea cu alți jucătoripentru

a crea o poveste

• Personalizare: interesul de a modifica un personaj după bunul plac

• Escapism: folosirea mediului online pentru a evita gândirea la lumea reală.

Cum folosim internetul și aspectele dependente ale activităților online
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CONCLUZII

✔Adolescenții folosesc internetul mai ales pentru a se conecta între

ei.

✔Cei mai mari predictori pentru utilizarea problematică a internetului

sunt Social Media și Jocuri Online.

✔Suntem conectați constant la internet prin intermediul smartphone-

urilor noastre, făcând dependența mai ușoară.

✔Atât Social Media, cât și Jocurile Online joacă elementul de 

recompensă potențială, care este extrem de dependență de oameni.

✔Elementul social al internetului alimentează nevoia noastră de 

oameni pentru interacțiune socială.

Cum folosim internetul și aspectele dependente ale activităților online
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1. Internet Addictive Behavior (IAB) este identic cu cel al comportamentului nefuncțional pe Internet

(DIB).

A. Adevărat
b. Fals

2. Folosirea internetului are doar rezultate negative.

A. Adevărat
b. Fals

1. Adolescenții își petrec cea mai mare parte a timpului online la cumpărături,
A. Adevărat
b. Fals

1

QUIZ

Cum folosim internetul și aspectele dependente ale activităților online



4. Modelul ATARI are legătură cu vechea consolă populară de jocuri.

A. Adevărat
b. Fals

4. Există mai multe asemănăriîntre caracteristicile structurale ale jocurilor video și ale mașinilor de slot.

A. Adevărat
b. Fals

1

QUIZ

Cum folosim internetul și aspectele dependente ale activităților online



7. Potriviți conceptele cu definițiile lor:

1. Internet Addictive Behaviour (IAB)

Comportament Addictiv pe Internet (IAB)

2. Dysfunctional Internet Behaviour (DIB)

Comportament disfuncțional pe Internet (DIB)

A. Utilizarea de internet, care prezintă elemente dependente, 

dar nu în punctul în care alte zone ale vieții suferă.

B. Obligația de a petrece o cantitate mare de timp pe internet, până
la punctul în care alte zone ale vieții suferă. Pierderea controlului
asupra utilizăriiinternetului.

Corect: 1-B, 2-A,

1

QUIZ

Cum folosim internetul și aspectele dependente ale activităților online
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Acest subiect va prezenta constituția psihologică și caracteristicile

personalității utilizatorilor de internet adolescenți și va oferi informații despre

modul în care acestea afectează obiceiurile de utilizare a internetului.

După ce ați urmat acest modul, veți:
• Obțineți o perspectivă mai bună asupra profilului psihologic al utilizatorilor

de internet, adolescenți
• Îmbunătățiți-vă înțelegerea motivelor care duc la utilizarea excesivă a

internetului

REZULTATELE ÎNVĂȚARII

Trăsăturipsihologice și de personalitate ale utilizatorilor online adolescenți
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Trăsăturide personalitate legate de utilizarea excesivă
a internetului (1/2)

Deschidere către experiență / resurse:

• Trăsăturile resurselor, precum creativitatea,

imaginația și inovația pot determina adolescenții să
se implice în activități plăcute, cum ar fi utilizarea

Internetului în exces.

Stabilitate redusă / comportament agresiv online:

• Anonimatul pe care îl oferă internetul duce la

suspendarea inhibițiilor, precum și la deindividuare,

astfel încât oamenii se simt liberi să acționeze în

afara unui comportament social adecvat.

Trăsăturipsihologice și de personalitate ale utilizatorilor online adolescenți
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Trăsăturide personalitate legate de utilizarea excesivă a internetului (2/2)

• Conștiinciozitate negativă:

• Adolescenții care sunt mai puțin conștiincioși tind să aleagă să folosească internetul

decât să facă alte lucruri, mai puțin plăcute, dar importante, cum ar fi temele pentru

acasă.

Trăsăturipsihologice și de personalitate ale utilizatorilor online adolescenți



2 Trăsăturipsihologice și de personalitate ale utilizatorilor online adolescenți

Trăsături psihologice legate de

utilizarea excesivă online

Stabilitate emoțională scăzută: în

concordanță cu un nevrotic ridicat s-a

dovedit că acesta din urmă este

predictiv pentru dependența de

internet și dependența de jocuri de

internet.

Există o corelație între frecvența de

utilizare a rețelelor de socializare și
trăsăturiprecum:

• Depresie

• Deficit de atenție
• Singurătate
• Impulsivitate
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Motivele pentru folosirea extinsă:

• Menținerea rețelelor sociale offline consacrate

sau crearea de noi rețele sociale

• Nevoie de sprijin emoțional - implicații că
sprijinul emoțional nu se regăsește în viața reală

• Necesitatea de a modifica starea de spirit, a

scăpa de viața reală și problemele ei - evadare -

implicația că problemele nu sunt confruntate

direct și, prin urmare, nu sunt rezolvate, a

crescut

• Nevoia de a explora o identitate diferită:

adolescenții pot simți că pot avea o identitate

diferită online sau pot fi mai departe de familia și
de ceilalți.

Trăsăturipsihologice și de personalitate ale utilizatorilor online adolescenți
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Ce se întâmplă când folosim internetul, care ne-a revenit pentru mai mult?

Efectele includ:

• Răspunsuribiochimice:

• Se declanșează o eliberare de dopamină, care afectează centrul plăceriicreierului

• escapism:

• O modalitate ușoară de a ne îndepărtamințile de problemele din lumea reală
• Mai multe straturi de recompense:

• De fiecare dată când ne conectăm , obținem un amestec imprevizibil de vești fericite, conținut

amuzant, recompense în joc

• Recompensa imediata:

• O ușurare rapidă de emoțiile negative, oricând, deoarece smartphone-urile noastre sunt

alăturide noi în mod constant
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Simptome de Internet Addiction

Emotionale

• Sentimentele de 
vinovăție

• Anxietate
• depresie
• Necinste
• Sentimente euforice

atunci când se află în
fața unui computer

• Incapacitatea de a ține
programele

• Fără simț al timpului
• Izolare
• Evitarea efectuării

muncii / temelor
• Agitaţie

Fizica

• Dureri de spate
• Dureri de cap
• Creștere în greutate / 

pierdere în greutate
• Tulburăriîn somn
• Sindromul de tunel

carpian
• Vedere încețoșată sau

încordată

Trăsăturipsihologice și de personalitate ale utilizatorilor online adolescenți
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Implicatii:

- Fear Of Missing Out (FOMO) sentimentul de îngrijorare că este posibil să ratați evenimente

interesante la care participă și alte persoane, în special în urma navigăriipe rețelele de socializare.

- Presiunea de la egal la egal - fiind presat în comportamente sau mentalități prin feedback-ul pe

care îl primiți online

- Cyberbullying - hărțuire asupra rețelelor de socializare sau a altor forme de comunicare online

- Așteptărinerealiste - cu privire la imaginea corpului, stilul de viață, statutul financiar / social

Trăsăturipsihologice și de personalitate ale utilizatorilor online adolescenți



✔Aspectul social al internetului poate duce la apariția FOMO, cyberbullying,

presiune de la egal la egal.

✔Există motive adverse și în spatele utilizăriiinternetului, cum ar fi nevoia de a

scăpa de realitate, de oameni și nevoia de sprijin emoțional.

✔Anumite caracteristici ale personalității, cum ar fi creativitatea, imaginația,

resursele, conștiința negativă și gradul de acord scăzut sunt conectate la

utilizarea excesivă online.

✔Există diverse efecte adverse asupra utilizăriiexcesive online, atât emoționale,

cât și fizice, care ar putea avea un impact grav asupra vieții unuia.

2

CONCLUZII

Trăsăturipsihologice și de personalitate ale utilizatorilor online adolescenți
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1. Alegeți trăsăturile de personalitate asociate cu utilizarea online

excesivă:

A. Imaginație
b. Independenţă

c. Lene

2

QUIZ

d. Creativitate

e. Compasiune

d. Lipsa de diligență

2. Simptomele fizice ale dependenței online includ:

A. Auz prost

b. Creștere / pierdere în greutate

c. Ameţeală

d. Dureri de cap

e. Sindromul de tunel carpian

d.Vedere încețoșată sau încordată

Trăsăturipsihologice și de personalitate ale utilizatorilor online adolescenți
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QUIZ

3. Adolescenții folosesc internetul în principal pentru a-și îmbunătăți starea de

spirit, pentru a comunica cu prietenii, pentru a găsisprijin emoțional și pentru a-și
explora identitatea.

1. Adevărat
2. Fals

4. Sentimentele de vinovăție și anxietate în legătură cu utilizarea internetului sunt

posibile simptome ale comportamentului dependenței de internet.

1. Adevărat
2. Fals

Trăsăturipsihologice și de personalitate ale utilizatorilor online adolescenți
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Aici vom analiza cum putem distinge diferitele tipuri de utilizatori de internet și
ce le caracterizează pe fiecare.

• Înțelegând diverse tipologii, poate ne vedem pe noi înșine într-unul din aceste

grupuri.

• Astfel, obținem o imagine mai clară a propriei noastre situații și a riscurilor cu 

care ne confruntăm ca „membri” ai unei tipologii sau a alteia.

Tipuri de utilizatori de internet

REZULTATELE INVATARII
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Pentru a înțelege efectele adverse ale internetului, trebuie mai întâi să înțelegem

și să ne gândim critic, nu numai la cât timp petrecem online, ci și la modul în care

ne folosim timpul online.

Cercetătorii clasifică utilizatorii de internet utilizând diverse criterii, fără un

consens comun cu privire la ceea ce ar trebui să fie metoda accesibilă.

Tipuri de utilizatori de internet
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Un model (Johnson, GM și Kulpa, A., 2007)

sugerează ca utilizatorii online să fie

clasificați pe baza motivelor lor, unde

utilizarea online este caracterizată de

sociabilitate (motive de conectare umană),

utilitate (orientare către eficiență) și
reciprocitate (stimulare cognitivă și
implicare activă).

Tipuri de utilizatori de internet
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Alții (Brandtzaeg, P.B., Heim, J. și Karahasanovic, A.,

2010) au identificat cinci tipuri de utilizatori, pe baza

unei activități specifice de internet:

Non-utilizatorii (care nu utilizează Internetul în mod

regulat),

Utilizatori sporadici (care utilizează internetul rar,

pentru e-mail și sarcini specifice), Utilizatorii

instrumentali (care se orientează către activități
orientate spre obiective, cum ar fi comerțul, serviciile

bancare online, pentru a căuta informații despre

bunuri sau servicii),

Utilizatorii de divertisment (utilizând în principal

internet pentru radio, TV, filme, jocuri, muzică și chat)

și
Utilizatorii avansați (pot utiliza internetul atât în scop

instrumental, cât și în scop de divertisment).

Tipuri de utilizatori de internet
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Unii cercetători(Bodovskaya, A. și colab.) Și-au definit

tipologiile în funcție de ceea ce se face în timp ce se

conectează online, dar cât timp petrec zilnic în

activitățile lor preferate:

- „Inovatorii”, caracterizați prin consum excesiv (12-16

ore pe zi) din toate tipurile principale de conținut

Internet;

- „Tradiționaliștii”, care se angajează în consum de

joasă intensitate de conținut pe internet (1-2 ore pe

săptăm ână);

Tipuri de utilizatori de internet

- „Distrații”, care consumă intens mai ales conținut internet recreativ (timp de 8-12 ore pe zi)

- „Pragmaticii”, care consumă timp de 2-4 ore pe zi conținut de internet cu caracter majoritar

educațional și vocațional;

- „Deconectații” - persoane care nu sunt implicate în comunicarea pe Internet, din diverse motive.
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Un proiect ușor de utilizat, conceput special pentru adolescenți, a fost prezentat de un proiect de

cercetare finanțat de Uniunea Europeană, numit inScreenMode. Pagina de start a proiectului explică
scopul proiectului, care este de a modera utilizarea excesivă a internetului de către adolescenți.
Cel mai important, acest proiect pune în aplicare Genie, un instrument special conceput pentru

adolescenți.

Submission no. 

2017-1-UK01-KA205-036208
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După înregistrare, utilizatorii fac un test care se referă la obiceiurile lor de utilizare a 

internetului.



3 Tipuri de utilizatori de internet

Pe baza răspunsurilor date, Genie le spune utilizatorilor cât de

riscante sunt activitățile lor online în termeni de dependență.

Moderate activity High risk activityLow risk activity
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În cele din urmă, și cel mai

important, Genie oferă utilizatorilor

planuri de acțiune personalizate

pentru moderarea oricărui
comportament adictiv, adaptat

nevoilor lor.
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EXTRA RESURSE
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QUIZ

1, Nu contează ce facem online, ci doar cât timp petrecem pe internet.

A. Adevărat
b. Fals

2. Oamenii de știință au decis care este metoda corectă pentru a distinge între

tipurile de utilizatori online.

A. Adevărat
b. Fals

Tipuri de utilizatori de internet



3

EVALUARE

Scrieți un mic eseu despre utilizarea internetului a adolescenților cu care intrați în contact

deseori (de exemplu, membrii familiei, studenții).
Acordați o atenție deosebită oricăruicomportament problematic pe care îl prezintă și
încercați să identificați motivele din spatele lor.

Tipuri de utilizatori de internet



Comportament Addictiv pe

Internet (IAD)
Obligația de a petrece o cantitate mare de timp pe internet, până la punctul în care alte

zone ale vieții suferă. Pierderea controlului asupra utilizăriiinternetului.

Comportament disfuncțional

pe Internet (DIB)

Utilizarea de internet care prezintă elemente dependente, dar nu în punctul în care alte

zone ale vieții suferă.

Factor de risc
O caracteristică a unui individ care crește probabilitatea de a arăta / dezvolta un 

comportament problematic.

Sexting
Trimiterea sau primirea de imagini sau video cu caracter sexual explicit sau sugestiv

sexual prin dispozitive electronice.

Frica de lipsă (FOM O)
Un sentiment de îngrijorare că s-ar putea să ratezi evenimente interesante la care vor

participa alți oameni, în special cauzate de lucrurile pe care le vezi pe social media.

MODUL #

GLOSAR
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