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Az agy irányítása/kiterjesztése
40 éve kezdődött az a követéses vizsgálat, amelyben 2-7 

éves gyerekeket nevelő 8000 amerikai családot 
vizsgáltak.
Ebből 200-200 kisfiút és kislány (2-5 éveseket) 
választottak ki napi 3 órai agresszív rajzfilmnézésre. 
KÖVETKEZMÉNY: hogy az átlagosnál szignifikánsan
gyakoribb náluk az antiszociális viselkedés, csalás,, 
engedetlenség, pusztító és a lelkiismeret-furdalás hiánya 
a tetteikért. A követéses vizsgálatban kimutatták:  
Utódaikra is átörökítik.

EZZEL NAGYON SOK VIZSGÁLAT VITATKOZIK!

2011.nov. Pediatrics folyóirat
Seattle Children's Hospital Research Institute vizsgálata

Dr. Christakis és Frederick Zimmerman, PhD, Washington 
School of Medicine, szerint az erőszak és az 
antiszociális viselkedés egyenes következménye a 
helytelen médiahasználatnak az óvodás és iskolás korú
gyerekeknél.
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ÉÉszakszak --Amerikai RadiolAmerikai Radiol óógiai Tgiai T áársasrsas áág g 
(RSNA) 2006.(RSNA) 2006.

A gyerekek mai mA gyerekek mai méédiahaszndiahasznáálatalata

VeszVeszéélyeslyes

IdIdőőspsp óórolrol ááss

IdIdőőpocspocs éékolkol ááss

HasznosHasznos

GondolatindGondolatind ííttóó

„ …egy gyermek 15 éves koráig 

13000 gyilkosságot lát a 

képernyőn…”

„ A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek 

megtanul saját lelkében olvasni.” Bruno Bettelheim

„ Disneyland a legnagyobb emberfogó, amit 

egér valaha is épített' Leslie Halliwell angol filmkritikus.

„A 8–14 évesek … 29%-a nem érti,

hogyan lehetett korábban mobiltelefon nélkül élni.”

KidKOMM Kutatás, Sonda Ipsos, 2010

A gyerekek mai mA gyerekek mai méédiahaszndiahasznáálatalata
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Baby Sitter
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Empty Content LiarLiar AdvertisementsAdvertisements

ALPÁR Vera
Veszélyek, csodák, tanulságok a cibertérből

Dangers, Miracles, Lessons from Cyberspace

Irrealistic Presentations of 
Children/Families
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PANASZAINK

• Nehézségek a figyelem fenntartásában
• Nappali/éber álmodozás
• Nem hallja meg, amikor hozzászólnak
• Mindig elveszíti a dolgokat
• Feledékeny
• Könnyen elvonja a figyelmét bármi

• Állandó felügyeletet, figyelmet igényel
• Nem fejezi be, amit elkezd

PANASZAINK

HIPERAKTIVITÁS
• Mindig menne
• Pörög ... nem ül meg egyhelyben
• Túl sokat beszél
• Gyakran „búg”, vagy furcsa zajok produkál
• Nem lehet "lefékezni" motoros aktivitás

• Gyermek két sebességgel; alszanak, és ébren
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PANASZOK A KÜLVILÁGTÓL

• Problémák a impulzuskontrollal
• Türelmetlenség / Nehézségek a dolgok 

kivárásában
• Mindig megszakít másokat
• „Bekottyantja” a válaszokat
• Megpróbálja a rövidebb utat, ha sok a

feladat (beleértve a házimunkát, házi
feladatot, stb)

Úgy tűnhet, hogy ADHD

• Depresszió
• Szorongás
• Hallási problémák
• Látászavar
• Autizmus
• Egyéb 

rendellenességek

• Tanulási nehézségek
• Nevelési/szülői

problémák
• Szerhasználat
• Gyógyszeres

mellékhatások
• Ólommérgezés
• Egyéb mérgezések 

és allergiák

AzAz ADHDADHDs gyermek szs gyermek sz üüleinek leinek 
tt íízparancsolatazparancsolata
(Barkley, 1995)(Barkley, 1995)

1. Azonnali és gyakori visszajelzés
2. Egyértelmű következmények
3. „Ne sokszor, halkan, hanem egyszer 

nagyon határozottan”
4. Használja ösztönzőket, mielőtt büntetnél
5. Törekedjünk a konzekvens szülői 

viselkedésre
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AzAz ADHDADHDs gyermek szs gyermek sz üüleinek leinek 
tt íízparancsolatazparancsolata
(Barkley, 1995)(Barkley, 1995)

6. Ne papolj, cselekedj! (Act, don’t yak!)
7. Előre tervezz a problémaszituációkra
8. Tartsa a fogyatékosság szemszögéből
9. Ne vedd személyes sértésnek a gyermek

problémáit, vagy a betegség tüneteit
10.Gyakorold a megbocsájtást

További tippek ADHDs
gyerekek szüleinek

• Fordíts pozitív figyelmet a gyermekre ... 
• ... értesd meg és hitesd el vele, hogy ő jó
• Adj egyértelmű utasításokat
• Légy mindig egyértelmű, rövid, kedves, játékos és egyszerű
• Korlátozd a feladatok számát 1-2-re
• Korlátozd az opciók számát 1-2-re
• Elvárásaid legyenek egyértelműek, ellenőrizhetőek és

következetesek
• Kommunikálj reális következményeket
• Korlátozd a zavaró hatásokat (pl. házifeladat írás közben)
• Rendszeres és kiszámítható napi menetrend legyen

• Ha nem ezt teszed, a gyermek képtelen megfelelni az
elvárásoknak

Összefoglalva

• Légy következetes
• Légy türelmes
• Légy kitartó
• Légy megértő

• A legfontosabb, hogy külön kezeljük a 
viselkedést és a gyermeket

• A rossz viselkedés nem szinonimája a rossz
gyereknek!!!!
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SZEREP TSZEREP TÉÉVES MEGVES MEGÍÍTTÉÉLLÉÉSE!SE!

• NEM ! ?

• Passzív, 
kiszolgáltatott 
fogyasztók!

• Reklámhatás által 
befolyásolhatóak

• IGEN ! !

• Szelektorok
• Kritikusok

• ALKOTÓK

KKÖÖSZSZÖÖNNÖÖM AM A FIGYELMETFIGYELMET!!


