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PREZENTARE GENERALĂ 

Dependenţa de Internet a devenit una 

dintre principalele probleme cu care se 

confruntă adolescenţii din Europa, cu 

efecte pe termen scurt şi lung:  

 Performanţe şcolare scăzute şi, în 

multe cazuri, abandon şcolar; 

 Afecţiuni de ordin psihic – 

anxietate, depresie, mitomanie, 

stare euforică atunci când 

adolescentul de află în faţa 

computerului, incapacitatea de a 

urma un program, pierderea 

noţiunii timpului, izolare, 

agresivitate;  

 Afecţiuni fizice – dureri de spate, 

dureri de cap, pierdere sau luare în 

greutate, tulburări ale somnului, 

sindrom de tunel carpian, afecţiuni 

oculare.  

Log On Back to Life îşi propune să 

acopere vidul de informaţii în domeniul 

dependenţei de Internet prin studii 

specializate. Astfel, proiectul va 

contribui la abordardarea ştiinţifică a 

factorilor care determină fenomenul şi 

va sprijini dezvoltarea unor politici în 

acest sens. 

 

 

OBIECTIVE 

Log On Back to Life îşi propune să îi 
sprijine pe partenerii proiectului în 
abordarea efectelor dependenţei de 
Internet, printr-o abordare 
comprehensivă.  

Prioritatea principală a proiectului este 
de a contribui la reducerea fenomenului 
dependenţei de Internet prin 
conştientizarea elevilor cu privire la 
utilizarea raţională a noilor tehnologii şi 
prin creşterea eficienţei serviciilor de 
consiliere şcolară.  

Obiectivele şi rezultatele proiectului Log 
On Back to Life sunt în concordanţă cu 
prioritatea acordată la nivelul Uniunii 
Europene investiţiilor în educaţie şi 
formare de calitate. În acest sens, 
proiectul promovează alfabetizarea 
media şi educaţia pentru utilizarea 
raţională a Internetului, cu efecte 
benefice asupra comportamentului 
elevilor.  

 Proiectul vizează promovarea relaţiilor 
interculturale și a soluţiilor la o problemă 
comună, cu accent pe consolidarea 
gândirii critice a celor implicaţi, 
înţelegerea și respectul reciproc, 
adoptarea valorilor democratice și a 
drepturilor fundamentale. 

În concluzie, Log On Back to Life va 
contribui la identificarea şi eliminarea 
simptomelor ce pot conduce la 

dependenţa cronică de Internet, prin 
prevenire şi intervenţie timpurie. 

REZULTATE 

Studiu privind dependenţa de Internet a 

tinerilor la nivel european şi impactul 

fenomenului, prin colaborarea 

instituţiilor relevante: ONG-uri, 

autorităţi publice, experţi, decidenţi.  

Informarea şi conştientizarea cadrelor 

didactice, a factorilor de decizie şi a 

părinţilor cu privire la rezultatele 

studiului.  

Utilizarea informaţiilor pentru iniţierea 

unei campanii de conştientizare, cu 

utilizarea unui pachet informativ ce va fi 

pus la dispoziţia şcolilor şi prin 

organizarea unor evenimente de 

informare adresate profesorilor, 

părinţilor şi elevilor.  

Formarea cadrelor didactice va fi 

implementată prin utilizarea resurselor 

educaţionale deschise şi a unei 

platforme educaţionale electronice ce va 

fi dezvoltată în contextul proiectului.  

În cadrul proiectului, va fi editată o 

broşură cu informaţii despre evaluarea, 

prevenirea şi tratamentul dependenţei 

de Internet. 
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ÎNTÂLNIREA DE DEBUT A 
PROIECTULUI 

ISTANBUL, TURCIA, 18-19 
DECEMBRIE 2017 

Proiectul „Log On Back To Life”, sprijinit 
de Agenţia Naţională Turcă în cadrul 
Programului Erasmus+ pentru educaţie, 
formare, tineret și sport prin Acţiunea 
Cheie 2 a debutat oficial cu întâlnirea de 
proiect ce avut loc la Istanbul, în 
perioada 18-18 Decembrie 2017. 
Găzduită de  reprezentanţa Guvernului 
Turciei pentru relaţii externe şi integrare 
în Uniunea Europeană, întrevederea a 
debutat cu prezentarea instituţiilor 
implicate în proiect şi a reperelor privind 
planul de implementare. Pe agenda 
întâlnirii au fost incluse, de asemenea, 
prezentări şi dezbateri ce au vizat 
monitorizarea şi evaluarea activităţilor 
specifice, diseminarea rezultatelor cu 
suport multimedia pentru campania de 
conştientizare şi, în special, conţinutul 
instrumentelor de cercetare, elaborate 
de Universitatea din Milano. În sensul 
vizibilităţii şi a impactului activităţilor, 
reprezentanţii instituţiilor partenere au 
stabilit structura şi tipurile de conţinut ce 
vor fi asociate platformei educaţionale, 
site-ului şi aplicaţiilor on line dedicate. 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel, întâlnirea de debut a partenerilor 
proiectului Log On Back To Life a 
constituit un important prilej de a 
coagula în acţiuni eficiente demersurile 
propuse şi de a facilita comunicarea între 
instituţiile implicate. Proiectul va 
contribui, astfel, la o necesară educare a 
tinerilor pe segmentul utilizării 
responsabile şi conştiente conţinuturilor 
din mediul on line, facilitându-le, astfel, 
succesul şcolar şi integrarea pe piaţa 
forţei de muncă.   

 

 
 

 

PARTENERI 

 

 

GOVERNORSHIP OF ISTANBUL 

abmerkez@istanbul.gov.tr 

 

DEVELOPMENTAL CENTER OF 
THESSALY 

info@aketh.gr 

 

YASAR UNIVERSITY 

euc@yasar.edu.tr 

 

INSPECTORATUL SCOLAR 
JUDETEAN IASI 

proiecte.isjiasi@yahoo.com 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MILANO 

international.agreements@unimi.it 

 

DIPNOT 

proje@dipnot.tv 

 

Ce urmează? 
- Raport comparativ privind dependenţa de Internet a elevilor de liceu şi 

gradul de conştientizare al părinţilor şi profesorilor din ţările partenere. 
- Cea de-a doua întâlnire a proiectului va avea loc la Milano, în luna iunie 

2018, pentru a discuta obiectivele şi rezultatele din perioada următoare. 


