Ekonomika a politika popohánějí velice rychle digitální transformaci společnosti. Tento proces probíhá na školách pod heslem „digitální
vzdělávání/ICT“ skrze technologie jako smartphony, tablety a WiFi. To má za následek, že se vyučování, škola i učení stále víc defnují
prostřednictvím technologií, ne lidí. Signatáři této petice se zasazují v rámci celé Evropy za „humánní vzdělávání“, které se orientuje podle
stupňů a zákonitostí tělesného, duševního a duchovního vývoje člověka.
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Ekonomika a politika popohánějí s velice rychle digitální transformaci společnosti. Tento
proces probíhá na školách pod heslem „digitální vzdělávání.“
Techniku, která tomu slouží, dnes představují smartphony, tablety a WLAN. Přitom se vyučování, škola i učení
stále víc defnují prostřednictvím techniky a mediální techniky. Signatáři této petice se zasazují v rámci celé
Evropy za „humánní vzdělávání“, které se orientuje podle stupňů a zákonitostí tělesného, duševního a
duchovního vývoje. Signatáři samozřejmě považují zprostředkování obsáhlých digitálních kompetencí za
podstatnou úlohu školy. Jejím cílem je kromě zásadního pochopení způsobu fungování digitální technologie
také vypěstovat schopnost kreativně, zodpovědně a kriticky tuto technologii používat. Ovšem: všechno má
svůj čas!
Náš požadavek:
sUčitelé, vychovatelé a rodiče musejí mít možnost sami rozhodovat, do jakého věku budou vzdělávací zařízení
bez monitorů. Vychovatelky a vyučující musejí mít možnost sami si vybrat, s jakými médii budou pracovat a
vyučovat, zda a k čemu použijí digitální média jako pomůcku. K tomu potřebujeme právo na jesle, mateřské a
základní školy bez monitorů. Vzdělávací politika dělá dobře, když se odpoutává od fxace na komplexní
digitální techniku a připouští kreativní alternativy, jejichž zástupci se primárně mohou věnovat dětem a jejich
vyučovacím a vzdělávacím zkušenostem z reálného světa.

Humánní vzdělávání: věku odpovídající souhra hlavy, srdce a ruky
Děti mají právo mít čas pro svůj vývoj, aby se zmocnily všemi smysly, prostřednictvím pohybu a tvořivou hrou reálného
světa svého okolí (senzomotorická integrace). Teprve tato souhra senzorických a motorických zkušeností ze světa vede
k tomu, že se zdravě ukotví v prostoru a čase a tělesně a duchovně se mohou rozvíjet přiměřeně svému věku.
Digitální média, použitá příliš brzy, brzdí vývoj a redukují reálné zkušenosti na otírání monitoru. Na základě nepatrného
tělesného pohybu, fxace očí a přílišného množství intelektuálních a pasivních zkušeností vedou k chybné neuronální
stimulaci, která probíhá v rozporu se zdravým vývojem mozku. Ohrožují vývoj dětí řadou negativních účinků: zahlcení
podněty, nebezpečí závislosti, odcizení se přírodě a také narušení kontroly impulzů a refexivní schopnosti uvažovat.
Vývojová psychologie a neurologie nám předložily přesvědčivé výsledky pokusů na toto téma. 1
Cílem školy a vyučování je vychovat žáky v samostatně se rozhodující lidi. Digitální transformace společnosti potřebuje
lidi, kteří sami myslí a samostatně se rozhodují a jednají. To se děti učí především v sociálním společenství třídy,
prostřednictvím dialogu a přímým vzájemným kontaktem. Učení probíhá v harmonické souhře hlavy, srdce a ruky.
Mozek je relační orgán, který potřebuje ke svému vývoji tělesnou aktivitu a vlastní zkušenost z okolního prostředí. 2
Pionýři IT jako Steve Jobs, Bill Gates a Jef Bazos si to uvědomili a jednali podle toho: vlastním dětem nedávají žádné
smartphony a jejich zacházení s IT restriktivně upravují. 3
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