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Cadrul conceptual ºi teoretic

Recent, începând cu anii ’90, internetul a revoluþionat
lumea comunicãrii aºa cum nu a mai fãcut-o nici un alt
medium înainte, fiind diferit de toate formele de comunicare
utilizate înainte. Pe parcursul ultimilor ani, specialiºtii în
ºtiinþe sociale ºi în ºtiinþele comunicãrii au realizat diferite
abordãri pentru conceptualizarea ºi analizarea acestui nou
medium. Potenþialul acestuia de a schimba sistemele de
comunicare tradiþionale ºi media tradiþionale a devenit un
subiect de cercetare important în domeniul comunicãrii.

Termenul de comunicare mediatã de computer este
anterior dezvoltãrii fulminante a internetului din ultimii ani
ºi a fost creat pentru a desemna noul tip de interacþiune
mediatã de computere. În anul 1995, J. Thompson, în
lucrarea sa «Media ºi modernitatea», construind o tipologie
a interacþiunilor dintre oameni, fãcea distincþia între
interacþiunea faþã-în-faþã, cea mediatã ºi interacþiunea cvasi-
mediatã. În termenii acestui autor, comunicarea mediatã de
computer împrumutã atât elemente specifice comunicãrii
interpersonale, faþã-în-faþã, cât ºi elemente ale comunicãrii
cvasi-mediate. Ca ºi comunicarea interpersonalã, comuni-
carea mediatã de computer este dialogalã, însã, spre
deosebire de interacþiunea mediatã de telefon, ea poate fi,
uneori, ºi monologalã (în sensul unui feed-back incert),
asemenea cvasi-interacþiunii mediate. Ca ºi comunicarea
faþã-în-faþã, comunicarea mediatã de computer se înte-
meiazã, în unele din formele ei, pe cunoaºterea datelor
psihologice ale interlocutorilor, pe capacitatea de a explica
reacþiile acestuia, ca ºi pe un set de reguli mai degrabã
individuale sau grupale, decât pe un set de norme ºi reguli cu
caracter social general. De asemenea, comunicarea mediatã
de computer implicã autodezvãluirea (în termenii lui J.
DeVito, 1988), cunoaºterea lumii exterioare, relaþionarea
semnificativã cu alte fiinþe umane, persuadarea interlo-
cutorilor, dar ºi un substrat ludic, toate acestea fiind, în
acelaºi timp, obiective ale comunicãrii de tip interpersonal.
Pe de altã parte, însã, comunicarea mediatã de computer
implicã o separare de contexte ºi o disponibilitate extinsã în
timp ºi spaþiu, ºi poate fi orientatã nu doar spre anumiþi
„alþii”, ci ºi spre o gamã diversã ºi nelimitatã de receptori,
asemenea cvasi-comunicãrii mediate. Mai mult, comu-
nicarea mediatã de computer îºi dezvoltã propriile ei
mecanisme ºi elemente: noi tipuri, specifice, de contexte, de
indicii simbolice ºi de forme de dialog ºi dezbatere.

Studiul de faþã porneºte de la perspectiva teoreticã mai
largã deschisã de antropologul V. Turner, conform cãreia

lumile sociale sunt compuse din douã modele paralele,
aproape contrastante: societatea ca structurã socialã ºi
societatea sub formã de comunitãþi. Relaþiile dintre cele
douã elemente de bazã ale vieþii umane, sociale ºi culturale,
sunt mediate, conform autorului amintit, de „experienþele
efemere ale liminalitãþii”. Alte tradiþii teoretice majore
recunosc, de asemenea, aceste relaþii, reprezentând un cadru
conceptual distinct ºi semnificativ în studiile în profunzime
asupra internetului. În aceste perspective, internetul este un
mediu natural al liminalitãþii, un loc în care sinele ºi
societatea trebuie fãcute sã co-existe într-un proces în care
ambele se adapteazã convenþiilor medium-ului.

Pe de altã parte, cercetarea de faþã se înscrie în curentul
mai larg al paradigmei constructiviste din ºtiinþele sociale, în
concepþia cãreia oamenii îºi construiesc propriile lor realitãþi
ºi identitãþi sociale, prin intermediul interacþiunilor cu
ceilalþi ºi al aºteptãrilor culturale, dar în interiorul regulilor
generale ale vieþii sociale. În aceastã perspectivã, în
încercarea de a explica agenda utilizatorilor obiºnuiþi de
internet în relaþie cu participarea lor în sistemele tehno-
logice, A. Feenberg (1991, 1999) formula „teoria criticã a
tehnologiei”, conform cãreia aceste sisteme nu pot sã
defineascã exhaustiv condiþiile de existenþã ale subiecþilor
implicaþi în ele. Oamenii dau propriile lor interpretãri ºi
genereazã propriile lor aplicaþii la/ale sistemelor tehno-
logice, care uneori se abat de la scopurile lor iniþiale.
Acestea, spune Feenberg, nu sunt modificãri iraþionale, aºa
cum este posibil ca ideologia dominantã sã le prezinte, ci
mai degrabã reflectã o practicã a raþionalizãrii ale cãrei
origini pot fi gãsite în seturile alternative de valori ºi
interese. Pe aceastã bazã, utilizatorii, clienþii ºi chiar
„victimele” sistemelor tehnologice se angajeazã în a-ºi
apropria creativ tehnologia, reformând-o, uneori, fãcând-o
mai umanã ºi chiar mai democraticã.

Pornind de la aceastã perspectivã mai largã, M.
Bakardjieva ºi R. Smith (2001) au introdus termenul de
„procesul generativ al tehnologiei” pentru a caracteriza
natura dialecticã a tehnologiei, vãzutã ca sistem care nu doar
cã determinã ce pot ºi ce nu pot sã facã utilizatorii cu el, dar
ºi ca sistem susceptibil de a fi transformat, în cadrul
procesului social mai larg al utilizãrii tehnologiei de cãtre
oameni. Aceastã viziune ne permite sã vedem internetul,
simultan, ca pe un sistem care determinã ce pot ºi ce nu pot
utilizatorii sã facã, în virtutea unui design „dat”, dar ºi ca pe
un sistem susceptibil de a fi schimbat în procesul utilizãrii
sale. Aceiaºi autori vorbesc despre „genurile de compor-
tament infime/ mãrunte” care apar ca urmare a unor situaþii
tipice de utilizare – de la utilizarea în scop de loisir acasã, la
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utilizarea în cadrul organizat, având ca scop munca – genuri
care, însã, reprezintã, fiecare în parte, „fapte ale mediului
social”, determinate de procesul mai larg al reproducerii
sociale (Bakardjieva & Smith, 2001, p. 68).

Date fiind aceste premise, poate sã aparã – cu titlul de
ipotezã, în acest stadiu al cercetãrilor – ideea conform cãreia
utilizatorii de internet sunt, într-adevãr, o forþã activã în
„procesul generativ al tehnologiei”, dar nu la întâmplare ºi
nici într-un mod voluntar. Situaþiile socio-biografice tipice în
care subiecþii se regãsesc determinã genuri infime/ mãrunte
de comportament, inclusiv genuri de utilizare a tehnologiei.
În anumite condiþii, genurile pot induce schimbãri în tehno-
logia însãºi. În orice caz, existenþa lor contribuie la crearea
posibilitãþilor pentru dezvoltarea tehnologiei în chestiune.

Dezvoltarea fãrã precedent a internetului a luat oarecum
pe nepregãtite cercetãtorii din domeniul comunicãrii. Mai
întâi, aceºti cercetãtori s-au confruntat cu dileme referitoare
la însãºi încadrarea sa în tipurile media, oscilând între
comunicarea interpersonalã ºi comunicarea de masã. Dupã
ce au rezolvat aceastã dilemã ºi au cãzut de acord cã
internetul este în primul rând un mijloc de comunicare în
masã, dar ºi unul de comunicare interpersonalã, ºi pentru
care este specific, mai mult decât în cazul oricãrui alt
medium, conceptul de interactivitate, cercetãtorii s-au vãzut
puºi în situaþia unei absenþe sau cel puþin a unei insuficienþe
a conceptelor, teoriilor ºi modelelor prin intermediul cãrora
acest nou medium (dezvoltarea sa, adoptarea, utilizarea,
efectele sale asupra oamenilor etc.), sã poatã fi înþeles ºi
explicat. Deºi unele dintre teoriile comunicãrii pot fi
utilizate în studiul internetului, se simte în prezent nevoia
dezvoltãrii unor noi concepte ºi modele teoretice prin care sã
fie interpretate evoluþia, utilizãrile ºi efectele acestui nou
medium. Nu mai puþin adevãrat este faptul cã, pentru un
asemenea demers, este important sã examinãm pattern-urile
de cercetare de la un medium la altul, pentru a ne putea
dezvolta noi direcþii, mai eficiente, pentru cercetarea
internetului în viitor.

Cu toate cã în ultimii ani s-au fãcut progrese în privinþa
conceptualizãrii ºi analizei internetului, prin numeroase
abordãri din perspectiva ºtiinþelor comunicãrii, sociologiei,
psihologiei etc., în prezent dezvoltarea tehnologiei, a
medium-ului, se aflã cu mult înaintea cercetãrii impactului
sãu social.

Obiective ºi metodologie

Aceastã lucrare prezintã o parte din rezultatele unei

cercetãri1 care a avut ca obiective: identificarea mãsurii în
care adolescenþii din România au acces la internet;
identificarea pattern-urilor de utilizare a internetului ºi
schiþarea unui „tablou” al utilizãrilor, inclusiv al locului
„consumului” de internet în consumul general de mass media,
pe de o parte, ºi în practicile de comunicare interpersonalã,
pe de altã parte; identificarea efectelor internetului asupra
tinerilor; identificarea aºteptãrilor faþã de internet. Ceea ce
ne intereseazã în lucrarea de faþã este identificarea accesului
ºi practicilor de acces la internet ale adolescenþilor din

Bucureºti, frecvenþa utilizãrii ºi conþinuturile/ aplicaþiile
internetului folosite, respectiv competenþele ºi dificultãþile
autopercepute de cãtre tineri în utilizarea acestui mijloc de
comunicare ºi informare.

Metodele la care am apelat au fost specifice atât
cercetãrii calitative, cât ºi cercetãrii cantitative: interviurile
în profunzime ºi ancheta sociologicã. Prin metoda calitativã
au fost intervievaþi 30 de subiecþi, aleºi în funcþie de douã
condiþii generale: a) sã fie elevi de liceu; b) sã fie utilizatori
de internet. Cum atât cercetarea calitativã, cât ºi cea
cantitativã au vizat2 doar eºantioane de subiecþi din
Bucureºti, la cele douã criterii prezentate mai sus s-a adãugat
ºi acela ca adolescenþii intervievaþi sã locuiascã ºi sã înveþe
la un liceu din Bucureºti. Criteriile specifice în funcþie de
care au fost aleºi subiecþii au fost variabilele independente:
gen, clasã (în sens de an de studiu) ºi profilul liceului la care
sunt înscriºi3. Interviurile au fost realizate în perioada
martie-iunie 2007.

Ancheta sociologicã a fost realizatã asupra unui eºantion
reprezentativ de adolescenþi din Bucureºti. Tehnica prin care
am obþinut eºantionul a fost eºantionarea stratificatã.
Schema de eºantionare a fost una complexã, presupunând un
procedeu de eºantionare bistadialã, conjugat cu operaþii de
stratificare proporþionalã, selecþie cluster ºi selecþie aleatorie
simplã, ca modalitate de selecþie ultimã. „Universul
cercetãrii” noastre sau populaþia de referinþã a fost
constituit/ã din adolescenþii din Bucureºti înscriºi într-o
formã de învãþãmânt liceal. „Straturile” dupã care am
realizat eºantionarea au fost: „forma de învãþãmânt” (liceu,
cu variantele zi, seral ºi frecvenþã redusã, respectiv SAM –
ºcoalã de arte ºi meserii); „clasa” – în sensul de „an de
studiu” (cu cinci categorii sau sub-straturi: a IX-a, a X-a, a
XI-a, a XII-a ºi a XIII-a), respectiv „profilul” (cu opt tipuri
sau sub-straturi: uman, real, informatic, tehnic, economic,
artistic, sportiv ºi teologic). Liceele din cadrul cãrora au fost
selectaþi elevii incluºi în eºantion, clasele (aici în sensul de
clase paralele – A, B, C, D etc.) din care a fost ales numãrul
corespunzãtor de elevi, ca ºi elevii incluºi în anchetã, au fost
selectate/ selectaþi prin alocare aleatoare/ probabilistã.
Ancheta de teren s-a desfãºurat în noiembrie 2007, în 60 de
licee din Bucureºti4, iar volumul eºantionului final a fost de
1008 subiecþi.

Frecvenþa utilizãrii ºi accesul la internet al
adolescenþilor

Rezultatele cercetãrii noastre, atât calitative cât ºi
cantitative, ne aratã cã adolescenþii sunt mari „consumatori”
de internet. Cu o singurã excepþie, toþi tinerii intervievaþi în
profunzime utilizeazã zilnic internetul, iar ancheta socio-
logicã ne-a relevat cã mai mult de 75% dintre adolescenþi
acceseazã internetul în fiecare zi:

Aºadar, mai mult de trei sferturi dintre adolescenþii
bucureºteni (75,8%) utilizeazã internetul zilnic. Aceºtia sunt
urmaþi de un procent de aproape 17% care, deºi nu utilizeazã
zilnic, totuºi cel puþin o datã pe sãptãmânã folosesc noul
medium. Din acest procent de 17% cei mai mulþi (8,8%)
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intrã pe internet, într-o sãptãmânã, de 4-6 ori. Un procent de
6% din adolescenþi acceseazã internetul de 2-3 ori pe
sãptãmânã, iar 2,1% o datã pe sãptãmânã. Procentul celor
care utilizeazã mai rar internetul este de aproape 7%: 1,1%
îl folosesc de 2-3 ori pe lunã, iar restul, de 5,8%, sunt
utilizatori sporadici, utilizându-l o datã pe lunã sau mai rar.

Toþi cei 30 de tineri intervievaþi acceseazã internetul de
acasã; „acasã” este principalul loc al utilizãrii internetului,
iar de multe ori, singurul loc. În unele cazuri mai apar
specificate, ca locaþii de acces la internet, prietenii ºi sãlile
de internet. ºcoala apare de foarte puþine ori ca locaþie de
acces a internetului. Oricum, atunci când subiecþii declarã cã
intrã, uneori, de la ºcoalã pe internet, niciodatã acest lucru
nu este fãcut în scopuri educative (adicã internetul nu este
folosit pentru a învãþa ceva sau pentru a ajuta cu ceva
procesul educativ la ºcoalã). Din
contrã, folosirea internetului la
ºcoalã apare mai mult ca o acþiune
ilicitã, în timpul pauzelor, sau la
sfârºitul orelor de informaticã,
atunci când procesul educativ este
deja încheiat. Iar atunci când elevii
acceseazã internetul la ºcoalã ei nu o
fac în scopuri educative, ci pentru
comunicare (în principal pentru
verificarea poºtei electronice, a
email-urilor, sau a mesajelor primite
pe diferite site-uri). 

Oana (clasa a XI-a, profil real):
„La ºcoalã doar în pauze, dacã ne lasã doamnele profesoare.
[Din clasã?] Nu, la laboratorul de informaticã, dacã ne lasã
sã intrãm în laborator, în pauzã, în cele 10 minute de pauzã,
poate sã ne lase pe internet ºi facem ce vrem. [ºi preferi sã
intri în acele 10 minute pe internet?] Nu. Sincer, 10 minute
mi se par foarte puþine pentru ceea ce te intereseazã sã faci
pe internet. Oricum, nu faci mare lucru în 10 minute”.

În schimb, „acasã” toþi subiecþii intervievaþi utilizeazã
internetul – unii dintre ei, numai acasã. Intervievaþii
utilizeazã singuri internetul; a-l utiliza împreunã cu cineva

este doar o excepþie, nu o practicã.
Excepþiile sunt determinate, de
obicei, de vizitele la prieteni/
prietene (sau vizitele acestora în
propriul lor spaþiu), când se
întâmplã sã acceseze împreunã cu
aceºtia internetul (de obicei, pentru
Messenger sau pentru verificarea
mesajelor pe unele site-uri pe care
au, fiecare, pagini). „Regula”, însã,
este aceea de a accesa singuri
internetul, majoritatea (24 de
subiecþi din 30 în cazul interviurilor
în profunzime) din propria lor
camerã. Uneori propria camerã
devine un spaþiu exclusiv privat,

aproape inviolabil, ca în cazul Oanei, o elevã de clasa a XI-a
care a fost citatã ºi mai sus:

Oana (clasa a XI-a, profil real): „Eu accesez internetul
la mine în camerã, în spaþiul meu privat, nu se bagã nimeni
(…) Am camera mea, cu televizorul meu, telefonul meu, calcu-
latorul meu, patul meu, cãrþile mele, totul e al meu. ºi de obi-
cei utilizez internetul din spaþiul meu propriu, privat ºi perso-
nal ºi numai eu singurã cu mine însãmi ºi cu calculatorul.
Deci nu mai existã alte persoane pe lângã mine, decât, sã
zicem când invit pe cineva pe la mine ºi intrãm pe un site”.

Ancheta ne-a confirmat rezultatele obþinute prin
interviurile în profunzime, 87% dintre intervievaþi declarând
cã acceseazã internetul de acasã:

Procentul mare, de 87%, ne evidenþiazã un grad de
conectare la internet (cel puþin în familiile cu adolescenþi)
foarte mare, în condiþiile în care, nu mai departe de acum
patru ani, în 2004, la ancheta naþionalã realizatã de MMT ºi
Gallup pentru CNA5, gradul de penetrare al internetului era
de 6% (11% în mediul urban ºi 1% în mediul rural) la nivel
naþional, în gospodãriile în care exista cel puþin un copil cu
vârsta cuprinsã între 6-18 ani. La ancheta fãcutã la sfârºitul
lui 20076, procentul gospodãriilor (în care existã cel puþin un
copil cu vârsta între 6-18 ani) conectate la internet la nivel
naþional crescuse la 28% (18% dintre calculatoarele

Figura 1: Frecvenþa utilizãrii internetului de cãtre adolescenþi.

Figura 2: Locaþia accesãrii internetului de cãtre adolescenþi.
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conectate la internet fiind în camera copiilor). Diferenþele
majore care apar între datele obþinute în cadrul anchetei
noastre – realizatã aproximativ în aceeaºi perioadã (ultimul
trimestru din 2007), la nivelul Bucureºtiului (ºi nu la nivel
naþional), cu adolescenþi (elevi de liceu) – ºi cea realizatã de
MMT pot fi explicate fie prin faptul cã Bucureºtiul
depãºeºte cu mult media pe þarã în ceea ce priveºte ponderea
conexiunilor la internet, dar ºi prin presiunea mai mare pe
care o fac adolescenþii asupra pãrinþilor pentru dotarea
locuinþei cu o conexiune (de obicei prin cablu TV) la
internet. Pe de altã parte, dincolo de presiunea despre care
vorbeam ºi la care, la limitã, se poate rezista, deschiderea
pãrinþilor spre aceastã nouã tehnologie este explicabilã prin
imaginea de „enciclopedie a enciclopediilor” pe care
internetul o are. Aºa cum ne-a relevat cercetarea noastrã,
caracterul ambivalent al internetului, de media de informare
dar ºi de comunicare, este responsabil de dubla deschidere
cãtre internet: pãrinþii valorizeazã caracterul informativ al
acestuia, în timp ce adolescenþii valorizeazã caracterul
comunicaþional al internetului.

Dintre adolescenþii care nu beneficiazã de o legãturã la
internet, 4% îl acceseazã totuºi de la prieteni, în timp ce de
la ºcoalã îl acceseazã un procent de 3%, proporþie egalã cu
cei care îl acceseazã de la sãlile de i-cafe-uri. 

Conþinuturi/ aplicaþii ale internetului utilizate

Itemul referitor la cele mai frecvent folosite conþinuturi/
aplicaþii/ utilitãþi ale acestui nou mijloc de comunicare a fost
mãsurat printr-o scalã de ierarhizare: le-am cerut subiecþilor
sã aleagã dintr-un numãr de 13 variante de rãspuns, 5
rãspunsuri care corespund opiniilor lor, rãspunsuri pe care,

apoi, sã le ierarhizeze într-o manierã proprie7. Rezultatele
obþinute sunt urmãtoarele:

Graficul de mai sus întãreºte o ierarhie care deja se
conturase pe baza rezultatelor interviurilor în profunzime:
pentru adolescenþi, internetul înseamnã, în ordine: comu-
nicare, divertisment (distracþie) ºi informaþie. Din analiza
acestui item mãsurat în anchetã avem, însã, noi informaþii cu

privire la aceastã ierarhie. Pentru comunicare, constatãm un
program de internet care se detaºeazã clar ca lider în comu-
nicarea pe internet a adolescenþilor din Bucureºti: Yahoo
Messenger a fost desemnat de un procent covârºitor de
subiecþi (96,3%, la distanþã considerabilã de urmãtoarele
rãspunsuri din ierarhie) ca fiind principalul program pentru
care utilizeazã internetul. „Yahoo Messenger” este, prin exce-
lenþã, comunicare – ºi nu este vorba doar despre comunicare
instant, în timp real (incluzând aici comunicare scrisã,
vorbitã/ auzitã prin microfon/ cãºti/ boxe ºi vizualã prin
camere web), ci ºi comunicare a trãsãturilor de personalitate,
a preocupãrilor, a stãrii de spirit generale sau particulare etc.
(prin intermediul avatarurilor ºi a mesajelor afiºate, ca ºi a
constanþei versus schimbãrii frecvente a acestora etc.).

Urmãtoarele douã aplicaþii pentru care internetul este
frecvent folosit de adolescenþi, „download” (67,9%) ºi
„jocuri în reþea” (49,9%), pot fi subsumate semnificaþiei de
„divertisment” datã de subiecþi internetului, în timp celelalte
trei care continuã ierarhia dau consistenþã semnificaþiei de
„informare”: informaþiile utilitare (44,7%), informaþiile cãutate
pentru activitãþi ºcolare (43,4%), respectiv diverse infor-
maþii (legate de interese, preocupãri personale, hobby-uri
etc. 39,4%).

Restul de aplicaþii/ practici/ activitãþi/ programe pentru
care internetul este frecvent folosit de cãtre tineri pot fi
asociate atât comunicãrii (precum poºta electronicã, chat-
urile, diversele programe de mesagerie instant, forumurile ºi
blog-urile), cât ºi informãrii (accesul la alte mass media,
navigarea din paginã în paginã), însã acestea din urmã pot fi
la fel de bine asociate ºi divertismentului sau distracþiei. O
atenþie aparte o meritã, în acest punct, forumurile, men-
þionate de un procent destul de mare de respondenþi (23,9%)
ºi blog-urile (amintite de 10,8%). Numãrul destul de mare de
adolescenþi preocupaþi de aceste douã forme de comunicare

prin internet (iar co-
municarea prin inter-
mediul forumurilor ºi
al blog-urilor este una
aparte, semnificativã)
poate fi o confirmare a
presupoziþiei conform
cãreia spaþiul public
are tendinþa de a se
lãrgi, de a „cuprinde
mai mult decât îna-
inte” (în termenii lui J.
Thompson). Forumu-
rile ºi blog-urile sunt
nu doar noi forme de
comunicare între oa-
meni, ci ºi noi forme
sau noi spaþii de dez-

batere publicã, ceea ce înseamnã cã spaþiul public are în
prezent noi dimensiuni, el este reconfigurat de comunicarea
mediatã de computer, în speþã de internet.

Cu alte cuvinte, cercetarea noastrã relevã faptul cã, cel
puþin în ceea ce priveºte categoria de populaþie studiatã de

Figura 3: Cele mai frecvent utilizate aplicaþii ale internetului.
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rr ee noi, spaþiul creat de internet nu este un spaþiu alternativ,
paralel sau fãrã legãturã/ puþin conectat cu realitatea în care
trãiesc subiecþii, ci, din contrã, este o parte constitutivã, dis-
tinctã ºi cu un rol aparte, indispensabil chiar, atât în spaþiul pri-
vat al oamenilor, cât ºi în noul spaþiu public care evolueazã,
se schimbã ºi se reconfigureazã o datã cu dezvoltarea rapidã
a noilor mijloace de comunicare ºi informare. 

Competenþe ºi dificultãþi în utilizarea internetului

Douã aspecte care ne-au interesat au fost cele referitoare
la competenþele pe care tinerii liceeni din Bucureºti le au în
ceea ce priveºte folosirea internetului, respectiv dificultãþile
pe care le întâmpinã. Cum prin intermediul chestionarului
pot fi mãsurate opiniile subiecþilor, am operaþionalizat aceºti
itemi prin autopercepþiile respondenþilor referitoare la
competenþe, respectiv dificultãþi în utilizarea internetului. În
privinþa „competenþelor”, la întrebarea noastrã „cât de bine

ai învãþat sã utilizezi internetul?”8, rãspunsurile subiecþilor
s-au grupat astfel:

Ancheta ne demonstreazã o auto-
percepþie mai mult decât pozitivã
privind „priceperea” de a utiliza in-
ternetul a majoritãþii adolescenþilor din
Bucureºti. Dacã însumãm procentele
variantelor de rãspuns „bine” ºi „foarte
bine”, obþinem o covârºitoare sumã de
95%. Cel mai mare procent de
adolescenþi, 51% au ales varianta
„bine”, însã un procent nu departe de
acesta (ºi unul apropiat de jumãtate din
totalul respondenþilor noºtri) au ales
varianta „foarte bine”, ceea ce ne face
sã constatãm o mare încredere în pro-
priile capacitãþi, competenþe, cunoºtinþe
cu privire la folosirea noului mijloc de
comunicare. Interesant este cã acestor

procente li se adaugã nu atât un (firesc) procent mic pentru
varianta „nu prea bine” (4%), ci procentul de 0% pentru
varianta „deloc”, ceea ce înseamnã cã nici unul dintre cei
1008 subiecþi chestionaþi nu considerã cã nu ar ºti deloc sã
utilizeze internetul.

Dincolo de dorinþa, specificã vârstei subiecþilor, de a
epata, putem interpreta aceste rezultate chiar ca atare: nu
trebuie uitat cã tinerii sunt foarte deschiºi la nou, cã ei au cea
mai mare capacitate de a învãþa, de a deprinde cu uºurinþã
abilitãþi ºi de a reþine noi cunoºtinþe, ceea ce poate face din
fiecare utilizator tânãr al internetului un „mic specialist”, cel
puþin în unele privinþe, acelea de interes major pentru el
(folosirea anumitor programe, cãutarea informaþiilor de
anumite tipuri, accesarea unor site-uri ºi/ sau conturi, jucarea
anumitor jocuri on-line etc.).

Autopercepþia adolescenþilor faþã de toate aceste abilitãþi
ºi competenþe este prelungitã ºi în autopercepþia difi-
cultãþilor pe care le întâmpinã în utilizarea internetului.
Astfel, procente mai mari din adolescenþi spun/ autopercep
cã au „rareori” sau „niciodatã” dificultãþi de diferite feluri în
utilizarea internetului, decât cei care spun cã „deseori” sau

„uneori” au astfel de dificultãþi:
Remarcãm cã principalele difi-

cultãþi autopercepute de subiecþi cu
privire la utilizarea internetului sunt
cele referitoare la viteza conexiunii
la internet (14,8% au deseori, iar
33,6% au uneori dificultãþi deter-
minate de aceasta), ceea ce ne
confirmã, încã o datã, faptul cã în
prezent, în România, populaþia este
încã departe de a avea conexiune la
internet la standarde înalte, dezi-
rabile, ceea ce înseamnã, cu alte
cuvinte, cã accesul la internet în
România este încã deficitar.

Pe de altã parte, deºi la itemul
privind competenþele majoritatea
respondenþilor considerau cã se

Figura 4: Autopercepþia adolescenþilor cu privire la competenþele în privinþa
folosirii internetului.

Figura 5: Autopercepþia adolescenþilor cu privire la dificultãþile 
întâmpinate în utilizarea internetului
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descurcã foarte bine, 40% dintre ei au indicat, de data
aceasta, cã uneori (27,1%) ºi chiar deseori (13,1%) au
dificultãþi atunci când vor sã acceseze unele pagini de
internet, acces care presupune crearea unui cont sau anumite
competenþe speciale. Astfel, deºi autopercepþia privind
competenþa generalã de a utiliza internetul este una
eminamente pozitivã, totuºi existã ºi recunoaºterea faptului
cã accesul la anumite pagini de internet sau la anumite
programe este îngreunat de o serie de dificultãþi determinate
tocmai de lipsa unor competenþe specifice.

De asemenea, un procent de peste 40% dintre res-
pondenþi (rãspunsuri cumulate pentru „deseori” cu „uneori”,
cu specificarea cã, în acest caz, faþã de cazul anterior
referitor la competenþe specifice, pentru „uneori” procentul
este mult mai mare decât pentru „deseori”) autopercep
dificultãþi frecvente în gãsirea unor informaþii, lucru pe care,
de altfel, ni l-au narat ºi detaliat ºi subiecþii pe care i-am
intervievat în cele 30 de interviuri în profunzime. 

Frecvente sunt, totodatã, ºi dificultãþile tehnice, legate de
computer (alese de mai mult de 30% din intervievaþi, pentru
rãspunsuri cumulate la variantele „deseori” ºi „uneori”),
care, alãturi de dificultãþile legate de viteza la internet, ne
întãresc afirmaþia anterioarã referitoare la faptul cã România
se aflã, încã, departe de nivelul altor þãri dezvoltate.

În schimb, putem observa procente mici în ceea ce
priveºte autopercepþia dificultãþilor de comunicare, de orice
naturã ar fi ele (din motive de limbã ºi cu atât mai puþin din
motive sociale, de relaþionare – un procent de numai 1% din
tineri au considerat cã au „deseori” dificultãþi de comunicare
de acest din urmã fel). Toate acestea ne aratã, încã o datã,
faptul cã, pentru tineri, internetul înseamnã în primul rând
comunicare, iar aceasta este prea puþin sau deloc îngreunatã
sau inhibatã de vreun motiv sau obstacol de orice naturã.

De altfel, în mod curent, 44% dintre subiecþi declarã cã
au deschise 3-5 ferestre de comunicare, în timp ce câte
aproape un sfert (câte 24%) declarã cã au deschise 1-2
ferestre sau 6 sau mai mult de 6 ferestre de comunicare
concomitent. Tocmai de aceea, ca ºi alþi specialiºti, ne putem
pune ºi noi întrebarea: se perverteºte, cumva, comunicarea,
se transformã într-o cacofonie, sau doar se redefineºte? Doar
4% dintre respondenþii noºtri declarã cã, în mod curent, nu
au nici o fereastrã de comunicare deschisã:

Mai trebuie remarcat, în cele din urmã, cã adolescenþii au
destul de puþine dificultãþi de înþelegere a limbii în care sunt
informaþiile sau în care se comunicã pe internet. Aºa cum se
vede ºi în figura 5, un procent de 67% (rãspunsuri cumulate
pentru „rareori” ºi „deloc”) dintre respondenþi autopercep
puþine astfel de dificultãþi, în timp ce numai 6,5% considerã
cã le au „deseori”. Aceasta aratã, cel puþin la acest nivel, o
bunã cunoaºtere a limbilor strãine de cãtre adolescenþii din
Bucureºti, ºi în special a limbii engleze (fapt care ne-a fost
relevat ºi de cercetarea calitativã), limbã preponderentã în
paginile ºi site-uri virtuale. De altfel, conform interviurilor în
profunzime care vin sã explice ºi sã ne facã sã înþelegem acest
aspect, mulþi tineri (cel puþin adolescenþii liceeni din Bucureºti)
percep limba englezã nu atât ca pe o limbã strãinã, ci ca pe
o a doua limbã nativã, mediul nativ fiind, în acest caz, nu
familia, ci universul larg creat de internet, univers în care ei
au crescut ºi s-au socializat încã din copilãrie.

Concluzii

Internetul face parte din ritualurile vieþii de zi de zi a
adolescenþilor. Ei ºi-au apropriat aceastã tehnologie, au
fãcut-o mai umanã, ataºându-i ca semnificaþie ºi utilizare
primordialã comunicarea. 

Comunicarea reprezintã principalul motiv de utilizare a
internetului. Ea este facilitatã ºi îmbunãtãþitã de acest nou
medium. Internetul contribuie la diminuarea ºi chiar
anularea inhibiþiilor ºi reticenþelor, ceea ce face ca el sã fie
vãzut ca un spaþiu în care participanþii la comunicare se simt
liberi în exprimare.

De asemenea, internetul reprezintã un important mijloc
de informare pentru adolescenþi nu doar în privinþa
activitãþilor cotidiene (inclusiv ºcolare), ci ºi în privinþa
alegerilor importante din viaþã – precum alegerea profesiei
sau a facultãþii.

Internetul este un mijloc de divertisment preferat al
adolescenþilor; divertismentul îmbracã pentru ei numeroase
forme: de la jocurile în reþea la ascultarea/ vizionarea ºi
download-area muzicii ºi a filmelor preferate. Internetul
oferã adolescenþilor accesul la o mulþime de producþii de
divertisment ºi relaxare, precum filmele ºi muzica (între
acestea intrând chiar unele producþii culturale, de artã, nu

doar de distracþie), care altfel le-ar fi
inaccesibile (fie din cauza costurilor
ridicate, cum este cazul filmelor
noi, fie din cauza distanþei spaþiale
prea mari faþã de astfel de producþii,
care le fac imposibil de atins –
precum, de pildã, muzica indianã
sau chinezeascã, amintite de unul
din intervievaþii noºtri).

Mai mult, internetul este per-
ceput de adolescenþi ca principalul
mijloc de relaxare, de evadare din
stresul cotidian. Nu este surprin-
zãtoare o astfel de percepþie atâta
vreme cât, într-un ritm alert deFigura 6: Numãrul ferestrelor de comunicare deschise simultan de cãtre adolescenþi.
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rr ee viaþã, cu multe cursuri la ºcoalã (în medie 6-7 ore pe zi),
cursuri extra-ºcolare, antrenamente, repetiþii sau meditaþii,
în cele câteva ore petrecute seara pe internet, adolescenþii nu
au de îndeplinit nici o sarcinã, nu li se cere sã înveþe sau sã
facã ceva, regulile internetului nu sunt atât de stricte, ba
chiar uneori sunt fãcute de ei înºiºi etc.

În ceea ce priveºte frecvenþa utilizãrii ºi accesul la inter-
net al adolescenþilor din Bucureºti, cercetarea noastrã a relevat
faptul cã mai mult de trei sferturi din adolescenþi acceseazã
zilnic internetul, iar aproape 90% au o conexiune la internet
acasã. Ca practici de acces, majoritatea preferã sã acceseze
internetul, singuri, la calculatorul aflat în propria camerã. 

Majoritatea liceenilor au o autopercepþie pozitivã în ceea
ce priveºte competenþele lor în utilizarea acestui medium.
Cei mai mulþi considerã cã ºtiu sã îl foloseascã bine ºi foarte
bine. Pe de altã parte, principalele dificultãþi întâmpinate de
adolescenþi sunt cele tehnice (legate de computer) ºi cele
legate de viteza conexiunii la internet, ceea ce aratã cã
România încã se aflã în urmã în ceea ce priveºte atât dotarea
tehnicã a populaþiei, cât ºi utilizarea facilã ºi la parametri
corespunzãtori a internetului.
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Abstract:

The Internet in the life of Bucharest’s teenagers: access,
patterns and competences of utilization. This paper is part of
a larger research, carried out in 2007, on the social and cul-
tural impact of the Internet on teenagers and youngsters in
Romania. The study starts form the concept of ‘computer
mediated communication’ (CMC), from the J. Thompson
typology of human interactions (1995), as well as from the
theoretical perspective drawn by A. Feenberg through the
‘critical theory of technology’ (1991, 1999). The overall
research did have numerous general and specific objectives,
whereas in this paper I am expressively dealing with two of
these: Identifying the extent to which this group of popula-
tion has access to the Internet and which are the character-
istics of this access; and outlining a framework of the young-
sters’ uses of the Internet and of the place of the “consume”
of the Internet within the general mass media consume, on
the one hand, and within the practices of interpersonal com-
munication, on the other hand.

Dealing with these objectives, the paper presents data
and relevant conclusions regarding the fast evolution of the
Internet access practices, as well as regarding the ways in
which the Internet has entered in the “rituals” of the quotid-
ian life of the adolescents, who naturally approach the new
medium.

Keywords: Internet; teenagers; computer mediated
communication; access; uses.

Note

1. Cercetarea, intitulatã Impactul social ºi cultural al
internetului asupra adolescenþilor din România, este
finanþatã prin Grantul CEEX-ET nr. 172/ 2006-2008.

2. Din cauze obiective, materiale.
3. Astfel, în funcþie de aceste variabile ºi þinând cont de

structura la nivel general a categoriei de populaþie pe care
am vizat-o, eºantionul nostru de 30 de persoane selectate
pentru interviurile în profunzime a fost urmãtorul: 16 fete ºi
14 bãieþi; 7 elevi în clasa a IX-a; 8 elevi în clasa a X-a; 7
elevi în clasa a XI-a; 8 elevi în clasa a XII-a; 7 elevi la un
liceu cu profil real; 8 la profil uman; 4 la profil informatic;
4 la profil tehnic; 4 la profil artistic ºi 3 la profil sportiv.

4. Dintr-un total de 102 licee ºi SAM existente în
Bucureºti. 

5. http://www.cna.ro/cercetari/sondaje/rapfinrom.pdf 
6. Realizatã de Metro Media Transilvania, la comanda

CNA, http://www.cna.ro/cercetari/sondaje/ CNASondajDec07RO
.pdf

7. Am obþinut 4891 rãspunsuri. Graficul prezintã procen-
tele per intervievaþi, pe fiecare linie. 

8. Este vorba despre o întrebare scalatã cu alegeri multi-
ple, variantele de rãspuns din care subiecþii au avut posibil-
itatea de a alege unul fiind: foarte bine, bine, nu prea bine ºi
deloc (plus, desigur, varianta „nu ºtiu/ nu rãspund”).


