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STATE-OF-THE-ART

Digitaal  onderwijs  heeft prioriteit op de agenda van de EU-

instellingen.

De introductie van digitale technologieën in het leerplan van de

school is een continu en snel ontwikkelend proces.

Een toenemend aantal wetenschappelijke studies richt zich op het

begrijpen van het leerproces van jonge kinderen en de impact  van

schermtechnologieën op hun ontwikkeling.

DIGITAAL ONDERWIJS

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
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NEUROWETENSCHAPPEN

De ontwikkeling van het menselijk brein vindt het sterkst plaats gedurende

de eerste levensjaren. De  volwassenheid ervan hangt af van regelmatige

fysieke activiteit en het gebruik van alle 5 de zintuigen.

PSYCHOLOGIE

Overmatig gebruik van digitale technologie in de vroege kinderjaren leidt

tot minder volwassen voorhersenen. Dit beïnvloedt de motorische functies.

Face-to-face communicatie in de eerste levensjaren is bepalend voor het

gedrag en de emotionele intelligentie van kinderen in latere jaren.

Vanwege het regelmatige gebruik van digitale apparaten en een toenemende

invloed ervan op het gezinsleven, melden ouders een toename in de

gedragsproblemen van hun kinderen, zoals kniezen, hyperactiviteit, een slech

humeur en frustratie.

Landbouw

Economie

www.facebook.com/

allianzeliant

@ELIANT
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EDUCATIEVE PEDAGOGIE

Fysieke activiteit en realtime communicatie creëren verbanden tussen menta

concepten en acties, die de basis vormen voor het verwerven van complexe

vaardigheden, zoals berekeningen maken, lezen en kritisch denken.

Uit studies blijkt dat fequent gebruik van de computer op school tot slechtere

leerresultaten leidt.



ELIANTS  POSITIE  T.O.V. MEDIA-ONDERWIJS

MISSIE

VISIE

ACTIVITEITEN

DOELEN

 

ELIANT probeert de verscheidenheid aan keuzes in het voorschoolse

onderwijs, de kinderopvang, lager en middelbaar onderwijs te waarborgen.

Leraren, verzorgers en ouders verdienen de vrijheid om gezamenlijk de

geschiktste onderwijsomgeving en onderwijsmethoden te kiezen   en media-

onderwijs af te stemmen op de ontwikkelingsbehoeften van kinderen.

ELIANT lanceerde in 2018 een internationale Europese petitiecampagne ter

ondersteuning van menselijk onderwijs in het digitale tijdperk.

Meer over de campagne op www.eliant.eu.

ELIANT organiseert regelmatig publieke evenementen om bewustwording te

creëren over de gezonde ontwikkeling van kinderen.

Meer over de evenementen op www.eliant.eu.

1. Een verdere ontwikkeling van een onafhankelijk, interdisciplinair onderzoeksprogramma en

een longitudinaal onderzoek naar de impact van deze technologieën op de gezonde ontwikkeling

van kinderen en de rol die onderwijs zou kunnen spelen in het scheppen van de omstandigheden

die het bevorderlijkst zijn voor een gezonde ontwikkeling.   

 

2. Het opzetten van een EU-brede bewustwordingscampagne die ouders, scholen en leraren

informeert over de impact van schermtechnologie op de sociaal-emotionele ontwikkeling van een

kind evenals de ontwikkeling van hun hersenen.

 

3. Ervoor zorgen dat ouders, leraren en verzorgers de vrijheid hebben om uit verschillende

pedagogische benaderingen te kiezen die toegankelijk en betaalbaar zijn.  Zolang de leerlingen

aan het einde van hun schooltijd voldoen aan de algemene leerdoelen van de leerplicht, moet er

ook een optie zijn voor een schermvrije benadering in ECEC en lager onderwijs.  

 

4. Een permanente dialoog creëren met stakeholders, inclusief maatschappelijke organisaties,

ouders en leraren, om passend beleid te ontwikkelen en uit te voeren. 

 

5. Het ontwikkelen van onderwijsbeleid en onderwijsdoelen die ervoor zorgen dat de gezondheid

van de mens wordt beschermd en mogelijke gezondheidsrisico’s voor elk kind verdwijnen. Het

uitsluiten van dergelijke risico’s moet aanvaard worden binnen de algemene interpretatie van het

voorzorgsbeginsel, zoals vermeld in artikel 191 van het Verdrag betreffende de werking van de

Europese Unie.
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https://eliant.eu/nl/menue-main-nl/nieuws-en-activiteiten/petitie-voor-het-recht-op-dagverblijven-kleuter-en-basisscholen-zonder-beeldschermen/#c15929
https://eliant.eu/nl/menue-main-nl/nieuws-en-activiteiten/conference-nov-2017/

