Ogladanie Telewizji
Dzieci i dorosli najwiecej wolnego czasu spedzaja na ogladaniu telewizji i wywiera ona na nich
ogromny wplyw. Przecietne dziecko poswieca na ogladanie programów telewizyjnych od trzech
do czterech godzin dziennie. Jak wykazaly badania, amerykanskie nastolatki konczace szkole
srednia maja za soba wiecej godzin spedzonych przed telewizyjnym ekranem niz w szkole.
Telewizja moze byc dla dzieci dobra rozrywka, zródlem informacji, w róznych sytuacjach
zastepczym towarzystwem, ale jest takze potencjalnym zagrozeniem ze wzgledu na róznego
rodzaju niepozadane oddzialywania.
Ogladanie telewizji odbywa sie kosztem innych zajec, takich jak czytanie, nauka, zabawa,
kontakty z rodzina i przyjaciólmi. Ponadto z telewizji dziecko czerpie nieraz informacje
niedpowiednie do jego wieku lub nie zawsze zgodne z prawda. Rodzice powinni takze byc
swiadomi tego, ze dzieci nie widza ostro granicy miedzy telewizyjna fikcja a rzeczywistoscia.
Silny wplyw na dziecko wywieraja reklamy telewizyjne, których w ciagu roku oglada tysiace, w
tym reklamy piwa, slodyczy, chipsów, hamburgerów, zabawek.
Dzieci, które sa namietnymi telewidzami, wiele na tym traca:
•
•
•
•

maja gorsze oceny w szkole,
czytaja malo ksiazek (lub wcale),
nie uprawiaja sportów,
sa otyle.

Przemoc, seks, uprzedzenia rasowe, dyskryminacja kobiet, alkohol, narkotyki - to tematy, po
które chetnie siegaja producenci i rezyserzy telewizyjnych programów. Mlodzi ludzie, jeszcze
niedojrzali, niedoswiadczeni, niedoinformowani, moga zjawiska marginalne uznac za typowe,
zachowania skrajne za powszechnie akceptowane. Obraz swiata formujacy sie w wyobrazni i
swiadomosci dzieciecego telewidza bywa w rezultacie jednostronny: przerazajacy i
niezrozumialy. Z tego punktu widzenia telewizja jest dla niego bardzo niebezpieczna.
Rodzice sa w stanie przeciwdzialac negatywnemu wplywowi telewizji, a nawet wiecej uczynic ja dla dziecka zródlem doswiadczen pozytywnych. Udaje sie to osiagnac przez:
•
•
•
•
•

wspólne z dzieckiem ogladanie telewizji,
wybór programów odpowiadajacych poziomowi rozwoju dziecka,
ustalenie limitu czasowego na ogladanie telewizji (dziennego i tygodniowego),
wylaczanie telewizora na czas rodzinnego posilku i wprowadzenie "cichych godzin"
przeznaczonych na nauke, lekture itp.,
wylaczanie telewizora za kazdym razem, gdy program wydaje sie nieodpowiedni dla
dziecka.

Ponadto warto oduczyc dziecko od ogladania programu "jak leci" i zachecac je do wybierania
konkretnych pozycji. Wlasciwa oferta sa skierowane do dzieci i mlodziezy programy telewizji
publicznej, zla - wszelkie "opery mydlane" i inne podobne seriale dla doroslych, jak równiez tak
popularne ostatnio "talk shows". Kolejnym krokiem jest ustalenie pór dnia, w których nie oglada
sie telewizji. Dziecko nie powinno nigdy odrabiac lekcji przy wlaczonym telewizorze. Podobnie
wspólne posilki powinny byc okazja do rozmów w gronie rodzinnym, a nie do wpatrywania sie w
ekran.
Nie jest dobrze, gdy ogladanie telewizji pozostaje tylko bierna rozrywka. Warto zachecac dzieci
do dyskusji nad wspólnie ogladanymi programami. Zwracajcie ich uwage na przyklady
pozytywnych i wlasciwych zachowan i postaw, jak przyjazn, wspólpraca, troska o innych.

Omawiajcie nawiazania do historii, lektur, osobistych przezyc i zainteresowan. Zastanawiajcie sie
wspólnie nad idealami, celami i postawami bohaterów z ekranu. Porównujcie swiat przedstawiony
w danym programie do rzeczywistosci. Uswiadamiajcie dzieciom przy tej okazji, ze nastepstwa
przemocy w realnym swiecie bywaja bardziej dalekosiezne niz na ekranie. Porozmawiajcie o tym,
w jaki sposób oddzialywuja na nas reklamy telewizyjne. Uczcie dziecko korzystac z telewizji w
sposób swiadomy i racjonalny, by mialo takze czas na sport, ksiazki, kontakty z rówiesnikami.

