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De ce continuăm să auzim că jocurile video îi fac pe oameni violenți? 

Unul dintre cele mai comune mituri despre jocurile video este că îi fac pe jucători 

violenți și agresivi. Expunerea la mijloace media violente, în general, este un țap 

ispășitor ușor de învinovățit atunci când violența este comisă de adolescenți și tineri. 

Faptul că un individ a jucat jocuri video violente este adesea prezentat ca o cauză a 

acțiunii lor în mass-media din cauza mitului conform căruia ele îi fac pe oameni 

violenți, ceea ce la rândul său întărește mitul. 

 

Știința nu a stabilit o legătură între jocurile video și comiterea violenței 

Logica din spatele gândirii că jocurile video violente îi fac pe utilizatori agresivi este că, 

dacă acestia își petrec timpul lovind și tragând lucruri în jocuri, se simt încurajați să o 

facă și în viața reală. În primul rând, acest lucru ar fi ignorarea efectului cathartic al 

culturii. Dar poate, mai important, nu există dovezi științifice că jocurile video (violente) 

îi determină pe jucători să comită violență. Până la începutul anilor 2000 a existat o 

dezbatere despre faptul că acestea pot crește adrenalina sau pot provoca frustrări 

(mai ales atunci când jocurile sunt dificile), ceea ce poate face utilizatorii mai impulsivi 

în minutele de după joc. Astfel de experimente în laboratoare sunt acum considerate a 

fi greu de replicat în viața reală și ar putea suferi de o prejudecată de confirmare 

(Jones et al., 2014). 

Acestea fiind spuse, este important să rețineți că studiile ar putea încă să se 

contrazică reciproc. Psihologul Lalo susține că studiile tind să fie inconsistente, 

deoarece este dificil să ai probele potrivite și jocurile potrivite în ele. În mod ideal, 
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pentru a măsura adevăratul efect al jocurilor video, cel mai bun ar fi un studiu la nivel 

mondial asupra aceluiași joc care să ia în considerare toți factorii de mediu ai 

subiectului din ultimii 10 ani pentru a se asigura că toți factorii vor fi luați în considerare 

(Mourgues, 2019). 

 

De ce oamenii joacă jocuri violente? 

Pentru cineva care nu joacă nicio formă de jocuri video sau jocuri care descriu o formă 

de violență, poate fi șocant să vezi tinerii care se distrează în timp ce lovesc 

personajul prietenului lor într-un joc, împușcă personaje realiste sau acționează într-un 

mod îndoielnic din punct de vedere moral. 

În primul rând, nu toți joacă jocuri extrem de violente și ceea ce este violență în jocuri 

poate fi perceput diferit. Din punct de vedere tehnic, Super Mario Bros îl face pe 

jucător să-și zdrobească dușmanii sărind pe cei auziți sau aruncând mingi de foc 

asupra lor. Majoritatea jucătorilor de The Sims s-au distrat torturându-și personajele 

doar pentru că au putut. Cu toate acestea, definirea a ceea ce sunt jocurile video 

violente s-ar putea să nu fie cel mai important lucru. 

Exemplele de mai sus s-ar putea să nu fie percepute ca violente de către jucători, 

deoarece sunt direcționați împotriva avatarurilor virtuale și ii pot relaxa, deoarece le 

permit să consume mai multă tensiune sau energie într-un mediu virtual fără niciun fel 

de obligații atașate. În ceea ce ii privește pe cei care se bucură de jocuri, violența nu 

pare să fie un factor semnificativ în comparație cu provocările și libertatea de acțiune 

din ele (Przybylski et al., 2009). 

 

Cum pot gestiona furia și emoția elevilor atunci când se joacă în clasă? 

Cea mai practică problemă pentru educatori ar fi gestionarea emoțiilor elevilor atunci 

când se joacă în clasă. Entuziasmul sau frustrarea pe care o pot simți ar putea face ca 

elevii dvs. să izbucnească în sala de clasă sau unul la celălalt. Să verificăm câteva 
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exemple și să vedem cum puteți transforma aceste comportamente în energie pozitivă 

de grup: 

 

 
 

Source: People vector created by freepik - www.freepik.com  
 
 

Ce fac dacă elevii mei încep să strige sau să se insulte reciproc? 

Așezați elevii și rugați-i să vă spună ce s-a întâmplat. Apoi, întrebați clasa dacă au 

simțit vreodată același lucru în legătură cu jocul și cum au reușit să-și depășească 

frustrarea. Rețineți că unele jocuri pot avea defecte de design și uneori pot fi 

frustrante. 

 

Ce fac dacă elevii mei se enervează pentru că au pierdut un joc? Ce pot face 

dacă unii nu reușesc să joace sau să câștige? 

Permiteți elevilor să se calmeze, apoi rugați-i pe aceia care sunt mai obișnuiți cu jocul 

să-i învețe cum să fie cât mai calmi. Spuneți-le despre importanța încercării și erorilor 

în procesul de învățare, si cum se aplică și jocurilor video. Fii clar, să nu forțezi elevii 

să se bucure de joc, ci să gândească critic despre experiența lor. 

 

http://www.freepik.com/
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