Despre PEGI.
PEGI este un sistem European de evaluare si clasificare a jocurilor online si pentru PC avand rolul de a
informa parintii cu privire la continutul jocurilor pe care le achizitioneaza pentru copii.
Ce sunt ratingurile?
Ratingurile de vârstă sunt sisteme utilizate pentru a se asigura că un conţinut de divertisment, cum ar
fi filmele, casetele video, DVD-urile şi jocurile pe calculator sunt etichetate în mod clar în funcţie de
vârstă după conţinutul acestora. Ratingurile de vârstă oferă îndrumări pentru consumatori (în special
părinţi) care îi ajută să decidă dacă să cumpere sau nu un anumit produs.

Ratingul înscris pe un joc confirmă faptul că acesta este adecvat pentru jucători peste o anumită
vârstă. Astfel, un joc PEGI 7 este adecvat numai pentru cei în vârstă de 7 ani sau peste, iar un joc PEGI
18 este adecvat numai pentru adulţi în vârstă de 18 ani sau mai mult. Ratingul PEGI ia în considerare
caracterul adecvat în funcţie de vârstă al unui joc, nu nivelul de dificultate.

PEGI este utilizat şi recunoscut în toată Europa şi beneficiază de sprijinul oferit cu entuziasm de
Comisia Europeană. Este considerat un model de armonizare la nivel european în domeniul protecţiei
copiilor.
Care este semnificaţia etichetelor?
Etichetele PEGI apar pe partea din faţă şi pe partea din spate a ambalajului, indicând unul din
următoarele niveluri de vârstă - 3, 7, 12, 16 şi 18. Ele oferă o indicaţie clară a caracterului adecvat al
conţinutului jocului respectiv în termeni de protecţie a minorilor. Ratingul de vârstă nu ia în
considerare nivelul de dificultate sau abilităţile necesare pentru a juca un joc.
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PEGI 3
Conţinutul jocurilor cu acest rating este considerat adecvat pentru toate grupele de vârstă. Este
acceptabil un oarecare nivel de violenţă în context comic (în general formele de violenţă din desenele
animate de tipul Bugs Bunny sau Tom & Jerry). Personajele de pe ecran nu trebuie să poată fi
asociate de copil cu persoane din viaţa reală, ele fiind în totalitate imaginare. Jocul nu trebuie să
conţină sunete sau imagini care pot înspăimânta sau înfricoşa copiii mici. Nu trebuie utilizate expresii
injurioase.

PEGI 7
Orice jocuri care în mod normal ar avea ratingul 3, însă conţin anumite scene sau sunete care ar
putea produce spaimă, pot fi considerate adecvate pentru această categorie.

PEGI 12
În această grupă de vârstă sunt incluse jocurile video care prezintă un nivel de violenţă cu un caracter
oarecum mai grafic faţă de un personaj imaginar şi/sau violenţă fără caracter grafic faţă de personaje
asemănătoare oamenilor sau animale recognoscibile, precum şi jocurile video care prezintă nuditate
cu caracter oarecum mai grafic. Orice limbaj injurios trebuie să fie moderat, fără conotaţii sexuale.

PEGI 16
Acest rating se aplică atunci când violenţa (sau activitatea sexuală) afişată atinge un nivel care arată
aşa cum ar fi de aşteptat în situaţii reale. Tinerii din acest grup pot fi de asemenea expuşi unei
cantităţi mai mari de limbaj injurios extrem, conceptului utilizării tutunului şi drogurilor şi
reprezentării activităţilor criminale.
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PEGI 18
Clasificarea pentru adulţi se aplică atunci când nivelul de violenţă atinge o cotă la care devine o
reprezentare a unei violenţe extreme şi/sau include elemente ale unor tipuri specifice de violenţă.
Violenţa extremă este cel mai greu de definit deoarece poate fi foarte subiectivă în multe cazuri, însă
în termeni generali poate fi clasificată ca reprezentare a unei violenţe care ar putea să îl facă pe
privitor să simtă repulsie.
Descriptorii de pe spatele ambalajelor indică principalele motive pentru care un joc a primit un
anumit rating de vârstă. Există opt astfel de descriptori: violenţă, limbaj injurios, frică, droguri, sex,
discriminare, jocuri de noroc şi jocuri on-line cu alte persoane. Pictogramele sunt afişate cu scurte
explicaţii şi eventual adnotări ale diferitelor pictograme PEGI

Limbaj injurios
Jocul conţine limbaj injurios

Discriminare
Jocul conţine reprezentări sau materiale care ar putea încuraja discriminarea

Droguri
Jocul se referă la sau conţine reprezentări ale consumului de droguri

Frică
Jocul poate fi înspăimântător sau înfricoşător pentru copii mici
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Jocuri de noroc
Jocul încurajează sau învaţă jocuri de noroc

Sex
Jocul conţine reprezentări ale nudităţii şi/sau comportamentului sexual sau referinţe sexuale

Violenţă
Jocul conţine descrieri cu un anumit grad de violenţă

On-line
Jocul poate fi jucat on-line

Mai multe informații despre PEGI: www.pegi.eu
PEGI Online este o completare a sistemului PEGI având scopul de a oferi tinerilor din Europa o mai
bună protecţie împotriva conţinutului inadecvat al jocurilor și de a ajuta părinții să înţeleagă riscurile
și potențialul nociv din cadrul acestui mediu. Mai multe informații despre PEGI Online găsiți pe siteul: www.pegionline.eu/ro/
Alte informații utile cu referire la jocurile video și/sau online găsiți la adresele:
http://www.media-awareness.ca
www.thinkuknow.co.uk
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