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ÁNO

NEGATÍVA INTERNETU

Myslíte si, že dnešná rýchla doba, médiá, vzájomné odcudzenie, či 
trávenie času vo virtuálnom svete môže vo veľkej miere ovplyvniť 
správanie mladej generácie? 

umelé a neprístupné vzory spôsobujú frustrá
ciu dieťaťa

reklama rozbíja kultúrne hodnoty rodiny

televízia zasahuje do komunikácie medzi rod
ičmi a deťmi a 

narúša tak rodinný rytmus

televízne násilie je zodpovedné za stúpanie 
delikvencie 

mládeže  detí od 4. do 14. roka, ktoré strávil
i viac ako dvadsať 

mládeže  detí od 4. do 14. roka, ktoré strávil
i viac ako dvadsať 

hodín týždenne sledovaním televízie, zárove
ň tým stúpa 

chorobné alebo agresívne správanie až o 15
% 

dlhé hodiny strávené pred televíziou postupn
e stierajú hranicu 

medzi skutočným a neskutočným

v konaní detí sa čoraz častejšie vyskytuje  a
bsencia citlivosti a 

svedomia 

televízne násilie nie je len jednou z príčin ag
resivity 

televízne násilie nie je len jednou z príčin ag
resivity 

mladistvých, ale je jeho hlavnou príčinou

Odpoveď znie jednoznačne 

My chceme, aby to tak nebolo! Preto Vám prinášame najnovšie 
multimediálne hudobné predstavenie, ktoré je pripravené rozobrať tie 
najdôležitejšie témy týkajúce sa sveta médií, šikany, internetu a s ním 
spojenou kyberšikanou.

zneužívanie detí cez internet, grooming, či sexuálne návrhy

kyberšikana

strata osobného kontaktu

zneužitie osobných údajov

strata sociálnych kontaktov, strata cítenia, život mimo reality

závislosť na Internete, sieti, službách Internetu, 
nových technológiáchnových technológiách

(ne)pravdivosť informácií

zahltenosť informáciami

V umeleckej spoločnosti LETart si veľmi vážime Vašu dôveru, ktorú nám prejavujete 
už od roku 2001 využívaním našich hudobnovýchovných programov vo svojom 
pedagogickom a výchovnom pôsobení na mladú generáciu. Veríme, že kvalita a 
obsah našich predstavení opäť naplní Vaše očakávania a prispeje k pozitívnemu 
formovaniu mládeže.

NEGATÍVA TELEVÍZIE A REKLAMY
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O kvalite našich programov svedčia najmä referencie pedagógov a žiakov, ktoré 
nájdete na našej oficiálnej internetovej stránke www.letart.sk ako aj na našej 
facebookovej stránke LETart.

Zároveň sa chceme poďakovať všetkým pedagógom za spätnú väzbu k našim 
koncertom, pretože Váš názor nám pomáha skvalitňovať naše predstavenia.


