„Dependenţi de ecran”

Elevi şi părinţi de la Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava, încurajaţi să
renunţe la calculator şi televizor
de Adelina TALPALARIU (citeşte alte articole de la acelaşi autor)
Asociaţia Părinţilor „Pro Educaţie” Suceava, în colaborare cu Şcoala Gimnazială Nr. 8 Suceava,
demarează, în perioada februarie – mai 2015, proiectul ,,Dependenţi de ecran", în cadrul
proiectului fiind implicaţi 200 de elevi, 400 părinţi și cadrele didactice ale Şcolii Nr. 8.
Iniţiativa își propune să informeze părinții elevilor despre riscurile la care se expun copiii prin
utilizarea excesivă a calculatorului şi televizorului, mai cu seamă când aceasta se desfăşoară în
primii ani de viaţă.
Printr-un acord semnat, părinții implicaţi în proiect vor renunța o zi pe săptămână la televizor şi
calculator. Timp de patru săptămâni ei vor desfășura cu copiii alte genuri de activități, de la
plimbări în aer liber, lectură, la jocuri şi activități sportive. Vor fi urmăriți în mod special copiii
ai căror părinți au acceptat implicarea în proiect și vor fi făcute observații asupra modului cum se
comportă şi cum își concentrează atenția la ore.
Potrivit prof. Lăcrămioara Vartolomei, preşedintele Asociaţiei Părinţilor „Pro Educaţie”
Suceava, „proiectul se va fiinaliza cu un studiu privind efectele calculatorului şi televizorului asupra
copiilor, cu aducerea la cunoştinţa opiniei publice, a părinților, a comunităţii, asupra pericolului pe care
televiziunea şi internetul îl reprezintă pentru sănătatea mentală a tinerilor. <Cât de importantă este
dezvoltarea și educarea copiilor, astăzi, în anul 2015, printre atâtea ispite și provocări?> sau <Cum
răspundem ca profesori, cum ar trebui să procedăm ca părinți, pentru a transmite copiilor și tinerilor o
educație sănătoasă și armonioasă care să dezvolte atât mintea, cât și trupul?> sunt întrebări la care dorim
să găsim răspuns”.

Activităţile propuse în proiect sunt: „O zi fără televizor şi/sau calculator”, „Siguranţa pe internet”
şi „Impactul publicităţii asupra copiilor”.
Proiectul are ca parteneri Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Centrul Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Suceava şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Suceava.
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