
ANALIZĂ SWOT 

a rolului Internetului/ tehnologiilor în viața noastră  

Este cunoscut faptul că evoluția societății aduce cu sine atât beneficii, dar și anumite riscuri.  

    Noi, copiii zilelor de astăzi, trebuie să înfruntăm aceste provocări și să le facem față.  Noile tehnologii precum 

Internetul, smart- phone, telefoane mobile, etc par să ne ofere o lume cu totul nouă fără a ne lăsa totuși oportunitatea 

de-a decide ceea ce este bun sau rău pentru noi. 

Suntem expuși prieteniilor noi dintr-o lume virtuală, din rețele virtuale cu prieteni la fel de virtuali, fără a ști exact ce se află în 

spatele acestora și fără a cunoaște îndeajuns riscurile la care suntem supuși în această lume nouă.  

Societatea este în plină ascensiune spre evoluție. Provocările apar uneori cât mai tentante, accesul la informație este nelimitat . 

Tehnologia avansează cu pași rapizi. 

 Lipsa de comunicare este uneori cea mai sigură cale cu sorți de izbândă ce învinge individul în fața Internetului.   

În urma cercetărilor realizate am constat beneficii dar și amenințări cărora putem cădea pradă și-am reușit să tragem propriile 

concluzii cumulate cu puțina experiență dată de vârsta noastră fragedă și ajutați de cei mai informați în domeniu și ajutându-ne de 

resursele tehnologice virtuale.  

 

 

 

 



Puncte forte și Oportunități 

 

Puncte slabe și Amenințări 

 

Internetul ne facilitează accesul la informații utile, de 

actualitate, interesante pe care poate nu am fi avut 

posibilitatea să le aflăm……………………………… 

Internetul ne înlesnește accesul la o gamă largă de 

informații, ne ajută în efectuarea temelor, în elaborarea 

lucrărilor și referatelor diverse………… 

 

Poți asculta la nesfârșit muzică de calitate economisind 

astfel banii pe care i-ai da pe CD-uri sau DVD-uri, poți 

chat-ui  nelimitat pe Skype, Yahoo Messenger sau 

Facebook fără a plăti la sfârșitul lunii factura de telefon 

 

Accesul la resursele tehnologiei moderne ne prilejuiește 

întotdeauna o cale spre lucruri poate greu accesibile 

altfel, ne ajută să ne dezvoltăm ca indivizi în societatea 

schimbătoare și plină de provocări, ne oferă cheia spre 

o lume a cunoașterii, a inovației, ne ajută să punem 

bazele propriei noastre transformări de-a lungul 

anilor… 

…dar, uneori nu toate de calitate deoarece anumite site-uri nu 

sunt cenzurate, informațiile trebuie cu grijă selectate spre a nu 

cădea pradă  erorilor virtuale. 

….dar trebuie întotdeauna să învățăm a nu acorda o încredere 

nesfârșită maladiei “Copy-Paste”- ingului sau minunatului 

“Search” din “Sfântul Google”.   

 

….dar nu trebuie să uităm că astfel învățăm uneori să ne 

neglijăm adevărații prieteni în favoarea celor virtuali, că vom 

ajunge poate să purtăm ochelari din cauză că ne pierdem în 

uitare în fața calculatorului sau chiar ne neglijăm îndatoririle 

ce ne revin față de școală sau chiar față de propriile familii, că 

uităm că mișcarea trebuie să fie reală și nu virtual și trebuie să 

facă parte din viațanoastră. 

….dar va trebui întotdeauna să învățăm să cernem 

inormațiile primite, accesate, să luăm din fiecare ceea ce 

este bun, să le folosim cu măsură, cenzurat și să nu uităm , 

mai ales, că orice lucru dus la extrem, oricât de pozitiv ar 

părea, dă rezultate negative. 

 

 

 

 



 STUDIU DE  CAZ  

al … 

Tehnologiilor moderne în viața noastră și-a comunității noastre 

Ce reprezintă 

tehnologia pentru 

mine? 

 

Cum ar fi viața 

mea fără 

elementele 

tehnologiei 

moderne? 

 

Ce reprezintă 

Facebook pentru 

mine? 

 

 

Cum ar fi viața 

mea fără 

Facebook? 

 

 

Ce efecte are 

tehnologia asupra 

comunității mele? 

 

Cum ar arăta 

comunitatea mea 

fără tehnologia 

modernă? 

 

Pentru mine 

tehnologia  

reprezintă accesul la 

cunoaștere 

 

Nu-mi pot imagina 

existența fără ele și 

nici nu știu sau nu-

mi pot imaginacum 

oamenii de 

odinoară nu aveau 

astfel de 

oportunități. 

Facebook-ul 

reprezintă pentru mine 

o rețea de socializare 

cu prietenii din țară  

sau din străinătate, o 

rețea în care poți 

share-ui fotografii la 

nesfârșit și tag-uri  

Luând în considerare 

faptul că eu îmi 

petrec foarte mult 

timp navigând pe 

Facebook, nu mi-am 

pus până acum 

această întrebare. 

Probabil că aș 

acorda mai multă 

atenție lucrurilor din 

jurul meu. 

 

Datorită acestei 

evoluții a Tehnologiei 

ne aflăm astăzi aici, 

la eVacanță, a avut 

un impact pozitiv 

asupra localității 

noastre pentru că  

aparținând unei zone 

rurale poate nu am fi 

aflat nici în ziua de 

astăzi să folosesc un 

calculator sau un 

aparat foto, nu aș fi 

știut ce este acela 

Internet sau Skype, 

Acum că am aflat ce-

nseamnă, nu mi-o mai 

pot imagina altfel. 



am fi rămas într-o 

continuă nețtiință, 

probabil în ignoranță. 

Toate acestea u dus 

negreșit la 

dezvoltarea 

comunității noastre și 

a cetățenilor săi.   

Tehnologia 

reprezintă o sursă 

inepuizabilă de 

informații, de 

comunicare și 

socializare cu 

prietenii și familia 

prin-Facebook, 

Yahoo Mesenger, 

Telefon, Skype, etc. 

 

Una lipsită de 

importanță 

Facebook-ul-cred că 

este o maladie uneori 

cu efecte îndelungate  

Una normală Tehnologia în 

comunitatea mea 

adus la comunicare, 

informarea și dorință 

de ascensiune spre 

dezvoltare. 

Fără tehnologia  

modernă comunitatea 

teiană ar fi  

neinformată. 

   

Un amalgam de 

avantaje  

Viața mea fără 

elementele 

tehnologiei 

moderne ar fi 

extrem de 

plictisitoare. 

Facebook reprezintă 

pentru mine o cale de 

a comunica cu alte 

persoane. 

 

Plictisitoare O multitudine de 

beneficii aduse în 

folosul întregii 

comunități 

Probabil că nu am mai 

participa acum la 

proiectul eVacanță și 

nu am mai fi învățat 

atâtea lucruri utile de-

a lungul acestor ani.  

O șansă oferită 

nouă copiilor din 

mediul rural 

Viața mea fara 

elementele 

tehnologiei 

moderne ar fi un 

haos. 

O sursă de informare 

și relaxare 

Tristă deoarece aș 

pierde contactul cu 

prietenii pe care din 

cauza distanței și-a 

resurselor finaciare 

nu-i pot vedea. 

Efectele tehnologiei 

moderne asupra 

comunității mele  

sunt extrem de 

benefice deoarece  

acum putem  

Comunitatea mea fără 

mijloacele tehnologiei 

moderne  ar arata  

mult mai  

indisciplinata și 



 comunica verbal sau 

scris, ne putem 

informa mult mai 

usor, ne dezvoltăm 

păreri. Toate aceste 

elemente aparțin 

vieții noastre -unele 

din plăcere, altele din 

necesarul de zi cu zi. 

Fie că vrem sau nu  

avem nevoie de 

tehnologie  pentru a 

trăi și-a ne dezvolta 

 

săracă.  

Mijloacele tehnologice 

ne-au adus curentul  

electric, încălzirea 

termică , Internetul, 

televizorul cât și 

telefonul. Toate 

acestea au un scop , ca 

viața noastră să fie 

mult  mai plăcută și  

ușoară. 

 


