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CONȚINUT POZITIV ȘI NEGATIV ÎN MEDIA: Influența media și oportunități pentru părinți - 

prezentare 

https://spark.adobe.com/page/0e3nwSrZq2huE/ 

 

MASS-MEDIA  

• Intermediari în transmiterea mesajelor  

 

MEDIA TRADIȚIONALĂ  

• Radio  

• Televizor  

• Presă 

 

 MIJLOACE MEDIA NOI  

• Conținutul de internet pe care îl putem accesa  prin computer, tablete și smartphone-uri 

 

 PENTRU CE UTILIZAM MEDIA?  

• Informații - mass-media comunică noutăți  

• Educație - cu media putem învăța  

• Divertisment - conținutul media ne ajută să ne relaxăm și să ne distrăm  

 

STUDIU PE TINERET ȘI MEDIA  

• Mai mulți tineri consumă media nouă și veche (televiziune, radio, ziare) pe care o 

accesează prin internet, prin intermediul smartphone-urilor  

• Smartphone-urile încurajează cultura dormitorului, iar accesul la Internet devine mai 

personal, mai privat și mai puțin supravegheat  

• Tinerii folosesc media cel mai frecvent pentru divertisment și socializare (joacă jocuri, 

rețele de socializare, urmaresc Youtuberi) 

 • Cea mai utilizată rețea socială este Instagram 

 

CONȚINUTUL POZITIV ȘI NEGATIV 

 POZITIV: 

https://spark.adobe.com/page/0e3nwSrZq2huE/
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 conținutul utilizat pentru educație  

 conținut care încurajează comportamentul social adecvat pentru păstrarea persoanei 

umane, demnitatea și ordinea socială în ansamblu 

 conținut care servește la relaxare, joc, distracție și nu dăunează dezvoltării psiho-

sociale a individului  

 

NEGATIV:  

• conținut violent  

• conținut pornografic 

• conținut care promovează ura și intoleranța de orice fel 

 

IMPACTUL MEDIA POZITIV ȘI NEGATIV 

 

POZITIV: 

• încurajarea creativității și exprimării 

• comunicare și socializare 

• promovarea și protecția drepturilor omului și copiilor 

• favorizarea incluziunii și toleranței, compasiunii și solidarității 

 

NEGATIV: 

• expunerea la violență în mass-media 

• cyberbullying 

• încurajarea ura și comportamentul distructiv 

• încălcarea vieții private 

• menținerea stereotipurilor (de exemplu, frumusețe, roluri de gen ...) 

• discriminare 

• excluderea socială 

• crearea unei imagini proaste despre sine 

• anonimatul și falsitatea 

• publicitate ascunsă 
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CONSECINTE ALE UTILIZARII EXCESIVE A INTERNETULUI 

 

• Vazul și auzul afectate 

• Obezitatea 

• Deformari ale coloanei vertebrale și ale pumnului 

• Dependență (jocuri pe calculator, rețele sociale) 

• Probleme cu somnul 

• Tulburare de concentrare 

• Dificultăți de învățare 

• Izolare socială și relații sociale afectate 

• Sărăcirea comunicării lingvistice 

• O imagine denaturată despre sine / ea și ceilalți 

•  Anxietate  

• Depresie  

• Agresiune  

 

 

CE POT FACE PĂRINȚII?  

 

• Învață-i pe copii să gândească în mod critic și să pună întrebări despre ceea ce urmăresc, 

citesc sau ascultă; învață-i să aleagă conținutul potrivit prin educatie media  

• Utilizați protecția parentală pentru telefon, operatori de internet și aplicații de control 

parental 

• Setați o restricție la utilizarea Internetului și a dispozitivelor digitale (limită de timp)  

• Monitorizați modul în care un copil folosește internetul  

• Aveți grijă de limitarea vârstei la utilizarea rețelelor sociale (minimum 13 ani +)  

• Arătați copiilor un conținut util și regulile de comportament social acceptabile pe Internet 

(comunicând doar cu persoane pe care le cunosc, evitând discursurile de ură, date non-

partajate în public, să nu partajați fotografii și videoclipuri ale prietenilor lor fără 

permisiunea lor, în cazul mesajelor necorespunzătoare sau conținut contactează un părinte 

sau o persoană de încredere, raportează orice tip de violență  
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• Încurajeaza obiceiurile sănătoase și a unui stil de viață sănătos  

• Fii un exemplu pentru copilul tău  

• Caută imediat ajutor profesionist atunci când este observat un comportament dependent 

al copilului 
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