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Srdečně zveme všechny rodiče dětí a žáků na webinář  
 

DĚTI A TECHNOLOGIE - JAK DĚTI PŘIPRAVIT 

NA STÁLE DIGITÁLNĚJŠÍ SVĚT? 
 

Jaký vliv má zacházení s technologiemi na zdravý vývoj dětí? Jsou pro děti 

obrazovky vhodné a od kolika let? Kdy koupit dítěti telefon, kdy jej nechat 

s počítačem o samotě, kdy mu dovolit přístup na internet? A jak to vnímají 

samotné děti? Co se v nich odehrává? Kolik hodin týdně by měly trávit s obrazovkou? 

Jak vysvětlit dětem, že už je čas počítač vypnout? Jak závislost na technologiích mění naši 

společnost i nás samotné? Proč jsou děti již odmalička přitahovány technologiemi? Co lze udělat, aby tváří v tvář 

obrazovkám nepřišly o lidský pohled na svět? Jak se mohou rodiče vyrovnat s permanentním používáním technologií během 

puberty? Neztratí se děti v rozmanitých sítích, o jejichž zákoutích a nebezpečích my sami máme jen nejasná tušení?  
 

Jak zdravě a bezpečně žít v digitálním světě.  

Jak pozorovat své děti hrající si v kyberprostoru s klidem a důvěrou - co můžeme udělat pro jejich bezpečnost a vlastní klid?  

O tom, že děti to zvládnou, když to zvládneme my - řekneme si, jak na to. 
 

Na webinář je potřeba se (do 23. 1.) přihlásit "ZDE"  

Nebudete-li mít možnost kliknout na odkaz, pak nám, prosíme, napište na e-mailovou adresu: 
maphlucinskors@seznam.cz (do textu zprávy uveďte „Digiděti“ a preferovaný e-mail, na který budete chtít zaslat odkaz pro připojení). 
 

 

Lektor Jan Kršňák umí číst, psát a vyprávět. Vystudoval Filmová studia na FF UK. Věnuje se intuitivní pedagogice a alternativnímu vzdělávání. Založil stránky 

digideti.cz, kde se rodičům nabízejí rady a inspirace, jak postupovat s výchovou dětí běhajících mediální krajinou. Rozvíjí koncept interdisciplinárního učení 

Barevné sítě poznání. Podílel na knihách Jak  se učí živě?, Kdyby lidi byli stromy a napsal příručku pro digitální časy Hra s jednoduchostí života. 

Kde: online přes 

Google Meet 

Kdy: 25. 1. 2021 

Čas: 16 – 18 h 

Webinář je 

bezplatný 

Lektoruje  

Jan Kršňák 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6pGPAv5Nnp_1c2An5aHuDVXsi-DpG9q_JnF_LkkJH9eFrRQ/viewform
mailto:aphlucinskors@seznam.cz
http://digideti.cz/

