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Skupine
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Prekomerna
uporaba?

Zasvojenost?
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ODRAŠČANJE V SPLETNEM OKOLJU
…..je postopno in nanj lahko vplivamo

• Proti koncu OŠ je uporaba
družbenih omrežij v polnem
razmahu, starši zgubljajo kontrolo

OTROK USTVARJA
SVOJ “SPLETNI ODTIS”

•V drugi triadi OŠ je
uporaba naprav na vrhuncu,
pomembnejše postanejo
MMO igre (skupinske
spletne igre), komunikacija
preko spleta

OTROK OPAZUJE
“SPLETNI ODTIS
STARŠEV”

• V začetku OŠ v
ospredje pridejo
videoigre, superheroji,
cilj uporabe naprave
postane zabava

• Začne se s TV
(risanke, poslušanje
glasbe…)
•Nadaljuje se s
preprostimi
interaktivnimi igrami in
aplikacijami, didaktične
vsebine

KAJ POČENJO
OTROCI IN
MLADOSTNIKI NA
RAČUNALNIKU ?
KAJ JIH TAKO
PRIVLAČI?
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• Miselni izziv
• Tekmovalno
usmerjenost
• Multi-tasking
• Druženje
• Socialno sprejetost
• Pozitivno
samopodobo,
samopotrditev
• Zabavo in sprostitev
• Razvoj “alter-ega”

DOSTOPNOST
POCENI
ANONIMNOST
STALIŠČE: Še
vedno bolje
računalnik, kot droge

UGODJE TAKOJ

ZASVOJENOST S SPLETOM
•

•
•

•

Nevroanatomske sprememebe
možganov – prekrivanje z
zasvojenostjo s psihoaktivnimi
substancami
Hipoteza o manjši dolgoročni
spremembi možganov kot pri
zasvojenosti s psihoaktivnimi
substancami

•

Povečano sproščanje dopamina
(ugodje) ob pričakovanju ali uporabi
spletnih vsebin  sistem za
nagrajevanje  zaviranje inhibicije
(„anterior cingulate cortex“)
Nizka gostota D2 receptorjev 
toleranca (genska predispozicija)
Povečano delovanje simpatičnega
živčevja
(C. Montag in M. Reuter: Internet Addiction, Založba
Springer, 2015)
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SIMPTOMI ZASVOJENOSTI S SPLETOM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Izguba občutka notranje kontrole
Izguba občutka za čas
Prehranjevanje za računalnikom
Sprememba razpoloženja
Strategija umika od težav
Preokupiranost, sanjarjanje o uporabi spleta
Močna reakcija ob nenadnem odvzemu naprave
Neupoštevanje dogovorov
Zanemarjanje šolskih/delovnih obveznosti
Pomanjkanje interesa za druge aktivnosti
Nespečnost, pomanjkanje spanja
Že neuspeli poizkusi prenehanja
Zanikanje, racionalizacija
Neuravnoteženo življenje,
vidne posledice

Slikovno gradivo z dovoljenjem uporabe. „Zasvojenost s spletom“, avtor: Sam Wolf, Wikimedia Commons

OSEBNA IZPOVED

„

Youtube: LogOutChannel

Slikovno gradivo z dovoljenjem uporabe. Avtor: Peerayot, Shutterstock.com
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