Възприемане на балансиран подход между онлайн
ангажираност и офлайн алтернативи

МОДУЛ 3

Въздействие върху физическото, познавателното,
социалното и емоционалното развитие на децата
РАЗРАБОТЕНО ОТ: ASOCIATIA DIRECT

МОДУЛ 3
ОПИСАНИЕ

Този модул има за цел да ви предостави стратегии,които ще ви помогнат да разберете
как интернет осигурява потенциални предимства за потребителите по отношение на
подопмагане в академичната подготовка,споделяне на идеи и чувства и свобода на
изразяване, но също така има някои неблагоприятни ефекти като загуба на време,
проявява на антисоциално поведение,причинява проблеми в отношенията.

МОДУЛ 3
ОПИСАНИЕ

✓ Интернет осигурява контекст за развитие на обучението и придобиването на
социално-емоционални умения за днешните юноши. Много хора не могат да си
представят живота без да използват интернет в ежедневието си.
В Интернет всяка информация изглежда важна. Прекомерното използване на
информационни ресурси в интернет,без основни познания за най-добрия метод за
използване на технологиите, прави обществата физически
✓ и психически неспособни. Това е най-голямото отрицателно въздействие на
интернет върху нашето общество и особено за ново поколение.

МОДУЛ 3
ОПИСАНИЕ
Ще съсипе ли технологията развитието на децата?
➢ Технологиите са сравнително нови и дългосрочни изследвания за ефектите върху
развитието на децата в дигиталната епоха все още не са налични. Въпреки че
времето, прекарано от хората като цяло за осъществяване на интернет достъп, може
да бъде много продуктивно,неконтролируемото използване на Интернет може да
се отрази лошо на живота,работата и взаимоотношенията в семейството.
➢ Технологиите осигуряват много ползи за обучението, но също така могат да имат
някои негативни въздействия върху развитието на детето и качеството на живот.

МОДУЛ 3
ОПИСАНИЕ

✓ Многобройни проучвания разкриват връзки между пристрастяването към интернет
и проблемите с психичното здраве, като депресия и психиатрични симптоми, сред
подрастващите. Информацията за въздействието на интернет пристрастяването
върху хранителното поведение на подрастващите обаче е ограничена.
✓ Интернет пристрастяването, особено сред подрастващите, е признато за важен
социален проблем в различни страни поради високото разпространение на
депресията,
агресивното
поведение, психиатричните
симптоми
и
междуличностните проблеми, свързани с тази зависимост.

МОДУЛ 3
ОПИСАНИЕ

Юношите са по-склонни към пристрастяване към Интернет,отколкото възрастните, а
социалната ефективност, психиката и битовите навици на зависимите от Интернет
могат да бъдат засегнати от това пристрастяване. Многобройни проучвания сред
контролни групи сочат,че пристрастяването към Интернет има неблагоприятен ефект
върху няколко фактора,свързани с начина на живот при юношите; то може да доведе
до нередовни хранителни навици, продължителни периоди от време, прекарано в
Интернет, физическо бездействие, кратка продължителност на съня и увеличена
употреба на алкохол и тютюн. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2830415/)

МОДУЛ 3
РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
След като преминете този модул, ще можете да:

•
•

•

повишавате нивото на осведоменост относно ползите и рисковете от
използването на Интернет, за да се промени негативното поведение пред
компютъра към здравословно използване на компютъра.
подпомагате учениците, учителите и родителите да се справят ефективно със
ситуации,свързани с прекомерно използване на интернет или злоупотреба с
времето пред екрана, снабдявайки ги с умения и методологически
инструменти.
предлагате персонализирани планове за ограничаване на използването на
интернет или намаляване на времето пред екрана.

МОДУЛ 3
СПИСЪК С ТЕМИ

ТЕМА 1 Благоприятно или неблагоприятно въздействие от прекомерното използване на

интернет
ТЕМА 2 Как пристрастяването към интернет може да се отрази върху физическото здраве
ТЕМА 3 Психологическо въздействие на използването на интернет
ТЕМА 4 Отражение на пристрастяването към интернет върху социалния живот

ТЕМА 1 Благоприятно или неблагоприятно въздействие от
прекомерното използване на интернет

1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

След като преминете този модул, ще можете да:

•
•
•
•
•

Определяте положителното и отрицателното въздействие на интернет върху
обществото и последиците
Намалите времето прекарано в интернет
управлявате по-добре дневния график
Ангажирате учениците с учебни дейности
Прилагате независимо дигитални инструменти и ресурси

1

ТЕМА 1 Благоприятно или неблагоприятно въздействие от
прекомерното използване на интернет

Интернет премахва географските бариери между хората. Обществата се вдъхновяват
едно от друго. Интернет свърза обществата и културата им в ежедневна комуникация
и сега те създават връзки в интернет. Всеки човек иска да се свърже с интернет.

Експертите смятат, че някои от функциите като „харесвания“ и „споделяния“
активират центъра за награждаване в мозъка. Той е много чувствителен през
юношеството и отчасти може да обясни защо повече тийнейджъри отколкото
възрастни прекарват време в социалните медии.

1

ТЕМА 1 Благоприятно или неблагоприятно въздействие от
прекомерното използване на интернет

Интернет въздействието върху обществото сега прави икономически, социални и
политически промени по целия свят. Това е очевидно,защото милиарди потребители,
общности,култури използват интернет в ежедневието си. А нашите действия,мисли и
комуникационни умения в интернет влияят върху обществото положително или
негативно.

1

ТЕМА 1 Благоприятно или неблагоприятно въздействие от
прекомерното използване на интернет

Положителното въздействие на интернет върху обществото
➢Най-голямото положително въздействие на интернет върху обществото е
популярността на социалните мрежи и уебсайтовете на социалните медии.
➢Онлайн комуникацията помага за изграждането на социални отношения по
целия свят. Наред с това, онлайн пазаруването, онлайн работни места,
онлайн маркетинг, онлайн банкиране, мобилни портфейли помагат за
изграждането на социални отношения по целия свят.
➢Наред с това, онлайн пазаруването, онлайн работни места, онлайн
маркетинг,онлайн банкиране, мобилни портфейли помагат на обществата да
изследват нови висоти, използвайки интернет. Увеличава се жизненият
стандарт на обществото.

1

ТЕМА 1 Благоприятно или неблагоприятно въздействие от
прекомерното използване на интернет

Неблагоприятни ефекти от прекомерното използване на интернет

➢ Много от децата може да използват интернет без да бъдат ръководени и
контролирани от своите родители и учители. Това ги прави податливи на
негативните ефекти на Интернет. Участието на родителите в наблюдението на
поведението и отношенията на детето им и осигуряването на по-безопасно
използване на Интернет е много важно.

1

ТЕМА 1 Благоприятно или неблагоприятно въздействие от
прекомерното използване на интернет

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
❖ Интернет е мрежа от онлайн свързани сървъри, настолни компютри, лаптопи и
мобилни телефони. И обществата вече са вътре в тази интернет мрежа. Въпреки
че Пристратяването към интернет все още не е признато като генерализирано
разстройство в Диагностично-статистическото ръководство за психични
разстройства от Американската психиатрична асоциация, все по-голям брой
изследователски проучвания признават проблемите, произтичащи от този вид
пристрастяване(Young, 2010).
❖ Всеки иска да излезе от интернет,за да може да прекара известно време със
семейства, приятели и роднини. Но повечето от хората са пристрастени към
интернет. Изглежда младите хора са изложени на риск от развитие на интернет
пристрастяване поради проблеми в развитието на своя когнитивен контрол
(Casey, Tottenham, Liston, & Durston, 2005) и липса на умения за поставяне на
граници (Liu & Potenza, 2007).

1

ТЕМА 1 Благоприятно или неблагоприятно въздействие от
прекомерното използване на интернет

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Нашето общество има дигитален живот. Интернет заслепи очите на обществото и в
тази ситуация е много трудно да се разграничи правилното от грешното в интернет.
Въпреки това, с наличието и мобилността на новите медии като неразделна част от
нашето ежедневие, пристрастяването към интернет (ПИ) се очертава като
потенциален проблем сред младите хора.

1

ТЕМА 1 Благоприятно или неблагоприятно въздействие от
прекомерното използване на интернет
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1

ТЕМА 1

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ
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2. https://www.researchgate.net/publication/282422102_Purposes_Causes_and_Conseque
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1

ТЕМА 1 Благоприятно или неблагоприятно въздействие от
прекомерното използване на интернет

КРАТЪК ТЕСТ

1 Пристрастеният юноша използва Интернет,за да се учи и да търси информация?
a. Да
b. Не
c. Не знам
2. Пристрастеният юноша използва интернет за социални медии?
a. Рядко
b. Често
c. Винаги
d. Не знам

1

ТЕМА 1 Благоприятно или неблагоприятно въздействие от
прекомерното използване на интернет

КРАТЪК ТЕСТ

3. Свържете понятията с техните определения:

a. когато хората следват добрите навици след интернет

1. Отрицателното използване на интернет е..

b. когато хората нямат знания

2. Положителното използване на интернет е …

Верни отговори: 2-a, b-1.

ТЕМА 2 Как пристрастяването към интернет може да се отрази
върху физическото здраве

1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

След като преминете този модул, ще можете да:

•
•
•

Определяте ефектите от пристратяването към интернет, значителните
физически ефекти върху младото поколение
Ангажирате учениците с учебни дейности
Прилагате независимо дигитални инструменти и ресурси

1

ТЕМА 2 Как пристрастяването към интернет може да се отрази
върху физическото здраве

Има статистически значима разлика по отношение на оценката по скалата за интернет
пристрастяване между интернет пристрастяване и физически оплаквания като
главоболие, усещане за скованост, болки в кръста, болки във врата и безсъние.
Оценката по скалата за интернет пристрастяване и времето, прекарано в интернет,
показаха статистически значима връзка.
Изследванията за използването на онлайн социалните мрежи за здравни интервенции
все още са в начален стадий.

1

ТЕМА 2 Как пристрастяването към интернет може да се отрази
върху физическото здраве

Използването на компютри от децата непрекъснато нараства с течение на времето и
затова съществуват опасения относно негативните му ефекти върху социалното
развитие. Засилва се зависимостта от използването на Интернет, което води до
сериозни здравословни предизвикателства. Данните от проучването показват, че
най-често срещаните физически оплаквания са свързани със сухота на очите,
влошено зрение и болка във врата.
Съществуват данни и за поява на безсъние поради дълги часове на използване на
Интернет. (https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7551188)
Необходимо е да се контролира времето за използване на Интернет или да се
предприемат стъпки за здравеопазване, за да се предотвратят физическите
оплаквания чрез специална платформа за консултации. Необходимо е все повече
внимание да се обръща на ефекта от използването на Интернет върху физическото ни
здраве.

1

ТЕМА 2 Как пристрастяването към интернет може да се отрази
върху физическото здраве

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Според Шао и др., най-важният момент трябва да бъде да се помогне на хората да
формират разумно разбиране на зависимостта от интернет и да променят
нездравословния начин на живот.
Като се има предвид, че използването на интернет може да доведе до пристрастяване,
от съществено значение е да се вземат мерки за контрол на използването на интернет,
за да се предотвратят здравословните проблеми, които могат да възникнат.
Количеството време, прекарано в Интернет,силно влияе на интернет потребителите. В
действителност, времето за използване на Интернет е важен фактор за заседналото
поведение,което е свързано със затлъстяването. Необходимо е не само да се увеличи
физическата активност, но и да се ограничи времето пред екрана и да се намали
заседналото поведение с оглед контрол върху теглото.

1

ТЕМА 2 Как пристрастяването към интернет може да се отрази
върху физическото здраве

APA style reference
system
ИЗПОЛЗВАНА
ЛИТЕРАТУРА
• Casey, B. J., Tottenham, N., Liston, C., & Durston, S. (2005). Визуализиране на развиващия се мозък:
Какво сме научили за когнитивното развитие? Trends in Cognitive Sciences, 9, 104–110.
• https://www.researchgate.net/publication/328608702_INTERNET_ADDICTION_AND_ITS_IMPACT_ON_
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• https://www.psychguides.com/behavioral-disorders/computer-internet-addiction/
• https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=7551188
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1

ТЕМА 2 Как пристрастяването към интернет може да се отрази
върху физическото здраве

КРАТЪК ТЕСТ

1. Тъй като децата прекарват повече време пред компютърни монитори, те
обикновено прекарват по-малко време във физически дейности.
a. Да
b. Не
c. Не знам

2. Децата с лесен достъп до Интернет може да загубят част от способността да
отделят факти от измислици.
b. Често
c. Винаги
d. Не знам

1

ТЕМА 2 Как пристрастяването към интернет може да се отрази
върху физическото здраве

КРАТЪК ТЕСТ

3. Свържете понятията с техните определения:

a знания или извършване на други важни дейности.

b. тялото не може да има достатъчно време за почивка.

Верни отговори: 2-a, b-1.

1. Късното заспиване не е добро за нашето здраве,
защото..
2. Доста млади тийнейджъри прекарват по-голямата част от времето
си само в гледане на филми, използване на Facebook и игри вместо
за …

1

ТЕМА 3 Психологическо въздействие на използването на
интернет

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

След като преминете този модул, ще можете да:

•
•
•

Предоставяте информация относно Психологическо
използването на интернет
Ангажирате учениците в обучителни дейности
Независимо да прилагате дигитални инструменти и ресурси

въздействие

на

1

ТЕМА 3 Психологическо въздействие на използването на
интернет

Всеки път, когато зависимите от Интернет се чувстват претоварени, стресирани,
депресирани, самотни или тревожни, те използват Интернет, за да търсят утеха и
бягство. Изследвания от университета в Айова показват, че пристрастяването към
интернет е доста често срещано сред мъже на възраст от 20 до 30 години, които
страдат от депресия.
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ТЕМА 3 Психологическо въздействие на използването на
интернет

➢ Някои хора са предразположени към компютърна или интернет зависимост, като
например тези, които страдат от тревожност и депресия. Липсата на емоционална
подкрепа означава, че те се обръщат към Интернет,за да запълнят тази нужда. Има
и такива, които имат история на други видове зависимости,като пристрастяване към
алкохол, наркотици, секс и хазарт.
➢ Дори усещането за стрес и нещастие може да допринесе значително за развитието
на компютърна или интернет зависимост. Хората, които са прекалено срамежливи и
не могат лесно да се свържат с връстниците си,също са изложени на по-висок риск
от развитие на компютърна или интернет зависимост.
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ТЕМА 3 Психологическо въздействие на използването на
интернет

Унищожителни последици
Използването на интернет продължава, въпреки съзнанието за постоянен или
повтарящ се физически,социален,професионален или психологически проблем,
който вероятно е причинен или изострен от използването на Интернет
➢лишаване от сън, семейни затруднения,закъснение за ранни сутрешни срещи,
пренебрегване на професионални задължения или чувство на изоставяне у
партньора.
➢Изолация
➢Изгубване на работата

1

ТЕМА 3 Психологическо въздействие на използването на
интернет

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Как да се освободим?
• Променете рутината си,за да прекарвате по-малко време в Интернет.Например,
ако обикновено влизате в интернет веднага щом станете,започнете да се къпете
и закусете преди да влезете в интернет.
• Прекарвайте повече време, забавлявайки се с приятелите си офлайн.
• За да осигурите своето собствено благополучие задайте ограничение във
времето, когато започнете да вършите онлайн дейности.
• През нощта съхранявайте електронните си устройства извън спалнята си.
Технологията е забавна,но трябва да знаете как да я използвате разумно!
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ТЕМА 3 Психологическо въздействие на използването на
интернет

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Влиянието на медиите върху психосоциалното развитие на децата е дълбоко.
Поради това е важно специалистите да обсъдят с родителите излагането на децата
на медии и да дадат насоки за използването на всички медии, съответстващи на
възрастта, включително телевизия, радио,музика, видео игри и интернет.
Помогнете на децата да практикуват интелигентни навици в интернет и да бъдат
в безопасност, когато са онлайн!
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ТЕМА 3 Психологическо въздействие на използването на
интернет
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ТЕМА 3 Психологическо въздействие на използването на
интернет

КРАТЪК ТЕСТ
1. Установено е,че социалните медии правят хората по-съпричастни, внимателни и
ориентирани към отношенията.
a. Да
b. Не
c. Не знам

2. Някои от децата също осъзнават, че губят много време в социалните медии и това
се отразява негативно на настроението им. То също така изгражда в тях
пораженческо отношение.
a. Рядко
b. Често
c. Винаги
d. Не знам
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ТЕМА 3 Психологическо въздействие на използването на
интернет

КРАТЪК ТЕСТ

3. Свържете понятията с техните определения:

a след прекарване на твърде много време в него или
други сайтове на социалните мрежи.

1. Децата, прекарващи повече от 3 часа на ден в
социалните медии..

b. Стават нервни.

2. Наблюдава се,че тийнейджърите страдат от
“Facebook депресия” …

Верни отговори: 2-a, b-1.
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ТЕМА 4 Отражение на пристрастяването към интернет върху
социалния живот

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

След като преминете този модул, ще можете да:

•

Идентифицирате въздействието на интернет върху

социалния живот

•

Ангажирате учениците в образователни дейности

•

Самостоятелно да прилагате дигитални инструменти и ресурси
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ТЕМА 4 Отражение на пристрастяването към интернет върху
социалния живот

✓ Онлайн зависимите осъзнават, че се отказват от важни за тях ценности :
❑ Уважението на другия човек.
❑ Отблъскване на насилието и принудата.
❑ Християнски ценности за почтеност, чистота и самодисциплина.

✓ Преинтерпретиране и минимизиране :
❑ Това са само снимки!Това е само игра!
❑ Подложен съм на толкова много стрес! Това ми помага да се отпусна!
Заслужих си го.
❑ Другите го правят,защо аз да не?
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ТЕМА 4 Отражение на пристрастяването към интернет върху
социалния живот

Симптоми
✓ Увеличаване на загрижеността и инвестирането на
ресурси (например време, пари,енергия) за
дейности, свързани с Интернет
✓ Неприятни чувства (например депресия, тревожност,
самота, празнота), когато не сте онлайн
✓ Отрицателно въздействие върху работата /
училището
✓ Възникват проблеми в съществуващите
взаимоотношения
✓ Трудност при формирането на нови офлайн
отношения
✓ Може да се развие поносимост
✓ Отричане
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ТЕМА 4 Отражение на пристрастяването към интернет върху
социалния живот

Отрицателни страни на прекомерното използване
на интернет:
✓
✓
✓
✓

проблеми в отношенията
чувство за самота и изолация
депресия или общо усещане за нещастие
необходимост да се покажете по най-добрия
начин
✓ превръщане в интроверти
✓ пренебрегване на семейните дейности,
социалните събития,работа, училище.
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ТЕМА 4 Отражение на пристрастяването към интернет върху
социалния живот

ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В допълнение, времето, прекарано в сърфиране из мрежата, в сайтове на социални мрежи или в игра
на компютърни игри, по дефиниция е време, което не може да бъде разпределено за спорт,клубове
или други извънкласни дейности.
Участието в извънкласни дейности се разглежда като ключов форум за поддържане на съществуващи
приятелства и развитие на нови. В най-крайния си вид, социалната изолация може да увеличи
избягването на училището от страна на децата чрез отсъствия или хронични закъснения.
Терапията, която има за цел да промени поведението, също може да се използва за лечение на
пристрастяването към интернет. Ако започнете лечение на пристрастяването към интернет,целта не
трябва да бъде спиране на използването на Интернет,а то да се намали до нормални нива,които ви
позволяват да функционирате и поддържате лични взаимоотношения.
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ТЕМА 4 Отражение на пристрастяването към интернет върху
социалния живот

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Предложения за самопомощ
Ако смятате, че може да сте пристрастени към интернет и искате да промените
поведението си,можете да опитате следните стратегии :
➢ Обърнете внимание на симптомите си - следете поведението, мислите и чувствата
си.
➢ Помислете защо толкова използвате интернет.Какво ви кара да бъдете онлайн? Има
ли истински проблем,пред който не искате да се изправите?
➢ Помислете за други начини да се справите с проблема си,които не включват
интернет.Изберете някои, които ще бъдат подходящи и ги приложете на практика.
➢ Използвайте методи за релаксация като дълбоко дишане или медитация,за да
управлявате тревожните симптоми.Преоткрийте пренебрегваните области от живота
си - например,общувайте с приятели,излизайте и бъдете активни.
➢ Потърсете професионална помощ, ако е необходимо.
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ТЕМА 4 Отражение на пристрастяването към интернет върху
социалния живот

КРАТЪК ТЕСТ

1. Младежите, пристрастени към социалните медии, всеки ден губят значително
време, което води до лоши оценки в училище.
a. Да
b. Не
c. Не знам
2. Младежите, пристрастени към социалните медии, прекарват часове всеки ден в
гледане на видеоклипове, снимки и друго съдържание, публикувано от техните
приятели и профили, които следват. Това пристрастяване нарушава други
дейности като училищна работа,спорт,учене и други продуктивни дейности.
a. Рядко
b. Често
c. Винаги
d. Не знам
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ТЕМА 4 Отражение на пристрастяването към интернет върху
социалния живот

КРАТЪК ТЕСТ

3. Свържете понятията с техните определения:

a. пристрастяващ навик.

b също така да намалят уменията си за вербално и
невербално общуване.

Верни отговори: 2-a, b-1.

1. Следователно децата,

които растат, взаимодействайки предимно със
социалните медии, може да се окажат несъпричастни и..

2. Постоянната проверка на новините от различните
сайтове на социални медии става. …
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