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VAIKUS ,,VAGIA“ KOMPIUTERIAI!

Apie technikos stebukl – kompiuter , vis dažniau kalbama su
susir pinimu. Labiausiai d l to sunerim t vai, nes šis išradimas skaudžiai
„smogia“ per atžal smegenis. Bendraujant su t vais tenka išgirsti j nerim ,
kad vaikas pasidar nesukalbamas, piktas, išsiblašk s, dirglus. Paaišk ja, kad
vaikas labai jau ,,susidraugavo“ su kompiuteriu ir valand valandas praleidžia
prie jo, nes su kompiuteriu, internetu visada domu, gali sutikti virtuali
draug ir bendramin , jis nemoralizuoja ir neaukl ja, atsistoj s šalia
nekartoja: ,,Tu privalai t …privalai an …“. K privalo ir ko neprivalo vaikas,
damas prie kompiuterio, pasirenka pats. Vaikas išeina virtual pasaul ,
nes ten jis – valdovas ir šeimininkas, didvyri didvyris, turintis daug gyvenim , o jei kas
nepasisek , galintis sugr žti pirm lyg . Virtualus pasaulis vaikui - tai fantazij ir išmon s šalis,
kur jis gali realizuoti savo norus ir svajones. Kompiuteris pamažu pagrobia vis vaik laisvalaik
(tyrimai rodo, kad du tre daliai vaik savo laisvalaik praleidžia prie kompiuteri ekran ) ir tampa
gyvenimo b du. Tok labai didel susižav jim kompiuteriu, internetu psichologai vadina
priklausomybe kompiuteriui, kuri yra labai stipri ir gali b ti prilyginama neigiamam alkoholio ir
narkotik poveikiui.
Taigi, k reik
atkreipti d mes ir susir pinti, jog gal ir j
vaikui gresia priklausomyb
nuo kompiuterio ir interneto:
- tik prabud s iš karto s da prie kompiuterio (nei prausiasi, nei rengiasi);
- vaikas valgo, geria tik prie kompiuterio;
- yra bent vien nakt praleid s prie kompiuterio;
- d l kompiuterio yra praleid s pamokas;
- gr s namo iš karto puola prie kompiuterio;
- gali pamiršti, kad reikia pavalgyti (pusry iauti, pietauti ir pan.);
- siaur ja m gstamos veiklos ratas (skaitymas, piešimas, konstravimas ir pan.), kol galiausiai
jos visai nelieka;
- b damas prie kompiuterio jau iasi puikiai, o išjungus kompiuter dažniausiai b na sudirg s,
piktas, neramus, j erzina bet kokia veikla nesusijusi su kompiuteriu;
- maž ja draug , nes visi pokalbiai ir bendravimas daugiausia vyksta tik per internet , kol
kompiuteris pasiglemžia visas mintis, užgožia real gyvenim ;
- daug ja konflikt su artimaisiais d l praleidžiamo laiko prie kompiuterio, vaikas pradeda
išsisukin ti, meluoti.
vams ypa reik
susir pinti, jei vaiko gyvenime vienintelis hobis liko tik kompiuteris, o
pastangas atitraukti j nuo kompiuterio dažniausiai reaguoja pyk iu, susierzinimu arba agresija.
Keletas patarim t vams ir artimiesiems, jei tariate, jog vaikas turi problem d l
kompiuterio:
- normuokite prie kompiuterio praleidžiam laik ;
- steb kite, kad kas pus valandos vaikas padaryt 15 minu pertrauk ;
- nepirkite vaikui agresyvaus turinio žaidim ;
- pažaiskite kartu su juo — tada gal site ne tik kontroliuoti eig , bet ir labiau pasitik site
vaiku;
- jei matote, kad vaikas vis dažniau peržengia nustatytas ribas, nenuleiskite rank :
konsultuokit s su psichologu;
- patys perži kite savo elges - ar gr iš darbo nepuolate prie kompiuterio.
Vis tik kiekvienu konkre iu atveju patarimai ir pagalba yra individuali, tod l jei nerimaujate
l savo vaiko elgesio ar kiti d l to išreiškia susir pinim , ieškokite pagalbos. Konsultacijoms galite

kreiptis Raseini pedagogin psichologin tarnyb (b tina išankstin registracija: adresas – V.
Grybo g. 33, Raseiniai; telefonas 51 571).
O k galite padaryti jau dabar pat? J s galite rodyti savo meil vaikui. Ir ne už gerus
pažymius, ne už ger elges , o už tai, kad jis tiesiog yra. Mylite štai tok – netgi pridarant eibi ,
netgi paraudusiomis nuo kompiuterio akimis, netgi pikta veido išraiška. O j
meil s rodymai –
tai apkabinimas, prisilietimas prie vaiko, bendravimas (mažiausiai 20 min. per dien ), kai atid
šal visus savo darbus vis savo d mes skiriate vaikui (geriau mažiau kalb kite, o daugiau
klausykite, k sako vaikas); malon s ritualai (pvz. žaiskite stalo žaidimus, kartu vedžiokite šun ,
vakare gerkite arbat ir šneku iuokit s apie k tik norite ir pan.); kartu keliaukite ir neb tinai kažkur
toli, svarbu, kad b
domu (žygis su s numi garaž gali virsti ištisu nuotykiu); raskite bendr
darb ; tapkite savo vaiko mokiniu (leiskite jam jus pamokyti kad ir kompiuterio paslap
ar kit
dalyk , kuriuos vaikas jau moka geriau negu j s); tai, k darant norite matyti savo vaik , prad kite
daryti patys, nes vaikai dažniausiai m gdžioja tuos, su kuriais artimai bendrauja.
Tam, kad kompiuteris ,,nepagrobt “ vaik , juk reikia visai nedaug, atrodo, toki paprast ir
žmogišk dalyk : tik kad vaikas b
svarbiausias už visk – svarbiau už darbus, už problemas,
kad jaust si mylimas, svarbus ir reikalingas jums, o ne virtualiame kompiuteri pasaulyje.

