
KOMPIUTERIŲ PRIKLAUSOMYBĖS 

POŽYMIAI: 

 Nesėkmingi bandymai kontroliuoti 

laiką, praleidţiamą prie kompiuterio. 

 Nerimas, diskomforto jausmas, bū-

nant ne prie kompiuterio. 

  Įkyrios mintys, kas dabar vyksta in-

ternete. 

 Išsiblaškymas mokykloje, darbe, ne-

darbinga nuotaika.  

 Nesveikas noras tikrinti elektroninį 

paštą  

 Praleisti pietūs, pamokos ar susitiki-

mai, norint kuo daugiau laiko panar-

šyti po internetą. 

 Pirmenybė bendravimui su ţmonėmis 

internetu.  

 Miego trūkumas, sumaţėjęs susido-

mėjimas realybe. 

 

Parengė  Panevėţio PPT psichologė  

Rasa Praninskienė 
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Pasiruošę Jums padėti  

Panevėžio pedagoginė  - psichologinė tarnyba: 

ATEIKITE, SKAMBINKITE, RAŠYKITE. 

Mūsų adresas: 

Topolių al. 12, Panevėžys 

Tel. 8-45 460106 

 
KAIP SUGYVENTI SU 

KOMPIUTERIŲ KARTA  

 

 

 

Leisti ar neleisti vaikui „sulįsti į 

kompiuterį―? – jau atgyvenęs klausi-

mas. Psichologai ir yra parengę ne-

maţai išaiškinimų, patarimų bei 

instrukcijų, kaip pedagogai ir tėvai 

turėtų elgtis, kad neprarastų kon-

takto su savo vaiku, o kompiuteris ir 

internetas padėtų  tobulėti. 

 

T R Y S  B A U B A I 

 

Suaugusiųjų sąmonėje tebegyvena trys 

„baubukai“, visaip peikiantys kompiuterį: 

  Vaikas gadina sveikatą: genda akys,  

maţai būnama lauke, vaikas darosi 

irzlus, uţdaras, gali išsivystyti  in-

ternetinė priklausomybė. 

  „Interneto kūdikis,“ bendraudamas 

virtualiai, neišmoksta bendrauti rea-

liame gyvenime. 

 Vaikas neišmoksta nieko gero ir nau-

jo, ―nusirašinėdamas‖ nuo kompiute-

rio. 

 

Štai ką besibaiminantiems atsako psicho-

logai:  

 Internetas ugdo savarankišką mąs-

tymą, gebėjimą greitai analizuoti ir 

įsisavinti reikiamą informaciją. 

 Vaikas yra „išvedamas― iš tarpuvar-

čių, mažiau žiūri televizorių, netgi 

žaisdamas mokosi, greičiau bręsta 

intelektas.  

 Atlikti tyrimai parodė, kad internetu 

bendraujantys vaikai yra komunika-

bilūs, jau „išsitreniravę―, nekomplek-

suoja norėdami susipaţinti; realiame 

gyvenime, jie turi daugiau draugų. 

 

P.S. Ir dar. Kompiuteris gali padėti tė-

vams susidraugauti su savo atţalomis. Jei 

suaugę neţino, kaip prieiti prie „vaiko su 

kompiuteriu―, tegu paprasčiausiai papra-

šo, kad šis internete suţinotų kokį nors 

reikiamą dalyką.  

 



A U T O R I T A R I N I S  

E L G E S Y S 

 

Autoritarinis poţiūris į vaikų auklėjimą 

niekados nedavė ir neduoda norimų re-

zultatų. Paaugliai ima vengti buvimo na-

muose, priešinasi nurodymams. Pvz., pa-

auglys gali pradėti pareiti iš gatvės tik 

pavalgyti ir pernakvoti. Kai kurie tėvai 

ieško nestandartinės išeities—perka kom-

piuterį... Ir taip bando ―susigrąţinti‖ vai-

ką į namus. Bet tada, jei nekeičiame savo 

poţiūrio į poveikio vaikams priemones, 

tikriausiai vaikas vėl ―klaidţios‖ (tik vir-

tualiais ateities gatvių labirintais) ir čia 

pat maitinsis ir ilsėsis...  

 

Tėvai diktatoriai ir toliau laikysis 

“totalitarinių ir represinių” elgesio normų 

– kontroliuos kiekvieną klavišo spustelė-

jimą. Jei vaikas – stipri natūra, jis iš-

moks „išgyventi―. Jei ne – bus 

„sulaužytas“, taps priklausomas ir bejė-

gis, nesugebės sau kelti jokių tikslų. Ir 

jokiu būdu ne kompiuteris tai „padaro―.  

  

Tėvams kompiuteris gali pasirodyti esąs 

interventas, „okupavęs― visą vaiko dėmesį 

ir tarsi „paniekinęs― tėvų siūlomas 

“vertybes”. Iš tiesų suaugusiesiems nesą-

moningą nerimą kelia tai, kad vaikas 

daug greičiau uţ juos perpranta visą šį 

šiuolaikinį „mechanizmą―. Tai netgi pikti-

na linkusiuosius absoliutinti savąjį auto-

ritetą: kompiuteris jų vaikui tabu netgi 

M O K Y T I S    D R A U G E 

 

Psichologai yra nustatę, kad darbas ir ţaidi-

mai su kompiuteriu: 

 Gerina atmintį, skatina sutelkti dėme-

sį, tyrinėti, modeliuoti savo veiklą. 

 Ugdo strateginį mąstymą, padeda inte-

lektualiai bręsti ir formuotis kaip as-

menybei.  

Šio darbo pionierius – Kalifornijos (JAV) 

universiteto profesorius Michael Coule, 

prieš 20 metų pradėjęs programą „Penktasis 

matmuo―, atliko tyrinėjimus. Vaikai buvo 

supaţindinami su kompiuteriu drauge su 

savo tėvais. Paaiškėjo, kad racionaliau kom-

piuteriu naudojasi tie vaikai, kurie turi pro-

gos paţaisti su savo tėvais ar kt. tuo besido-

minčiais suaugusiaisiais. Kai interneto sve-

tainėse laiką leidţia įvairaus amţiaus ţmo-

nės, susiklosto natūrali savikontrolė –  ma-

žiau domimasi nederamais dalykais. Be to, 

klubuose vaikai įpranta patys vertinti savo 

laimėjimus ir klaidas, pasikliauti savo jėgo-

mis. Ţaisdamas kompiuteriu su suaugusiuo-

ju, vaikas maţiau nusivilia.  

Kodėl vaikai daug greičiau įgyja darbo su 

kompiuteriu įgūdţių, nors suaugusieji turi 

daug didesnę gyvenimo patirtį ir susiforma-

vusį intelektą? Vaikai nelaukia, kad paţan-

ga duotų apčiuopiamos naudos, daug spon-

taniškesni ir mobilesni, neturi savo tėvams 

būdingo snobizmo. Be to, vaikams kompiute-

ris ne prestiţo ar dalykiškumo atributas, o… 

įprasta susisiekimo priemonė. Suaugusie-

siems to dar reikės išmokti.  

T I N K L A L A P I Ų  K A R T A       
 

Amerikiečių tyrinėtojas Don Tubscott sa-

vo knygoje („Growing up digital―) aprašo 

naująją internetinę bendravimo kultūrą ir 

NetGeneration – vadinamąją tinklalapių 

kartą: 

 Ji nepriklausoma ir aktyvi, nes in-

ternete vaikas ar jaunuolis pats turi 

ieškoti informacijos.  

  Ši karta pakantesnė svetimai nuo-

monei. ―Internautai‖ mokosi ben-

drauti be prietarų ir dirbtinų tabu – 

tautybė, rasė, lytis, amţius, sociali-

nė padėtis ir pan. nebėra svarbu. 

 Jai būdinga saviraiškos laisvė, vai-

kai išmoksta sakyti, ką galvoja. 

 Naujoji karta pasiţymi verţlumu, 

įpranta visada „atsidurti“ ten, kur 

vyksta kas nors nauja, atsirinkti 

paţangiausius dalykus.  

 Ji ţaisdama tarsi modeliuoja ir ku-

ria naują visuomenę, be sąstingio ir 

autoritarizmo, mokosi „tikrajame― 

gyvenime praversiančių elgesio mo-

delių.  

Pvz., Don Tubscott yra aprašęs mergaitę, 

kuri, ţaisdama Cim-City, „pastatė“ di-

dţiulį miestą. Ţaidėja empiriškai išvedė 

10 taisyklių, suteikiančių galimybę tinka-

mai valdyti  miesto biudţetą. 

 


