Medijskivrtiljak

rrTudi moia tz'letna
hüinimatelefona, pa
se ne spravliaio naniorr
Avtor knjiZnih uspeSnic o Skodtjivosti sodobnih
tehnotogij in tem, ati je mogoöe Ziveti brez njih

slonske naprave,< pove psihiater.
Kot primervpliva na inteligentnost navede, da se materinööine
ni mogoöe nauöiti prek zaslona,
temveö je zanjo potreben Zivi
stik. Tudi za iskanje odgovorov
po spletu je potrebno doloöeno
predznanje, da splohvemo, kaj
vpraiati, in da znamo naideno
tudi ovrednotiti. Na spletu lahko
objavlja vsak, veliko podatkov je
laZnih,teZko sledimo, kaj je res
in kaj ni res. Zato je bolie odgovore iskati v knfigah, saf za
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/slovenSöini jeiz5ladruga
/ knjigadr.Manfreda
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Spitzeria, nemskega
psihiatra, ki je Zivljenje posvetil
raziskovaniu vpliva sodobne

iredstva
velikihdigitalnih
podjetij. Najveö

namenjajo

jimne

ki

gavsipoznamo.
A v Nemöiji se vse pogosteje
dogaja, da ljudjg ponesreöenca
snemajq namesto da bi ga bodrili, oZivljali ali poklicali pomoö.
Take liudibrez empatije imenuje

slovensko oböinstvo spregovoril
na spletnem dogodku, ki ga povzemamo vtem ölanku.
Dr. Spitzer je zaöel s tezo, da
je pandemija covida rc poslab-

tudi pandemijo pametnih

VUnAnA

SO

Zn1nStVeniki

merili rast zrkel'

telefonih. Preprosto

SpOmlAdiZOZO

nase- jekratkovidnost
napredovala trikrat
Kot zdravnik ie
zaskrbljeninZelikaj
smete

ukreniti. >To me vodi
pridelu. Radimam
svoie delo. Mislim, da

hitreje.
SOULGREG ARTIST MED KONCERTO]IiA I

moja
dolZnost. Öe ob vsem znanju,
ki ga imam o moZganih, ne bi
niöesar storil, bi bilo to neodgovorno,( zakljuöi.
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Koncert

Ganliivo priöevanie
Zivlienia
Dogodek Glas Zivljenja ob 10. obletnici Zavoda ZtVtm,

>zombiji<, med katerimi ne ZeIi

telefonov. >Med zaprtjem smo

Ziveti in proti temu pofavu Zeli
ukrepati. rOtroke moramo vsaj v
naf zgodnejiem obdobju obvarovati pred tehnologiio, ki jim
povzroöa samo Skodo,< poudari.
Apelira na star5e, ki so prvi

obkroäenizzasloni, ki pa nas ne
spodbujajq da bi koristno porabili pridobljeni öas. Na zaöetku
smo hoteli predvsem pregnati
dolgöas,< pravi. >Brezciljno
zapravljati öas na telefonu, ko
vam je dolgöas, je kot gasiti Zejo s
slano vodo. Uöinekbo nasproten.
Otroci so na milijone urZivljenja
zapravili s tapkanjem po zaslonskih napravah,< pravi in se Ze

znanstveniki merili rast zrkel.

boji posledic tega obdobja, ki se
bodo pokazale öez leta.
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prebivalstva.

kratkovidni.

naintelektualne
sposobnosti...
...

>Öim mlajSi so otroci,
bolj ökodljive so zanje za-
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Öenoöete, da

otrociveöerjqo s
telefonomv roki,
tudisamitegane
poönite!

adanzavetnikadruZine

r".

JoZef.a,1g. marca zveöe5 je bilo mogoöe prek

prisluhniti koncertu

Glas Zivljenja 2021. Priredil ga je
zavod Zw tM', ki letos praznuje
Ze deset let delovanja.
Dogodek pa ni bil zgolj glas-

vzor otrol<: röe noöete, da otroci
veöerjajo s telefonom v roki, tudi
sami tega ne poönite!<
Omeni, da se otroci niso sposobni nadzorovati ob privlaönosti
pametnih telefonov, da tega niso
sposobni niti Stevilni odrasli.

KN-JIGE

Dokazali sq da je spomladi leta
kratkovidnost napredovala
trikrat hitreje .< Zarudi
tega so na Kitajskem
prepovedali pametne
telefone v öolah, kar
je drastiöen ukrep, a
pomemben pri pr'epreöevanju kratkovidnosti

novberemo zelo od blizu, zato
se zrklo podaljöa in postanemo

r8

MedZApftjem

neumnosti.

vZivite,< profesor opi5e proces,

je za

Postregel ie z izjemno zanimivim podatkom: >Med zaprtjem
Vuhana in okoliSkih krajev so

je

to seveda mogoöe. Za
vsem tem so

iredstei

vpra5ati, kako je, ker to sami
vidite. ro je empatiia. Kerpoznate öustv4 se vnekoga lahko

Epidemiiapametnih

Telefoni vplivajo na zdravje ...
Znanstveniki pa so opazili
tudi jasno povezanost med porastom kratkovidnosti in pretirane
uporabe pametnih telefonov, s
katerih zaradi majhnih zaslo-

>odgovorilbi,da

,,

laganiuopametnih

ljudmi, vam öloveka ni treba

knjiga Digitalna demenca,

Sala

tem

stojijo uredniki,zaloäbe,ki si ne
morejo privosöiti, da bi tislGli

... splohpanaodnose!
uÖe ste pogosto v stiku z

venSöini leta 2016 izSla njegova
letos pa öe

Seveda se ob

poraja vpraöan1'e,
ali je danes sploh
mogoöe Ziveti brez
pametnega telefona.

sti.<

tehnologije na razvoj moZganov.
Pri Mohorjevi zaloZbi je v slo-

telefonov. ob izidu knfige

njimi

v polnosti razvije5.' Nekako se
je sprijaznila. Dojela je, da ima
smolo, da je prav moja höerka.<

beni, temveö tudi priöevanjski,
saj so gostje delili svoje zgodbe
o spo5tovanju Zivljenia. Povezovalasta ga Katarina Nzobandora, ustanoviteliica zavoda

Na argument, da je otrok
brez telefona izloöen,,odgovar-

ZIvlM, in DuianPoslek, oöe
treh otrok,,enega s teZko razvoi-

ja: rMoja rz-letna höerka nima
pametnega telefona. Edina v
svojem razredu. Vendar vsi govoriioznjo. Ne spravljajo se nanjo.
Dandanes se nate spravljajo po
telefonu.<

no napako moZganov.
Gostje spletnega dogodka

tem prizna, da

so

tudi on
sreöuje z enako teZavo kot vsi
Ob

se

starSi: >Seveda me spraSuje, kdaj
bo dobila telefon, a ji odgovarjam, da bi ji s tem naredil Skodo:
'Ti pa si moi otrok. Zelim, da se
NaSe onuZrna > St.

t:

>

za. MAREC 2021

EPIDEMIIA PAMETNIH TELEFONOV. IZDALI
BI MOHORIEVA CELOVEC IN MLADINSKA KNJIGA
NASA DRUZINA > 5t. te , za. MAREC 2021

bili Jera in Miha Novak,

ki pomaga otrokom in druZinam z redkimi boleznimi.
Hana in Grega Strajnar sta
razkrila svojo zgodbo o prvorojenki Evelin, ki se je rodila brez
povezave med desno in levo
moZgansko poloblo. Deklica na-

preduje in starie uöi pomembnih resnic o Zivljenju.
operni pevec Marcos Fink
je pripovedoval o tem, kako je v
krogu svojih sodelavcev veökrat
zagovar jal vrednost öloveökega
Zivljenja.
Dogodek ie bil öudovit in
ganljiv poklon Zivfenju. Priso-

tni

so s svojimi

Zivljenjskimi

zgodbami in pesmimi priöevali, da ie vsako Zivljenje lepo in

Primoi Kriiai, Hana in Grega
Straniar, Marcos Fink in SoulGreg Artist z äeno Nino ter

vredno.

Marko Nzobandora.
SoulGreg Artist in Zena Nina
sta spregovorila o sinu Viljemu
Julijanu, ki je pri dveh letih
in pol po neozdravljivi bolezni
umrl. za nfim je ostalo druStvo,

veselo novico, dabo posnetek
znova na voljo. Za datum in.uro
ponovitve spletnega dogodka
spremliajte Zavod ZIVIM na

Vsem, ki si ga niste utegnili ogledati v Zivo, sporoöamo

spletni strani ali omreZfih. n.x.
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