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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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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 

PARTENERI Proiectul Log On Back to Life, 

susţinut de Agenţia Naţională din 

Turcia în cadrul Programului Eras-

mus+ KA2 al Uniunii Europene de 

Educaţie pentru Tineret s-a des-

făşurat începând cu luna septem-

brie 2017, timp de doi ani, în cola-

borare cu şase organizaţii din pa-

tru ţări diferite: Guvernoratul din 

Istanbul, DIPNOT, Universitatea 

Yaşar  - instituţii din Turcia, 

AKETH din Grecia, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Iaşi din România 

şi Universitatea din Milano – Italia. 

Pe parcursul proiectului Log On 

Back to Life au fost elaborate o 

serie de produse.  

Studiul social s-a desfăşurat cu 

utilizarea unor chestionare elabo-

rate pe baze ştiinţifice, având în 

vedere trei categorii de respon-

denţi: elevi, profesori şi părinţi. 

Chestionarul adresat elevilor a fost 

fundamentat pe IAT (Internet Ad-

diction Test), un instrument de 

diagnostic dezvoltat de Dr. Kim-

berly Young de la Centrul pentru 

Adicţie de Internet. Pentru profe-

sori şi părinţi / tutori, au fost elabo-

rate două chestionare inovatoare.  

Suportul comprehensiv de forma-

re, cu imagini explicative, date 

relevante şi module specifice de 

formare, adresat profesorilor din 

învăţământul secundar, a fost ela-

borat având în vedere rezultatele 

studiului social privind dependenţa 

de internet în rândul tinerilor din 

ţările partenere, precum şi din per-

spectiva înregistrării şi analizei 

fenomenului.  

Campania IAD şi, în special, pa-

chetele informative IAD distribuite 

în şcoli, cu informaţii privind efec-

tele dependenţei de internet tran-

smise prin diferite medii (audio-

vizual, pe suport tipărit – ghiduri, 

pliante, semne de carte, cărţi 

poştale) au contribuit la conştienti-

zarea publicului-ţintă.  

Pe platforma destinată învăţării şi 

campaniei de conştientizare sunt 

disponibile materialele de formare 

şi de promovare dezvoltate, versi-

unea electronică a chestionarului 

pentru studiul nivelului depen-

denţei de internet în rândul elevilor 

din învăţământul secundar, meto-

dologia dezvoltată colaborativ 

pentru evaluarea şi prevenirea 

dependenţei de internet a elevilor 

din învăţământul secundar, dez-

voltată în cadrul proiectului, pre-

cum ghidul disponibil.  

Adresa platformei pentru învăţare 

şi promovare este https://

lms.logonback2life.eu. 

Noua metodologie colaborativă 

pentru evaluarea şi prevenirea 

dependenţei de internet în rândul 

elevilor din învăţământul secundar 

a fost dezvoltată pe baza unor 

intervenţii de natură non-

farmacologică, uşor de aplicat în 

mediul şcolar, axate pe conceptul 

de învăţare prin colaborare. Astfel, 

elevii şi profesorii vor forma echipe 

de discuţie pentru a explora între-

bări relevante sau pentru a crea 

un proiect de impact.  

Ghidul pentru evaluarea, preveni-

rea şi tratamentul dependenţei de 

internet este disponibil în variantă 

electronică pentru toate dispoziti-

vele mobile (spre exemplu, laptop, 

tablete, telefoane inteligente etc.) 

Tot în cadrul proiectului, a fost 
organizată o sesiune de formare 
cu participarea a 18 profesori din 
învăţământul secundar din toate 
cele patru ţări partenere pentru 
sprijinirea acestora în utilizarea 
eficientă la clasă a noilor instru-
mente dezvoltate în cadrul proiec-
tului Log On Back to Life.  

 

  Website:  
   www.logonback2life.eu 
 
  Platforma de învăţare: 

    https://lms.logonback2life.eu   
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