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Maria Gałasiewicz
Telewizor – wróg czy przyjaciel dziecka?

Nieraz zdarza nam się obserwować niewłaściwe zachowania dzieci i młodzieży. Agresja, wulgaryzm, wandalizm to nierzadko spotykane zjawiska, których przyczyny są przedmiotem rozważań dorosłych. 
Rodzice są pierwszymi najważniejszymi wychowawcami swoich dzieci, natomiast zadaniem szkoły jest wspieranie ich wychowawczej roli. Szkoła nie może i nie jest w stanie zastąpić rodziców. Rodzice powinni interesować się tym, co dziecko robi w domu po południu, wieczorem, jak spędza wolny czas i z kim go spędza. Często jednak tak się dzieje, że rodzice idą, jak to się mówi, „na łatwiznę”. Zajęci swoimi sprawami zbyt mało czasu poświęcają swoim pociechom.  Dużo mniej wysiłku wymaga włączenie telewizora niż podtrzymanie kontaktu z rodzicami i znajomymi. 
Niestety, w wielu programach telewizyjnych pojawiają się zbrodnia i agresja. Są one nie tylko w filmach, naszpikowane są nimi również wiadomości, a nawet zapowiedzi programów. Z badań OBOP-u na temat przemocy wynika, że 50% Polaków przyznaje, iż oglądanie w telewizji scen drastycznych powoduje, że są bardziej lękliwi i podenerwowani. 
Nie podnosząc się z kanapy, spalamy również minimalną ilość kalorii, a do tego częściej sięgamy po różne przekąski, słodycze, napoje. Aktywność fizyczna telemaniaka spada. 
Psychologowie udowodnili, że kilkugodzinne wpatrywanie się w ekran wprowadza stan złudnego odprężenia i lekkiej hipnozy. Aktywność umysłowa jest wtedy niższa niż normalnie. Z chwilą wyłączenia odbiornika uczucie odprężenia mija, natomiast obniżona aktywność umysłowa utrzymuje się jakiś czas. 
Telewizja również źle wpływa na nasze oczy. Wielogodzinne wpatrywanie się w jeden punkt bardzo męczy wzrok, powoduje przekrwienie, a gwałtownie zmieniające się kolory i natężenie światła mogą wywołać drgawki.
Więc zanim rodzice postanowią oddać los swoich dzieci w ręce ekranu, powinni się poważnie nad tym zastanowić. Należy uczyć dziecko, że telewizora nie włącza się odruchowo, ale dla konkretnej audycji. Dobrze jest przeglądać programy. Nie należy używać telewizora zamiast niańki, opiekunki. Co trzeci film dla dzieci składa się prawie wyłącznie ze scen walki i wypadków, z których jednak bohater wychodzi na ogół nienaruszony – ginie poczucie rzeczywistości.
Warto po powrocie dziecka ze szkoły do domu porozmawiać z nim o tym, czego dziś się nauczyło, co wydarzyło się ciekawego, o jego problemach, kłopotach i sukcesach zamiast od razu włączać telewizor. Wpatrywanie się w ekran warto zastąpić wspólnym spacerem, wyjściem na basen, jazdą na rowerze, czy grą planszową, wspólną zabawą, czytaniem itp.
Nie pozwalajmy, by nasze pociechy spędzały przed telewizorem więcej niż 60 minut dziennie i nie dopuszczajmy, by przejmowały władzę nad pilotem. Odbiornik w pokoju dziecięcym to pomysł najgorszy z możliwych.
Wychowanie jest procesem delikatnym, ponieważ wymaga równocześnie miłości i dystansu, łagodności i stanowczości, cierpliwości i zdecydowania. Te cechy wymagają od rodzica nie tylko serca, lecz zdrowego rozsądku i równowagi. Więc zanim oddamy dziecku pilot do ręki, zastanówmy się nad tym poważnie, rozważmy, co da dany program, film czy bajka mojemu dziecku? Czego ono się nauczy? Jakie program wywoła w nim reakcje?   

