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• Родителите разчитат на комуникацията, информацията и

транспортните технологии за да направят живота си по-бърз и

по-ефективен.

• Децата сега разчитат на технологиите за по-голямата

част от своята игра като силно ограничават

предизвикателствата пред творчеството и

въображението си, а освен това често не успяват да

постигнат оптимално сетивно и двигателно развитие.



Положителни аспекти на дигиталните технологии:

❖ Изследванията показват, че например

видеоигрите и други екранни медии подобряват

визуално-пространствените възможности,

повишават способността за наблюдение, времето

за реакция и способността да идентифицират

детайли.

❖ Съществуват образователни безплатни онлайн

платформи за деца.

Технологиите са инструмент, чиято

употреба трябва да се възпитава!



Негативното влияние на 

съвременните дигитални технологии

• Стимулирането на мозъка с прекаленото въздействие на смарт

устройства, интернет или телевизия, е свързано с когнитивно

забавяне, повишена импулсивност и понижена способност към

саморегулация.

• Статичното прекарване на време говори за недостиг на движение

и може да доведе до изоставане във физическото и умствено

развитие на детето. Подвижността подобрява вниманието и

способността към изучаване на нова информация.



Негативното влияние на 

съвременните дигитални технологии

• Прекомерното гледане на телевизия и компютърни игри са
основен фактор за образуване на излишни килограми. Това е
световно значима тема, и за да има подобрение трябва
използването на технологии да е съчетано със същото време
физическо натоварване.

• Много родители споделят, че не успяват да контролират времето,
което децата им прекарват пред екраните. Също така ¾ от

семействата позволяват на децата си да взимат смарт
устройствата със себе си в леглото. Светлината от екраните пречи
на съня и довежда до съкращаване на времето за почивка и
недоспиване.



Негативното влияние на 

съвременните дигитални технологии

• Отдавна има проведени изследвания, които установяват, че

жестокостта по телевизията и компютърните игри намира своето

отражение и в реалния живот. Определено такива кадри

въздействат негативно на децата. Така те получават готова схема

на поведение, която изглежда, че щом се излъчва по телевизията,

е социално приемлива.

• Недостигът на внимание от страна на възрастните често се

компенсира с дигитални устройства. Децата могат да развият и

зависимост.



Искаме или не, дигиталните технологии са част от

нашия живот и ние като отговорни родители сме

длъжни да покажем на децата си как най-

благоприятно и безопасно да навлязат в дигиталния

свят и да се развиват с помощта на всички модерни

технологии.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


