
Noile forme de divertisment – jocurile și tehnologia 
 

Jocurile video 

Pe computer sau pe consolă, on-line sau 

individuale, jocurile video au devenit 

un fenomen global, o cultură aparte, dar și 

o industrie foarte profitabilă. Copiii sunt, de 

cele mai multe ori, publicul-țintă al jocurilor 

video pentru că au suficient timp liber și sunt 

mult mai înclinați să învețe și să se distreze prin 

jocuri. 

Jocurile video au succes dacă sunt 

suficient de originale, accesibile ca preț și 

tehnologie, și stimulează curiozitatea, interesul 

și competitivitatea jucătorilor. Din aceste 

motive, industria jocurilor video se adaptează 

mereu pentru a crea jocuri noi și experiențe noi, 

în speranța că va vinde mai mult. Companiile 

producătoare de jocuri profită de curiozitatea 

specifică a copiilor, precum și de faptul că 

aceștia se plictisesc ușor, pentru a lansa jocuri 

pe etape/episoade sau „parțial gratuite”, dar care trebuie cumpărate separat pentru a beneficia de 

„experiența completă”. Alte elemente pe care se sprijină strategia de vânzări a marilor producători 

de jocuri sunt spiritul de competiție al jucătorilor, care vor să câștige sau să completeze toate 

etapele (nivelurile), precum și popularitatea de care se bucură copiii în grupul lor, datorită deținerii 

jocului și a cunoștințelor legate de acesta. 

Gândire și comportament 

În funcție de interesele producătorului, jocurile video pot fi folosite inclusiv ca propagandă. 

Caracterul competitiv sau violent al jocului poate induce o atitudine de „noi împotriva lor”, ceea 

ce alimentează atitudini naționaliste sau xenofobe. În funcție de tema jocului și de atenția acordată 

detaliilor, unele jocuri pot „rescrie istoria”, prezentând abordări distorsionate asupra trecutului. 

Astfel, unele jocuri de strategie sau cu tematică de război pot oferi posibilitatea de a „schimba 

deznodământul” trecutului, punând jucătorul în rolul naziștilor în cel de-al Doilea Război Mondial 

sau în postura teroriștilor care urmăresc să provoace un atentat. 

Simulatorul de război sau de violență armată îl poate face pe jucător să nu mai 

conștientizeze consecințele reale (pierderea de vieți omenești) ale acțiunii simulate. În plus, 

pasiunea unora pentru jocuri de tip simulator de război poate fi folosită ca instrument de 

propagandă și recrutare atât de către unele state, cât și de către grupări teroriste. 

O parte dintre copii nu mai participă la sporturi de echipă, ci joacă jocuri de simulare a 

sporturilor (jocuri de fotbal, baschet etc.), ceea ce îi expune, pe lângă lipsa mișcării fizice, 

la izolare socială. Astfel, ei nu mai beneficiază de avantajele sociale și psihologice ale interacțiunii 

directe cu alți copii. Chiar dacă aceste jocuri sunt jucate „în rețea” sau pe internet, cu adversari 



reali, intermedierea computerului face interacțiunea ineficientă, creierul nefăcând diferența 

dintre un adversar uman și unul artificial. 

Jocurile video și sănătatea 

Peste 60% din populația globului 

poartă ochelari sau lentile de contact, 

impactul ecranelor fiind o cauză 

agravantă. 

Privitul îndelungat în 

ecrane afectează și somnul, creierul 

„uitând” că s-a întunecat afară. 

Alte probleme de sănătate 

determinate de folosirea îndelungată a 

tehnologiei de tip laptop, telefon, 

tabletă sunt poziția defectuoasă a 

coloanei și încordarea mușchilor 

pentru perioade prelungite de timp, 

precum și faptul că jucătorii stau 

așezați și aproape nemișcați ore întregi. Lipsa mișcării este o problemă din ce în ce mai serioasă, 

nu doar pentru copii, ci și pentru adulți, putând duce la obezitate, probleme ale musculaturii și ale 

scheletului și, în general, la deteriorarea sănătății. 

Există și consecințe pozitive? 

Popularitatea jocurilor video le-a transformat, dintr-un mijloc de divertisment și un hobby, 

într-o veritabilă „cultură”. În unele țări, din ce în ce mai mult, jocurile video sunt studiate în 

facultăți și institute de cercetare, pentru că pot ajuta la descoperirea modului în care creierul uman 

gândește, procesează reflexe și chiar se dezvoltă pe durata copilăriei și după aceea. 

Într-o lume în continuă schimbare, o bună parte dintre profesiile de astăzi vor fi complet 

schimbate de noile dezvoltări tehnologice. Chiar dacă nu vor fi înlocuite, se vor baza din ce în ce 

mai mult pe „instrumente” tehnologice. Curiozitatea naturală a copiilor și deschiderea lor față de 

lucruri noi îi pot ajuta să țină pasul cu descoperirile tehnologice încă de la vârsta școlară, pentru a 

nu se confrunta mai târziu cu necunoașterea lor. 

Rolul simulatoarelor (echipamente și programe care mimează o activitate) este acela de a 

stimula imaginația, creativitatea și de a „antrena” copiii, dar și adulții pentru diferite domenii și 

profesii (arhitect, inginer, constructor etc.). Avantajul acestor simulatoare este că sunt interactive, 

capabile să răspundă cât mai natural comenzilor și că opțiunile de comenzi sunt clare și simple. 

 


