
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.  
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Log On Back to Life contribuie la dezvoltarea unor practici  

inovatoare, la nivel local, regional şi naţional: 

Conştientizarea comunităţilor locale.  

Dialog social deschis asupra 

impactului dependenţei de Internet.  

Informare şi conştientizare pentru 

unităţile de învăţământ, instituţii de 

formare şi, în special, pentru părinţi.  

Dezvoltarea unui plan de acţiune.  

Realizarea unei analize de 

profunzime şi iniţierea unui dialog 

pe tema dependenţei de Internet 

pentru a evidenţia iniţiativele din 

domeniu.  

Schimburi de informaţii între 

partenerii proiectului şi instituţiile 

asociate pentru a evidenţia 

beneficiile Internetului.  

Integrarea, în cadrul proiectului, a 

studiilor privind impactul noilor 

tehnologii. 

Informarea factorilor de decizie 

prin activităţi de diseminare cu 

scopul de a iniţia un dialog asupra 

fenomenului la nivel european.  

Log On Back to Life îşi propune să îi sprijine pe partenerii 

proiectului în abordarea efectelor dependenţei de Inter-

net, 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 comportamen-

tului elevilor.  

 Proiectul vizează promovarea relațiilor interculturale și a 

soluțiilor la o problemă comună, cu accent pe consoli-

darea gândirii critice a celor implicați, înțelegerea și re-

spectul reciproc, adoptarea valorilor democratice și a 

drepturilor fundamentale. 

În concluzie, Log On Back to Life va contribui la identifi-

carea şi eliminarea simptomelor ce pot conduce la de-

pendenţa cronică de Internet, prin prevenire şi inter-

venţie timpurie.  

Studiu privind dependenţa de Internet a tinerilor la nivel 

european şi impactul fenomenului, prin colaborarea in-

stituţiilor relevante: ONG-uri, autorităţi publice, experţi, 

decidenţi.  

Informarea şi conştientizarea cadrelor didactice, a facto-

rilor 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 even-

imente de informare adresate profesorilor, părinţilor şi 

elevilor.  

Formarea cadrelor didactice va fi implementată prin uti-

lizarea 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 de-

pendenţei de Internet.  

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această 

publicaţie/comunicare reflectă numai punctul de vedere al au-

torului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a 

informaţiilor pe care le conţine  


