
 

 

 

 

 

 

poVABILO  na druženje z gospodom Dr. Podjedom na temo 

»Razvoj družbe in vzgojno-izobraževalnega sistema po meri človeka«, 

26. 5. 2022,  ob 17:00 

 v enoti Mehurček, Cesta v Lokrovec 30, Celje 

(v večnamenskem prostoru). 

V okviru sodelovanja med vrtcem in družino vsako leto organiziramo izobraževanje iz področja, ki je 

trenutno aktualno in predvsem dobrodošlo pri vzgoji predšolskih otrok.  

Ob pričetku leta smo se družili še na daljavo, tokrat pa smo se odločili, da v vrtec povabimo dr. Dana 

Podjeda, ki nam bo osvetlil trenutno problematiko današnjega časa:   

pandemija covida-19 je bistveno spremenila načine življenja ljudi in prikazala zasnovo novega človeka, 

Homo covidensisa, ki nastaja med štirimi stenami in pred zasloni. Kako lahko izkušnje iz pandemije 

uporabimo za snovanje novih načinov izobraževanja na daljavo? In kako lahko ljudi izvabimo iz zatočišč 

ter jim pojasnimo, kako pomemben je analogni odklop od tehnoloških pripomočkov? Predavanje se bo 

posvetilo tema vprašanjema in predstavilo pomen ravnotežja med analognim in digitalnim v svetu, ki 

ga zaznamujejo spremenljivost, negotovost, kompleksnost in dvoumnost (to označuje kratica VUCA: 

Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Kot bo pojasnil govorec, je pri razvoju novih 

izobraževalnih modelov nujno poznati prednosti digitalnega in analognega načina podajanja informacij 

ter upoštevati človekove kognitivne sposobnosti, ki ob eksponentnem napredku digitalnih tehnologij 

ostajajo skoraj nespremenjene. 

O predavatelju: Dr. Dan Podjed je antropolog, ki si je za poslanstvo zadal snovanje tehnologij po meri 

ljudi in okolja. Dela kot znanstveni sodelavec na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU. Je tudi izredni 

profesor na ljubljanski Filozofski fakulteti in svetovalec na Inovacijsko-razvojnem inštitutu Univerze v 

Ljubljani. Leta 2010 je ustanovil Mrežo za aplikativno antropologijo EASA in jo vodil do leta 2018, zdaj 

pa je njen izvršni svetovalec. Leta 2013 je zasnoval dogodek Why the World Needs Anthropologists, ki 

je postal osrednje globalno stičišče aplikativne antropologije. Leta 2019 je izdal odmevno knjigo Videni, 

v kateri je pojasnil, zakaj se vse več opazujemo in razkazujemo s pomočjo pametnih telefonov in drugih 

naprav. Leta 2020 je izšla njegova knjiga Antropologija med štirimi stenami, v kateri je opisal, kako je 

spoznaval družbo in sebe med pandemijo covid-19. 

Veseli bomo vašega odziva.  

Ravnateljica, Mateja Obrez 


