
vseslovenski družbeno odgovoren program

V ŽIVO
ONLINE

DIGITALNE PASTI
Družbena omrežja in umetna 
inteligenca

VSEBINSKI POVZETEK: 

Zabava, omama, manipulacija, dezinformacija, odtujenost in praznina 
= realnost digitalnega sveta predvsem otrok in mladostnikov! 

 y Kaj to pomeni za mlade? 
 y Kako se na to odzivajo starši? 
 y Kako se z resničnostjo neresničnega sveta vsakodnevno spopadajo 

učitelji v učilnicah in tudi širše, v odnosih s starši, kolegi, znanci, 
prijatelji?

Vsebinsko je oddaja usmerjena v šolski prostor in ključne akterje smo 
poimenovali

ŠOLSKI TRIKOTNIK: mladostnik - učitelj - starš.

 y Mladostniki so v razredu pogosto nemotivirani, utrujeni, 
nesodelovalni, in to razumejo celo kot svojo pravico. 

 y Učitelji iščejo načine, kako se s težavo uspešno spoprijemati.
 y Tisti starši, ki se težave ne zavedajo, se v njeno reševanje tudi ne (z)

morejo aktivno in uspešno vključevati. 
 y Učitelji ostanejo prepuščeni sebi in se trudijo v svetu digitalne 

prevlade ohranjati svoje poslanstvo.

Kako dobro poznamo digitalne pasti in ali jih znamo tudi 
prepoznati?

V ŽIVO!
Gosta bosta v živo odgovarjala tudi na vprašanja gledalcev.

ODDAJA V ŽIVO BOJAN KODELJA

Trajanje: 75 minut

Ciljna skupina: 

odrasli - učitelji - starši

Voditelj oddaje: 
   
Bojan Kodelja, dolgoletni redni 
spremljevalec dogajanja v družbi, 
ki dobro pozna trende pasti naj-
različnejših oblik zasvajanja.

Gosta: 

dr. Nataša Pirc Musar, zelo 
dobra poznavalka družbenih 
omrežij in umetne inteligence, 
predsednica Republike Slovenije,

Miha Kramli, terapevt z boga-
timi izkušnjami in vsakodnevno 
prakso pri delu z zasvojenimi kot 
vodja Ambulane za zdravljenje 
zasvojenosti v Novi Gorici.

KJE:

KDAJ:

URA:

TV platforma
www.neodvisen.tv *

3. april 2023

ob 20.00 
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* Ogled oddaje je mogoč na www.neodvisen.tv in na aplikaciji 
Neodvisen.TV (pametni telefoni in tablice - iOS in Android, ter 
televizije z Android operacijskim sistemom).


