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LOG ON BACK TO LIFE 
BULETIN INFORMATIV   ÎN ACEST NUMĂR 

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 – anxie-

tate, depresie, mitomanie, stare 

euforică atunci când adolescentul 

de află în faţa computerului, inca-

pacitatea de a urma un program, 

pierderea noţiunii timpului, izola-

re, agresivitate;  

 Afecţiuni fizice – dureri de spate, 

dureri de cap, pierdere sau luare 

în greutate, tulburări ale somnu-

lui, sindrom de tunel carpian, 

afecţiuni oculare.  

Log On Back to Life îşi propune să 

acopere vidul de informaţii în dome-

niul dependenţei de Internet prin 

studii specializate. Astfel, proiectul 

va contribui la abordardarea ştiinţifi-

că a factorilor care determină feno-

menul 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 com-

prehensivă.  

Prioritatea principală a proiectului 

este de a contribui la reducerea 

fenomenului dependenţei de Inter-

net prin conştientizarea elevilor cu 

privire la utilizarea raţională a noi-

lor tehnologii şi prin creşterea efici-

enţei serviciilor de consiliere şcola-

ră.  

Obiectivele şi rezultatele proiectu-

lui Log On Back to Life sunt în 

concordanţă cu prioritatea acorda-

tă la nivelul Uniunii Europene in-

vestiţiilor în educaţie şi formare de 

calitate. În acest sens, proiectul 

promovează alfabetizarea media 

şi educaţia pentru utilizarea raţio-

nală a Internetului, cu efecte bene-

fice asupra comportamentului ele-

vilor.  

 Proiectul vizează promovarea 

relațiilor interculturale și a soluțiilor 

la o problemă comună, cu accent 

pe consolidarea gândirii critice a 

celor implicați, înțelegerea și res-

pectul reciproc, adoptarea valorilor 

democratice și a drepturilor funda-

mentale. 

În concluzie, Log On Back to Life 

va contribui la identificarea şi eli-

minarea simptomelor ce pot con-

duce la dependenţa cronică de 

Internet, prin prevenire şi inter-

venţie timpurie. 

 

REZULTATE 

Studiu privind dependenţa de In-

ternet a tinerilor la nivel european 

şi impactul fenomenului, prin cola-

borarea instituţiilor relevante: ONG

-uri, autorităţi publice, experţi, de-

cidenţi.  

Informarea şi conştientizarea ca-

drelor didactice, a factorilor de de-

cizie şi a părinţilor cu privire la re-

zultatele studiului.  

Utilizarea informaţiilor pentru iniţie-

rea unei campanii de conştientiza-

re, cu utilizarea unui pachet infor-

mativ ce va fi pus la dispoziţia şco-

lilor şi prin organizarea unor eveni-

mente de informare adresate pro-

fesorilor, părinţilor şi elevilor.  

Formarea cadrelor didactice va fi 

implementată prin utilizarea resur-

selor educaţionale deschise şi a 

unei platforme educaţionale elec-

tronice ce va fi dezvoltată în con-

textul proiectului.  

În cadrul proiectului, va fi editată o 

broşură cu informaţii despre evalu-

area, prevenirea şi tratamentul 

dependenţei de Internet. 
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CEA DE-A DOUA ÎNTÂLNIRE TRANSNAŢIONALĂ A PROIECTULUI 

MILANO, ITALIA, 19 – 20 IUNIE 2018 

 

  

GOVERNORSHIP OF ISTANBUL   

abmerkez@istanbul.gov.tr   

 

  

DEVELOPMENTAL CENTER OF THES-
SALY 

  

info@aketh.gr   

 

  

YASAR UNIVERSITY   

euc@yasar.edu.tr   

 

  

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN 
IASI 

  

proiecte.isjiasi@yahoo.com   

 

  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILA-
NO 

  

international.agreements@unimi.it   

 

DIPNOT 

proje@dipnot.tv 

PARTENERI 

În perioada 2017 – 2019, Inspec-

toratul Şcolar Judeţean Iaşi partici-

pă la implementarea activităţilor 

proiectului LogOn Back to Life 

(„Reconectează-te la viaţă”), des-

făşurat în cadrul programului Eras-

mus+ al Comisiei Europene, ală-

turi de instituţii partenere din Tur-

cia, Grecia şi Italia. 

 Analiza privind demararea 

proiectului și contribuțiile la reali-

zarea produselor intelectuale ale 

proiectului au făcut obiectul reuni-

unii transnaționale a partenerilor, 

care a avut loc în Italia, la Milano, 

în perioada 18-19 iunie 2018. 

Găzduită de Universitatea din Mi-

lano – Clinical Psychology. Între-

vederea a debutat cu prezentarea 

instituţiei gazdă, urmată de pre-

zentări şi dezbateri ce au vizat 

schimbul de experiență privind 

realizarea cercetării sociale pentru 

studierea și investigarea gradului 

de dependență de internet a elevi-

lor din învățământul secundar din 

țările partenere (O1/A3 ) respectiv 

analiza statistică bazată pe răs-

punsurile la chestionarele aplicate 

în fiecare țară parteneră la elevi, 

părinți, profesori. 

 Activitățile au continuat cu 

analiza platformei online pentru 

formare și conștientizare (O4): 

www.lms.logonback2life.eu, pre-

zentarea manualului de utilizare a 

platformei online (O4/A2), analiza 

raportului de monitorizare şi evalu-

are, planificarea activităţilor pentru 

următoarele 6 luni de proiect și a 

reuniunii transnaționale de la Iași 

(25-26 octombrie 2018)  

 În cadrul proiectului, Inspec-

toratul Şcolar Judeţean Iaşi coor-

donează elaborarea modulelor de 

formare în domeniul abordării fe-

nomenului dependenței de inter-

net, adresate profesorilor ce îşi 

desfăşoară activitatea în învăţă-

mântul secundar. Proiectul îşi pro-

pune să tragă un semnal de alar-

mă cu privire la consecinţele de 

natură psiho-emoţională şi socio-

economice ce pot deriva din expu-

nerea îndelungată, nesuprave-

gheată şi lipsită de un filtru critic a 

tinerilor la conţinuturile din spaţiul 

virtual. 

 Pentru comunitatea ieşea-

nă, proiectul va contribui la o ne-

cesară educare a tinerilor pe seg-

mentul utilizării responsabile şi 

conştiente conţinuturilor din mediul 

on line, facilitându-le, astfel, suc-

cesul şcolar şi integrarea pe piaţa 

forţei de muncă.   

Ce urmează? 

 Cursul de formare, adresat profesorilor, pe tema dependenţei de 
internet; 

 Resurse adresate elevilor, menite să îi conştientizeze cu privire la 
fenomenul dependenţei de internet; 

 Cea de-a treia întâlnire transnaţională a proiectului va avea 

loc la Iaşi în perioada 25-26 octombrie 2018, context în care 

vor fi conturate activităţile aferente următoarelor etape ale 

proiectului. 

http://www.lms.logonback2life.eu/

