
Interviu cu privire la efectele negative ale utilizării excesie a rețelelor de 

socializare                                                                                                     

         Pentru a afla opinia unui specialist 

cu privire la utilizarea în exces a 

mediilor de socializare on line, 

elevii Școlii Gimnaziale, 

participanți Proiectului Erasmus +  

„SOCIAL MEDIA – NATURAL 

LEARNING ENVIRONMENT ”, 

nr.2018-1-T02-KA229-04826_4, 

au pregătit câteva întrebări  pe care le-au adresat doamnei psiholog Minulescu 

Carmen- Gabriela, în interviul de mai jos.  

                                                                                                                                       

Eliza: Aţi observat vreo diferenţă în atitudinea copiilor de acum câţiva ani, când 

mediile de socializare online nu erau atât de răspândite şi cea a copiilor din ziua de 

azi, care utilizează excesiv aceste mijloace de socializare? 

Psiholog: Datorită utilizării excesive a tehnologiei şi a petrecerii unui număr foarte 

mare de ore pe reţelele de socializare, în prezent, copiii sunt mai irascibili, agresivi, 

nu au încredere în forţele proprii, sunt neatenţi, nu se pot concentra pe sarcină, nu 

au răbdare să parcurgă etapele rezolvării unei cerinţe, sar paşi, nu sunt ordonaţi... 

Eliza: Cum a evoluat sănătatea mintală a elevilor odată cu tehnologizarea? 

Psiholog: A crescut numărul elevilor diagnosticaţi cu ADHD, deoarece folosirea 

excesivă a ecranului le dă copiilor impresia că lucrurile se întâmplă foarte repede, 

ori la şcoală lucrurile sunt etapizate, obţinerea feed-back-ului e mai lentă, nu 

imediată ca în mediul online. De asemenea, numărul copiilor cu autism a crescut. 

Se vorbeşte chiar apariţia unui nou tip de un autism - autismul virtual. Se 

înregistrează numeroase cazuri de depresie şi anxietate în rândul elevilor. Suntem 

cufundaţi într-un „ecosistem al tehnologiilor de perturbare”, spunea profesorul de 

psihiatrie Gary Small, de la Universitatea UCLA, SUA. Fiind înconjuraţi de foarte 

mulţi stimuli, atenţia este distrasă, perturbată şi se observă asta la clasă...profesorul 

trebuie să apeleze în mod repetat un elev până acesta reacţionează. Să ne gândim la 

o singură pagină web, care conţine text, un stream audio sau video, un set de 

aplicaţii sau widgets. Internetul influenţează sinapsele, creierul şi nu în bine. 

Explozia de tehnologie digitală nu schimbă numai modul de viaţă şi de 

comunicare, ci alterează şi creierul: pierdem sinapsele făcute prin memorare, prin 

concentrarea atenţiei, prin gândire critică şi în general sinapsele imaginaţiei şi 

gândirii.  



Eliza: Este afectată interrelaţionarea umană de folosirea excesivă a internetului şi a 

telefonului? 

Psiholog: Copiii au nevoie să construiască relaţii puternice de comunicare cu cei 

din jur, să fie activi în jocuri, să practice diferite sporturi, toate acestea fiind 

experienţe cu un impact puternic în dezvoltarea globală a copilului. Folosirea 

excesivă a „ecranului” poate afecta relaţia cu cei din jur, copiii devin inhibaţi, 

timizi, introvertiţi. Am în minte o situaţie, de acum câţiva ani. Protagoniştii - colegi 

de-ai voştri, au mers într-o excursie prin care marcau absolvirea a opt clase, undeva 

într-o zonă muntoasă unde nu era semnal pentru telefoane. Câţiva au făcut atac de 

panică, atunci când au constatat că nu pot lua legătura cu părinţii, iar unele fete au 

manifestat crize de isterie când au realizat că nu pot posta pe reţelele de socializare 

poze cu ţinutele în timp real, că nu-şi pot posta live petrecerea... 

Eliza: De ce credeţi că elevii aleg mediile de socializare în defavoarea interacţiunii 

umane directe? 

Psiholog: Elevii preferă să folosească mediile de socializare on line atunci când se 

simt „abandonaţi” de familie, stau foarte mult timp singuri acasă sau părinţii, chiar 

dacă stau acasă, sunt ocupaţi şi nu petrec timp cu ei...şi pentru că în spatele 

ecranului „pot fi” ceea ce nu reuşesc să fie în realitate. 

Eliza: Credeţi că utilizarea excesivă a internetului poate avea efecte negative 

asupra dezvoltării personalităţii elevilor?  

Psiholog: Da. Folosirea excesivă a internetului are un impact puternic asupra 

personalităţii elevilor aflaţi în plină formare. Provoacă probleme de comunicare – 

exprimare greoaie, elevii devin interiorizaţi, folosind numai abrevierile atunci când 

scriu pe internet, nu mai ştiu să scrie corect cuvintele în viaţa cotidiană. Este 

afectată puterea de concentrare pentru sarcinile şcolare, memoria, creativitatea – se 

observă tendinţa de standardizare(toate proiectele seamănă), scade stima de sine. 

Copiii întâmpină greutăţi în realizarea temelor, în luarea deciziilor...ca să nu  mai 

vorbim despre faptul că se creează o dependenţă, care e la fel de nocivă ca oricare 

adicţie. Uneori se identifică atât de mult cu „personaje” din mediul online încât par 

să îşi piardă identitatea, nu mai ştiu cine sunt cu adevărat... 

 

Gherman Eliza, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Pitești 

Minulescu Carmen Gabriela, psiholog şi terapeut sistemic, prof. Școala Gimnazială 

Tudor Vladimirescu Pitești  


