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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 TREIA ÎNTÂLNIRE TRANSNAŢIONALĂ A PROIECTULUI 

IAŞI, ROMÂNIA, 25 – 26 OCTOMBRIE 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 zilele de 25 şi 26 octombrie 

2018, Inspectoratul Şcolar Ju-

deţean Iaşi a găzduit cea de-a 

treia întâlnire transnaţională a 

proiectului Log On Back to Life 

(„Reconectează-te la viaţă”), 

derulat în perioada 2017-2019 

în cadrul programului Eras-

mus+ al Comisiei Europene, 

alături de instituţii partenere din 

Turcia, Grecia şi Italia. Funda-

mentat pe studii desfăşurate la 

nivelul ţărilor implicate în parte-

neriat, precum şi pe module de 

formare adresate profesorilor şi 

elaborate printr-o abordare co-

laborativă, proiectul îşi propune 

să tragă un semnal de alarmă 

cu privire la fenomenul depen-

denţei de internet în rândul tineri-

lor şi la consecinţele sociale ale 

acesteia.  

Cea de-a treia întâlnire a proiectu-

lui a creat cadrul de analiză a pro-

duselor realizate până în prezent 

la nivelul parteneriatului. Astfel, 

studiul comparativ privind nivelul 

dependenţei de internet în ţările 

partnere, realizat de Clinica de 

Psihiatrie de la Universitatea din 

Milano, modulele de formare adre-

sate profesorilor, platforma dedi-

cată campaniei de conştientizare 

şi studiului, precum şi clipurile vi-

deo ce vor susţine vizual campa-

nia au făcut obiectul agendei întâl-

nirii care a avut loc la Iaşi.  

În cadrul proiectului, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Iaşi coordonează 

elaborarea modulelor de formare 

în domeniul abordării fenomenului 

dependenţei de internet, adresate 

profesorilor ce îşi desfăşoară acti-

vitatea în învăţământul secundar. 

Astfel, întâlnirea de la Iaşi a con-

stituit un prilej de a armoniza in-

strumentele de instruire şi cele 

dedicate campaniei de conştienti-

zare, precum şi de a facilita comu-

nicarea între instituţiile implicate.  

Ce urmează? 

 Modulele de formare, disponibile în limbile engleză, italiană, româ-
nă, turcă şi greacă; 

 Metodologie pentru diagnosticarea şi prevenirea dependenţei de 
internet în rândul tinerilor; 

 Pachet de informare şi conștientizare a tinerilor cu privire la 

fenomenul dependenţei de internet;  

 Cea de-a patra întâlnire a proiectului, care va avea loc la Tri-

kala (Grecia), în luna aprilie 2019.  


