
 

Atenţie părinţi 

Copiii care utilizează telefoane mobile şi tablete pot suferi grave BOLI 
mintale 

Dependenţă, obezitate, dezvoltare întârziată, agresivitate, tulburări de somn, boli 
mintale - sunt doar câteva dintre riscurile la care sunt supuşi copiii prin utilizarea 

tabletelor sau a telefoanelor mobile. 
Tot mai mulţi copii şi tineri sunt prinşi în capcana jocurilor pe calculator şi a navigării pe 

internet. 
În ultima vreme, tot mai mulţi copii şi tineri sunt tentaţi să acceseze reţelele de 

socializare. Mai grav este însă faptul că, multor minori, chiar părinţii sunt cei care le fac adrese 
pe reţele de socializare. Fenomenul este prezent încă de la vârste mici, principalul motiv fiind 
lipsa de comunicare dintre părinţi şi copii. Din această cauză, cei mici ajung la comunicarea on-
line, de regulă cu persoane pe care nu le cunosc, dar în faţa cărora îşi pot construi o identitate 
falsă. La adolescenţi, fenomenul a luat amploare, reţelele de socializare au înlocuit comunicarea 
directă, care permite exteriorizarea şi citirea emoţiilor de către interlocutor. 

Cum putem evita situaţiile dramatice 

* Este foarte important să îi impuneţi copilului nişte reguli, încă de la o vârstă 
fragedă şi mai ales în momentul în care îi cumpăraţi un telefon mobil.  

* În telefonul mobil, copilul trebuie să aibă doar programe şi jocuri care să îi 
dezvolte imaginaţia şi plăcerea pentru cunoaştere.  

* Pentru a feri copilul de site-urile cu caracter violent sau pornografic, puteţi folosi 
aplicația „Family Link” cu ajutorul caruia puteți stabili reguli de utilizare a mediului digital 
pentru copilul sau adolescentul dvs.  

* Mai mult decât atât, trebuie să îl încurajaţi să intensifice relaţia cu rudele, prietenii 
şi mediul înconjurător. Ieşiţi la plimbare, pe role sau cu bicicleta şi discutaţi cu el în permanenţă. 

Linku-rlei de mai jos ve-ți găsi soluții simple și practice în soluționarea problemelor 
https://hopediscovery.org/ro/video/parinti-isteti-8-tehnologia/ 
https://siguronline.md/rom/parintii/informatii-si-sfaturi/siguranta-online-a-copilului-in-

patru-pasi 
 

"Comunicarea se învaţă, nu e ceva cu care ne naştem. Ştiu, e greu ca 
părinte să îţi sfătuieşti copilul cum să relaţioneze, dacă el nici măcar cu tine nu 
vorbeşte. Dar e mult mai benefic să ceri ajutor, decât să ignori problema" 
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