Rodzicu, miej wgląd w to, czym zajmuje się Twoje dziecko, jak spędza czas wolny.
Bezpieczeństwo dzieci w internecie
Wszyscy słyszeliśmy o uzależnieniu od komputera, od internetu, od telefonu czy w końcu
od gier komputerowych. Słyszeliśmy o tym, że wirtualny świat komputerowy potrafi być
problemem wielu dzieci, ale także wielu rodzin. Wiemy, że gry komputerowe potrafią rozwijać
zainteresowania dziecka, dają możliwość ciekawego spędzenia czasu. Ale czy zwracamy uwagę na
złe
strony,
czy zdajemy sobie sprawę z zagrożeń? Czy wiemy, że świat gier stwarza szereg niebezpieczeństw
dla prawidłowego rozwoju psychicznego młodego człowieka? Czy wiemy, że niektóre gry
zawierają sceny przemocy i wyrafinowanego okrucieństwa, których łatwo nie znajdziemy w
realnym świecie? Czy w końcu wiemy, że zaszczepiony w graczu ładunek agresji i przemocy, może
utrwalić się mając skutki w prawdziwym świecie? Czy myślisz, że krew, która leje się strumieniami
i ofiary krzyczące z bólu nie oddziałują na Twoje dziecko o wiele silniej niż oglądanie przemocy w
telewizji?
Tak,
to tylko gra przemoc, seria z karabinu lub cios nożem! Tak, to tylko gra, ale ani się spostrzeżesz,
a znieczulenie na przemoc, obojętność emocjonalna stanie się realnym problemem. Gra stanie się
substytutem zabawy z rówieśnikami na podwórku. Tak wyglądają początki ogromnego zagrożenia
naszych dzieci, nowego nałogu współczesności - uzależnienia od gier komputerowych!!!
Rodzicu jeżeli dostrzegłeś, że:
-

dziecko ożywia się jedynie przed komputerem

-

ma problemy z koncentracją uwagi

-

śpi nerwowo, często budzi się w nocy

-

spędza coraz więcej czasu przed komputerem, przestaje utrzymywać kontakty
z rówieśnikami, komputer zastępuje mu przyjaciół

-

zaprzestanie grania w gry powoduje u dziecka złe samopoczucie, rozdrażnienie, a nawet
wybuch niekontrolowanej agresji

-

nie zwraca uwagi na szkody, jakie przynosi spędzanie czasu przy grach komputerowych
- problemy z nauką, zaniedbywanie obowiązków, osłabienie więzi z rodzicami

-

jest smutne, zamyślone zamyka się w sobie.

to jesteś świadkiem pierwszych symptomów uzależnienia od gier!!! A może zauważyłeś coś
gorszego?
Jak najszybciej zacznij działać. Szukaj informacji, także w internecie (np.: www.dzieckowsieci.pl),
zapoznaj się z innymi zagrożeniami, które mogą także wystąpić, nie zostawiaj tego - bo
szczepionką się tego nie załatwi. Zrób to dla Twojego dziecka, ale także dla siebie. Jeśli nie czujesz
się na siłach przyjdź do szkoły. Spróbujemy pomóc.
Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny Anita Kijowska
osobiście lub pod numerem telefonu 500 790 641

