
12. Ne obosesc 
 activitățile online!
Cum ne adaptăm?

PASTILA DE PSIHOLOGIE

Drd. Patricia Albulescu

Departamentul de Psihologie, FSP-UVT

mai 2020 



În ultima vreme, după o  zi cu o

activitate online intensă,  v-ați

simțit mai obosiți, mai

extenuați, mai storși de energie

decât în mod obișnuit?
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NU SUNTEȚI SINGURII!

Căutările pe Google ale sintagmei

Zoom fatigue au un trend ascendent

în ultimele luni.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forbes, HBR, BBC și The Guardian,

printre alții, au abordat subiectul

stresului asociat video-conferințelor
în această perioadă.
 



DE CE NE OBOSESC
ACTIVITĂȚILE DE TIP VIDEO-
CONFERINȚĂ?
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ÎN COMUNICAREA ONLINE:
 1. SUNTEM UȘOR DE DISTRAS

Deși suntem în fața monitorului în timpul

conversației, atenția ne poate fi distrasă în

altă parte: ne verificăm rapid e-mailul,
răspundem unui prieten pe WhatsApp, sau
ne verificăm calendarul pentru următoarele
ore. 
 

Chiar dacă aceste activități ne iau mai mult

de 30 de secunde, este un timp pierdut de

la conversația pe care o urmăream. 
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2. NE LIPSESC INDICATORI NON-VERBALI
ÎN COMUNICARE

În comunicare, componenta verbală  este 

sub  35%,  iar  cea non-verbală peste  65%. 

 

În comunicarea online, ne este mult mai

dificil să urmărim ceea ce ni se spun. Asta se

datorează faptului că ne lipsesc indicatori
specifici comunicării non-verbale care să
îmbogățească informația transmisă.
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3. TĂCEREA NE APASĂ

În cadrul conversațiilor față în față,

momentele de liniște ne ajută să ne punem

ordine în ideile prezentate, făcând parte din

ritmul natural al comunicării. 

 

În cadrul video-conferințelor, această tăcere

poate fi interpretată ca o eroare de

transmisiune, creează ambiguitate și ne

provoacă anxietate.
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4. SUNTEM CONȘTIENȚI DE PROPRIA
 IMAGINE

Marissa Shuffler (Clemson University), într-un reportaj BBC,

a remarcat că „situația de a fi conștienți că suntem priviți

atunci când suntem pe cameră adaugă un plus la stresul

resimțit deja”. 

 

În aceste apeluri video este aproape imposibil să nu ne

uităm în pătrățelul acela mic care ne redă imaginea,

făcându-ne conștienți de noi înșine, de fiecare rid, de

fiecare micro-expresie, de fiecare fir de păr care nu stă

perfect. 
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CE PUTEM FACE SĂ
COMBATEM 
OBOSEALA?
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EVITĂM MULTITASKING-UL1.

Știm cu toții că performanța noastră
scade atunci când încercăm să facem
mai multe lucruri simultan. 
 

În viitoarea video-conferință putem:

 - să ne închidem toate programele

deschise și care ne-ar putea distrage

atenția, 

- să ne lăsăm telefonul în cealaltă

cameră și 

- să ascultăm activ.   
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2. NE LUĂM PAUZE SCURTE ȘI
ACTIVE
Deoarece ne petrecem mult mai mult timp în

fața monitoarelor, ne obosim ochii fixând

același punct ore în șir. 

 

În apelurile mai lungi, ne luăm mini-pauze în

care să ne luăm ochii de la ecran și să privim

câte două-trei secunde în zare. 

 

Este  important să ne luăm pauze și între

apelurile video, în care să ne ridicăm de pe

scaun, să ne mișcăm puțin, să bem apă sau să

luăm o gustare.
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3. NE LUĂM TIMP PENTRU UN
CONTACT AUTENTIC
Înainte de a începe să discutăm elementele

de pe agenda de lucru, este o idee bună să

ne facem puțin timp pentru o conversație

informală, în care ne conectăm autentic cu

ceilalți, discutăm liber și verificăm modul în

care se simt ceilalți, ce fel de zi au avut, etc. 

 

Aceste câteva minute, chiar dacă

scurtează timpul "productiv", poate
crește coeziunea în grup, susține
menținerea încrederii și ne scade
oboseala. 
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4. ESTE UN APEL VIDEO CEA MAI 
BUNĂ METODĂ?

Se pare că am intrat în febra apelurilor

video și fără video-conferințe ni se pare că

nu mai lucrăm în echipă.

 

Înainte de a iniția un apel video, putem  să

reflectăm puțin: chiar este nevoie de

această video-conferință sau este suficient

un telefon sau un e-mail?!
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5. VIDEO BY DEFAULT SAU NU
CHIAR

Contrar credinței populare, nu este

necesar să avem camera deschisă

permanent. 

 

Putem deschide camera atunci când

intrăm în video-conferință

semnalizându-ne prezența, iar pe

parcursul întâlnirii online, o pornim

doar atunci când vorbim. PASTILA DE PSIHOLOGIE



 
6. REDUCEM STIMULII 

Avem tendința să ne uităm la propria imagine,

să ne auto-monitorizăm, atunci când

participăm la o video-conferință, ceea ce ne

distrage atenția de la conținut. 

 

Acest lucru poate fi evitat cu ușurință

ascunzându-ne fereastra în spatele aplicației. 
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SĂ NE REVEDEM SĂNĂTOȘI!

 

 

Apelați gratuit numărul de telefon al

Grupului de suport psihologic pentru
comunitatea UVT: 0790 476 695, care este

activ de Luni până Vineri, între orele 10:00-

16:00 sau ne puteți scrie pe WhatsApp.

 

#stămacasă

 

 

Presentations are versatile communication

t l
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