Harmóniában a televízióval
A televízió napjainkra szinte családtaggá vált – olykor szidjuk, olykor dicsérjük, egy biztos:
létezni már aligha tudnánk nélküle. Talán még a gyermekeinket is rábízhatjuk. Vagy mégsem? Hisz ez is
– mint a technika annyi más vívmánya – nem önmagában jó vagy rossz. Attól függ, hogyan használjuk.
Miért ne használhatnánk hát okosan? Nem elég leültetni a gyereket a tévé elé, de konkrét műsorokat is
ajánlani kellene neki – ebben segít Önnek honlapunk, a Tévézz okosan!

Miért jó Önnek és gyermekének?
• Mert segítségével könnyen eligazodhat az óriási csatornakínálatban: napi és heti bontásban megtalálja a gyerek számára biztonsággal
nézhető, erőszakmentes, érdekes csatornákat, az igazán értékes, színvonalas műsorokat,
• mert a tananyaghoz kapcsolódó különleges ismeretterjesztő műsorok ajánlásával a tanulásban is segít gyermekének,
• mert aktivizálja a gyereket: az újdonság erejével ható, megragadó műsorok új ismeretek megszerzésére ösztönzik, s felmerülő kérdései az
adott szakterületen további búvárkodásra serkentik,
• mert a honlap interaktív játékai is újabb ismeretekkel gyarapítják – játsszanak velünk!
• mert a tévéműsorokon kívül további nézni- és olvasnivalót, színházi előadásokat, szabadidős programokat is ajánl – az egész családnak,
• mert nem csupán a tévézésben, az internetezésben is hasznos kalauz: segít gyermekének eligazodni az internet világában, hogy megtanulja a „netikettet” s elkerülje a világhálón rá leselkedő veszélyeket.
• Hírlevele naprakész tájékoztatást ad a különösen fontos, aktuális eseményekről.
• Ha pedig Ön bizonytalan abban, mikor, mennyit tévézhet a gyerek, ha kételyei vannak, mit nézhet meg,
ha tudni szeretné, hogyan hatnak a kicsikre a nem gyereknek való tartalmak, s mely műsoroknál van
szükség arra, hogy együtt üljenek a képernyő elé, a felnőtteknek szóló oldalon választ kap kérdéseire.
• S ha biztos akar lenni abban, hogy gyermeke semmiképpen ne találkozzon kiskorúakat érintő káros tartalmakkal, itt azt is megtalálja, hogyan működik az ilyen műsorokhoz való hozzáférést megakadályozó
gyerekzár.
• Ha pedig értesülni szeretne a tévézéshez kapcsolódó technikai újdonságokról, ha tudni szeretné, mit
takar egy-egy újonnan felbukkant ismeretlen kifejezés, a weboldal ebben is hasznos kalauz lehet.

Kattintson hát rá:

www.tevezzokosan.hu
Hogy mindenki jól válasszon…
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