
Dysleksja wià˝e si´ przede wszystkim z problemem
przetwarzania poszczególnych dêwi´ków j´zyka. Dzieci
uczà si´ przetwarzania dêwi´ków w pierwszych latach
˝ycia i wówczas potrzebujà wielu prawdziwych rozmów
z doros∏ymi, które dostarczajà im odpowiedniej licz-
by danych. Telewizja czy komputer nie sà adekwatny-
mi substytutami, a ponadto ich dost´pnoÊç sprawia,
˝e w póêniejszym wieku dzieci mniej ch´tnie çwiczà
czytanie.

Podobnie jak telewizja, elektroniczne gry i wirtualne
sposoby komunikowania si´ mogà stanowiç dla dziecka
wspania∏à pomoc. Gry pomagajà rozwinàç sposoby
myÊlenia niezb´dne dla ka˝dego, komu przyjdzie ˝yç
w Êwiecie nafaszerowanym technikà. Internet daje
dost´p do niewyobra˝alnie wielkiej liczby informacji.
Dzieci mogà zawieraç przyjaênie - zarówno lokalne,
jak i na ca∏ym Êwiecie. Dziecko mo˝e wyra˝aç swoje
myÊli i koncepcje przez obrazy, wideo i animacje.
Jednak mimo ca∏ej ekscytacji rodzice muszà tak-
˝e byç Êwiadomi tego, w jaki sposób nadmiar tech-
niki dost´pnej zbyt wczeÊnie mo˝e zagroziç ich
potomstwu. Aby dobrze funkcjonowaç w Êwiecie re-
alnym, dzieci nadal potrzebujà emocjonalnej odpor-
noÊci, spo∏ecznych kompetencji i podstawowych umie-
j´tnoÊci czytania, pisania i liczenia. Nie ma ˝adnych
wàtpliwoÊci, ˝e prawid∏owy rozwój mózgu dziecka
zale˝y od pe∏nych czu∏oÊci kontaktów z drugim
cz∏owiekiem i od rzeczywistych doÊwiadczeƒ prze-
˝ywanych w prawdziwym Êwiecie. Im m∏odsze
dziecko, tym wi´cej czasu powinno sp´dzaç z prawdzi-
wymi ludêmi, uczàc si´ komunikowania i wspó∏dzia-
∏ania. Kiedy w mózgu dziecka powstanie ju˝ podstawo-
wa sieç po∏àczeƒ neuronowych, mo˝na pozwoliç mu
na zabawy i komunikowanie si´ przy u˝yciu monitora
komputera. JeÊli jednak fundamenty po∏o˝one pod
umiej´tnoÊç uczenia si´ sà chwiejne, u dziecka mogà
wystàpiç problemy rozwojowe. Nauczyciele nauczania
poczàtkowego zauwa˝yli, ˝e dzieci majà coraz wi´k-
sze k∏opoty z opanowaniem czytania. Wzrasta licz-
ba dzieci ze zdiagnozowanymi „specyficznymi
trudnoÊciami”. Dzieci sà te˝ coraz bardziej roz-
kojarzone i impulsywne, przez co trudniej jest im
usiedzieç w ∏awkach i przyswajaç sobie podstawowe
umiej´tnoÊci czytania i pisania. Naukowcy sà zdania,
˝e szybko zmieniajàce si´ obrazy na ekranie czy mo-
nitorze powodujà, i˝ niedojrza∏y mózg wrzuca „nad-
bieg”, wi´c póêniej prawdziwe ˝ycie wydaje si´ nudne.
Nauka czytania i pisania dodatkowo wymaga spo-
wolnienia pracy mózgu. Uczàcy si´ musi przetworzyç
dêwi´ki na s∏owa, a te z kolei z∏o˝yç w zdania, przy
jednoczesnym zrozumieniu sensu tego, co czyta. Pi-
sanie wymaga jeszcze wi´kszego zwolnienia tempa,
gdy˝ trzeba w∏aÊciwie odwzorowaç kszta∏t liter i po-
s∏u˝yç si´ gramatykà, by precyzyjnie wyraziç to, co
chce si´ przekazaç. Kiedy pos∏ugujemy si´ elektronikà,
mózg przyspiesza. Komputer zach´ca do szybkiej nauki,
na skróty. Zatem dzieciom przyzwyczajonym do gier,
stron internetowych i obrazów telewi-zyjnych nauka
czytania i pisania wydaje si´ nudna i wyczerpujàca.
Czytanie i pisanie wymaga lat praktyki, a dzieciom nie

chce si´ çwiczyç, bo nie widzà natychmiastowych efek-
tów, jakie sà w grze po jednym naciÊni´ciu guzika.
Wielcy zwolennicy techniki przyznajà, ˝e cz∏owiek,
który chce w pe∏ni wykorzystywaç dobrodziejstwa
elektronicznego komunikowania si´, musi najpierw
posiàÊç umiej´tnoÊç czytania i pisania. JeÊli dzieci
z chwilà opanowania klawiatury od razu dadzà si´
wciàgnàç w Êwiat wiadomoÊci tekstowych, to ich
umiej´tnoÊci pisania i czytania pozostanà na niskim
poziomie. Prawdziwa bieg∏oÊç literacka wymaga prak-
tyki, a sp´dzanie wi´kszoÊci czasu z wirtualnymi przy-
jació∏mi mo˝e skutecznie odciàgaç od çwiczeƒ.

Rady dla rodziców:
• przez pierwsze trzy lata ̋ ycia dziecka ograniczajcie

jego kontakty wy∏àcznie do Êwiata realnego;
• dopóki dziecko nie ma skoƒczonych oÊmiu czy

dziewi´ciu lat i nie nabierze pewnej bieg∏oÊci w czytaniu
i pisaniu, ÊciÊle ograniczajcie jego kontakty z kompu-
terem - najwy˝ej godzina dziennie;

• dopóki dziecko nie osiàgnie wieku nastoletniego,
limitujcie czas, jaki sp´dza w Êwiecie wirtualnym.

Pami´tajmy, ̋ e do 3 roku ̋ ycia rozrywka elektro-
niczna mo˝e przynieÊç dzieciom wi´cej szkody
ni˝ po˝ytku.

Monika Kofel-Dudziak

Dysleksja a Êwiat wirtualny

ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI wrzesieƒ 2015 18

PSYCHOLOG RADZIPSYCHOLOG RADZI


