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          Fie că spunem internet, smartphone, tabletă, laptop sau alte gadgeturi, toate acestea au 
devenit în ultimii ani o modă la care trebuie să adere până și un copil de câțiva anișori, este 
un fel de ”trebuie să-l am”, altfel nu suntem în rând cu lumea, în pas cu modă. Într-adevăr, 
tehnologia modernă a înregistrat progrese însemnate și a contribuit în principal la ușurarea 
activităților de zi cu zi, a vieții. 

          Evoluția ei  poate fi considerată un triumf al inteligenței umane, un lucru pozitiv  
bineînțeles, dar ce ne facem când aceasta ajunge să fie mai importantă decât alte aspecte 
importante ale vieții și decât relațiile interumane? Ziua pe care Albert Einstein o prevăzuse cu 
ceva timp în urmă, se pare că s-a apropiat: „Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai 
importantă ca relațiile interumane. În lume va exista o generație de idioți.” – cuvintele 
izbitoare ale marelui fizician ne pun pe gânduri și ne obligă să ne analizăm dacă nu cumva și 
pentru noi tehnologia a devenit mai importantă. La o ieșire cu prietenii, la cinema, în parc, la 
restaurant, în timp ce așteptăm ceva, la o coadă la bancă, la cumpărături, pe stradă și chiar și 
acasă, telefonul și sursa de internet sunt aproape nelipsite. Fie că folosim aplicații de 
comunicare virtuală, fie că folosim mijloacele de divertisment și relaxare, gen jocuri, sau fie 
că folosim telefonul pentru a citi presa online, căsuța de e-mail sau diverse articole, pentru a 
face poze și a marca momentele postându-le apoi pe paginile de socializare, acordăm astfel o 
bună parte din timpul nostru mediului virtual, limitând socializarea directă și nu doar.  

            Utilizarea în exces a acestui mod de a trăi zilnic, are de asemenea și o serie de efecte 
nefaste asupra sănătății noastre. În urma unor cercetări efectuate, ca urmare a constatării unor 
modificări de comportament, mai ales în rândul copiilor, s-a stabilit că tehnologia modernă 
poate deveni un  dușman al omului atâta vreme cât este folosită necontrolat și mai ales de la 
vârste mici. Un nou diagnostic – autismul virtual- un tip de ”microb” ce infestează creierul 
copilului și duce la apariția unor dereglări de comportament, au dificultăți de învățare (nu 
doar învățarea școlară), de atenție, concentrare și de comunicare, sunt mai atrași de obiecte 
decât de oameni, nu reacționează la mișcări, atingere, sunete, chemări. Se mișcă greu, nu 
privesc spre interlocutor, sunt foarte concentrați asupra unui singur lucru, nu pot trece de la o 
situție la alta rămânând blocați și setați pe o situație anume, au prieteni imaginari, vorbesc 
singuri și din senin etc. Simptome destul de îngrijorătoare pe care le manifestă un copil ce 
petrece timp în exces și necontrolat de părinți pe aceste mijloace moderne. De asemenea s-a 
constatat o slăbire a creativității copiilor, o inhibare a neuronilor, slăbirea  comunicării dintre 
emisferele cerebrale,  gândirea înceată, întrucât specialiștii explică faptul că, în perioada 
copilăriei, creierul este în proces de formare, este imatur, sensibil şi vulnerabil. Specialiștii 
mai spun că din această cauză, copiii manifestă un soi de agresivitate nefondată, devin  
impulsivi și instabili din punct de vedere emoțional, „consumul” de timp virtual mai mult de 
2 ore pe zi cumulate,  pe o perioadă îndelungată, poate lăsa amprente asupra sănătății fizice şi 
psihice a copilului și nu doar. Efectele determinate de acest exces pot afecta de altfel și 
adulții, sănătatea fizică, pishică, relațiile interumane și calitatea vieții.  

       Petreceți timp de calitate cu cei dragi, bucurați-vă de prezența lor fizică, jucați-vă cu un 
animăluț, petreceți timp în natură, respirând  aer curat, admirând o priveliște și contemplând 
puterea naturii de renaște an de an și după fiecare furtună, mergeți la teatru, cinema, nu doar 
în mall-uri și la ”shopping”! Ocupați-le copiilor timpul cu activități diverse care să-i țină 
departe de lumea virtuală, făcându-le un program săptămânal de activități extrașcolare – 



activități la Clubul copiilor, socializare în parc cu alți copii, învățarea unui instrument 
muzical, activități sportive la Sala de sport a orașului, asigurați-vă ca are acasă culori, coli, 
acuarele, lipici, foarfece, o carte de colorat, un joc care se joacă alături de membrii familiei, 
pentru timpul ploios, când nu poate ieși afară. Un animăluț care să-i ofere iubire 
necondiționat  atunci când dvs., părinții, sunteți prea ocupați și nu în ultimul rând să nu treacă 
zi fără să petreceți timp în care să vă luați copilul în brațe și, pentru câteva minute, în liniștea 
casei, să stați și să-i ascultați gândurile, trăirile, nevoile, pentru că, să nu uităm, cea mai mare 
nevoie a unui copil este aceea pe care și poetul nostru Mihai Eminescu a spus-o cândva atât 
de frumos: ”Copilului nu aur, nu mătase, nu viaţă bună, ci iubire îi trebuie.” 

            
 


