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Uzależnienie dzieci od telewizji
Ponad 60% polskich dzieci ogląda telewizję kilka godzin dziennie - wynika z badań
zaprezentowanych podczas piątkowej konferencji w Centrum Nauki Kopernik. Wśród
programów oglądanych przez najmłodszych przeważają bajki i kreskówki (87,9%).
Badania przeprowadzone przez Interactive Research Center na zlecenie telewizji edukacyjnej Da

Vinci Learning wykazały, że 95,1 proc. dzieci ogląda telewizję niemal codziennie. Nie integruje to
jednak wszystkich członków rodziny - jedynie 20 proc. dzieci ogląda telewizję w towarzystwie obojga
rodziców.
Według obecnej na konferencji psycholog z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej dr Magdy
Śniegulskiej rodzice często nie wiedzą, jak zorganizować czas wspólny z dzieckiem. Uciekają się więc
do telewizji, kiedy sami chcą odpocząć i zająć czymś dzieci. Taka forma organizacji czasu dziecka
widoczna jest w badaniach. Zdaniem 16% respondentów telewizja uspokaja dziecko. 15,4 proc.
badanych mówi, że zapewnia ona dzieciom rozrywkę; powoduje, że się nie nudzą. Jednocześnie
rodzice zdają sobie sprawę, że telewizja może mieć negatywny wpływ na ich pociechy.
Według badań, o wpływie telewizji na dzieci najgorsze zdanie mają ci rodzice, którzy nie poświęcają
większej uwagi dziecku i pozostawiają je same przed telewizorem. Rodzice, którzy oglądają tv
wspólnie ze swoimi pociechami nie oceniają tego medium tak surowo - autorzy badania uważają, że
dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, iż dokonują właściwej selekcji programów, potrafią wybrać to,
co będzie stosowne dla ich dziecka. 88,2% rodziców chciałoby, aby telewizja była bezpieczna dla ich
dzieci. Oczekują, że będzie zawierała mniej treści agresywnych i wulgarnych. Ponad połowa
badanych chce, by telewizja pobudziła ich dziecko do działania oraz inspirowała do poznawania
świata. Rodzice zaznaczali, że chętnie wzięliby udział w procesie edukacji swoich dzieci, gdyby
oferta edukacyjna telewizji była bogatsza.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
http://laboratoria.net/aktualnosci/13353.html
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Leczenie glejaka przez zamianę jego komórek
w neurony
Informuje pismo “Cancer Biology & Medicine”.
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Sztuczna inteligencja pomoże w walce z
rakiem prostaty
Powstanie w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym.

24-09-2021

Młodzi Polacy z ośmioma nagrodami EUCYS
Salamanka za badania naukowe
Osiem nagród trafiło do młodych, polskich naukowców.
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Superbohater w laboratorium
Wizerunek naukowca się zmienia, to już nie ktoś zamknięty w laboratorium.
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Eksperci apelują o jednoczesne szczepienie
przeciwko grypie i COVID-19
Nie sposób odróżnić grypy od COVID-19 bez wykonania badań laboratoryjnych.
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Uruchomiono nową aplikację programu
Erasmus Plus
Każdy student otrzyma m.in. cyfrową europejską legitymację studencką.
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"Kraków dla klimatu"
W niedzielę plenerowa 4. Wielka Lekcja Ekologii,
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Porozumienie zakładające możliwości dla
naukowców z Polski i z Niemiec
Przewiduje ono m.in. stypendia dla naukowców z obu krajów.
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