Harmóniában a
televízióval

Felnôtt fejjel, gyerekszemmel

Interaktív játékok kisebbekneknagyobbaknak…

A tévé szinte már családtag. Ott ül a körünkben,
szól hozzánk, szórakoztat. Olykor elámulunk
a látottaktól, néha megdicsérjük vagy éppen
szidjuk, de létezni nélküle már aligha tudnánk.
Talán még a gyermekeinket is rábízhatjuk. Vagy
mégsem?
Baráti beszélgetések és tudományos
diskurzusok során gyakran szóba kerül, hogy
milyen hatással van a televízió a nyiladozó
gyermeki lélekre. S a vélemények nem mindig
szívderítôek. De ez is – miként a tudomány
és technika annyi más csodálatos találmánya
– nem önmagában jó vagy rossz. Attól függ,

Tudtad-e, hogy a tévémûsorokat utólag
is megnézheted? A világháló pedig
mindenhova elvisz, és mindent házhoz hoz?
Hasznos tanácsok és fontos tudnivalók a
tévézésrôl és az internetezésrôl.

A kicsik nyelvén megfogalmazott,
személyes hangvételû napi és heti
mûsorajánlók csodás világunk
érdekességeirôl és mindarról, ami
az iskolai tantárgyak elsajátításához
segítséget nyújthat.

hogyan használjuk. Miért ne használhatnánk hát
okosan?
A gyermekek tudatos médiafogyasztásának
fejlesztését segíti a Tévézz okosan! kampány új
internetes oldala, a

www.tevezzokosan.hu
A Magyar Kábelkommunikációs Szövetség
kezdeményezésére elindított honlap célja nem a
tiltás, sokkal inkább a támogatás. Természetesen
fontos felhívni a szülôk figyelmét a kiskorúakra
káros tartalmak kockázataira, s ezzel együtt

tájékoztatni ôket a szolgáltatók és az egyes
készülékek által nyújtott megoldásokra, így
egyebek mellett a gyermekzár használatának
fontosságára. Ám ahhoz, hogy valóban
harmóniában éljünk a televízióval, éppoly fontos az
is, hogy segítsünk eligazodni az óriási kínálatban,
megtalálni az érdekes, értékes és színvonalas
mûsorokat – szülôknek és gyerekeknek egyaránt.
A honlapra látogatók eligazodását segíti, hogy a
szülôknek és csemetéiknek külön-külön oldalon
tálalja az információkat, attól függôen, hogy
„felnôtt fejjel” vagy „gyerekszemmel” szeretnének
tájékozódni.

Nem elég leültetni a tévé elé a gyermeket, olykor hasznos
lenne konkrét mûsorokat is ajánlani neki… Médiaszakemberek
és pszichológusok tanácsai segítenek a gyermek
személyiségfejlôdésében hasznos, koruknak megfelelô
„fejtágító” programok, családi filmek között szemezgetni.

Merre tart a világ? Mire képes a digitális
technika? Hírek, érdekességek, friss
kutatási eredmények az elektronikus
médiáról és a világhálóról.

A szülôk örök dilemmája: vajon mi a legjobb
a kicsinyemnek? Eltiltsam, engedjem, vagy
nézzük együtt? A lélek szakembere közérthetô
nyelven tárja fel elôttünk a médiafogyasztási
szokások alakulását és a döntések
következményeit.

Milyen mûszaki lehetôségek segítenek
biztonságossá tenni a tévézést? Mit tehet a
médiaszolgáltató, a mûsorterjesztô és a szülô?

Hasznos tanácsok a tévézés és a családi
élet összhangjának kialakításához.

A magyar és a világirodalom tele van
szebbnél szebb mesékkel. Interneten
is lehet olvasni gyermek- és ifjúsági
regényeket, szépirodalmi mûveket,
hangoskönyveket.
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A TÉVÉZZ OKOSAN! nem csupán egy honlap. Üzenetét egy országos kampányban
szeretné eljuttatni minden magyarországi tévénézôhöz. Társadalmi összefogást
kezdeményez, amelyben támogatói a mûsorszolgáltatók és mûsortovábbítók,
a szakmai és civil szervezetek.

Segíthet gyermekének eligazodni az
internet világában, hogy megtanulja
a netikettet és elkerülje a rá leselkedô
veszélyeket.

Közös érdek – közös felelôsség
Egyes eltúlzott vélemények szerint a televízió a gyermekek
fejlôdésére káros veszélyforrás. Pedig tudjuk, hogy nem kell
annak lennie. A televízió rengeteg hasznos információt,
érdekes és szórakoztató mûsort kínál a gyermekeknek.
A televíziós piac szereplôinek, a kábelszolgáltatóknak,
a különbözô tematikus és közszolgálati csatornáknak

egyaránt fontos, hogy a nézôk arról is halljanak, mennyi
értéket közvetít az a bizonyos készülék a nappali közepén,
és a technikai újdonságok jóvoltából mennyi hasznos
lehetôséget kínál a tudatos médiafogyasztáshoz.
A társadalmi felelôsségvállalás közös érdek, s az ennek
szellemében megszületett új honlap mûködtetése is a
szereplôk összefogásával válhat sikeressé.

A weboldalt az MKSZ kezdeményezésére a Média Connection Kft. – a Média Kábel Mûhold
szaklap alapítója és kiadója – hozta létre.
Média Connection Kft.
Tel./fax: 06-1-3493014, e-mail: media.connection@chello.hu
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