
Sunt Parinte in era digitala. Cum ma descurc?



CUPRINS

II. PRESCOLAR: “Mami, ma lasi la calculator?”

I. START - Cine e calculatorul?

I.1. Search – Cum folosim calculatorul?
I.2. Options – Despre ce vorbim cu copilul?
I.3. Properties – Cum este copilul meu? Ce il intereseaza?

Intro: Tata 2.0 de fiu 2.0
Calculatorul in familie 

II.1. Play – Calculatorul ca o jucarie 
II.2. Drawing – Ce poate invata copilul?
II.3. Help -  Ce probleme apar?

III. PRIMAR: “Tati, ma ajuti?”

III.1. Tools – Calculatorul ca un instrument
III.2. Google – Ce vrei sa stii?
III.3. Help -  Ce probleme apar?
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IV. GIMNAZIAL: “Calculatorul este viata mea”

V. LICEAL: “In momentul in care ajung acasa 
dau drumul la calculator. Acolo sunt toti prietenii mei.
Acolo este lumea mea.”

VI. Autori

VII. Feedback-ul tau

VIII. Despre SuntParinte.ro

IV.1. Chat – Calculatorul ca modalitate de relatie
IV.2. File – Calculatorul si scoala
IV.3. Help -  Ce probleme apar?
IV.4. Folder – Calculatorul ca un jurnal
IV.5. Delete - Calculatorul si secretele

V.1. Avatar – Calculatorul ca un partener
V.2. Facebook – Ce faci in seara asta?
V.3. Find – Ce cauta adolescentii?
V.4. Help -  Ce probleme apar?
V.5. Close – Conflict si interdictie
V.6. Save/Safe – Este in pericol copilul?
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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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"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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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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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.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. 

suntparinte.ro 26

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


suntparinte.ro 28

"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.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.

suntparinte.ro 32

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


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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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 

VIII. DESPRE SUNTPARINTE.RO
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