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Izglītības un zinātnes ministrijai
Veselības ministrijai
Par attālināto mācību ietekmi uz skolēnu veselību
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (turpmāk - LIZDA) un vecāku
organizācijas (tostarp biedrība „Vecāki par izglītību”, kas tehnisku iemeslu dēļ nav starp vēstules
parakstītājiem) attālināto mācību procesa laikā aicina Izglītības un zinātnes ministriju sadarbībā ar
Veselības ministriju nacionālā līmenī noteikt vadlīnijas par ieteicamo laiku darbam ar viedierīcēm,
lai rūpētos par skolēnu veselību. Vēlams būtu sabalansēts tiešsaistes nodarbību daudzums un
pašvadītas mācīšanās process attālināto mācību laikā, ņemot vērā ārstu-oftalmologu ieteikumus par
atļauto un ieteicamo laiku, kuru bērni var pavadīt pie datora vai citām viedierīcēm, nekaitējot acu
veselībai un savai pašsajūtai, atkarībā no vecuma. Speciālisti norāda ieteicamo laiku, cik ilgi drīkst
pavadīt pie datora ikdienā ierastajos apstākļos:





Pusaudžiem no 12 līdz 16 gadu vecumam - dienā ne vairāk kā divas stundas;
Bērniem no 7 līdz 12 gadu vecumam - ne vairāk kā vienu stundu;
Vecumposmā no 5 līdz 7 gadiem – ne vairāk kā pusstundu;
Savukārt atvasēm, kas nav sasniegušas 5 gadu vecumu nevajadzētu pavadīt laiku pie datora
vispār.
(19.05.2020. https://optio.lv/lv/noderigi/ekranu-izstarota-zila-gaisma-rada-papildu-slodzibernu-acim-ko-der-zinat-vecakiem/)

Izprotam, ka šī brīža situācijā, kad attālināto mācību process bieži prasa ilgāku un intensīvāku
viedierīču izmantošanas laiku, šos ieteikumus nav iespējams ievērot.
Domājot par bērnu psihoemocionālo un fizisko veselību, uzskatām, ka svarīgs ir arī citu
veselības nozares ekspertu: fiziologu, neirologu, psihologu viedoklis, lai veicinātu izglītojamo
vispārējai veselībai drošu mācību vidi attālināto mācību laikā.
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