
Mobil. Počítačové hry. Fenomén mladých ľudí? 

 

     

                Nomofóbia - závislosť na mobilnom telefóne: Ako sa prejavuje? (eduworld.sk) 

 

Čo sa skrýva za potrebou byť „online“? 

 Potreba niekam patriť (deti na internete komunikujú, vytvárajú si priateľstvá, môže ich 

hnať práve túžba zapadnúť, byť súčasťou skupiny, nebyť vyčleňovaný. V reálnom svete 

môžu mať ťažkosti s komunikáciou, ťažšie sa im nadväzujú priateľstvá a je pre nich ľahšie 

pohybovať sa v online svete) 

o  podporte deti k tomu, aby sa stretávali s ľuďmi aj osobne; pomôžte im 

s komunikáciou; povzbuďte ich k vytváraniu priateľstiev tzv. offline 

 Únik z reality (pre niektoré deti je život skutočne náročný a snažia sa z neho uniknúť 

práve tým, že sú online, hrajú rôzne hry či už na mobile, počítači, tablete) 

o  hľadajte spolu spôsoby, akými ešte inak dokáže dieťa zvládať nároky 

o  zistite, čo je pre dieťa tak veľmi náročné a buďte mu v tom oporou 

 Aktivita (online hry sú vytvárané tak, aby boli pútavé (príbeh, dej, ciele ...), čím posilňujú 

závislosť) 

o  nájdite si s dieťaťom aktivity, ktoré môžete robiť spolu a bavia ho 

o  povzbuďte dieťa k činnostiam , akými je šport, turistika, maľovanie, vytváranie 

niečoho ...hľadajte aktivity, ktorým sa môže venovať bez technológií 

 Hľadanie porozumenia (dieťa má pocit, že na internete má kamarátov, ktorí rozumejú 

tomu, ako sa cíti a čo ho trápi. Tento pocit však môže byť klamlivý) 

o  buďte Vy tou osobou, ktorá je pre dieťa oporou a vypočuje ho 

o  aktívne počúvajte, čo Vám dieťa hovorí 

 Popularita (pre deti sú rovesnícke vzťahy veľmi dôležité a snažia sa medzi rovesníkmi 

vyniknúť. Úspešnosť v počítačových hrách im vie napr. zabezpečiť lepší status v triede, čo 

im posilňuje sebavedomie. Deti majú svojich idolov/ influencerov, ktorých sledujú na 

internete, viac tu: Vplyv influencerov na život mladých ľudí | IPčko.sk - Internetová 

poradňa pre mladých ľudí. (ipcko.sk). Niektorí sa chcú obliekať tak, aby šli v súlade 

s módnymi trendmi a podobne) 

o  prejavte záujem o tieto témy (dieťa hľadá svoje miesto v spoločnosti a potrebuje 

k tomu podporu rodiča a otvorenú komunikáciu s dospelým) 

 Nuda (niektoré deti trávia čas na počítači, na mobile, na tablete, pretože sa inak nudia) 

 

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/5526/nomofobia-zavislost-na-telefone
https://ipcko.sk/vplyv-influencerov-na-zivot-mladych-ludi/
https://ipcko.sk/vplyv-influencerov-na-zivot-mladych-ludi/


 

Kde môžete získať ďalšie informácie? 

 Veľmi nápomocná Vám vie byť stránka Bez nástrah | online (beznastrah.online) , na ktorej sa 

prostredníctvom rôznych článkov môžete dozvedieť o nástrahách na internete i o závislosti 

na mobile, počítačových hrách a podobne. V článkoch a videách sa môžete dozvedieť 

o spôsoboch, akými so závislosťou bojovať. Stránka dokonca ponúka možnosť online 

poradne! 

 Užitočné informácie môžete nájsť aj v príručke Kniha Bez nástrah online (Marek Madro, 

Zuzana Juráneková) | Panta Rhei | Panta Rhei , ktorá Vás prevedie svetom internetu 

 Odporúčam vypočuť si nasledujúci podcast:  Ako chrániť deti na internete aj bez toho, aby ste 

boli online expertom? | IPčko.sk - Internetová poradňa pre mladých ľudí. (ipcko.sk)  

 

 

 

 

 

 

Veľmi Vám držím prsty!  A keby čokoľvek, som tu pre Vás a pre Vaše dieťa. 

- Osobne v kancelárii na prvom stupni č. dverí 39 

- Telefonicky na čísle 0917 682 362 alebo 033/7623307 

- Mailom zsbrepy.psycholog@gmail.com alebo psycholog@zsbrepy.sk 

 

Školská psychologička 

 

 Stanovte si s dieťaťom čas, v ktorom môže byť na mobile/počítači/tablete 

 Dbajte na dodržiavanie vzájomne dohodnutých pravidiel 

 Choďte dieťaťu vzorom (napr. nemajte v ruke mobil ani Vy v čase, kedy ho 

nemá používať ani dieťa)  

https://www.beznastrah.online/?targeting=cs332&ad_parameters=rsa_bez-nastrah
https://www.pantarhei.sk/349060-bez-nastrah-online-marek-madro-zuzana-juranekova
https://www.pantarhei.sk/349060-bez-nastrah-online-marek-madro-zuzana-juranekova
https://www.pantarhei.sk/349060-bez-nastrah-online-marek-madro-zuzana-juranekova
https://ipcko.sk/ako-chranit-deti-na-internete-aj-bez-toho-aby-ste-boli-online-expertom/
https://ipcko.sk/ako-chranit-deti-na-internete-aj-bez-toho-aby-ste-boli-online-expertom/
https://ipcko.sk/ako-chranit-deti-na-internete-aj-bez-toho-aby-ste-boli-online-expertom/
mailto:zsbrepy.psycholog@gmail.com
mailto:psycholog@zsbrepy.sk

