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O practică, destul de confortabilă pentru părinţi, oferă copiilor (preşcolari şi şcolari mici) 
accesul extins (2-3 ore pe zi) la jocuri virtuale, pentru a le menţine interesul în zona de ,,securitate" a 
casei (familiei). 
 Captivaţi de jocurile virtuale, copiii înlocuiesc ocupaţiile reale cu interacţiunile virtuale, 
participând intens emoţional la jocurile virtuale. Dar, ceea ce pare a-i elibera pe părinţi din 
interacţiunea reală cu copiii reprezintă tocmai o ,,capcană virtuală" cu, ,,riscuri reale" de perturbare a 
atitudinilor socio-emoţionale la copii. Ataşamentele emoţionale ale copiilor în raport cu jocul virtual 
favorizează transferul replicilor, atitudinilor, valorilor emoţionale în lumea reală, cu relaţii reale. 

Se induce astfel un ,,surogat virtual" în educaţia emoţională a copiilor ceea ce trebuie să 
constituie pentru părinţi şi educatori un semnal de prudenţă şi control asupra jocului virtual al copiilor. 
Reproducem în mod ilustrativ dialogul de joc între doi băieţi de la grădiniţă de  grupa mare (Rv: 5 ani 
şi 8 luni: Rs: 5 ani şi 7 luni). 

Într-o şedinţă de consiliere în pereche, băieţii sunt puşi în situaţia reală de joc, cu jucării reale 
pentru construcţii ,,lego" . La începutul jocului ei construiesc în cooperare o casă, un garaj, o secţie de 
poliţie. Atitudinile de joc  sunt de comunicare, completare, interapreciere şi reglare de conduite. După 
primele 7 minute de joc cu  piesele reale, băieţii ,,devin personaje" din jocurile virtuale, binecunscute 
lor: Rafael şi Roblox. Redăm replicile şi atitudinile de joc pentru a ilustra transferul atitudinilor 
emoţionale din jocul virtual în mediul social real. 
,, - Îl ştii pe ăla cu moartea, cu coasa? Eu nu ştiu să-l chem. Ştiu că-ți dă una în faţă de eşti mort! 
 -Pui ,,bedgrag"  în faţă şi l-am chemat! 
 -Ştiu cum a făcut Rafael, că i-a dat viaţă. Arunca scheleţi, a distrus totul !  
 -Dar cum chemi creatura ? 
 Ăla care te atacă nu poţi să-l baţi, este prea repede! 
-Tu eşti monstrul, şi cum te chem ? 
-Faci ce construcţie vrei tu şi mă chemi! 
-Cum este comanda să vii ? 
-Dă-ţi ,,kipiventri"şi ,,truck" stai acolo! 
-Stai să intru în portal! 
-Cum te cheamă să-şi dau un T.P.! 
-Eu sunt Asia SIM. 
-Mă duc în ,,eder" mă teleportez! 
-Ţi-ai făcut portal, sau ce? 
-Au intrat zombii în portal şi m-au omorât deja! 
-Bine, dau T.P. să te salvez! 
-Mă duc pe lumea normală, sau....? 
-Intru pe portal, acolo e maşina mea! 
-Te rog să dai T.P. Gata! 
-Hai, teleportează-te mai repede! Eu mă duc la etajul 2, că aici sunt porci! 
-M-a aruncat în altă versiune, în lumea normală! 



-Am căzout în ,,eder" .Ederul este sub noi, nu ai nevoie de portal! 
-Enumeră comenzile: ,,kiper" ,,killer"! 
-Hai să facem o casă aici, să spargem un ,,spaner" şi punem astea ,,invizibile"! 
-Eu apăs butonul şi merg direct în lumea normală! 
-Te-ai dus fix în ,,eder" speriatule! 
-Acum ai un portal adevărat, aruncă-te în portal! Am câştigat, ne batem cu  zombi! 
-Nu mai merge portalul, s-a posedat, îl arunc în apă! 
-Aşa nu merge, hai să ieşim!"  

Deşi jocul băieţilor utilizează jucării reale, simbolistica jocului este transferată prin memorie şi 
reprezentare din jocurile virtuale, binecunoscute şi frecventate zilnic de către copii. Transferul ludic 
susţinut prin bucuria jocului şi identificarea cu eroii virtuali tind să preia locul jocurilor reale iar 
atitudinile emoţionale din jocurile virtuale şi replicile personajelor, cuceresc comunicarea şi limbajul 
oral în joc (fără discernământ critic).  

Noi nu negăm și nu ignorăm rolul instruirii copiilor  în spaţiul virtual, dar susţinem condiţii de 
învăţare dirijată şi prudenţă asupra impctului socio-emoţional la vârtele mici (preşcolari şi şcolari 
mici). 
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