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Titlul proiectului: INTRE MOUSE ŞI TELECOMANDĂ
Iniţiatorul proiectului: Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse si Asistenţă
Educaţională / Centrul Municipal de Asistenţă Psihopedagogică Bucureşti
Motivaţia proiectului: În contextul dezvoltării tehnologice accelerate, al diminuarii timpului
alocat de familie pentru creşterea şi educarea copiilor, se constată că unele tehnologii
(televizorul, calculatorul) preiau rolul de dadacă. Inmulţirea semnalelor în media care găsesc
o legatură cauzală între frecvenţa comportamentelor indezirabile şi consumul excesiv de timp
în faţa televizorului/calculatorului motivează acest proiect.
Durata proiectului pilot: 4 luni
Obiectiv general: conştientizarea elevilor, părinţilor, cadrelor didactice asupra efectelor în
plan comportamental datorate consumului necontrolat de timp liber în faţa
televizorului/calculatorului.
Obiective specifice:
-

sondarea motivaţiei elevilor pentru alegerea televizorului/calculatorului ca modalităţi
de petrecere a timpului liber;

-

cuantificarea numărului de ore alocat interacţiunii cu Tv/calculatorul în medie, într-o
zi;

-

identificarea gradului de conştientizare a efectelor în plan comportamental al
consumului necontrolat de timp liber în faţa TV/Calculatorului;

-

identificarea altor modalităţi agreate de petrecere a timpului liber, altele decat
folosirea tv/computerului;

-

identificarea atitudinilor frecvente ale familiei faţă de consumul de timp liber în faţa
tv/computerului la copii si adolescenţi;

-

elaborarea unui ghid practic - informativ „Intre mouse şi telecomandă”
adresat copiilor şi adulţilor (sugestii, recomandări, activităţi practice) ;

-

asigurarea de consiliere individuală şi de grup de către consilierii şcolari elevilor,
părinţilor şi cadrelor didactice în ceea ce priveşte comportametele de consum exagerat
de timp liber in fata TV/computerului;
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Grupul ţintă
Beneficiari direcţi
•

167 consilieri şcolari din reţeaua de cabinete de consiliere şcolară din şcolile şi
liceele din Bucureşti

•

eşantionul reprezentativ al studiului: câte 7 şcoli/licee din cele 6 sectoare ale
Bucureştiului (20- cls. II-IV, 20- cls. V-VIII, 20- cls. IX-XII/XIII, SAM)
¾ 840 elevi, cls. II-IV, 840 părinţi
¾ 840 elevi, cls. V-VIII, 840 părinţi
¾ 840 elevi, cls. IX-XII/XIII, SAM, 840 părinţi
¾ Total: 2520 elevi
¾ Total: 2520 părinţi

•

câte 50 învăţători (2 grupe) din cele 6 sectoare ale Bucureştiului: 300 învăţători

•

câte 50 diriginţi (2 grupe) din cele 6 sectoare ale Bucureştiului: 300 diriginţi

•

câte 30 adolescenţi peer-counsellors (2 grupe), din cele 6 sectoare ale
Bucureştiului: 180 adolescenţi

Beneficiari indirecţi
•

clienţii cabinetelor de consiliere şi orientare: elevi şi adolescenţi

•

părinţii elevilor şi adolescenţilor

•

cadrele didactice

•

colegii de şcoală / liceu

•

comunitatea

Rezultate aşteptate
•

elaborarea studiului

•

crearea unui pachet de învăţare pentru învăţători, diriginţi, peer-counsellors,
parinti: ghid, poster, pliant

•

dezvoltarea unui modul de trening

•

optimizarea activităţii CMAP – rezultate favorabile şi succese, servicii de calitate

•

creşterea vizibilităţii prin promovarea imaginii CMAP
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Calendarul activităţilor
1. studiul problemei
2. elaborarea chestionarelor
3. stabilirea eşantionului- 3- 7 martie 2008
4. aplicarea chestionarelor- 10- 31 martie 2008
5. interpretarea rezultatelor şi realizarea studiului- 15 aprilie 2008
6. dezvoltarea programului educaţional de consiliere (strategii)- martie/aprilie 2008
7. dezvoltarea

materialelor

educaţionale

(ghid,

training)

şi

a

materialelor

promoţionale (poster, pliant)- 30 aprilie 2008
8. implementarea în şcoli şi licee: aplicarea la clasă de învăţători, diriginţi, peercounsellors- 1/31 mai 2008
9. furnizarea de sesiuni de consiliere individuală sau de grup- 1/31 mai 2008
10. extinderea proiectului (propuneri): iunie 2008
Parteneri posibili:
1. Centrul Educaţia 2000+
2. Salvaţi Copiii!
3. Centrul Parteneriat pentru Egalitate
4. Fundaţia Tineri pentru Tineri
5. UNICEF
6. Asociaţii ale părinţilor
În investigaţia noastră am folosit două tipuri de chestionare: unul pentru elevi şi unul pentru părinţi.
Au fost aplicate şi prelucrate 732 chestionare pentru elevi, 720 chestionare pentru părinţi.
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Şcolile cuprinse în eşantion:
1. Şcoala Generală Nr. 1
2. Şcoala Generală Nr. 17
3. Şcoala Generală Nr. 3
4. Şcoala Generală Nr. 186
5. Şcoala Generală Nr. 30
6. Şcoala Generală Nr. 49
7. Şcoala Generală Nr. 27
8. Şcoala Generală Nr. 56
9. Şcoala Generală Nr. 81
10. Şcoala Generală Nr. 86
11. Şcoala Generală Nr. 200
12. Şcoala Generală Nr. 88
13. Şcoala Generală Nr. 93
14. Şcoala Generală Nr. 129
15. Şcoala Generală Nr. 102
16. Şcoala Generală Nr. 194
17. Şcoala Generală Nr. 114
18. Şcoala Generală Nr. 141
19. Şcoala Generală Nr. 135
20. Şcoala Generală Nr. 131

21. Şcoala Generală Nr. 117
22. Şcoala Generală Nr. 309
23. Şcoala Generală Nr. 157
24. Şcoala Generală Nr. 160
25. Grupul Şc. Transporturi CFR
26. Liceul teoretic „Ion Neculce”
27. Liceul Teoretic”A.I.Cuza”
28. Colegiul Naţional „Matei Basarab”
29. Liceul teoretic „C. Neniţescu”
30. Colegiul Naţional „Gh. Şincai”
31. Liceul Teoretic „Petru Rareş”
32. Grupul Şcolar „M. Nicolescu”
33. Liceul Teoretic „D. Bolintineanu”
34.Colegiul Tehnic Energetic
35. Liceul Teoretic „E. Lovinescu”
36. Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”
37. Grupul Şcolar Industrial „ Iuliu Maniu”
38.
39.
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Rezultatele obţinute în urma aplicării chestionarelor pentru
elevii claselor II-IV
1. Vă place să vă uitaţi la TV?
¾ DA: 97,6%
¾ NU: 2,3 %
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2. Vă place să utilizaţi computerul?
¾ DA 95,3%
¾ NU 4,6%

3. În ce măsură vă influenţează comportamentul timpul petrecut în faţa
TV/computer?
¾
¾
¾
¾
¾

În foarte mare măsură : 18,3%
În mare măsură :
12,03%
În potrivită măsură:
35,6%
În mică măsură:
22,6%
Deloc:
21,2%
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4. Ce emisiuni TV preferaţi? Alegeţi 3 dintre ele!
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Culturale: 18,5%
Documentare (tehnice/ ştiinţifice): 41,6%
Desene animate: 80,09%
Filme: 55,5%
Divertisment: 48,6%
Publicitate/reclame: 9,7%
Sport: 33,3%
Altele: 12,5%

5. Câte ore petreceţi pe zi, în faţa televizorului?
¾
¾
¾
¾
¾

Nici una: 3,20%
2 ore: 47,60%
2- 4 ore: 31,40%
4- 6 ore: 0,90%
Nu ştiu: 10,60%
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6. Câte ore utilizaţi pe zi, computerul?
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Nici una: 9,7%
2 ore: 59,2%
4 ore: 19,4%
6 ore: 1,3%
6- 8 ore: 0,9%
Nu ştiu: 9,25%

7. Care sunt motivele pentru care utilizaţi TV/computerul?
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Mă relaxez: 69,4%
Înving plictiseala: 52,7%
Sunt interesat de anumite emisiuni: 50,9%
Îmi oferă mai rapid informaţii: 46,7%
Mă distrez: 65,25%
Altele: 11,1%
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8. Care sunt motivele pentru care nu utilizaţi TV/computerul?
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Am multe teme de rezolvat: 65,2%
Îmi interzic părinţii: 27,7%
Mă joc cu pritenii: 65,2%
Îmi petrec timpul cu familia: 42,15%
Desfăşor alte activităţi (sport, muzică, dans, etc.): 63,8%
Altele: 20,3%

9. Specialiştii au dovedit că petrecerea timpului îndelungat în faţa
TV/computerului are următoarele consecinţe. În care dintre acestea vă regăsiţi?
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Oboseală: 66,6%
Insomnie: 17,1%
Izolare: 12,9%
Plictiseală: 56,4%
Dependenţă: 25,9%
Stare de somnolenţă: 27,3%
Obezitate: 4,6%
Agitaţie, nervozitate, agresivitate: 18%
Neatenţie: 50,4%
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10. Ce alte activităţi aţi putea desfăşura în timpul liber dacă nu aţi avea posibilitatea de
a petrece timpul în faţa TV/computer?
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Citesc: 64,3%
Mă plimb prin parc: 41,6%
Desenez: 31,4%
Ascult muzică: 31,4%
Mă joc cu prietenii: 43%
Mă pregătesc suplimentar pentru şcoală: 24,5%
Mă odihnesc: 15,2%
Desfăşor diverse activităţi cu familia: 7,8%
Mă plimb cu bicicleta/ rolele: 31%
Altele: 7,4

11. Ce preferaţi să faceţi atunci când folosiţi computerul?
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Să stau pe messenger cu colegii/prietenii/persoane noi: 18,9%
Să caut informaţii: 17,1%
Să mă joc (jocuri video): 41,6%
Să „descarc” filme, muzică: 2,7%
Să rezolv diverse sarcini pentru şcoală: 11,5%
Altele: 7,8%
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12. În ce măsură vă ajută TV/computerul în activitatea şcolară?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

În foarte mare măsură: 11,10%
În mare măsură: 18,50%
În potrivită măsură: 35,60%
În mică măsură: 21,70%
Deloc: 12,00%
NS/NR: 0,9%

13. Cum reacţionează familia faţă de utilizarea TV/computerului?
¾
¾
¾
¾
¾

Este împotriva folosirii în mod exagerat: 40,70%
Consideră că este folositor: 1,60%
Impun respectarea unui program: 25,90%
Folosesc în aceeaşi măsură ca şi mine: 9,20%
Îi este indiferent: 7,40%
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Rezultatele obţinute în urma aplicării chestionarelor pentru
elevii claselor V-VIII
1. Vă place să vă uitaţi la TV?
1. DA : 98,35%
2. NU : 1,6%

2. Vă place să utilizaţi computerul?
1. DA : 98,7%
2. NU : 1,2%
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3. În ce măsură vă influenţează comportamentul timpul petrecut în faţa
TV/computer?
1.
2.
3.
4.
5.

În foarte mare măsură: 12,6%
În mare măsură : 11,4%
În potrivită măsură: 28,1%
În mică măsură : 26,1%
Deloc : 11,4%
NS/NR : 10,2%

4. Ce emisiuni TV preferaţi?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Culturale : 11,4%
Documentare (tehnice/ ştiinţifice) : 42,04%
Desene animate : 35,9%
Filme : 70,2%
Divertisment : 56,3%
Publicitate/reclame : 4,8%
Sport : 28,5%
Altele: 8,9%
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5. Câte ore petreceţi pe zi, în faţa televizorului?
1.
2.
3.
4.
1.

Nici una : 8,1%
2- 4 ore : 50,2%
4- 6 ore : 16,7%
6- 8 ore : 4,08%
NS/NR : 20,7%

6. Câte ore utilizaţi zilnic computerul?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nici una : 9,7%
2- 4 ore : 52,2%
4- 6 ore : 15,9%
6- 8 ore : 3,6%
8-10 ore : 2,04%
Nu ştiu : 8,01%
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7. Care sunt motivele pentru care utilizaţi TV/computer?
1. Mă relaxez: 68,5%
2. Înving plictiseala : 48,5%
3. Sunt interesat de anumite emisiuni : 44,08%
4. Îmi oferă mai rapid informaţii : 48,1%
5. Mă distrez : 44,8%
6. Altele: 10,2%

8. Care sunt motivele pentru care nu utilizaţi TV/computer?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Am multe teme de rezolvat: 67,3%
Îmi interzic părinţii: 31,4%
Mă întâlnesc cu prietenii: 52,6%
Îmi petrec timpul cu familia: 37,5%
Desfăşor alte activităţi (sport, muzică, dans, etc.): 53,8%
Altele: 18,3%
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9. Ce preferaţi să faceţi atunci când folosiţi computerul?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Să stau pe messenger cu colegii/prietenii/persoane noi: 44,4%
Să caut informaţii: 8,1%
Să mă joc (jocuri video): 22,04%
Să „descarc” filme, muzică: 6,5%
Să rezolv diverse sarcini pentru şcoală: 6,1%
Altele: 5,7%

10. Specialiştii au dovedit că petrecerea timpului îndelungat în faţa TV/computer
are următoarele consecinţe. În care dintre acestea va regăsiţi?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oboseală : 68,5%
Insomnie: 14,2%
Izolare:
17,5%
Plictiseală: 45,7%
Dependenţă: 32,6%
Stare de somnolenţă: 16,7%
Obezitate: 7,3%
Agresivitate, agitaţie, nervozitate: 23,6%
Neatenţie: 46,1%
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11. Ce alte activităţi ati putea desfăşura în timpul liber dacă nu aţi avea
posibilitatea de a petrece timpul în faţa TV/computerului?
1. Citesc: 33,4%
2. Mă plimb prin parc: 32,6%
3. Desenez: 20%
4. Ascult muzică: 47,7%
5. Mă joc cu prietenii: 32,2%
6. Mă pregătesc suplimentar pentru şcoală: 15,5%
7. Mă odihnesc: 20,4%
8. Desfăşor diverse activităţi cu familia: 17,5%
9. Mă plimb cu bicicleta/ rolele: 42,4%
10. Altele: 7,7%

12. În ce măsură vă ajută TV/computerul în activitatea şcolară?
1.
2.
3.
4.
5.

În foarte mare măsură: 13,06%
În mare măsură: 24,4%
În potrivită măsură: 37,9%
În mică măsură: 18,3%
Deloc: 6,1%
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13. Cum reacţionează familia faţă de utilizarea TV/computerului?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Este împotriva folosirii în mod exagerat: 44,8%
Consideră că este folositor: 10,2%
Impun respectarea unui program: 25,3%
Folosesc în aceeaşi măsură ca şi mine: 7,3%
Îi este indiferent: 5,7%
NS/NR: 6,5%
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Rezultatele obţinute în urma aplicării chestionarelor pentru
elevii claselor IX-XII/ŞAM
1. Vă place să vă uitaţi la TV?
¾ DA: 91,8%
¾ NU: 8,1%

2. Vă place să utilizaţi computerul?
¾ DA: 97,4%
¾ NU: 2,5%
¾
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3. În ce măsură vă influenţează comportamentul timpul petrecut în faţa
TV/computerului?
¾
¾
¾
¾
¾

În foarte mare măsură: 5,9%
În mare măsură:
16,9%
În potrivită măsură:
37,6%
În mică măsură:
27,6%
Deloc:
11,8%

4. Ce emisiuni TV preferaţi?
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Culturale: 9,2%
Documentare (tehnice/ ştiinţifice): 50,5%
Desene animate: 36,1%
4. Filme: 77,8%
Divertisment: 59,4%
Publicitate/reclame: 3,6%
7. Sport: 35,05%
Altele: 11,07%
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5. Câte ore petreceţi în medie, pe zi, în faţa televizorului?
Nici una: 7,7%
2- 4 ore: 63,09%
4- 6 ore: 12,9%
6- 8 ore: 4,4%
8-10 ore: 1,1%
10-12 ore: 0%
Peste 12 ore: 0%
Nu ştiu: 8,4%

6. Câte ore petreceţi în medie, pe zi, în faţa computerului?
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Nici una:
7,3%
2- 4 ore:
40,5%
4- 6 ore:
28,4%
6- 8 ore:
12,9%
8-10 ore:
4,4%
10-12 ore: 1,8%
Peste 12 ore: 0,3%
Nu ştiu:
4,05%
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7. Câte ore navigaţi pe net?
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

2- 4 ore:
42,8%
4- 6 ore:
22,1%
6- 8 ore:
9,2%
8-10 ore:
3,3%
10-12 ore: 2,2%
Peste 12 ore: 1,4%
Nu ştiu:
10,3%
Nici una:
8,1%

8. Care sunt motivele pentru care utilizaţi TV/computerul?
¾ Mă relaxez: 63,09%
¾ Înving plictiseala: 57,9%
¾ Sunt interesat de anumite emisiuni: 32,8%
¾ Îmi oferă mai rapid informaţii: 64,9%
¾ Mă distrez: 53,5%
¾ Altele: 13,6%
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9. Care sunt motivele pentru care nu utilizaţi TV/computer?
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Am multe teme de rezolvat: 44,%
Îmi interzic părinţii: 14,7%
Mă întâlnesc cu prietenii: 71,5%
Îmi petrec timpul cu familia: 36,9%
Desfăşor alte activităţi (sport, muzică, dans, etc.): 67,8%
Altele: 31,3%

¾

10. Specialiştii au dovedit că petrecerea timpului îndelungat în faţa
TV/computerului are următoarele consecinţe. În care dintre acestea vă
regăsiţi?
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Oboseală: 78,2%
Insomnie: 20,2%
Izolare:
18%
Plictiseală: 38%
Dependenţă: 39,8%
Stare de somnolenţă: 29,8%
Obezitate: 29,8%
Agresivitate, agitaţie, nervozitate: 11,4%
Neatenţie: 40,9%
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11. Ce alte activităţi aţi putea desfăşura în timpul liber dacă nu aţi avea
posibilitatea de a petrece timpul în faţa TV/computerului?
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Citesc: 28,04%
Mă plimb prin parc (role, bicicletă, etc.): 50,18%
Desenez/pictez: 7,7%
Ascult muzică: 40,9%
Mă întâlnesc cu prietenii: 63,09%
Mă pregătesc suplimentar pentru şcoală: 20,6%
Mă odihnesc: 26,19%
Desfăşor diverse activităţi cu familia: 13,6%
Fac sport: 19,9%
Altele: 10,3%

12. Ce preferaţi să faceţi atunci când folosiţi computerul?
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Să stau pe chat/messenger cu colegii/prietenii/persoane noi: 52,20%
Să caut informaţii: 9,9%
Să mă joc (jocuri video): 12,9%
Să „descarc” filme, muzică: 7,01%
Să explorez diverse pagini WEB: 7,3%
Să rezolv sarcinile pentru şcoala: 4,05%
Altele: 2,2%
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13. În ce măsură vă ajută TV/computerul în activitatea şcolară?
¾
¾
¾
¾
¾

În foarte mare măsură: 1,20%
În mare măsură: 28,04%
În potrivită măsură: 37,6%
În mică măsură: 12,5%
Deloc: 3,3%

14. Cum reacţionează familia faţă de utilizarea TV/computerului?
o
o
o
o
o

Este împotriva folosirii în mod exagerat: 26,5%
Consideră că este folositor: 25,4%
Impun respectarea unui program: 23,2%
Folosesc în aceeaşi măsură ca şi mine: 6,6%
Îi este indiferent: 14,3%
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Rezultatele obţinute în urma aplicării chestionarelor pentru părinţi
1. Copilului dvs. îi place să se uite la TV?
DA: 96,3%
NU: 3,4%

2. Copilului dvs. îi place să utilizeze computerul?
1. DA: 95%
2. NU: 5,1%
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3. În ce măsură credeţi că utilizarea TV/computerului influenţează dezvoltarea
personalităţii copilului dvs.?
¾
¾
¾
¾
¾

În foarte mare măsură: 15,1%
În mare măsură: 27,5%
În potrivită măsură: 31,2%
În mică măsură: 12,9%
Deloc: 4,4%

4. Ce emisiuni TV preferă copilul dvs.?
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Culturale: 8,8%
Documentare (tehnice/ ştiinţifice): 44%
Desene animate: 52,5%
Filme: 62,7%
Divertisment: 54%
Publicitate/reclame: 6,9%
Sport: 25,5%
Altele: 11,6%
NS/NR: 3%
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5. Câte ore petrece în medie, pe zi, în faţa televizorului, copilul dvs.?
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Nici una: 5%
2- 4 ore: 59,4%
4- 6 ore: 19,4%
6- 8 ore: 9,4%
8-10 ore: 3,3%
10-12 ore: 0,4%
Peste 12 ore: 0,2%
NS/NR: 5,8%

6. Câte ore petrece în medie, pe zi, în faţa computerului, copilul dvs.?
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Nici una: 10,5%
2- 4 ore: 56,6%
4- 6 ore: 13,6%
6- 8 ore: 5%
8-10 ore: 2,08%
10-12 ore: 0,1%
Peste 12 ore: 0,5%
NS/NR: 4,5%
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7. Care credeţi că sunt motivele pentru care copilul dvs. utilizează TV/computer?
¾ Se relaxează: 53,8%
¾ Învinge plictiseala: 39,7%
¾ Este interesat de anumite emisiuni: 44,8%
¾ Îi oferă mai rapid informaţii: 54%
¾ Se distrează: 49,4%
¾ Altele: 8,7%

8. Care credeţi că sunt motivele pentru care copilul dvs. nu utilizează TV/computer?
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Are multe teme de rezolvat: 58,6%
Îi interzicem noi, părinţii: 41,1%
Se întâlneşte cu prietenii: 50,1%
Îşi petrece timpul cu familia: 35,2%
Desfăşoară alte activităţi (sport, muzică, dans, etc.): 52,3%
Altele: 24,3%

30

9. Ce programe de pe computer foloseşte copilul dvs.?
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Tehnoredactare: 17,7%
Internet: 53,4%
Chat: 7,9%
Messenger: 45,1%
Nu mă interesează: 2,08%
NS/NR: 10,2%

10. Specialiştii au dovedit că petrecerea timpului îndelungat în faţa
TV/computer are următoarele consecinţe. În care dintre acestea se
regăseşte copilul dvs.?
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Oboseală: 65,6%
Insomnie: 12,5%
Izolare: 15%
Plictiseală: 28,4%
Dependenţă: 38,1%
Stare de somnolenţă: 18,7%
Obezitate: 6,5%
Agresivitate, agitaţie, nervozitate: 27,2%
Neatenţie: 49,1%
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11. Ce alte activităţi ar putea desfăşura în timpul liber, copilul dvs. dacă
nu ar avea posibilitatea de a petrece timpul în faţa TV/computer?
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

12.

Să citească: 54,4%
Să se plimbe prin parc (role, bicicletă, etc.): 44,4%
Să deseneze/să picteze: 12,6%
Să asculte muzică: 23%
Să se întâlnească cu prietenii: 35,8%
Să se pregătească suplimentar pentru şcoală: 27%
Să se odihnească. 27,3%
Să desfăşoare activităţi comune cu familia: 9,3%
Să facă sport. 24,8%
Altele: 3%

În ce măsură consideraţi că îl ajută TV/computerul în activitatea
şcolară?
¾
¾
¾
¾
¾

În foarte mare măsură: 6,2%
În mare măsură: 28,4%
În potrivită măsură: 42,3%
În mică măsură: 20%
Deloc: 2,9%
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13. Cum reacţionaţi ca părinţi faţă de utilizarea TV/computerului?







Manifestăm susţinere: 19,02%
Suntem împotriva folosirii în mod exagerat: 78,05%
Considerăm că este folositor: 65,1%
Impunem respectarea unui program: 71,6%
Folosim în aceeaşi măsură ca şi copilul nostru: 15,9%
Ne este indiferent: 4,02%
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Concluzii
Rezultatele obţinute în urma interpretării chestionarelor aplicate celor trei categorii de elevi şi părinţilor
acestora ne conduc la următoarele concluzii:
¾ Un număr important de elevi (în medie, 33,7%), cât şi un număr important de părinţi ( în medie,
58,7%) consideră că utilizarea televizorului/calculatorului le influenţează într-o oarecare măsură
personalitatea şi comportamentul.
¾ Emisiunile preferate ale elevilor par a fi:






clasele II-IV: desene animate (80,09%); filme (48,6%); divertisment (48,6%);
clasele V-VIII: filme (70,2%); divertisment (56,3%); desene animate (35,9%);
clasele IX-XIII: filme (77,8%); divertisment (59,4%); documentare (50,5%);
Observăm că elevii cu vârste mai mici (clasele aII-a – aVIII-a) urmăresc, în general, aceleaşi tipuri de
emisiuni, pe când elevii de liceu încep să fie interesaţi şi de emisiuni care depăşesc sfera
divertismentului. Un procent semnificativ (50,5%) preferă emisiuni cu caracter informativ. Din
discuţiile cu adolescenţii constatăm că programele pe care aceştia le urmăresc frecvent sunt: Discovery,
National Geographic.
Opinia părinţilor în ceea ce priveşte emisiunile preferate coincide cu cea a elevilor: filme – 62,7%;
divertisment - 54%; desene animate – 52,5%; documentare – 44%.

¾ Este de remarcat similitudinea dintre răspunsurile elevilor şi cele ale părinţilor la itemii care reflectă
timpul alocat utilizării televizorului/calculatorului:
- în medie, 52,1% dintre elevi apreciază că petrec în faţa televizorului/calculatorului
2-4 ore/zi;
- în medie, 58% dintre părinţi afirmă că timpul petrecut de elevi la televizor/calculator este de 2-4 ore/zi.
¾





Motivele care îi determină pe elevi să utilizeze televizorul/calculatorul sunt:
clasele II-IV: relaxarea - 69,4%;
clasele V-VIII: relaxarea - 68,5%;
clasele IX-XIII: obţinerea mai rapidă a informaţiilor - 64,9%;
părinţi: obţinerea mai rapidă a informaţiilor – 54%; relaxarea – 53,8%; distracţia – 49,4%.
Prin menţionarea acestor motive se verifică răspunsurile oferite de către elevi la o întrebare anterioară
referitoare la emisiunile preferate. Acestea erau: emisiuni de divertisment, desene animate, filme
documentare.
Putem concluziona că elevii mai mici (clasele II-IV) caută în emisiunile de divertisment, în desenele
animate „relaxarea”, iar elevii de liceu folosesc televizorul/calculatorul pentru a obţine mai rapid
informaţii.
Părinţii aleg, în linii mari, aceleaşi motive. Demonstrează, prin răspunsurile oferite, că-şi cunosc bine
copiii sau este posibil ca aceste răspunsuri să fie o proiecţie a propriilor „gusturi” ?
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¾ Motivele care îi determină pe elevi să nu folosească atât de mult televizorul/computerul:





clasele II-IV: au multe teme – 65,2%; se întâlnesc cu prietenii – 65,2%; desfăşoară alte activităţi –
63,8%
clasele V-VIII: au multe teme - 67,3%; desfăşoară alte activităţi – 53,8%; se întâlnesc cu prietenii –
52,6%
clasele IX-XIII: se întâlnesc cu prietenii – 71,5%; desfăşoară alte activităţi – 67,8%;
părinţii spun: au multe teme – 58,6%; desfăşoară alte activităţi - 52,3%; se întâlnesc cu prietenii –
50,1%;

¾ Dintr-o multitudine de consecinţe ale utilizării în exces a tv/calculatorulu (izolare, stare de somnolenţă,
insomnie, obezitate, agresivitate, nervozitate), o mare parte a elevilor cât şi a părinţilor au considerat că
sunt majore:





clasele II-IV: oboseala – 66,6%; plictiseala: 56,4%; neatenţia – 50,4%
clasele V-VIII: oboseala – 68,5%; neatenţia – 46,1%; plictiseala – 45,7%
clasele IX-XIII: oboseala – 78,2%; neatenţia – 40,9%; dependenţa – 39,8%
părinţi: oboseala – 65,6%; neatenţia – 49,1%; dependenţa – 38,1%

¾ Activităţile alese de elevi ca alternativă de petrecere a timpului liber:





clasele II-IV: citesc – 64,3%; se joacă cu prietenii – 43%; se plimbă prin parc – 41,6%;
clasele V-VIII: ascultă muzică – 47,7%; se plimbă cu bicicleta/rolele – 42,4%;
clasele IX-XIII: se întâlnesc cu prietenii – 63,09%; se plimbă prin parc - 50,1%;
părinţi: citesc – 54,4%; se plimbă prin parc – 44,4%; se întâlnesc cu prietenii – 35,8%.

¾ Atunci când utilizează computerul, elevii preferă:





clasele II-IV: jocuri – 42,5%; stau pe messenger – 20,3%;
clasele V-VIII: stau pe messenger - 44,4%; jocuri – 22,04%;
clasele IX-XIII: stau pe chat – 52,02%;
părinţi: internet – 53,4%; stau pe messenger – 45,1%.

¾ Cei mai mulţi dintre elevi – în medie 35,6%, precum şi o parte importantă a părinţilor – 42,3%
apreciază că tv/calculatorul îi ajută într-o potrivită măsură în activitatea şcolară.
Pentru lumea de azi televizorul şi calculatorul sunt prezenţe fireşti, fac parte din viaţa
noastră şi chiar nu ne mai putem imagina existenţa fără ele. Televizorul şi calculatorul,
aşa cum reiese şi din acest studiu, reprezintă pentru mulţi dintre noi un mod de relaxare,
de petrecere a timpului liber, un mod de combatere a plictiselii şi o sursă de informaţii.

Televizorul şi calculatorul, două din „instrumentele” aproape indispensabile în viaţa
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noastră, fac parte din media contemporană cu un rol foarte important în dezvoltarea
societăţii cunoaşterii, în promovarea valorilor şi în generarea de atitudini.
Direct sau indirect, TV/computer-ul reprezintă un instrument de educaţie, de modelare
personală şi manifestare socială, care se impune valorificat, cu precădere în dezvoltarea
copiilor şi a tinerilor, graţie avantajelor pe care le are: formă, rapiditate, flexibilite şi
continuă actualizare a informaţiei spre deosebire de sistemul rigid al educaţiei formale
realizate în şcoală.
Este de necontestat faptul că televiziunea şi calculatorul facilitează învăţarea şi dezvoltă
abilităţile mentale prin avantajele oferite:
•
•
•
•
•

învăţarea este deschisă şi la distanţă
oferă acces rapid la informaţie
se adresează unui număr mare de clienţi
costurile sunt reduse
accesul este direct la resurse

Prin urmare, utilizarea cu moderaţie a tv/computerului, selectarea cu discernământ a
emisiunilor/programelor vizionate/accesate, adaptarea acestora particularităţilor de vârstă ale elevilor pot fi
de un real ajutor atât în plan şcolar cât şi în plan personal.
De altfel, mulţi dintre elevii şi părinţii chestionaţi sunt conştienţi de necesitatea introducerii unor reguli de
utilizare a tv./computerului:
- în medie, 37,2% dintre elevi şi 78,05% dintre părinţi sunt împotriva folosirii în mod
exagerat a tv/computerului;
- o parte semnificativă a elevilor (în medie, 24,6%) afirmă că părinţii impun respectarea
unui program de vizionare/utilizare a tv./calculatorului, în timp ce foarte mulţi părinţi
(71,6%) consideră, de asemenea, că este necesară respectarea unui astfel de program.
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