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Intro: Tata 2.0 de fiu 2.0 
de Cristian China-Birta 
chinezu.eu
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Eu am 35 de ani. Dintre care abia ultimii 3 i-am petrecut la modul serios in online. Alecul meu are 
11 ani. Dintre care ultimii 5 i-a petrecut in online. Suntem amandoi niste fiinte cu serioase trasa-
turi 2.0. Fiecare in felul sau, desigur.

Pe mine ma intereseaza internetul la modul serios, practic, vazut ca tool de comunicare, de rela-
tionare, de business, in cele din urmă. Pe Alecu il intereseaza internetul tot la modul serios, dar 
pentru jocuri, pentru discutii cu prietenii si, din ce in ce mai mult, pentru cate un google cand are 
un referat de facut. 

Amandoi stam pe net. Si ne place foarte tare, zau... Ce ne diferentiaza, dincolo de interesele 
specifice varstei si fisei postului, ca sa zic asa, e timpul pe care il petrecem pe internet. Capitol la 
care il bat detasat pe Alecu. Pentru ca media lui e de vreo 2 ore pe zi, in vreme ce media mea sare 
lejer de 8... 

De multe ori ajung acasa si copiii mei ma vad cum, dupa ce stau putin de vorba cu ei, deschid lapDe multe ori ajung acasa si copiii mei ma vad cum, dupa ce stau putin de vorba cu ei, deschid lap-
topul si ma apuc de treaba. Aia mica, Mara (5 ani jumate), chiar m-a intrebat la un moment dat 
daca este OBLIGATORIU ca taticii sa stea cu laptopul in brate cand ajung acasa. Alecu nu mai zice 
nimic, el intelege ca am tare multe de facut. Nu ii convine, dar intelege. 
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In ultima perioada am reusit sa deschid laptopul din ce in ce mai rar. Si asta pentru ca am inteles 

ca dau un exemplu stupid copiilor mei. Care copii au regula de maximum 2 ore in care pot sa stea 

pe internet, iar eu nici cand ajung acasa nu reusesc sa ma rup de lumea asta virtuala.

In relatia dintre parinte si copil cred ca cea mai periculoasa regula e a lui ”fa ce zic eu, nu ce fac 

eu”. Mi se pare drumul cel mai simplu si cel mai sigur la a se rupe relatia dintre parinte si copil 

(caci in stiul asta se va rupe categoric). 

In domeniul, hai sa-i spunem generic, ”statului pe internet”, aceasta regula e si mai periculoasa. In domeniul, hai sa-i spunem generic, ”statului pe internet”, aceasta regula e si mai periculoasa. 

Pentru ca, in multe cazuri, internetul ori nu inseamna mare lucru pentru parinti, care merg pe 

mana lui ”bine ca si-a gasit ala micu ocupatie”, ori inseamna atat de mult, cu atata forta a intrat 

el in viata noastra incat pare ceva foarte firesc, de care nu merita sa ne ocupam in mod special si 

pe care il folosim cu o nonsalanta ontologica, daca pot sa spun asa. Nu stiu care din cele doua ati-

tudini e mai periculoasa. Nici nu are importanta, la urma urmei. Ce e bine de stiut e ca nu trebuie 

sa adoptam nici una din ele.
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Eu mai aplic o metoda. Il rog din cand in cand pe Alecu sa imi arate ce se mai joaca el pe internet 
sau ce aplicatii mai foloseste. De multe ori raman surprins de ce cunostinte de internet literacy 
dovedeste fiul meu. Vad ca sta pe niste retele sociale de care eu nu am auzit pana acum, de astea 
pentru copii, pentru adolescenti, care, culmea, mi s-au parut niste idei foarte destepte. Utilizeaza 
YouTube la greu, ocazie cu care am vazut ca ii cunoaste mult mai bine functionalitatile decat o fac 
eu. Nu ii place deloc FaceBook, il considera pierdere de vreme. Pe mess sta doar cu cercul lui de 
prieteni, caci ”nu am vreme de mai multi”.

Mi-a marturisit ca nu imi citeste blogul. Doar asa, din cand in cand. Si ca, in general, nu prea Mi-a marturisit ca nu imi citeste blogul. Doar asa, din cand in cand. Si ca, in general, nu prea 
citeste bloguri. Prefera, in cele doua ore pe care le are pentru internet, sa se amuze, sa se 
distreze, sa rada cu prietenii. Asa ca am inceput sa ma gandesc ce as face si eu daca as avea doar 2 
ore de internet. Probabil ca si eu as cauta sa ma distrez. In doar 2 ore ce poti face?

Mi-am dat seama ca nu impunerea unor limite de timp privind navigarea pe internet e solutia. Si 
nici nu stiu ce softuri care sa opreasca accesul la tot felul de siteuri (copiii oricum ajung pe 
internet unde vointernet unde vor, chiar daca acasa tu, ca parinte, stai linistit ca nu stiu ce soft ai instalat). Cred 
ca solutia sta in relatia pe care parintele o are cu copilul. Din care decurge nu doar statul lui pe 
internet, ci absolut tot.  Dar asta, desigur, nu e o poveste 2.0, ci una de aia care vine inca din 
vremea lui Creanga, dar pe care nici pana acum unii părinti nu o cunosc indeajuns, ba chiar mai 
mult, unii nici nu vor sa o citeasca...
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Calculatorul in familie
Internetul si calculatorul au devenit in zilele noastre 
membri cu drepturi depline ai familiei. Va invitam sa ne 
insotiti intr-o calatorie in lumea virtuala pentru a afla ce 
se ascunde dincolo de ecranul calculatorului.

Cum ajunge calculatorul sa fie in centrul vietii copilului? 
Ce inseamna timpul indelungat petrecut in compania lui? 

Calculatorul devine principalul obstacol intre parinti si Calculatorul devine principalul obstacol intre parinti si 
copil. Cum a ajuns el un obstacol? Ce cauta el in viata 
copilului? Cum au ajuns parintii in conflict cu el?

Reprezinta jocurile pe computer un pericol pentru copil 
sau sunt doar o noua modalitate de a se juca, de a invata 
si a comunica? 
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I. Start - Cine e calculatorul?
I.1. Search – Cum folosim calculatorul?

Calculatorul se foloseste in industrie, medicina, cercetare, comert si servicii, administrare, fi-
nante, in domeniul bancar, in scoli si universitati, turism etc, dar si acasa, unde are un loc bine 
stabilit si roluri diverse.

Haideti sa ne imaginam cum ar arata o zi fara calculator.

Ce facem azi? Cu calculator 

Ne-am trezit de 
dimineata cu gandul 
sa aflam ce tren 
pleaca spre Brasov.

Pentru aceasta ar fi fost foarte simplu sa 
accesam internetul si sa consultam mersul 
trenurilor;

Fara calculator 

Dar, cum calculatorul a disparut pentru 
o zi, este nevoie sa gasim alte variante. 
Cum ar fi: sa sunam la gara, sa gasim un 
ghid tiparit, sa mergem la agentie de unde 
sa ne procuram biletul. Vom astepta ca 
doamna sa caute in niste registre groase, 
cu sute de file si apoi sa primim un bilet cu sute de file si apoi sa primim un bilet 
de carton realizat manual;
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Acest exercitiu de gandire poate continua: pe drumul cu trenul, computerul ofera cateva alterna-

tive pentru petrecerea timpului: jocuri, navigare pe internet, filme etc. In lipsa lui, putem pe-

trece timpul citind o carte sau o revista, jucand carti sau alte jocuri cu ceilalti calatori etc. De 

asemenea, daca dorim sa trimitem fotografiile de vacanta unor alte persoane, facem acest lucru 

in cateva secunde, daca folosim internetul sau in cateva zile, daca optam pentru posta.

• Inainte de aparitia calculatorului existau multe variante prin care puteam face aceste 
   lucruri. Astazi, majoritatea acestor actiuni beneficiaza de ajutorul calculatorului si al 
   internetului. Fara ele, viata noastra ar deveni foarte complicata si pe alocuri imposibila.

• In aceeasi unitate de timp, realizam mai multe actiuni: stam mai putin la coada, gasim 
   o informatie in cateva secunde, trimitem instantaneu documente.

• Suntem mereu online, in contact cu ceilalti si cu tot ce se intampla.

Care sunt concluziile micului nostru experiment?
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I.2. Options – Despre ce vorbim cu copilul?

Cum il invatam sa il foloseasca corect?

Calculatorul, ca orice alt obiect, trebuie folosit in mod adec-

vat cu varsta si nevoile copilului, pentru a nu deveni un peri-

col:

• Parintii sa aiba in vedere la varstele mici ca este un obiect    

  electric, iar mai apoi sa se asigure ca accesul copilului se

  face doar in prezenta unui adult. 

• Mai tarziu, este necesar sa se asigure ca accesul copilului la   

   calculator este doar pentru un continut restrans, ales de       

   ei, adecvat varstei copilului.
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I.3. Properties – Cum este copilul meu? Ce il intereseaza?

Cum il ajuti sa descopere ce il intereseaza si ce poate face cu ceea ce ii ofera calculatorul:

• Acorda-i un acces moderat la calculator. Un acces foarte liber nu il ajuta pe copil sa se 

  dezvolte sau sa invete anumite lucruri, ci poate provoca confuzie si poate chiar sa aiba un efect   

  de regres asupra copilului. Pe de alta parte, un acces foarte restrans si un control exagerat         

  poate avea aceleasi efecte.

• Acorda atentie jocurilor pe care le joaca si performantelor obtinute, intrucat acestea 

   sugereaza aptitudinile sale si domeniile de interes. Unii copii prefera jocurile de indemanare in     sugereaza aptitudinile sale si domeniile de interes. Unii copii prefera jocurile de indemanare in   

   care aranjeaza cu mouse-ul diferite obiecte pe ecran, altii cursele de masini, unii il folosesc           

   pentru puzzle, altii pentru sah. 
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"Copiii pot foarte usor sa devina dependenti de jocurile video. Mai ales daca nu au alte preocu-

pari sau interese pentru timpul liber. Am incercat tot timpul sa nu las computerul sa castige prea 

mult teren in viata fetitei mele. De aceea, am intrebat-o ce cursuri extrascolare ar vrea sa 

urmeze si am inscris-o. Desi a renuntat in timp la unele dintre ele, a invatat destule lucruri si stie 

ca exista si altceva de facut pentru un copil in afara de jocuri pe calculator", spune o mamica. 
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Cum interactioneaza prescolarii cu computerul?
• Inca de foarte mici, copiii se arata foarte interesati de ceea ce reprezinta calculatorul: fie de 
   tastele care sunt foarte atragatoare, fie de culorile care apar si dispar pe ecran sau de ceea          
   ce se aude de acolo.

• In jurul varstei de 2 ani pot cere sa li se puna la calculator anumite melodii sau anumite
   desene animate. La 3 ani, pot juca jocuri simple si cauta singuri in calculator jocul pe care il
   doresc.   doresc.

• Copilul se raporteaza la cerintele, interdictiile, asteptarile parintilor si preia modelul adultilor      
   in ceea ce priveste calculatorul, deoarece prescolaritatea este perioada in care se construiesc      
   modelele de relationare cu ceilalti.

II. PRESCOLAR: “Mami, ma lasi la calculator?”
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• Parintii sunt incantati de faptul ca cel mic este atat de priceput in manuirea calculatorului:            

   “Stie sa-si puna singur un CD.”, „Poate sa gaseasca singur jocurile care ii plac.”, „A invatat         

   uimitor de repede cum functioneaza.”, „Uneori ne surprinde cat de bine se descurca singur.”.

• In plus, parintii incep sa isi puna problema modului in care jocul pe computer poate contribui        

   la dezvoltarea copilului. Astfel, au aparut site-uri si materiale educationale menite sa ajute          

   copilul sa invete in joaca. 

•• Apar insa si temerile parintilor legate de modul in care poate fi afectata sanatatea copilului         

   daca sta atat de mult timp in fata ecranului sau pe scaun si de modul in care calculatorul 

   influenteaza  relatiile cu fratii sau cu parintii. 
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II.1. Play – Calculatorul ca o jucarie

• Jocul este activitatea predominanta a varstei si 
   jucariile sunt cele prin care copilul invata, cunoaste, 
   exerseaza, experimenteaza diferite situatii. 

• Copilul vede calculatorul ca pe un partener de joaca      
   care ii poate raspunde, ii pune intrebari sau il poate     
   refuza. 

• • Uneori exista o amicitie stransa, alteori o concurenta     
   acerba, uneori copilul este incantat, alteori este           
   dezamagit de computer. Aceste trairi sunt foarte 
   intense si fac ca investitia in calculator sa fie din ce in   
   ce mai mare, spre deosebire de alte jucarii fata de care   
   isi pierde repede interesul. 
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II.2. Drawing – Ce poate invata copilul?

Printre primele activitati cu care copilul se intalneste cand foloseste calculatorul sunt coloratul si desenul:
• plansele de colorat pe care adultii le printeaza;
• realizarea desenelor direct pe computer cu ajutorul mouse-ului;
• realizarea de felicitari sau invitatii etc.

Alte beneficii ale calculatorului pentru dezvoltarea copilului prescolar:
• invata culorile, recunoaste formele geometrice, invata cifrele, comenzi ale calculatorului („open”,         
  „save”, „new”).   „save”, „new”). 
• isi dezvolta motricitatea fina care este corelata cu acuitatea vizuala, concentrarea si distributivitatea     
   atentiei.
• isi dezvolta limbajul, repetand numele animalelor si sunetele produse de acestea, invatand replici ale      
   personajelor, cuvinte in limbi straini, cantecele si poezii. 
•• isi dezvolta gandirea, capacitatea de a asocia logic, de a stabili relatii intre fenomene si obiecte, de a     
   clasifica obiecte, de a ordona crescator si descrescator. Exista jocuri in care se pun laolalta jumatati ale   
   aceluiasi obiect, in care se asociaza meseria cu instrumentul, in care se completeaza ce lipseste sau      
   trebuie scos ce este in plus.
• isi dezvolta imaginatia prin jocurile de creatie in care trebuie sa inventeze sau sa continue ei ceea ce e   
   inceput deja.

Pentru ca cel mic sa se bucure de aceste efecte pozitive ale computerului in educatia sa, este necesara 
supravegherea din partea parintilosupravegherea din partea parintilor.
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II.3. Help – Ce probleme apar?

"Am avut cateva probleme de genul acesta cu baiatul meu. Ii place mult sa se joace pe calculator si 
nu mai stiu cum sa procedez ca sa ii trezesc interesul si pentru alte activitati. Deocamdata, am 
luat decizia sa ii reducem timpul petrecut la calculator, dar nu stiu niciodata cu siguranta cat timp 
se joaca de fapt, deoarece computerul se afla in camera lui."

1. „Vreau si eu un calculator!”

Cum apare computerul in viata copilului?
Uneori, parintii aleg sa-i faca celui mic cadou un computer, impresionati fiind de abilitatea lui sau 
dorind sa-l rasplateasca pentru diferite motive. 

Alteori computerul apare ca efect al cererii repetate si insistente a copilului de a folosi computerul 
parintilor: “O sa-ti iau calculatorul tau ca sa nu ma mai deranjezi mereu pentru ca am de lucru!”. 

PProblemele care apar o data cu intrarea computerului in sfera preocuparilor copilului nu sunt legate 
de locul unde este tinut computerul si nici macar de numarul de ore, ci de modul in care el este 
folosit si privit de copil si de parinti. La aceasta varsta, copilul nu poate utiliza singur calculatorul 
si ca atare are nevoie de sprijinul si supravegherea adultului. 
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2. Violent versus educativ

„Nu face altceva decat sa se impuste cu altii.”, „Nu inteleg ce ii place cand se lovesc masinile 
alea.”, „E plin de creaturi monstruoase care se musca si se mananca unele pe altele.”.

Jocurile cu un continut agresiv ii ingrijoreaza de cele mai multe ori pe parinti deoarece:
• acestia constata ca cel mic este foarte implicat in joc, adesea loveste tastele si se incrunta;
• considera ca aceste manifestari ale copilului sunt de fapt o consecinta a acestor tipuri de jocuri.
• apare temerea ca actiunile violente din joc se vor intampla si in realitate. • apare temerea ca actiunile violente din joc se vor intampla si in realitate. 
• atunci cand apar manifestari agresive, ele vor fi atribuite jocurilor, desi multe dintre ele sunt    
   specifice varstei si impulsivitatii copiilor.  

Care sunt pericolele pentru copii?
• Este bine sa ne amintim ca au existat dintotdeauna jocuri care pun in actiune tendintele agresive  
   ale copiilor: lupta cu sabii de jucarie, pistoale, tancuri, avioane etc. 

• • Accesul copilului in anumite limite la aceste tipuri de jocuri poate fi benefic prin contextul pe  
   care i-l creeaza pentru a-si exprima anumite emotii si pentru a da curs unor impulsuri. 

• Unele dintre ele insa il pot traumatiza pe copil prin vizualizarea unor scene de violenta de care  
   copilul nu se poate apara psihic la aceasta varsta. 
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Cum alegem jocurile pentru copii?

• Copiii nu aleg intamplator anumite jocuri, ci pornind de la interese pe care le au deja. La aceasta       

   varsta ei cauta jocuri similare desenelor animate pe care le urmaresc: Scooby-Doo, Tom si Jerry, 

   Bakugan sunt printre cele mai cautate. 

• Este bine ca parintii sa fie alaturi de copilul mic atunci cand cauta jocuri si sa il ajute sa le 

   gaseasca si sa le joace, explicandu-i ce are de facut, consolandu-l atunci cand pierde sau     gaseasca si sa le joace, explicandu-i ce are de facut, consolandu-l atunci cand pierde sau    

   bucurandu-se alaturi de el. 

• Intalnim parinti care interzic total orice manifestare violenta, incercand sa-si creasca copilul      

   intr-o lume artificiala, in care este ferit de orice continut agresiv si i se permite accesul doar la  

   jocuri „frumoase” cu animale, cifre, flori. Copilul va fi cu atat mai afectat atunci cand se va 

   intalni cu jocurile sau situatiile violente.
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3. Real versus virtual  

• In perioada prescolara, copilul nu face o distinctie intre real si ireal, simtindu-se amenintat    
   atat de pericole reale, cat si de cele imaginare. De aceea, copiii se sperie de balaurii din filme,  

   povesti si jocuri la fel cum se sperie de paianjeni sau de cainii din jurul lor. 

• Un anume joc poate produce copilului teama pe care el nu o poate exprima in cuvinte, ci doar   
   in anumite manifestari: vise, plans, cosmaruri, fobii. Acest lucru inseamna ca jocul aduce la 

   suprafata emotii puternice care existau deja in interiorul copilului si nu isi gaseau o cale de a se    suprafata emotii puternice care existau deja in interiorul copilului si nu isi gaseau o cale de a se  

   exprima: spaima, groaza, ura.

• Copilul se poate pierde in lumea virtuala pe care sa nu o mai deosebeasca de cea reala, chiar  
   si dupa ce inchide calculatorul: monstrii care apar sub pat sau in dulap, fantome ce apar noaptea,  

   paianjeni care vor sa il manance sau oameni rai care vin dupa el.

• Aceste creaturi fac parte din lumea interioara a copilului si simbolizeaza trairile sale carora nu  
   le poate face fata. Sunt intruchiparea sentimentelor negative, agresivitatii, invidiei, furiei, 

   frustrarii, spaimei.    frustrarii, spaimei. 
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4. Cu reguli, fara reguli  

Jocul pe calculator poate fi folosit pentru a influenta benefic dezvoltarea copilului:

• Autocontrolul la prescolari este in plina formare si de aceea acompanierea de catre parinte este  

   necesara in multe situatii. Jucandu-te alaturi de copil, poti profita de ocazie pentru a-i 
   dezvolta rabdarea, perseverenta, a-i diminua impulsivitatea, a-i face cunoscute interdictiile 
   si limitele.

•• Copiii reusesc greu sa se abtina, suporta cu dificultate frustrarea, esecul, nu au invatat inca sa     

   astepte si sa incerce inca o data. Parintele ii poate ajuta sa inteleaga ceea ce simt, sa nu dea    
   curs tuturor impulsurilor, sa isi gaseasca o alta cale de exprimare decat aceea indreptata        
   direct asupra calculatorului (trantit, spart, lovit, oprit). 

• Copilul reuseste din ce in ce mai bine sa se exprime in cuvinte si sa vorbeasca despre ceea ce  
   simte sau sa povesteasca diferite secvente din joc si acest lucru este benefic pentru dezvoltarea  

   lui afectiva.
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5. Cotidian versus imaginar.   

• Notiunile de timp si spatiu sunt inca la inceput la prescolari. Ei fac cu greu distinctia intre „aici”  

   si „acolo”, „acum” si „mai tarziu” sau intre „inainte” si „dupa”. 

• Jocurile, visele, povestile se desfasoara in afara unui timp bine definit („A fost odata ca 

   niciodata”) care nu permite stabilirea unei succesiuni, in care totul poate fi mereu luat de la     niciodata”) care nu permite stabilirea unei succesiuni, in care totul poate fi mereu luat de la           

   capat si in care nu exista inceput si sfarsit. Astfel apare refuzul copilului de a se opri din joc,     
   dorinta lui de a juca in continuare pentru ca nu a terminat jocul, refuzul de a se culca sau de a     

   merge la masa. In fapt, nu reuseste sa iasa din aceasta „stare de joc” care il absoarbe cu totul. 

•• Copiii au nevoie de acest spatiu imaginar. Trecerea din cotidian in imaginar si invers constituie  
   un antrenament necesar pentru a reusi sa departajeze cele doua lumi. Si inainte, atunci cand    

   citeau povesti copiilor, parintii le explicau ca lupul din poveste nu ii poate manca in realitate.    

   Deosebirea consta in faptul ca jocul pe calculator pare mult mai real decat textul povestii sau   

   ilustratiile din carte.

suntparinte.ro 22

http://www.suntparinte.ro/ghid-pentru-parinti-calculatorul-in-educatia-copilului#trimite-ghid


6. Tobogan versus ecran    

• Jocurile pe calculator par sa castige tot mai mult teren in fata jocurilor in aer liber si a altor      
   tipuri de jocuri (de cuvinte, de perspicacitate, de logica, de creatie). 

•• “Nu te supara, frate!”, „Tara-tara, vrem ostasi”, „Maroco”, „Castelul”, „Statuile”, „Frunza” etc   
   sunt inlocuite acum de jocuri pe calculator in care copiii trebuie sa realizeze diferite sarcini: sa  
   aranjeze obiecte, sa traga la tinta, sa iasa dintr-un labirint, sa imbrace papusi etc. Diferentele     
   sunt legate de prezenta, respectiv absenta altor copii si de activitatea fizica, respectiv 
   mentala. 

• Parintii sunt incantati de siguranta copiilor: acestia nu cad, nu se lovesc, nu transpira, nu alearga  
   pe strada.  „Pentru mine, uneori, calculatorul este de foarte mare ajutor. Cand am treaba la 
   bucatarie sau sunt prinsa in alte activitati, trimit copilul sa se joace si el este foarte incantat de    bucatarie sau sunt prinsa in alte activitati, trimit copilul sa se joace si el este foarte incantat de  
   ceea ce face acolo”. 

• Pe de alta parte, atunci cand constata ca cei mici nu se mai joaca in niciun alt mod, parintii 
   incep sa se ingrijoreze. 

• Desi cuminti si aparent sub supravegherea parintilor, cei mici nu sunt deloc in afara pericolului.   
   “Nu prea i-am lasat la calculator pentru ca eu nu pot fi tot timpul langa ei si pot intra pe tot      
   felul de site-uri desi zic ca ei cauta jocuri".
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III. PRIMAR: “Tati, ma ajuti?”
• La aceasta varsta, copilul are deja o mai buna abilitate de a folosi calculatorul. De asemenea, 
   el poate cere ajutor atunci cand intampina dificultati si chiar poate incerca sa caute singur cauza   
   problemei. 

• Devine interesat de jocuri, iar in grupul de prieteni, copilul impartaseste cu ceilalti  experiente   
   legate de joc, face schimb de jocuri sau isi etaleaza performantele. Uneori este vorba de 
   cooperare, alteori de competitie si rivalitate.

•• Copiii isi aleg de obicei un partener de joaca despre care cred ca se descurca cel mai bine sau 
   stie cele mai multe lucruri despre un joc. Intr-o prima faza, acest rol este jucat de unul dintre      
   parinti sau de un alt adult, pe care copilul il invita sa joace alaturi de el, sa il ajute sau sa il 
   incurajeze. 

• Cei mici se lauda, isi exagereaza performantele pentru a-si construi o imagine de lider in clasa si   
   invata sa triseze sau sa foloseasca strategii de manipulare pentru a obtine anumite parole, 
   scurtaturi, chei de joc. 
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III.1. Tools – Calculatorul ca un instrument

• Datorita faptului ca gandirea i se dezvolta permanent, iar la scoala invata din ce in ce mai multe,  
   copiii pot utiliza calculatorul ca pe un instrument de lucru. 

• Parintii pot incuraja folosirea calculatorului ca o modalitate de invatare, aratand copilului cum se  
   foloseste si invatandu-l ce poate face cu ajutorul lui. Produsele educationale pentru copii 
   reprezinta una dintre optiunile la care pot sa recurga parintii care vor sa utilizeze calculatorul in   
   invatare. Copiii invata cel mai usor prin joc si descoperire, iar produsele de acest fel il pot ajuta   
   sa invete intr-un mod placut notiuni care la scoala pot parea destul de dificile. 

III.2. Google – Ce vrei sa stii?
• Scolarul mic este preocupat sa cunoasca, sa experimenteze, sa se informeze despre orice este nou   
   pentru el. Curiozitatea sa pe care o indreapta cel mai adesea spre parinti, cerandu-le sa-i explice  
   tot felul de lucruri, este acum orientata spre calculator. 

• Parintele poate incuraja copilul sa-i impartaseasca ceea ce a aflat, sa vorbeasca despre aceste 
   lucruri impreuna. 

• Deopotriva, copiii cauta raspunsuri la intrebari pe care nu le pot pune parintilor sau la care 
   acestia refuza sa raspunda. Acest lucru face din calculator un adevarat partener si creste 
   increderea copilului.   increderea copilului.
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III.3. Help – Ce probleme apar?

1. Superman 
• Intrucat gandirea si simtul realitatii nu sunt la fel de dezvoltate ca imaginatia copilului, acesta isi  
   poate estima incorect propriile puteri. Copilul crede ca poate intra oriunde sau rezolva orice 
   instantaneu si este foarte dezamagit sau furios cand constata ca in realitate lucrurile nu stau      
   chiar asa. 

• De exemplu, baiatul isi vede tatal cum desface calculatorul, adauga memorie, blocheaza 
   accesarea anumitor site-uri, utilizeaza programe grafice obtinand efecte care il incanta pe copil.    accesarea anumitor site-uri, utilizeaza programe grafice obtinand efecte care il incanta pe copil.  
   La randul lui, este tentat sa faca la fel pentru a obtine aceleasi rezultate. Dar cel mai probabil, el  
   se loveste de dificultati care atrag dupa ele frustrare, furie, tendinta de a renunta. 

2. „Sunt si eu mare!” 
• Copilul este atras de jocurile si programele folosite de copiii mai mari. El incearca sa se joace 
   impreuna cu ei si sa invete strategiile lor, insa adesea aceste jocuri  sunt prea complexe pentru     
   el. Ca urmare, va fi mereu pus in situatia de a le cere ajutorul si de a fi refuzat sau chiar exclus. 

•• Unul dintre riscurile anonimitatii personajelor din joc, care nu tine cont de varsta jucatorului,      
   este acela de a primi sarcini care sunt prea grele, de a vedea imagini care il pot traumatiza. Este  
   important sa cunosti ceea ce alege copilul sa joace, sa intelegi daca este potrivit sau nu pentru   
   varsta lui si sa alegi impreuna cu el alte jocuri. 
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3.„Calculatorul nu e bun de nimic!” 
• Apare ca un echivalent al lui „Eu nu sunt bun de nimic” in situatiile in care copiii au esecuri          
   repetate care ii descurajeaza in utilizarea calculatorului si in competitia cu colegii lor. 

• Pot ajunge sa refuze sa joace, sa se inchida in ei sau sa se refugieze in judecati moralizatoare de   
   tipul „Nu e sanatos sa te joci la calculator”. 

•• Parintii au de aceasta data sarcina de a ajuta copilul sa se imprieteneasca cu calculatorul, sa  
   vada avantajele utilizarii lui si sa-l ajute sa inteleaga motivul pentru care apar aceste esecuri si  
   cum pot fi depasite obstacolele. Modul in care copilul reactioneaza la acest esec poate deveni un  
   model si pentru alte incercari ale sale. 

4.„Nu ma mai joc!”  
• La aceasta varsta, copilul nu poate inca sa accepte ca in orice joc exista doua posibilitati: de a fi  
   invingator si de a te enumera doar printre jucatori. Aceasta respingere a esecului este generata  
   de miza pe care copilul o imprima jocului. A castiga inseamna pentru el a-si confirma propria lui  
   valoare, pe cand a pierde inseamna a anula orice alte merite anterioare.

• Toleranta scazuta la frustrare poate duce la refuzul copilului de a se mai juca, de a folosi 
   calculatorul si de a ramane in afara copiilor de varsta lui.    calculatorul si de a ramane in afara copiilor de varsta lui. Parintii ii pot arata copilului ca placerea  
   de a juca nu este sinonima cu placerea de a castiga. In plus, ii pot explica faptul ca doar 
   exersand, poate dobandi anumite abilitati.
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"Ii intrerup activitatea fetei mele la calculator ca o pedeapsa cand nu isi face treburile de scoala. 

Folosesc aceasta pedeapsa pentru ca este foarte incantata cand sta la calculator."

“Petrece atat de mult timp la calculator incat am ajuns in situatia disperata de a pleca cu cablul 

de la internet in geanta la serviciu”. 

• La aceasta varsta, copilul are o comunitate virtuala formata atat din alti colegi sau prieteni de ai  

   sai, cat si din copii pe care nu-i cunoaste personal. Zi de zi, are loc intre ei un schimb de 

   informatii extrem de dinamic si care devine parte integranta din activitatea copilului. 

•• Autonomia copilului este mai mare, iar dezvoltarea gandirii si controlul asupra emotiilor sale ii     

   permit sa poata fi mai responsabil pentru protectia sa. Poate fi de acord cu anumite invitatii sau  

   le poate refuza, poate sa-si deschida anumite conturi si le poate inchide ulterior, poate sterge ce  

   nu-i convine etc.

IV. GIMNAZIAL: “Calculatorul este viata mea”
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IV.1. Chat – Calculatorul ca modalitate de relatie

Ce a fost inainte de mess? „Voi cum vorbeati intre voi cand erati mici?”, o  intreaba o fetita pe 
mama ei. Va mai amintiti biletele din timpul orelor sau oracolele care circulau de la unul la altul? 
Dar vorbitul la telefon si mai apoi sms-urile... Astazi cand toti avem „messul” deschis si prin el 
vorbim despre orice, oricand, oriunde am fi, nu mai putem concepe comunicarea fara calculator. 

De ce sta copilul atatea ore pe mess? 
• “Pentru ca toti prietenii mei sunt acolo”, 
• “Pentru ca asa pot fi tot timpul impreuna cu prietenii mei chiar si cand sunt la mine acasa”,
••  “Pentru ca asa putem vorbi lucruri pe care la scoala nu ni le putem spune”.

In esenta, avantajele „mess”-ului pot fi formulate astfel:

• Activitatile desfasurate cu ajutorul calculatorului sunt nelimitate si ne permit sa facem mai     
   multe lucruri in acelasi timp. In timp ce vorbesc pe mess, copiii isi scriu temele, asculta  
   muzica, descarca un film sau mananca. Acum nu mai gasim niciun copil in fata blocului pentru ca  
   activitatile ce se desfasoara afara sunt limitate ca timp, ca spatiu. 

•• In plus, chat-ul permite copiilor sa evite anumite restrictii si interdictii de care se loveau in    
   mod obisnuit, cum ar fi statul pana tarziu afara, vorbitul cu copii mai mari sau cu necunoscuti,   
   utilizarea unui anumit limbaj.
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Cand apar probleme...
Din aceasta alianta formata din copil si calculator, parintele se simte exclus si incercand sa intre cu 
forta in calitate de autoritate, devine un intrus. Copilul il respinge si asta produce o tensiune fa-
miliala adesea greu de gestionat. 

Este bine sa tii seama de faptul ca la aceasta varsta, copilul nu are nevoie de un controlor, ci de 
un parinte dispus sa-l asculte si sa-l ajute, dar mai ales sa-i inteleaga dorintele, temerile, pla-
nurile.

„Nu mai scriu referatul, il iau de pe net!” 

De ce iau copiii referate de pe net in loc sa le scrie ei insisi? 
De lene, ar spune unii dintre adulti, considerand ca interesul copiilor pentru ceea ce au de facut la 

scoala este foarte scazut. 

Dimpotriva, multi copii acorda mare atentie unor teme sau proiecte, se documenteaza, pot fi Dimpotriva, multi copii acorda mare atentie unor teme sau proiecte, se documenteaza, pot fi 
foarte ingeniosi sau creativi, se sfatuiesc si constituie grupuri de lucru. In anumite situatii insa, 
copiii se simt descurajati, crezand ca orice idee ar avea, va fi banala in comparatie cu ce exista 
deja pe net. In loc sa faca o fotografie care necesita multa atentie si munca, vor prefera sa 
gaseasca pe internet una facuta de un mare fotograf. 

IV.2. File – Calculatorul si scoala
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In fata acestei aparente concurente de netrecut, copiii au nevoie de ajutor din partea adultilor. 

Acestia trebuie sa le incurajeze creativitatea si originalitatea, preferand si apreciind o varianta im-

perfecta realizata de copil fata de una perfecta copiata de pe net. 

Calculatorul poate deveni un partener al invatarii, daca stim sa il folosim astfel. Multe materii 
care par complicate in clasa pot fi mai usor intelese cu ajutorul produselor educationale dedicate 

copiilor. Folosind calculatorul in invatare, copilul are avantajul de a vizualiza procese si fenomene 

despre care primeste doar informatii teoretice sau de a intelege utilitatea practica a materiilor pe 

care le studiaza. In acest fel, copilul intelege ca un calculator nu inseamna doar relaxare, ci il 

poate ajuta intr-un mod real. 
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IV.3. Help – Ce probleme apar

1. In familie sau cu calculatorul? 
Timpul petrecut la calculator este din ce in ce mai mare in raport cu cel acordat altor activitati sau 
familiei. Cu cat timpul petrecut in fata calculatorului creste, cu atat parintii devin mai ingrijorati 
si chiar isi exprima o opozitie fata de el. 

De ce prefera copilul sa stea in fata computerului si nu cu familia?
• Sa privim si din perspectiva copilului. Cum a ajuns el in fata calculatorului? Mai intai, el 
   doreste sa faca tot felul de lucruri impreuna cu parintii.   doreste sa faca tot felul de lucruri impreuna cu parintii. Acestia uneori pot fi disponibili, alteori  
   nu. Copilul descopera in calculator un partener tot timpul disponibil si fascinant. Pe masura ce se  
   joaca, descopera ca ii place sa aiba un timp doar al lui si o activitate diferite de ale celorlalti   
   membri ai familiei. 

• Jocul ii permite copilului sa isi construiasca identitatea. Personajele sale devin niste modele    
   (razboinicul, inteleptul, vrajitorul), care la fel ca alte personaje din carti, Robinson Crusoe,   
   Robin Hood, Regele Arthur, sunt niste imagini amplificate ale dorintelor tuturor.

FFamilia poate propune copilului si alte activitati pe care sa le desfasoare impreuna: iesit in parc 
la joaca, mers in excursie, picnic, mers la cumparaturi sau treburi prin casa. La fel de important 
este ca cei din familie sa manifeste interes fata de jocul copilului pe calculator si chiar sa se im-
plice sa il cunoasca si sa il joace impreuna cu el.
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2. Temele sau jocul pe calculator?  

Cele mai multe probleme apar datorita faptului ca scoala si temele devin secundare in raport cu 

timpul petrecut la calculator:

• Copilul nu poate inca mentine un echilibru intre ceea ce are de facut si ceea ce ii place si atunci  

   dilata cu usurinta timpul acordat jocului in defavoarea temelor. „Mai stau inca putin!”, „Ma apuc  

   mai incolo, cand termin jocul.”, „Nu pot sa ma opresc acum.”. 

•• Ceea ce ii pune pe parinti intr-o pozitie de conflict este hotararea lor ferma de a se opune 
   jocului, de a-l critica si de a-l interzice. Copilul simte nevoia sa protejeze ceea ce a construit, sa  

   nu lase « noua » lui lume sa fie distrusa atat de usor. O solutie posibila ar fi acceptarea jocului    
   pe computer ca parte a preocuparilor copilului, in masura in care temele si scoala sunt 

   prioritatea.

suntparinte.ro 33

http://www.suntparinte.ro/ghid-pentru-parinti-calculatorul-in-educatia-copilului#trimite-ghid


3. Pedeapsa sau recompensa   
Parintii sunt cei care ofera copilului calculatorul drept recompensa, initial considerand ca este un 
obiect care nu ii poate lipsi. Pe masura ce observa dificultatea cu care il iau pe copil de langa cal-
culator, incep sa utilizeze calculatorul ca una dintre cele mai eficiente pedepse:

• Acest sistem de recompensa si pedeapsa este folosit cu succes la copiii mici. Parintii considera  
   ca pot pastra acest sistem in continuare. Dar, la varste mai mari, copiii pot intelege anumite 
   lucruri si le pot evalua, au anumite interese care ii determina sa nu mai reactioneze fata de 
   recompensa si pedeapsa asa cum o faceau cand erau mici. 

• Folosirea computerului ca recompensa sau pedeapsa creste foarte mult miza si importanta 
   calculatorului in familie. Intreaga familie devine un grup dependent de calculator in care fiecare  
   are cate o pozitie contrara, contribuind astfel la consolidarea conflictului.

• Odata ajunsi in acest punct, membrii familiei se afla intr-un punct critic in care nu mai exista  
   comunicare sau negociere, ci doar conflict si multa incarcatura emotionala.
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4. Necunoscutul, un pericol?   
Cand copilul vorbeste cu cineva pe internet, cunoaste un personaj, si nu o persoana din reali-
tate. Stie despre el ceea ce spune, cum se prezinta, dar nu stie cine este in realitate. 

Parintii isi imagineaza ca fiul sau fiica lor ar putea vorbi cu adolescenti mult mai mari ca ei, dar si 
cu adulti care ar putea sa ii determine sa gandeasca altfel, sa incalce anumite principii si valori, sa 
se opuna celor transmise de catre proprii lor parinti. 

Cand acest lucru se intampla, este o altfel de „fuga de acasa”, in care copilul ramane acasa, dar 
el nu mai pare a fi cel pe care il cunosc parintii. „De cand sta pe internet, copilul nostru a devenit 
de nerecunoscut. Este cu totul altul”.

Cu toate acestea, parintii pot incerca sa inteleaga ce se intampla si cu mult tact pot deschide 
discutii despre aceste subiecte. Este drept ca relatia lor cu copiii trebuie sa fie suficient de apro-
piata si ei insisi sa poata vorbi despre pericole, moduri de a le evita, fara sa devina prea intruzivi, 
impacientati sau excesiv de permisivi.
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IV.4. Delete – Calculatorul si secretele
La aceasta varsta copilul capata obiceiul de a ascunde ceea ce face la calculator, cu cine vorbeste, 
ce se joaca. 
Parintii pot deveni indignati de aceasta tentativa si adesea sunt suspiciosi, cerand copilului sa le 
arate ce facea. Ajung sa „spioneze” ceea ce face si sa incerce sa-i demonstreze ca aveau dreptate 
cand banuiau ca ascunde ceva. 

Acest comportament determina din partea copilului o reactie de aparare, cautand strategii pentru Acest comportament determina din partea copilului o reactie de aparare, cautand strategii pentru 
a proteja ceea ce face. Astfel, doreste sa inchida usa la camera sa, inchide calculatorul cand intra 
cineva, incheie brusc o conversatie sau schimba vorba. 

De ce simte nevoia copilul sa se ascunda?
• la aceasta varsta apare nevoia de intimitate, de a avea ceva doar pentru el
• datorita conflictului intre ceea ce ii place si ceea ce are voie
• pentru a nu-i supara pe parinti si pentru a incerca sa le respecte interdictia 
•• calculatorul este un loc unde copilul depoziteaza trairile sale: nemultumiri, frustrare, 
   agresivitate, sexualitate.

Solutia acestei situatii consta intr-o comunicare deschisa cu preadolescentul tau. Il poti intreba cu 
ce anume isi ocupa timpul pe internet sau ii poti cere sa iti explice cum functioneaza retelele so-
ciale in care si-a creat cont, multumindu-te cu ceea ce iti povesteste si acordandu-i incredere in 
alegerile pe care le face.
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V.1. Avatar - Calculatorul ca un partener
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De ce petrec adolescentii timpul in fata computerului?

1. Toate schimbarile care apar la varsta adolescentei determina aparitia nevoii de a gasi un 
    refugiu. Mediul exterior si familia impun din ce in ce mai multe reguli si restrictii. Adolescentul  
    cauta o iesire unde sa se poata gasi pe sine insusi, sa se poata construi ca identitate si imagine,   

    sa poata descoperi raspunsuri si sa isi poata formula propriile teorii si conceptii. 

2.2. Adesea, adolescentii se confrunta cu nemultumirea fata de propria lor infatisare, nu isi gasesc   
    prieteni care sa ii accepte sau cu care sa aiba lucruri in comun, se simt exclusi. Calculatorul le     

    ofera o lume unde pot atinge anumite idealuri, unde pot deveni ceea ce isi doresc si pot avea      

    ceea ce nu au in viata reala.

V. LICEAL: “In momentul in care ajung acasa 
dau drumul la calculator. Acolo este lumea mea.”
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3. Jocurile pe calculator capata o importanta crescuta daca alte interactiuni nu exista sau sunt     
    supuse esecului. Despartirea de colegii din scoala generala si intrarea la liceu presupune 
    integrarea intr-un grup nou. Calculatorul este o veriga intermediara intre o lume veche de care  

    inca nu s-a separat si lumea noua in care nu indrazneste inca sa intre. 

4. Invatarea prin joc. Desi majoritatea adolescentilor nu s-ar gandi sa utilizeze calculatorul in 

    invatare, acesta se poate dovedi un instrument util in aceasta privinta.     invatare, acesta se poate dovedi un instrument util in aceasta privinta. Produsele educationale    
    insotite de animatii, care presupun interactivitate si care prezinta materia incepand cu cele mai  

    simple notiuni si continuand cu cele mai complexe, pot fi de ajutor liceenilor.
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Ce presupune jocul video:
1. Persoana –personaj: a fi singur si a fi impreuna cu jucatori virtuali. Avem doua realitati ori de cate 
ori suntem in situatia de a vorbi cu altii prin intermediul calculatorului. Pe de o parte, jucatorul este 
singur in fata monitorului, iar pe de alta parte comunica cu cei care joaca si ei. Nu ii cunoaste, nu stie 
cine sunt, nu stie nimic real despre ei. Ar fi mai corect sa spunem ca personajul lui comunica cu 
personajele celorlalti. 

2.2. Jocul ca o scena: a juca nu inseamna a sta si a privi ecranul, ci presupune o serie ampla de actiuni, 
foarte diferite de cele pe care le executam in timpul jocurilor clasice. Intre aceste actiuni, sunt multe 
legate de procesarea informatiei, de citirea unor meniuri, de luarea unor decizii, de gasirea unor 
strategii, de o abilitate manuala absolut necesara in anumite jocuri. 

3. Jocul ca un secret: uneori copiii se intrerup din joc atunci cand apare un adult; adesea sustin ca nu 
s-au jucat un anumit joc, atunci cand sunt intrebati; adolescentii ascund adesea fata de parinti ce 
jocuri joaca pe calculator. A ascunde se poate lega fie de un sentiment de rusine, de o intimitate 
incalcata de celalalt, de protejarea unui continut foarte personal sau de o interdictie. incalcata de celalalt, de protejarea unui continut foarte personal sau de o interdictie. 

4. Jocul mobilizeaza trairi intense. Identificarea cu personajul jucat, interactiunea cu personajul jucat 
de celalalt copil, duce la cresterea intensitatii sentimentelor si exprimarii lor. Copiii rad, tipa, se 
emotioneaza, se enerveaza, isi schimba rolurile, modifica scenariul initial in functie de evolutia jocului. 
Sa fie oare protejarea acestor sentimente motivul pentru care copiii ascund ce jucau?

5.5. Jocul ca relatie. Ca orice alianta, jocul are o parte doar a partenerilor lor, ascunsa celor din afara. 
Copiii isi spun adesea secrete si chiar prezinta ca secrete lucruri pe care ulterior le spun si celorlalti. 
Pare o dovada de prietenie sa ai un secret cu cineva, o dovada a increderii, dar si un mod de a testa 
discretia celuilalt. In cazul adolescentilor, fenomenul este mult mai raspandit. Ei ascund de parinti tot 
felul de lucruri si fac lucruri despre care stiu ca sunt interzise. Acest lucru se aplica si jocurilor. Si in 
cazul lor este vorba despre o alianta si despre a exclude alte persoane din lumea lor.



V.2. Facebook – Ce faci in seara asta?
Ce este Facebook? Un loc de intalnire, o ocazie de a oferi celorlalti o prezentare pe care fiecare 
si-o poate face cum doreste, cu pozele in care arata cum ii place, cu insusirile pe care le considera 
cele mai de pret, cu dorintele si planurile sale. Pare locul ideal de gasire a prietenilor, de formare 
a unui grup de prieteni sau de initiere a unei relatii de iubire. 

AdmiAdmiratie, respingere, acceptare, provocare, atractie, alianta, toate acestea sunt nevoi si 
dorinte care isi gasesc o modalitate de a fi exprimate si de a fi transmise celorlalti pentru a vedea 
cum le primesc. Facebook este o modalitate de a primi un compliment sau un refuz fara a fi nevoit 
sa il confrunti in mod direct, este un teren care pregateste viitoarele relatii reale. 

V.3. Find – Ce cauta adolescentii?
A face parte dintr-un grup presupune renuntarea la anumite obiceiuri personale si adoptarea celor 
comune tuturor. Acest lucru produce frustrare si adolescentii ajung mereu in postura de a alege 
intre a accepta sa impartaseasca cu altul/altii intr-un un grup si a ramane singuri si independenti. 
Acest lucru se intampla pentru ca este perioada in care se face trecerea de la a se supune 
normelor familiei de origine si a-si construi propriul cuplu si grup de prieteni. 

Ce cauta adolescentii pe internet?
• Cauta un mod propriu de a intra in relatie cu ceilalti
•• Cauta sa experimenteze diferite situatii si trairi
• Cauta o recunoastere si o apreciere a calitatilor si capacitatilor lor
• Cauta sa ii descopere pe ceilalti dincolo de aparente
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V.4. Help – Ce probleme apar?
1. Vulnerabilitatea in fata realitatii 
Desi adolescentul poate face distinctia intre lumea reala si cea fantastica, pentru aceasta trecere Desi adolescentul poate face distinctia intre lumea reala si cea fantastica, pentru aceasta trecere 
este necesar un timp si un efort pe care adesea nu le are. Poate ramane prins in povestea jocului, 
din care cu greu sa mai reia contactul cu realitatea. O data iesit din joc, ii este dificil sa raspunda 
cerintelor reale ale celor din jur (familie, scoala). Mai mult, incepe sa desconsidere aceste cerinte, 
care i se par inutile sau plictisitoare. Aceasta dificultate poate deveni majora, realitatea ocupand 
din ce in ce mai putin loc in spatiul intern al copilului, producand retragerea lui din social. 

“Este in lumea lui.”, „Nu il mai intereseaza nimic altceva!”, „Nu se mai ingrijeste, nu mai “Este in lumea lui.”, „Nu il mai intereseaza nimic altceva!”, „Nu se mai ingrijeste, nu mai 
mananca, nu mai doarme.”, Crede ca toti din jurul lui sunt impotriva lui.”. 

Aceasta ingrijorare este cat se poate de reala si parintii au toate motivele sa ceara ajutor de spe-
cialitate pentru a intelege ce anume se intampla cu copilul.

2. Conflictul cu familia
• La aceasta varsta, conflictul cu parintii poate ajunge la intensitate maxima. Adolescentul este  
   revoltat si se simte exclus, respins, renegat de propria lui familie. Apar reprosuri permanente,   
   nemultumiri, amenintari, razbunari, iar in unele cazuri chiar utilizarea violentei. 

• • Desi aparent calculatorul este obiectul acestor dispute, de fapt el nu este decat materializarea  
   unei suferinte familiale care exista de multa vreme si care nu este constienta, deci nu poate fi    
   exprimata si inteleasa. Ea exista sub forma acestor reziduuri care produc contextul unei crize,    
   uneori dusa la extrem prin fuga, tentativa de suicid, agresivitate sau conduite anti-sociale.

suntparinte.ro 41

http://www.suntparinte.ro/ghid-pentru-parinti-calculatorul-in-educatia-copilului#trimite-ghid


3. Tabu-ul sexualitatii
• Alta temere majora a parintilor sunt pericolele legate de modul in care iau contact cu 
  sexualitatea. Toate familiile au opinii, atitudini, imagini despre permis si interzis in sexualitate,     
  despre a te proteja si despre riscuri. 

• Atunci cand parintii isi dau seama ca este prea tarziu pentru a initia discutia pe tema educatiei   
   sexuale, se ingrijoreaza ca adolescentul sa nu fie deja angajat in relatii care sa-i dauneze. 
  “Singurul lucru la care tin este sa nu pateasca ceva rau.”, „Este vina noastra ca nu i-am vorbit   “Singurul lucru la care tin este sa nu pateasca ceva rau.”, „Este vina noastra ca nu i-am vorbit     
   mai devreme despre aceste pericole.”, „Poate face lucruri pe care sa le regrete toata viata.”. 

• De aceea, pentru a evita aceasta situatie, incearca sa abordezi subiectul educatiei sexuale cand  
   inca nu este prea tarziu. 

4. Pornografia
Contactul direct cu forme de perversiune sexuala, menite sa atraga, sa ofere noutate pun adoles-
centul intr-o confuzie in ceea ce priveste reprezentarile pe care si le facuse despre actul sexual. 
La limita, copiii si adolescentii pot incerca anumite practici, pentru a experimenta sau a beneficia 
de o placere pe care aceste materiale o promit.

Atunci cand isi surprind copiii in fata acestor scene, parintii reactioneaza adesea impulsiv, facand 
copilul sa se simta vinovat si anormal, ca si cand ar face ceva ce nimeni altcineva nu face. Aceste 
experiente pot fi folosite pentru a lasa adolescentului posibilitatea sa exprime in cuvinte ceea ce 
simte, crede, isi imagineaza, cu condita ca parintii sa poata la randul lor sa treaca de reactia ini-
tiala de furie, teama sau repulsie.
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V.5. Close – Conflict si interdictie
Calculatorul constituie principalul conflict intre adolescent si parinti intrucat singura pozitie fata 
de el a parintilor este interdictia.

Ne intrebam insa care este natura acestui conflict? Ce isi disputa de fapt? 

• Sfidarea autoritatii – parintii simt ca adolescentul pune la indoiala deciziile si principiile lor, cu   
   alte cuvinte propria lor experienta pe care ei o folosesc in educatia lui. Astfel, ei percep 
   calculatorul ca un rival in exercitarea autoritatii, influenta pe care o are asupra copilului intra     
   intr-o competitie directa cu drepturile lor de parinti. Apare o lupta deschisa in care fac tot 
   posibilul sa elimine calculatorul din viata copilului.    posibilul sa elimine calculatorul din viata copilului. 

• Deplasarea conflictului de la sursa lui de origine – adesea conflictul din cuplul parental sau          
   dintre frati, tensiunile provocate de un eveniment care afecteaza membrii familiei sunt 
   deplasate asupra adolescentului ca un tap ispasitor. El si relatia lui cu calculatorul devin 
   portavocea conflictului si cauza acestuia. In fapt, este vorba despre o suferinta despre care nu  
   se poate vorbi, si care se muta de la un membru al familiei la celalalt provocand neintelegeri,   
   discutii si reprosuri.

•• Teama de pierdere – dorinta adolescentului de a fi independent si de a alege dupa cum vrea el     
   este resimtita de parinti ca un atac la incercarea lor de a-i fi oferit un model si ca o tentativa de  
   a se indeparta si de a respinge ceea ce ei i-au transmis. Aceste trairi creeaza parintilor senzatia   
   ca isi pierd copilul, ca educatia pe care i-au dat-o a fost inutila, ca nu au reusit sa il tina langa ei  
   sau ca nu au fost „parinti buni”.
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V.6. Save/Safe – Este in pericol copilul?
Pericolul cel mai mare nu este reprezentat de obiectul in sine pe care il denumim calculator si nici de 
timpul pe care il petrece in fata lui copilul, ci de absenta accesului parintilor la ceea ce reprezinta 
pentru copil calculatorul. 

1. Dependenta de calculator
Adesea parintii acuza o dependenta de calculator sau de jocuri a copilului sau adolescentului. Ceea ce 
inteleg ei prin dependenta este timpul mare petrecut la calculator si neglijarea altor activitati. 
De asemenea, perioadele cand copilul nu poate avea acces la calculator si devine nerabdatoDe asemenea, perioadele cand copilul nu poate avea acces la calculator si devine nerabdator, frustrat, 
nu-si gaseste nimic altceva de facut sunt asociate cu manifestarile de sevraj din situatiile de 
dependenta de droguri. 

Totusi trebuie sa facem diferenta intre aceste manifestari si sa nu cadem in capcana unui 
diagnostic foarte dur sau a unui prognostic defavorabil. 

Dificultatile apar atunci cand lumea virtuala ajunge sa se confunde cu lumea reala.Dificultatile apar atunci cand lumea virtuala ajunge sa se confunde cu lumea reala. Atunci frustrarea 
din lumea reala nu poate fi gestionata nici de adolescent si nici de familia sa, iar calculatorul devine 
un refugiu. 

Prin joc, adolescentul sau copilul isi poate exprima propriile trairi traumatice: moartea, boala, 
neputinta, violenta. In lumea reala, copilul nu stie ce sa faca cu ele. In jocul pe calculator le repeta 
intr-o alta forma pentru a intelege cum si de ce ele se intampla. Doar ca repetitia in joc, fara a fi 
insotita de o punere in cuinsotita de o punere in cuvinte nu poate da un sens, ci doar reproduce la nesfarsit aceleasi traume 
deghizate in forma diferitelor scene.
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2. Cand cer parintii ajutor specializat?

• Initial parintii cer ajutor pentru copil si cer psihologului sa il determine sa renunte sau sa ii   

   invete pe ei cum sa il opreasca. Cu toate acestea, vorbind despre ceea ce se intampla in familie,  

   ajung repede sa isi dea seama ca nu este vorba de o „boala” a copilului, ci de o situatie in care     

   este implicata intreaga familie. Copilul si „dependenta” lui de calculator este un simptom ce   

   vorbeste despre suferinta si tensiunea intregii familii. 

•• Atunci cand parintii nu se mai pot mandri cu copilul lor si incepe sa le fie rusine, cer ajutor.        

   Atunci cand nu ii mai pot gasi nicio calitate, cand nu mai sunt de acord cu nimic din ceea ce   

   face, traiesc o stare de disperare in care doresc ca acest copil sa revina la ceea ce si-ar fi dorit   

   ei. 

Terapia de familie ii ajuta pe cei implicati in problema sa gaseasca raspunsuri la intrebari precum: 

„Ce ne spune acest simptom?” „De ce a ales copilul aceasta varianta?” „Cine sunt personajele 
din jocul lui in lumea reala?”.
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Anca Munteanu si Cristina Calarasanu sunt membri fondatori ai Asociatiei Romane de Psihanaliza 
de Legaturilor de Grup si Familie “Enrique Pichon Riviere” (ERP). Impreuna formeaza una dintre 

primele echipe de analisti ce lucreaza impreuna in terapie familiala psihanalitica, propunand 

familiei o abordare terapeutica din perspectiva legaturilor care se construiesc in interiorul ei si sunt 

in suferinta in anumite situatii.

Anca Munteanu este absolventa a Facultatii de Psihologie, Sociologie si 
Pedagogie din cadrul Universitatii Bucuresti si s-a format in psihanaliza 

copilului si in terapie psihanalitica familiala in cadrul Apsylien (Association 

de la Psychanalyse des Liens), Lyon, Franta. Lucreaza din 2002 cu copiii si 

familiile acestora in diferite contexte, institutionale sau individuale, este 

colaboratoare a multor site-uri de specialitate si autoare a numeroase 

articole pentru parinti. Ii puteti scrie pe adresa cpap.anca@gmail.com

VI. AUTORI
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Cristina Calarasanu este absolventa a Facultatii de Psihologie si Stiintele Edu-
catiei din cadrul Universitatii Bucuresti si s-a format in psihodrama clasica si in 

terapie psihanalitica familiala in cadrul Apsylien (Association de la Psychanalyse 

des Liens), Lyon, Franta. Lucreaza cu grupuri de copii din gradinite, cu grupuri 

terapeutice pentru scolari si adolescenti, dar si cu familii. Este colaboratoare a 

multor site-uri de specialitate si autoare a numeroase articole pentru parinti. Ii 

puteti scrie pe adresa cpap.copiisiparinti@gmail.com

Incepand din 2005 au coordonat impreuna proiecte precum « Cu copilul la psiholog », « Copilul in fami-
lie », « Adolescentul azi », « Atelierul de joaca » etc.
Mai multe informatii despre activitatea acestora puteti gasi pe situl www.psihanaliza-de-familie.com 
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Cristian China-Birta - chinezu.eu
Cristian China-Birta – cunoscut in mediul online sub pseudonimul Chinezu’ – este 

de formatie jurnalist. Dupa cativa ani in presa, a trecut de partea cealalta a 

baricadei, la biroul de presa a Camerei Deputatilor. Pana sa-si faca firma lui de 

consultanta, a mai petrecut o perioada ca sef de cabinet al prefectului de 

Maramures. De la inceputul lui 2009, ChinezuMaramures. De la inceputul lui 2009, Chinezu’ a pasit in lumea antreprenoriatu-

lui online unde desfasoara acum mai multe proiecte, despre care puteti afla 

mai multe la el pe blog – chinezu.eu. Nu in ultimul rand, Chinezu’ este tatal 

(modern si conectat) lui Alexandru si al Marei.
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Acum ca ai ajuns la final, asteptam feedback-ul tau.

Spune-ne direct pe site cu care dintre informatiile 
prezentate esti sau nu esti de acord.

Despre ce aspecte ai dori mai multe informatii?

PPentru a deveni co-autor la articolele noastre viitoare si 

pentru a face cunoscute metodele tale si altor parinti, 

spune-ne cum ai abordat acest subiect in educatia copilului.

Daca ti-a placut acest material si esti interesat sa primesti 

cele mai noi informatii despre educatia copiilor, te invitam 

sa te inscrii pe SuntParinte.ro 

VII. FEEDBACK-UL TAU
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SuntParinte.ro este site-ul adresat parintilor preocupati de educatia copiilor lor.
Pas cu pas, parintii sunt indrumati sa completeze in familie educatia primita de copiii lor in cadrul 
scolii.

Multumim tuturor parintilor care ne-au impartasit din experienta lor si ne-au oferit pareri si sugestii, 
contribuind astfel la imbunatatirea acestui material.

SuntSuntParinte.ro iti ofera o gama completa de informatii actualizate despre principalele probleme 
legate de educatia copilului:
• discutii pe teme de interes legate de cresterea si educatia copiilor
• modalitati inedite prin care il poti invata concepte stiintifice sau ii poti dezvolta imaginatia 
   copilului tau
• locuri unde poti petrece timpul alaturi de el
• informatii despre activitatile extrascolare la care il poti inscrie
• grupuri de discutii unde poti intra in legatura cu profesorii sau invatatorul copilului tau.• grupuri de discutii unde poti intra in legatura cu profesorii sau invatatorul copilului tau.

Acest Ghid este un document gratuit. Cunosti parinti care ar avea nevoie de aceste informatii ? 
Le poti trimite acest material PDF in format original si integral, mentionand sursa: 
www.suntparinte.ro

Copyright © Intuitext 2010 
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