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Οι μαθητές δεν μπορούν... χωρίς το κινητό τους!
(Μάρνυ Παπαματθαίου)
Date : Δεκεμβρίου 3, 2010
«Αντιγράφουν» τους καθηγητές τους, το θέλουν οι γονείς για έλεγχο ή
είναι απλώς μόδα;
Μια ματιά στο περιεχόμενο της σχολικής τσάντας μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου
ίσως μας οδηγήσει στη διαπίστωση απουσίας... μολυβιών και τετραδίων, κινητού
τηλεφώνου όμως ποτέ! Από τους μαθητές που έχουν αποκτήσει κινητό τηλέφωνο
σχεδόν κανείς δεν εφαρμόζει σήμερα τον Νόμο του 2006 ο οποίος απαγορεύει τη
χρήση του σε σχολικό χώρο . Στα διαλείμματα, μηνύματα, παιχνίδια,
«σερφάρισμα» στο Ιnternet αποτελούν την πραγματικότητα που προβληματίζει.
Είναι αλήθεια ότι η χρήση κινητών τηλεφώνων από τους νέους και οι παρενέργειές
της αποτελούν «γκρίζα» ζώνη για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Πολλές φορές
μάλιστα εμφανίζονται συσκευές ακόμη και στα χέρια μαθητών του Δημοτικού. Την
ίδια στιγμή η χρήση του κινητού ως φωτογραφική μηχανή ή κάμερα έχει ξεσηκώσει
σάλο και στην Ελλάδα. Στο φως του Διαδικτύου «αναδύθηκαν» στιγμές που
χαρακτηρίζονται πορνογραφικές ή ακόμη έχουν χρησιμοποιηθεί για εκδικητικούς
σκοπούς ή για εκβιασμό. Είναι πάντως γνωστό ότι η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση
και η ηχογράφηση μαθητών ή καθηγητών χωρίς τη σχετική συγκατάθεσή τους
αποτελούν ποινικό αδίκημα.
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«Θεωρώ απαράδεκτη τη χρήση κινητού τηλεφώνου από παιδιά» τονίζει στο
«Βήμα» η κυρία Μίνα Ασημομύτη, μητέρα του 8χρονου Νικήτα, ο οποίος ξέρει από
νωρίς ότι τα κινητά... βλάπτουν σοβαρά την υγεία. «Στο σχολείο η χρήση
του κινητού τηλεφώνου δεν ωφελεί σε τίποτα. Αν ένα παιδί θέλει για
σοβαρούς λόγους να επικοινωνήσει με την οικογένειά του, υπάρχουν και
τα τηλέφωνα του σχολείου» προσθέτει. «Τα κινητά προκαλούν εθισμό στα
μικρά παιδιά με τα παιχνίδια που έχουν και τη συνεχή ανταλλαγή
μηνυμάτων, με αποτέλεσμα να μειώνεται η προσοχή τους στο σχολείο
αλλά και η διάθεσή τους για άθληση και παιχνίδι» καταλήγει η κυρία
Ασημομύτη.
Πάντως, σε πρόσφατες καταλήψεις σχολείων της πρωτεύουσας, οι μαθητές είχαν
καταγγείλει τη χρήση κινητού τηλεφώνου από καθηγητές τους μέσα στην τάξη και
είχαν ζητήσει «ίσα δικαιώματα».
«Φυσικά και δεν χρησιμοποιούμε κινητά μέσα στις τάξεις» εξηγεί στο «Βήμα» ο κ.
Ηλίας Θεοδώρου, καθηγητής στο 3ο Γυμνάσιο και στο 4ο Λύκειο Χαλανδρίου. «Δεν
θέλουμε να αποτελούμε κακό παράδειγμα. Για τους μαθητέςη χρήση του κινητού
απαγορεύεται αυστηρά μέσα στον σχολικό χώρο. Στο δικό μας σχολείοένα 20% των
μαθητών το φέρνει μαζί του» αναφέρει ο κ. Θεοδώρου. «Βέβαια δεν το
εμφανίζουν παρά στο διάλειμμα των μαθημάτων τους και δεν μπορώ να πω ότι το
φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση. Είναι όμως γεγονός. Πολλές φορές μάλιστα
πρόκειται για πολιτική των γονέων τους καθώς θέλουν να βρίσκονται σε επαφή με
τα παιδιά τους» συνεχίζει ο κ. Θεοδώρου. Ωστόσο επιβάλλονται κυρώσεις στους
μαθητές; «Κατά βάση το θέμα αυτό χειρίζονται οι διευθυντές των
σχολείων» απαντά. Αναφέρει ότι στο σχολείο του, όπως και στα περισσότερα
σχολεία, υπάρχουν τηλέφωνα τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις με
κάρτα, ενώ την ίδια στιγμή οι μαθητές διαθέτουν πρόσβαση και στα
τηλέφωνα του συλλόγου καθηγητών, αν παραστεί ανάγκη να
επικοινωνήσουν με τους γονείς τους.
Πώς τοποθετείται επί του θέματος το υπουργείο Παιδείας; Καμία αλλαγή δεν
αναμένεται στον νόμο με τον οποίο η χρήση των κινητών απαγορεύεται
ρητά σε κάθε χώρο του σχολείου. Μάλιστα κατά καιρούς αποστέλλονται
σχετικές εγκύκλιοι.
«Ολοι ίσοι» σημειώνει η κοινοτική επίτροπος
Το θέμα επανήλθε στη δημοσιότητα έπειτα από έκθεση της κυπρίας επιτρόπου για τα
Δικαιώματα του Παιδιού κυρίας Λήδας Κουρσουμπά. Σε πρόσφατη έκθεση κατέληξε
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στο συμπέρασμα ότι μαθητές και δάσκαλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και
υποχρεώσεις. Σύμφωνα με την επίτροπο δεν μπορεί να απαγορευτεί τελείως η χρήση
κινητών από τους μαθητές. Είναι όμως υποχρεωμένοι να τα έχουν κλειστά στη
διάρκεια του μαθήματος. Η κυρία Κουρσουμπά μάλιστα επαναλαμβάνει ότι η
φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση μαθητών ή καθηγητών χωρίς τη
σχετική συγκατάθεση συνιστούν ποινικό αδίκημα. «Αυτό είναι θέμα πρόληψης της
νεανικής παραβατικότητας» υποστηρίζει. Η ίδια συστήνει να εγκαθίστανται
τηλεφωνικοί θάλαμοι στα σχολεία, σε περίπτωση κατά την οποία τα παιδιά θελήσουν
να μιλήσουν με το οικογενειακό περιβάλλον τους για οποιοδήποτε θέμα.
Ακτινοβολία και διαταραχές προσοχής
Οι ψυχολόγοι απαγορεύουν «διά ροπάλου» τη χρήση κινητών τηλεφώνων
στον χώρο των σχολείου. «Οι διεθνείς επιστημονικές έρευνες κάνουν λόγο,
εκτός από την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για την
οποία έχει γίνει πολύς λόγος, για διαταραχή της προσοχής και της
συγκέντρωσης
με
άμεσο
αποτέλεσμα
τις
χαμηλές
επιδόσεις
στο σχολείο» δηλώνει στο «Βήμα» η ψυχολόγος κυρία Μίνα Χριστοπούλου. «Τα
παιδιά που έχουν διαρκώς μαζί τους κινητό τηλέφωνο δεν αναπτύσσουν
την ικανότητα προγραμματισμού του χρόνου τους, αφού στηρίζονται στη
δυνατότητα εντοπισμού τους οποιαδήποτε στιγμή» υπογραμμίζει η κυρία
Χριστοπούλου. «Και για τους γονείς όμως το κινητό τηλέφωνο λειτουργεί
τελικά ως υποκατάστατο της πραγματικής παρουσίας και του
ενδιαφέροντός τους καθώς συνηθίζουν να θέτουν μέσω αυτής της
μεθόδου τα συνήθη ερωτήματα:“Διάβασες;”, “Εφαγες;”, “Πώς πέρασες στο
σχολείο;”» συνεχίζει.
Οπως εξηγεί η κυρία Χριστοπούλου το παιδί βιώνει έτσι έναν συνεχή έλεγχο και
αισθάνεται ότι το παρακολουθούν παντού, αλλά ταυτόχρονα αναπτύσσει και
εξάρτηση γιατί αντιλαμβάνεται ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να
τηλεφωνήσει στους γονείς του για να του λύσουν οποιοδήποτε πρόβλημα.
«Ετσι δεν μαθαίνει να παίρνει πρωτοβουλίες, να είναι αυτόνομο και να έχει
εμπιστοσύνη στον εαυτό του» καταλήγει η κυρία Χριστοπούλου.
(Πηγή: "ΤΟ ΒΗΜΑ" 17/11/2010)
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