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ACTIVITATEA A4. CONSILIERE 

STĂM ACASĂ ȘI SUNTEM BUNI ÎMPREUNĂ 

 

Lucruri pe care le știam, dar nu este  

niciodată inutil să ne amintim că le știm! 

Dacă vrei să mergi repede, mergi singur.  

Dacă vrei să mergi departe, mergi însoțit. 

(proverb African) 

  

Perioada aceasta de izolare ar putea fi un bun moment să ne gândim la lucruri care, 

poate, nu ne-au preocupat în mod deosebit până acum.  

Poate crezi că în această perioadă, în care pentru un interval de timp nu mergi la școală, 

ar putea să ți se pară că în sfârșit ai timp să faci ceea ce îți doreai de mult… Să stai pe internet, 

de exemplu!   

De exemplu, te-ai gândit că majo-

ritatea celor de vârsta ta își doresc sau au 

deja telefoane inteligente sau calculatoare 

cu ajutorul cărora pot să facă diverse 

lucruri pe care, aparent, nu reușeau să le 

facă altădată. De fapt, dacă stai bine să te 

gândești, vei înțelege că este vorba despre 

creierul tău.  



 
 
 

 
 

Ce înseamnă acest lucru? E destul de simplu! Faptul că știi să scrii și să citești înseamnă 

că ai acces la domeniile cunoașterii umane. Nu este deloc puțin lucru, fiindcă din acest 

moment depinde doar de tine, dacă îți vei hrăni mintea cu informații utile pentru tine, dar pe 

care în nici un caz nu ți le poate oferi un telefon inteligent sau un calculator. Acestea sunt doar 

niște obiecte care, în cel mai fericit caz, te pot ajuta să capeți acces mai rapid, probabil, la 

informațiile care îți sunt necesare, însă nu pot sub nicio formă, să înlocuiască mintea ta.  

Cărțile, în același timp, pot fi 

niște porți de intrare în lumea 

cunoașterii mult mai sigure și mai 

prietenoase decât un aparat care este  

telefonul. Poate că ai auzit că există 

copii sau tineri care sunt dependenți 

de internet. Așa cum există 

dependenți de alcool sau de tutun, tot 

astfel există și dependenți de internet. Și, ca orice dependență, ea reprezintă o formă de 

afecțiune psihică.  

Mai jos îți oferim un chestionar care te poate ajuta să îți dai seama dacă tu ești în situația 

de a fi în risc de dependență de internet. La întrebările din acest chestionar poți răspunde cu:  

(0) – Niciodată;    (3) – Deseori; 

 (1) – Rar;     (4) – Foarte des. 

(2) – Uneori;          

Punctajul maxim este 56, iar valorile situate în jur de 28 pot să indice dependența de 

internet. 



 
 
 

 
 

CHESTIONAR 

1. Cât de des este dificil să ieși de pe internet?  

(0) – Niciodata (1) – Rar (2) – Uneori (3) – Deseori (4) – Foarte des 
 

2. Cât de des continui să folosești internetul, deși ai vrea să renunți?  

(0) – Niciodata (1) – Rar (2) – Uneori (3) – Deseori (4) – Foarte des 
 

3. Cât de des vă spun alți oameni (prietenii / părinții / frații) că ar trebui să folosiți mai puțin  

internetul? 

(0) – Niciodata (1) – Rar (2) – Uneori (3) – Deseori (4) – Foarte des 
 

4. Cât de des preferi să stai pe internet, în loc să îți petreci timpul cu alții (părinții / frații, prietenii)? 

(0) – Niciodata (1) – Rar (2) – Uneori (3) – Deseori (4) – Foarte des 
 

5. Cât de des dormi prea puțin pentru că stai pe internet? 

(0) – Niciodata (1) – Rar (2) – Uneori (3) – Deseori (4) – Foarte des 
 

6. Cât de des te gândești la internet atunci când nu ești conectat la el? 

(0) – Niciodata (1) – Rar (2) – Uneori (3) – Deseori (4) – Foarte des 
 

7. Cât de des te bucuri că urmează să intri din nou pe internet? 

(0) – Niciodata (1) – Rar (2) – Uneori (3) – Deseori (4) – Foarte des 
 

8. Cât de des te gândești că ar trebui să petreci mai puțin timp pe internet? 

(0) – Niciodata (1) – Rar (2) – Uneori (3) – Deseori (4) – Foarte des 
 

9. Cât de des ai încercat, fără să reușești, să stai mai puțin timp pe internet? 

(0) – Niciodata (1) – Rar (2) – Uneori (3) – Deseori (4) – Foarte des 
 

10. Cât de des încerci să scapi repede de sarcinile de acasă pentru a intra din nou pe internet? 

(0) – Niciodata (1) – Rar (2) – Uneori (3) – Deseori (4) – Foarte des 

11. Cât de des îți neglijezi sarcinile de la școală pentru că preferi să stai pe internet? 

(0) – Niciodata (1) – Rar (2) – Uneori (3) – Deseori (4) – Foarte des 



 
 
 

 
 

 

12. Cât de des intri pe internet când ești prost dispus (supărat, enervat)? 

(0) – Niciodata (1) – Rar (2) – Uneori (3) – Deseori (4) – Foarte des 
 

13. Cât de des folosești internetul pentru că încerci să uiți de griji? 

(0) – Niciodata (1) – Rar (2) – Uneori (3) – Deseori (4) – Foarte des 
 

14. Cât de des te simți neliniștit, frustrat, nervos fiindcă nu poți să folosești internetul? 

(0) – Niciodata (1) – Rar (2) – Uneori (3) – Deseori (4) – Foarte des 
 

Evident că nu putem să eliminăm integral din viața și din activitățile noastre tehnologia. 

Și nici nu este nevoie să o facem!  

Putem în schimb să o folosim pentru a ne îmbogăți…mintea. Putem să folosim accesul 

rapid pe care îl oferă internetul pentru a ne hrăni sensibilitatea. De aceea, sugerăm o scurtă 

listă de filme pentru copii, adolescenti și, nu în ultimul rând, pentru părinți: 

 Aventuri la firul ierbii (animație - 1998) 

 Povestea jucăriilor 2 (animație - 1999) 

 În căutarea lui Nemo (animație - 2003) 

 Regele leu (animație - 2019)  

 Poveste fără sfârșit (animație - 1984)      

 Împăratul vrăjit (animație - 2000) 

 Minunea (2017) 

 La dolce vita 

 M-au numit Malala (2015) 

 Marile dezbateri (2007) 

 Șapte ani în Tibet (1997) 
 

Și... nu uitati, stați acasă și fiți buni împreună! 


