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Versiounen op DE/FR/PT/EN
a weider Informatioune fannt Dir op 
www.eltereforum.lu

Bléckkontakt ass wichteg
Fir Neigebuerener ass d‘Gesiicht vun 
der Mamm a vum Papp déi wichtegst 
Informatiounsquell. Kuckt äert Kand beim 
Nieren a beim Iessen, beim Spadséieren, 
beim Spillen, beim Bueden, asw. a loosst 
d‘Bildschiermer op der Säit. 

D‘Rou ass nëmme Schäin 
Wann e Kand sech opreegt, brauch et eis, fir seng Emotiounen 
ze verschaffen a sech sëcher ze spieren: Et an den Aarm huelen, 
tréischten, zesummen déif duerchootmen, mat em spadséiere 
goen, mat em schwätzen oder em eng Geschicht erziele kann 
hëllefen et ze berouegen. Bildschiermer fesselen d‘Kand zwar, mee 
d‘Rou ass nëmme Schäin. 

Zäit ass wäertvoll
Fir sech ze entwéckelen, brauch e 
Kand Elteren, déi disponibel sinn an 
him nolauschteren. 

Notzt di wäertvoll Zäit an der Famill 
fir Iech  ze beweegen, mateneen ze 
spillen, d‘Ëmwelt ze erfuerschen a 
mateneen ze schwätzen. 

Op d‘Geforen oppassen
Wann eist Gehier de Bildschiermer ze vill ausgesat ass,  
kann et iwwerfuerdert ginn, an doduerch kënnt et zu: 
• Konzentratiounsschwieregkeeten 
• Gereiztheet 
• Verloscht vum Interessi fir reell  

oder schoulesch Aktivitéiten

• Middegkeet
• Schlofstéierungen  

an Albdreem
• Suchtverhalen

Passt op är (mental) Gesondheet op an adaptéiert d’Bildschiermzäit un den Alter vum 
Kand. 

Wann dir méi Informatiounen oder e Rotschlo braucht, wat d’Online-Sécherheet ugeet, 
da kontaktéiert gratis BEE SECURE via d’Helpline: 8002 1234
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5E Kader schafen, mee wéi? 
Loosst eis méi genee op déi virtuell Aktivitéite vun eise Kanner 
kucken an eis bewosst sinn, datt d‘Elteren eng Virbildfunktioun hunn. 

Hei e puer Ureegunge fir kloer an einfach Reegelen: 

• Sandauere kënnen hëllefen, 
d‘Bildschiermzäit ze 
visualiséieren an ze limitéieren.

• „Bildschiermticketen“ 
hëllefen de Kanner, selwer 
Verantwortung ze iwwerhuelen 
an hir Zäit selwer anzedeelen. 

• Mat méi ale Kanner  
kann e „Vertrauensvertrag“ 
ausgeschafft ginn. 

• Déi beschte Plaz  
fir de Bildschierm ass  
e Gemeinschaftsraum.

• Moies, beim Iessen  
a virum Schlofegoe soll op 
Bildschiermer verzicht ginn.

• Gewaltduerstellungen  
an onmoralesch Inhalter  
sinn tabu a gemeinsam  
Spiller mat „richtege Frënn“  
si virzezéien.

„Like“ yourself?
Eist Selbstwäertgefill däerf net doduerch beaflosst ginn, wéi oft eis 
Bäiträg “geliked” ginn.

• Aktivitéite mat der Famill 
stäerken d‘Wuelbefannen an 
d‘Selbstvertrauen: Konscht, 
Sport, „real“ Treffen a 
Gespréicher, Ausflich, Natur, 
Spiller, asw. 

•  Werft e kritesche Bléck op 
d‘Inhalter déi Dir an de sozialen 
Netzwierker deelt. Den Internet 
vergësst nie. 

• An der Famill soll jiddweree sech 
traue kënnen iwwer all méiglech 
Zorte vu virtuellen Ugrëffer ze 
schwätzen.

Gesi mer et positiv!
• Bildschiermer si jee nodeem, wéi mir se benotzen, e Gewënn!
• Wéi bei esou Villem, ass alles eng Fro vun der Doséierung  

a vum Gläichgewiicht. 

Den Eltereforum ass en neie Service vum Ministère  
de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.  
Et handelt sech heibäi em eng Plaz wou sech all Eltere  
beroden, informéieren an ënnerstëtze kënne loossen.


