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Сьогодні досить часто можна помітити, як, замість спілкування,

молоді люди проводять час разом кожен у своєму телефоні.

ДО ЧОГО ПРИВОДИТЬ
ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД СМАРТФОНУ? 

Зазвичай, користувачі смартфонів

починають свій день із, наприклад,

перегляду соціальних мереж або

стрічки новин та закінчують його так

само. «Розумні гаджети» стали

невід’ємною частиною нашого життя:

люди використовують їх не лише для

дзвінків або повідомлень, але й для

перевірки погоди, здійснення

онлайн-покупок, пошуку роботи

тощо. Та науковці стверджують, що,

поза нашою увагою, залежність від

смартфонів радикально змінює наші

життя, і це не завжди має позитивні

наслідки.

Вчені попереджають: надмірне

використання смартфонів може

призвести до розвитку депресії,

тривоги та стресових станів. Більш

того, часте використання телефону, а

особливо–у другій половині дня,

погано впливає на якість сну,

викликає фізичний дискомфорт,

головний біль та знижує гостроту

зору. 90% користувачів хоча би раз

відчували так званий фантомний

вібраційний синдром – коли

здається, ніби дзвонить або вібрує

мобільний телефон.

Та всі ці прояви – це

лише незначна

частина більшої

проблеми.

http://www.msjonline.org/index.php/ijrms/article/view/2258/2125
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/phantom-vibration-syndrome-up-to-90-per-cent-of-people-suffer-phenomenon-while-mobile-phone-is-in-a6804631.html
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25 200
наявних підписників у Facebook

395
нових підписників за 1-й квартал

ВПЛИВ НА ІНТЕЛЕКТ
Останні дослідження доводять, що використання розумних гаджетів негативно

впливає на інтелектуальний рівень людини. Уважність може знижуватися

навіть тоді, коли смартфонами де-факто не користуються: навіть того, що

гаджет просто є поруч, достатньо, щоб несвідомо відволікати увагу.

995
наявних підписників у Twitter

55
нових підписників за 1-й квартал

 Вся справа у тому, пояснюють

вчені, що смартфони стали

невід’ємним «вікном у світ», а тому

наш мозок автоматично приділяє

їм увагу: «сигнал із телефону (свого,

не чужого) активує ту ж саму

недобровільну систему уваги, яка

відповідає за сприйняття звуку

свого імені».

Часте покладання на

«кишеньковий інтернет» у пошуках

відповідей на запитання також

значно знижує спроможність мозку

запам’ятовувати інформацію.

http://www.journals.uchicago.edu/doi/pdfplus/10.1086/691462
https://www.sciencenews.org/article/smartphones-may-be-changing-way-we-think
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ПЕРЕГЛЯД ТА ОБГОВОРЕННЯ
ВІДЕОРОЛИКІВ. 

Медіаосвітня гра для підлітків –“Пригоди

Літератуса”.

https://media.am/literatus/#uk

Мультфільм для дітей, який розкриває

основні правила поводження у соціальних

мережах

https://drive.google.com/file/d/1kqISghYxu5o

JTeSWUL2RTZKDxspxnRSi/view?usp=sharing

Bідеокурс про приватність та безпеку для

дітей, батьків та вчителів:

Як встановити двофакторну

аутентифікацію в Instagram? –

https://bit.ly/2ZAGUJx 

Як налаштувати приватність дописів в

Instagram? – https://bit.ly/3BeJAti 

Як дізнатися, які дані про вас має

Instagram? – https://bit.ly/2XTL6DA 

Як контролювати те, хто може надсилати

вам повідомлення? – https://bit.ly/3BiGG6L 

Як налаштувати приватність акаунту в

Instagram? – https://bit.ly/3BhHqsN

https://media.am/literatus/?fbclid=IwAR25g5CeZyhCBgP4tqhuHl3WoIPaDy2drJE6YbqKPhC54hjOGIoN-O526ik#uk
https://media.am/literatus/#uk
https://drive.google.com/file/d/1a769feEw-G3VBi7uOfoXSodcLFz9qWAD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a769feEw-G3VBi7uOfoXSodcLFz9qWAD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kqISghYxu5oJTeSWUL2RTZKDxspxnRSi/view?usp=sharing
https://bit.ly/2ZAGUJx
https://bit.ly/3BeJAti
https://bit.ly/2XTL6DA
https://bit.ly/3BiGG6L
https://bit.ly/3BhHqsN

