JAK NOWE TECHNOLOGIE
WPŁYWAJĄ NA DZIECI

Dzieci coraz więcej czasu spędzają przed ekranem. A w zasadzie ekranami. Obok tradycyjnych
urządzeń, takich jak telewizor czy komputer, coraz większą popularnością cieszą się ostatnio
urządzenia mobilne: smartfony i tablety. Jesteśmy dumni z tego, że dzieci radzą sobie z nimi tak
dobrze.

ALE !!!!
Pomimo, iż odpowiednio dobrane treści internetowe mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój
dzieci, to zbyt wczesne i intensywne korzystanie z urządzeń elektronicznych, może być
dla nich szkodliwe.

Trzeba wiedzieć…
W pierwszych latach życia mózg człowieka rozwija się najintensywniej. Do tego rozwoju dziecko
potrzebuje doświadczania świata wszystkimi zmysłami – zobaczyć, poczuć, usłyszeć, dotknąć.
Mózg dziecka potrzebuje również intensywnych doświadczeń z innymi osobami. Ani telewizja,
ani komputery nie zastąpią kontaktów z opiekunami czy innymi dziećmi, wspólnej zabawy, wspólnego
czytania książek i innych doświadczeń, dzięki którym dzieci uczą się otaczającego je świata.
Badania i analizy coraz częściej wykazują też, że intensywne korzystanie z mediów
elektronicznych w pierwszych latach życia negatywnie wpływa na jakość snu, pamięć, umiejętność
koncentracji, czytania ze zrozumieniem, a także czytelne pisanie.

Tymczasem…
- ponad 40% rocznych i dwuletnich dzieci korzysta z tabletów
lub smartfonów,
- niemal co trzecie dziecko w tym wieku korzysta z urządzeń
mobilnych codziennie lub prawie codziennie,
- 13% dzieci w tym wieku posiada własny tablet lub smartfon,
- 60% rodziców, którzy udostępniają dzieciom tablet lub smartfon, robi to, żeby zająć się swoimi
sprawami, co czwarty po to, żeby dziecko zjadło posiłek, 18% – żeby dziecko zasnęło.
Badanie Millward Brown Poland dla FDN, 2015

Akcja „Mama, tata, tablet”
Ponieważ rośnie popularność urządzeń mobilnych wśród najmłodszych dzieci,
Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła akcję „Mama, tata, tablet”, której celem jest zwrócenie uwagi
na zagrożenia związane z nieodpowiednim udostępnianiem dzieciom w wieku 0-6 lat urządzeń
dotykowych oraz promowanie pozytywnych i bezpiecznych dla nich treści mobilnych.
Odwiedź stronę akcji www.mamatatatablet.pl.
Zobacz i poleć znajomym film „Homo Tabletis” z narracją Krystyny Czubównej.

