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Jocurile video „dau” ADHD? 
 
Nu este de mirare că miturile conform cărora jocurile îi fac pe jucători violenți și 

dependenți sunt și mai evidențiate atunci când jucătorii au tulburări de atenție cu sau 

fără hiperactivitate (ADHD), deoarece persoanele cu ADHD pot reacționa mai impulsiv 

și pot avea mai multe dificultăți în gestionarea reacțiilor și emoțiilor lor. Utilizarea 

ecranelor, în general, suferă de o imagine negativă cu privire la impactul lor asupra 

ADHD, chiar dacă cercetările și practica au dovedit că poate avea utilizări benefice. 

Dar ce este ADHD? În primul rând, este o tulburare: înseamnă că „ADHD nu este o 

boală, ci o tulburare de neurodezvoltare caracterizată printr-un set de simptome (...). 

Ca atare, oamenii nu „iau” ADHD și nu se „vindecă” (Empower Me, 2020). Se 

caracterizează printr-un deficit de atenție, cu sau fără hiperactivitate și impulsivitate. 

Prin urmare, conform definiției, jocurile video nu pot „provoca” ADHD, deoarece este o 

tulburare, nu o boală. 

 

Cum pot contribui jocurile la un sentiment mai bun de bunăstare? 

Jocurile sunt timp liber și ca atare, pot contribui la un sentiment mai bun de bunăstare. 

Jucul poate fi, de asemenea, o modalitate bună de a face pauze, de a canaliza și de a 

elimina emoțiile negative. Ele ne pot absorbi în lumea lor și ne pot face să eliberăm 

stresul, permițându-ne să ne concentrăm asupra provocărilor pe care le oferă. Acesta 

poate fi un instrument bun pentru cei care au dificultăți în concentrare și în gestionarea 

emoțiilor, cum ar fi persoanele cu ADHD. Folosirea unui cronometru poate fi o 
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modalitate bună de a nu ajunge să jucați mai mult decât era planificat pentru cei care 

ar putea pierde notiunea timpului. 

Desigur, sesiunile de joc stresante sau frustrante pot face utilizatorul mai stresat decât 

înainte. Depinde de individ, de joc și de experiența și gusturile tuturor. 

În general, jocul are un impact pozitiv asupra sănătății mintale și a bunăstării, deoarece 

ne permite să luăm pauze și ne recompensează pentru finalizarea provocărilor fără a 

avea atașamente (Hern, 2020). 

 

 

Sursa: Computer vector created by vectorjuice - www.freepik.com 
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Proiectul #Gaming4skills a fost finanțat cu suportul Comisiei 
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