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През последните години компю-
трите превзеха и живота на 
децата ни. Докато те бяха ома-

гьосани и заслепени, родителите и об-
ществото се оказаха неподготвени 
за рисковете от новата играчка. Не 
закъсняха и последиците. Все по-често 
родители се обръщат за помощ към 
детския психолог. Детето им, увлече-
но в един виртуален свят, не  успява 
или не желае да сътворява настояще-
то си,  нито го е грижа за бъдещето.   
Тук ще споделя накратко онова, кое-
то екипът на Психологически кабинет 
ВИА научи от психотерапевтичната 
си работа с деца с компютърна зави-
симост и техните семейства. Желани-
ето ни е да помогнем на много други да 
избегнат този проблем.
Има много причини за формирането на 
компютърна зависимост, но за разли-
ка от другите форми на зависимост, 
пристрастяването към компютрите 
и злоупотребата с тях става вкъщи, 
т.е. пред очите на родителите. Имен-
но на тях се пада ролята да ограничат 
тези вредни навици. Открихме, че една 
от причините родителите да подценя-
ват  рисковете от заниманията на де-
цата си с компютър е вярата им в ня-
кои митове за компютъризацията на 
децата. 

троянски кон в детската стая
Автор: Ирина Шумкова, психотерапевт, 
доктор по психология на детството и юношеството.

Компютърът

Митове за децата и 
компютрите
Мит: Децата, които ползват компю-
три научават повече за света на високи-
те технологии и компютърните науки. 
Реалност: Обикновено децата под 9 
- 11 г. са пасивни потребители на по-
стиженията в тази област. Едва след 
тази възраст детското мислене е 
способно да започне да разбира мате-
рията на дигиталните технологии, 
стига да има възрастен, който да под-
помага този процес. 

Мит: Използването на компютър раз-
вива интелигентността на детето.
Реалност: Сметалото не учи първок-
ласниците на математика. Мислене-
то, паметта и въображението на де-
тето се развиват чрез образование, 
активно усилие и общуване в социална 
среда с възрастни и връстници. Общу-
ването в интернет, социални мрежи и 
чатове, пречи на развитието на соци-
алната интелигентност на децата.  

Мит: Децата и юношите, които пре-
карват повече време пред компютъра 
не създават проблеми.
Реалност: Употребата на наркоти-
ци, алкохол и др. подобни, естествено 
са по-редки сред децата, прекарващи 
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часове пред компютъра вкъщи. Но има 
други опасности, които дебнат малчу-
ганите. Освен, че са по-застрашени от 
затлъстяване и различни здравослов-
ни проблеми, родителите им често се 
оплакват от зачестяване на бягства 
от училище, нисък успех, липса на же-
лание за социален живот и личностно 
развитие.

Мит: По-сигурно е детето да си е вкъ-
щи с компютъра, отколкото на улица-
та.
Реалност: Световната статистика 
показва, че злополуките с деца на ули-
цата са по-малко в сравнение със слу-
чаите, в които децата ползващи без-
контролно интернет, стават жертва 
на сериозни престъпления в мрежата 
като сексуална злоупотреба, използ-
ване на лични данни на член от семей-
ството или психически тормоз в соци-
алните мрежи.  

Мит: Децата използващи интернет 
получават повече информация за света.
Реалност: Да и не. Често съдържани-
ето в различните сайтове по даден 
проблем е еднотипно. Когато инфор-
мацията не е от официален или образо-
вателен сайт, тя може да е публикува-
на от всеки световно неизвестен  мним 
„експерт” по темата. Детето трябва 
да бъде стимулирано от възрастните 
да търси различните гледни точки, да 
сверява информацията публикувана в 
интернет с по-надеждни източници-
учебници, енциклопедии. То трябва да 
знае, че в тази медия липсва контрол 
и всеки може да публикува каквото си 
иска за черните дупки или за живота на 
едноклетъчните и никой не следи, дали 
тези данни са достоверни или не.

11 идеи за предпазване на дете-
то от компютърна зависимост
1. Купете компютър за детето си, то-
гава, когато обучението и задълже-
нията му го наложат. Така, това ще е 
награда и признание за  неговото из-
растване, а не поредната играчка. 

2. Забранете игрите, чиито сценарии 
позволяват да се играе с много играчи 
или да се изгражда биография на героя 
от типа "second life". Те задържат де-
тето наистина много време пред мо-
нитора.
3. Компютърът не бива да е в детска-
та стая. Освен, че детето ще се изо-
лира от живота на семейството, няма 
да можете да виждате какви сайтове 
посещава.
4. Възползвайте се от съществуващи-
те безплатни програми за родителски 
контрол – Child Defender (www.childdef.
com), Naomi и  други.
5. Ангажирайте децата си с други 
неща - спорт, танци, екскурзии, помощ 
вкъщи.
6. Канете деца вкъщи, пращайте свои-
те на гости. Днешните деца не знаят 
много от старите игри. Може да се на-
ложи да им покажете как да играят на 
друго освен на компютърни игри.  
7. Ако децата Ви ще ползват интер-
нет нека предварително да знаете за 
какво. 
8. Още преди да е започнало, помолете 
детето Ви да реши колко време ще иг-
рае. Настоявайте да спази времето. 
9. Според СЗО времето прекарвано 
пред монитора при дете на 10 години 
не бива да надхвърля 2 часа дневно. На-
практика това означава, че това време 
трябва плавно да расте през годините. 
За дете на 6-7 години то трябва да е 
не повече от 20-30 минути. 
10. Старайте се времето прекарано 
пред компютъра да бъде последвано 
от излизане навън и физическа актив-
ност, не от учене. 
11. Помогнете на детето си от паси-
вен да се превърне в критичен потре-
бител на съвременните технологии. 
Подарете му книги за важни хора и съ-
бития в света на компютрите. Потър-
сете заедно образователни сайтове 
подходящи за неговата възраст.  Ва-
шето дете може и да не стане след-
ващия Бил Гейтс, но ще разбере, как се 
създава тази виртуална среда и какво 
реално може да постигне в нея.


