
  

 Klub přátel školy ve spolupráci se školou zve na besedu pro rodiče

Vážení rodiče, jsme moc rádi, že můžeme využít přítomnosti známého „zklidňovatele digidětí a
digidospělých“ pana Kršňáka na škole, kde bude besedovat s žáky téma Udržení psychické rovnováhy při
pohybu v kyberprostoru s důrazem na sociální sítě a rozšířit jeho program také o večerní besedu pro nás
rodiče.
Na besedě by pohovořil o palčivých problémech a tématech týkajících se vlivu sociálních sítí na naše děti, ať
malé, tak ty větší a zodpověděl i naše dotazy…
„Jaký vliv má zacházení s technologiemi na zdravý vývoj dětí? Jak to vidí samotné děti? Jak je připravit na
stále digitálnější svět? A jak to provést, aby při tom nepřišly k újmě ani děti ani my, jejich rodiče. Jak zdravě a
bezpečně žít v digitálním světě. Jaké tvary má puberta, když se odehrává na sociálních sítích? Proč děti
fascinuje Youtube a podobné a co znamená pro rodiče, učitele a průvodce? Co je digitální identita? Může být
zdravá? Dá se ztratit, anebo zranit? A může být vůbec lidská? Jak pozorovat vlastní děti hrající si v
kyberprostoru s klidem a důvěrou. Jak internetu, sobě i dětem nastavovat hranice, 
zatímco roste vzájemná důvěra i sebedůvěra. 
O tom, že děti to zvládnou, když to zvládneme my.                                                                                             
Řekneme si, jak na to…

V úterý 10.ledna budou na škole probíhat odpoledne třídní schůzky 
a budeme proto rádi, když touto besedou příjemně zakončíte den.             

      
 lektor: Jan Kršňák

„zklidňovatel digidětí a digidospělých“
Vystudoval filmovou vědu na FF UK, kterou zakončil prací o nelidských pohledech
Dehumanizace myšlení. Nyní se věnuje intuitivní pedagogice a spolupracuje s Institutem
pro podporu inovativního vzdělávání, kde objevuje a rozvíjí svět alternativních škol. 
Spolu s Lucií Kramperovou je autorem knihy rozhovorů o inovativních školách Jak se učí
živě?. Je zakladatelem stránek digiděti.cz, kde se rodičům nabízejí rady a inspirace, jak
postupovat s výchovou dětí běhajících mediální krajinou. Zároveň se zde zamýšlí, jakých
tvarů nabývá člověk žijící v digitalizované společnosti 21. století, jak se cítíme, když se
stáváme kyborgy nebo jak si porozumíme s umělou inteligencí. 
„Rád si povídám s lidmi o životě, který žijeme a velmi rád si přijedu povídat i s Vámi.“ 

Beseda 
 

 

úterý 10.1. od 19 hod. 
v sálku školy 

 

DIGIDĚTI
 

Za finanční účasti


