ŝͿKEdZK>WZEd>ʹWZK'ZD&/>dZZ
Utilizarea în siguranţă și responsabilă a Internetului de către copii depinde în mare
măsură de gradul de implicare a părinţilor, de modul în care aceștia stabilesc un dialog
ʲJ P DPNVOJDBSF EFTDIJTʅ QSJWJOE EJĕDVMUʅʴJMF ÔOUÉMOJUF QF *OUFSOFU $PQJJJ BV OFWPJF  ÔO
QSJNVMSÉOE EFÔOESVNBSFʲJDPOĕSNBSFEJOQBSUFBQʅSJOʴJMPSDʅBDUJWJUʅʴJMFMPSPOMJOFTVOU
sigure și utile în educaţia lor. O măsură complementară pentru protejarea copiilor în timpul
utilizării Internetului și controlul activității acestora o reprezintă programele de filtrare a
conținutului web și de control parental.
Programele de filtrare a conținutului web și de control parental sunt programe
DPNQMFYFQFOUSVDPOUSPMVMBDDFTVMVJDPQJJMPSMBDBMDVMBUPSTBV*OUFSOFU ÔOTDPQVMEJNJOVʅSJJ
riscurilor online. Aceste programe se găsesc contra cost sau gratuit și pot fi instalate fie pe
calculatorul copiilor, fie pe dispozitive mobile (telefon, tabletă, iPad etc). Se recomandă în
mod special setarea unor profile (users) separate pentru copii și utilizarea acestor programe
BUVODJDÉOEQʅSJOپJJOVQPUĕÔOQFSNBOFOپʅÔOBQSPQJFSFBDPQJJMPSÔOUJNQDFBDFʲUJBGPMPTFTD
*OUFSOFUVM 1SJODJQBMFMF GVODپJJ BMF BDFTUPS TPMVپJJ TPęXBSF TVOU BUÉU QFOUSV UFMFGPBOF ʲJ
EJTQP[JUJWFNPCJMF DÉUʲJDBMDVMBUPBSF 
xFiltrarea conținutului web pe baza unor liste de adrese sau cuvinte restricționate:
oblochează accesul la anumite site-uri pe baza unei liste predefinite de adrese
interzise.
oanalizează conținutul și blochează accesul pe anumite pagini pe baza unei liste
predefinite de cuvinte interzise.
opermite accesul doar la anumite site-uri pe baza unei liste predefinite de adrese
acceptate.
x$POUSPMVM VUJMJ[ʅSJJ ʲJ BDDFTVMVJ MB *OUFSOFU ʲJ DBMDVMBUPS  EJTQP[JUJWF NPCJMF MB
programe și fișiere:
oMJNJUFB[ʅUJNQVMQFUSFDVUEFDPQJJMBDBMDVMBUPSʲJTBV*OUFSOFU QSJOTUBCJMJSFBVOPS
intervale orare în care copilul poate avea acces la acestea;
olimitează tipurile de programe și fișiere care pot fi descărcate și instalate pe
calculator;
oblochează accesul la informațiile personale sau de lucru stocate pe calculator (de
FYFNQMF EPDVNFOUF GPUPHSBĕJQFSTPOBMF QSJOCMPDBSFBBDDFTVMVJMBBOVNJUFĕʲJFSF
sau partiții de disc;
olimitează sau blochează utilizarea unor programe de către copii (messenger,
partajare de fișiere, programe utilizate de către părinți).
olimitează sau blochează accesul la setările calculatorului.
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x.POJUPSJ[BSFBVUJMJ[ʅSJJDBMDVMBUPSVMVJEJTQP[JUJWVMVJNPCJMʲJB*OUFSOFUVMVJ
oîntocmește lista cu site-urile pe care le-a accesat copilul, astfel că aceasta poate fi
verificată de părinți.
oîntocmește rapoarte cu pagini vizitate, programe utilizate, timp alocat, fișiere
BDDFTBUFDSFBUFʲUFSTFTBVDIJBSJNBHJOJEFUJQprintscreen cu activitatea copiilor la
calculator sau Internet.
otrimite pe email-ul părinților rapoarte periodice cu activitatea copiilor la calculator.
Mai jos sunt informaţii pe care le puteţi utiliza fie în cadrul ședinţelor cu părinţii,
pentru a îi informa pe aceștia cu privire la posibilităţile oferite, fie pentru calculatorul
utilizat în cadrul claselor, la care au acces și elevii.
Configurarea sistemului de Control parental
4JTUFNVMEFDPOUSPMQBSFOUBMTFJOTUBMFB[ʅPEBUʅDVTJTUFNVMEFPQFSBSF8JOEPXT
si îl puteţi accesa din Start à Control Panel (Panou de Control) à User Accounts and Family
Safety (Conturi de utilizatori și siguranţa familiei) àParental Controls (Control parental).
După ce se realizează aceste acţiuni, se ajunge în fereastra de configurare a sistemului de
control parental, ca în imaginea de mai jos.
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$POĕHVSBSFBTJTUFNVMVJEFDPOUSPMQBSFOUBMTFGBDFÔODÉʴJWBQBʲJTJNQMJ"TUGFM
1. Crearea de conturi de utilizator pentru fiecare copil în parte. Contul principal
trebuie să fie neapărat administrat de părinţi și protejat de parolă. Pentru fiecare copil în
parte trebuie creat un cont de utilizator standard (Create a new user account à Introducere
nume pentru noul cont și apăsare Create account).

2. Sistemul de Control Parental trebui setat pe deschis, prin selectarea butonului radio
“On, enforce current settings” pentru a începe activarea setărilor din fereastra de mai jos.

a)Limitele de timpo1SJOBQʅTBSFBMJOLVMVJv0Č wEJOESFQUVMUFYUVMVJ„Time limits”
(Limite de timp) se va deschide o fereastră, care permite setarea programului pentru contul
SFTQFDUJWÔOEFDVSTVMVOFJTʅQUʅNÉOJ"TUGFM [POFMFDPMPSBUFÔOBMCBTUSVTVOUPSFCMPDBUF ÔO
decursul cărora posesorul contului nu are acces la calculator.
Mic exemplu#PHEBOBSFʲDPBMʅÔOUJNQVMTʅQUʅNÉOJJ BʲBDʅBSFWPJFEPBSPSʅQF[JMB
DBMDVMBUPS ÔOUSFPSFMFʲJ·OXFFLFOEQPBUFTʅTUFBPSFQF[J ÔOJOUFSWBMVMPSBS o
16,00. Programul lui, în fereastra de setare a controlului de timp, va arăta astfel:
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În timpul orelor colorate cu albastru, Bogdan nu va putea să se logheze la calculator.
C

+PDVSJ (BNFT oGFSFBTUSBDBSFTFEFTDIJEFPGFSʅPQʴJVOJ

i. Blocarea totală a accesului celor mici la jocuri prin bifarea butonului „Yes” (Da) la
întrebarea: „Can nume_utilizator play games?” (Utilizatorul X poate să joace jocuri?);

ii. E posibilă permiterea accesului la jocuri în funcţie de sistemul de rating setat.Click
pe link-ul „Set game ratings” (Setaţi sistemul de rating) și se va deschide fereastra de mai jos:
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Este posibilă și blocarea accesului către jocuri care nu au implementat un sistem de
rating prin click pe butonul „Block games with no rating” (Blochează jocuri fără sistem de
rating). În continuare, poate fi bifat sistemul de rating potrivit pentru copilul care va utiliza
profilul.
De asemenea , se pot filtra jocurile și după tipul de conţinut, prin bifarea opţiunilor
afișate în continuarea paginii. Astfel , chiar dacă un joc respectă sistemul de rating dar
conţine imagini și scene din lista bifată, acesta nu va putea fi jucat pe acest profil.
JJJ
#MPDBSFB BOVNJUPS KPDVSJ oTF QPBUF SFBMJ[B P MJTUB EF KPDVSJ CMPDBUF TBV
permise, dintre cele care sunt instalate.
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c.1FSNJUFSFBEPBSBBOVNJUPSQSPHSBNFo6UJMJ[BUPSVMQSPĕMVMVJWBQVUFBBDDFTBEPBS
programele specificate în listă. Click pe link-ul „Program limits” și se va deschide o fereastră
ca cea de mai jos:

Se bifează programele permise, iar cele care se doresc a fi blocate se lasă nebifate.
Concluzii
4JTUFNVM EF $POUSPM 1BSFOUBM EF QF 8JOEPXT  QFSNJUF TFUBSFB UJNQVMVJ EF MVDSV
al copilului la calculator, jocurile pe care le poate accesa în funcţie de sistemul de rating
și programele la care acesta poate avea acces. Atenţie! Sistemul de Control Parental de la
8JOEPXTOVSFBMJ[FB[ʅĕMUSBSFBQBHJOJMPSXFCEFDPOʴJOVUEʅVOʅUPSTBVWJPMFOU1FOUSV
BDFBTUB F OFWPJF EF VO TJTUFN EF ĕMUSBSF B DPOʴJOVUVMVJ XFC 1VUFʴJ HʅTJ DÉUFWB FYFNQMF
gratuite și testate de noi, în secţiunea Resurse à Programe de filtrare si control parental a
site-ului www.sigur.info .
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Alte sisteme de control parental
Sistemele de control parental sunt instalate și în anumite versiuni de Windows Vista
sau Windows XP , iar setările sunt în mare parte aceleași. Aceeași regulă se aplică și pentru
sistemul de operare Windows 8.
Atenţie! Există și alte versiuni de control parental, dezvoltate de companii de
antivirus sau de software. În funcţie de complexitate și utilizare, unele necesită plată.
Pentru o viziune completă asupra acestora, vizitaţi www.sigur.info
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ũͿhd/>/Zy^/s d/ʹWEEf/EdZEd
„Fiul meu, în vârstă de 15 ani, este captivat de un joc pe calculator. Frica mea este ca
acesta să nu devină o dependență pentru că am observat în ultimul timp că petrece foarte
mult timp în casă, nu acordă timp familiei sau altor activități și devine foarte irascibil atunci
când se pornesc discuții legate de excesele pe care, noi părinții, considerăm că la face.”
'MPSFOUJOBoBOJ
Ce este dependenţa de Internet?
Deși Internetul a devenit una dintre cele mai importante resurse de informaţii,
VUJMJ[BSFB OFDPOUSPMBUʅ  FYDFTJWʅ B
*OUFSOFUVMVJ o BEJDʅ  EFQFOEFOʴB EF ^ƚĂƟƐƟĐŝ
Internet - poate avea un impact negativ ͻŽƉŝŝŝƌŽŵąŶŝƐĞƐŝƚƵĞĂǌĉůĂũƵŵĉƚĂƚĞĂ
asupra performanţelor școlare, a ĐůĂƐĂŵĞŶƚƵůƵŝĞƵƌŽƉĞĂŶ͕ĐƵϯϮйĚŝŶƚƌĞĐŽƉŝŝ
relaţiilor de familie și asupra stării ĚĞĐůĂƌąŶĚĐĉĂƵĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂƚĨŽĂƌƚĞĚĞƐƐĂƵ
emoţionale a adolescenţilor, fiind un ĚĞƐƵŶĂƐĂƵŵĂŝŵƵůƚĞĨŽƌŵĞĚĞĐŽŵƉŽƌƚĂcomportament cu semne și simptome ŵĞŶƚĐĞƜŝŶĚĞŽƵƟůŝǌĂƌĞĞǆĐĞƐŝǀĉ
similare cu cele ale oricărei alte ;ĚĞĞǆĞŵƉůƵ͕ƟŵƉŵĂŝƉƵƜŝŶƉĞƚƌĞĐƵƚĐƵƉƌŝĞƚĞŶŝŝ͕ĨĂŵŝůŝĂƐĂƵĨĉĐąŶĚƚĞŵĞƉĞŶƚƌƵƕĐŽĂůĉ
dependenţe.
ĚŝŶĐĂƵǌĂƟŵƉƵůƵŝƉĞƚƌĞĐƵƚŽŶůŝŶĞ͕ŶĞŐůŝũĂƌĞĂ
Dependenţa de Internet este
ƐŽŵŶƵůƵŝƐĂƵĂůŝŵĞŶƚĂƜŝĞŝĚŝŶĐĂƵǌĂŝŶƚĞƌdefinită ca o pierdere compulsivă a
ŶĞƚƵůƵŝͿ͘WƌŽĐĞŶƚƵůĞƐƚĞĂƉƌŽƉŝĂƚĚĞŵĞĚŝĂ
controlului impulsurilor legate de
ĞƵƌŽƉĞĂŶĉ;ϯϬйͿ͘
utilizarea Internetului (jocuri online,
>ŝǀŝŶŐƐƚŽŶĞ͕^͕ĂŶĚ,ĂĚĚŽŶ͕>;ϮϬϬϵͲϮϬϭϭͿh
reţele sociale, sesiuni-maraton de
<ŝĚƐKŶůŝŶĞ͗&ŝŶĂůƌĞƉŽƌƚ͘>^͕>ŽŶĚŽŶ͗h<ŝĚƐ
navigare pe Internet) care implică
KŶůŝŶĞ;^ĂĨĞƌ/ŶƚĞƌŶĞƚWůƵƐ
în principal dependenţa psihologică
WƌŽŐƌĂŵŵĞĞůŝǀĞƌĂďůĞϲ͘ϱ͘
de Internet , iar simptomele
sunt comparabile cu ale altor
DPNQPSUBNFOUFDBSFDSFB[ʅEFQFOEFOپʅ DFMNBJBQSPQJBUĕJOEKPDVMEFOPSPDÔOFYDFT
Dependenţa de Internet acoperă o varietate de comportamente și de probleme de
control ale impulsurilor, care includ:
tDependenţa de relaţionare virtuală (Cyber-Relationship addiction) - dependenţa de
SFʴFMFEFTPDJBMJ[BSF KPDVSJNVMUJQMBZFS DBNFSFEFDIBUʲJNFTBHFSJF QÉOʅMBQVODUVMÔODBSF
QSJFUFOJJTBVQBSUFOFSJJWJSUVBMJEFWJONBJJNQPSUBOʴJEFDÉUSFMBʴJJMFDVGBNJMJBʲJQSJFUFOJJ
din viaţa reală, care ajunge să pară goală și lipsită de bucurie. Această realitate falsă devine
EFPTFCJUEFQFSJDVMPBTʅʲJEFUFSNJOʅPEFQFOEFOʴʅNVMUNBJTFWFSʅEFDÉUDFMFMBMUFUJQVSJEF
DPNQPSUBNFOUFMFHBUFEF*OUFSOFU"UVODJDÉOEFTUFVUJMJ[BUÔONPESFTQPOTBCJM *OUFSOFUVM
QPBUFĕVOMPDNJOVOBUQFOUSVBJOUFSBDʴJPOBQFQMBOTPDJBM BÔOUÉMOJPBNFOJOPJʲJBJOJʴJB
chiar relaţii romantice. Cu toate acestea, relaţiile online pot fi, de multe ori, mai intense
EFDÉUDFMFEJOWJBʴBSFBMʅʲJQPUEFQʅʲJUPBUFBʲUFQUʅSJMFSFBMJTUF0BMUʅQSPCMFNʅFTUFGBQUVM
Dʅ ÔONVMUFEJOUSFDB[VSJPBNFOJJNJOUEFTQSFWÉSTUBMPS HSFVUBUFB PDVQBʴJB TUBSFBDJWJMʅ
sau adoptă identităţi false, uneori chiar de gen.
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t$PNQPSUBNFOUFDPNQVMTJWFQF*OUFSOFU /FU$PNQVMTJPOT oVUJMJ[BSFFYDFTJWʅB
jocurilor de noroc, utilizarea compulsivă a site-urilor de cumpărături sau a licitaţiilor online,
care conduc, de multe ori, la probleme financiare. Persoanele cu asemenea comportamente
cumpără lucruri de care, de cele mai multe ori, nu au nevoie și pe care nu și le pot permite,
DVTDPQVMEFBFYQFSJNFOUBCVDVSJBJOUSPEVDFSJJPGFSUFJDÉʲUJHʅUPBSF
t%FQFOEFOʴBEFDBMDVMBUPS $PNQVUFSBEEJDUJPO oVUJMJ[BSFFYDFTJWʅBKPDVSJMPSQF
DBMDVMBUPSPČMJOF 4PMJUBJSF .JOFTXFFQFS TBVBQSPHSBNFMPSEFDBMDVMBUPS
t4VQSBÔODʅSDBSFBJOGPSNBʴJPOBMʅ *OGPSNBUJPOPWFSMPBE oDPNQPSUBNFOUDPNQVMTJW
EFDʅVUBSFÔOCB[FEFEBUFTBVOBWJHBSFQFJOUFSOFU XFCTVSĕOH CSPXTJOH BWÉOEDBFGFDU
randament profesional mai scăzut și interacţiune socială redusă.
t ·O DB[VM BEVMپJMPS  EFQFOEFOʴB EF TFY WJSUVBM $ZCFSTFY BEEJDUJPO   VUJMJ[BSFB
compulsivă a pornografiei pe Internet cu un impact negativ asupra relaţiilor de cuplu.
Efecte ale utilizării excesive a Internetului
$V UPBUF Dʅ UJNQVM QFUSFDVU QF *OUFSOFU QPBUF ĕ FYUSFN EF QSPEVDUJW  ĕJOE VO
instrument educaţional foarte util prin intermediul numeroaselor resurse pe care le oferă, la
copiii și adolescenţii care petrec prea multe ore on-line, acest comportament poate interfera
cu dezvoltarea psihologică, fiziologică, socială și mintală și poate determina neglijarea
activităţilor legate de școală, abilităţi sociale reduse cu relaţii interpersonale defectuoase
ʲJ J[PMBSF GBʴʅ EF DFJ EF BDFFBʲJ WÉSTUʅ ʲJ DIJBS GBʴʅ EF NFNCSJJ GBNJMJFJ  DPNQPSUBNFOUF
agresive, depresie, deprivare de somn care determină scăderea capacităţii de concentrare,
PCPTFBMʅ DSPOJDʅ ʲJ TMʅCJSFB TJTUFNVMVJ JNVOJUBS  BWÉOE DPOTFDJOʴF HSBWF BTVQSB TʅOʅUʅʴJJ
fizice și mentale
&YJTUʅ EJO DF ÔO NBJ NVMUF TUVEJJ MFHBUF EF JNQBDUVM OFHBUJW BM TVQSBÔODʅSDʅSJJ DV
JOGPSNBʴJFʲJVUJMJ[ʅSJJFYDFTJWFB*OUFSOFUVMVJ%FʲJQPBUFQʅSFBHSFVEFDSF[VU FGFDUFMFQPU
ĕNBJTFWFSFEFDÉUDFMFBMFVOFJCPMJDSPOJDF
1. Perturbări ale stării de sănătate fizică:
x0CF[JUBUF o QSJO MJQTB BDUJWJUʅʴJJ ĕ[JDF  SVUJOF MFHBUF EF BMJNFOUBپJF  EF NBTʅ ʲJ
comportament alimentare nesănătoase
x%FGPSNʅSJBMFDPMPBOFJWFSUFCSBMFoTDPMJP[F DJGP[F
x4JOESPNEFUVOFMDBSQJBOEVSFSFʲJTFO[BʴJFEFBNPSʴFBMʅÔONÉJOJʲJMBOJWFMVM
BSUJDVMBʴJJMPSNÉJOJJ
x$SJ[FEFFQJMFQTJFoQSJOGPUPTFOTJCJMJUBUF
xTulburări de vedere
xDureri de cap, ameţeli
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2. Tulburări emoţionale și modificări ale comportamentului:
x"OYJFUBUF
xDepresie
xFobie socială
x3FGV[BCTFOUFJTNʲDPMBS
xComportament agresiv
xIzolare socială
x*OUFHSBSFBFYQFSJFOʴFMPSWJSUVBMFÔOWJBʴBSFBMʅʲJFʲFDÔOQMBOTPDJBM
3. Modificări complexe în circuitele cerebrale
În centrul creierului se află structuri cerebrale conectate printr-o reţea neuronală
DPNQMFYʅ DBSF GPSNFB[ʅ vTJTUFNVM EF SFDPNQFOTʅw "DUJWJUʅʴJMF DBSF TUJNVMFB[ʅ BDFBTUʅ
reţea neuronală sunt asociate cu sentimente de bine, satisfacţie, plăcere, confort, sentimente
care au fost denumite recompense și care determină o întărire pozitivă a acestor activităţi.
Una dintre structurile principale ale circuitelor de recompensă este sistemul limbic, care se
dezvoltă și se maturizează cel mai rapid, între 15 și 18 ani, fapt ce crește vulnerabilitatea
adolescenţilor în faţa activităţilor care provoacă plăcere.
Cum poate fi prevenită dependenţa de internet?
Au fost elaborate diverse strategii pentru educaţia utilizării pozitive a Internetului
ÔOSÉOEVMBEPMFTDFOʴJMPS"DFTUFBTFCB[FB[ʅBUÉUQFSFDPNBOEʅSJMFHBUFTUSJDUEFDPOUSPMVM
DPNQPSUBNFOUFMPSPOMJOFDÉUʲJQFQSFWFOJSFBBMUPSUVMCVSʅSJBTPDJBUFBDFTUFJEFQFOEFOʴF 
EFFYGPCJBTPDJBMʅ UVMCVSʅSJMFEJTQP[JʴJFJ EJTGVODʴJJMFGBNJMJBMF FʲFDVMQFQMBOBDBEFNJDʲJ
profesional.
1. Identificarea și rezolvarea la timp a problemelor care-l fac vulnerabil pe copil sau
BEPMFTDFOUEFQSFTJF TUSFT BOYJFUBUF QSPCMFNFDVBMDPPMESPHVSJ
2. Construirea de abilităţi de adaptare pentru a face față furiei, depresiei, timidităţii.
·NCVOʅUʅپJSFBʲJDPOTPMJEBSFBSFMBʴJJMPSTPDJBMFoSF[FSWʅUJNQQFOUSVJOUFSBDʴJVOF
cu prietenii și familia, grupuri cu interese sau pasiuni comune, cum ar fi, o echipă
de sport sau colegi de clasă .
.POJUPSJ[BSFB UJNQVMVJ QFUSFDVU QF *OUFSOFU o OPUBSFB ÔOUSVO KVSOBM EF DʅUSF
adolescent a numărului de ore petrecute pe Internet pentru activităţile legate de
ʲDPBMʅ DÉU ʲJ QFOUSV BDUJWJUʅʴJ EF TPDJBMJ[BSF POMJOFOBWJHBSFB POMJOFKPDVSJ FUD
&YJTUʅNPNFOUFEJO[JDÉOEVUJMJ[FB[ʅ*OUFSOFUVMNBJNVMU 
6UJMJ[BSFBNFUPEFMPSEFUJNFPVU EFFYFNQMV TFUBSFBVOFJBMBSNF QSPHSBNBSFB
pentru închiderea automată a calculatorului la anumite ore ale zilei sau la aceeași
oră, în fiecare seară.
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6. Înlocuirea calculatorul cu activităţi sănătoase (invitarea prietenilor la masă, în oraș
sau la o plimbare)
'PMPTJSFBÔOUSFCʅSJMPSv$FBNQJFSEVUDÉUUJNQBNTUBUQFOFU w v$FQVUFBNGBDFÔO
loc să stau toată ziua în joc?”.
8. Prieteni și cunoștinţe care nu consideră Internetul „THE FINAL DESTINATION”.
$POFDUBSFBMBWJBʴBSFBMʅoQMJNCʅSJÔONBHB[JOFEFDBSUFʲJNV[JDʅ QBSUJDJQʅMB
evenimente de divertisment, concerte, piese de teatru, întreceri sportive.
6UJMJ[BSFB *OUFSOFUVMVJ EVQʅ QSJODJQJVM vTDPQVM TDV[ʅ NJKMPBDFMFw o DʅVUBSFB EF
JOGPSNBʴJJ  FDPOPNJTJSFB UJNQVMVJ &YJTUʅ  UPUVʲJ  ʲJ BTQFDUF QP[JUJWF MFHBUF EF
VUJMJ[BSFB*OUFSOFUVMVJ
Fișa educatorului pentru un dialog/dezbatere cu elevul care dă semne ale
dependenței de Internet
Atunci când te simţi mai confortabil cu prietenii de pe Facebook decât cu cei reali sau
nu te poți opri din jocuri video, jocuri de noroc sau pur și simplu, surfing, chiar și atunci
când acestea au consecinţe negative asupra vieţii tale, ai toate șansele să te afli în pragul unei
dependenţe.
1. Ai o dorinţă sau un impuls puternic de a folosi internetul și ai un sentiment de euforie
atunci când te afli on-line.
2. Reducerea timpului pe care îl petreci pe Internet sau oprirea Internetului duce la
simptome de sevraj (de exemplu, stare generală proastă, neliniște, iritabilitate, lipsă de
concentrare, tulburări de somn) și simptomele mai sus menţionate pot fi ameliorate prin
înlocuire cu dispozitive electronice similare (de exemplu, TV, jocuri portabile, jocuri de noroc).
3. Ai nevoie să prelungești continuu timpul de utilizare a Internetului, precum și gradul
de implicare în activităţile pe Internet pentru a atinge un sentiment de satisfacţie. Ești continuu
preocupat de activităţile pe calculator atunci când nu te afli în faţa acestuia, petreci pe Internet
mai mult timp decât intenţionezi.
4. În ciuda cunoștinţelor pe care le ai privind efectele sale nocive, îţi este greu să te
oprești din utilizarea Internetului. Atunci când ceilalţi încearcă să te oprească, îţi aperi cu
înverșunare dreptul de a utiliza calculatorul așa cum dorești, indiferent dacă oamenii din
viaţa ta se simt lăsaţi pe dinafară și neglijaţi.
5. Ai dificultăţi în a controla durata de timp pe care o petreci pe Internet și eforturile de
a diminua acest timp și de a-ţi controla comportamentul on-line au eșuat de mai multe ori.
6. Ca urmare a utilizării Internetului, interesele tale pentru activităţi sociale și
recreaţionale sunt reduse sau absente, îţi neglijezi prietenii și familia. Simţi că nimeni din
viaţa „reală” nu te înţelege mai bine decât prietenii tăi on-line.
7. Utilizarea Internetului este uneori, o modalitate de a scăpa de probleme sau de a
masca unele sentimente negative.
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8. În faţa profesorilor, a colegilor de școală, prietenilor sau profesioniștilor ai tendinţa
de a nega sau de a minimaliza importanţa pe care o acorzi Internetului și te simţi vinovat. Ai
o stare de anxietate sau depresie atunci când ceva sau cineva scurtează timpul sau întrerupe
planurile tale de a utiliza computerul.
9. Neglijezi îndeplinirea sarcinilor la școală sau acasă și lași totul pe ultima sută de
metri.
10. De multe ori sari peste orele de somn pentru a petrece mai mult timp la calculator
11. Prezinţi simptome/disconfort fizic: dureri de spate și gât, dureri de cap, te-ai îngrășat
sau ai scăzut în greutate, sindrom de tunel carpian, tulburări de vedere, senzaţie de uscăciune
sau înţepături la nivelul ochilor, tulburări de somn.
Ești dependent de Internet?
Pornind de la criteriile DSM IV pentru jocul de noroc jucat excesiv, Kimberly Young
(1998) a propus un chestionar (Internet Addiction Test) cu 9 întrebări pentru identificarea
dependenţei de calculator. O persoană este considerată dependentă dacă răspunde cu DA la
cel puţin 5 criterii enumerate mai jos.
1. Ai sentimentul că ești preocupat de internet ?
2. Ai impresia că trebuie să petreci din ce în ce mai mult timp pe Internet pentru a
obţine o stare de bine?
3. Pierzi controlul timpului petrecut pe Internet ?
4. Ai senzaţia de iritabilitate când te oprești din utilizarea Internetului?
5. Folosești internetul pentru a scăpa de probleme, pentru a-ţi “ridica moralul”?
6. Ai minţit familia și prietenii pentru a putea prelungi timpul dedicat Internetului?
7. Ai riscat pierderea relaţiilor sociale, a serviciului, oportunităţile pentru o carieră
profesională sau educativă?
8. Ai devenit mai neliniștit odată ce ai întrerupt activitatea online și te gândești la cea
viitoare?
9. Rămâi conectat mai mult timp decât te lasă părinţii?
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