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 Invazia Copiilor Ecranului 17

UNU

INVAZIA COPIILOR 
ECRANULUI

PIERDUT ÎN MATRICE
Cu aproape zece ani în urmă, am avut parte de momen-

tul meu de tipul „Houston, avem o problemă”. Sigur, văzusem 
primele semne deconcertante de avertisment cu ani în urmă, 
în Grecia, dar în 2007 încă mă bucuram de o binecuvântată 
ignoranță în ce privește gravitatea problemei; nu înțelesesem 
încă întru totul cât de periculoase neurologic și generatoare de 
dependență ar putea să fie pentru copii ecranele strălucitoare 
și hipnotice.

Toate astea s-au schimbat în acel an, într-o după-amia-
ză răcoroasă de octombrie. Credeam că știu multe despre 
dependență – la urma urmei, am predat materia la o mare uni-
versitate, am fost profesor de neuroștiințe la nivel de doctorat și 
m-am specializat în tratarea dependenței în practica mea clinică. 
Așa că văzusem toate nuanțele dependenței – sau așa credeam.

Credeam și că am văzut totul în ceea ce privește lucrul 
cu tinerii. Ca specialist pe probleme de sănătate mentală la un 
liceu din apropiere, am tratat sute de adolescenți; am văzut 
copii abuzați sexual, elevi dependenți de droguri, adolescenți 
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162 Copiii și ecranele luminoase

ȘA SE

TULBURĂRILE CLINICE 
ȘI EFECTUL DE COPII 

AI ECRANULUI

Acum câțiva ani lucram cu un tânăr pe nume „Robert” 
care avea sindromul Asperger – o tulburare de dezvoltare con-
siderată la limita funcțională a spectrului autist. Robert era 
din sud, dar se mutase în nord pentru a locui cu simpatica lui 
bunică în urma morții neașteptate a mamei sale, când el avea 
treisprezece ani.

Când l-am întâlnit, era un băiat de șaisprezece ani, delicat 
și cu abilități interpersonale foarte slabe – de exemplu, nu stabi-
lea contact vizual și nu avea nicio idee despre cum să se impli-
ce într-o conversație. Avea și unele comportamente bizare care 
nu îl ajutau să se adapteze la școală: ducea cu el o maimuță de 
pluș și, uneori, se băga sub bancă și refuza să se miște. Și mai 
era un lucru: Robert era un dependent de jocuri scăpat de sub 
control, consumat întru totul de seria Final Fantasy.

Avea un Game Boy pe care se juca întruna la școală și 
acasă avea un calculator pe care se juca din momentul în care 
venea de la școală până când adormea – ceea ce se întâmpla 
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222 Copiii și ecranele luminoase

NOUĂ

DIRECT 
DE PE PRIMA PAGINĂ

CAZURI REALE DE VIOLENȚĂ INFLUENȚATĂ 
DE JOCURILE PE CALCULATOR*

DANIEL PETRIC ȘI-A UCIS MAMA ȘI ȘI-A ÎMPUȘCAT TATĂL PENTRU 
CĂ NU L-AU LĂSAT SĂ JOACE HALO 3, SUSȚIN PROCURORII

Wellington, Ohio, este un orășel american obișnuit; demo-
dat și pitoresc, se situează la aproximativ 50 de minute sud-vest 
de Cleveland. Cu puțin sub 5000 de locuitori, Wellington este 
un vestigiu al unei Americi care dispare rapid: un oraș mic în 
care toată lumea cunoaște pe toată lumea.

Dar în 2007, somnorosul Wellington a ajuns la știrile 
naționale. A devenit punctul central în dezbaterea despre jocuri-
le violente din cauza lui Dan Petric, un băiat de șaisprezece ani 
din Wellington care, inexplicabil, și-a împușcat ambii părinții. 
Mama a murit, dat tatăl a supraviețuit după un glonț în cap.

* Titlurile din acest capitol sunt titluri reale din diverse ziare sau reviste. 
Expunerile din acest capitol au fost scrise de autor folosind știrile respective 
ca sursă principală. (N.a.)
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336 Copiii și ecranele luminoase

A NE X Ă

ARE COPILUL MEU 
O PROBLEMĂ DE DEPENDENȚĂ 

DE ECRAN SAU DE TEHNOLOGIE?

Semne la care să fiți atenți:
• Rămâne copilul treaz până la ore din ce în ce mai târzii pen-
tru a sta la calculator?
• Devine agitat, anxios sau furios dacă i-a fost luat dispozitivul?
• Îi afectează utilizarea tehnologiei negativ temele, viața de fa-
milie sau alte activități și interese?
• Dă semne că îi este greu să-și scoată din minte imageria 
virtuală?
• Sunt prezente imagini virtuale în visele copilului?
• Își ascunde de dumneavoastră dispozitivele sau modul în 
care folosește ecranul?
• Pare că îi este greu să-și regleze emoțiile (ceea ce se mai 
numește și „disregulare afectivă”)?
• Pare mai apatic și pare că se plictisește mai repede?
• Pare permanent obosit, dar și activat („obosit, dar în priză”)?
• Se plâng profesorii că adoarme la școală?

Oricare simptom sau comportament sau orice combinație 
de simptom sau comportament din lista de mai sus ar putea 
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