Klaustro / Eskola Kontseilu honi,
Gaiaren azalpena
Teknologia hezkuntza prozesuan hartzen ari diren gehiegizko zentralitateaz gure kezka plazaratu nahi dugu.
Honekin ez dugu progresoaren kontra jo nahi. Ez dugu ukatzen tresna horiek izan dezaketen balioa. Baina
hezkuntzako zentroa bihurtzeak, gure ustez, kaltegarria da umeentzat, eta gizarte osoarentzat.
Tresna hauen neurriaz hausnarketa egin behar dela uste dugu. Hasteko eta behin, adin bakoitzean nola egokitu
behar den neurtu behar dela uste dugu. Gehiegizko iruditzen zaigu Haur eta Lehen Hezkuntzan hainbeste
orduz pantailarekin ibiltzea.
Honen haritik, gogoratu nahi dugu nola Silicon Valleyko adituek beraien seme-alabei ordenagailua ukatzen
dieten 12 urte bete arte, eta 16 bete arte erabilera asko mugatzen dieten.
Teknologiaren gehiegizko erabilerak izan ditzakeen kalteak (ikus erreferentziak)
1.- Ikastetxe askotan haririk gabeko konexioaren alde egiten dute. Uhin elektromagnetikoen menpe luzaro
egoteak osasunarentzat kaltegarria dela erakusten dute ikerketa ugarik; eta ez dago ikerketa bakar bat ere
kaltegarria ez direla frogatzeko. Zalantza egonez gero, zuhurrena hauek ez erabiltzea dela argi dagoela uste
dugu. Uhin elektromagnetikoen kalteek honelako sintomak agertzen dituzte: nekea, haserrea, kontzentratzeko
zailtasunak...
2.- Ordenagailuak gehiegi erabiltzeak umeen garapen emozionalean eta kognitiboan eragiten du.
3.- Sedentarismoa eta obesitatea eragiten ditu.
4.- Argi geratzen ari da ordenagailuekin ikasleek gutxiago ikusten dutela liburuekin baino. Zergatik? Beste
arrazoi batzuen artean, ikasleak errazago distraitzen direlako (“jolasten egoten dira”) eta iturri bakan eta
askotan ez fidagarrietatik hartzeko joera dutelako. Askotan tresna hauek erabiltzera behartzen dituzte oraindik
formaturik egon gabe eta kriteriorik osatu gabe.
5.- Umeen sozializazioan kalte egiten du. Umeek ikasten dute beren pareekin era birtualean, eta ez errealean,
harremanetan sartzen.
6.- Umeek pribazitatea galtzen dute. Askotan teknologia hauek erabiltzen baitira informazioarekin
negoziatzen duten enpresekin. Gogora dezagun interneten behin egon dena, betiko gelditzen dela interneten.
Proposatzen diren neurriak
Horregatik guztiarengatik, klaustro/eskola kontseilu honi honelako neurriak har ditzan eskatzen diogu:
1.- Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan ordenagailurik (ia) ez erabiltzea. DBHn neurrian erabiltzea,
egunean ordubete gehienez neurri egokia izan liteke.
2.- Interneterako sarrera kablearen bidez egin dadila. Umeak uhin elektromagnetikoez babestu behar dira.
3.- Familiei askatasuna eman behar zaie nahi duten ordenagailua, nahi duten sistema eragilearekin,
erabiltzeko. Software librearen alde jo behar da.
4.- Informazioarekin negoziatzen duten enpresekin harremanak mugatu behar dira, edo hautsi. Gure umeen
pribazitatea babestu behar da.
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