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Nuotolinio ugdymo metu
smarkiai pailgėjo ne tik
naudojimasis įvairiais IT
prietaisais mokymosi tikslais,
bet ir laisvalaikiui bei
pramogoms skiriamas ekranų
laikas. Rudenį net ir grįžus prie
tiesioginio - kontaktinio
ugdymo, laikas prie ekranų
pramogoms ar laisvalaikiui
išliko ilgesnis nei buvo iki
karantino.

Pagal R. Jusienės ir kt. (2020) atliktą tyrimą
"Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl
COVID-19 metu: grėsmės bei galimybės
ekosisteminiu požiūriu".

laikas,
leidžiamas prie
ekranų,
padvigubėjo

Rizikos
Vis ilgėjantis vaikų buvimas prie
ekranų yra susijęs su įvairiomis
fizinės ir psichikos sveikatos
problemomis.

MIEGO TRUKMĖ IR KOKYBĖ
Laikas, praleistas prie ekranų, siejamas su ilgesne
užmigimo ir trumpesne miego trukme bei miego
sutrikimais.

MITYBOS ĮPROČIAI
Valgymas su IT prietaisais siejasi su didesniais
somatiniais simptomais (ypač susijusiais su
virškinamojo trakto veikla), su nesveiko maisto
vartojimu. Ilgainiui valgymas su ekranais tampa
viršsvorio rizikos veiksniu.

SAVIREGULIACIJOS GEBĖJIMAI
Vaikų ilgesnis naudojimasis išmaniaisias
įrenginiais siejamas su dėmesio koncentracijos
sunkumais, prastesne savireguliacija. jie tampa
impusyvesni, sunkiau reguliuoja emocijas ir elgesį.

REGIMOSIOS ATMINTIES GEBĖJIMAI
IT technologijų naudojimas ypač pablogina
ilgalaikę regimąją atmintį, Ekrane matoma daug
vaizdų, todėl nebėra poreikio fiksuoti, nelieka
poreikio išsaugoti juos ilgalaikėje atmintyje.

SOMATINIAI SIMPTOMAI
Ilgėjant bendram ekranų laikui
daugėja vaikų somatinių
simptomų (galvos, pilvo, akių ir
kitokių skausmų, nuovargio).

EMOCINĖ SAVIJAUTA
Ilgas buvimas prie IT ekranų
siejamas su prastesne emocine
savijauta. Vaikai gali dažniau
susierzinti, elgtis agresyviai, jei
tenka atsitraukti nuo veiklos.

MOTORINIAI GEBĖJIMAI
Leidžiant laiką prie ekranų nėra
poreikio rašyti, piešti, tad
silpnėja smulkioji motorika. Be
to, vaikai būna mažiau fiziškai
aktyvūs.
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sumažinti kompulsyvaus
(probleminio) naudojimosi
internetu riziką.

Ribokite laiką. Pradinio mokyklinio amžiaus vaikams rekomenduojama
ne daugiau kaip dvi valandos prie ekranų per dieną; paaugliams
rekomenduojama naudotis ekranais (ir internetu) ne daugiau kaip
keturias valandas per dieną, įskaitant mokymąsi bei laisvalaikio
pramogas. Likus valandai iki miego nesinaudokite IT prietaisais.
Turėkite zonų be ekranų . Namie turėkite vietas, kuriose tokių prietaisų
nėra. Ypač tai pasakytina apie vaiko miegamąją zoną. Nesinaudokite
ekranais valgymo metu. Venkite namuose naudoti TV kaip foną.
Atsižvelkite į kokybę. Leidžiant vaikams naudotis išmaniaisiais
įrenginiais svarbu mažinti pramoginių/žaidimų programėlių skaičių, jas
keičiant edukacinėmis programėlėmis. Svarbu, kad turinys nebūtų
smurtinis ir atitiktų vaiko raidos tarpsnį.
Kurkite taisykles . Tėvų nustatomos taisyklės yra labai svarbios
formuojant įvairius vaikų įpročius. Aiškios taisyklės skatins formuotis
vaikų savireguliacinį elgesį ir sumažins konfliktus, kylančius dėl IT
prietaisų naudojimo.
Būkite pavyzdys. Vaikai išmoksta įvairių elgesio būdų stebėdami, tad
atkreipkite dėmesį kiek ir kaip patys naudojate IT prietaisus vaikams
esant šalia. Įtraukite vaikus į namų ruošos darbus, užsiimkite fizine
veikla, kurkite prasmingą laisvalaikį.
Kalbėkitės . Pasidalinkite dienos įspūdžiais, aptarkite kitos dienos
planus. Domėkitės vaikų emocine būsena, atkreipkite dėmesį į
pasikeitusį elgesį.
Užtikrinkite saugumą . Paaiškinkite apie galimus IT prietaisų naudojimo
pavojus, domėkitės saugaus interneto galimybėmis.

