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POVZETEK  

V sodobnem svetu so mediji glavni vir informacij. Pojavlja se vedno več različnih in enakih 

medijev in iz take množice informacij je težko razbrati, katere so ključne, prave in 

pomembne. Mediji so pri otrocih zelo priljubljeni, zato imajo nanje velik vpliv.  

Diplomsko delo z naslovom Medijska vzgoja in predšolski otrok je sestavljeno iz teoretičnega 

in empiričnega dela. V teoretičnem delu sem opredelila pojme medij, medijska vzgoja in 

medijska pismenost ter raziskala, kako lahko odrasli vplivajo na medijsko vzgojo otrok.  

V empiričnem delu sem s pomočjo anketnega vprašalnika preverila, kakšen pogled imajo 

otroci na sodobne medije, kateri so jim blizu in ali jih ločijo med seboj. V anketi je sodelovalo 

39 predšolskih otrok, starih od 4 do 6 let, iz Vrtca Domžale, od tega je bilo 20 deklic in 19 

dečkov.  

 

Raziskava je pokazala, da predšolski otroci poznajo besedo medij, težje pa povedo, kaj 

pomeni. Ne glede na spol otroci ločijo medije med seboj, a jim je težko povedati imena dveh 

različnih predstavnikov medijev iste vrste. Po televiziji otroci gledajo risanke. Medij, s 

katerim se otroci ne glede na spol najpogosteje srečujejo, je televizija.  

 

Ključne besede: medij, medijska pismenost, medijska vzgoja, predšolski otroci, vpliv 

medijev. 
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ABSTRACT  

In the modern world the main source of information are the media. There are more and more 

different and equal media, and from such a multitude of information it is difficult to 

understand, which ones are key, real and important. The media are very popular with the 

children, so they have a big impact on them.  

The graduation thesis entitled Media Education and the Pre-school Child is comprised of 

theoretical and empirical part. In the theoretical part I identified the concepts of media, media 

education and media literacy, and explored how adults can have an impact on the media 

education of children.  

 In the empirical part I tested by questionnaire to see what view do children have on 

contemporary media, which media are close to them, and whether they see the difference 

between it. The survey involved 39 pre-school children aged from 4 to 6 years, from 

kindergarten Domžale, of which were 20 girls and 20 boys.  

 

The survey showed that pre-school children know the word media, but it is difficult for them 

to tell what it means. Regardless of the sex, the children can see the difference between the 

media, but they hardly tell the names of two different representatives of the same media. 

Children watch cartoons on television. The media, through which the children are most 

commonly encountered, regardless of sex, is the television.  

 

Keywords: media, media literacy, media education, pre-school children, influence of media. 
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UVOD 

Danes se srečujemo z mediji na vsakem koraku. Zjutraj, preden se odpravimo v službe, vrtce, 

šole, preberemo časopis ali vključimo radio, da izvemo pomembne novice prejšnjega dne. 

Tudi na sami poti je veliko oglasnih plakatov, ki nas vabijo v različne trgovine. In že med 

potjo lahko koga pokličemo in se dogovorimo o čemerkoli, tj. sestanku, izletu, varstvu ... V 

službi najprej vključimo računalnik in pregledamo e-pošto. V šolah brez računalnika skoraj ne 

gre, že pri seminarskih nalogah se zahteva računalniški zapis. Brez svetovnega spleta je 

nemogoče študirati. Zvečer sedemo pred televizijo in si ogledamo film, dokumentarno, 

informativno, razvedrilno oddajo itn. Ob vsem tem se zelo malo ljudi vpraša, kako to vpliva 

na otroke, ki so temu še bolj izpostavljeni, saj veliko časa preživijo z mediji.  

»Mediji so del sodobne realnosti in jih preprosto ni mogoče obiti, kajti njihova moč, 

privlačnost in najrazličnejša ponudba je ogromna« (Jamnik, 2003, str. 92). Namenimo jim 

veliko svojega prostega časa, nudijo nam informacije, znanje, kulturo, zabavo in sprostitev. 

Najdemo lahko veliko plehkih vsebin, potrošniških sporočil in prizorov nasilja. Tako v šole 

uvajamo medijsko vzgojo oziroma vzgojo za medije. Del sodobne funkcionalne pismenosti je 

tudi t. i. medijska pismenost, kar pomeni zmožnost za dostop do teh sporočil, analizo, oceno 

in izdelavo sporočil v najrazličnejših oblikah. Uporaba medijev pa je pri predšolskih otrocih 

velika (Jamnik, 2003, str. 92). V diplomskem delu želim raziskati, kako sodobni mediji 

vplivajo na predšolske otroke, in ali se starši in vzgojitelji zavedajo, kako pomembno vlogo 

imajo mediji pri medijskem opismenjevanju otrok. 
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I TEORETIČNI DEL  

1 MEDIJI 

Po Purgu (2008, str. 8) je medij
1
 povezan z medijsko tehniko in medijsko komunikacijo in 

pomeni: 

 fizikalni prenos valovanja oziroma energije (svetloba/zvok oziroma toplota); 

 enega od t. i. množičnih medijev (tisk, radio, televizija, splet);  

 tehnizirano shranjevanje in prenos podatkov (kamen/glina, papir, vosek/vinil, 

magnetni trak/disk, fotografski film, optični mediji, CD/DVD, spominske kartice);  

 znakovne sisteme (jezik, avdio, video) in njihove nosilce (besedilo, pesem/glasba, 

grafika/fotografija/film/animacija). 

Mediji, vezani na medijsko komunikacijo, so orodja, ki jih uporabljamo za shranjevanje in 

posredovanje informacij (Purg, 2008, str. 11).  

»Mediji po tem zakonu so časopisi in revije, radijski in televizijski programi, elektronske 

publikacije, teletekst ter druge oblike dnevnega ali periodičnega objavljanja uredniško 

oblikovanih programskih vsebin s prenosom zapisa, glasu, zvoka ali slike, na način, ki je 

dostopen javnosti. Programske vsebine po tem zakonu so informacije vseh vrst (vesti, mnenja, 

obvestila, sporočila ter druge informacije) in avtorska dela, ki se razširjajo prek medijev z 

namenom obveščanja, zadovoljevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih potreb javnosti ter 

množičnega komuniciranja. Mediji niso bilteni, katalogi ali drugi nosilci objavljanja 

informacij, ki so namenjeni izključno oglaševanju, poslovnemu komuniciranju, 

izobraževalnemu procesu ali notranjemu delu gospodarskih družb, zavodov in ustanov, 

društev, političnih strank, cerkvenih in drugih organizacij, šolska glasila, Uradni list 

Republike Slovenije, uradna glasila lokalnih skupnosti in druge uradne objave, plakati, letaki, 

prospekti in transparenti ter videostrani brez žive slike (neplačana obvestila), razen če je s tem 

zakonom določeno drugače.« (Zakon o medijih v RS, 2001, 2. člen.) 

Življenje brez medijev si danes težko predstavljamo, saj nas spremljajo na vsakem koraku. S 

tiskanimi mediji se otroci srečujejo že v predšolskem obdobju, tudi če še ne znajo dobro brati 

in pisati. Spoznajo pa se tudi na druge avdiomedije, ki imajo pomembno vlogo, posebno pred 

                                                 
1
 Ko govorim o mediju, govorim o množičnem mediju.  
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spanjem, ko nadomeščajo živo branje odraslih. Otroci tako ne morejo razviti zaupanja, 

navezanosti, veselja in odkrivanja pravljičnega sveta, ki lahko nastane le pri komunikaciji 

med dvema osebama (Lepičnik in Vodopivec, 2005, str. 205).  

Mediji so oblikovalci naših vrednot. S stereotipi predpostavljajo določene modele ravnanj in 

jih postavljajo v okvir, kjer določijo, kaj je prav in kaj narobe. Konstruktivisti pravijo, da se 

zabavajo in informirajo iz medijskih podob, ki so stvarnost drugega reda, torej niso več iz 

lastnih in bližnjih izkušenj. Ne zanima nas več resničnost dogodkov, zato nekateri teoretiki 

trdijo, da je televizija družbeni aparat in družba postaja zrcalna podoba tega aparata (Košir, 

2003, str. 75). »Predstavljajo mehanizem družbene komunikacije med akterji različnih 

družbenih področij, pri čemer je še posebej pomembna njihova vloga mediatorja med 

državljani oz. civilno družbo na eni strani in oblastno-političnimi strukturami in njihovimi 

nosilci na drugi strani« (Markovič, Rončević, Tomšič, Besednjak in Šinkovec, 2008, str. 27).  

Pomen medijev v vsakdanjem življenju narašča, posledica tega je, da so meje med starostnimi 

fazami zabrisane. Spremembe so vidne tudi med generacijami in s tem tudi med institucijami 

socializacije. Mediji so pri socializaciji otrok udeleženi, če sooblikujejo njihovo resničnost in 

lahko vplivajo na njihovo podobo sveta. Otroci so lahko dejavni uporabniki medijev, ki široko 

ponudbo medijev uporabljajo za simbolno predelavo lastnih hotenj. Po drugi strani pa so 

nove, globalizirane oblike fiktivne kulture otroške zabave zaznamovane posebno komercialno 

(Paus-Hasebrink, 2009, str. 39).  

Med množične medije uvrščamo televizijo, radio, časopise, revije, plakatne površine ali 

kakšne druge oblike prenosa informacij. V te vrste medijev se namenja največ oglaševalskih 

sredstev.  Medij je lahko katerokoli okolje, v katerem lahko napišemo, zapojemo, zakričimo 

ali objavimo sporočilo. Tako so zidovi stranišč, majice, avtobusne in železniške postaje, 

trgovine, nakupovalne kartice, tla v trgovini, tekmovalni avtomobili in čolni le nekatera 

mesta, v katera lahko vstavimo oglase (Shimp, 2000, str. 370). 

1.1 ZGODOVINA MEDIJEV  

Egipčani so približno 500 let pr. n. št. začeli iz trsja izdelovati papirus. Pisarji so nanj s 

peresom pisali hieroglife. Liste so zvili v svitke in jih hranili v knjižnicah. Grki in Rimljani so 

približno 100 let pr. n. št. začeli uporabljati pergament, ki so ga izdelali iz živalskih kož. 

Istočasno so na Kitajskem iz lesenega stržena izdelali gladek, bel papir. Razvili so tudi način 
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prenosa pojmovnih znamenj s kamna na papir, tako da so kamen potisnili v črnilo in odtisnili 

na papir (Merljak, 2007, str. 14).  

Z razvojem govora so se začele širiti tudi prve informacije, najprej od ust do ust. Potem pa so 

informacije z razvojem tiska prenesli na papir. Informacija se  širi vedno hitreje. Včasih je ta 

potovala nekaj dni, danes pa jo preko elektronskih medijev lahko dobimo že v minuti.  

Ljudje so o »medijih« začeli govoriti okoli leta 1920, o komunikacijski revoluciji pa v 

petdesetih letih, vendar je ukvarjanje s komunikacijskimi sredstvi veliko starejše. V stari 

Grčiji in Rimu so dali velik pomen uporabi retorike. Še večji pomen dobi  v srednjem veku in 

renesansi (Briggs in Burke, 2005, str. 1). 

Obredi v srednjem veku, kot je na primer kronanje kraljice, ko so se vazali poklonili pred 

svojimi fevdalnimi gospodi, so postali pomemben medij. Česar niso mogli zapisati, so si 

morali zapomniti. Pri tem so si pomagali z obredi. Tako srednjeveško Evropo kot antično 

Grčijo so obravnavali kot govorno revolucijo. Od 11. stoletja naprej so papeži in kralji pisanje 

uporabljali v praktične namene (Briggs in Burke, 2005, str. 10).  

»Z uvajanjem novih medijev stari niso bili opuščeni, marveč so s prišleki sobivali in vplivali 

drug na drugega. Rokopisi so ohranjali pomen tudi v času tiska, podobno kot v času televizije 

ohranjajo pomen knjige in radio. Medije je treba obravnavati kot sistem, in sicer kot sistem, ki 

se nenehno spreminja in v katerem različne sestavine igrajo zdaj pomembnejšo, zdaj bolj 

stransko vlogo.« (Briggs in Burke, 2005, str. 5.)  

Sedanjost razumemo, če poznamo in razumemo preteklost. Novinarstvo je rezultat evolucije, 

saj so že pred stoletji obstajali novinarji , ki so pisali enako vrhunske prispevke, kot jih pišejo 

sodobni novinarji. Razlikujejo se po tem, da imajo sodobni novinarji na voljo več tehnoloških 

pripomočkov za zbiranje informacij ter da poročajo o nekoliko drugačnem svetu. Kakovosten 

novinar v sodobnem svetu bo zelo dobro poznal preteklost, razumel razvoj medijev, 

tehnologij in novinarstva, bo pa tudi seznanjen z novinarskimi veličinami iz preteklih 

desetletij in prebiranjem starih novinarskih prispevkov. Zanje se bo moral potruditi bodisi v 

knjižnici bodisi v knjigarni, saj so nekateri med njimi, resda predvsem tisti iz tujih časopisov, 

zbrani tudi v antologijah (Merljak, 2007, str. 9). 
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1.2 VRSTE MEDIJEV 

»Radijska in televizijska dejavnost po tem zakonu je izvirno razširjanje oziroma prenašanje 

ali oddajanje programskih vsebin prek kablov ali po zraku, vključno prek satelita, v kodirani 

ali dekodirani obliki, z namenom priobčevanja teh vsebin javnosti. V ta pojem so vključene 

tudi oblike medsebojnega posredovanja radijskih in televizijskih programskih vsebin med 

posameznimi izdajatelji z namenom, da bi bile priobčene javnosti.« (Zakon o medijih v RS, 

2001, 65. člen.) To pa velja tudi za druge vrste medijev.  

1.2.1 TISK 

Tisk se na Kitajskem in Japonskem uporablja že od 8. stoletja, če ne že prej. Ta metoda se je 

uporabljala za t. i. »tiskanje z modeli«. Gre za podobe pismenk, vrezanih v lesen model, ki se 

uporabljajo za tisk posamezne strani besedila. V Evropi je okoli leta 1450 Johann Gutenberg 

iz Mainza izumil tiskarsko stiskalnico, ki je uporabljala premične kovinske črke. Morda je 

navdih dobil pri vinskih steklenicah (Briggs in Burke, 2009, str. 15).  

Tiskarska dejavnost se je prek diaspore nemških tiskarjev razširila po Evropi. Tiskarske 

stiskalnice so se do leta 1500 pojavile v več kot 250 evropskih krajih in tako napravile kakih 

27.000 natisov knjig (Briggs in Burke, 2009, str. 15, 16).  

Slovensko zapisane besede najdemo v srednjem veku. Imajo versko tematiko in so dokaz 

slovenske kulture in jezika. Med 7. in 16. stoletjem je na Slovenskem nastalo kar nekaj 

zapisov, in sicer Brižinski spomeniki, Celovški (Rateški) rokopisi, Stiški rokopisi in Čedadski 

rokopisi (Amon in Erjavec, 2011, str. 14, 15).  

Komunikacijska tehnologija pomeni, da sta papir in tisk omogočila demokracijo, kot jo 

poznamo danes. »Papir omogoča, da poslujemo pisno, da stvari držijo in niso vezane na 

spomin ali interpretacijo avtoritete. Tisk omogoča, da vsak lahko prebere zakon, se iz 

časopisov poduči, kaj se dogaja okrog njega, in kvalificirano sodeluje na volitvah.« (Turk, 

2013.) Komunikacijska tehnologija, vezana na papir in tisk, je začela avtoritarne monarhije 

najedati pred petsto leti in tako je vse do danes preko različnih procesov prišlo do t. i. 

demokracije. V zadnjih letih se spreminjajo vse dejavnosti, tudi posredovanje informacij in 

povezovanje ljudi, saj je vedno več digitalne komunikacije (Turk, 2013). 

Časnik je medij, za katerega je značilna družbenopolitična aktualnost in snovna neomejenost. 

Izhaja dnevno, v velikih nakladah. Lahko je splošen ali je specializiran. Lahko izhaja 
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tedensko do mesečno in v manjših nakladah. Zadnje čase se vse bolj uveljavlja izraz časopis, 

ki pomeni tako časnik kot časopis (Merljak, 2007, str. 11).  

V Sloveniji so bili nosilci informacij predvsem tujci, ki so potovali po srednjeevropskih 

sejmih. V 15. in 16. stoletju so na lističe zapisovali informacije in jih potem prodajali. Najprej 

so jih imenovali »cajtungerji«, po 18. stoletju pa so besedo poslovenili v »časnikarji«, v 20. 

stoletju se je v slovanskih jezikih rabilo ime novinarji (Amon in Erjavec, 2011, str. 7). 

Časopisi v nemškem jeziku so predvsem posnemali francosko časopisje. Namenjeno je bilo 

predvsem uradnikom in izobražencem, ki so komunicirali v nemškem jeziku. Prvi časopis v 

Sloveniji se je imenoval »Lublanske novice« (1797–1800), ki je imel nekaj začetniških težav, 

npr. nizko naklado in nepovezano slovensko javnost (Amon in Erjavec, 2011, str. 11).  

V času industrije (od 19. stoletja do srede 20. stoletja) je tudi časopisje na Slovenskem 

doseglo velik razmah. Odprlo je pot k množicam. Tako je z revolucijo leta 1848 objavilo 

nacionalne in politične vsebine. Prve množične novice so bile »Rokodelske novice« (1834–

1902), ki so vplivale na idejno in mnenjsko polarizacijo slovenske javnosti. V drugi polovici 

19. stoletja so se oblikovali časopisi prvih političnih strank, ki so vplivali na slovensko 

javnost. Osrednja slovenska dnevnika sta bila »Slovenski narod« (1868–1943) in »Slovenec« 

(1873–1945). Časopisje je tako postalo nepogrešljivo tudi v drugih javnostih, kulturah, 

gospodarstvih in znanosti (Amon in Erjavec, 2011, str. 11).  

1.2.2 RADIO 

»Radio je množični medij dvajsetega stoletja in ga uvrščamo med tradicionalne medije« 

(Erjavec in Volčič, 1999, str. 115).  Je dostopen medij in informacije se lahko hitro širijo med 

občinstvo. Radio je enkraten medij, ker ga le slišimo, ne moremo ga videti. Če vsebine nismo 

slišali, je ne moremo še enkrat predvajati (Erjavec in Volčič, 1999, str. 115).  

Heinrich Herz je leta 1888 ugotovil uporabnost elektromagnetnih valov v prostoru. Leta 1897 

se je posrečil prvi brezžični prenos, in sicer Guglielmu Marconiju. V Združenih državah 

Amerike je leta 1913 potekal prvi radiofonski prenos iz Metropolitanske opere v New Yorku 

(Erjavec in Volčič, 1999, str. 116). 

V Sloveniji so bili prvi poskusi vzpostavitve zveze med Kranjem in Šmarjetno goro leta 1903, 

vendar še to ni bil radio, kot ga poznamo danes. Leta 1925 so v Sloveniji uvedli Radioklub. 

Vsak član je moral narediti svoj amaterski radijski sprejemnik, in ker je to predstavljalo velik 
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strošek, so bili med člani samo premožnejši ljudje. Okoli leta 1928 je prišlo do velike 

spremembe, saj so radijske sprejemnike napeljali na električno omrežje in ni bilo potrebno 

uporabljati baterij. Predavali so o domu, naravi, človeku samem, družbi, gospodarstvu, 

duhovnosti in religiji, kasneje pa so zraven uvrstili še gospodinjstvo, zdravstvo, rokodelstvo, 

kmetijstvo, zgodovino in običaje. Po letu 1928 so na Slovenskem v celotnem radijskem 

programu predvajali 60 % domače glasbe, z leti pa je ta še naraščala. S tem, ko so predvajali 

domačo glasbo, so spodbujali domače skladatelje, da so začeli pisati nove pesmi (Dražnik, 

Strnišnik in Šart, 2011, str. 10).  

1.2.3 TELEVIZIJA 

»Čas, v katerem živimo, je čas silovite ekspanzacije množičnih medijev, med katerimi še 

posebej prevladuje televizija« (Erjavec in Volčič, 1999, str. 123). Mediji s televizijo na čelu 

ustvarjajo svojo, medijsko realnost, ki ustreza njihovim kriterijem v smislu novičarskih 

vrednot, pa tudi oblikovnim in tehničnim kriterijem. Tako občinstvo zavedejo v skonstruirani 

svet, kjer ni razdalj med njim samim in dogajanjem v zunanjem svetu. Tako je posameznik res 

lahko prepričan v verodostojnost oziroma resničnost medijskih dogodkov (Erjavec in Volčič, 

1999, str. 123).  

Televizija je zelo razširjen medij, ki se je dolga leta postopno uveljavljala in je danes že skoraj 

v vsakem domu. Njena prednost je v tem, da uporabnikom ponuja avdiovizualne vsebine in je 

preprosta za uporabo. Glavni namen je, da uporabnike razvedri in informira ter izobražuje. 

Vedno sledi aktualnim dogodkom. Televizija je že dolgo časa uveljavljen elektronski medij, 

ki se stalno razvija, vendar gledalcu omogoča le pasivno gledanje. Komunikacija je 

enosmerna, od avtorja do gledalca (Leban, 2006, str. 4–10). 

Ferdinard Braun je leta 1884 izdelal prvo katodno-oscilografsko cev. Ruski imigrant v ZDA, 

Vladimir Zworykin, ki si je nadel naziv oče televizije, je s pomočjo Dee Forest iznašel 

televizijsko elektronko ter ustvaril prvo kamero ter kinoskop ali predvajalnik slike. Leta 1953 

je Inštitut za elektrozveze na Gospodarskem razstavišču slovenski javnosti prikazal prvo 

snemanje s televizijsko kamero (Erjavec in Volčič, 1999, str. 124).  

Jugoslavija je bila zadnja v Evropi, ki je začela s predvajanjem prve televizijske oddaje, in 

sicer 3. septembra 1956. Posebna ekipa Radia Ljubljana je 12. maja 1957 prvič gostovala v 

televizijskem studiu Radia Zagreb. Nastopili so: Fran Miličinski - Ježek, Rudolf Hebš, Jelka 

Cvetežar in Plesni orkester Radia Ljubljana z Bojanom Adamičem. Ljubljančani so dogodek 
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spremljali na osmih televizijskih sprejemnikih, ki so jih postavili na javna mesta. Leta 1958 je 

bilo registrirano 778 sprejemnikov, dve leti kasneje pa 10.481. Oddaje so ustvarjali v 

improviziranem studiu v Festivalni dvorani. TV Ljubljana je 11. oktobra 1958 začela redni 

program, oddajanje pa je odprl TV Obzornik, ki ga je vodil Brane Prestor (Erjavec in Volčič, 

1999, str. 124, 125).  

Televizija je del našega vsakdana in je posledično spremenila tudi naravo otroštva. Menim, da 

danes lahko izbiramo med mnogimi programi, in da nam televizija ob pravilni uporabi lahko 

ponudi veliko kvalitetnih in dobrih vsebin.  

1.2.4 SPLET  

Svetovni splet (angl. World Wide Web, WWW) je navidezno omrežje informacijskih virov. 

Shranjeni so na spletnih strežnikih (angl. WWW servers), kamor uporabniki lahko dostopajo 

(Hercog, 2013, str 1).  

Dandanes si računalništva brez spletnih brskalnikov ne moremo več predstavljati, za njimi je 

pestra in zanimiva zgodovina, pa vendarle je prvi nastal pred komaj petnajstimi leti. Internet 

in svetovni splet nista eno in isto, v resnici je World Wide Web le najopaznejši del interneta 

(Pečenko, 2006, str. 102). Računalniško omrežje je sestavljeno iz najmanj dveh, z ali brez žic,  

med seboj povezanih računalnikov, ki lahko izmenjujejo informacije oziroma med seboj 

komunicirajo. Internet je danes najbolj znano in razširjeno omrežje, ki ima 2 milijardi 

uporabnikov in njihovo število dnevno narašča (Čelebić in Rendulić, 2012, str. 13).  

Berners-Lee je želel narediti sistem, v katerem bi lahko poljubna beseda, slika ali karkoli 

drugega bili povezava do drugega besedila, slike, videa itd. v kateremkoli računalniku, ki je 

povezan v omrežje. Berners-Lee je leta 1991 v novičarski skupini alt.hypertext objavil 

osnutek projekta WWW. Tako lahko rečemo, da se je takrat rodil svetovni splet (Pečenko, 

2006, str. 102). Svetovni splet je od leta 1995 nenadzorovan, saj je takrat nacionalna fundacija 

v ZDA prenehala nadzirati omrežja. Navidezno gre za vodeno omrežje, ki je sestavljeno iz 

domačih strani in drugih dokumentov, ki so med seboj povezani z internetnimi povezavami, 

bolj znanimi pod kratico URL. Je popolnoma umetnega izvora (Veber, 2005, str. 8). V 

začetku devetdesetih let so po pisarnah in domovih že imeli osebne računalnike ter internet in 

s tem so bili povezani neposredno v svetovni splet. Večinoma so bili povezani le veliki 

računalniki, s terminali, ki pogosto sploh niso imeli grafičnih monitorjev (Pečenko, 2006, str. 

102).  
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Menim, da na spletu ne bomo plačevali za informacije, saj jih lahko ustvari kdorkoli, in so 

novice enakovredne. Nihče ni za nič odgovoren in mnenja so na spletu enako vrednotena ter 

niso problematična.  

1.3 NOVI MEDIJI 

O prihodnosti medijev S. Bašič Hrvatin v intervjuju pravi: »Paradoksalno je, da v ZDA, ki so 

eno najbolj komercialnih medijskih okolij in se jim upira kakršnakoli misel o državni pomoči 

medijem, danes potekajo najbolj resne razprave o tem, kako podpreti in ustanoviti javne 

medije, kako zavarovati tiskane medije in kako novinarstvo narediti za predmet državljanske 

vzgoje, ker je tako pomembna veščina. S čim se pa ukvarjamo pri nas? S tem, kako omejiti 

politiko, kako razdeliti politični vpliv levih in desnih na enakomerne deleže, kako 

liberalizirati oglaševanje ... Še en paradoks. Evropa je ta hip največji zagovornik 

komercialnega medijskega prostora, in to kljub temu, da je sama izumila nekaj, za kar se je 

vredno boriti – to so seveda javni mediji. Namesto da bi varovali vrednoto javnih medijev in 

se borili zanje, se ta hip ukvarjamo s popolnoma preživelimi medijskimi modeli. Prej ali slej 

se bomo znašli v trenutku, ko bodo ZDA ustvarile nov medijski ekosistem, mi bomo pa 

propadali v obstoječem. Ta hip drsimo v komercialni medijski model, ki ga je Amerika zdaj v 

bistvu zavrgla.« (Pirc, 2010.)  

Prihodnost imajo mediji, ki jim glavni cilj ne bo kapital, ampak javni interes. Kar bodo 

ustvarili, bodo vračali v okolje, saj bi prednost dali lokalnim projektom in zgodbam, da bodo 

plačali novinarje in jih izobraževali. S. Bašič Hrvatin je všeč ideja medijskih zadrug, v katere 

bi skupaj vlagali, kot kolektiv. Država pa bi omogočila, da medije podpremo z delom davčnih 

olajšav. Takšnih razprav v Sloveniji ni. Vedno znova spreminjamo medijsko zakonodajo in ne 

razmišljamo, kaj bo čez pet let, ker takrat ne bomo potrebovali medijskega zakona, saj ne bo 

več česa spreminjati (Pirc, 2010).  

»Če informacijska tehnologija v temeljih spreminja glasbeno in knjigotrško industrijo, medije 

in izobraževanje, bo v temeljih spremenila tudi demokracijo in politični sistem« (Turk, 2013). 

Ne gre vse tako hitro. Glasba in knjige so na trgu in kdor se ni prilagodil YouTubu, Amazonu 

in iTunesom, je z njim trg opravil. V izobraževanju so večinoma javni sistemi, ki pa jih 

financirajo davkoplačevalci, niso odprti konkurenci in so regulirani, kar pa zavira spremembe. 

V nasprotju z distribucijo glasbe se z distribucijo izobrazbe ukvarja na stotine strani 

zakonodaje, uredb, pravilnikov, kolektivnih pogodb …. (Pirc, 2010). 
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Pri odprtosti moramo biti pozorni, da se interesne skupine ne predstavijo kot »vsa javnost« 

ali, kar je še lažje, kot »stroka«. Kot se ne moremo pogovarjati o šolstvu samo s »stroko«, 

katere interes je ohraniti monopol nad delovnimi mesti ali študijskimi programi in trditi, da 

»javno šolstvo« ni interes javnosti. Kvalitetno in dostopno šolstvo je interes javnosti. In tudi o 

filmu se ne moremo pogovarjati le s tistimi, ki filme snemajo, ampak tudi s tistimi, ki jih 

plačujejo in gledajo (Pirc, 2010).  

Novi mediji predstavljajo izziv, kako vzpostaviti pravila in potem izvajati učinkovit nadzor. 

»Sodobne tehnološke pridobitve prinašajo tako nove platforme za razširjanje klasičnih 

medijev kot povsem nove medije, pri čemer se povečuje konkurenca znotraj posameznih 

platform in med njimi« (SRDF, 2011, str. 25). Regulacija, ki je usmerjena le h klasičnim 

elektronskim medijem, po eni strani omejuje, po drugi strani, v primeru novih medijev, pa je 

neučinkovita in neuporabna (SRDF, 2011, str. 25).  

Zaradi potrebe po čedalje pogostejši mobilnosti in z naraščanjem števila mobilnih 

inteligentnih naprav in stvari ter storitev zanje so bolj v ospredju mobilna omrežja. Nove 

tehnologije imajo tudi vgrajeno podporo kakovosti vseh vrst storitev, od omrežnih do video in 

multimedijskih storitev, torej na celotni poti in na različnih ravneh. Inteligentne naprave z 

mobilnim in brezžičnim dostopom, ki uporabniku poleg klasičnih storitev ponujajo tudi 

multimedijsko vsebino, spreminjajo pomen mobilnih omrežij in uvajajo heterogena omrežja. 

V mobilnih omrežjih prihodnje generacije se povečujejo zahteve po radijskih zmogljivostih. Z 

medsebojnim povezovanjem ljudi, s povezovanjem ljudi s stvarmi in medsebojnim 

povezovanjem stvari se poveča število pametnih objektov (Robnik, 2011, str. 264). 

Mladi vedno bolj uporabljajo avdio-vizualne vsebine s spleta, katerim se pridružuje tudi 

spremljanje televizije in televiziji podobnih storitev prek prenosnih naprav (mobilna TV). 

Kljub nekaterim pomislekom o upravičenosti in o dejanskih možnostih za primerno in 

učinkovito uporabo se pojavlja potreba po zaščiti otrok in preprečevanju širjenja nestrpnosti 

(SRDF, 2011, str. 25).  

Uporabnike je treba spodbujati k zavesti o lastni odgovornosti, a to ne zadošča. Regulatorji 

morajo način delovanja prilagoditi naravi in obsegu področja novih medijev ter delovati 

usmerjeno in kontinuirano. Zaščitno delovanje bi moralo obsegati zlasti ukrepe za večanje 

medijske pismenosti in javne ozaveščenosti o potencialnih zlorabah, stalno spremljanje 

dogajanja in trendov doma in globalno itn. Do leta 2020 bo veliko novih medijev, a bo še 

zmeraj veliko uporabnikov ostalo zvestih klasičnim medijem. Država bi morala za te ljudi 
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poskrbeti, tako da bi jih seznanila in vključevala v projekte medijskega opismenjevanja (prav 

tam). V podjetju Ericsson napovedujejo, da bo do leta 2020 priključenih in povezanih na 

internet 50 milijard stvari, združenje mobilnih operaterjev GSMA pa je ocenilo, da bo do 

2020. leta obstajalo 24 milijard mobilnih naprav (Robnik, 2011, str. 266). 

Digitalna tehnologija ima tako pozitivne kot negativne lastnosti. Tako nam ponuja možnosti 

zabave, stikov in izobraževanja, za igranje igric pa sta potrebni dobra koordinacija rok in oči, 

hitri gibi in reakcije. Dobro je, če starši skupaj z otroki igrajo igrice ali gledajo risanke. Otroci 

pa se spontano lahko naučijo tudi tujih jezikov. Lahko pa mediji pri otrocih povzročijo motnje 

spanja, nasilnost, nezmožnost ločevanja med resničnim in izmišljenim, pa tudi pomanjkanje 

gibanja, slabšanje vida in sluha, povečan srčni utrip, potenje in stres (Virtič, 2009, str. 6, 7).  

V prvem poglavju sem opredelila besedo medij, raziskala sem zgodovino in vrste medijev. V 

drugem poglavju pa bom govorila o jeziku v medijih.  
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2 JEZIK V MEDIJIH 

Mediji, posebno tisti, ki jih srečujemo vsakodnevno, na nas lahko vplivajo na različne načine. 

Menim, da je med drugim pomembno tudi, da so oglasna sporočila, časopisi in vse, kar 

beremo, zapisani v knjižnem jeziku in vse, kar poslušamo, govorjeno v knjižnem pogovornem 

jeziku. Tako lahko naše znanje o jeziku obnavljamo in bogatimo.  

Jezik je že sam po sebi medij, ker ustvarja in posreduje ter govori o govorcih. Eden brez 

drugega ne moreta. Z napredkom tehnologije smo si tako omogočili še drugačno shranjevanje 

podatkov, kot je pisava (Stabej, 2008, str. 9).  

Preko medijev se javnosti lahko predstavijo nova poimenovanja, novi govorni vzorci, 

strukture in stilne izbire. V medijih se zaradi pogoste rabe nevtralizirajo in tako se spreminjajo 

meje med družbenimi jezikovnimi zvrstmi. Na druge izbire jezikovnih zvrsti vplivajo tudi 

nove funkcije medijev, od katerih je v zadnjih desetletjih pomembna informativna zabava, ki 

jo je k nam prineslo tržno novinarstvo. Jezikovne in stilne spremembe v slovenskih medijih 

zadnjih dveh desetletij so povezane tudi s profesionalizacijo novinarstva (Kalin, 2009, str. 

745). 

Slovenski knjižni jezik je bil odvisen predvsem od svoje pisne podobe, kar je razumljivo. 

Slovenski zapis je večinoma fonetični. Pisava je v preteklosti določala govorjeni jezik. Z 

razvojem govorjenih medijev v 20. st. se je postopoma začel spreminjati govorjeni jezik in se 

še bolj ločeval od pisnega. Z razširjenostjo in dostopnostjo medijev imamo manj kontrole nad 

jezikovnimi izrazi (Tivadar, 2008, str. 24). 

Neskrbna jezikovna oblika nekega sporočila pomeni, da avtor besedila ni dal jezikovno 

popraviti, kar pa mu lahko vzame verodostojnost. Ob tem se lahko vprašamo, če avtor ve za te 

jezikovne napake. Tvorci besedil bi morali že vnaprej dvomiti v svojo jezikovno zmožnost in 

samodejno poskrbeti za pomoč. Predvidevamo, da takega oglasa ni naredil sam avtor besedila, 

ampak je posredovano. Vendar pa mu verodostojnost vzame le publika, ki ima vedenje o 

jezikovni normi in je tudi občutljiva na kršenje te norme. V osebni komunikaciji pa si lahko 

privoščimo bolj svobodno komuniciranje (Stabej, 2008, str. 10, 11).  

O slovenskih družbenih tokovih lahko govorimo po 8. oziroma 9. stoletju, ko so se naši 

predniki ustalili na področju slovenskega etničnega prostora. Zelo pomemben problem pri 
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pretoku informacij je predstavljala raba slovenskega jezika, ker je med fevdalci le-ta veljal za 

manjvrednega in nerazvitega. Informacije pa so se širile predvsem v nemškem jeziku (Amon 

in Erjavec, 2011, str. 7). 

V 19. st. Slovenci še nismo imeli enotnega govorjenega knjižnega jezika, saj so bile pokrajine 

razdeljene na narečja, ljudje pa so ga le redko uporabljali, npr. v cerkvi, med seboj pa so 

govorili v narečju. Takrat so sprejeli načelo »govori, kot pišeš«. Po sprejetju novih oblik, kar 

je bila posledica slovenskega narodnega gibanja in programa Zedinjena Slovenija, se je začel 

proces oblikovanja enotnega pisnega in govorjenega knjižnega jezika. Tako je bilo potrebno, 

da so se jezika naučili ljudje in ga vsakodnevno rabili. Pri utemeljevanju knjižnega jezika so 

imeli pomembno vlogo prav mediji, in sicer najprej pisni, nato pa še govorjeni (Tivadar, 

2008, str. 25–27). 

Tako se v medijih, najprej pri televizijskih oddajah, vedno bolj pojavlja »govorno branje«, kar 

pomeni, da glasno tekoče govorijo oziroma berejo besedilo. Vedno bolj pa to uporabljajo tudi 

na radiu. Tako skrbijo, da se pri vnaprej pripravljenih besedilih knjižnost jezika ne bo 

umaknila (Tivadar, 2008, str. 29). 

»Klasično novinarstvo je razvilo svojo žanrsko tipologijo in v avtomatiziranih žanrih 

prevladuje zgradba besedila, kjer je na začetek postavljen časovni odsek, ki bi po naravnem 

zaporedju bil na koncu dogajanja« (Kalin Golob, 2007, str. 174). Za poročevalstvo značilno 

zgradbo je razčlenil Korošec (1998, str. 190–194). Primerja enako zgradbo v besedilih 

umetnostne zvrsti in v poročevalnih besedilih. Kot temeljno razliko je poudaril dejstvo, da je 

zgradba v literarnih besedilih izraz avtorjeve volje, in sicer grajena po principu obrnjene 

piramide, saj zgodbe kroji avtorjeva narativna volja, ne pa odziv poročevalčeve reakcije na 

dogodek, v poročevalnih besedilih pa so posledica poročevalske okoliščine, kjer je najprej 

poročevalska reakcija na dogodek. V tipičnem poročevalskem besedilu je torej uvod zapisan 

po principu obrnjene piramide, tako v uvodu nadaljujejo z vpletanjem življenjskih zgodb 

posameznikov in pričevanj, torej povejo subjektivne plati dogodka (Kalin Golob, 2007, str. 

174).  

Z osamosvojitvijo Slovenije se je prenehal politični vpliv srbohrvaščine, ker je slovenščina 

dobila funkcije, ki jih je prej zavzemala srbohrvaščina. Zmanjšal se je vpliv prek televizije in 

ni bilo več novih besed, zmanjšal pa se je tudi skladenjski in oblikoslovni vpliv. Pisci 

novinarskih besedil se niso zamenjali in so zato nekateri vplivi še ostajali, kot so 

enakozvočnice in izposojenke, vendar jih je bilo malo v primerjavi s prejšnjimi obdobji. 
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Angleščina pa je postala nov sovražnik v slovenskem jeziku. Nekateri srbohrvatizmi še danes 

ostajajo, saj so globoko zakoreninjeni, vendar ne ogrožajo samobitnosti. Mlajše generacije jih 

bodo sprejele za svoje ali pa jih bodo prenehale uporabljati in bodo po naravni poti izumrle 

(Kalin Golob in Jelovšek, 2009, str. 809, 810).  

Govor na področju javnih služb, posebno na področju radia in televizije, je zakonsko določen. 

Tako Zakon o Radioteleviziji Slovenije (2005) v četrtem členu določa, da se daje posebna 

pozornost razvoju splošne jezikovne in politične kulture. Na Radiu Slovenija imajo šolo za 

govorce, ki traja eno leto. Sestavljena je iz dveh delov, in sicer izobraževanja, ki vključuje 

jezikovno  tehniko in pa fonetične in fonološke značilnosti slovenščine in jezikovna znanja. 

Tako dobijo certifikat in lahko gredo pred mikrofon Radia Slovenija. Zakon o javni rabi 

slovenščine (2004) v 22. členu določa, da je jezik v medijih, ki so registrirani v Republiki 

Sloveniji, praviloma slovenščina, vendar h govorni kulturi formalno ne zavezuje, ne kaznuje 

ali nagrajuje. Lahko pričakujemo, da bodo mediji zaradi notranje politike ali zaradi odzivov 

poslušalcev organizirano skrbeli za govorno kulturo in tako pripomogli h kvalitetnejšim 

vsebinam (Jurgec, 2006, str. 2).  

V raziskavi o govorni kulturi v medijih, ki jo je opravil Jurgec (2006) je sodelovalo 32 

anketirancev. Prišel je do spoznanja, da mediji sami poskrbijo za kulturo govora. Več kot 

polovica medijev namenja sredstva za razvoj govorne kulture. Tretjina medijev, ki so 

sodelovali v raziskavi, zaposluje tiste posameznike, ki se neposredno ukvarjajo s kulturo 

govora. Ugotavlja, da je zavest o govorni kulturi na splošno nižja kot splošna jezikovna 

kultura. Formalnih zahtev o obvladovanju pravorečnih pravil ni, čeprav anketiranci 

ugotavljajo, da je sposobnost pravilne rabe jezika pogoj za zaposlitev. Pomembna ugotovitev 

je, da večina medijev na določen način zagotavlja govorno kulturo s pomočjo tečajev, saj je 

izobraževanje med anketiranimi zaželeno. Motivacija za to pa so financerji ali vodje medijev 

ter odzivi poslušalcev. Večina anketiranih kritično ocenjuje druge medije, svojega pa kot 

pozitivnega glede govorne kulture. Rezultati anket so pokazali, da ustrezna govorna kultura 

mediju prikaže dodano vrednost. V Sloveniji imamo 150 elektronskih medijev, boj za 

obstanek pa narekuje tudi ustrezna govorna kultura (Jurgec, 2006, str. 18, 19).  

Jezikovna podoba novinarskega jezika je odvisna od sočasnega družbenega in političnega 

položaja. Zato je napačno trditi, da so novinarji glavni krivci za slabo uporabo slovenščine. 

Zaradi vpliva ostalih jezikovnih zvrsti pa je pomembno, da pozornost usmerimo k 
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izobraževanju novinarjev kot poklicnih uporabnikov knjižnega jezika (Kalin Golob in 

Jelovšek, 2009, str. 809, 810). 

V drugem poglavju sem govorila o knjižnem in neknjižnem jeziku, ki se uporablja v medijih. 

V tretjem poglavju pa bom govorila o vplivu medijev. 
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3 VPLIV MEDIJEV NA PREDŠOLSKE OTROKE 

Od vpliva, zgleda in prenašanja znanja o medijih, ki ga imajo odrasli, je odvisno, kako se 

bodo otroci vključevali v svet medijev in kako bo potekalo njihovo medijsko opismenjevanje 

(Lepičnik in Vodopivec, 2005, str. 207). 

Vpliv medijev na ljudi je dolgoročen, saj nas vsak dan učijo, kaj je sprejemljivo in katere 

vrednote vladajo v družbi, kako se razrešujejo vsakdanji problemi ipd. Vpliv medijev ni 

neposreden, saj ne vplivajo na vse množično občinstvo, ampak je omejen z osebnostnimi in 

socialnimi dejavniki (Erjavec, 1998, str. 188). 

Ko govorimo o vplivu medijev na publiko, moramo imeti pred očmi več dejavnikov – moč 

sporočila (oblikovanost, večpomenskost), starost otroka ali mladostnika, njegov socialni 

kontekst, osebnostne značilnosti, kritičnost, znanje itn. Vse to vpliva na to, ali bodo medijske 

vsebine imele vpliv ali ne in kakšnega (Jeriček, 2000, str. 51).  

Zakon o medijih v Republiki Sloveniji (2001, 84. člen) govori o zaščiti otrok in 

mladoletnikov: »Televizijski programi ne smejo predvajati prizorov neupravičenega oziroma 

pretiranega nasilja, pornografije ali drugih oddaj, ki bi lahko resno škodovale duševnemu, 

moralnemu ali telesnemu razvoju otrok in mladoletnikov. Ob upoštevanju osnovnih estetskih 

in moralnih kriterijev, ki jih sprejme izdajatelj v skladu z načelom objektivnega poročanja o 

resničnih dogodkih, lahko prikazujejo prizore nasilja v poročilih in aktualno-informativnih 

oddajah. Ob upoštevanju kriterijev lahko televizijski programi od 24. do 5. ure predvajajo tudi 

programske vsebine, ki vsebujejo prizore nasilja in erotike. Te programske vsebine morajo 

biti jasno in razumljivo označene z vizualnim simbolom, pred začetkom njihovega 

predvajanja pa mora biti objavljeno akustično in vizualno opozorilo, da niso primerne za 

otroke in mladoletnike do 15. leta starosti. Te določbe veljajo tudi za radijske programe. 

Pristojni minister pa lahko predpiše dodatne ukrepe za varstvo otrok in mladoletnikov v 

skladu s tem zakonom. Ti ukrepi veljajo za varstvo otrok in mladoletnikov pred razširjanjem 

vsebin tudi prek tiskanih medijev in elektronskih publikacij.«  

»Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov (Središče 

ZIPOM), ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, je v ponedeljek, 22. 4. 

2013, izpeljalo delavnice v okviru akcije z nevladnimi organizacijami Zlorabe otrokovih 

pravic v medijih« (ZIPOM, 2013). Cilj delavnic je bil zapisati nabor področij kršitve 
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otrokovih pravic v medijih; določiti prednostna področja kršitev za nadaljnjo obravnavo ter 

zapisati predloge in konkretne aktivnosti za dosego zmanjšanja števila kršitev otrokovih 

pravic v medijih na prednostnih področjih (ZIPOM, 2013).  

Kot sporno so zaznali tudi oglaševanje za otroke med otroškim programom. Otroke 

neposredno nagovarjajo k nakupu izdelkov, otroci pritiskajo na starše, vsi starši pa si ne 

morejo privoščiti vseh izdelkov. »Oglaševanje za otroke je zelo pogosto kljub 1. in 2. alineji 

49. člena Zakona o medijih: » /.../ Zato se z oglasi ne sme: vzpodbujati otrok k nakupu 

proizvodov ali storitev z izkoriščanjem njihove neizkušenosti in lahkovernosti; vzpodbujati 

otrok, da bi prepričevali starše ali koga drugega v nakup proizvodov ali storitev« (ZIPOM, 

2013). 

Otroci niso pasivne osebe, ki bodo samo posnemali, kar bodo videli na televiziji, računalniku 

ali v igricah, ne glede na to, ali je dobro ali slabo. Na obnašanje otrok vplivajo tudi drugi 

dejavniki, kot so vrstniki, starši in vzgojitelji.  

Otrokov razvoj razumevanja televizijskih vsebin in žanrov do 2. leta poteka preko 

senzomotoričnih dražljajev. Pri otrocih, starih od 3 do 5 let, pa poteka preko spoznavnih 

avdiovizualnih konvencij, kot so: zgodbe in pripovedi, liki, specifike filmskega prikaza, 

razumevanje, da so vse oblike vizualnih medijev tudi realistični žanri ter da je produkcija 

rezultat sodelovanja različnih ustvarjalcev (Ministrstvo za šolstvo, 2013, str. 4). 

Otrok do 5. leta razume zgodbe in fikcijo narave vizualnih medijev. Pri tem ima lahko 

probleme pri posredovanju logičnega zaporedja dogodkov, večina koncentracije je na 

sedanjosti,  predstava osrednjih likov in razvoj dogodkov se razlikujeta od odraslih. Problem 

je tudi pri ločevanju resničnega od neresničnega, primer je prepričevanje z oglasi ter 

razumevanje konstruiranja televizijskega medija. Medij pozitivno vpliva na jezikovni in 

kognitivni razvoj otrok in se razlikuje glede na starost. Odvisen je od zavedanja o gledanih 

vsebinah, gledanja skupaj s starši ali vzgojitelji in njihov nadzor ter od vzgojnega 

posredovanja, kot je pogovor z otrokom (Ministrstvo za šolstvo, 2013, str. 5–7 ). 

Strokovnjake že od nastanka medijev skrbi njihov vpliv. V ZDA so začeli sistematično 

analizirati, kako mediji vplivajo na ljudi. Tako lahko analize vpliva medijev razdelimo na tri 

obdobja (Erjavec in Volčič, 1999, str. 23).  

V prvem, zgodnjem, obdobju je veljal t. i. model hipodermične igle. Učinke medijev so si 

strokovnjaki predstavljali, kot da bi sporočila vbrizgali pod kožo občinstva. Prevladuje model  
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dražljaj – reakcija. Medijsko sporočilo je dražljaj, ki sproži določeno enolično reakcijo 

občinstva. Komunikacija je usmerjena k cilju, ki želi doseči učinke. Mediji imajo vsemogočno 

moč, ki je popolnoma enotna. Danes vemo, da teorija neposrednega in enotnega vpliva 

medijev ne drži. Za drugo obdobje je značilno popolnoma zanikanje moči in učinkov 

množičnih medijev. Od druge svetovne vojne do konca sedemdesetih let so znanstveniki 

namenjali pozornost vprašanju, kaj in zakaj občinstvo izbira medijska sporočila. Občinstvo je 

bilo videno kot aktivno: gledajo televizijo, berejo časopis, poslušajo radio, da zadovoljijo 

individualne potrebe. Ta raziskava je preveč zapostavila pomen medijskih vsebin in 

poudarjala pomembnost občinstva. Današnje raziskave ne temeljijo več na predpostavki o 

neposrednem in enotnem vplivu medijev na občinstvo. Sodobni pristopi ne razumejo procesa 

spreminjanja medijskih vsebin kot nekaj pasivnega. Mediji ne vplivajo na občinstvo 

neodvisno od družinskih, šolskih in delovnih izkušenj. V obdobju odraščanja imajo močan 

vpliv mnenjski voditelji v otroških in mladinskih skupinah (Erjavec in Volčič, 1999, str. 23). 

Mediji učinkujejo dolgoročno, saj nas učijo, kdo je v družbi več vreden in kdo manj, kakšen je 

splošno sprejet vzorec obnašanja do drugačnih ljudi, kot so etične in socialne manjšine, kako 

se obnašajo ženske in kako moški itn. To, kar otrok nosi v sebi, in medijski apeli skupaj 

oblikujejo dejanski vpliv medijev. Vpliv televizije je omejen z osebnostnimi in 

kontekstualnimi dejavniki (Erjavec in Volčič, 1999, str. 23, 24). 

Predšolski otroci v prostem času gledajo risanke na televiziji ali igrajo igrice na računalniku. 

To lahko vpliva pozitivno ali negativno na otroka, saj so otroci v predšolskem obdobju 

izredno dojemljivi, prilagodljivi in hkrati ranljivi. Otrok lahko preko simbolov, ki jih sreča v 

komunikaciji z digitalno tehnologijo, razvija domišljijo. Predšolski otroci so sposobni 

intuitivnega učenja in posnemanja, avdio in video pripomočki predstavljajo paleto poučnih 

vsebin, ki jih vedno bolj uporabljamo pri vzgoji in izobraževanju. V centralnem inštitutu za 

mlade je Maya Gotz v svoji raziskavi ugotovila, da otroci enostavno potrebujejo medijske 

slike in zgodbe, da predelajo svoje ravnanje v nekih razmerah. Za otroka so mediji tisti, ki 

prodirajo v ustvarjeni fantazijski svet. So simbolni material, s katerim otroci razvijajo svoje 

fantazije. Vsak človek potrebuje fantazije in domišljijo, da si tako ustvari svojo perspektivo 

sveta in da osmisli svojo prihodnost (Medved, 2009, str. 4, 5). 

 

Boljše sposobnosti učenja med vrstniki predšolskih otrok razvijejo tisti, ki uporabljajo 

računalnik. V študijo je bilo vključenih 122 otrok v starosti od tri do pet let. Otroci, ki so bili 

v stiku z računalnikom trikrat ali štirikrat tedensko, so na testih, ki merijo pripravljenost na 
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šolo in kognitivni razvoj, dosegli boljši rezultat od tistih, ki niso uporabljali računalnika 

(Medved, 2009, str. 4, 5). 

Otroci prejšnjih generacij so se z vrstniki družili na dvorišču in se učili odnosov, socializacije, 

gradili so prijateljske vezi, danes pa to ni tako pogosto, ker veliko časa preživijo za 

računalnikom ali televizijo. Tako so varni za zidovi naših domov, vendar nikakor stran od 

vseh nevarnosti, saj jim je nasilje na zaslonu dosegljivo na klik (Medved, 2009, str. 4, 5). 

»Dokazano je, da otroci dojemajo nasilje na zaslonu drugače kot odrasli. Na primer, otroci 

večinoma ne dojemajo risank kot nasilnih, čeprav so ravno risanke na vrhu lestvice najbolj 

nasilnih programov. Zaznavanje nasilja je povezano s starostjo otroka in s kontekstom 

prikazanega nasilja« (Medved, 2009, str. 4, 5). Otroci pri petih in šestih letih ne poznajo 

besede nasilje, odrasli jim moramo razložiti pomen besede in ko besedo poznajo, ugotovijo, 

da nasilje je prisotno na računalniku in televiziji. Otroci nasilje razumejo kot fizično nasilje s 

hudimi posledicami. Med petim in šestim letom so sposobni uporabiti znanje realnega sveta 

ter določiti verodostojnost tega, kar gledajo, ter si ustvariti lastno mnenje. Na otroka ne vpliva 

negativno le psihološki razvoj, ampak tudi fizični razvoj, in sicer  slabši so lahko motorika, 

koordinacija, prožnost telesa in pojavi se debelost (Medved, 2009, str. 4, 5).  

Čeprav nekateri trdijo, da poučne vsebine v različnih medijih majhnim otrokom koristijo, je 

študija, ki je bila objavljena v medicinski reviji Pediatrics, odkrila, da bi morala uporaba 

takšnih produkcij njihov jezikovni razvoj dejansko zavreti (Zimmerman, 2007, v Sigman, 

2013). Pri otrocih, starih do dveh let, izobraževalne TV-oddaje, DVD-ji in video posnetki niso 

pokazali nobenih pozitivnih učinkov, torej je vseeno ali otroci gledajo izobraževalne ali 

neizobraževalne vsebine ali vsebine za otroke ali za odrasle. Rezultati se niso razlikovali po 

tem, ali gledajo otroci skupaj s starši. Otroci mlajši od 16 mesecev, za vsako uro na dan, ki so 

jo preživeli ob gledanju posebnih posnetkih  za majhne otroke, so razumeli povprečno šest do 

osem besed manj kot tisti otroci, ki tega niso gledali. Eden od avtorjev je mnenja, da je vedno 

več dokazov, da vsebine za otroke nimajo nobene vrednosti in so lahko dejansko škodljive. 

Proizvajalci so sedaj odgovorni, da dokažejo svoje trditve, da gledanje teh programov 

pozitivno vpliva na kognitivni razvoj otrok. Dejstvo je, da dalj časa kot otrok gleda, večji je 

učinek, saj je pomembna količina gledanja (Sigman, 2013, str. 105).  

V evropski medicinski reviji Acta Paediatrica je bila opravljena še ena raziskava, v kateri 

menijo, da nobena študija do sedaj ni pokazala prednosti gledanja televizije za majhne otroke 

stare do dveh let. Zbrani dokazi kažejo na potencialno nevarnost (Sigman, 2013, str. 105).  
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Linne in Poussaint (1999, v Sigman, 2013, str. 106) ugotavljata, da raziskovalci na harvardski 

medicinski šoli že nekaj časa nasprotujejo otroškim izobraževalnim programom, saj pravijo, 

da bi moralo biti gledanje televizije pri majhnih otrocih odloženo na čim poznejše obdobje. 

Poročilo ameriške pediatrične akademije poudarja, da so predšolski otroci, ki so veliko pred 

ekranom, v nevarnosti, da zamujajo v razvoju govora, ko začnejo hoditi v šolo (Sigman, 2013, 

str. 106).  

Vedno bolj zgodaj in več časa preživimo pred ekransko tehnologijo, kar je posledica upada 

časa, ki ga ljudje preživijo z branjem knjig. Tako že predšolski otroci preživijo trikrat več časa 

pred televizorjem ali računalnikom kot ob branju knjig. Tisti, ki imajo ekran v svoji spalnici, 

imajo manj možnosti, da bi začeli kaj kmalu brati. Primerjalna študija otrok v 41 državah je 

pokazala, da je Anglija od leta 2001 na lestvici mednarodne bralne pismenosti zdrsnila s 3. na 

19. mesto (PIRLS, 2007, v Sigman, 2013, str. 106). Študija je odkrila, da več kot tretjina (37 

%) desetletnikov v Angliji igra računalniške igrice več kot tri ure na dan. Raziskovalci so 

našli povezavo med tem in slabšimi rezultati v branju ter pismenosti. Rezultat pri boljših 

bralcih je vplival na upad. Hiter upad branja je vodil v akcijo Podarimo milijon knjig, ki so jo 

začeli v Veliki Britaniji z namenom, da spodbudijo ljudi k branju (Sigman, 2013, str. 106). 

Mediji niso zrcalo realnosti. To pomeni, da mediji ne preslikavajo tistega, kar se dogaja v 

družbi, ampak ustvarjajo svojo lastno realnost. Če mediji vedo, kako ljudje mislijo, lahko 

nadzorujejo, o čem naj mislijo. Vpliv medijev se pri občinstvu ne kaže le v tem, kaj povedo, 

ampak v tistem, česar ne omenjajo (Hrvatin, 2012). 

3.1 MEDIJSKA PISMENOST 

»Medijska pismenost pomeni sposobnost dostopati do medijev, razumeti in kritično oceniti 

različne vidike medijev in njihovo vsebino ter komunicirati v različnih kontekstih« (Evropska 

komisija, 2009, str. 227/10). Pomeni tudi, da smo aktivni državljani in nas spodbuja, da 

znamo povedati svoje mnenje in lahko informacije hitro širimo. Razvoj je potrebno spodbujati 

v vseh družbenih slojih in pri vseh generacijah, potrebno ga je sproti analizirati. »Medijska 

pismenost danes velja za eno od glavnih pripomočkov za aktivno in polno državljansko 

udeležbo, ki preprečuje in zmanjšuje tveganje izključenosti iz življenja v skupnosti« 

(Evropska komisija, 2009, str. 227/10). 

Medijsko pismena oseba zna opisati vlogo medijev v svojem življenju, razume načela 

različnih medijev in jih tudi uporablja. Torej se medijsko pismena oseba medijev ne boji, 
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zaveda se njihove moči in je sposobna bogatiti izkušnje ter jih nadzirati (Lepičnik in 

Vodopivec, 2005, str. 206). 

Medijska pismenost vključuje osnovno pismenost, ki je razširjena z razumevanjem sporočil, 

ki smo jim izpostavljeni vsak dan. Medijski izdelki so primarni vir informacij, prek katerih 

mladostniki črpajo informacije in si ustvarjajo sliko o svetu. Mediji so ves čas prisotni v 

okolju mladostnikov, zato se hitro prilagajajo novim tehnologijam in se jih ne bojijo 

uporabljati (Erjavec, 1998, str. 186). Delimo jo na dve področji, in sicer reflektivno in 

produktivno. Reflektivna raven spodbuja razmislek o medijskih vsebinah in oblikah, da 

znamo sami presoditi in smo kritični. Produktivna raven pa pomeni, da znamo pisati in brati 

medijski jezik (Košir, 2003, str. 215). 

V času, ko imajo mediji moč v družbi, medijska pismenost zajema družbo, kjer je pomembno 

znanje, tako za staro kot tudi novo tehnologijo, in imajo kritični odnos do medijskih vsebin. 

Zagovorniki medijske pismenosti želijo izboljšati znanje v družbi, kot prispevek k 

sodelovanju aktivnega državljanstva, razvoja kompetenc in vseživljenjskega učenja. Medijska 

pismenost postaja obvezen del v demokratični družbi (Horton, 2008, str. 18).  

Trije elementi medijske pismenost, ki jih opredeli Horton (2008), so dostop, razumevanje in 

ustvarjanje. Dostop pomeni zmožnost uporabe medijev ter medijske navade. Zmožnost 

uporabe medijskih funkcij in sposobnost za navigacijo (npr. spreminjanje TV/radijskih 

programov, uporaba spletnih povezav), nadzor medijev (npr. izvajanje finančnih transakcij 

preko spleta) poznavanje zakonodaje in drugih predpisov s tega področja (npr. svoboda 

govora, varovanje osebnih podatkov, zaščita pred neželeno e-pošto). Razumevanje pomeni, da 

imamo kritičen odnos do medijev. Imamo zmožnost razumevanja in znamo sestaviti pregled 

med različnimi medijskimi vsebinami. Ustvarjanje pomeni ustvarjanje medijskih vsebin (npr. 

objavljanje slik, videoposnetkov na spletu) in tudi interakcija z mediji (npr. klicanje v 

kontaktne radijske oddaje, sodelovanje v diskusijskih skupinah na internetu, e-glasovanje na 

volitvah) (Horton, 2008, str. 18, 19).  

Višja raven medijske pismenosti bi bolj pripomogla k uresničevanju ciljev, ki si jih je 

Evropska unija zastavila na Evropskem svetu v Lizboni. Konec leta 2006 je potekalo javno 

posvetovanje in pokazalo, da v Evropi obstajajo različne prakse in ravni medijske pismenosti. 

Ugotovili so, da ni enotnih meril za ocenjevanje in so za določitev teh potrebne obsežne in 

dolgoročne raziskave. S študijo z naslovom »Trenutni trendi in pristopi k medijski pismenosti 

v Evropi«, ki jo je opravila Komisija v drugi polovici leta 2007, so spoznali, da je razvoj 
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medijske pismenosti na evropski ravni oviran. Primanjkujejo skupna vizija, usklajevanje, 

prepoznavnost nacionalnih, regionalnih in lokalnih pobud na evropski ravni. Pomembno je, da 

dobre prakse analizirajo, razširijo in izpostavijo. Ozaveščeni evropski medijski potrošniki bi 

prispevali h konkurenčnosti evropske avdiovizualne industrije in industrije vsebin (Evropska 

komisija, 2009, str. 9, 10). 

Razvoj digitalnih, mobilnih in spletnih vsebin prinaša nove izzive medijski pismenosti. 

Medijska pismenost velja za vse medije. Povečala naj bi ozaveščenost različnih medijskih 

sporočil, med katere spadajo programi, filmi, slike, besedila, zvoki in spletne strani, ki se 

prenašajo z različnimi oblikami komunikacije (Evropska komisija, 2009, str. 9, 10). 

Pomembno je, da so medijsko pismene osebe tiste, ki so v stalnem stiku z otroki, saj  tako 

lažje prenašajo medijsko znanje na otroke. Otroci imajo v šoli možnost izbrati predmet vzgoja 

za medije.  

3.2 MEDIJSKA VZGOJA 

V Franciji so bili prvi v Evropi, kjer so uvedli vzgojo za medije, s poudarkom na filmski 

vzgoji. V Veliki Britaniji, Kanadi, Avstraliji, na Škotskem in v drugih državah pa je medijska 

pismenost obvezni del jezikovnega pouka. Vzgoja za medije narašča tudi v Nemčiji, na 

Švedskem pa je od leta 1980 obvezen predmet (Erjavec, 1998, str. 186). 

Države članice so same odgovorne, kako bodo medijsko pismenost vključile v šolske učne 

načrte na vseh ravneh. Pomembna je tudi vloga lokalnih organov, saj so ti bliže državljanom 

in podpirajo pobude v neformalnem izobraževalnem sektorju. Tudi civilna družba mora 

aktivno prispevati k spodbujanju medijske pismenosti na način od spodaj navzgor (Evropska 

komisija, 2009, str. 10). 

Mediji so otrokom »vzporedna šola«. UNESCO je že leta 1964 podprl idejo o vzgoji za 

medije. Tako je leta 1976 UNESCO z delovno skupino strokovnjakov izdelal model za 

množično vzgojo za medije, ki bi tako otroke naučila kritičnega sprejemanja medijev 

(Erjavec, 1998). Vzgoja za medije se dogaja na dveh ravneh, in sicer na produktivni in 

reflektivni ravni. Leta 1982 je UNESCO sprejel deklaracijo o vzgoji za medije, s katero je 

pozval politične in izobraževalne strukture k spodbujanju in učenju medijske pismenosti v 

času šolanja. V Sloveniji model vzgoje za medije šele razvijamo (Košir, 2003, str. 209).  
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V vzgoji za medije se nahajajo nove povezave s kulturnim svetom mladih, ker vključuje 

uporabo novih tehnologij in spodbuja sposobnosti, ki jih didaktika lahko spregleda (odzivi, 

refleksi, čustva) ali spodbuja (kritično mišljenje). Z mladimi je mogoče hitreje priti v stik 

preko medija in tako je vzgoja za medije polje radostnega učenja in komuniciranja. Tako 

imamo priložnost svet homo vidensa navezati s svetom homo sapiensa oz. svetom pisne 

kulture in neverbalne komunikacije (Košir, 2003, str. 213). 

Ko govorimo o tem ne mislimo na vzgojo z mediji ali medijsko podporo pouka. Vzgoja za 

medije zajema branje, pisanje, risanje, čečkanje, poslušanje in govorjenje, kritično gledanje in 

selekcioniranje medijskih vsebin. Pomeni znati oblikovati lastna besedila z uporabo različnih 

tehnologij. Torej spoznavanje jezika množičnih občil, s tem pa mislimo na medijsko 

pismenost (Košir, 2003, str. 214, 215).  

Medijska vzgoja zagotavlja medijsko pismenost, ki je zmožnost dostopa, analize, vrednotenja 

in proizvodnje medijskih sporočil v najrazličnejših oblikah in z uporabo mnogih medijskih 

tehnologij. Medijska vzgoja naj bo podpora učnim predmetom in izbirni predmet, ne pa 

krožek (Dragan, 1997, str. 7). Je proces, ki želi vzgojiti dobro informirane državljane, ki so 

sposobni na podlagi dostopnih informacij ustvariti lastne podobe. Njen cilj ni zapomnitev 

dejstev, igranje videoigric ali drugih medijskih vsebin. Cilj je učenje, kako opredeliti ključne 

koncepte, povezati različne ideje, postavljati primerna vprašanja, odkrivati napake in 

oblikovati odziv. Poudarja spretnosti, ki oblikujejo podlago za intelektualno raziskovanje, ki 

so tudi nujno potrebne za sodobno in prihajajočo družbo. Razširja koncept besedila na vsako 

besedo kot sporočilno obliko, ki vsebuje besedno, slušno in vizualno sporočilo ali vse tri 

skupaj. Polno razumevanje takega besedila zahteva dekonstrukcijsko dejavnost, in sicer 

analizo obstoječega sporočila, ter konstrukcijsko dejavnost, in sicer učenje zapisovanja 

svojega mnenja in idej z različnimi medijskimi sredstvi. Vzgoja za medije je raziskovalno 

naravnana, ker uči postavljanje pomembnih vprašanj o pridobljenih informacijah (Erjavec, 

2005, str. 193). 

Tako omogoča, da se učenci socialno zbližujejo in krepijo medsebojno komunikacijo. 

Spodbuja jih, da se znajo estetsko izražati in oblikovati svoje stališče ter omogoča kritično 

mišljenje o medijskih vsebinah in podobah. Tu gre za ustvarjalni vstop v 

množičnokomunikacijski prostor. Otroci tako postanejo kritični državljani in se zavedajo 

človekovih pravic in dolžnosti (Košir, 2003, str. 215, 216). 
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Vzgoja za medije je lahko tudi izbirni predmet v devetletni osnovni šoli, ki se pojavi v tretji 

triadi. Učenci bodo tako postali kritični in aktivni državljani, ki bodo znali medije vrednotiti, 

analizirati in bodo znali medij tudi sami izdelati. Učni načrt za izbirni predmet vzgoja za 

medije pravi, da je več razlogov za uvajanje tega predmeta, kot je popolna medijska 

zasičenost sodobnih družb, velik ideološki vpliv medijev, naraščanje pomena informacij, 

visoka raven medijske produkcije, prevlada vizualne komunikacije, pomembnost 

izobraževanja mladih ljudi za izzive prihodnosti, nacionalni in internacionalni pritiski na 

privatizacijo informacij ter deregulacija tiska in RTV sistemov. Predmet je razdeljen na tri, 

enoletne, tematske sklope, in sicer tisk, radio, televizija. Sklopi se med seboj dopolnjujejo. 

Učenci so lahko vsa tri leta vpisani v predmet, lahko hodijo eno leto, lahko pa preskočijo. 

Pridobljeno znanje pa preko vseh treh sklopov dopolnijo (Učni načrt vzgoja za medije, 2006, 

str. 5). 

Pri predmetu tisk učenci spoznajo značilnosti množičnih medijev, razlike v sporočanju, 

različna besedila. Učenci spoznajo, da mediji svet le konstruirajo in ustvarjajo in ga ne 

zrcalijo. Na koncu leta pa izdajo časopis. Pri predmetu radio učenci spoznajo razlike med 

medijskimi občinstvi. Poudarjajo medijske vsebine in oblikujejo lastne radijske oddaje. Pri 

predmetu televizija učenci spoznajo značilnosti televizije. Učenci s sodelovanjem lokalne 

televizije oblikujejo televizijsko oddajo. Spoznajo učinke množičnih medijev. Učenci se 

pogovorijo o spremembi svojih navad spremljanja množičnih medijev in napišejo pisma 

uredništvom, kjer predstavijo pobude za spremembe medijskih vsebin (Učni načrt vzgoja za 

medije, 2006, str. 5). 

Vzgoja za medije omogoča, da se učenci socialno zbližujejo in komunicirajo in preko 

različnih medijev komunicirajo tudi z ostalimi. Spodbuja jih, da se estetsko izražajo in 

oblikujejo svoja stališča. Učenci vstopijo v množični komunikacijski prostor. Edega izmed 

razlogov, zakaj je čas za izbirni predmet vzgoja za medije, pa lahko preberemo v učnem 

načrtu. »Eno in drugo je potrebno, tako nam kot otrokom, da bi zmogli postati kritični 

državljani, ki se zavedajo človekovih pravic in svojih dolžnosti, svoje človeške in 

državljanske svobode. Resnične demokracije brez naštetega ni.« (Učni načrt vzgoja za medije, 

2006, str. 18.) Slovenski učenci veliko svojega prostega časa preživijo pred televizijo, okoli 

štiri ure na dan, in elektronski mediji vedno bolj postajajo vplivni socializatorji. Kritično 

zavest pa učenci dobijo preko pedagoških procesov (Učni načrt vzgoja za medije, 2006, str. 

18). 
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Vlogo v didaktični strategiji za predmet vzgoja za medije imajo pedagoške metode, ki 

spodbujajo operativne vzgojno-izobraževalne cilje kot so: kognitivni cilji, kjer si učenci 

pridobijo znanje o medijih, ločijo med medijsko in realno resnico in razširja se kognicija 

učenca; afektivni cilj, kjer imajo učenci razprave, na katerih vsi sodelujejo in so kritični, 

učenec se celovito razvija in razume, da imajo mediji pozitivno vlogo, prek medijev 

prepoznavajo različna mnenja, argumente in vrednote;  akcijski cilj, kjer učenci samostojno 

sodelujejo pri projektih, iz več različnih medijev zna učenec poiskati pomembne informacije. 

V ospredju naj bo trenutna problematika medijev (Učni načrt vzgoja za medije, 2006, str. 19). 

3.3 PREDŠOLSKI OTROCI IN MEDIJI 

Otroci so v razvitem svetu vedno bolj zgodaj izpostavljeni medijem. Tako postanejo del 

medijske družbe in so že zgodaj v stiku s tem simbolnim sistemom, zato so mediji pomemben 

dejavnik vzgoje, saj s svojimi vsebinami pomembno vplivajo na otrokovo podobo sveta in 

tisto, kar razume kot resničnost (Hengst, 2002, v Paus-Hasebrink, 2009, str. 39).  

Z rojstvom otroka se začne socializacija. Otrok prinese vrsto nerazvitih dispozicij, ki pa se 

razvijejo v procesu dolgotrajnega socialnega učenja kulturnih vsebin. Socializacija pa je 

najbolj obsežen pojem, kjer govorimo o posamezniku, ki vstopi v družbo. Socializacija traja 

vse življenje, vendar pa je primarna najbolj pomembna (Erjavec, 2005, str. 191).  

V zahodni družbi je več dejavnikov socializacije, in sicer poleg družine se pridružijo še 

vrstniška skupina, izobraževalni sistemi in množični mediji. Mediji so tako pomemben vir 

socializacije, saj ljudi učijo o vrednotah, ki jih ima neka kultura. Na oblikovanje vrednot 

vplivajo s strukturo programa, sporočanimi vsebinami in z načinom prikazovanja resnice 

(Erjavec, 2005, str. 191).  

Zavedati se moramo, da otrok dojema in razume televizijske vsebine drugače kot odrasli, zato 

se moramo vprašati, kako otroci gledajo televizijo, kako in kdaj razlikujejo med resnično in 

posredovano resničnostjo. Znanstveniki menijo, da otroci do petega leta ne razlikujejo med 

resničnostjo v življenju in fikcijo na televiziji. Zanje so junaki na televiziji enako resnični kot 

ljudje v življenju. Večina znanstvenikov se strinja, da naredijo otroci bistven korak k 

dojemanju televizijske vsebine med petim in devetim letom. Pri enajstih ali dvanajstih letih pa 

so že sposobni razlikovanja med obojim, čeprav se izsledki raziskav glede starosti nekoliko 

razlikujejo (Jeriček, 2000, str. 45). 
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Predšolski otroci lahko miselno predelajo le manjše količine podatkov. Posledično težko 

sledijo celotni zgodbi na zaslonu in posvečajo pozornost televizijskim novicam, ampak lažje 

sledijo domišljijskim vsebinam in oglasom. Otrok do petega leta je pozoren le na en vidik 

predstavljene situacije. Najraje gleda televizijske oglase in risanke, ki niso daljši od 10 

sekund, saj ustreza njegovemu spominskemu razponu. Način gledanja tako potrjuje domnevo, 

da zgodnje učenje temelji na rutini in ponavljanju. Otroci, stari med dvema in štirimi leti, 

težje povezujejo časovno ločene dogodke, ne znajo predvideti konca zgodbe, zanima jih 

obleka, ne pa vedenje likov. Otroci pred četrtim letom ne ločijo med medijsko in osebno 

perspektivo in tudi ne vejo, kako se televizijski junaki znajdejo na televiziji. Šele v začetku 

šolanja otrok spozna, da televizijske vloge igrajo igralci (Erjavec, 2005, str. 190). 

Mlajši otroci nimajo veliko izkušenj z resničnim svetom, vendar pa so radovedni in so se 

pripravljeni učiti o novih stvareh. Zaradi neizkušenosti bodo prej verjeli in se učili iz medijev, 

na njihova sporočila pa se bodo tudi bolj emocionalno odzvali in bodo bolj kritični kot odrasli 

(Erjavec, 2005, str. 190). 

V množici različnih medijev je televizija še vedno najbolj priljubljena med otroki, saj jo 

gledajo v povprečju tri ure dnevno. Različne raziskave glede vpliva televizije pa ne dajejo 

enotnih odgovorov. Strokovnjaki ugotavljajo, da televizija sama po sebi otrokom ne škodi, da 

je bolj pomembna njena vsebina. Televizija omogoča, da otroci spoznajo in doživijo stvari, ki 

jih sicer ne bi, potrebno pa je, da se jo naučijo gledati (Peštaj, 2013).  

V Sloveniji ima že vsak dom vsaj en televizor. Svoj računalnik ima v Sloveniji že tretjina 

otrok in ta bo kmalu tudi že v vseh domovih. Virtič (2009) pravi: »V Sloveniji internet 

uporablja 57 % otrok, kar nas uvršča nad evropsko splošno povprečje, ki je 47 %, je zapisano 

v obsežnem poročilu EU Kids Online, september 2008. Raziskava Mladi in mediji, ki sta jo 

vodili dr. Karmen Erjavec in mag. Zala Volčič, je pokazala, da Slovenski otroci začnejo 

gledati televizijo z dvema ali tremi leti, pri enajstih pa pred njo preživijo od štiri do pet ur 

dnevno.«  

Raziskava, objavljena v reviji Pediatrics, je pokazala, da v Ameriki otroci pri šestih mesecih, 

gledajo televizijo povprečno 54 minut na dan. Pri enem letu gledajo 72 minut in pri dveh letih 

84 minut televizije na dan. Gledanje televizije je za predšolske otroke priporočeno eno uro na 

dan, mlajšim od dveh let pa se odsvetuje (Virtič, 2009). 
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»Zaradi razvojno pogojenih razlik v mišljenju, čustvovanju in zaznavanju otrok pride do 

razlik v razumevanju zgodb – različno stari otroci bodo isti del oddaje zaznali in predelali na 

povsem različne načine« (Peštaj, 2013). Otroci morajo gledati oddaje primerne njihovi 

starosti. Pri ogledu oddaj, ki jih otroci lahko napačno interpretirajo, je pomembno, da so 

zraven odrasli in se o tem pogovorijo. Ko nam otrok pripoveduje o oddaji, lahko izvemo 

veliko o doživljanju sveta, kar pa je dobra iztočnica, da se pogovorimo tudi o njegovih 

stiskah, željah in hrepenenjih. Z razvojem se spreminja tudi izbira medijev. Priljubljene so 

risanke z navihanimi junaki in iskrivimi zgodbami, v katerih prepoznajo sebe in odnose v 

vsakodnevnem življenju (Peštaj, 2013). 

»Kakovostne risanke vsebujejo vrsto elementov, ki otroke pritegnejo: so zabavne, napete in 

imajo svoje junake, otrokom ponudijo smešne besede in besedne zveze, nepričakovane 

preobrate, nezgode, ki povzročijo splošen nered in podobne reči, ki so ključne sestavine 

otroškega humorja. Z ustrezno dramaturgijo vnašajo v zgodbe napetost, spopade med dobrim 

in zlom, kar vedno poskrbi za vznemirjenje in napeto pričakovanje.« (Lepičnik  in Vodopivec, 

2005, str. 207.) Risani junaki se pogumno uprejo močnejšim in tako rešijo sebe in prijatelje. 

Otroci imajo zato radi, da je tudi v življenju nekdo zraven, ki mu lahko zaupajo. Otrok se bo 

poistovetil s tistim junakom, ki mu je podoben, ki se mu včasih kaj ponesreči, naredi 

neumnost in se na koncu vse dobro reši s pomočjo prijateljev, ki imajo junaka radi in on njih 

(Lepičnik in Vodopivec, 2005, str. 207).  

Novinarji v primerih, ki vključujejo ranljivo skupino otrok, včasih nepreverjeno in prehitro 

reagirajo. Tako lahko škodujejo otrokovi integriteti. Napačne informacije lahko otroka 

zaznamujejo za vse življenje. Menijo, da je potrebno v primerih prikazovanja otrok in 

mladostnikov v kontekstu, ki bi utegnili izpostaviti marginalne lastnosti otrok, na primer, 

revščino, prikriti otrokovo identiteto in zavarovati njegovo zasebnost. Prikazovanje otrok v 

njihovem domačem okolju ocenjujemo kot sporno. »Prizadevali si bomo oblikovati enotne 

standarde nevladnih organizacij na področju otrokovih pravic v medijih. Menimo, da bomo 

tako zagotovili zmanjšanje primerov posega medijev v domove otrok.« (Lepičnik, Vodopivec, 

2005, str. 206.)  

Dobre risanke morajo spodbujati miselni, govorni, čustveni in socialni razvoj ter učenje otrok. 

Kriteriji za takšne risanke so kakovostna ilustracija, vsebina in animacija. Veliko dobrih, 

sprejetih risank je narejenih po preverjenih slikanicah ali po knjigah za otroke. Pomembna je 

sinhronizacija, da otroci junake razumejo, govorijo počasi in jezikovno pravilno. To lahko 
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naredijo prevajalci, ki imajo občutek za jezik in otroško dušo, režiserji in igralci, ki skrbijo, da 

se da risanko tudi poslušati, ne le gledati. Sama vsebina mora biti zanimiva, zabavna, izvirna 

… Starši imajo pri vsem tem pomembno vlogo, da so sami poučeni o tem in to prenašajo na 

otroke (Peštaj, 2013).  

Danes znajo skoraj vsi otroci prižgati in gledati televizijo. Zato je pomembno, da se 

ustvarjalci televizijskih programov zavedajo odgovornosti in otrokom ponudijo vsebine, ki 

jim pomagajo v življenju. Naloga staršev, vzgojitelj, učiteljev in drugih je, da se o vsebinah z 

otrokom pogovorijo in skušajo preprečiti naključno gledanje. Otroci tako nujno potrebujejo 

pomoč odraslih, da se naučijo pravilno kritično sprejemati izbirati in vrednotiti medijska 

sporočila (Peštaj, 2013).  

3.4 VLOGA ODRASLIH PRI MEDIJSKI VZGOJI OTROK 

Negativne posledice, ki se lahko pojavijo pri uporabi digitalnih medijev, so največkrat 

predvsem posledica neustrezne uporabe. »Starši so tisti, ki morajo vedeti, da je bistvo 

starševske vzgoje pripravljenost in potrpežljivost biti v aktivnem vzajemnem odnosu s svojim 

otrokom, mu prisluhniti, se z njim pogovarjati tudi o televizijskih in računalniških vsebinah« 

(Medved, 2009, str. 4, 5). Digitalni mediji niso nadomestilo za aktivno preživljanje časa z 

otrokom, ker bodo takrat negativni učinki večji od pozitivnih, lahko pa so dopolnilo pri 

aktivnem preživljanju časa in učenju skozi igro (Medved, 2009, str. 4, 5). 

Dobro je, če odrasli otrokom pokažejo svet medijev in jih pri tem usmerjajo in spodbujajo. 

Nekateri mislijo, da otroci vse sprejmejo, če je vsebina na prvi pogled privlačna in zabavna, 

vendar brez pravega sporočila. Zato je pomembno, da starši otroka naučijo razlikovati med 

dobrimi in slabimi vsebinami. Otroci se odločajo, kaj je dobro in kaj ne glede na to, kaj 

pravijo njihovi starši. Tudi na razumevanje in zanimanje za vsebine vplivajo starši. Otrok 

dobro zazna ritem oddaje ali risanke, kaj je pomembno, kaj je dobro in kaj površno narejeno. 

Otroci morajo razumeti televizijo, da jim je zanimiva (Peštaj, 2013).  

Odrasli lahko tudi narobe razumejo, če nimajo dovolj informacij o nekem pojavu in tako 

posledično lahko narobe vrednotijo medijske vsebine. Tako odrasli kot otroci so lahko 

dovzetni za spoznavanje novih stvari  in različno sprejemajo medije. Nekateri odrasli ne 

posvečajo gledanju televizije toliko časa kot otroci (Erjavec, 2005, str. 191). 

Preden odrasli prenašajo medijsko znanje, izkušnje in vrednote na otroke, bi se morali kritično 

ovrednotiti: svoje znanje o medijih, ali jih znajo uporabljati, in kako s svojimi vrednotami 
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vplivajo na otroka. Vprašati bi se morali, kaj morajo o medijih še spoznati in kako spremeniti 

svoje navade, spretnosti, da bodo bolj učinkovito prispevali k vzgoji otrok v ozaveščene 

medijske uporabnike in jim bodo pri tem dober zgled (Lepičnik in Vodopivec 2005, str. 206). 

Poleg staršev imajo pomembno vlogo tudi ostali odrasli, ki so pomembni v otrokovem 

življenju, saj s svojim zgledom, ravnanjem in odnosom do medijev vplivajo na otrokovo 

medijsko pismenost. Odrasli z različnimi družbenimi vlogami prevzemajo v procesu 

medijskega opismenjevanja različne vloge, in sicer kot starši ali člani družine z zgledom, 

pogovorom, sodoživljanjem; kot vzgojitelji ali učitelji, ki medije uporabljajo v vzgojno-

izobraževalnem procesu in obenem vrednotijo učinke skupaj s starši; kot ozaveščeni 

pripadniki civilne družbe, ki z močjo argumentov vplivajo na družbo; kot organizirani 

potrošniki, ki nadzorujejo početje oglaševalcev in tržnikov. Največjo vlogo pa imajo starši in 

vzgojitelji, saj je potrebno novo znanje, ki jim omogoča spoznavanje medijev za lastno rabo 

in za prenos spoznanj na otroke (Lepičnik in Vodopivec 2005, str. 206, 207). 

Mediji so prisotni v vseh družbenih dogajanjih in tudi v vrtcih, uporabljajo se pri vzgojno-

izobraževalnem delu z otroki in starši. Bolj so izpostavljeni že uveljavljeni mediji, kot so tisk, 

avdiovizualne naprave, računalnik, DVD-predvajalnik in televizor, ki jih tudi vsakodnevno 

srečujemo (Lepičnik in Vodopivec, 2005, str. 207).  

Otroci že v vrtec prinašajo medijske izkušnje in o tem razpravljajo z ostalimi. Zato se vzgoji o 

medijih ne moremo izogniti, tako pri otrocih kot tudi ne pri starših. Vzgojitelji so tako v 

dvojnem položaju, kot medijski porabniki pridobivajo svoje medijske navade, vzorce vedenja. 

Zato morajo znati s svojimi medijskimi sposobnostmi odgovorno, samozavestno in 

ustvarjalno otrokom usmerjati vplive medijev. Kot vzgojitelji bi morali spoznavati pedagoške, 

didaktične vidike medijske vzgoje in jo vključevati v svoje delo (Lepičnik in Vodopivec, 

2005, str. 207).  

Kurikulum za vrtce (1999) zahteva, da ima otrok v vrtcu dovolj časa za razlago, opisovanje 

pripovedovanje, dramatizacijo in igro vlog. Otrok mora razviti jezikovno zmožnost, tako da 

implicira z okoljem. Stopa v interakcijo z igro in umetnostjo. Učijo se razumeti načine, kako 

sporočajo in komunicirajo drugi, in predstavijo lastne izkušnje ter znajo biti vljudni. Otroci 

tako z vzgojitelji spoznavajo okolje in obiščejo tržnico, knjižnico, galerijo … Spoznajo 

različne govorne položaje in komunikacije (Kurikulum, 1999, str. 12). 
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Otrok mora poslušati pesmice in pravljice, ki so primerne njegovi starosti. Vsebine lahko 

doživlja preko različnih medijev, kot je avdio in video, obišče gledališko, filmsko predstavo, 

gre v knjižnico, gleda risanke. Posluša odraslega in otroka, posluša avdio in gleda video 

gradivo z raznovrstnimi vsebinami primernimi za otroke (Kurikulum, 1999, str. 21).  

V Kurikulumu za vrtce (1999) je navedenih nekaj primerov AV-medijske dejavnosti. Otrok 

tako opazuje različne slike, fotografije iz revij, knjig ali plakatov. Posluša in gleda izbrane 

filmske in video projekcije, CD-ROM in TV-programe. Otrok slika s fotoaparatom in snema z 

videokamero in kasetofonom. Razlikuje sredstva za snemanje in predvajanje gibljivih in 

statičnih slik ter zvoka (Kurikulum, 1999, str. 30). 

Otrok spoznava vizualne, časovne in zvočne sestavine statičnih, gibljivih in spremenljivih 

slik. Fotografira in snema prijatelje, med pomembnimi dogodki ali pri dnevni rutini v vrtcu. 

Otrok prepoznava fotografijo in jo komentira. Sliko lahko »bere«, tako da si izmišlja zgodbo, 

ali pa jo dopolni z risanjem oziroma drugimi fotografijami ali slikami, lahko jo reže in tako 

nastane nova zgodba. Gleda igrane filme, ki jih posnamejo starši ali vzgojitelji. Film pa lahko 

obnovi z risanjem stripa ali s pogovorom. Uporablja multimedijske pripomočke z ustreznimi 

vzgojno-izobraževalnimi vsebinami. Spozna različne vsebine TV-programa, kot so oddaje, 

risanke, informativne oddaje, filmi … Zaradi izpostavljenosti komercialnim vplivom in 

modnim trendom je potrebno starejše otroke pripraviti, da znajo kritično razmišljati 

(Kurikulum, 1999, str. 32).  

V vrtcih se mediji uporabljajo za popestritev ponudbe in tako nastajajo prvi zametki medijske 

vzgoje in medijske pismenosti. Medijska vzgoja pa se prepleta z drugimi področji v vrtcu. 

Otroško književnost lahko prenesemo na vse medije, kot je avdio, video in računalnik. Na 

voljo imamo isto besedilo na različnih medijih, kot je kaseta, CD-ROM, televizija, igrane 

predstave. Branje književnosti nam nudi estetski užitek, lahko pa se prepleta z užitkom, ki ga 

nudijo novi zapisi, tako vizualno kot tudi zvočno. Živega pripovedovanja ne smemo 

nadomestiti s poslušanjem posnetkov (Jamnik, 2003, str. 92).  

Objavljeno poročilo, ki je analiziralo druženje med družinskimi člani družin, kjer sta 

zaposlena oba starša, po tretji uri, ko pridejo otroci iz šole, navaja nova spoznanja. O merjenju 

stvari, kot je neposredna bližina članov v domačem okolju, so poročali, da so se družinski 

člani redko zbrali skupaj v skupini. Vsi družinski člani v tridesetih družinah so se v povprečju 

zbrali skupaj v domačem okolju le v 14,5 % primerov. Zgovorna statistika je pokazala, da so 

v skoraj 35 % primerov našli otroke same doma. Merili so tudi druge stvari, kjer otroci zaradi 
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zaposlenosti z drugimi aktivnostmi (npr. gledanje televizije, igranje video igric, telefon) niso 

zaznali, da so se njihovi starši vrnili domov. Odkritje, da so se starši vrnili domov in so jih 

otroci ignorirali ali prihoda niso zaznali in so se v več primerih obnašali enako, je še bolj 

neprijetno. »Iz medkulturnega opažanja, kako se otroci pozdravijo s svojimi starši in drugimi, 

se znanstveniki v veliki meri strinjajo, da so zadnji izsledki vredni posebne pozornosti. 

Sociologi že dolgo dokumentirajo skoraj univerzalen pojav pozitivnega obnašanja v obliki 

pozdravljanja takrat, ko se dve ali več oseb ponovno snidejo potem, ko so bili dlje časa 

narazen. Pozdravljanje prizna človekov prihod, status in pokaže pozitivne namene, ki 

vsepovsod pospešijo prehod v socialno druženje z drugim. Zaslonski mediji so to spremenili.« 

(Campos idr., 2009, v Sigman, 2013, str. 109.) 

S tretjim poglavjem, v katerem sem pisala o vplivu medijev na predšolske otroke, sklepam 

teoretični del. Sledi empirični del.  
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II EMPIRIČNI DEL 

1 CILJ 

V sodobnem svetu so otroci medijem zelo izpostavljeni na različne načine. 

Cilj empirične raziskave je bil ugotoviti, kakšen pogled imajo predšolski otroci na sodobne 

medije, s katerimi sodobnimi mediji se predšolski otroci največkrat srečajo, in ali predšolski 

otroci ločijo sodobne medije med seboj. 

2 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Kaj je medij? 

2. S katerim medijem si najpogosteje v stiku in kaj delaš s tem medijem? 

3. Naštej imena časopisov ali revij, radijskih programov in televizijskih programov. 

4. Kaj najpogosteje delaš na računalniku? 

5. Ali vsak dan gledaš risanko in ali jo gledaš s starši? 

6. Ali se v vrtcu pogovarjate o medijih? 

7. Kateri medij ti je najbolj všeč? 

3 METODOLOGIJA 

3.1 RAZISKOVALNA METODA 

Za raziskovalno metodo sem uporabila deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja. 

Podatke sem zbrala z anketnim vprašalnikom, s katerim sem ugotovila mnenja predšolskih 

otrok o sodobnih medijih. Vprašanja so bila odprtega in zaprtega tipa. Uporabila sem 

kvantitativno metodo raziskovanja. 

3.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

Raziskovalni vzorec je bil neslučajnostni in namenski.  
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Anketne vprašalnike sem razdelila predšolskim otrokom v Vrtcu Domžale. V raziskovalni 

vzorec sem vključila 39 predšolskih otrok. Stari so bili 4 ali 5 let. Otroke sem anketirala v 

oktobru 2013.  

3.3 POSTOPKI ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem pridobila s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika, ki je vseboval 14 

vprašanj, od tega je bilo 9 odprtih in 5 zaprtih vprašanj. Predhodno sem se z gospo 

ravnateljico Vrtca Domžale dogovorila za reševanje anketnih vprašalnikov. Ankete sem 

izpolnjevala tako, kot so mi otroci odgovarjali. 

Pri statistični obdelavi podatkov sem uporabljala programa Microsoft Word in Microsoft 

Excel. Pridobljene podatke in ugotovitve sem prikazala z grafi in kratko interpretacijo.  
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V anketnem vprašalniku me je najprej zanimal spol anketirancev. Na anketni vprašalnik je 

odgovorilo 20 deklic, kar predstavlja 51 %, in 19 dečkov, kar predstavlja 49 %.  

 

Graf 1: Spol anketiranih otrok. 

Nato me je zanimala starost anketirancev. Leta 2007 je bila rojena 1 deklica (3 %), leta 2008 

je bilo rojenih 23 anketiranih otrok (59 %), od tega 9 dečkov in 14 deklic, leta 2009 je bilo 

rojenih 15 anketiranih otrok (38 %), od tega 10 dečkov in 5 deklic. 

 

Graf 2: Starost anketiranih otrok. 
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Na vprašanje, ali otroci poznajo besedo medij, je kar 20 otrok odgovorilo, da poznajo besedo 

medij, kar pomeni 51 %, in sicer 8 dečkov (40 %) in 12 deklic (60 %). Besede medij pa ne 

pozna 19 otrok, kar pomeni 49 %, in sicer 11 dečkov (58 %) in 8 deklic (42 %).  

Predšolski otroci so vedno bolj izpostavljeni različnim medijem, zato je potreben tudi ustrezen 

razvoj medijske pismenosti. Najpogosteje uporabljen vir informacij pri predšolskih otrocih je 

televizija, ki ji sledijo video, slikanice in računalnik (Vidaček, Hain, Kirinić in Pletenac, 2007, 

str. 70).  

Otroci znajo uporabljati različne vrste medijev, kot so digitalni in tudi tiskani. Uporaba 

medijev ni vezana na stopnjo pismenosti, to je na sposobnost prepoznavanja črk in besedila. 

Mediji lahko vplivajo na družbeni odnos, s tem otrokom odkrivajo nova obzorja, jim 

pomagajo spoznavati nove perspektive in poglede, ki jih ne dobijo od staršev in učiteljev 

(Vidaček, Hain, Kirinić in Pletenac, 2007, str. 80).   

 

Graf 3: Poznavanje besede medij. 

Pomen besede medij je znalo 6 otrok tudi razložiti, kar pomeni 15 %, in sicer 3 deklice (50 %) 

in 3 dečki (50 %). 33 otrok pa ni znalo razložiti pomena besede medij, kar pomeni 85 %, in 

sicer 16 dečkov (48 %) in 17 deklic (52 %). 

V raziskavi Medijska pismenost v primerjavi z ostalimi elementi informacijske pismenosti 

(angl. Media Literacy as Compared to Other Elements of the Information Literacy Model), ki 

so jo izvedli med otroki starimi od 5,5 do 6,5 let v Varaždinskih vrtcih, leta 2006, so otroci 

(88,5 %) znali ločiti med uporabnostjo radia in televizije, in sicer so za radio navedli, da je za 

poslušanje, televizija pa za gledanje (Vidaček, Hain, Kirinić in Pletenac, 2007, str. 76).  
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V zgoraj omenjeni raziskavi so otroke vprašali tudi, kako bi lahko pravilno napovedali vreme. 

Otroci so z odgovorom na to vprašanje potrdili, da so obdani z različnimi vrstami medijske 

pismenosti. Pomembno je tudi, da niso otroci dali preprostega odgovora, kot je, na primer, 

bom vprašal starše. V raziskavi je 51 otrok navedlo en primer medija, kamor bi pogledali in 

preverili vremensko napoved (Vidaček, Hain, Kirinić in Pletenac, 2007, str. 79).  

 

Graf 4: Kaj pomeni beseda medij? 

Otroci se v sodobnem svetu srečujejo z različnimi mediji. Zanimalo me je, s katerim medijem 

se otroci največkrat srečajo. Televizija je medij, s katerim so anketirani otroci največkrat v 

stiku, kar je obkrožilo 16 anketiranih otrok, kar pomeni 41 %, od tega jih je 10 dečkov (62 %) 

in 6 deklic (38 %). Drugi medij, s katerim se otroci najpogosteje srečujejo, je računalnik. 

Tako je odgovorilo 13 otrok, kar pomeni 33 %, in sicer 5 dečkov (37 %) in 8 deklic (63 %). 

Tretji medij, s katerim se otroci največkrat srečajo, je radio, kar je obkrožilo 10 otrok, to 

pomeni 26 %, od tega 4 dečki (40 %) in 6 deklic (60 %). Revij in časopisov ni obkrožil noben 

otrok (0 %). 

V raziskavi Uporaba medijev pri ameriških otrocih starih od nič do osem let (angl. Zero to 

Eight Children’s Media Use in America 2013), ki je bila objavljena leta 2013, so rezultati 

pokazali, da otroci stari do 8 let največ časa namenijo gledanju televizije, saj jo gledajo v 

povprečju eno uro na dan. Računalniku pa namenijo 10 minut na dan (Rideout, 2013, str. 10).  
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V isti raziskavi so spoznali, da  je med otroki, ki so stari od 5 do 8 let, televizija najbolj 

priljubljena (59 % otrok). 48 % otrok najbolj pogosto igra igrice na računalniku in 44 % igra 

igrice na telefonu (Rideout, 2013, str. 11). 

Otroci stari do 8 let v povprečju porabijo 2 uri na dan z zaslonskimi mediji, kot je računalnik, 

televizija in telefon. Otroci v povprečju porabijo 20 minut na dan za poslušanje radia. Za 

igranje računalniških igric porabijo 5 minut na dan (Rideout, 2013, str. 15). 

 

Graf 5: Medij, s katerim se anketirani otroci največkrat srečajo. 

Zanimalo me je tudi, kaj otroci delajo z medijem, s katerim so najpogosteje v stiku. 

Anketirancev, ki so odgovorili, da gledajo risanke na televiziji, je 14, kar pomeni 35 %, to je 8 

dečkov (57 %) in 6 deklic (43 %). 1 deček je odgovoril, da na televiziji gleda risanke in filme, 

kar pomeni 3 %. 1 deček je odgovoril, da televizijo gleda velikokrat, kar pomeni 3 %. 

Anketirancev, ki so odgovorili, da igrajo igrice na računalniku, je bilo 6, kar pomeni 15 %. 

Tako so odgovorili 1 deček (17 %) in 5 deklic (83 %). 2 deklici sta odgovorili, da gledata 

risanke na računalniku, kar pomeni 6 %. 1 deklica je odgovorila, da piše na računalnik, kar 

pomeni 2 %. 5 anketirancev je odgovorilo, da poslušajo radio, kar pomeni 12 %. Tako so 

odgovorili 4 dečki (80 %) in 1 deklica (20 %). 4 deklice (10 %) poslušajo radio in ob tem 

plešejo, 1 deklica (3 %) pa je odgovorila, da radio posluša in ob tem poje.  

V raziskavi Uporaba medijev pri ameriških otrocih starih od nič do osem let (angl. Zero to 

Eight Children’s Media Use in America 2013), ki je bila objavljena leta 2013, so dognali, da 
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prenosne medije otroci najpogosteje, kar v 63 %, uporabljajo za igranje igric, 38 % otrok 

gleda na prenosnih medijih televizijo in 30 % bere knjige (Rideout, 2013, str. 21).  

 

Graf 6: Otrokova raba medija. 

Ingrid Paus-Hasebrink z Univerze v Salzburgu se loteva problematike, da so mediji prevzeli 

pri socializaciji otrok, poleg družine, vrtca in šole, zelo pomembno vlogo in s svojimi 

vsebinami odločilno vplivajo na otrokovo resničnost in njegovo podobo sveta. Uporaba 

medijev je odločilnega pomena za integriranje posameznika v vrstniško skupino, kar pomeni, 

da imajo nekatere »medijske znamke« povezovalno in integracijsko funkcijo ter ustvarjajo 

resničnost, ki je zelo pomembna za razvoj otrokove identitete. Raziskava nazorno prikazuje, 

da otroci s pomočjo medijev in medijskih znamk oblikujejo in prikrojujejo svoj vsakdanjik 

lastnim interesom in potrebam (Wakunig, 2009, str. 11).  
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Nato me je zanimalo, ali znajo otroci našteti imeni dveh časopisov ali revij. Revijo Winxice je 

naštelo največ otrok, in sicer 11, kar pomeni 18 % vseh vprašanih, od tega je bilo 8 deklic (73 

%) in 3 dečki (27 %). Revijo Cicido je naštelo 10 otrok, kar pomeni 17 %, od tega jih je bilo 8 

dečkov (80 %) in 2 deklici (20 %). Revijo Barbie je naštelo 9 deklic, kar pomeni 15 %. Revijo 

o Avtih je naštelo tudi 9 otrok, kar pomeni 15 %, in sicer je bilo 8 dečkov (89 %) ter 1 deklica 

(11 %). Revijo Zmajček je naštelo 8 otrok, kar pomeni 13 %,  in sicer 4 dečki (50 %) in tudi 4 

deklice (50 %). Revijo Ciciban so našteli 4 otroci, kar pomeni 7 %, in sicer 2 dečka (50 %) in 

2 deklici (50 %). Revijo Vrt sta naštela 2 otroka, kar pomeni 3 %, in sicer 1 deček (50 %) in 1 

deklica (50 %). Revijo Hello Kitty sta našteli 2 deklici, kar predstavlja 3 %. 1 deček (2 %) je 

naštel revijo Nindžago. 1 deček (2 %) je naštel revijo z igračami. 1 deček (2 %) je naštel 

revijo Vrt. 1 deček (2 %) je naštel revijo Lev. 1 deček (2 %) je naštel revijo o čevljih. 1 

deklica (2 %) je naštela časopis Novice. Kar 18 otrok pa je povedalo naslov le ene revije ali 

časopisa, kar pomeni 46 %, in sicer 8 dečkov (44 %) in 10 deklic (56 %). 

 

Graf 7: Časopisi in/ali revije, ki jih anketirani otroci uporabljajo. 

Potem pa me je zanimalo tudi, ali znajo otroci našteti vsaj dva radijska programa. 9 otrok, kar 

pomeni 18 % je navedlo Radio Hit, od tega je bilo 6 deklic (67 %) in 3 dečki (33 %). Radio 

Veseljak je navedlo 8 otrok, kar pomeni 16 %, od tega je bilo 5 deklic (62 %) in 3 dečki (38 

%). Radio Aktual in Radio 1 je navedlo 6 otrok, kar pomeni 12 %, in sicer 5 dečkov (83 %) in 

1 deklica (17 %). Radio Center je navedlo 5 otrok, kar pomeni 10 %, od tega so bili 3 dečki 

(60 %) in 2 deklici (40 %). 4 deklice so navedle radio Antena, kar pomeni 8 %. Radio 
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Ognjišče so navedli 3 otroci, kar pomeni 6 %, od tega 2 dečka (67 %) in 1 deklica (33 %). 

Radio Salomon so navedli 1 deček  (33 %)  in 2 deklici (67 %), torej skupaj 3 otroci, kar 

pomeni 6 %. Radio in Radio Ekspres sta navedla 2 dečka, kar pomeni 4 %. Radio Slovenija je 

navedla 1 deklica, kar pomeni 2 %. 29 otrok je navedlo le en radijski program, kar pomeni 74 

%, od tega je bilo 12 dečkov (41 %) in 17 deklic (59 %).  

 

Graf 8: Radijski programi, ki jih anketirani otroci poznajo. 

Televizija je zelo močan in razširjen medij v sodobni družbi. Zanimalo me je tudi, katere 

televizijske programe otroci najbolj poznajo. Televizijski program Minimax je navedlo kar 26 

otrok, kar predstavlja 37 %, od tega je bilo 11 dečkov (42 %) in 15 deklic (58 %). Temu je 

sledil televizijski program Pop Oto, katerega je navedlo 24 otrok, kar pomeni 34 %, od tega 

13 dečkov (54 %) in 11 deklic (46 %). 9 otrok je navedlo televizijski program Pop TV, kar 

pomeni 13 %, in sicer 4 dečki (44 %) in 5 deklic (56 %). 3 dečki (75 %) in 1 deklica (25 %), 

torej skupaj 4 otroci, kar pomeni 6 %, so navedli televizijski program A Kanal. 3 otroci, kar 

pomeni 4 %, so navedli televizijski program Planet TV, od tega 2 dečka (67 %) in 1 deklica 

(33 %). 1 deček (1 %) je navedel televizijski program Kocka TV. 8 otrok je navedlo le en 

televizijski program, kar pomeni 20 %, od tega 3 dečki (38 %) in 5 deklic (32 %). 31 otrok je 

navedlo dva različna televizijska programa, kar pomeni 80 %, od tega 15 deklic (48 %) in 16 

dečkov (52 %).  

Caroline Roth-Ebner z Univerze v Celovcu v članku raziskuje televizijsko produkcijo, ki je v 

zadnjih letih privabila množice mladih gledalcev in gledalk. So tudi oddaje, v katerih vidijo 

posamezniki enkratno možnost za izoblikovanje svoje kariere. Gre za oddaje, kjer 
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posamezniki kažejo svoj talent. Posebnost teh oddaj so interaktivne ponudbe, ki tudi 

gledalcem omogočajo dejavno sodelovanje (Wakunig, 2009, str. 11). 

 

Graf 9: Televizijski programi, ki jih anketirani otroci poznajo. 

Zanimalo me je tudi, ali otroci uporabljajo računalnik in kaj delajo takrat. Največ otrok, 17, 

kar pomeni 44 %, je odgovorilo, da na računalniku igra igrice, in sicer je tako odgovorilo 7 

dečkov (41 %) in 10 deklic (59 %). 12 otrok (31 %) je odgovorilo, da na računalniku gledajo 

risanke, od tega je bilo 5 dečkov (42 %)  in 7 deklic (58 %). 4 dečki, kar pomeni 10 %, so 

odgovorili, da na računalniku igrajo igrice in gledajo risanke. 4 otroci računalnik uporabljajo 

za pisanje, kar pomeni 10 %, od tega so 3 dečki (75 %) in 1 deklica (25 %). 2 deklici, kar 

pomeni 5 %, uporabljata računalnik za pisanje in gledanje risank.  

V raziskavi Uporaba medijev pri ameriških otrocih starih od nič do osem let (angl. Zero to 

Eight Children’s Media Use in America 2013), ki je bila objavljena leta 2013, so spoznali, da 

otroci navadno uporabljajo računalnik za igranje igric v povprečju 5 minut na dan, za gledanje 

televizije ali videov posnetkov 3 minute na dan, kot didaktično opremo 2 minuti na dan, 1 

minuto na dan uporabljajo računalnik za delanje domače naloge (Rideout, 2013, str. 16).  
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Graf 10: Otrokova raba računalnika. 

Nato me je zanimalo, koliko anketiranih otrok gleda risanko vsak dan. 32 otrok je odgovorilo, 

da jo gleda vsak dan, kar pomeni 82 %, od tega 16 dečkov (50 %) in 16 deklic (50 %). 7 

otrok, kar predstavlja 18 %, pa je odgovorilo, da risanke ne gleda vsak dan, od tega 3 dečki 

(43 %) in 4 deklice (57 %).  

Raziskava Uporaba medijev pri ameriških otrocih starih od nič do osem let (angl. Zero to 

Eight Children’s Media Use in America 2013), ki je bila objavljena leta 2013, ugotavlja, da28 

% otrok uporablja mobilne medije vsak teden, manj pogosto jih uporablja 18 % otrok, 17 % 

otrok pa uporablja mobilne medije vsak dan (Rideout, 2013, str. 21).  

 

Graf 11: Število anketiranih otrok, ki gledajo risanke vsak dan. 
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Otroci naj gledajo risanke skupaj s starši. Po ogledu risanke naj se starši z otrokom pogovorijo 

o vsebini risanke ali pa risanko obnovijo. Največ otrok je na vprašanje, ali gledajo risanko 

skupaj s starši, odgovorilo, da ne, in sicer 25, kar predstavlja 64 %, od tega 12 dečkov (48 %) 

in 13 deklic (52 %). 14 otrok, kar predstavlja 36 %, pa je odgovorilo, da gledajo risanko 

skupaj s starši, od tega je bilo 7 dečkov (50 %) in 7 deklic (50 %).  

V raziskavi Uporaba medijev pri ameriških otrocih starih od nič do osem let (angl. Zero to 

Eight Children’s Media Use in America 2013), ki je bila objavljena leta 2013, kar 58 % 

staršev meni, da medij ne vpliva na čas, ki ga preživijo kot družina. 28 % staršev meni, da 

malo vpliva in 12 % staršev meni, da zelo vpliva na čas, ki ga preživijo v krogu družine 

(Rideout, 2013, str. 26).  

 

Graf 12: Število anketiranih otrok, ki gledajo risanko skupaj s starši. 

Nato me je zanimalo, ali se anketirani otroci v vrtcu pogovarjajo o medijih. 26 otrok, kar 

pomeni 67 %, je odgovorilo, da se v vrtcu ne pogovarjajo o medijih, od tega je bilo 11 dečkov 

(42 %) in 15 deklic (58 %). 13 otrok, kar pomeni 33 %, je odgovorilo, da se v vrtcu 

pogovarjajo o medijih, od tega 8 dečkov (62 %) in 5 deklic (38 %).  

Didaktiki napovedujejo, da bodo različni mediji nadomestili učitelje in bo kmalu potekalo 

učenje na daljavo. Učenje z računalnikom bo postala nova oblika komunikacije, ki naj bi 

učenje popolnoma spremenila in prihodnjim generacijam odprla doslej neznane možnosti 

osebnostnega razvoja in spoznavanja okolja in sveta (Wakunig, 2009, str. 6).  



 

44 

 

 

Graf 13: Pogovor anketiranih otrok v vrtcu o medijih. 

Najprej me je zanimalo, kateri medij je najbolj všeč dečkom in zakaj. 6 dečkom je všeč 

računalnik, ker lahko igrajo igrice in gledajo risanke, kar predstavlja 32 %. 2 dečka sta 

odgovorila, da jima je všeč televizija, ker lahko gledata risanke in filme, kar predstavlja 11 %. 

2 dečka, kar pomeni 11 %, sta odgovorila, da jima je všeč Minimax. 1 deček (5 %) je 

odgovoril, da mu je všeč radio, ker lahko posluša pesmico Čarovnik Grega. 1 deček (5 %) je 

odgovoril, da mu je všeč program na televiziji, ker lahko gleda policijske in gasilske 

avtomobile. 1 dečku (5 %) pa so všeč revije, ker so notri »denarji«. 2 dečka, kar predstavlja 

11 %, sta odgovorila, da jima je všeč plišasti medved. 1 deček (5 %) je odgovoril, da mu je 

všeč medij, ker je velik. 1 deček (5 %) je odgovoril, da mu je všeč pravi medved. 1 deček (5 

%) je odgovoril, da mu je všeč Haribo. 1 dečku (5 %) je všeč,  ker se z medijem lahko »heca«. 
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Graf 14: Medij, ki je najbolj priljubljen med anketiranimi dečki.  

Nato me je zanimalo, kateri medij je najbolj všeč deklicam in zakaj. 6 deklic (30 %) je 

odgovorilo, da jim je všeč televizija, ker lahko gledajo risanke. 3 deklice, kar pomeni 15 %, so 

odgovorile, da jim je všeč računalnik, ker lahko na računalniku gledajo vse risanke. 3 deklice 

(15 %) je odgovorilo, da jim je všeč radio, ker lahko poslušajo glasbo. 2 deklici (10 %) sta 

odgovorili, da jima je všeč računalnik Barbie. 2 deklici (10 %) sta odgovorili, da jima je všeč 

računalnik, ker igrata igrice in gledata risanke. 2 deklici (10 %) sta odgovorili, da jima je všeč 

roza medved. 1 deklica (5 %) je odgovorila, da ji je všeč rjav medved. 1 deklica (5 %) je 

odgovorila, da ji je všeč majhen plišasti medved. 



 

46 

 

 

Graf 15: Medij, ki je najbolj priljubljen med anketiranimi deklicami. 
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5 SKLEP  

Diplomsko delo bom sklenila z analizo raziskovalnih vprašanj.  

V raziskovalnem vprašanju, v katerem me je zanimalo, kaj pomeni medij, je kar 51 % 

vprašanih otrok vedelo, kaj pomeni beseda medij. 15 % otrok je znalo besedo medij tudi 

razložiti. Tako lahko sklepam, da otroci v veliki meri besedo medij že poznajo ali pa so vsaj 

slišali zanjo.  

Na raziskovalno vprašanje, s katerim medijem so najpogosteje v stiku in kaj delajo s tem 

medijem, so otroci odgovorili (41 %), da so največ v stiku s televizijo. To lahko pripišem 

dejstvu, da ima že skoraj vsak otrok doma možnost gledanja televizije. Od tega je 35 % 

anketirancev odgovorilo, da na televiziji gleda risanke. Na računalniku, ki je drugi najbolj 

priljubljen medij, 6 % otrok igra igrice. 5 % otrok uporablja radio za poslušanje. Noben otrok 

ne uporablja revij in časopisov.  

Z raziskovalnim vprašanjem, v katerem me je zanimalo, katere revije, časopise, televizijske in  

radijske programe otroci uporabljajo, sem ugotovila, da je najbolj priljubljena revija med 

otroki revija Winxice, saj jo je naštelo kar 18 % otrok. 46 % otrok ni navedlo dveh naslovov 

revij ali časopisov. Radio Hit je radijski program, ki ga je naštelo 18 % otrok. 74 % 

anketiranih otrok ni navedlo dveh radijskih programov. Minimaks je televizijski program, ki 

ga je naštelo kar 87 % otrok. 20 % otrok ni navedlo dveh televizijskih programov. Lahko 

sklepamo, da je večini otrok najbližji medij televizija.  

Medij računalnik je tudi zelo razširjen med otroki. Eno izmed raziskovalnih vprašanj je bilo 

tudi, kaj otroci najpogosteje delajo na računalniku. Kar 44 % otrok je odgovorilo, da 

računalnik uporabljajo za igranje igric. Nekaj otrok je navedlo, da računalnik uporabljajo za 

pisanje.  

Z raziskovalnem vprašanjem, v katerem me je zanimalo, ali anketiranci vsak dan gledajo 

risanko in ali so ob gledanju risanke prisotni starši, sem ugotovila, da 82 % otrok gleda 

risanko vsak dan. Največ, 64 % anketiranih otrok, pa je odgovorilo, da risanke ne gleda 

skupaj s starši. To pomeni, da je le 18 % anketiranih otrok, ki risanke ne gleda vsak dan. 

Izmed vseh anketiranih otrok je 36 % otrok, ki gleda risanko s starši.  
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Z raziskovalnim vprašanjem, v katerem me je zanimalo, ali se otroci v vrtcu pogovarjajo o 

medijih, sem glede na interpretacijo rezultatov ugotovila, da se 67 % anketiranih otrok v vrtcu 

ne pogovarja o medijih. To pomeni, da 33 % otrok meni, da se v vrtcu o medijih pogovarjajo. 

Predvidevam, da se o »medijih« ne pogovarjajo, zagotovo jih pa vsakodnevno uporabljajo in 

so del učnega procesa. 

Z raziskovalnim vprašanjem, v katerem me je zanimalo, kateri medij je najbolj všeč 

anketiranim otrokom, sem glede na pridobljene rezultate ugotovila, da je računalnik všeč 31 

% otrok, televizija pa 12 % anketirancev. Nekateri otroci so si besedo medij razlagali drugače, 

saj so menili, da je to pomanjševalna ali ljubkovalna oblika besede medved.  

Pri raziskavah o medijih in njihovem učinku je potrebno dobro poznati metodični okvir in pa 

tudi interesno ozadje, iz katerega so raziskave nastale. Prodaja in raba medijev sta dandanes 

pomemben ekonomski dejavnik, zato so tudi proizvajalci in ponudniki zainteresirani za 

raziskave. Vse te interesne povezave naj bi vključili v razprave in razmišljanja, kadar 

analiziramo in komentiramo objavljene rezultate o medijih (Wakunig, 2009, str. 7). 

Raziskavo, ki sem jo opravila, bi razširili tako, da bi večje število otrok vprašali, kateri medij 

uporablja najpogosteje, kaj mu je všeč pri tem mediju in kaj bi izboljšal pri sami uporabi. Cilj 

take raziskave bi bil zagotovo pomemben za podjetja, ki se ukvarjajo z mediji, saj bi dobili 

odgovore na vprašanje, kakšne novosti lahko ponudijo na tržišče za otroke. Starši in 

vzgojitelji bi s tem spoznali otroke in jim ponudili to, kar imajo radi in poskrbeli, da bi preko 

medijev spoznavali nove didaktične vsebine. Otroci bi se veliko lažje in hitreje naučili, saj bi 

se ob tem zabavali. Menim, da bi se moralo šolstvo in izobraževanje še bolj povezati z novimi 

mediji, tako bi delo v vrtcih in šolah potekalo inovativno in samostojno.  

Mediji niso samo sredstvo širjenja znanja, omogočajo nam tudi medsebojno druženje in 

sklepanje novih poznanstev. Mediji so posredovalci življenjskega sloga, niso več samo 

naključni spremljevalci mladih, marveč so postali zelo primarni. Kdor nima stikov z 

digitalnimi mediji, zamuja najaktualnejše informacije in ni več na tekočem. Tak način 

posredovanja in dojemanja družbenega in političnega utripa v resnici dobiva povsem nove 

dimenzije in perspektive, tako vsebinsko kot tudi časovno (Wakunig, 2009, str. 8). 

 



 

49 

 

 

III LITERATURA 

Amon, S. in Erjavec, K. (2011). Slovensko časopisno izročilo 1. Ljubljana: FDV.  

 

Briggs, A. in Burke, P. (2005). Socialna zgodovina medijev od Gutenberga do interneta. 

Ljubljana: Založba Sophia. 

 

Čelebić, G. in Rendulić, D. (2012). ITdesk.info – načrtovanje računalniškega e-izobraževanja 

s prostim dostopom – Priročnik za digitalne pismenosti. Pridobljeno 21. 12. 2013, s 

http://www.itdesk.info/AOO-odobrena-pomocna-nastavna-sredstva/informatika-

slo/prirocnik_osnovni_pojmi_informacijske_tehnologije.pdf.   

 

Cuzak, Š. (2012). Starši, televizija in vzgoja za medije. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza 

v Ljubljani, Filozofska fakulteta.  

 

Dragan, A. N. (1997). Zbornik Mednarodne konference vzgoje za medije in z mediji: Vzgoja 

za medije. Piran: Ministrstvo za šolstvo in šport.  

 

Dražnik, K., Strnišnik, K. in Šart, T. (2011). Šolski radio (Raziskovalna naloga). Pridobljeno 

21. 12 2013, s 

http://mladiraziskovalci.scv.si/admin/file/oddane_naloge/1221_378730_7_solski-

radio.pdf.  

 

Erjavec, K. (1998). Medijsko opismenjevanje in vzgoja za medije. Pedagoška obzorja, 13,  

186–197. 

 

Erjavec, K. (2005). Zgodnje medijsko opismenjevanje. Sodobna pedagogika, posebna izdaja 

189–202. 

 

Erjavec, K. in Volčič, Z. (1999). Medijska pismenost. Priročnik za učitelje osnovne šole. 

Ljubljana: DZS.  

 

 

http://www.itdesk.info/AOO-odobrena-pomocna-nastavna-sredstva/informatika-slo/prirocnik_osnovni_pojmi_informacijske_tehnologije.pdf
http://www.itdesk.info/AOO-odobrena-pomocna-nastavna-sredstva/informatika-slo/prirocnik_osnovni_pojmi_informacijske_tehnologije.pdf
http://mladiraziskovalci.scv.si/admin/file/oddane_naloge/1221_378730_7_solski-radio.pdf
http://mladiraziskovalci.scv.si/admin/file/oddane_naloge/1221_378730_7_solski-radio.pdf


 

50 

 

 

Evropska Komisija. (2009). Priporočilo komisije z dne 20. avgusta 2009, o medijski 

pismenosti v digitalnem okolju za konkurenčnejšo avdiovizualno industrijo in 

industrijo vsebin ter vključujočo družbo znanja. Bruselj: Evropska komisija. 

Pridobljeno 28. 8. 2013, s http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:227:0009:0012:SL:PDF.  

 

Forjanič, B. (2012). Medijska pismenost vzgojiteljev predšolskih otrok. Magistrsko delo, 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

 

Hercog, D. (2013). Svetovni splet. Pridobljeno 30. 7. 2013, s  http://protokoli.fe.uni-

lj.si/~hercog/html.pdf.  

 

Horton, F. W. (2008). Understanding Information Literacy: A Primer. Pridobljeno 28. 8. 

2013, s http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157020E.pdf.  

 

Hrvatin, B. S. (2012). Zakritje oči časopisov (1. del). Pridobljeno 19. 7. 2013, s  

http://www.drzavljanskaodgovornost.si/sandra-basic-hrvatin-zakrijte-oci-casopisov-1-

del/. 

 

Jamnik, T. (2003). Otroške knjige in mediji. Beremo skupaj: priročnik za spodbujanje branja 

v predšolskem obdobju. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 92–93.  

 

Jeriček, H. (2000). Mediji, ki vplivajo na vzgojo, ali vzgoja, ki vpliva na medije? Sodobna 

pedagogika, 51, št. 3. 

 

Jurgec, P. (2006). Organizirana skrb za govorno kulturo v slovenskih elektronskih medijih. 

Pridobljeno 21. 12. 2013, s   

http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-

analize/slovenski_jezik/organizirana_skrb_za_govorno_kulturo/Organizirana_skrb_za

_slovenski_jezik.pdf.  

 

Kalin Golob, M. (2009). Jezik in mediji. Teorija in praksa. Pridobljeno 30. 6. 2013, s 

http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TIP20096_Kalin-Golob.pdf.   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:227:0009:0012:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:227:0009:0012:SL:PDF
http://protokoli.fe.uni-lj.si/~hercog/html.pdf
http://protokoli.fe.uni-lj.si/~hercog/html.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157020E.pdf
http://www.drzavljanskaodgovornost.si/sandra-basic-hrvatin-zakrijte-oci-casopisov-1-del/
http://www.drzavljanskaodgovornost.si/sandra-basic-hrvatin-zakrijte-oci-casopisov-1-del/
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/slovenski_jezik/organizirana_skrb_za_govorno_kulturo/Organizirana_skrb_za_slovenski_jezik.pdf
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/slovenski_jezik/organizirana_skrb_za_govorno_kulturo/Organizirana_skrb_za_slovenski_jezik.pdf
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/raziskave-analize/slovenski_jezik/organizirana_skrb_za_govorno_kulturo/Organizirana_skrb_za_slovenski_jezik.pdf
http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TIP20096_Kalin-Golob.pdf


 

51 

 

 

Kalin Golob, M. (2007). Zgodba s prve strani: jezikovna analiza. Slavistična revija 55/1–2, 

169–180.  

 

Kalin Golob, M. in Jelovšek, A. (2009). Jezik medijev kot odsev družbeno-političnega in 

jezikovnokulturnega  položaja v nekem obdobju. Pridobljeno 21. 12. 2013, s  

https://www.google.si/search?q=mediji+v+prihodnosti&oq=mediji+v+pr&aqs=chrom

e.1.69i57j0l3.9713j0j4&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-

8#es_sm=93&espv=210&q=kdo+skrbi+za+jezik+v+medijih.  

 

Košir, M. (2003). Surovi čas medijev. Pridobljeno 11. 4. 2013, s http://old.fdv.uni-

lj.si/zalozba/pdf-ji/100.pdf.  

 

Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo. 

Pridobljeno 26. 8. 2013, s 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.

pdf. 

 

Lepičnik, Vodopivec, J. (2005). Starši, vzgojiteljice in vzgojitelji o medijskem opismenjevanju 

otrok v vrtcu. Sodobna pedagogika: Posebna izdaja. 

 

Markovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Besednjak, T. in Šinkovec, U. (2008). Slovenski 

mediji v družbi in slovenska družba v medijih. Nova Gorica: Fakulteta za uporabne 

družbene študije v Novi Gorici.  

 

Medved, C. B. (2009). Otroci in digitalni mediji. Pridobljeno 22. 7. 2013, s  

http://www.otroci.si/images/stories/elektronska_izdaja/otroci_maj09.pdf. 

 

Merljak, Z. S. (2007). Preteklost je prolog: pregled zgodovine novinarstva na Slovenskem in 

po svetu. Učbenik pri predmetu zgodovina novinarstva in medijev. Ljubljana.  

 

Ministrstvo za šolstvo in šport, (2006). Učni načrt vzgoja za medije. Pridobljeno 3. 7. 2013, s 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/pre

dmeti_izbirni/Vzgoja_za_medije_izbirni.pdf. 

https://www.google.si/search?q=mediji+v+prihodnosti&oq=mediji+v+pr&aqs=chrome.1.69i57j0l3.9713j0j4&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8#es_sm=93&espv=210&q=kdo+skrbi+za+jezik+v+medijih
https://www.google.si/search?q=mediji+v+prihodnosti&oq=mediji+v+pr&aqs=chrome.1.69i57j0l3.9713j0j4&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8#es_sm=93&espv=210&q=kdo+skrbi+za+jezik+v+medijih
https://www.google.si/search?q=mediji+v+prihodnosti&oq=mediji+v+pr&aqs=chrome.1.69i57j0l3.9713j0j4&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8#es_sm=93&espv=210&q=kdo+skrbi+za+jezik+v+medijih
http://old.fdv.uni-lj.si/zalozba/pdf-ji/100.pdf
http://old.fdv.uni-lj.si/zalozba/pdf-ji/100.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf
http://www.otroci.si/images/stories/elektronska_izdaja/otroci_maj09.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Vzgoja_za_medije_izbirni.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Vzgoja_za_medije_izbirni.pdf


 

52 

 

 

Paus-Hasebrink, I. (2009). Otroci kot oblikovalci svojih vsakdanjih odnosov. Vloga medijskih 

znamk v otroških vrstniških skupinah. Sodobna pedagogika, 60, št. 2, 38–60. 

 

Pečenko, N. (2006). Od WorldWideWeba do Ognjerepca. Pridobljeno 21. 12. 2013, s 

http://www.monitor.si/clanek/od-worldwideweba-do-ognjerepca/122282/. 

 

Peštaj, M. (2013). Otroke je treba naučiti, kako gledati televizijo. Pridobljeno 24. 8. 2013, s 

http://www.mladinska.com/za_starse/svetovanje/mediji/clanek_mediji?aid=335.  

 

Pirc, V. (2010). Sandra Bašić Hrvatin, medijska strokovnjakinja. Pridobljeno 19. 7. 2013, s 

http://www.mladina.si/50872/sandra-basic-hrvatin-medijska-strokovnjakinja/.  

 

Purg, P. (2008). Uvod v medije. Pridobljeno 28. 12. 2013, s http://www.impletum.zavod-

irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Uvod_v_medije-Purg.pdf.  

 

Rideout, V. (2013). Zero to Eight Children’s Media Use in America 2013. Pridobljeno 11. 1. 

2014, s  http://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/research/zero-to-eight-

2013.pdf.  

 

Robnik, A. (2011). Sektor IKT z roko v roki z drugimi sektorji za trajnejšo prihodnost. 

Pridobljeno 21. 12. 2013, s  

https://www.google.si/search?q=sskj+medij&oq=sskj+medij&aqs=chrome..69i57.375

2j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-

8#es_sm=93&espv=210&q=prihodnost+ikt++v+pdf. 

 

Sigman, A. (2013). The Impact Of Screen Media On Children: A Eurovision For Parliament. 

Pridobljeno 28. 11. 2013, s  

http://www.whywaldorfworks.org/06_Global/documents/EURO-ScreenMedia.pdf.  

 

Shimp Terence, A. (2000). Advertising Promotion. Fifth Edition. New York: The Dryden 

Press. 

 

http://www.monitor.si/clanek/od-worldwideweba-do-ognjerepca/122282/
http://www.mladinska.com/za_starse/svetovanje/mediji/clanek_mediji?aid=335
http://www.mladina.si/50872/sandra-basic-hrvatin-medijska-strokovnjakinja/
http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Uvod_v_medije-Purg.pdf
http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Uvod_v_medije-Purg.pdf
http://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/research/zero-to-eight-2013.pdf
http://www.commonsensemedia.org/sites/default/files/research/zero-to-eight-2013.pdf
https://www.google.si/search?q=sskj+medij&oq=sskj+medij&aqs=chrome..69i57.3752j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8#es_sm=93&espv=210&q=prihodnost+ikt++v+pdf
https://www.google.si/search?q=sskj+medij&oq=sskj+medij&aqs=chrome..69i57.3752j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8#es_sm=93&espv=210&q=prihodnost+ikt++v+pdf
https://www.google.si/search?q=sskj+medij&oq=sskj+medij&aqs=chrome..69i57.3752j0j7&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8#es_sm=93&espv=210&q=prihodnost+ikt++v+pdf
http://www.whywaldorfworks.org/06_Global/documents/EURO-ScreenMedia.pdf


 

53 

 

SRDF, (2011). Strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v Republiki Sloveniji v 

obdobju 2011–2020. Ljubljana: Državni zbor RS. Pridobljeno 1. 7. 2013, s  

http://www.delo.si/assets/media/other/20110723//Strategija%20razvoja%20RTV%20p

rogramov.pdf.  

 

Stabej, M. (2008). Človek človeku jezik. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture 44,  

9-14.  

 

Tivadar, H. (2008). Pravorečje, knjižni jezik in mediji. Seminar slovenskega jezika, literature 

in kulture 44, 24–35.  

 

Turk, Ž. (2013). Nekoč so mediji dogodke opisovali, danes pa jih ustvarjajo. Pridobljeno 22. 

8. 2013, s http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/nekoc-so-mediji-dogodke-

opisovali-danes-pa-jih-ustvarjajo.html.  

 

Veber, M. (2005). Fizika mreže. Pridobljeno 20. 12. 2013, s  

https://www.google.si/search?q=web&oq=web&aqs=chrome..69i57j69i60l3j0l2.2520j

0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-

8#es_sm=93&espv=210&q=nastanek+svetovnega+spleta. 

 

Vidaček Hain, V., Kirinić, V. in Pletenac, K., (2007). Media Literacy as Compared to Other 

Elements of the Information Literacy Model. Pridobljeno 11. 1. 2014, s 

http://uploadi.www.ris.org/editor/1220082534Vidacek_Hains_Kirinic_Pletenac.pdf. 

 

Virtič, P. (2009). Otroci so postali »zaslonarji«. Pridobljeno 21. 8. 2013, s   

http://www.otroci.si/images/stories/elektronska_izdaja/otroci_maj09.pdf.  

 

Vogrinčič, A. (2006). Otroci in televizija. Pridobljeno 23. 7. 2013, s 

http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/401/Otroci-in-televizija#. 

 

Wakunig, V. (2009). Svet medijev - svet mladih. Sodobna pedagogika 1/2009. Zakon o 

medijih. V: Uradni list Republike Slovenije. 2001 (11. maj 2001) 35., str. 4017. 

Pridobljeno 20. 8. 2013, s  http://www.uradni-

list.si/1/objava.jsp?urlid=200135&stevilka=2043.  

http://www.delo.si/assets/media/other/20110723/Strategija%20razvoja%20RTV%20programov.pdf
http://www.delo.si/assets/media/other/20110723/Strategija%20razvoja%20RTV%20programov.pdf
http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/nekoc-so-mediji-dogodke-opisovali-danes-pa-jih-ustvarjajo.html
http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/nekoc-so-mediji-dogodke-opisovali-danes-pa-jih-ustvarjajo.html
https://www.google.si/search?q=web&oq=web&aqs=chrome..69i57j69i60l3j0l2.2520j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8#es_sm=93&espv=210&q=nastanek+svetovnega+spleta
https://www.google.si/search?q=web&oq=web&aqs=chrome..69i57j69i60l3j0l2.2520j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8#es_sm=93&espv=210&q=nastanek+svetovnega+spleta
https://www.google.si/search?q=web&oq=web&aqs=chrome..69i57j69i60l3j0l2.2520j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8#es_sm=93&espv=210&q=nastanek+svetovnega+spleta
http://uploadi.www.ris.org/editor/1220082534Vidacek_Hains_Kirinic_Pletenac.pdf
http://www.otroci.si/images/stories/elektronska_izdaja/otroci_maj09.pdf
http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/401/Otroci-in-televizija
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200135&stevilka=2043
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200135&stevilka=2043


 

54 

 

 

ZIPOM. (2013). Začetek akcije zlorabe otrokovih pravic v medijih. Pridobljeno 4. 9. 2013, s  

http://www.sredisce-zipom.si/projektne-aktivnosti/?id=6.  

http://www.sredisce-zipom.si/projektne-aktivnosti/?id=6


 

55 

 

 

IV PRILOGE 

ANKETA ZA OTROKE 

1. Vrtec: ___________________________________________ 

 

2. Spol:   moški   ženski 

 

3. Starost otroka: __________________ 

 

4. Ali poznaš besedo »medij«? Ali mi lahko poveš, kaj to pomeni? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Obkroži sliko medija, s katerim se največkrat srečaš? 
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6. Kaj najpogosteje delaš s tem medijem, ki si ga obkrožil? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Povej ime dveh časopisov ali revij. 

________________________  ___________________________ 

 

8. Povej ime dveh radijskih programov. 

________________________  ___________________________ 

 

9. Povej ime dveh televizijskih programov. 

________________________  ___________________________ 

 

10. Kaj največkrat delaš na računalniku? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

11. Ali vsak dan gledaš risanko? 

+   - 

12. Ali risanko gledaš s starši? 

+   - 

13. Ali se v vrtcu pogovarjate o medijih? 

+   - 

14. Kateri medij ti je najbolj všeč? Zakaj? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


