
Cum să folosesc tehnologia în mod echilibrat în familia mea? 

La EKA învățăm cu ajutorul 

tehnologiei, dar învățăm și 

cum putem folosi tehnologia în 

mod ECHILIBRAT.

De la deconectare la conexiune 

Timpul petrecut de copilul tău pe 

tabletă sau telefon începe să îți scape 

de sub control? 

Desprinderea de ecran este tot mai 

dificilă și este însoțită de conflict în 

familie? 

Copilul tău găsește tot mai greu alternative de a petrece timpul liber în 

absența jocurilor pe calculator sau a rețelelor de socializare? 

Simți cum își construiește o lume paralelă în mediul online la care tu nu mai 

ai acces și nici puterea de a-l proteja? 

Nu agreezi conținutul violent al jocurilor online pe care copilul tău le 

accesează, dar simți că nu poți concura cu ceea ce fac majoritatea? 

Ai vrea să ai mai multă siguranță în deciziile pe care le iei cu privire la 

copilul tău și folosirea echilibrată a tehnologiei, făcând parte dintr-o 

comunitate de părinți ce îți împărtășesc valorile? 

Ori pur și simplu vrei să construiești de la zero o strategie de folosire 

echilibrată a tehnologiei în familia ta.



Te invităm să faci parte din primul program de consiliere a părinților în 

“Dezvoltarea unei relații echilibrate cu tehnologia”. 

Vom trece dincolo de discuții și sugestii către acțiuni concrete pe care le 

poți aplica imediat în familia ta. 

Programul se va desfășura pe durată a 6 luni, în perioada noiembrie 2019 – 

aprilie 2020 și va cuprinde 2 întâlniri / lună și prezența în cadrul grupului de 

lucru online. 

Cum să implementezi schimbarea dorită 

în viața copilului tău? 

Coordonatorul proiectului este Alina Porumboiu - 

psihoterapeut, coach și consilier educațional în cadrul școlii 

EKA, are experiență de peste 10 ani în lucrul cu copiii, părinții 

și profesorii. Un principiu după care își ghidează practica 

profesională este: “La baza învățării stă conexiunea umană.”

În ce mod te va solicita acest program:  

Ÿ Prezență activă în grupul online de lucru maxim 15minute / zi 

Ÿ Prezență fizică la întâlnirile lunare - 2 ateliere / lună – durată de 2 ore 

Ÿ Evaluarea, testarea și implementarea informațiilor propuse în timpul 

programului în mod consecvent în viața de zi cu zi. 

 

Costul participării:

150 lei / lună / părinte

200 lei / lună / ambii părinți

*Plata se va face în avans pentru primele 3 luni.

Pentru înscriere sau informații: 0723671799, alinaporumboiu@ih.ro
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