
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A technika világa 
A mai nemzedék sajnos már beleszületett a 
vívmányokba. Számukra nem történelem, hanem maga 
a megkérdőjelezhetetlen valóság a technika és annak 
összes adománya. Nekik minden természetes, akkor 
bizonytalanodnának el, ha valami egyszer csak nem 
működne. Akkor csúszna ki lábuk alól a talaj, ha nem 
lehetne percenként felhívni valakit, szörfölni a világhálón, 
vagy csak úgy bambulni a tévé előtt. 
 
Természetesen számtalan előny származik ebből a 
fejlődésből. Sokkal könnyebb lett az életünk. Megjósolni 
sem lehet, mit hoz a jövő. Milyen autók, elektromos 
berendezések, technikai csodák várnak még ránk, 
azonban tisztában vagyunk a negatív hatásokkal is? 
 

Okosan kell használni a technológiai újításokat 
A probléma azokkal a gyerekekkel van, akik egyébként 
se túl gyakorlottak, otthonosak az ismerkedés, közösségi 
életben való jártasság terén, számukra egy kényelmes, 
egyszerű és viszonylag biztonságos megoldás a 
technikai eszközökön keresztül történő ismerkedés, 
kapcsolatkeresés / tartás, interakciók gyakorlása. 
 
Ez azonban azzal jár, hogy a való életben, a szemtől-
szemben történő érintkezések terén semmi 
tapasztalatuk sem lesz és még jobban le lesznek 
maradva a többiekhez képest, ami további problémákat 
eredményezhet, jobban szélesítheti a szakadékot a 
gyerekek szociálisan eltérő két csoportja között. 
 
Van, aki szerint mindez hasonló ahhoz, ami a szüleink 
esetében volt régen, amikor a tévé és a videojátékok 
jelentették az újdonságot, ma pedig a számítógép, az 
okos telefonok és a közösségi oldalak töltik be ugyanezt 



a szerepet. A technika ugyan változott időközben, de a 
gyerekek maradtak ugyanolyanok. Van, aki sikeresen 
alkalmazkodik a közösségi élethez és megtanul együtt 
élni a többiekkel és van, aki kevésbé vagy egyáltalán 
nem. A fejlett technika csak jobban kiemeli ezeket a 
gyerekek közötti, eleve meglévő különbségeket. 
 

 

A tinik és a mobiltelefon 
Káros, vagy hasznos-e a mobiltelefon a fiatalság 
számára? 
 
A gyerekek telefonja szinte percenként jelez, hogy új 
üzenet érkezik, ők pedig szinte készenlétbe állnak és 
várnak a jelre és azonnal rávetik magukat a telefonra, 
hogy válaszoljanak a beérkező levelekre. Figyelme 
szinte csak a telefonra koncentrálódik, a külvilág pedig 
elhalványul körülöttük. Ismerős a szituáció, ugye? 
 
Egyes felmérések alátámasztják, azt a jól ismert tényt, 
hogy a mai rohanó világban a tinik első számú 
kommunikációs eszköze az üzenetváltás, amely számos 
formában és módon történhet meg. Leggyakoribb 
megoldás a multimédiás tartalmak és mobiltelefonok, 



okos telefonok használata, mivel már mindenkinek van 
okos telefonja, nem is akármilyen kütyükkel felszerelve.  
 
Ezzel nincs is baj, de a mobilok által kibocsájtott 
sugárzás igen veszélyes, nem beszélve a függőségről. 
 

Digitális játékok hátrányai 
Sajnos a digitális játékok nem fejlesztenek érzelmi 
intelligenciát, kommunikációs készséget, szókincset, 
izomzatot, fizikumot, szociális kultúrát, térlátást. 
 
A túl sok digitális játék használatának veszélyei 

 beszűkült érdeklődés 

 függőség 

 elhatárolódás a valóságtól 

 külvilágtól való elzárkózás 
 
Egészségügyi veszélyek 

 gerincproblémák: különböző mobileszközök 
lehajtott fejjel történő használata olyan, mintha 
súlyt cipelnénk a nyakunkon. A helytelen 
testtartás folyamatosan erőlteti a nyaki 
csigolyákat és a gerincet. 
 

 szemszárazság: kevesebbet pislogunk gépezés 
közben. A szem kiszárad és érzékenyebbé válik. 
A megoldás nem a szemcsepp, hanem a szem 
pihentetése. 
 

 szem megerőltetése: gépezéskor sokat kell egy 
pontra fókuszálni, így a szemizmok elfáradnak.  
 

 hiperaktivitás: egyes kutatások szerint a túlzásba 
vitt gépezés hiperaktivitáshoz vezet.  
 



 cukorbetegség, elhízás: egyértelműen a kevés 
mozgással hozható kapcsolatba, ami persze nem 
következik még némi tabletezésből. 

 

Internet káros hatásai 
Gyakran előfordul, hogy már igen kicsi gyereknek is a 
kezébe adnak mindenféle elektronikai eszközt, vagy 
leültetik a tévé elé, csak azért, hogy csendben maradjon 
és hagyja békén a felnőtteket - ez azonban sajnos 
tönkreteszi a szülő-gyerek közötti kapcsolatot. 
 
Egyes tanulmányok már foglalkoztak az internet káros 
hatásaival, például a figyelemhiányos hiperaktivitás 
zavar kialakulásáért is felelőssé tehető a túlzott 
internethasználat, ennek megvan az a veszélye, hogy a 
gyerekek olyan felnőttekké válnak, akik gyakorlatilag 
elszigetelik magukat a többi embertől. 
 



Ahogy a gyerek és a szülő egyre inkább kezd kötődni az 
internethez, úgy távolodnak el egymástól. Az önkontroll 
képessége is veszélybe került. Például, ha a gyerek azt 
látja, hogy az anyja megáll beszélgetni az utcán 
valakivel, akkor nem azt fogja tenni, amit régen, hogy 
bekapcsolódik a beszélgetésbe vagy értelmesen 
lefoglalja magát arra a néhány percre, hanem egyből a 
telefonért nyúl. 
 

Közösségi média veszélyei 
Az interneten kialakított kapcsolatok hálójában a 
kommunikáció megannyi formája aktív interakciók 
sorozatát eredményezi, így a mindennapokban 
megvalósuló szokások részben virtuális színtérre 
helyeződnek. A digitális kompetenciák fejlődésével 
szemben az offline társas kapcsolatok kialakításának 
képességei gyengültek, ennek következtében a 
kapcsolatok száma ugyan emelkedett, a minőségük 
azonban romlott. Az online interakciók alapvető 
követelménye a folyamatos kapcsolattartás és a virtuális 
térben tartózkodás, ezért az online jelenlétet 
megtestesítő karakterek száma egyre növekvő 
mértékben gyarapodik jelenleg is. A karaktereket alkotó 
profil és az abba feltöltött információk a résztvevő 
létezését oly módon igazolják, mint egy identitást igazoló 
virtuális okirat. 
 
A közösségi oldalak manapság az internet 
legnépszerűbb felületei, mivel a legtöbb információt, 
híreket ezekről az oldalakról tudjuk, meg, mint pl.: 
Facebook. Hatalmas pozitívum, mely a szülők számára 
leginkább egy hatalmas negatívum, hogy lehet az adott 
felületen Ismerkedni, chatelni, fényképeket feltölteni, 
videókat megosztani. A mai információdömpingben úgy 
érezhetjük, hogy a virtuális térben való állandó jelenlét 



szükséges ahhoz, hogy ne maradjunk le semmiről. Az 
adott negatív tényező nagy részben ahhoz is hozzájárul, 
hogy az adott időszakos trendek követése elsőszámú 
szabály legyen. Fontos, hogy betartsd és tudd, hogy 
nincs helye a Facebook-on születési adatoknak, 
tartózkodási helynek, kompromittáló - személyes 
fotóknak és telefonszámnak. 
 

 

Két egyszerű tanács figyelembevételével az 
adott negatív tényezők kikerülhetőek 

 Online se csináld azt, amit az életben sem tennél 
meg. 
 

 Gondold meg, mit teszel közzé, mert akár örökre 
is a világhálón maradhat, amivel nem csak 
magad, hanem a környezeted is bajba 
sodorhatod. 

 

A függőségről 
A számítógép-, internet és mobiltelefon-függők száma 
nem pontosan ismert, hiszen nehezen dönthető el az is, 
hol is kezdődik a függőség határa és mi tartozik még az 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/drog_cigi_alkohol/929/mit-tehetsz-fuggosegek-ellen


egészséges mennyiséghez. A médiafüggőség a káros 
szenvedélyek közé sorolható, nem kevésbé ártalmas, 
mint a kábítószer-függőség vagy az alkoholizmus. 
A digitális függés súlyos következményekkel járhat.  
 
A függők mindent elhanyagolnak - egészségüket, 
családjukat és barátaikat is - és amikor nem tudnak elég 
időt digitális környezetben lenni, valóságos fizikai 
elvonási tüneteket produkálnak. 
 
Nyugtalanná válnak, kezük remeg, alvászavarokkal 
küzdenek és rendkívül izzadékonnyá válnak. 
 
További tünetek 

 Eufórikus érzés tölt el netezés közben. 
 

 Szégyelled valójában, ezért hazudsz az 
internetezéssel töltött óráid számáról. 
 

 Elszigetelődsz a családodtól, kevés időt szánsz 
valós kapcsolataidra és kezded úgy érezni, hogy 
online barátaid jobban megértnek. 
 

 Otthoni teendőket hanyagolod, nem segítesz 
szüleidnek a házimunkában. 
 

 És végül, órákat töltesz a gép előtt, pedig a 
fontos dolgokat percek alatt el tudtad volna 
intézni. Észre se vetted, hogy elrepült az idő. 
Dühös leszel, ha valaki megzavar netezés 
közben. 

 

Segíts magadon! 
Néhány szuper tipp a függőség leküzdésére 



 Gondold át, mi okozhatja a kialakult függőséget – 
stressz, depresszió vagy unalom gyötör? Kérj 
segítséget, ha szükséges! 
 

 Tölts több időt a barátokkal, családdal. Ők 
támogatnak, elterelik a figyelmedet a netezésről 
és nem utolsó sorban meghallgatják a 
problémáidat! 
 

 Határozd meg előre, mennyi időt szeretnél a 
számítógép előtt tölteni. Segíthet, ha a netezést a 
házi elvégzése után, „jutalomként” iktatod be. 
Minden este azonos időben kapcsold ki a gépet! 
 

 Töltsd mással a szabadidőd: hívj át egy barátot, 
menj el sportolni, koncertre, színházba, 
múzeumba, vagy zenélj, olvass unatkozás 
helyett! 
 

 Tekints az internetre úgy, mintha eszköz lenne, 
összpontosíts az aktuális feladat megoldására! 
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