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POVZETEK 

 

Medijska vzgoja naj bi omogočala ljudem dostop do medijev, naučila bi jih analizirati, 

kritično ocenjevati in oblikovati različna sporočila množičnih medijev ter razviti spretnosti in 

znanja, nujno potrebna za participacijo v demokratičnem sistemu (Erjavec, 2009). Ko 

govorimo o vzgoji za medije, ne moremo govoriti samo o vzgoji kot takšni, temveč o 

konceptu, ki obsega najrazličnejše pomene in poimenovanja, kot so: izobraževanje za 

medijsko pismenost ali na kratko medijska pismenost, izobraževanje za medijsko 

ozaveščenost, vizualno opismenjenost in vzgojo za medije (Režek, 2005). Ob upoštevanju 

omenjenih konceptov vzgoje in slovenskega vzgojno-izobraževalnega, družbenega, 

medijskega sistema, koncept medijske vzgoje po Karmen Erjavec (2009) vsebuje cilj, 

katerega ključni namen je vzgojiti kompetentnega, avtonomnega in družbeno aktivnega 

državljana. Pomembno vlogo pri realizaciji tega cilja nosi vzgojitelj oz. učitelj. Kalin (2004) 

meni, da ob tem ostaja vloga vzgojitelja/učitelja nezamenljiva, zato je njegova usposobljenost 

za presojanje, ustrezno izbiro in kritičnost pri uporabi medijev bistvenega pomena. Avtorica 

(prav tam) poudarja, da je uporabo medijev v vzgojno-izobraževalnem procesu potrebno 

nujno načrtovati, upoštevati proces in značilnosti vsakega načrtovanja. V magistrskem delu se 

sprašujemo, ali gre v tem procesu resnično vedno za premišljeno, ciljno načrtovanje ali zgolj 

za spontane dejavnosti, ki so nemalokrat mašilo, izgovor za nenačrtovanje medijske vzgoje. 

Prvi del magistrskega dela namenimo teoretičnemu pregledu sodobnih slovenskih in tujih 

avtorjev o medijski vzgoji. Opredelimo koncept medijska vzgoja, opišemo razvoj medijev 

skozi zgodovino, medijsko pismenost, spoznavamo vrste medijev. Izpostavimo vlogo medijev 

v vzgojno-izobraževalnem procesu in izvajanje načrtovanih dejavnosti medijske vzgoje v 

vrtcu, ki so pomembne za razumevanje obravnavane tematike. Navedemo najpomembnejše 

cilje medijske vzgoje in s pomočjo Kurikula za vrtce (1999) analiziramo področja dejavnosti, 

v katerih najdemo cilje medijske vzgoje. Na tem gradimo empirični del, v katerem smo z 

raziskavo ugotovili dejansko stanje realizacije medijske vzgoje, mnenja o vključevanju 

medijske vzgoje v vzgojno-izobraževalno delo med vzgojiteljicami in vzgojitelji, zaposlenimi 

po vrtcih na Dolenjskem. V raziskavo smo zajeli neslučajnostni vzorec 100 vzgojiteljic in 

vzgojiteljev iz vrtcev na Dolenjskem. Analiza rezultatov anketnega vprašalnika je pokazala, 

da realizacija medijske vzgoje v vrtcih ni rezultat nenačrtovanih dejavnosti, kot smo trdili v 

splošni hipotezi. Rezultati raziskave so pokazali, da vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcih na 

Dolenjskem menijo, da je načrtovanje, vključevanje dejavnosti medijske vzgoje pomembno 



 

 

pri realizaciji medijske vzgoje v vrtcu. Ugotovili smo, da vzgojiteljice in vzgojitelji pogosto 

izvajajo načrtovane dejavnosti medijske vzgoje in te niso rezultat nenačrtovanih dejavnosti. 

 

Pri svojem delu še vedno pogosteje uporabljajo tradicionalne medije kot netradicionalne kar 

je povezano s srednje dobro zagotovljenimi pogoji (prostor izvedbe, dostopnost medijev v 

igralnici in opremljenost vrtca z IKT-sredstvi) za izvajanje medijske vzgoje. Ugotovili smo 

tudi, da vzgojiteljice in vzgojitelji pogosto izvajajo dejavnosti medijske vzgoje ne glede na 

starostno obdobje otrok, v kateremu so zaposleni. Izpostaviti velja, da smo potrdili hipotezo, 

ki pravi, da starejše vzgojiteljice menijo, da so manj medijsko pismene kot mlajše. Na našem 

proučevanem vzorcu smo ugotovili, da starost vpliva na samooceno zaupanja v lastno 

medijsko pismenost. Starejše vzgojiteljice in vzgojitelji se ocenjujejo kot manj medijsko 

pismeni od mlajših. 

 

KLJUČNE BESEDE: mediji, medijska vzgoja, medijska pismenost, vzgojitelji, Kurikul za 

vrtce.  

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Media education should enable people to have access to the media, to teach them to analyse, 

to critically evaluate and create different messages of the mass media and to develop the skills 

and knowledge necessary for participation in a democratic system (Erjavec, 2009). When we 

discuss media education, we can not discuss only education as such, but also the concept, 

which comprises a wide variety of meanings and terms such as: education for media literacy 

or media literacy in short, education for media awareness, visual literacy and education for the 

media (Režek, 2005).  

 

Taking into account the above mentioned concepts of education and the educational, social, 

media system in Slovenia, the key purpose of the concept of media literacy, according to 

Karmen Erjavec (2009), is to educate a competent, an autonomous and a socially active 

citizen. An important role in the realization of this goal has the educator/teacher Kalin (2004) 

who believes that the role of the teacher/educator is still irreplaceable, therefore his/her 

qualification for the critical judgment and the proper selection when using the media is of 

essential importance. The author points out that the use of the media in the educational 

process requires planning and that the process and the characteristics of the planning has to be 

considered.  

In the present thesis, we examine whether the process of planning is really always thoughtful 

and targeted or it is merely a spontaneous activity that is often a filler, an excuse for non-

planning of media education. The first part of the thesis presents a theoretical overview of 

contemporary Slovenian and foreign authors on media education. Next, the concept of media 

education is defined, the historical development of the media is described, media literacy is 

defined, the types of media are presented. Furthermore, the role of the media in the 

educational process and the implementation of the planned activities of media education in 

the kindergarten ,which are important for the understanding of the topics covered, are 

highlighted. The most important goals of media education are provided and with the help of 

the Kindergarten Curriculum (1999) the fields of activity, where the goals of media education 

could be found, are analysed. That is the foundation upon which the the empirical part of the 

master's thesis is built. In this part, the actual state of the realization of media education 

among kindergarten teachers in the Dolenjska region was surveyed and finally established.  



 

 

A non-coincidental sample of 100 kindergarten teachers and educators in the Dolenjska 

region was included in the analysis. The analysis of the results of the questionnaire showed 

that the realization of media education in kindergartens is not the result of unplanned 

activities, as it was claimed in the general hypothesis. The results of the survey showed that 

the teachers and educators in kindergartens in the Dolenjska region believe that planning and 

integration of media education activities are important in the realization of media education in 

the kindergarten. We found out that teachers and educators often carry out planned activities 

of media education and thus media education and thus these are not a result of unplanned 

activities. 

 

The traditional media forms are still more frequently used than the non-traditional ones, 

which can be associated with mediocre conditions for implementation of media literacy (place 

of the implementation, accessibility of the media in the playroom and general ICT 

infrastructure in the kindergarten). We researched that teachers and educators often carry out 

media education activities, regardless of the children's age group they work with. We should 

highlight that we confirmed the hypothesis, which says that older teachers feel that they are 

less media-literate than their younger colleagues. In the examined sample, we found out that 

age affects the self-assessment of the confidence about one’s own media literacy. Older 

teachers and educators evaluate themselves as being less media literate than their younger 

colleagues. 

 

 

KEYWORDS: the media, media education, media literacy, educators, the Kindergarten 

Curriculum. 
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UVOD 

 

V zadnjem desetletju so mediji, predvsem elektronski, doživeli velik razmah. Postali so 

pomembni sooblikovalci naše družbe in sestavni del našega življenja ter tudi življenja otrok 

(Peštaj, 2009). Kot vzgojiteljica sem zaposlena v OŠ Vinica, enota vrtca, in pri svojem delu 

opažam, da otroci prinašajo medijske vsebine v vrtec in vzgojiteljice participativno 

upoštevamo želje otrok kot soustvarjalce v vzgojnem procesu. Mediji postajajo pri vzgoji vse 

pomembnejši, stopili so ob bok staršem, vrtcu, šoli in postali pomemben vir znanja. Tudi 

Jeriček (2000) poudarja, da so mediji pomemben segment v otrokovem in mladostnikovem 

življenju, toda vprašanje je, ali in kakšen vpliv imajo na otroka. Mediji so pri socializaciji 

otrok udeleženi, če sooblikujejo njihovo resničnost in če vplivajo na njihovo podobo sveta. Te 

spremembe označuje besedna zveza medijsko otroštvo (Paus-Hasebrink, 2009). Tako se tudi 

jaz, na podlagi opazovanja vedenja otrok v vrtcu, vse bolje zavedam, da so mediji pomemben 

segment v življenju predšolskega otroka. Hkrati pa se sprašujem, ali pri vzgojno-

izobraževalnem delu vzgojiteljice medijske vsebine načrtujejo ali jih izvajajo zgolj spontano, 

na podlagi upoštevanja predlogov in želja otrok.  

 

S pomočjo teoretičnega in empiričnega raziskovanja želimo prikazati, utemeljiti in odgovoriti 

na vprašanje, ali vzgojiteljice medijsko vzgojo realizirajo ob upoštevanju Kurikuluma za vrtce 

ali jo vključujejo zgolj spontano brez vnaprej zastavljenih ciljev. Opozoriti želimo na vlogo 

vzgojitelja, ki vse manj poučuje in vzgaja, ampak vse bolj pripravlja pogoje, v katerih se 

otroci učijo. Po J. Kalin (2004) je vzgojitelj vedno pomembnejši v fazi postavljanja ciljev, 

izbire medijev, priprave, organizacije in usmerjanja vzgojnega procesa. Vloga vzgojitelja je 

nenadomestljiva v fazi evalvacije procesov in dosežkov, kar zagotovo odpira potrebo po 

drugačni usposobljenosti, inovativnosti in ustvarjalnosti do medijev. Ni dovolj le poznavanje 

medija, vzgojitelj mora znati učinkovito vključiti posamezni medij v učno-vzgojni proces in 

presoditi, na kakšen način bo dosegel zastavljene cilje.  

 

Interes za sistematično proučevanje medijev se je najprej pojavil v ZDA (Blažič, 1998). 

Empirične raziskave so na tem področju prav tam dobile osnovne konture, ki so se kasneje 

dograjevale tudi na evropskem strokovnem polju. Prvo resnejšo raziskavo sta opravila 

Lashley in Watson (1922), ki sta se ukvarjala s konceptualizacijo raziskovalnih spremenljivk 

ter McClusky (1924), ki je raziskoval teoretične spremenljivke. Ti dve raziskavi sta 
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pomembno vplivali na vključevanje medijev v vzgojno-izobraževalni proces in sta 

predstavljali osnovo za nadaljnje sodobno raziskovanje medijev.  

 

V tridesetih letih so se pojavile različne raziskovalne smeri, vendar je bil vpliv na glavno 

usmeritev raziskovanja učnih medijev zelo majhen. V štiridesetih letih pride do sprememb v 

raziskovanju, predvsem v metodologiji, torej spremenjenih metodah raziskovanja. To obdobje 

je trajalo do sredine petdesetih let (Blažič, 1998).  

 

V zgodnjih šestdesetih letih pride do aktivnega raziskovanja medijev, ki ga vzpodbudijo 

vojaške institucije s sodelovanjem pedagoških psihologov. Đorđević (1962) in Prokič (1975) 

pišeta, da te raziskave sodijo med zgodnje proučevanje medijev, vendar so na prehodu v 

sedemdeseta leta zaradi pomanjkanja finančnih sredstev zastale. V sredini sedemdesetih let se 

težišče raziskovalnih prizadevanj preseli v Evropo, predvsem Nemčijo in Anglijo. V 

osemdesetih letih (Blažič, 1998) so bile raziskave v večji meri metodološko dobro 

pripravljene in izvedene tako, da je bilo mogoče rezultate v večji meri znanstveno pojasniti in 

jih vnesti v učno prakso.  

 

S to problematiko so se na ozemlju nekdanje Jugoslavije ukvarjali še Erceg (1979), ki je 

opravil raziskavo o pedagoški vrednosti didaktičnih inovacij, Radonjič (1984) se je 

osredotočil na uporabo medijev pri pouku, Angelovski (1985) pa je obravnaval inovacije s 

področja medijev. V devetdesetih letih je Gerlič (1997) proučeval vpliv informacijske družbe 

in njenih konsekvenc na delo v šoli. 

 

V teoretičnem delu magistrskega dela predstavimo teoretična izhodišča obravnavanega 

problema, ki bodo tudi osnova za empirično raziskavo, pri čemer se opiramo na strokovno 

literaturo slovenskih in tujih avtorjev. V prvem poglavju predstavimo nekaj različnih 

opredelitev koncepta medijske vzgoje, v drugem pa opišemo in analiziramo razvoj koncepta 

skozi zgodovino, kjer še posebej izpostavimo pomen alternativnih medijev za današnji čas. 

 

Vzgojitelji razvijamo področja učenja, učnega okolja, vnašamo v vzgojno-izobraževalni 

proces nove medije. Z njimi si prizadevamo doseči cilje določenih področij v Kurikulu za  

vrtce, zato v tretjem poglavju izpostavimo cilje, s katerimi realiziramo področje medijske 

vzgoje v vrtcu in šoli. Fedorov (2008) opiše kot glavni cilj medijske vzgoje oblikovanje 
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kulturne interakcije z mediji, razvoj ustvarjalnih, komunikacijskih veščin, kritičnega 

razmišljanja, dojemanja, razlago, analizo in vrednotenje medijskih vsebin, torej medijsko 

pismenost. Christ in Potter (1998) enako opredeljujeta kot temeljni cilj medijske vzgoje 

medijsko pismenost kar pomeni, da z njo razvijamo sposobnost pridobivanja, analiziranja, 

ocenjevanja in ustvarjanja sporočil v različnih kontekstih. Tudi Aufderheide (1997) izpostavi 

kot cilj medijske vzgoje medijsko pismenost, ki jo opiše kot temeljno človekovo pravico, 

enako pomembno kot so druge oblike pismenosti. Da vzgojitelji lahko te cilje medijske 

vzgoje uresničujemo, moramo razvijati kompetence za načrtovanje, izvajanje ter evalviranje 

medijskih vsebin oz. medijsko pismenost.  

 

Fedorov (2003) opredeljuje medijsko pismenost kot sposobnost doživljanja, tolmačenja, 

analiziranja in produkcijo novih medijev. Tolič (2009) poudarja, da je medijska pismenost 

osrednji pojem in končni cilj medijske pedagogike. Zato četrto poglavje magistrskega dela 

namenjamo prav medijski pismenosti, ki jo avtor Wakounig opredeli kot: »sposobnost, ki se 

nanaša na uporabo vseh medijev, na splošno to pomeni usposabljanje posameznika za 

znajdenje v svetu, ki ga mediji oblikujejo po svoje« (2000, str. 17).  

 

Pomemben dejavnik realizacije ciljev medijske vzgoje je vedno bil in bo vzgojitelj ali učitelj, 

njegova aktivnost, kompetentnost posredovati medijske vsebine znotraj družbene sodobne 

informacijske in komunikacijske tehnologije je še vedno ključna (Kalin, 2004). Njegova 

vloga je nenadomestljiva, kar odpira potrebo po drugačni usposobljenosti, inovativnosti, 

ustvarjalnosti pri uporabi medijev in odprtosti do novih medijev, saj institucionalizirajo 

določeno realnost s tem, da prepoznavno, tipizirano sporočajo o njej dovolj dolgo, da se nova 

realnost vsakdanjega življenja spet institucionalizira in vzpostavi kot samoumevna in 

nevprašljiva (Vodeb, 2008). Te pomembne dejavnike, načine in kriterije izbire medijev za 

vzgojno-izobraževalni proces pa podrobno opišemo v petem poglavju magistrskega dela. 

 

Medijski vzgoji v vrtcu v celoti namenjamo šesto poglavje, kjer opišemo njeno zastopanost v 

Kurikulu za vrtce, globalne cilje, področja, v katerih se odraža, ter posredno in neposredno 

vlogo vzgojitelja pri načrtovanju vzgoje za medije. 

 

Za olajšanje učnega procesa, racionalnejšo izvedbo programa ter doseganje boljših rezultatov 

so vzgojitelju in učitelju v pomoč različne vrste medijev. V sedmem poglavju magistrskega 
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dela spregovorimo o vrstah medijev in o tem, kako jih lahko vzgojiteljice neposredno 

vključujemo v svoje delo. S tem poglavjem zaključimo teoretična izhodišča magistrskega 

dela. 

 

V empiričnem delu preverjamo stališča vzgojiteljic do omenjene problematike in njihovo 

oceno dejanskega stanja. Ključni raziskovalni problem v magistrskem delu je ugotoviti 

dejansko realizacijo medijske vzgoje v vrtcih na Dolenjskem. Raziskati želimo, ali 

vzgojiteljice načrtujejo medijsko vzgojo v vrtcu ali pa je ta le produkt spontanih dejavnosti, 

nemalokrat tudi mašilo ali izgovor za nenačrtovanje in izvajanje dejavnosti. Z rezultati 

raziskave želimo opozoriti vzgojiteljice na pomen načrtovanja, izvajanja in evalviranja 

medijske vzgoje v vrtcu.  

 

Cilj magistrskega dela je s pomočjo pregleda, analize, sinteze literature in raziskave ugotoviti, 

ali in na kakšen način vzgojiteljice realizirajo medijsko vzgojo v vrtcu od načrtovanja do 

izvajanja medijske vzgoje. Empirično raziskavo bomo izvedli s pomočjo deskriptivno-

kavzalno, neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja v vrtcih ruralnega in 

urbanega okolja na Dolenjskem, kjer sem tudi sama zaposlena. 
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I. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

1 OPREDELITEV KONCEPTA MEDIJSKA VZGOJA 

 

Kadar govorimo o medijski vzgoji, ne govorimo o besedi in njenem pomenu, temveč o 

konceptu. To pomeni, da besede ne smemo zamenjati z njim: »kajti koncept je treba razvijati, 

ne pa polagati na stvari kot nalepke« (Rutar, 1996, str. 5). Koncept je dinamičen, se 

spreminja, dopolnjuje in ni nikoli dokončen. Je ideja, zamisel, ki jo pripisujemo stvarem, 

objektom realnosti. S pomočjo koncepta kot prepoznavnega mehanizma urejamo, 

strukturiramo sedanjost (prav tam). Tella (1996) opozarja, da je koncept pomemben samo 

takrat, ko je povezan z drugimi koncepti, ki se med seboj dopolnjujejo in povezujejo.  

 

Medijska vzgoja (Kovačič, 2006) nima enotnega poimenovanja povsod po svetu, izraz 

»medijska pismenost« uporabljajo v Avstraliji, Kanadi in ZDA, Velika Britanija uporablja 

izraz »medijska vzgoja«, medtem ko se v Nemčiji imenuje »medijska kompetenca«, na 

Nizozemskem pa »avdio-vizualna vzgoja«. Medijska vzgoja (Scarratt, 2007) je splošen izraz 

za različne oblike izobraževanja o medijih ter je proces učenja in poučevanja celotnega 

spektra sodobnih komunikacij, vprašanj, razprav o njih. Rezultat le-tega je medijska 

pismenost, ker udeleženci v tem procesu razvijejo medijske kompetence, torej veščine, znanja 

in spretnosti. 

 

V Sloveniji se je uveljavil izraz »vzgoja za medije« z namenom, da se tovrstno vzgojo loči od 

vzgoje z mediji. Uporablja se tudi izraz medijska pismenost, ki je hkrati tudi cilj medijske 

vzgoje. V Evropi je medijska vzgoja razumljena kot področje znanja, ki vključuje 

pridobivanje analitičnih spretnosti in posameznikovo sposobnost izražati se v estetskem in 

tehnološkem vidiku. Tuffte (1999) govori o ključnih konceptih vzgoje za medije v Evropi, ki 

obravnavajo komunikacijo in medije, zgodovino medijev, medijske prejemnike, medijska 

besedila, medijske oblike ter samoprodukcijo. Alternativna definicija vzgoje za medije za 

afriške, azijske, južnoameriške države (Čarman, 2007, v Komar, 1999), za razliko od 

evropske definicije, bolj poudarja principe, kot so družbena pravica, pluralizem, kultura, 

jezik, religija, poudarja pravico do komuniciranja. Medijsko vzgojo opredeli kot (Čarman, 

2007, v Komar, 1999, str. 247): »izobraževalni proces/prakso, ki želi članom družbe 
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omogočiti ustvarjalno in kritično participacijo (na ravni produkcije, distribucije in 

sprejemanja) z uporabo tehnoloških in tradicionalnih medijev za razvoj in osvoboditev 

posameznikov in družbe, ter tudi za demokratizacijo komunikacije.« Tudi Potter (1998), 

podobno kot Komar, poudarja, da je potrebno poleg razvoja določenih spretnosti, 

pridobivanja strukture znanja, uvrstiti kognitivno, estetsko, čustveno in moralno področje v 

vsebino vzgoje za medije. Medijska vzgoja zajema vse relevantne oblike uporabe masovnih 

medijev – od sposobnosti tehničnega rokovanja z mediji do selekcije ter razumevanja 

ponujenih vsebin (Iliši, Marinović Bobinac in Radin, 2001). 

 

Če zberemo skupne točke zgoraj omenjenih konceptov, lahko trdimo, da mora vzgoja za 

medije izhajati iz izkušenj otrok, vključevati mora vse medije od tiska do interneta, upoštevati 

mora lokalni in globalni proces medijske komunikacije, učiti ustvarjati medijske vsebine in si 

za cilj postaviti medijsko pismenega državljana, ki je sposoben sodelovati v družbeni 

komunikaciji. Tolič (2009) poudarja, da medijska vzgoja kot predmet svojega proučevanja 

zajema sociološko-pedagoške, družbeno-kulturne in družbeno-politične vidike sodobnih 

sredstev komunikacije zlasti na podlagi analize vloge medijev pri osveščanju, vedenju mladih, 

otrok o medijih ter razvijanju kritičnega pogleda in vrednotenja medijev.  

 

Iliši, Marinović Bobinac in Radin (2001) menijo, da se je z razvojem medijev skozi čas 

paralelno spremenil tudi koncept raziskovanja le-teh, in sicer je bil usmerjen v čas, ki ga 

namenjamo medijem in ne recepciji, vrednotenju, kritični analizi medijskih vsebin ter vplivu 

medijev na otroke. Spremenil se je tudi sam pristop medijske vzgoje, kajti restriktivnega 

nadomesti specifičen edukacijski pristop, ki ga razumemo kot vzgojo za medije.  

 

Ob upoštevanju zgoraj navedenih konceptov vzgoje za medije in specifičnosti slovenskega 

vzgojno-izobraževalnega, medijskega, družbenega sistema so strokovnjaki (Erjavec, Košir, 

Volčič, 2000) na Fakulteti za družbene vede razvili slovenski koncept medijske vzgoje, 

katerega cilj je vzgojiti in izobraziti avtonomnega, kompetentnega in družbeno aktivnega 

državljana, ki zna selektivno izbirati kakovostne informacije in odgovorno komunicirati v 

medijskih in družbenih procesih. Tudi Drummond (1998) pravi, da z medijsko vzgojo 

skušamo bistveno prispevati k udejanjanju mladih generacij državljanov v procesu 

demokratičnih odnosov, v katerih množični mediji igrajo pomembno vlogo, s tem ko kažejo, 

pripovedujejo in oblikujejo.  
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Avtorica Erjavec govori o konceptu medijske vzgoje, ki naj bi (2000, str. 25): »omogočala 

ljudem dostop do medijev, naučila bi jih analizirati, kritično ocenjevati in oblikovati različna 

sporočila množičnih medijev (tisk, televizijski in radijski program, iskanje informacij po 

internetu) ter razviti spretnosti in znanja, nujno potrebna za aktivno participacijo v 

demokratičnem sistemu.«  

 

Množični mediji so postali del naše lastne stvarnosti (Erjavec, 1999), saj s svojo 

predstavitvijo in razlago dogodkov predstavljajo del našega spomina in realnosti. Mediji nam 

odpirajo možnosti globalnega sporazumevanja, razširjanja demokracije, toda hkrati 

povečujejo tveganje manipulacije – tako družbene kot osebne. Mediji učinkujejo dolgoročno 

takrat, ko jih razumemo v smislu nakopičene usmerjenosti do družbene realnosti, saj nas 

učijo, kdo je v družbi večvreden in kdo manj, kakšen je splošno sprejet vzorec obnašanja do 

drugačnih ljudi, kot so etične in socialne manjšine, učijo nas tudi o spolnih vlogah itd. Pri 

procesu sprejemanja se medijska sporočila srečajo z mišljenjsko in čustveno sestavo otrok ter 

njihovo socialno izkušnjo. To, kar otrok nosi v sebi, in medijski apeli skupaj oblikujejo 

dejanski vpliv medijev. Vzgoja za medije bo medijsko opismenjevala učence za kritično in 

ustvarjalno uporabo sporočil v medijsko zasičeni družbi. Pri predmetu si bodo učenci 

pridobili znanje in navade, ki jih bodo iz pasivnih potrošnikov izoblikovali v aktivne 

državljane (Erjavec in Volčič, 1999, str. 29). Zato vedno večji pomen množičnih medijev, 

bodisi v količinskem ali kakovostnem smislu, opravičuje naše označevanje današnje družbe 

kot medijske družbe (prav tam).  

 

Vzgojo za medije v tem našem sodobnem svetu (Fedorov, 2008) lahko opišemo kot proces 

razvoja osebnosti s pomočjo medijev, katere cilj je oblikovanje kulture interakcije z mediji, 

razvoj ustvarjalnih, komunikacijskih spretnosti, kritično mišljenje, zaznavanje, razlago, 

analizo in vrednotenje medijskih besedil, poučevanje različnih oblik samoizražanja ter 

uporabo multimedijske tehnologije. Medijska vzgoja je proces (What is Media Education, 

2012), s katerim posamezniki postanejo medijsko pismeni in lahko kritično vrednotijo naravo, 

tehniko in vplive medijskih sporočil in medijsko produkcijo. Vključuje tudi proizvodnjo 

medijskih besedil in kritično mišljenje – dekodiranje, analiziranje, sintetiziranje in 

vrednotenje medijev, ki nam pomagajo krmariti v vse bolj zapletenem medijskem prostoru.  
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Volčič (1999) podobno opredeli medijsko vzgojo, in sicer da ima funkcijo medijskega 

opismenjevanja. Medijsko pismena oseba ima dostop do medijev, zna analizirati, kritično 

ocenjevati in izdelovati raznovrstne komunikacijske oblike (tisk, televizija, internet itd.), 

razume, kako in zakaj nam mediji ponujajo določene vsebine, pozna žanre in njihove 

zakonitosti, zna preudarno in ustvarjalno uporabljati sporočila množičnih medijev ter je 

kritična in avtonomna osebnost, ki nadzoruje svojo medijsko izkušnjo in ne obratno. Podobno 

menita avtorici Košir in Erjavec (2006), da bo vzgoja za medije omogočila učencem dostop 

do le-teh, naučila jih bo analizirati, kritično ocenjevati in izdelovati različne komunikacijske 

oblike (časopis, televizijske in radijske oddaje, iskanje po internetu itd.). Pri medijski vzgoji 

gre za to (Košir in Ranfl, 1996), da mi razmišljamo o sporočilnosti medijskih vsebin in jih 

spremljamo s kritično distanco. Medijska pismenost zajema široko paleto sporočilnih oblik, še 

posebej glede na prevlado vizualnih sporočil v elektronskih medijih. Medijska pismenost 

zajema dve ravni, in sicer refleksivno, ki omogoča razmišljati o medijskih vsebinah, in 

produktivno, saj se otroci učijo brati in pisati tudi tako, da sami igrajo medijsko produkcijo.  

 

Celovito medijsko izobraževanje otrokom omogoča, da se socialno zbližujejo, krepijo 

medsebojno komunikacijo, se estetsko izražajo in z oblikovanjem stališč ter moralnih 

standardov gradijo svoj osebni etos. Podobno meni Devjak (2004), ki poudarja, da naj bi: 

»/…/ vzgoja za medije omogočila učencem dostop do medijev, naučila jih bo analizirati, 

kritično ocenjevati in izdelovati različne komunikacijske oblike in bo medijsko opismenjevala 

učence za kritično in ustvarjalno uporabo sporočil v medijsko zasičeni družbi« (prav tam, str. 

94). Ker je v današnjem času uporaba medijev neizogibna, zagovorniki medijske vzgoje 

opozarjajo na pomen medijske pismenosti, tako da postavljajo v ospredje preprost argument, 

ki pravi, da vstop v svet medijskega koda, zahteva takšno ali drugačno obliko znanja o 

uporabi tega koda; za svet govora se je potrebno naučiti jezika, za tiskano sporočanje branja 

in pisanja, zato ne smemo zapostaviti medijev in jih postaviti v drugačen položaj (Pinter, 

1996). Medijska vzgoja pa ne zajema samo razvijanja medijske pismenosti pri otrocih. 

Ferguson (2001, str. 9) trdi: »da je polje vzgoje za medije tudi polje raziskav, prakse in 

intelektualnega proučevanja, ki so polna kontroverznosti in razprav.« Stalno proučevanje in 

ocenjevanje medijske vzgoje je potrebno predvsem zaradi hitrega razvoja medijskega okolja, 

v to pa bi bilo potrebno vključiti organe različnih držav članic, pristojne za regulacijo 

avdiovizualnega in elektronskega komuniciranja ter spodbujati njihovo medsebojno 

sodelovanje za razvoj medijske pismenosti po vsem svetu (Szalay, 2009).  
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Ena od prednosti medijske vzgoje je tudi njena zmožnost izzivati naša lastna individualna 

prepričanja in vrednote ter sposobnost izpraševanja in izzivanja vrednot in prepričanj tistih 

posameznikov in skupin, ki zasedajo mesta moči v različnih skupnostih. Izobraževanje mladih 

(Szalay, 2009), živečih v okolju, prepojenem z mediji, zahteva kakovostno nove pristope, ki 

upoštevajo različno družbeno-kulturno vlogo medijev in vrtca, šole na področju prenosa 

informacij in teh vrednot. Verša (1996) piše, da so mediji postali del življenja sodobnega 

človeka. Postali so pomemben vir informacij o dogajanju okoli nas in nam omogočajo, da se 

udeležimo dogodkov, ki se jih sicer ne bi mogli, postali so oblika naše izkušnje. Njihov vpliv 

sega na področja oblikovanja naših potrošniških in političnih usmeritev in še globlje, na 

oblikovanje naših osebnih vrednot in stališč. Skupaj z drugimi dejavniki socializacije 

oblikujejo človekovo osebnost. Razumevanje vloge vzgojitelja in učitelja (Szalay, 2009) kot 

pomembnega dejavnika socializacije je pomembno, kajti poleg razvijanja ključnih 

kompetenc, mora tako zajemati tudi interpretacijo medijskih vsebin, saj se razvoj kritične 

naravnanosti nanaša predvsem na vzorce, ki jih mediji posredujejo in ukoreninijo že v 

otroštvu in ki nezavedno določajo naše pojmovanje sveta. Iliši, Marinović Bobinac in Radin 

(2001) poudarjajo, da je vzgoja za medije nujno potrebna, ker so masovni mediji neizogiben 

element našega vsakdanjega življenja. Njihovo število se namreč progresivno povečuje, zato 

takšna situacija zahteva usposobljenost posameznika za adekvatno uporabo. 

Blažič (2003) pravi, da moramo pri: «transferju pojma medij v najširšem smislu besede na 

šolsko polje le-tega natančno opredeliti z lastnostmi, ki so specifične za komunikacijo v 

vzgojno-izobraževalnem procesu« (prav tam, str. 275). Nekatere prvine je mogoče implicitno 

zaslutiti v opredelitvi, da je medij neke vrste vzgojiteljevo, učiteljevo sredstvo za delo ali neke 

vrste komponenta izobraževalnega okolja, ki proizvaja spodbude za učence.  

 

Jeriček (2000) zagovarja tezo, da mediji vplivajo na vzgojo in vzgoja na medije, saj je 

medijska vzgoja postala predmet številnih znanstvenih razprav. Poudarja, da bi zato bilo 

smiselno, da bi mediji oz. vsi, ki sodelujejo pri njihovem nastanku in se ukvarjajo z vzgojo, 

počeli to zavestno oz. se tega vpliva zavedali. Vendar moramo razumeti, da mediji nikoli: 

»/…/ ne vplivajo na občinstvo neodvisno od družinske, šolske, delovne, prijateljske izkušnje« 

(Erjavec in Volčič, 1999, str. 29). Zelo velik vpliv na otroke imajo tudi faktorji primarne 

(starši, družina, vrstniki) in tudi sekundarne socializacije (vrtec, šola), v katero lahko uvrstimo 

tudi medije (Iliši, Marinović Bobinac in Radin, 2001).  
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Z vprašanjem, ali je realizacija medijske vzgoje odvisna samo od šolskega vzgojnega procesa 

ali tudi od družinskega vzgojnega procesa v obdobju primarne socializacije, se ukvarja tudi 

Ilišin (2003), ki meni, da čeprav se vse pogosteje omenja vrtec, šolo in vzgojitelje, učitelje kot 

pomembne, možne moderatorje izobraževanja otrok, skoraj ni avtorja, ki se ukvarja z 

raziskovanjem vpliva množičnih medijev na otroke, da ne bi izpostavil staršev kot primarne v 

socializaciji otrok glede dojemanja medijskih vsebin. Še posebej pomemben je vpliv staršev 

pri mlajših otrocih, ki se šele srečujejo z medijsko ponudbo in ne zmorejo samostojno, 

kritično vrednotiti medijskih vsebin, odločati o njihovi primernosti oz. neprimernosti. 

 

Vzgoja za medije je že drugo desetletje vzgojno-izobraževalna praksa v Evropi in Ameriki. 

Njena naloga je medijsko opismenjevanje posameznikov. Služi temu, da bi medijsko 

opismenjevala prav vse od posameznika, preko specifičnih skupin, kot so dijaki in učitelji, do 

široke javnosti in jih pripravila za kritično in ustvarjalno uporabo sporočil v medijsko zasičeni 

družbi. Eden od glavnih argumentov za vpeljevanje vzgoje za medije pa je tudi želja, da bi 

pasivne uporabnike medijev spremenili v aktivne državljane (Erjavec, 2006).  

 

Zgoraj opisan koncept medijske vzgoje se pojavlja tudi v slovenskem prostoru v strokovni 

literaturi in je skladen z učnim načrtom osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji. 

Opredelitve medijske vzgoje v našem prostoru, ki so jo oblikovali strokovnjaki na Fakulteti za 

družbene vede v Ljubljani, so vsebinsko najbližje evropski definiciji. Vendar vse opredelitve 

povezujejo skupne točke. Te točke različnih konceptov medijske vzgoje po svetu izhajajo iz 

vsakdanjih izkušenj otrok, vključevati morajo vse medije od tiska do interneta, upoštevati 

morajo lokalni in globalni proces medijske komunikacije, način ustvarjanja medijskih vsebin, 

za cilj pa postaviti medijsko pismenega državljana, ki bo sposoben sodelovati v družbeni 

komunikaciji (Erjavec, 2000). Pri vzgoji za medije torej lahko gre za to, da razvijamo 

medijsko pismenost, zmožnost dostopa analize, vrednotenja in ustvarjanja medijskih sporočil 

v najrazličnejših oblikah. Medijska vzgoja nam omogoča, da učenci krepijo medsebojno 

komunikacijo, se socialno zbližujejo ter komunicirajo z drugimi; neposredno jih spodbuja, da 

se estetsko izražajo ter z oblikovanjem stališč in sooblikovanjem vrednot gradijo svoje osebne 

predstave o svetu in ljudeh. Pri tem gre za ustvarjalni vstop v množični komunikacijski 

prostor. Odrasli in otroci potrebujemo oboje, da bi zmogli postati kritični poslušalci, gledalci 

in soustvarjalci medijskih sporočil (Dragan, 1998). 
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Vzgojo za medije lahko definiramo na več različnih načinov, vendar v svojem bistvu 

sporočajo vse definicije enako, pravi Mršnik (2004, str. 345) in nadaljuje, da gre za: »/…/ 

načrten razvoj kritičnega mišljenja otrok do sprejemanja medijskih sporočil.« Torej, če 

postavimo medije v kontekst vzgoje in izobraževanja kot pomembne za ohranjanje ravnovesja 

v okolju, potem moramo na isti način določiti tudi njihovo funkcijo kot instrument aktivne 

komunikacije, sredstva za informiranje in pridobivanje znanja, veščin in sposobnosti (v 

Anđić, 2004).  

 

V nadaljevanju magistrskega dela bomo s pomočjo dokumentov pravno-formalne narave, kot 

so zakoni, pravilniki, učni načrti, in s pomočjo tez, definicij različnih avtorjev skozi historično 

paradigmo definirali cilje medijske vzgoje v slovenskem prostoru ter jih primerjali s cilji 

medijske vzgoje po svetu in ugotavljali različne dejavnike, ki so vplivali na to, da se je interes 

za raziskovanje in pomen medijske vzgoje začel razvijati sorazmerno pozno. 

 

2 ZGODOVINSKI PREGLED MEDIJSKE VZGOJE 
 

2.1 Začetki medijske vzgoje 

 

Pregled literature s področja medijev pokaže (Blažič, 2003, Briggs in Burke, 2005, Fedorov, 

2008, Pinter, 2006, Suhadolnik, 2011), da še ni proučeno celostno področje zgodovine 

medijev, razen določeni segmenti, npr. film in fotografija. Razloge za to je potrebno poiskati 

v raznolikosti in kompleksnosti različnih medijev, njihovem specifičnem nacionalnem izrazu, 

diferenciranem razvoju ter v pomanjkanju raziskav na nekaterih manj zanimivih področjih. 

Ljudje so o medijih pričeli govoriti šele okoli leta 1920 (Briggs in Burke, 2005), o 

komunikacijski revoluciji pa generacijo kasneje, v petdesetih letih, kljub temu pa je 

ukvarjanje s komunikacijskimi sredstvi veliko starejše (prav tam). Z retoriko, to je 

raziskovanjem veščine ustnega in pisnega komuniciranja, so se zelo resno ukvarjali v stari 

Grčiji in Rimu (Briggs in Burke, 2005).  

 

Prva vodeča evropska država gibanja za medijsko vzgojo je bila domovina filmske umetnosti 

– Francija. V začetku leta 1920 (Fedorov, 2008, v Martineau, 1988) se je v Parizu (Federation 

francaise des cine-clubs) pojavilo gibanje z različnimi izobraževalnimi cilji s področja 

medijev. Začetki poučevanja medijev (Erjavec in Zgrebljić, 2000), segajo v sredino 
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šestdesetih let in so znani kot Langage Total. Razvil ga je Institut du Langage Total iz Lyona 

pod vodstvom katoliške univerze v Lyonu in Katoliške univerze Angra. Od takrat se program 

izvaja v dvesto francoskih osnovnih šolah v okviru šolskih klubov. Metode Langage Total 

uporablja veliko drugih evropskih držav, države Bližnjega vzhoda, Latinske Amerike in 

francosko govorečega področja Afrike. Že leta 1922 je bila prva nacionalna konferenca o 

regionalnem oddelku filmske vzgoje v Franciji (uradi regionaux du cinema educateur). Na 

enem od kongresov na področju izobraževanja je bilo predlagano, da izobražujejo učitelje na 

univerzah v smeri medijske vzgoje. Nekaj desetletij je stara tudi zgodovina medijskega 

izobraževanja v Veliki Britaniji. Podobno kot v mnogih drugih evropskih državah se je to 

gibanje začelo s filmskim izobraževanjem in nato zajelo širši spekter (tisk, radio, televizijo, 

video oglaševanje, internet). V Veliki Britaniji je obstajalo več organizacij (Fedorov, 2008), 

ki so se ukvarjale z različnimi problemi medijskega izobraževanja. Britanski filmski inštitut 

(BFI), ki ga je ustanovila britanska vlada leta 1933, je izstopal med njimi. Njihova 

izobraževalna služba je izvajala konference in seminarje, delavnice za učitelje, raziskave, 

objavljala knjige, učbenike in priročnike na temo medijske vzgoje. Leta 1930 se je britanska 

medijska vzgoja razvijala predvsem po paradigmi, katere cilj je bilo osvetliti pozitivne vplive 

medijev in medijske vzgoje.  

Tudi zgodovina ruske medijske vzgoje sega v leto 1920. Prvi poskus za poučevanje na 

medijskem področju (na materialih tiska in filma) se je pojavil leta 1920, vendar ga je ustavila 

Stalinova represija. Konec leta 1950 je medijska vzgoja ponovno oživela v srednjih šolah, na 

univerzah, obšolskih otroških centrih v obliki seminarjev in konferenc za učitelje (Fedorov, 

2008). Vloga množičnih medijev ni bilo opozarjanje na aktualne družbene probleme, kritičen 

nadzor nad inštitucijami oblasti in zagotavljanje sodelovanja v javnem življenju, kar 

izpostavljajo ideali demokratičnih teorij. Množični mediji so bili vpeti v centralističen in 

birokratsko diferenciran politični sistem, ki množičnega komuniciranja ni razumel 

interaktivno, temveč vzgojno, didaktično (Pinter, 2006).  

 

Medije je potrebno obravnavati kot sistem (Briggs in Burke, 2005), in sicer kot sistem, ki se 

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

stransko vlogo, zato bomo v naslednjem poglavju predstavili nekatere oporne točke za 

razumevanje razvoja medijev skozi čas.  
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2.2 Periodizacija razvoja medijev 

 

Začetki zbiranja in posredovanja informacij segajo daleč v zgodovino. Še preden so znali 

informacije zapisati ali posredovati preko elektronskih valov, so si pomembne dogodke 

zapomnili ljudski pevci ter jih olepšane peli in pripovedovali bogatim in vplivnim. V tem 

primeru so bili nosilci in posredniki informacij osebe (to so lahko tudi vzgojitelji in učitelji), 

ki nastopijo kot personalni posredovalci in omogočajo komunikacijo med najmanj dvema 

partnerjema (Suhadolnik, 2011).  

 

V didaktičnem smislu te osebe poimenujemo kot personalne medije oz. personalne 

posredovalce (Eichhorn, 1987). V obdobje do leta 1500 štejemo obdobje v zgodovini razvoja 

človeške kulture, v kateri so prevladovali personalni mediji. Ta skupina medijev je bila 

kontinuirano dominantna, vendar se je dopolnjevala s pisnimi in z oblikovnimi mediji.  

 

To obdobje lahko razdelimo na arhaično oz. prvo razvojno stopnjo od 40.000 do prvih visokih 

kultur približno 2500 p. n. š., ki je zaznamovana s temeljnim družbenim preobratom iz 

matriarhata v patriarhat (Blažič, 2003). V tej razvojni stopnji naj bi bila ženska, mati 

roditeljica kot socialno-organizacijski princip plemena. V nasprotni smeri se razvije kot drugi 

ključni medij, patriarhalni žrtveni ritual s svojimi diferenciacijami in spojem z oblikovnimi in 

pisnimi mediji. Medijska kultura je bila torej določena s primarno kultno funkcijo, ki se še 

danes odraža na paleolitskih jamskih slikah v Lascauxu, z drugimi besedami so ravno te 

poslikave nastopile v funkciji načina izražanja, komunikacije in sporočanja kot danes 

elektronski mediji (Griscom, 2009). V devetnajstem stoletju (po Briggs in Burke, 2005) je 

Innis pričel raziskovati pomen medijev v antičnem svetu. Ugotovil je, da je bil asirski imperij 

začetnik gradnje prometnih žil, kajti takrat so trdili, da je moč v njem poslati sporočilo iz 

katerega koli kraja v središče države in dobiti odgovor nanj najkasneje v tednu dni.  

 

Ko je Innis (prav tam) pisal o medijih, je imel v mislih materiale, potrebne za komuniciranje, 

ter primerjal sorazmerno trdne snovi (pergament, ilovica in kamen) z minljivimi izdelki, kot 

sta bila papirus in papir. Debray (po Griscom, 2009) opredeli to stopnjo razvoja medijev kot 

logosphere, kamor uvrsti starost pisanja. Meni, da na komunikacijo vplivata kraljestvo in 

vera. 
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Drugo razvojno stopnjo imenujemo obdobje mnogovrstnih visokih kultur, ki je bila 

zaznamovana s funkcionalno diferenciacijo personalnega medija svečenika na šamana, 

čarovnika, vrača, preroka, vidca, učitelja, sofista, filozofa, retorika. Vendar pa prihaja do 

postopnega propada oblikovnih medijev, ki so izgubila svoj medijski značaj, vzporedno z 

razcvetom pisnih medijev. Le-ti so se preobrazili iz zapisov na glinenih črepinjah v zapise na 

listih. Komunikacijski in slikovni medij antike je bil zvitek kot vmesni člen knjige (Blažič, 

2003). V tem obdobju postaja zapis na listih vse pomembnejši, opozori tudi Suhadolnik 

(2011), ki izpostavi pojavitev prvega lista z novicami o družbenem in političnem življenju, 

Acta Diurna oz. Dnevni dogodki. Ta je obešen na rimskem forumu, izhajal je v Starem Rimu 

od 59 pr. n. št. in velja za začetek novinarstva. 

 

Tretjo razvojno stopnjo zgodnje zgodovine medijev zaznamuje čas krščanskega srednjega 

veka od leta 800 do okoli 1400. Vse večji pomen pridobiva pisni medij, ki se kaže pri knjigi, 

saj je bila v samostanu in na univerzi najpomembnejši zbirni, slikovni in posredovalni medij 

srednjeveške kulture. Pismo se razvije v publicistični medij. Srednjeveški mediji so imeli v 

celoti socialno-publicistično funkcijo (prav tam).  

 

Naslednje obdobje (Blažič, 2003) je obdobje tiskanih medijev (od leta 1500 do 1900), v 

katerem se je vzpostavil s personalnimi mediji (pevec, pridigar), propagandni sistem, ki je 

dobil velik pomen v obliki letaka, saj ponujal je namreč posamezne novice iz bližnje in daljne 

okolice. Pri tem je imel informativno-zabavno, agitatorsko in politično funkcijo. MacLuhan 

(2008) izpostavi pomen letaka v Evropi, ki je, poleg rokopisov z novicami o vojnah in 

ekonomski krizi med plemstvom, imel vlogo objavljanja senzacionalnih vsebin. Najbolj znani 

med njimi so bili napisani v avtorstvu Vlada Tepeža, znanega tudi kot Drakula, ki je pisal o 

zločinih v Transilvaniji. Na deželi je posebej izstopal koledar. Ta je bil okrog dvesto let 

odločilna orientacijska instanca večjemu delu prebivalstva.  

 

Ko je Gutenberg iznašel tisk, je to precej vplivalo na razvoj medijev, še posebej koledar in 

pismo. Kljub temu da se je prvi tiskani časopis, narejen s pomočjo izrezljanih lesenih tabel, 

papirja in črnila (kar so sicer Kitajci izumili že konec 2. st. pr. n. št.), pojavil v Pekingu, lahko 

o pravem začetku razvoja medijev govorimo šele sredi 15. st., ko sta Joahnes Gutenberg in 

Johann Fust, oba zlatarja po poklicu, začela namesto lesenih premičnih črk uporabljati 

kovinske (Suhadolnik, 2011). Novi tiskani mediji so ustvarili alternativno javnost in s tem 
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ogrožali vladajočo cerkev in plemstvo. Reakcija se je pojavila v obliki cenzure in zatiranja. 

Zato je postala primarna funkcija medijev agitatorska, kar pa je pomenilo, da so bili mediji 

novega veka najprej bojni. Leta 1833 je bil izdan prvi bulvarski časopis New York Sun, ki je 

pospešil nove oblike novinarstva in prestavil poudarek medijev, kot sta list in knjiga, na 

časopis in plakat (Blažič, 2003). Tudi Suhadolnik (2011) piše, da sta v devetnajstem stoletju 

na razvoj tiskanih medijev močno vplivala industrijska revolucija in širjenje izobrazbe. Rast 

industrijskih mest in delavskega razreda je iznajdljivo izkoristil Benjamin Henry Day. Leta 

1833 je v ZDA objavil prvo edicijo dnevnika The New York Sun, ki je svojo vsebino razširil 

na nova področja, kot so črna kronika, kultura, zabava itd., ter postal prvi moderni časopis, 

namenjen širokemu občinstvu. Na slednje se je več ali manj osredotočil nadaljnji razvoj 

medijev. Debray opredeli to stopnjo razvoja medijev kot graphosphere, kamor uvrsti starost 

tiska, takratne politične ideologije, narode in zakone (Griscom, 2009). 

Knjiga sicer obdrži svoj kulturni pomen še v dvajsetem stoletju (Blažič, 2003), vendar na 

družbo že vplivajo moderni informacijski in reklamni mediji. Množični medij plakat je bil 

posredovan zlasti na mestih za plakatiranje in na reklamnih stebrih. Začetki plakata izvirajo iz 

prvega desetletja 19. stoletja iz Francije, kjer v črno-beli barvi krasijo ulice. Leta 1846 se 

pojavijo prva barvna dela, dokler Jules Cheret ne izboljša tehnike kromolitografije. Poleg 

Chereta je imel pomembno vlogo pri razvoju plakata Toulouse-Lautrec (Medici, 1988). 

Glavno družbeno težo je dobil tisk po meščanski revoluciji 1848 v Nemčiji. Tiskani mediji so 

prevzeli največji del tradicionalnih funkcij svojih predhodnikov, vendar so se modificirali in 

ustvarili povsem nove oblike in prostore individualnega ter družbeno komunikativnega 

delovanja. Okoli leta 1900 je konec prevlade pisne kulture (Blažič, 2003), vzpostavljene s 

tiskanimi mediji. Nastopi novo obdobje elektronskih medijev (od leta 1900 do 2000), ki 

prinese ponovno funkcijsko spremembo starih, personalnih medijev, in sicer gledališče spet 

postane živi dogodek, tiskane pesmi se spet pričnejo pojavljati v obliki koncertov, pravljice pa 

se pojavljajo v televizijskih in radijskih igrah. Funkcijsko spremembo so doživeli tudi tiskani 

mediji, saj so se tradicionalni tiskani mediji (plakat, brošura) v svojem kulturnem pomenu 

relativirali in se močneje vključili v instrumentalne funkcijske kontekste, predvsem 

ekonomske in politične, medtem ko se je knjiga razvila v množični medij. Vse večja 

konkurenca tiskanih medijev z elektronskimi pa je funkcije razporedila na novo.  

Pri elektronskih medijih je mogoče, glede na njihovo družbeno razširjenost in dominantnost, 

razlikovati dve veliki razvojni stopnji; avditivni mediji (telefon, radio, gramofonska plošča), 
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(avdio) vizualni mediji (fotografija, televizija, film). Preko teh posameznih optičnih medijev 

so se razvili multifunkcionalni digitalni mediji – računalnik, internet (Blažič, 2003).  

 

Kot prvi avditivni medij nastopi radio. Izumljanje radia je potekalo kontinuirano kar nekaj let, 

in sicer so pri eksperimentih sodelovali mnogi znanstveniki kot, so Michael Faraday, Joseph 

Henry, James Clerk Maxwell, Graham Bell, William H. Preece, Nikola Tesla, vendar velja za 

začetnika radio tehnologije Italijan Guglielmo Marconi. Ob Marconiju je pri razvoju radia 

imel velike zasluge Nikola Tesla, ki je od leta 1891 delal na uresničevanju brezžičnih 

prenosov sporočil preko radijskih valov, kar je vplivalo na razvoj celotne radiotehnologije. 

Prva radijska postaja je bila ustanovljena v ZDA (Iowa) leta 1907, nato pa so se razširile po 

vsej Evropi (MacLuhan, 2008). V drugi tretjini prejšnjega stoletja sta imela pomembno vlogo 

predvsem gramofonska plošča in magnetofonski trak. Specifična kulturna področja in obdobja 

kulturne zgodovine bi bila brez teh medijev težko predstavljive. Kljub temu pa je bila na 

prvem mestu slika, ki je vse nevizualne medije potisnila v ozadje. Pri tem vodi neposredna 

črta od fotografije preko filma do televizije, ki se je seveda najprej popularizirala v Ameriki 

(Blažič, 2003).  

 

Razvoj prvih avdiovizualnih medijev se je pričel leta 1910 s televizijo, ki so jo razvijali 

Willoughby Smith, Paul Gottlieb Nipkow, John Logie Baird in drugi. Vsak od njih je nekaj 

prispeval k pojavu televizije, kot jo poznamo danes. V Evropi je bil prvi televizijski program 

s sliko in z zvokom predstavljen leta 1935 v Berlinu in BBC v Londonu. Leta 1936 se je začel 

vzpostavljati prvi večji televizijski programa WNBC v New Yorku. Televizijska slika je bila 

v začetku črno-bela, kasneje so izumili barvno televizijo (MacLuhan, 2008). V naslednjem 

desetletju se je televizija v Ameriki in Evropi razvila v prevladujoč medij (prav tam). Kultura 

ni bila v času druge večje razvojne faze medijske zgodovine nič manj medijska kot ves čas 

dominacije personalnih medijev.  

Od leta 2000 dalje pa govorimo o obdobju razvoja digitalnih medijev v obdobju globalizacije, 

ki jim je omogočila njihovo absolutno prisotnost v vsakdanjem življenju ljudi. Z ene strani 

premagujejo prostorske in časovne meje, ločijo psihološke in receptivne razlike, zmanjšujejo 

socialno distanco med ljudmi, na drugi strani širijo neko masovno kulturo v vse sredine ter 

modificirajo razumevanje in življenjske, estetske, družbene in izobraževalne vrednote ljudi v 

teh sredinah (Nikolič, 2004). V tem obdobju bodo marsikateri tiskani mediji izgubljali 

funkcije, ki so imele v dvajsetem stoletju še prednost, recimo zbiralna (z računalnikom) in 
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informacijska funkcija (s televizijo in internetom). Internet je medij, ki se je začel širiti v 

drugi polovici devetdesetih let 20. stoletja in je zelo priljubljen (Blažič, 2003). Osnovalo ga je 

ameriško ministrstvo za obrambo leta 1989 in ga poimenovalo Arpanet, vendar največje 

zasluge za razvoj interneta pripisujemo britanskemu raziskovalcu Timu Bernersu Leeju, ki je 

1991 pričel s svetovnim razvojem spleta (MacLuhan, 2008). Knjiga se z vse manjšim 

številom izvodov in zato vse dražja, se spet nagiba k elitnemu mediju. Videoizmenjevalniki 

nadomeščajo plakate, časopise pa osebni elektronski online časopisi. Tehnični predpogoj in 

izhodišče za vse simulacijske medije je bil računalnik. Kot temeljne oblike diferenciranja 

nadaljnjih medijev lahko omenimo multimedije in online omrežja (Blažič, 2003).  

Multimediji, ki so definirani predvsem v povezavi s tekstom, sliko, zvokom, grafiko, tonom, 

animacijo, nam omogočajo novo informacijsko ponudbo in dialoško strukturo, ki omogoča 

uporabniku interakcijo, aktivno udeležbo, zato tudi spadajo poleg monomedijev pod 

tradicionalni učni sistem. Ta pristop pomeni optimalno uporabo več različnih sredstev 

izobraževalne tehnologije oz. medijev hkrati (Gerlič, 1995). Online omrežja pa dvigajo 

informacijo, komunikacijo in simulacijo na globalno raven ter nadomeščajo dosedanjo shemo 

pošiljatelj, prejemnik s paradigmo recipročnega komunikacijskega razmerja (Blažič, 2003).  

 

Sedaj, šele na začetku tretjega tisočletja, pa se še ne da oceniti, kakšne bodo razsežnosti te 

enormne spremembe. Za to obdobje je značilno dokaj špekulativno poveličevanje izbranih 

medijev, na drugi strani pa tudi kulturno-kritično pritoževanje, ki pa je bilo značilno za vsak 

medijsko-zgodovinski kulturni šok že od Platona dalje (Blažič, 2003). Danes v oči bode 

dejstvo, da hitri tempo narekuje zbiranje podatkov iz različnih virov, le-te pa je v tekmi s 

časom težko preveriti. Svobodno delovanje medijev v vedno večji meri podpira tehnološki 

razvoj, ki postopoma zamenjuje tradicionalne medije z nadomestnimi, bolj izpopolnjenimi 

verzijami (Suhadolnik, 2011). Debray opredeli to stopnjo razvoja medijev kot videosphere, 

kamor uvrsti starost multimedijskega oddajanja, modele, posameznike, raziskave in mnenja 

(Griscom, 2009). 

 

V zadnjih letih 21. stoletja avtorji, kot so Atton in Couldry (po Pajnik, 2010), vse bolj 

opozarjajo na pomen oživitve alternativnih medijev, ki sami po sebi niso nobena novost, so pa 

relativno novo področje v polju raziskovanja medijev, kajti vsebine s tega področja so 

teoretično in praktično zelo slabo raziskane. Alternativni mediji so strip, karikatura, pamflet, 

zin kultura, delavski in feministični, radikalni tisk. Štiri strukturne razloge za oživitev 
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alternativnih medijev avtorja Atton in Couldry vidita v protiglobalnih gibanjih oz. globalnih 

gibanjih za socialno pravičnost. Le-ta se razvijajo s pomočjo nemainstream medijske 

produkcije in na podlagi večje dostopnosti do novih tehnologij zaradi slabenja nekaterih 

uveljavljenih kritičnih tradicij v medijskih in kulturnih študijah, ki so začele slabeti v 

devedesetih letih v ozračju metodološke negotovosti in partikularizmov. Prišlo je tudi do 

devalvacije zahodnih modelov demokracije ter porasta neoliberalizma in potrošništva. 

Nekatere globalne razvojne institucije so pričele opozarjati na pomen izobraževalnega, 

političnega, socialnega opolnomočenja lokalnih skupnosti, v katere je smiselno investirati 

(prav tam, 2010).  

 

Alternativni mediji pokažejo, da je delovanje, izražanje in objavljanje mnenj posameznikov in 

posameznic v medijih potrebno premišljevati zunaj okvirov aktualnih uredniških in 

novinarskih praks množičnih medijev, saj delujejo kot tisti, ki spravijo stvari v red, obenem 

pa zanemarjajo komunikacijske pravice kot pravice državljanov in ne korporacij, da 

objavljajo mnenja (prav tam). 

2.3 Razvoj medijske vzgoje v Sloveniji 

 

Mediji (Ejavec in Volčič, 1999) nam odpirajo možnost globalnega sporazumevanja in širjenja 

demokracije, toda hkrati povečujejo tveganje družbene in osebne manipulacije. Vedno večji 

pomen množičnih medijev bodisi v količinskem ali kakovostnem smislu opravičuje naše 

označevanje današnje družbe kot medijske družbe. Vendar ni bilo vedno tako. 

 

V zborniku Vzgoja za medije in z mediji Dragan (1998) spregovori o začetkih razvoja 

medijske vzgoje v Sloveniji. Meni, da je bila medijska vzgoja zavedno ali nezavedno v šolah 

odklanjana in nekonceptualno zastavljena. Pobuda za organizirano medijsko vzgojo se je v 

Sloveniji porodila pred več kot štiridesetimi leti z namenom pomagati filmsko-vzgojnim 

delavcem z organiziram izobraževanjem o oblikah in vsebinah dela ter izdajanjem potrebne 

filmske literature. Filmsko-vzgojni delavci in filmski teoretiki ter ustvarjalci so leta 1956 

(novosadski posvet) sprejeli deklaracijo, da je nujno treba razvijati razne oblike filmske 

vzgoje za dvig filmske kulture mladih. Že takrat so sklenili, da je treba začeti vpeljevati 

filmsko vzgojo v šole in izobraževati učitelje na višjih in visokih šolah (Dragan, 1998, str. 

108).  
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Ključno vlogo pri začetku razvoja medijske vzgoje je imel ravno Oddelek za filmsko vzgojo v 

Pionirskem domu. Ta je pričel triletno poučevanje oblik in metod filmske vzgoje v osnovni 

šoli. Naloga oz. cilj filmske vzgoje je bilo usposabljanje mladega človeka za doživetje in 

razumevanje filma ter oblikovanje stališč do ponujenih sporočil. Učni načrt za filmsko vzgojo 

je bil sprejet leta 1972. Izdelal ga je Oddelek za filmsko vzgojo v soglasju z Zavodom SRS za 

šolstvo in drugimi takratnimi organizacijami po triletnem proučevanju oblik in metod vzgoje 

v osnovni šoli. Učni načrt je predvideval šest ur pouka o filmu na leto v okviru predmeta 

slovenski jezik od 1. do 8. razreda osnovne šole (Košir, 1998).  

 

Leta 1983 so učni načrt spremenili in vpeljali vzgojo za medije (Dragan, 1998). Učni načrt je 

doživel modifikacijo, ko govorimo o filmski in televizijski oziroma medijski vzgoji. Potem so 

ga leta 1984/85 dopolnili s pomočjo projekta Celostna estetska vzgoja, ki ga je pripravil, 

razvil in izvajal Pedagoški inštitut v Ljubljani. Na srednjih šolah so filmsko in televizijsko 

vzgojo vpeljali leta 1982 v učni načrt umetnostne vzgoje 1. in 2. letnika, kjer je dobila 10 ur 

letno. Kljub vzpodbudam posameznikov in republiških inštitucij pa predmet filmska in 

televizijska vzgoja ni bil sprejet v programe visokih kadrovskih šol. Že takrat je bil ključen 

problem, da je premalo usposobljenih učiteljev. Usposabljanje so organizirali na Zavodu za 

šolstvo, Dopisni delavski univerzi s filmsko in TV-šolo, Zvezi kulturnih organizacij Slovenije 

in Zvezi organizacij za tehnično kulturo s seminarji o spoznavanju in uporabi tehnike (prav 

tam).  

 

Dragan (1998) poudarja, da smo po štiridesetih letih vlaganja znanja in energije v medijsko 

vzgojo, še vedno pri stavku, ki so ga zapisali leta 1956, in sicer da je potrebno medijsko 

vzgojo vpeljati na vseh stopnjah šolskega sistema, izobraževati učitelje, razviti medijsko 

pedagogiko, metode, oblike dela, producirati učna sredstva za podporo medijske vzgoje ter 

izdati učbenike za učence in priročnike za učitelje.  

 

Danes veliko govorimo medijski pedagogiki (poudarek na filmu, televiziji, tisku). S tem 

mislimo na komunikacijski vidik, s katerim moramo razbiti pasivnost medijske potrošnje, 

estetsko umetniški vidik, spoznati izrazne možnosti in meje medijev, socialno terapevtski 

vidik, preko medijev izraziti samega sebe in se na ta način tudi spoznati (Dragan, 1998). 

Današnjim učencem pa to omogoča Učni načrt za medijsko vzgojo, ki so ga leta 2006 

pripravile Manca Košir, Karmen Erjavec in Zala Volčič, potrdil in sprejel pa ga je Strokovni 
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svet RS za splošno izobraževanje. Medijsko vzgojo v Sloveniji lahko učenci spoznavajo v 

obliki izbirnega predmeta v osnovnošolskem izobraževanju. Izbirni predmet vzgoja za medije 

je sestavni del devetletnega osnovnošolskega družboslovnega izobraževanja v 7., 8. in 9. 

razredu. S prenovo osnovne šole je vzgoja za medije postala tudi v Sloveniji formalno 

integralni del šolskega kurikula. Je sestavni del slovenščine, kjer se poudarja medijsko 

besedilo, ter del državljanske vzgoje in etike, kjer se poudarja odnos državljan, mediji in 

družba. Učenci lahko izbirajo tudi med izbirnimi predmeti na to temo, in sicer predmet vzgoja 

za medije, ki je razgrajen na tisk, radio, televizijo in internet, drugi pa je šolsko novinarstvo, 

kjer je v ospredju ustvarjalni del vzgoje za medije, saj se učijo izdelovati šolski časnik 

(Mršnik, 2004). 

 

Razlogov za uvajanje tega predmeta je veliko: 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 (Košir, Erjavec in Volčič, 2006). V zadnjih nekaj letih 

postaja slovenski prostor vse bolj kompleksen. Do osamosvojitve Slovenije so imeli 

dominantno vlogo nacionalni mediji, kot so RTV Slovenija in drugi mediji, ki jih je 

nadzorovala in financirala država.  

 

Z osamosvojitvijo in demokratizacijo države se je medijski prostor začel pluralizirati in vanj 

so vstopili novi mediji (časopis Slovenec, Kanal A). Kot novo komunikacijsko ožilje so se po 

vsej deželi začele širiti kabelske televizijske mreže. Na trgu tiskanih medijev se je pojavila 

nepregledna množica novih, specializiranih revij. V tako strukturiranem medijskem prostoru 

se mediji pojavljajo kot nosilci različnih interesov (Verša, 1996). Glede na to, da se lahko 

učenci v osnovnih šolah po Sloveniji za medijsko vzgojo odločijo kot za izbirni predmet, se v 

nadaljevanju magistrskega dela sprašujemo, kako pa je z medijsko vzgojo v vrtcu, kaj želimo 

z njo sploh doseči oz. kateri so cilji le-te. V nadaljevanju magistrskega dela zato najprej 

predstavimo cilje, s katerimi realiziramo medijsko vzgojo v šoli, in nato še cilje, s katerimi 

realiziramo medijsko vzgojo v vrtcu po svetu in pri nas. 
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3 CILJI MEDIJSKE VZGOJE 

3.1 Cilji medijske vzgoje po svetu 

 

Medijska vzgoja (Erjavec in Zgrebljić, 2000) je nastajajoča disciplina, zato je pomanjkanje 

literature eden izmed ključnih problemov na tem področju. Še posebej primanjkuje analiz o 

vključitvi vzgoje za medije v šolski učni načrt in predšolski kurikulum. V literaturi ni bilo 

mogoče najti sistematičnega pregleda vključitve medijske vzgoje v izobraževalne sisteme po 

svetu. Projekti vzgoje za medije so lahko razviti kot del formalnega izobraževalnega sistema 

ali kot del izobraževanja v lokalni skupnosti. Tudi tam, kjer je vzgoja za medije že del 

uradnega šolskega predmetnika, pogosto primanjkuje jasne izobraževalne politike in resursov, 

nujno potrebnih za kakovostno izobraževanje (Erjavec, 2000). 

 

Kljub vsemu, zgoraj omenjenemu, se je v zadnjem desetletju status vzgoje za medije v 

mnogih državah po svetu bistveno izboljšal, čeprav so jo le redke vključile v šolski 

kurikulum. Razlike v integraciji medijske vzgoje obstajajo glede na različne tradicije šolskega 

sistema, lokalnega razvoja ter odnosa med institucijami npr. med cerkvijo in šolo (Tuffte, 

1995).  

 

Države so pričele vzgojo za medije vključevati v osnovnošolski in srednješolski sistem 

izobraževanja. Organizacija UNESCO je idejo o vzgoji za medije podprla že leta 1964. Leta 

1976 pa je z delovno skupino strokovnjakov oblikovala model za množično medijsko vzgojo, 

ki bi otroke in mladostnike učil kritičnega zaznavanja (Erjavec in Volčič, 2000). Unescovo 

deklaracijo o vzgoji za medije (Košir in Ranfl, 1996) so soglasno sprejeli predstavniki 

devetnajstih držav na Unescovem mednarodnem simpoziju Vzgoja za medije leta 1982 in 

soglasno pozivali vse, ki so za to odgovorni, da se zavzamejo za uvajanje celovitih medijsko 

izobraževalnih programov od predšolske do univerzitetne ravni, s katerimi bodo razširjali 

znanje, spretnosti in odnos do medijev ter tako vzpodbujali rast kritične zavesti do medijev. 

Deklaracija poziva tudi k razvijanju programov za učitelje in posrednike, s katerimi bodo 

poglobili njihovo znanje, razumevanje medijev ter jih seznanili z ustreznimi metodami 

poučevanja. Ob tem je treba upoštevati znanja, ki jih učenci že imajo, ter spodbujati razvojne 

in izobraževalne dejavnosti, ki bi pomagale pri medijski vzgoji na področjih, kot so 

psihologija, sociologija in komunikacijske znanosti.  



Petra Madronič 

Medijska vzgoja v vrtcu 

22 

Pozivajo tudi, da države podprejo in podkrepijo dejavnosti, ki jih izvaja ali namerava izvajati 

Unesco in ki spodbujajo mednarodno sodelovanje na področju medijskega izobraževanja 

(prav tam). 

 

Dejanski razvoj vzgoje za medije v posameznih državah in regijah znotraj njih je bil zelo 

različen. Razlike pri vključevanju so nastale predvsem na podlagi dejstva, da države različno 

vrednotijo pomen sistematizacije vzgoje za medije v šolski predmetnik (Hart, 2002).  

 

Večina strokovnjakov v državah, ki imajo razmeroma razvito medijsko vzgojo, poudarja 

nujno vključitev v temeljne predmete osnovnošolskega in srednješolskega kurikula, kot so 

materni jezik, družboslovni ter humanistični predmeti, in ne oblikovanje posebnega predmeta 

(Erjavec, 2000). Glede na uspešnost vključitve v šolski sistem lahko države razdelimo v tri 

skupine. Prva skupina vključuje države, ki so najuspešneje vključile vzgojo za medije v 

nacionalni ali regionalni šolski kurikul. Države v tej skupini so Avstralija, Kanada, Velika 

Britanija, Slovenija, Finska, Norveška, Švedska in Nemčija. Vzgojo za medije so vključile v 

različne predmete, najdemo jo pa tudi v obliki posameznih izbirnih ali obveznih predmetov. V 

teh državah je tudi uradna šolska politika pozitivno naravnana do vzgoje za medije in je ta 

celo del vsebine zaključnega izpita. Izobraževanje učiteljev je organizirano, poskrbljeno je za 

primerna učna gradiva in druge vire, nujno potrebne za uspešen pouk. V večini teh držav 

obstajajo tudi društva učiteljev, ki poučujejo vzgojo za medije (prav tam).  

 

V drugi skupini držav (Avstrija, Hrvaška, Italija in ZDA) je vključitev vzgoje za medije v 

pouk odvisna predvsem od motiviranosti posameznih učiteljev in podpore neuradnih 

institucij. V teh državah uradna šolska politika ni prepoznala pomena vzgoje za medije in tudi 

ne nudi bistvene finančne podpore (Erjavec, 2000).  

 

V zadnjo skupino držav lahko uvrstimo tiste, pri katerih je vzgoja za medije slabo ali sploh ni 

razvita. To so Nizozemska, Irska, Rusija, Švica, Islandija − vzgoja za medije je bila uvedena v 

predmetnik pred nedavnim, toda zaradi pomanjkanja gradiva in krize šolskega sistema še 

vedno ostaja le na papirju; v Švici, kjer šolski sistem ni centralno urejen, posamezni kantoni 

po svoje definirajo in uvajajo vzgojo za medije (Režek, 2005). 
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V Avstraliji je vzgoja za medije (Erjavec, 2000) del javnega izobraževalnega sistema v 

srednjih šolah od zgodnjih sedemdesetih let v okviru različnih paketov jezikovnih predmetov 

(angleščina, umetnostna vzgoja, tehnologija) in je ena izmed naprednejših držav na svetu v 

edukacijskem polju. Medijske študije so na voljo v šolskih učnih načrtih po vsej državi. 

Vzgojitelji in učitelji medijske vzgoje so združeni v strokovni skupini ATOM (Australian 

Teachers of Media) in štirikrat letno izdajajo časopis Metro. Člani ATOMA imajo redne 

konference, objavljajo knjige, predstavljajo avdiovizualne pripomočke itd. Proces poučevanja 

medijske vzgoje se prične že v nižjih razredih osnovne šole in nadaljuje v višjih. V srednji 

šoli pa je integrirana predvsem v jezikovnih predmetih (Fedorov, 2008). Večina avstralskih 

učiteljev meni, da je medijska pismenost nujna za poučevanje in učenje, ker je medijska 

vzgoja sredstvo za kulturno izobraževanje in vir novega znanja. Cilj medijske vzgoje pa je 

razvijati vsebine, kot so fotografija, film, televizija in komunikacijska tehnologija. Interes za 

vzgojo za medije je porasel predvsem ob promociji avstralske umetnosti, knjig, filmov in 

glasbe v šolah (Greenaway, 1997).  

 

Avstrija nima organizacijskega ogrodja za dosego vzgojno-izobraževalnih ciljev na področju 

vzgoje za medije. Tako ne obstajajo niti posebni predmeti o vzgoji za medije niti predmeti, ki 

bi le delno vključevali vzgojo za medije. Uresničevanje ciljev na področju vzgoje za medije je 

odvisno od osebne zavzetosti posameznega učitelja. Tako kot še v mnogih drugih državah po 

svetu tudi v Avstriji vzgoja za medije ni del formalnega šolskega kurikula niti izobraževanja v 

lokalni skupnosti (Erjavec, 2000).  

 

Na Finskem je vzgoja za medije del osnovnošolskega izobraževanja od leta 1970. Cilj 

medijske vzgoje pa je, da se prilagaja učenčevim potrebam, poudarja raziskovalen pristop 

dela in informacije o pogojih medijske produkcije, poučuje medijsko zgodovino in 

ekonomijo, naučiti se biti kritičen glede izbire in interpretacije medijskih tekstov, naučiti se, 

da prevzamejo odgovornost v zvezi s proizvodnjo medijskih vsebin, naučiti se medije 

uporabljati kot učne pripomočke. Veliko pozornosti namenjajo izobraževanju učiteljev. Na 

Finskem je osnovno medijsko izobraževanje del učnega načrta v osnovnih in srednjih šolah. 

Poleg tega pa srednje šole ponujajo posebne medijske programe, med katerimi lahko študentje 

izberejo (Silvennoinen, 2005). 
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V državi Franciji ima to področje dolgo tradicijo kot neformalni del sistema izobraževanja. 

Medijska vzgoja je organizirana kot zunajšolska dejavnost, ki jo podpirajo filmske družbe, 

šolski klubi in mladinske organizacije. Leta 1972 so mediji z vidika vzgoje in izobraževanja 

vključeni v programske dokumente Ministrstva za šolstvo v Franciji. Leta 1975 je bil 

ustanovljen Zavod za usposabljanje in razvoj filmske kulture (IFACC). To je oživilo proces 

medijskega izobraževanja na univerzah. Leta 1976 postala medijska vzgoja tudi uradno del 

nacionalnega kurikula srednjih šol (Fedorov, 2008). Ministrstvo za šolstvo je leta 1982 

oblikovalo Centre de Liaison de Ienseignement et des Moyes Information, katerega cilj je bil 

razvijati spretnosti kritičnega mišljenja in je učence pripravljal za aktivne, moderne državljane 

(Erjavec, 2000). V šolah je bilo priporočljivo nameniti vsaj 10 % časa za uresničitev tega 

cilja. V dokumentu ministrstva iz leta 1978 je mogoče izslediti sintezo estetskih in praktičnih 

konceptov medijskega izobraževanja. Od leta 1979 naprej pa medijsko izobraževanje v 

Franciji vzdržuje več francoskih ministrstev (Fedorov, 2008). Od leta 1983 je ministrstvo za 

šolstvo, zabavo in šport izvajalo projekt Le Téléspectateur actif. Organizacija, ki je ta projekt 

izvajala se je imenovala APTE (Audiovisuell pour tous dans). To je bil velik in zahteven 

projekt na področju medijske vzgoje v Franciji, kjer je bil poudarek na tiskanih medijih ter na 

radiu in televiziji (regionalne TV-mreže). Projekt je bil namenjen kooperativnemu delu otrok, 

učencev, študentov in profesionalnih novinarjev. Praviloma se je uporabljala metoda "učenje 

skozi prakso", ko so se študenti morali pozanimati o načinih medijske funkcije (npr. preko 

lastne aktivnosti posnemajo proces oblikovanja medijskih besedil različnih žanrov in vrst). V 

ta projekt je bilo vključenih okoli 7000 francoskih šol (Fedorov, 2008). 

 

V Kanadi je vzgoja za medije del osnovnošolskega in srednješolskega programa. Začetki 

vključitve vzgoje za medije v vzgojo in izobraževanje segajo v šestdeseta leta, ko se je začela 

filmska vzgoja. Medijska vzgoja naj bi pomagala učencem razviti informirano in kritično 

razumevanje narave množičnih medijev in tehnik (Pungete, 1999, v Erjavec, 2000). V 

Torontu je bilo leta 1978 ustanovljeno Društvo za medijsko pismenost (AML), ki ga je vodil 

Barry Duncan. Organiziral je delavnice in izobraževanja za učitelje vseh osnovnih šol. Danes 

ta organizacija šteje več kot tisoč članov. Leta 1986 so, zaradi medsebojnega prizadevanja 

Združenja za medijsko pismenost ter Ministrstva za šolstvo province Ontario, izdali temeljno 

besedilo knjige o medijski pismenosti Resource, ki je bila kmalu prevedena v francoski, 

španski, italijanski in japonski jezik. AML je organiziral tudi delavnice na temo teh vsebin za 

učitelje.  
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Leta 1987 je vzgoja in izobraževanje za medije postala sestavni del srednješolskega 

izobraževanja v provinci Ontario (Fedorov, 2008). Natančneje je to vzgoja, katere cilj je 

povečati učenčevo razumevanje delovanja medijev, produkcije, organizacije in konstrukcije 

realnosti. Cilj vzgoje za medije je tudi naučiti učence oblikovati medijske izdelke (Pungete, 

1999, v Erjavec, 2000).  

 

Tudi v Nemčiji ima medijska vzgoja dolgo tradicijo v okviru osnovnošolskega in 

srednješolskega programa. Pojavlja se v obliki izbirnega predmeta v osnovnih šolah od petega 

do desetega razreda. Osnovni cilj tega predmeta je, da usposobi samostojnega, analitičnega in 

kritičnega uporabnika (Fedorov, 2008). Naloga tega predmeta je promocija ozaveščenega 

državljana, in sicer s cilji, da se kompenzirajo negativni učinki medijev, naučiti učence 

refleksivnega sprejemanja medijskih vsebin in selektivne uporabe medijev, mobilizirati 

učence za oblikovanje medijskih vsebin (Erjavec, 2008).  

 

Tudi Norveška je ena od držav, ki je uspešno integrirala medijsko vzgojo v osnovnošolsko in 

srednješolsko izobraževanje, in sicer kot izbirni predmet, poseben predmet vzgoja za medije 

in kot del različnih predmetov. Začetki segajo v sedemdeseta leta in je do danes uspešno 

postala sestavni del temeljnih predmetov, vendar učitelji opozarjajo, da primanjkuje 

dodatnega izobraževanja za učitelje in osnovne medijske opreme v šolah (Erjavec, 2000). 

Norveški šolski sistem je zelo egalitaren in omogoča vsem otrokom vpis v javni šolski sistem. 

Da bi vsem otrokom zagotovili enake pravice Nacionalni kurikulum obsega jasno zapisane 

predpise, navodila, smernice, metode dela in cilje (Fedorov, 2008). 

 

Danska ima korenine medijske vzgoje že v zgodnjih tridesetih letih, ko je skupina zavzetih 

učiteljev uvedla poseben predmet o medijih (film). Vendar je leta 1969 Danska spreminjala 

svoj kurikul in takrat je medijska vzgoja izpadla iz njega. Nacionalno društvo za raziskovanje 

medijev pa se od sedemdesetih bojuje za integracijo vzgoje za medije v predmetnik osnovnih 

in srednjih šol. Ker vzgoja za medije na Danskem ni formalno umeščena v osnovnošolski 

predmetnik, nima posebej izoblikovanih ciljev. To je odvisno le od predavatelja, če želi te 

vsebine vključevati v svoje delo, ga lahko, vendar k temu ni zavezan (Erjavec, 2000). 

 

Od leta 1970 do 1980 se je medijsko izobraževanje v Veliki Britaniji povečalo s pojavom 

novih programov filmske vzgoje za srednje šole in kasneje novih medijev in tečajev IKT, ki 
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so bili vključeni v seznam izpitov za medijsko izobraževanje po svetu (Bazalgette, 1989). 

Možnost uporabe video opreme in vse večji vpliv televizije so spodbudili razvoj modelov 

medijske vzgoje in izobraževanja na področju IKT. Vendar pa so do leta 1980 izvajali 

medijsko vzgojo samo v tistih šolah, kjer so se z njo dejansko samoiniciativno ukvarjali 

navdušeni učitelji, ki so želeli, da njihovi učenci razvijajo kompetence s področja medijev. 

Nadaljnje spremembe, ki jih je uvedla BFI (British Film Institute), so pripomogle, da je leta 

1988 vzgoja za medije prvič v zgodovini postala sestavni del podrobnega narodnega kurikula 

v Angliji in Walesu, in sicer je bila zastopana v štirih predmetih: tuji jezik, zgodovina, 

geografija, umetnost in znanost. Bazalgette je najpomembnejši koordinator medijskega 

izobraževanja, veliko je raziskoval za BFI in je priznan kot eden izmed vodilnih načrtovalcev 

medijske politike izobraževanja v Veliki Britaniji v zadnjih dvajsetih letih (prav tam). 

 

Na Irskem medijska vzgoja še vedno ni uradno del šolskega kurikula, vendar narašča število 

šol, ki so jo uvrstile v različne predmete. Šolski sistem na Irskem se zelo počasi spreminja. 

Šele v zadnjem desetletju so bile ustanovljene pomembne zakonodajne reforme, ki bodo 

omogočile in pospešile rast novih učnih načrtov s področja medijev. Irska občutno zaostaja za 

drugimi evropskimi državami, vendar se je v zadnjih petih letih povečala zahteva po 

spremembi učnih načrtov, ki bodo integrirali medijsko vzgojo na vse ravni vzgoje in 

izobraževanja (Masterman, 1985). 

 

Tudi Nizozemska je na tem področju nerazvita in medijska vzgoja ni formalno predmet 

poučevanja v šolah. Zaposlenega imajo svetovalca, ki se na lokalni ravni ukvarja s to tematiko 

in jo posreduje tudi po šolah. Tudi cilji so skopi in se nanašajo predvsem na izdelavo in 

razumevanje medijskih oblik (Erjavec, 2000). 

 

Švica in Islandija sta državi, ki sta glede na velikost in kulturo zelo razviti, vendar na 

področju medijske vzgoje nazadujeta. Zelo malo raziskav je bilo opravljenih na temo, kako 

učinkovito razvijati medijsko pismenost v vrtcu. V obeh državah se medijska vzgoja v 

glavnem izvaja na šolski stopnji. Razvijanje medijske pismenosti v vrtcu pa je zelo 

zanemarjeno področje predvsem zaradi pomanjkanja sredstev za izobraževanja vzgojiteljev 

(Swertz in Düssel, 2003). 
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Od države do države se pojavljajo velike individualne razlike pri integraciji medijske vzgoje v 

izobraževalni sistem. Nekatere države so to uspešno opravile v zadnjih desetih letih v obliki 

rednih ali izbirnih predmetov, med njimi tudi naša država Slovenija. Vendar iz zgoraj 

napisanega zaznamo, da nekatere države kljub ozaveščanju pomena medijske vzgoje še 

vedno: »/…/ žal večina uradnih in neuradnih izobraževalnih sistemov naredi malo za 

pospeševanje medijske vzgoje in komunikacijskega izobraževanja« (Košir in Ranfl, 1996, str. 

11).  

 

Nekatere države dajejo premalo pomena medijem kot delu kulture današnjega sveta. Tudi 

Drummond (1995) poudarja, da je potrebno medijem v okviru izobraževalnega in vzgojnega 

sistema posvetiti veliko pozornosti, saj prav ta mehanizem državni sistemi največ uporabljajo, 

da bi preizkusili, ponazorili in razvijali vedenje o življenju držav, državljanov in družb. Košir 

in Ranfl (1996) pa menita, da ni dobro podcenjevati vloge, ki jo imajo mediji pri razvojnih 

procesih kot instrumenti za aktivno udeležbo državljanov v družbi. Kajti le državljan, ki je 

medijsko pismen: »je dovolj informiran, da lahko odgovorno participira v demokratičnem 

sistemu« (Erjavec, 2000, str. 672). Politični in izobraževalni sistemi morajo prepoznati svoje 

naloge pri razvijanju kritičnega razumevanja komunikacijskih pojavov med državljani in pri 

razvijanju medijske pismenosti. 

 

3.2 Cilji medijske vzgoje v slovenskih šolah 

 

Tako kot smo že navedli v predhodnem poglavju, je v slovenskih šolah medijska vzgoja 

zastopana v obliki izbirnega predmeta, ki je opredeljen v Učnem načrtu za medijsko vzgojo in 

je: »/…uradni dokument, ki ga predpiše šolska oblast in ki določa vsebino, cilje, metode dela 

pri posameznem učnem predmetu, ki ga vključuje učni načrt« (Dolar Bahovec in Kodelja, 

1996, str. 43). V vrtcih po Sloveniji pa je medijska vzgoja zastopana na posameznih področjih 

Kurikuluma za vrtce, ki je nacionalni dokument za sistem predšolske vzgoje v RS
1
 in ne v 

učnem načrtu, tako kot v šoli. Osnovna razlika med kurikulom in učnim načrtom je v prenosu 

poudarka z vsebin in s smotrov na cilje, kajti pri učnem načrtu je večji poudarek na vsebini 

oz. snovi (obseg, zaporedje, poglobljenost obravnave) in splošnih smotrih, ki naj bi jih 

realizirali s pravilno izbiro in z obravnavo vsebine. Pri kurikulu pa je poudarek na ciljih, ki 

 

1 RS – Republika Slovenija 
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naj bi jih dosegli na posameznem področju (prav tam). Pri tem je pomembno poudariti, da je 

za uspešno uresničevanje ciljev pomembno, da vzgoja poteka po pedagoških načelih 

predšolske vzgoje. Ta so: načelo demokratičnosti in pluralizma, avtonomnosti in strokovne 

odgovornosti strokovnih delavcev v vrtcu, načelo omogočanja izbire in drugačnosti, načelo 

spoštovanja zasebnosti in intimnosti, načelo sodelovanja s starši, načelo sodelovanja z 

okoljem, načelo strokovnega izpopolnjevanja in timskega načrtovanja, načelo razvojno-

procesnega pristopa, načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in 

drugih načinov izražanja (Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Izbor ciljev medijske vzgoje je eden od dejavnikov ustrezne izbire medijev v vzgojno-

izobraževalnem procesu (Kalin, 2004). Izbor medija je pogojen z namenom, ciljem tega 

procesa. Mediji so v funkciji doseganja ciljev in nalog. Cilj učenja je izhodiščna, bistvena, 

orientacijska točka, ki predstavlja okvir za izbor in strukturiranje medijev v procesu 

poučevanja in učenja (prav tam). Pogosto se kot splošne cilje navaja eno od različic 

Bloomove in Krathwohlove taksonomije učnih ciljev, razdeljenih v tri področja: kognitivno, 

afektivno in psihomotorično, ki so jo pozneje izpopolnjevali številni avtorji. Z uporabo 

medijev dosegamo bolj racionalno in učinkovito organizacijo pouka, olajšamo proces učenja, 

dosegamo boljše rezultate na afektivnem, kognitivnem, psihomotoričnem področju razvoja 

posameznika (Kalin, 2004). 

Ko govorimo o ciljih medijske vzgoje, ne moremo zanemariti osrednje zahteve medijske 

vzgoje, in sicer da mladi in otroci potrebujejo kompetentno spremstvo odraslih pri vraščanju v 

svet medijev (Wakounig, 2009). Avtor poudarja, da je domena o vsakodnevnem ukvarjanju 

otrok in mladih z mediji povezana s poglobljenim pridobivanjem znanja o rabi medijev, 

napačna. Prezentnost in uporabljivost medijev imata družbeno relevantne dimenzije, s 

katerimi naj bi se mladi čim prej soočali in to spoznali kot pogoj za kritično in smotrno 

oblikovanje odnosa do različnih medijev (prav tam). Glavni cilj in namen vzgoje za medije je 

usposabljanje mladega človeka za doživetje in razumevanje medijskih sporočil ter 

oblikovanje stališč do ponujenih sporočil. Torej bistvo te vzgoje bi lahko bilo: ne poučevati, 

pač pa odkrivati (Dragan, 1998). Cilj medijske vzgoje mora biti mladim podajati znanje in 

sposobnosti, da lahko kompetentno, kreativno in avtonomno uporabljajo medije (Kalin, 

2004). Poglavitni cilj vzgoje za medije, ki je opredeljen v Učnem načrtu za medijsko vzgojo 

RS (Erjavec, 2000), je vzgojiti ozaveščenega in aktivnega državljana, ki bi poznal medijske 

strukture in njene pogoje delovanja v družbi ter učinkovito in odgovorno sodeloval v družbeni 
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komunikaciji. S prenovo osnovne šole in oblikovanjem devetletne osnovne šole je vzgoja za 

medije tudi v Sloveniji formalno postala integralni del šolskega kurikula. Postala je sestavni 

del različnih predmetov, predvsem slovenščine, etike in državljanske vzgoje. V novi 

devetletni osnovni šoli sta učencem ponujena tudi dva izbirna predmeta s tega področja, ki je 

razdeljeno na tisk, radio, televizijo in internet in sicer v sedmem, osmem in devetem razredu. 

Učenci lahko poljubno izbirajo teme. Namen tega predmeta je, da se mladi naučijo analizirati, 

kritično ocenjevati in izdelovati različno medijsko vsebino (prav tam). Zato so v Učnem 

načrtu Vzgoje za medije jasno opredeljeni splošni in operativni cilji medijske vzgoje 

osnovnošolskega izobraževanja v Sloveniji. Splošni cilji vzgoje za medije, opisani v učnem 

načrtu za osnovno šolo, zajemajo cilje na spoznavnem, socialnem, čustvenem, motivacijskem, 

estetskem in moralno-etičnem področju (Učni načrt Vzgoja za medije, 2006). Ti cilji so 

kritično analizirati, ocenjevati in izdelovati raznovrstne medijske oblike, biti informacijsko in 

funkcionalno pismeni ter uporabljati medioteke, analizirati lastne navade spremljanja 

medijev. Postali naj bi aktivni državljani, ne le pasivni potrošniki, in razvijali lastnosti, ki so 

pogoj za razvoj pozitivne samopodobe posameznika ter za samostojno družbeno delovanje.  

 

Spoznavali naj bi delovanje medijskih institucij, kategorij, tehnologij, jezika, občinstev. 

Ugotavljali naj bi, da mediji konstruirajo realnost, delujejo po lastnih kodah, pravilih in 

oblikah, posredujejo ideološka in vrednostna sporočila, delujejo pretežno po tržnih načelih, 

posredujejo sporočila občinstvu, ki jih subjektivno interpretira. V praksi bi spoznali, kako se 

oblikujejo novice in novinarski žanri v posameznih medijih (tisk, televizija, radio), kako 

prihaja do konstrukcije pomena, kakšna je delovna rutina novinarjev. S sodelovanjem z 

lokalnimi mediji bodo učvrstili lastno povezanost in povezanost šole z lokalnimi institucijami 

ter se pri tem naučili temeljev državljanske aktivnosti (Erjavec, Košir in Volčič, 2006).  

 

Te cilje, ki so opredeljeni v učnem načrtu za izbirni predmet medijske vzgoje, avtor 

Wakounig (2009) na kratko strne v štiri najpomembnejše cilje medijske vzgoje.  

Prvi je izbira in raba medijske ponudbe ob upoštevanju različnih alternativ za lastno ravnanje. 

To pomeni, da se posameznik usposobi za reflektirano uporabo medijske ponudbe za lastno 

informiranje, učenje, zabavo in igro. Drugi cilj je lastno oblikovanje in širjenje medijskih 

prispevkov. Posameznik sam razvije, ustvarja in predstavlja pisne, avdio in videoprispevke; 

cilj razumevanja in ocenjevanja medijskega oblikovanja je, da posameznik spozna različne 

tehnike, sredstva in možnosti oblikovanja in jih oceni glede na njihove izpovednosti in 
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uporabljivosti. Pri cilju identificiranje in obdelovanje medijskih vplivov posameznik spozna, 

da imajo mediji vpliv na čustva, predstave o svetu, držo ljudi, vrednote in socialne povezave 

(prav tam). Cilj medijske vzgoje je realiziran takrat, ko mladi aktivni državljani, ki se 

zavedajo pomena medijev v družbi, znajo medosebno komunicirati ter se prek množičnih 

medijev odzivati na svoje probleme in na probleme v lokalni in širši skupnosti. Z uvajanjem 

medijev v vzgojno-izobraževalni proces si prizadevamo razvijati področja, in sicer spretnosti 

učenja, metakognitivnih spretnosti in problemskih učnih zmožnosti ob učenju s 

samousmerjanjem, spodbujanjem socialne interakcije in sodelovalnega učenja, ki temelji na 

družbeni delitvi in porazdeljenih sposobnostih, oblikovanje kompleksnega znanja in 

oblikovanje učnega okolja, ki naj podpira samousmerjanje in dviga učne aspiracije, 

prizadevanje za novo vrsto odnosov med učiteljem in učenci, s poudarjanjem kolegialnosti in 

polnega upoštevanja učenčevih zmožnosti, odkrivanje, oblikovanje in kritično evalviranje 

informacij v svetu modernih medijev (Erjavec in Volčič, 1998).  

 

3.3 Cilji medijske vzgoje v slovenskih vrtcih 

 

V vrtcih po Sloveniji vzgojiteljice predšolsko vzgojo izvajajo na podlagi nacionalnega 

dokumenta Kurikula za vrtce in ne na podlagi učnega načrta tako kot v šoli. V Kurikulu za 

vrtce (1999) so predstavljena temeljna načela in cilji predšolske vzgoje po posameznih 

področjih kot tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v 

aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v iterakciji z vrstniki in 

odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost (prav tam, 1999). Zato je tudi Kurikul za 

vrtce mogoče razumeti v ožjem pomenu besede kot učni načrt (Dolar Bahovec in Kodelja, 

1996).  

Tudi avtorice učnega načrta za šolo Košir, Erjavec in Volčič (2006, str. 18) poudarjajo, kako: 

»celovita vzgoja za medije učencem omogoča, da se socialno zbližujejo, krepijo medsebojno 

komunikacijo in prek vstopa v javne množične medije tudi komunicirajo z drugimi.« 

Spodbuja otroke, da se estetsko izražajo in z oblikovanjem stališč ter moralnih standardov 

gradijo svoj osebni etos. 

 

V Kurikulu za vrtce (prav tam) so predstavljeni cilji, iz njih pa so izpeljana načela, temeljna 

vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju, ter globalni cilji, iz katerih so 

izpeljani operativni cilji na posameznih področjih (zaradi večje preglednosti in strokovne 
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jasnosti). Predlagani primeri vsebin in dejavnosti pa ta področja med seboj povežejo in jih 

postavijo v kontekst dnevnega življenja otrok v vrtcu. Operacionalizacija učnih ciljev mora 

biti pri načrtovanju kurikula izpeljana do takšne stopnje jasnosti in konkretnosti, da vzgojitelj 

ve, kaj mora doseči. Obenem pa morajo biti izbrani cilji, ki določajo izbiro, organizacijo 

učnih vsebin in metod, zapisani tako, da omogočajo preverjanje uresničevanja zapisanih ciljev 

(Dolar Bahovec in Kodelja, 1996, str. 43). 

 

Cilje medijske vzgoje moramo iskati na različnih področjih Kurikula za vrtce, in sicer na 

področju jezika, umetnosti in družbe. Pomembna je njena medpodročna vloga (Erjavec in 

Volčič, 1999) kot smiselna povezovalka in dopolnjevalka področij dejavnosti, npr. gibanje 

(glasba, videoposnetki), družba (odnosi, zgodovina, aktualni dogodki), matematika 

(utrjevanje pojmov in predstav s pomočjo IKT-sredstev), narava (beleženje kontinuiranega 

opazovanja). Tudi poročilo raziskave Nesmiselna uporaba IKT-sredstev pri delu z otroki v 

vrtcu (Stritar, Usar, Sivec, Bah Berglez, Zore, Fras Berro, 2012) jasno ponazori, na katerih 

področjih Kurikula za vrtce je zastopana medijska vzgoja. Analiza zabeleženih dejavnosti je 

pokazala, da so vzgojitelji s področja medijev pogosto uporabili IKT-sredstva pri različnih 

dejavnostih v vrtcu. Med vodenimi dejavnostmi je izstopalo področje dejavnosti jezik in 

družba, najmanjkrat pa matematika. Medijska vzgoja v vrtcu se realizira tudi z vidika 

uresničevanja ciljev in načel kurikula ter v okviru vseh elementov prikritega kurikula 

(počitek, hranjenje, rutinske dejavnosti, prehodne dejavnosti, prostor). Dejavnosti, s katerimi 

vzgojiteljice realizirajo zastavljene cilje iz medijske vzgoje, pa so v veliki meri odvisne od 

njih samih, kako jih kreirajo, načrtujejo, izvajajo in evalvirajo. Za realizacijo teh ciljev pa 

mora biti medijska vzgoja, kot pravi Erjavčeva (2000, str. 14): »celovit in vseživljenjski 

projekt, ki ni omejen le na obvezno izobraževanje.« Vzgoja za medije oziroma medijsko 

opismenjevanje se mora poučevati že od vrtca do različnih oblik izobraževanja odraslih.  

 

V Kurikulu za vrtce (1999) je za področji jezika in umetnosti močno poudarjena produkcijska 

(opis dejavnosti), zanemarjena pa refleksivna raven (cilj). Obratno velja za kurikul na 

področju družbe, kjer je refleksivni del vzgoje za medije poudarjen, izvedbena plat oz. 

dejavnost pa je zelo nedodelana. Kurikul bi se moral odzvati na realne in raziskane probleme 

medijske potrošnje slovenskih otrok, obenem pa slediti konceptualno zastavljenim 

dolgoročnim ciljem medijskega opismenjevanja (Forjanič, 2012). 



Petra Madronič 

Medijska vzgoja v vrtcu 

32 

Vključenost medijev v vzgojni proces je odvisna predvsem od motiviranosti posameznikov 

(Erjavec, 2005), vendar Kurikul za vrtce narekuje, da je potrebno predšolske otroke zaradi 

izpostavljenosti komercialnim in modnim trendom napeljati h kritični distanci in potrjevanju 

njihove individualnosti. Erjavčeva ugotavlja (2005), da vzgoja za medije v vrtcih ni 

konceptualno zastavljena in da jo otrokom predstavljajo samo zaradi povečanega oglaševanja, 

ki so mu otroci izpostavljeni, dolgoročnih ciljev vzgoje za medije pa v kurikulu ni. Spet je 

prisoten problem pomanjkanja izobraženih izvajalcev vzgoje za medije, saj so po izsledkih 

tudi vzgojiteljice zamenjale vzgojo za medije z vzgojo z mediji in so večinoma tudi same 

medijsko nepismene. Torej medijska vzgoja v vrtcih ni načrtovana, ampak kot meni Erjavec, 

se (2005, str. 199): »v slovenskih vrtcih vzgoja za medije izvaja eksperimentalno.« Vendar 

novejša in sploh prva opravljena raziskava pri nas Nesmiselna uporaba IKT-sredstev pri delu 

z otroki v vrtcu (Stritar, Usar, Sivec, Bah Berglez, Zore, Fras Berro, 2012) za področje 

predšolske vzgoje kaže, da vendar temu ni tako. Pokazala je, da imamo v javnih vrtcih 

strokovne delavce, ki smiselno in varno uporabljajo medijska sredstva pri VIZ delu z otroki 

ter da so bili mediji načrtno in sistematično uporabljeni pri vseh opazovanjih, izvedenih v 

vrtcih po Sloveniji. Vendar pa se raziskava ne dotakne dejavnosti, ciljev, pismenosti 

vzgojiteljic s področja medijev kot celote, temveč se bolj osredotoča na to, katere vrste 

medijev (tehnični in učni) vzgojiteljice uporabljajo pri svojem delu. 

 

Cilji, ki jih lahko prepoznamo kot cilje medijske vzgoje in so opredeljeni v Kurikulu za vrtce 

(1999) in Priročniku h Kurikulu za vrtce Otrok v vrtcu (2001) so klasificirani po posameznih 

področjih jezika, umetnosti in družbe.  

 

Cilji medijske vzgoje s področja jezika so, da otroci spoznavajo koncept tiska in tisk kot vir 

informacij, s pomočjo knjig in drugih oblik tiska, ki so jim ves čas na voljo, da se z njimi 

igrajo in jih berejo, spoznavajo vlogo simbolov pisnega jezika, poslušajo svoji starosti 

primerne pravljice, zgodbice, uganke, pesmice, vsebine doživljajo preko različnih medijev 

(avdio in video), obiščejo gledališko predstavo, gledajo risanke, obiskujejo splošno knjižnico, 

samostojno ustvarjajo knjigo, strip, poslušajo različne avdio in videokasete ter pripovedujejo 

o tem, ob rabi revij, leksikonov, videokaset ugotavljajo funkcijo različnih virov in spoznavajo, 

zakaj jih je smiselno uporabljati, ob poslušanju in lastnem pripovedovanju doživljajo ritem 

besed, glasbe, pesmi (Marjanovič Umek, 2001). 
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Cilji medijske vzgoje s področja umetnosti so, da otroci spoznavajo računalniške programe za 

likovno izražanje, doživljajo in spoznavajo komunikacijo z in o likovnih, glasbenih, plesnih, 

dramskih, filmskih, televizijskih delih, razvijajo sposobnost izražanja istih doživetij v 

različnih umetniških jezikih: plesnem, dramskem, likovnem, glasbenem, filmskem, opazujejo 

in komentirajo kalejdoskop ter izbrane fotografije, otroške filme, TV-oddaje, video sekvence 

in se z risbo odzivajo nanje, opazujejo, sodelujejo z odraslimi pri fotografiranju in video 

snemanju, zamišljajo, izbirajo in oblikujejo lutke, prvine kostuma in scene za plesne, dramske 

in AV-dejavnosti, spoznavajo filme, gledajo filmske in video projekcije na ekranu in v kinu 

gledajo animirani, igrani dokumentarni film, filme posnamejo sami ali s starši, z vzgojitelji, 

spoznavajo CD in jih uporabljajo, ustrezne igrane in vzgojno- izobraževalne programe, pa 

tudi televizijske programe za otroke in odrasle, opazujejo, snemajo, spoznavajo, fotografirajo, 

prepoznavajo, komentirajo, uporabljajo medije, kajti s tem oblikujejo svoje prve izkušnje o 

medijih, z mediji, za medije in se medijsko opismenjujejo (Kurikulum za vrtce, 1999). 

  

Cilji medijske vzgoje s področja družbe so, da imajo otroci možnost kritičnega vrednotenja 

komercialnih vplivov, modnih trendov in se seznanjajo z možnostmi kritičnega vedenja, z 

različnimi načini komuniciranja in prenosa informacij (pošta, telefon, radio, televizija) ter 

komuniciranja s pomočjo računalnika, s pomočjo zgodb in knjig spoznavajo lokalno skupnost 

in ustanove, kot so knjižnica, gledališče, muzej, pošta, policija, gasilci, šola, trgovina 

(Kurikulum za vrtce, 1999). 

 

Tako zasnovano medijsko opismenjevanje v predšolskem in šolskem obdobju omogoča 

kritično razmišljanje o ponujenih medijskih vsebinah in podobah. Gre za ustvarjalni vstop v 

množični komunikacijski prostor. Eno in drugo je potrebno nam in 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. Tudi zato je skrajni čas za 

vzgojo za medije (Erjavec, Košir in Volčič, 2006). Medijska vzgoja bo najbolj učinkovita, če 

bodo starši, učitelji, vzgojitelji, medijsko osebje in tisti, ki sprejemajo odločitve, skupaj 

spoznali, da morajo prispevati svoj delež pri razvijanju večje kritične zavesti poslušalcev, 

gledalcev in bralcev. Večja povezanost med vzgojno-izobraževalnimi in komunikacijskimi 

sistemi bi bila nedvomno pomemben korak k bolj učinkovitemu izobraževanju (Košir in 

Ranfl, 1996). Učitelji in vzgojitelji morajo pri izvajanju medijske vzgoje realizirati cilje, kot 

so omogočanje učencem analizirati (raziskovati, primerjati, razlikovati) potrebne informacije 
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s pomočjo perceptivne diskriminacije (spoznavanje razlik), omogočanje sinteze informacij 

(kombiniranje, povezovanje, posploševanje) s pomočjo perceptivne integracije ter omogočiti 

kreiranje (inovacije, ustvarjanje) s pomočjo kognitivne imaginacije (Danilovič (2004). 

 

Celovito medijsko izobraževanje oz. vzgajanje predšolskim otrokom in učencem omogoča 

(Košir in Ranfl, 1996), da se socialno zbližujejo, krepijo medsebojno komunikacijo in prek 

vstopa v množična občila tudi komunicirajo z drugimi, da se estetsko izražajo in z 

oblikovanjem stališč ter moralnih standardov gradijo svoj osebni etos. Tako zasnovano 

medijsko opismenjevanje omogoča kritično razmišljanje v ponujenih medijskih podobah in 

spodbuja k ustvarjalnemu vstopu v množični komunikacijski prostor.  

 

V skladu s cilji bomo izbrali medije in učinkovitost presojali glede na izbrane kriterije. Vsi 

mediji so dobri, a vsak za svoj določen cilj, namen. Vzgojitelji in učitelji so tisti, ki s svojo 

profesionalno usposobljenostjo in avtonomnostjo presodijo, katere, kdaj in kako jih bodo 

vključili v vzgojno-izobraževalni proces. Ob tem se bodo zavedali prednosti in slabosti 

posameznega medija in s svojim načrtovanjem skušali premostiti določene slabosti, zato tudi 

vzgojitelji in učitelji ostajajo nenadomestljiv medij v tem procesu (Kalin, 2004). Vrtec in šola 

morata ustrezno pripraviti učence na probleme in izzive sodobnega življenja v informacijski 

družbi (Erjavec, 2010), kar pomeni, da morajo vzgojitelji, učitelji in učenci poleg klasičnega 

branja in pisanja, dodatno razviti tudi medijsko pismenost, o kateri bomo podrobneje 

spregovorili v naslednjem poglavju. 

 

4 MEDIJSKA PISMENOST 
 

4.1 Opredelitev medijske pismenosti 

 

Opredelitev medijske pismenosti določa uokvirjanje razprave (Erjavec, 2009), raziskovalne 

teme in strategije delovanja. Avtorica govori o različnih definicijah medijske pismenosti, ki so 

zelo tavtološke ali idealistične, zato izpostavi Renee Hoobs (1995, prav tam), ki trdi, da 

medijska pismenost razširja veščine pismenosti na vse oblike sporočil. Zajema branje in 

pisanje, govorjenje in poslušanje, kritično gledanje in sposobnost oblikovanja lastnih sporočil 

z uporabo najrazličnejših tehnologij, vključno z avdio tehniko, oglasnimi panoji, fotoaparati, 
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videokamerami in računalniki. Podobno kot Hoobs, Meschenmoser (2002) opredeljuje 

medijsko pismenost kot večdimenzionalno usposobljenost posameznika, ki obsega medijsko 

tehnično usposobljenost, usposobljenost za upravljanje znanja in sprejemanja lastnih 

odločitev ter kot demokratično usposobljenost. Ko govorimo o medijski pismenosti, lahko 

omenimo opredelitev, ki govori, da: »/…/ je to zmožnost dostopa, analize, ocene in 

proizvodnje (medijskih) sporočil v najrazličnejših oblikah« (Košir, 1998, str. 97). Pojem 

pismenost je vse medijski: »saj zajema interpretacijo vseh kompleksnih, posredovanih 

simboličnih tekstov, ki jih oddajajo založniške ali elektronske komunikacijske mreže« 

(Livingstone, 2004, str. 9). 

 

Pismenost vključuje pridobivanje znanja in veščin, potrebnih za branje, interpretiranje in 

ustvarjanje tekstov, intelektualnih ogrodij, artefaktov, zmožnosti za aktivno participacijo v 

kulturi in družbi (Kellner in Share, 2005). V sodobni informacijski družbi morajo otroci in 

odrasli razviti poleg klasičnega branja in pisanja tudi medijsko pismenost, kajti če želi šola 

otroke pripraviti na probleme, izzive sodobnega življenja v informacijski družbi, mora 

razširiti koncept medijske pismenosti (Erjavec, 2010). Danes pismenost ni zgolj funkcionalna 

sposobnost za branje in pisanje, ampak postaja temelj znanja in pogoj za stalno, 

vseživljenjsko nadgradnjo tega znanja, zajema pa tudi medsebojni vpliv s sodobnimi 

tehnologijami (Bilic, 2010). Šolske oblasti zahodnoevropskih držav menijo (Erjavec in 

Zgrebljić, 2000), da so vzgojno-izobraževalne institucije ključne za podajanje znanja in 

razvijanje osnovnih spretnosti medijske pismenosti, da se otroci lahko naučijo kritičnega 

pristopa do medijev in da jim ti pomagajo razviti svojo vizijo. Zato je bistvenega pomena, da 

pridobi vzgoja za medije v medijsko nasičenih državah ustrezno mesto v šolskem sistemu. 

Zagovorniki medijske vzgoje (Kink, 2009, Košir, 1998, Balzagette, 2010) jo želijo po vsem 

svetu vključiti na vseh ravneh izobraževanja in zagotoviti vsem otrokom, učencem možnost 

razviti medijsko pismenost, vendar kot smo že povzemali v predhodnem poglavju o ciljih 

medijske vzgoje pri nas in po svetu, ni povsod tako. Zato mora biti vzgoja za medije v šolskih 

učnih načrtih in predšolskih programih ustrezneje zastopana.  

 

Povečanje obsega medijske pismenosti je za vse izvajalce učno-vzgojnega procesa bistvenega 

pomena, ker je nenehno izboljševanje medijske pismenosti danes vseživljenjski proces. Za 

otroke in mladostnike je pomembno, da se naučijo analize, selektivnosti in kritične presoje 

informacij in pomenov. V obratnem primeru se lahko zgodi, da otroci in odrasli povzemajo 
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vse medijske vsebine brez kritične distance in se tudi v vsakdanjem življenju v neposredni 

komunikaciji z okoljem tako odzivajo, kot so videli, slišali ali brali v medijih. Ni pomembno 

le, kako posameznik sprejema in ocenjuje posamezno stvar, temveč predvsem, ali ima 

občutek, zmožnost prepoznati pravo stvar, možnost sodelovanja v pravih odločitvah in se 

odločiti, kaj je resnično pomembno (Kink, 2009, v Bourdieu 2004). Zato je potrebno v vrtcih 

in šolah za kritičen odnos do medijske ponudbe pospešeno razvijati medijsko pismenost otrok 

in mladostnikov vsaj toliko, da postanejo funkcionalno pismeni državljani, ki bodo zmogli v 

medijih izraziti svoje ne/strinjanje z neko aktualno zadevo. Da bomo ta cilj dosegli, pa je zelo 

pomembno, da se te vsebine integrirajo na vsa področja Kurikula za vrtce (1999). 

  

4.2 Medijska pismenost v šoli 

 

Uvedba medijske vzgoje v šole je omogočila, da je ta postala integriran del različnih 

predmetov, kot so slovenski jezik, etika, zgodovina. V prvem triletju je večji poudarek na 

funkcionalni pismenosti, kar pomeni, da se naučijo učenci rokovati z različnimi mediji in 

kreativno sodelovati pri uporabi le-tega. Kritično pismenost razvijajo pri slovenščini preko 

sprejemanja različnih neumetnostnih in umetnostnih besedil, ki so predstavljena medijsko. Iz 

besedil izluščijo temeljne vrednote in se tako učijo presojati tuja ter svoja besedila. Navajajo 

se na kritično sprejemanje besedil (Nedoh, 2004). Medijsko opismenjevanje zajema koncept 

kritične pismenosti, ki pri začetnem opismenjevanju ponuja pomembno dimenzijo - kritičnost 

posameznika pri usvajanju znanj. Koncept kritičnega opismenjevanja se odziva na 

prepoznavanje vloge jezika v šoli kot mesta vzpostavljanja subjektivnosti in medija 

konstrukcije realnosti. Prestavi posameznika v dejavnega prejemnika, zavedajočega se vpliva 

sporočila na sebe in družbo ter kritičnega ustvarjalca in posredovalca informacij (Nedoh, 

2004, v Vončina, 2003). Otroci so razumljeni kot ustvarjalci pomena in ne le kot potrošniki 

medijske vsebine, saj medijsko besedilo interpretirajo na način, ki je v skladu z njihovimi 

družbenimi in kulturnimi okoliščinami in v skladu z njihovo subjektivno interpretacijo 

okoliščin (Oreški, v Erjavec 2004). 

 

Pri ostalih predmetih poteka kritično opismenjevanje preko prepoznavanja in vrednotenja 

piktogramov, oblikovanja odnosa do informacij, primerjave dveh podatkov o isti stvari. V 

drugem triletju se možnost funkcionalnega opismenjevanja poveča. Kritično opismenjevanje 

poteka predvsem pri slovenskem jeziku. Neumetnostna besedila poslušajo in berejo predvsem 
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razmišljujoče in kritično, tako da povzemajo, izluščijo temeljne ali najdejo želene podatke ter 

izluščijo presojajo besedila. Kritično opismenjevanje poteka tudi pri drugih predmetih, tako 

da vrednotijo članke v tujem jeziku, prepoznavajo propagandni material, oblikujejo odnos do 

zgodovinskih virov. V tretjem triletju predmet slovenščina vsebuje prvine medijske vzgoje, 

učenci namreč berejo, poslušajo in gledajo medijska besedila (prav tam). 

  

V zadnji triadi sta učencem ponujena tudi dva izbirna predmeta. Prvi je vzgoja za medije, kjer 

se učenci srečujejo z različnimi medijskimi žanri, novinarskim delom, etiko, oglaševanjem in 

zgodovino masovnih medijev. Cilj je, da se učenci naučijo analizirati in kritično ocenjevati 

različne medijske vsebine. Ozaveščali naj bi svoje medijske navade in postali kritični, 

selektivni medijski potrošniki. Drugi izbirni predmet je šolsko novinarstvo, kjer je izražen 

ustvarjalni del medijske vzgoje (Nedoh, 2004). Študentje, ki so opravili obvezen nastop za 

učitelje in starše v vrtcih in osnovnih šolah pri predmetu vzgoja za medije, so v sporočilu za 

javnost predlagali, da se vzgoja za medije uvede tudi v Kurikulum za vrtce in da se z njo 

nadaljuje v prvi in drugi triadi devetletke (Košir, 1996). 

 

4.3 Medijska pismenost v vrtcu 

 

Kurikul ima svojo osnovo v analizah, predlogih in rešitvah, ki so uokvirile koncept in sistem 

predšolske vzgoje v vrtcih na podlagi Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji (1995), Zakona o vrtcih, šolski zakonodaji. Članice in člani Področne kurikularne 

komisije za vrtce (Bahovec, Domicelj, Marjanovič Umek, Jontes, 1999) so zato predlagali 

uvedbo projekta razvijanja kritične medijske pedagogike in poučevanje o tem, kako kritično 

dekodirati medijska sporočila in slediti njihovemu pomenu tudi na področje predšolske vzgoje 

v vrtcih. Kurikularna komisija je zato integrirala vsebine s področja medijev in medijske 

vzgoje v posamezna področja kurikula, torej medijska vzgoja ne nastopi kot posamezno 

področje, temveč v integraciji s področjem jezika, umetnosti in družbe.  

 

Razvoju medijske pismenosti v vrtcu pa je posebno pozornost namenila tudi Nacionalna 

strategija za razvoj pismenosti (v nadaljevanju NSRP). To je strateški dokument, ki določa 

prioritete in cilje vzgojno-izobraževalne politike na področju pismenosti. Skrbi za pismenost 

prebivalk in prebivalcev Slovenije posveča posebno pozornost, saj je slovenski jezik bistveni 

element naše kulturne identitete in hkrati temelj naše nacionalne identitete (Nacionalna 
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strategija za razvoj pismenosti, 2006). V tem dokumentu (Bah Berglez, 2006) najdemo 

opredelitev pismenosti kot trajno razvijajoče se zmožnosti (uporaba družbeno dogovorjenih 

sistemov simbolov, prejemanje, razumevanje, tvorjenje, uporaba besedil), temeljne in druge 

zmožnosti (branje, pisanje, računanje poslušanje ter nove pismenosti: informacijska, digitalna, 

medijska), pridobivanje zmožnosti (vse življenje, vse človekove dejavnosti, različne 

okoliščine, različna področja). Globalni cilj Nacionalne strategije za razvoj pismenosti za 

predšolsko obdobje je razvijati družinsko in porajajočo se pismenost pri predšolskih otrocih 

za uspešen nadaljnji razvoj pismenosti. Ob upoštevanju kurikula v celoti in NSRP se na ravni 

vrtca in v izvedbenih kurikulih sistematično načrtuje in izvaja dejavnosti, ki ustrezno vplivajo 

na razvoj pismenosti oz. porajajoče se pismenosti v predšolskem obdobju (Bah Berglez, 

2006). 

 

Ko govorimo o zgodnji ali porajajoči se pismenosti, imamo v mislih iste zmožnosti otrok, 

zlasti zgodnje spoznavne (govorne) in socialne zmožnosti, ki malčku/otroku omogočajo, 

seveda ob ustreznih spodbudah iz okolja, razvoj akademske oz. konvencionalne pismenosti. 

Otrok se torej ne začne učiti brati in pisati, ko je dovolj star ali zrel za opismenjevanje, npr. 

pri šestih letih, temveč že prej, v zgodnjem otroštvu (Marjanovič Umek, 2013). V značilnem 

obdobju za učenje branja in pisanja kot akademske spretnosti (med šestim in sedmim letom 

otrokove starosti) pa otrok praviloma doseže standard začetne akademske pismenosti, če je bil 

vključen v proces porajajoče se pismenosti in če je bil v značilnem obdobju za razvoj 

akademske pismenosti deležen primernega poučevanja in učenja (prav tam).  

 

Avtorica Scarratt (2007) govori o treh ravneh medijske pismenosti, in sicer o funkcionalni 

pismenosti, ko otroci dekodirajo simbolične avdiovizualne in tiskane sistemske zapise v 

medijih ter ko imajo na voljo tehnično znanje o delovanju medijev in si ob tem razvijajo tudi 

medijsko ustvarjalnost. Pomembna je tudi raven kulturne pismenosti, ko imajo učenci znanje 

in zmožnost, razumevanja različnih oblik sporočil medijev in besedil, ter raven kritične 

pismenosti, ko učenci analizirajo obrazce, realizirajo ideje in vrednote v medijskih besedilih 

in procesih. Tudi medijsko pismenost za predšolske otroke razvijamo na treh ravneh. Na 

osnovnem nivoju so IKT-spretnosti, sestavljene iz uporabe multimedijske tehnologije, da bi 

dobili, ocenili, shranili in izmenjali informacije, ter komunikacija in sodelovanje v omrežjih 

preko interneta. Sledi raven razvijanja medijskih kompetenc (e-kompetenten otrok v vrtcu 

pomeni, da je otrok razvil odnos, veščine in pridobil znanje o medijih), ki so povezane z 
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logičnim in s kritičnim razmišljanjem, spretnostmi za obvladovanje informacij in 

sporazumevanja. Zadnji, najvišji nivo, vključuje varno, kritično uporabo tehnologije 

informacijske družbe (Stritar in Usar, 2009).  

 

Vzgojiteljice naj bi pri vseh dejavnostih otroku dajale govorni zgled in tako neposredno 

vplivale na razvoj njegove jezikovne zmožnosti (to je slovnične in sporazumevalne), kar bi 

predstavljalo prvi korak k povezovanju med področji dejavnosti v vrtcu (Marjanovič Umek, 

2001).  

 

Medijska pismenost zajema več vsebinskih razsežnosti, ki določajo ta pojem. Kognitivna 

dimenzija, se nanaša na znanje, dojemanje in analiziranje medijev. Moralna dimenzija, 

ocenjuje medije z etičnega vidika in je usmerjena na človekove pravice in splošno znane 

mednarodne konvencije. Pomembna je socialna dimenzija, ki opozarja na to, da so ljudje 

usposobljeni za pravilno zagovarjanje svoje pravice do uporabe medijev, posledice medijev 

pa tematizirati z vidika socialnih odnosov; ne smemo spregledati afektivne dimenzije, kar 

pomeni, da imajo mediji funkcijo tudi razvedriti in sprostiti. Estetska dimenzija, pojmuje 

medije kot posrednike izražanja in informiranja, pri dimenziji ukrepanja, pa gre za 

usposobljenost posameznika za aktivno postavljanje in ravnanje z mediji (Koblar Drol, 2004).  

 

Tudi majhni otroci lahko postanejo medijsko pismeni s pomočjo svojih vzgojiteljev in staršev, 

ki jih vodijo in usmerjajo h kritičnemu razmišljanju o tem, kaj so videli, slišali na zaslonu. 

Pomembno je, da to počnemo skupaj z majhnim otrokom. V današnjem medijsko nasičenem 

svetu je to temeljni cilj. Če želimo, da bodo naši otroci postali medijsko pismeni, moramo 

pričeti s procesom medijskega opismenjevanja že v predšolskem obdobju. Razumeti morajo, 

kako delamo z mediji, razvijati sposobnost kritičnega mišljenja o medijskih vsebinah in sami 

ustvarjati različna medijska besedila (Hains, 2013).  

 

Zato je v Kurikulu za vrtce (1999) pripravljen program jezikovnega področja, ki zagotavlja 

otroku aktivno udeležbo v sporazumevalnem procesu, mu nudi možnost spoznavanja in 

učenja strategij tvorjenja besedil v različnih govornih položajih ter možnost spoznanja, da je 

vloga, ki jo opravlja neka jezikovna oblika, odvisna od mnogih dejavnikov. Če želimo doseči 

cilje medijske vzgoje v vrtcu je pomembno, da vzgojiteljice izvajajo jezikovno vzgojo na 

štirih ravneh dejavnosti, govorno, književno vzgojo, predopismenjevanje in informacijsko oz. 
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medijsko opismenjevanje. Teh ravni ne smemo ločevati drugo od druge. Moramo jih 

povezovati v celoto, tako kot to počnejo otroci, ko se učijo jezika v naravnem okolju. 

Vzgojiteljica naj otroku bere, pripoveduje in predvaja avdio in videokasete z raznovrstnimi 

literarnimi besedili, primernimi otrokovi starosti, ga spodbuja k pripovedovanju zgodbic, 

igranju likov, izražanju. Spodbuja ga tudi pri »branju« različnih priročnikov, leksikonov, revij 

in zemljevidov. Dejavnosti naj bodo zasnovane tako, da bodo otroka spodbujale pri 

spoznavanju koncepta tiska. Otroci morajo imeti veliko takšnih dejavnosti, da jim omogočajo 

izgovorjene besede zapisati in jih znova prebrati (Marjanovič Umek, 2001).  

 

Za razvoj medijske pismenosti pa je prvotno pomembno vzpodbudno okolje za razvoj govora 

predbralnih in predopismenjevalnih sposobnosti pri otrocih, ki temelji na dejstvu, da se 

predšolski otroci razvijajo kot celota, da zaznavajo, doživljajo in spoznavajo svet okoli sebe s 

čustvenega, intuitivnega, socialnega ter spoznavnega vidika v aktivni povezavi s svojim 

fizičnim in socialnim okoljem. Poznavanje otrokovega razvoja predstavlja pomembno vlogo 

pri oblikovanju spodbudnega okolja (Vrbovšek, 2006). O vzpodbudnem okolju za razvoj 

predopismenjevalnih sposobnosti govorimo, kadar otroci v vsakdanji komunikaciji poslušajo 

jezik, so vključeni v komunikacijske procese z otroki in odraslimi, razvijajo sposobnost 

ločevanja med narečjem in pogovornim jezikom, razvijajo jezikovno zmožnost v različnih 

funkcijah in položajih ob vsakodnevnih dejavnostih in različnih socialnih situacijah, razvijajo 

sposobnost rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri oblikovanju predpojmovnih struktur, se 

ustvarjalno izražajo v jeziku (Marjanovič Umek, 2001).  

 

Poznamo dve ravni medijske pismenosti, ki jih navaja M. Košir (1996), in sicer reflektivno, ki 

omogoča razmišljanje o medijskih vsebinah, oblikah, ki uči kritičnosti do ponujenih 

medijskih izdelkov in posrednikov, ki upravičuje selekcioniranje in izbiro po lastni presoji, ter 

produktivno raven, ki uči brati, pisati medijski jezik, tako, da se sami izkusijo v medijski 

produkciji. V predšolskem obdobju lahko vzgojiteljice razvijamo obe ravni, tako reflektivno 

kot produktivno, vendar otroci sami oblikujejo svoj način sporočanja in branja teh sporočil ter 

sodelujejo pri načrtovanju in izvedbi neke medijske vsebine (izdelava risanke, filma, knjige, 

stripa itd.). To pomeni (Gunter, McAleer, 1997), da so otroci sposobni razlikovati resničnost 

od fikcije, selekcionirati medijske vsebine, razumevati, spraševati, kritizirati pomen 

prezentiranega, prepoznavati pozitivne in negativne vplive medijev. 
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V tako širokem prostoru posredovalcev znanja (družina, mediji, informacijska tehnologija, 

šola) je razvijanje posameznikovega kritičnega odnosa do informacij bistvenega pomena za 

razvoj avtonomne osebnosti, ki vzpostavlja zdrave odnose do sveta in je v zavestni interakciji 

s kulturnim okoljem (Nedoh, 2004). Zato medijska pismenost ni novo področje in ne zajema 

le televizije – medijska pismenost je pismenost za informacijsko dobo. Wakounig (2000) 

meni, da je to sposobnost, ki se nanaša na uporabo vseh medijev in pomeni usposabljanje 

posameznika za znajdenje v svetu, ki ga mediji oblikujejo po svoje. Gre za uporabo starih in 

novih medijev, kajti tudi v času simboličnega vizualiziranja je sposobnost branja in pisanja 

podlaga za dojemanje in produkcijo novih medijev. Določeni mediji zahtevajo posebne 

sposobnosti za razumevanje in ravnanje z njimi. Pri tem moramo te sposobnosti diferencirati 

po starosti, kajti sposobnosti predšolskega otroka se bistveno razlikujejo od sposobnostih 

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

principe delovanja različnih medijev ter jih zavestno in z veseljem uporablja. To pomeni, da 

se medijev ne boji, da se zaveda njihove moči in da je sposobna svoje medijske izkušnje 

nadzirati (Lepičnik Vodopivec, 2005) oz. kot na kratko zapiše avtorica Nikolič (2004) se z 

medijsko pismenostjo otrok usposobi za komunikacijo z mediji. Vzgojitelji so tisti, ki morajo 

vedeti, kako novo tehnologijo približati otrokom, kako pred njih postaviti smiselne probleme, 

ki vključujejo uporabo medijev, kako otroke voditi skozi labirint novih tehnologij ter 

ovrednotiti prizadevnost otrok, izkoristiti ustvarjalne zmožnosti medijev in z njimi čustveno, 

socialno obogatiti vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu (Wechtersbach, 2003). Na kakšen način 

vzgojitelji in učitelji vključujejo medije v svoje delo, podrobno opišemo v petem poglavju 

magistrskega dela, kjer izpostavimo nekaj kriterijev oz. smernic, ki nas vodijo pri izbiri in 

vključevanju medijev v vzgojno-izobraževalni proces. 

 

5 MEDIJI IN VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES 
 

5.1 Opredelitev medijev v vzgojno-izobraževalnem procesu 

 

V prvem poglavju magistrskega dela govorimo o različnih interpretacijah koncepta medijska 

vzgoja ter izpostavimo razliko med množičnimi in učnimi mediji. Pojma si zato ne moremo 

lastiti samo na didaktičnem področju, ampak ga moramo, kakor jezik, deliti tudi z drugimi 

strokovnimi področji, na kar smo torej že opozorili in opisali različne opredelitve. Če se 

vprašamo o definiciji pojma, se moramo vprašati tudi o namembnosti oz. praktičnosti, deloma 
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tudi o načinu ravnanja. Ker pri vseh teh definicijah, ki smo jih navedli v prvem poglavju, 

težko najdemo neposredno povezavo s konkretnim vzgojno-izobraževalnim procesom in so 

vezane na najširša družbena dogajanja, moramo pojem medijska vzgoja natančno opredeliti z 

lastnostmi, ki so specifične za komunikacijo v vzgojno-izobraževalnem procesu. Didaktična 

opredelitev medijske vzgoje, ki se nanaša neposredno na sam proces, pravi, da je medijska 

vzgoja proces, v kateremu medij nastopi kot nosilec, posredovalec informacij v didaktičnih 

funkcijskih sklopih (Blažič, 1998). Dichanz in Kolb (1979) definirata medije kot pojem, ki 

nam pomeni nosilca znaka oz. informacije, a tudi sistem znakov oz. informacij, ki podpirajo 

in šele omogočajo komunikacijo med najmanj dvema partnerjema. 

 

V zadnjih dvajsetih letih se uveljavljajo mnoge novosti v organizaciji dela šol in pouka ter v 

strategiji podajanja učne snovi (Žnidaršič, 2004). Zato je ob tem pomembno, da jasno ločimo 

masovne, množične medije (časopis, radio, televizija) od učnih ali izobraževalnih medijev 

(prosojnica, zvočni trak, diapozitiv, učna knjiga). Učni mediji (Vinko, 2004) so postali ob 

učitelju, učencu, učnih ciljih, učni vsebini in še čem nepogrešljiv del učnega procesa. Ker 

človek sprejema informacije preko različnih kanalov, pisana paleta učnih medijev pripomore 

h kakovostnejšemu in celostnemu učenju. Pri vzgojno-izobraževalnem procesu je pomembno, 

da ne dajemo prednosti učnim medijem pred masovnimi ali obratno, temveč da je izbrani 

medij primeren z vidika razumljivosti, motiviranosti otrok, ponazoritve učne vsebine (Blažič, 

1998).  

 

Mediji predstavljajo vezni člen med človekom in informacijo, so sredstva povezovanja in 

posredovanja. Medij je v svoji temeljni konstelaciji razumljen kot vmesnik, torej kot nekakšna 

selektivna prepustna pregrada in se samopozicionira že kot stvar sama. Nima opravka s 

frekvenco, TV-studiem, valovi, kje bi se nekaj prenašalo (Bijuklič, 2009). Nosilci in 

posredovalci informacij (Vidmar, 2004) so v didaktičnih funkcijskih sklopih lahko personalni 

(učitelji, vzgojitelji) in nepersonalni mediji (tehnični proizvodi). Gre za sredstva, ki 

prevzemajo posredniško vlogo med človekom in informacijo. Procesu učenja zato 

predstavljajo nosilce in posrednike v komunikacijskem procesu, v procesu posredovanja, 

predelave in obdelave informacij (Kalin, 2004). Mediji so bistveni, kot poudarja avtorica 

Kornhauser (1998), za dvig kakovosti izobraževanja v številnih razmerah poučevanja in 

učenja. 

 



Petra Madronič 

Medijska vzgoja v vrtcu 

43 

V novejšem času prevzemajo mediji poleg posredovalne funkcije tudi kontrolno, evalvacijsko 

in organizacijsko. Evalvacijska funkcija (Polak, 2010) se odraža predvsem pri tem, da mediji 

nastopijo kot sredstvo za različne tehnike in pristope evalviranja, kot so pisne refleksije 

(dnevniški zapis, vodenje različnih dokumentacij), portfolija vzgojitelja, učitelja (računalnik, 

internet). Vendar ti nepersonalni mediji nikakor ne morejo nadomestiti vloge učitelja, kot 

personalnega medija, saj je pomemben organizator, posrednik v procesu učenja. Učitelj je 

vedno bil in ostaja pomemben dejavnik pouka, njegova aktivnost je ključnega pomena tudi 

znotraj družbe sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije. Sprememba je le v tem, 

da učitelj vse manj poučuje in vse bolj pripravlja pogoje, v katerih se učenci lahko učijo. 

Pomemben je v fazi postavljanja ciljev, izbire ustreznih medijev, priprave, organizacije in 

usmerjanja pouka. Ni dovolj le poznavanje medija, ampak sposobnost za učinkovito 

vključevanje posameznega medija v vzgojni proces in presoja, na kakšen način bo mogoče 

učinkovito realizirati zastavljene cilje (Kalin, 2004).  
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5.2  Vključevanje medijev v šolski izobraževalni proces  

 

Da lahko te cilje medijske vzgoje realizirajo učitelji pri pouku v šoli, je potrebno uporabo 

medijev nujno načrtovati in pri tem upoštevati proces ter značilnosti vsakega načrtovanja kot 

so ugotavljanje začetnega stanja (kje smo in koga imamo pred seboj), postavljanje vzgojno-

izobraževalnih ciljev (kaj bi radi dosegli in kam gremo), izbira ustreznih učnih vsebin, učnih 

oblik in metod ter učnih sredstev oz. medijev (kako bomo dosegli cilj). Načrtovanju sledi 

izvajanje, nato pa sprotna ter končna evalvacija doseženih ciljev in procesov. Na osnovi 

evalvacije začenjamo nov proces načrtovanja. 

 

Vključevaje medijev v vzgojno-izobraževalni proces zahteva upoštevaje znanih didaktičnih 

načel, kot so: (Strmčnik, 2001) načelo nazornosti, sistematičnosti, postopnosti, 

ekonomičnosti, učne aktivnosti učencev, problemske zasnovanosti pouka. Ta načela 

razumemo kot kriterije, napotila, smernice za ravnanje v nekih bolj subjektivnih ali bolj 

objektivnih odločitvenih situacijah. Če jih učitelj pravilno razume in upošteva, mu pomagajo, 

da učne procese ustrezno načrtuje, organizira in vodi, kajti: »učni proces je sestavljen iz 

organiziranega in planiranega prenašanja informacij otrokom, ki informacije sprejemajo, 

obdržijo v spominu oz. jih praktično uporabljajo« (Blažič, 1995, str. 121). Zaradi teh etap 

učnega procesa je pomemben tudi metodični vidik, in sicer kaj bomo uporabili kot sredstvo za 

motivacijo, doseganje pripravljenosti za učenje, izzivanje, prebujanje aktivnosti. Ravno 

mediji so lahko dobrodošlo sredstvo za motivacijo otrok, ko želimo z njimi nekaj raziskovati, 

spoznavati ali ustvarjati. 

 

Vendar pa sama dostopnost do učnih medijev še ne pomeni, da jih bo učitelj uspešno in 

učinkovito vključeval v svoje delo, kajti uporaba učnih medijev od njega zahteva, da usvoji 

znanje in spretnosti rokovanja z učnimi mediji, je motiviran za uporabo, da pozna uspešne 

primere uporabe, približa strategije uporabe otrokom, spremlja razvoj sodobnih učnih 

medijev, da priskrbi ustrezen didaktični material, ki ga uporabi v kombinaciji z učnimi mediji 

ter pozna nove oblike in metode učenja z učnimi mediji (Kovačič in Črčinovič Rozman, 

2008). Pomembno je, da učitelj v fazi izbora učnih medijev (Klander, 2004), temeljito 

razmisli o psiholoških značilnostih in predznanju otrok, učni snovi, ciljih, ki jih bo potrebno 

doseči, o aktivnostih, ki bodo narekovale oblike dela, o učnih metodah, ki bodo v medsebojni 

odvisnosti z izbranim medijem in hkrati učinkovito dopolnilo z vidika nazornosti, o 
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komunikaciji, ki jo bodo učne metode in mediji povzročili ter omogočili, in tako vplivali na 

vlogo učenca in učitelja. Tudi J. Kalin (2004) meni podobno, ko razmišlja o namenu 

vključevanja medijev ter o etapi učnega procesa, bodisi za motiviranje, pripravo učencev, 

obravnavo snovi, ponazarjanje, aktiviranje učencev, utrjevanje ali preverjanje. Izpostavlja šest 

osnovnih dejavnikov ustrezne izbire medijev pri pouku, in sicer poudarja namen oz. cilj 

pouka, ker so mediji v funkciji doseganja teh ciljev, ki so orientacijska oz. izhodiščna točka, 

okvir za izbor in strukturiranje medijev v procesu učenja, kar je hkrati drugi dejavnik izbora. 

Tretji pomemben dejavnik je učna vsebina oz. njena struktura, ki določa izbiro medijev. Ta 

naj ustreza določeni vsebini in omogoča sistematičnost podajanja snovi. Ostali trije dejavniki 

izbora so metode, učne oblike in različni pristopi. Kalin (prav tam) pravi, da je metodični 

vidik pomemben tudi z vidika etap učnega procesa: kaj bomo uporabili kot sredstvo za 

motivacijo, doseganje pripravljenosti za učenje ali za izzivanje ali prebujanje aktivnosti. 

Pomembno je, da znamo oceniti, kdaj bomo uporabili določen medij in ob katerih socialnih 

učnih oblikah (individualni, skupinski, delu v dvojicah ali pri frontalni učni obliki). Nekateri 

mediji v ospredje bolj postavljajo aktivnost učencev, drugi pa dejavnost učitelja, zato je 

pomembno, da glede na namen in učno metodo ustrezno izbiramo tudi medije. Uporaba in 

izbira medijev je odvisna tudi od socialnega, kulturnega okolja ter od neposrednih pogojev 

družbe, v kateri pouk poteka. Prav tako moramo pri izbiri medijev upoštevati sposobnosti 

otrok, njihov spol, starost, izkušnje, predznanje, tempo dela in napredovanja pri učenju. Poleg 

značilnost učencev pa so pomembne tudi značilnosti učitelja, ki mora imeti pozitiven odnos 

do medijev, izkušnje in usposobljenost. Pomembno je presojati tudi tehnične in didaktične 

možnosti – omejitve in prednosti določenega medija (prav tam).  

 

Vsi ti vidiki so med seboj prepleteni in soodvisni. Iz njih izhajajo določene pedagoške in 

didaktične posledice za uporabo pri pouku, zato je potrebno, da učitelji in učenci poznajo 

medije, so usposobljeni za ravnanje z njimi, poznajo bistvene značilnosti medijev ter njihov 

pomen in funkcije v procesu učenja. Štefanc (2003) govori o vidikih, ki vplivajo na izbor 

medijev v učnem procesu, in sicer so to vidik namembnosti (intencionalni vidik), kjer je medij 

pogojen z namenom, ciljem pouka ter vsebinsko-tematski vidik, kjer je izbor medija odvisen 

od strukture učne vsebine. Pri metodičnemu vidiku je, glede na učne metode, medij lahko 

sredstvo pomoči pri učenju ali poučevanju, sredstvo za samostojno učenje ali izvor 

informacij. Štefanc (2003) poudarja še sociokulturni vidik, pri katerem mora izbor medija 

varirati glede na socialno in kulturno okolje oz. neposredne pogoje družbe, v kateri pouk 
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poteka. Kot zadnjega navaja psihološki vidik, kjer moramo pri izboru medija slediti razvojnim 

značilnostim učencev. Na osnovi postavljenih vzgojno-izobraževalnih ciljev izberemo 

ustrezen medij, s katerim bomo te cilje najbolj učinkovito dosegli (Kalin, 2004).  

 

5.3  Vključevanje medijev v vzgojno-izobraževalni proces vrtca 

 

Otroci so v predšolskem obdobju občutljivi, dovzetni, hitro se učijo s posnemanjem, 

poistovetijo se z realnimi in imaginarnimi liki, zato je toliko bolj pomembno, da vzgojitelji 

otrokom pomagajo pravilno izbrati in oblikovati kritičen pristop do medijskih vsebin. Le ob 

upoštevanju njihovih sposobnosti, spretnosti in razvojne stopnje, lahko otroci razvijejo 

kompetence za sprejem, oblikovanje in uporabo informacij (Lepičnik Vodopivec, 2011). V 

tem se tudi odraža temeljna vloga vzgojitelja kot personalnega medija v vzgojno-

izobraževalnemu procesu. 

 

V vrtcu pa je treba pri uspešnem vključevanju medijev v neposredno delo z otroki večkrat 

upoštevati tudi željo otrok. Pogosto pa se zgodi, da se jim ob medijih čas ustavi, želijo si 

preživeti veliko časa ob njih in takrat mora v dogajanje poseči vzgojitelj. Otrokom naj 

argumentira, kdaj da in kdaj ne uporabljamo medijev pri življenju in delu v vrtcu 

(Wechtersbach, 2003). Vzgojitelji v vrtcu uporabljajo medije načrtno, sistematično ob sprotni 

refleksiji in evalvaciji dejavnosti. Vključujejo jih (Stritar in Usar, 2009) v strokovno delo kot 

pomoč za nazorno predstavitev tem, avtentično in sodelovalno učenje, motivacijo, vir 

informacij pri problemskem raziskovanju, kroniko dejavnosti, spremljanje razvoja otrok 

(opazovanje, zbiranje dokazil, reflektiranje). 

 

Za kakovostno vključevanje medijev v vzgojno-izobraževalno delo v vrtcu (Marjanovič 

Umek idr., 2002) je pomembno upoštevati procesno raven kazalnikov kakovostnega dela, ki 

zajema vzgojni proces v najširšem smislu, načrtovanje in izvajanje kurikula, socialne 

interakcije, igro, rutinske dejavnosti, vključevanje znanj o otrokovem razvoju v vzgojni 

proces. Otrokom omogočimo z vsakodnevnimi izbirami, načrti in odločitvami, da spoznavajo 

fizični svet, sami sebe in druge kot iznajdljive spoznavajoče posameznike. Ko se otroci 

odzivajo na te pobude, pridobivajo zaupanje sami vase in v druge. Izbiranje, načrtovanje, 

odločanje in izražanje, ki so povezana s temi veščinami oz. dejavnostmi, so temeljnega 

pomena za otrokov razvijajoči se občutek kompetentnosti in enakosti (Bahovec Dolar in 
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Golobič Bregar, 2004). Torej vključevanje medijev v vrtcu načrtujemo, izvajamo in 

evalviramo skupaj z otrokom, kajti s takšnim procesnim pristopom dela z otroki bomo tudi 

uspešno uresničili vse cilje medijske vzgoje, ki si jih bomo zastavili.  

 

Za spodbujanje smiselne uporabe medijev v vrtcu naj strokovni delavci izkoristijo znanja 

strokovnih delavk, ki že smiselno uporabljajo medijska sredstva, dopolnijo svoja znanja o 

uporabi le-teh za spodbujanje: ustvarjalnosti otroka, višjih ravni mišljenja, interakcij med 

otroki, raziskovalnega učenja otrok in za spremljanje otrokovega napredka. Pridobivajo 

dodatna znanja za uporabo različnih vrst medijev pri pripravah in evalvaciji VIZ dela, 

sodelovanju s starši, predstavitev svojega dela in vrtca drugim ter sodelovanja z drugimi 

institucijami. Vodstveni delavci naj konstantno spremljajo in evalvirajo uporabo medijev pri 

delu v vrtcu (Stritar, Usar, Sivec, Bah Berglez, Zore, Fras Berro, 2012) . 

 

Glede na to, da mediji zavzemajo središčno vlogo v sodobni družbi in so tudi pomemben 

dejavnik socializacije otrok, je zelo pomembno, kako in katere medije bomo vključili v 

življenje in delo vrtca. Kot smo že ugotovili iz Kurikula, imajo namreč pomembno vlogo v 

vzgojno-izobraževalnem procesu in naloga vzgojitelja je, da otroku nudi dejavnosti, ki bodo 

omogočale razvoj medijske kompetence otroka (Erjavec in Volčič, 1999). Da lahko to 

otrokom omogočimo, moramo tudi vzgojiteljice strokovno presoditi, kaj, kdaj, kako in kakšna 

naj bo vloga odraslega pri medijski vzgoji. Ozaveščanje procesov vodi do drugačnega 

ravnanja in prispeva k večji kompetentnosti (informacije, nova znanja, izkušnje, odnos, 

stališča, drža, odgovornost). Pri tem pa imajo veliko vlogo subjektivne teorije vzgojiteljic. Ko 

razmišljamo o kriterijih izbire medijskih vsebin, moramo poznati ekonomski (kakšen je 

ekonomski medijski sistem in kdo so lastniki medijskih institucij) in pravno-zakonodajni 

okvir (kateri zakoni regulirajo delovanje množičnih občil). Poznati moramo politično 

razsežnost (kakšen je politični sistem države) in organizacijsko shemo (kdo uravnava 

medijsko delovanje, kako so mediji organizirani). Pomembna je tudi tehnična zmožnost - 

kakšna je narava posameznega medijskega občila in njegovih produkcijskih sredstev. Ne 

moremo mimo ustvarjalno-estetske ravni, ki uravnava izbiro kadrov, fotografskih izrezov, 

glasbene opreme, besedil itd. (Košir in Ranfl, 1996). 

Ko vključujemo medije v vzgojno-izobraževalni proces v vrtcu, si zastavimo cilje (Kurikul, 

1999) in iz njih izpeljana načela Kurikula za vrtce, s katerimi zastavljene cilje s področja 

jezika, družbe in umetnosti, posredno torej področja medijske vzgoje, ki je zastopana na teh 
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področjih. Uresničujemo načela: demokratičnost in pluralizem (zajema različne metode dela z 

otroki); načelo avtonomnosti in strokovne odgovornosti strokovnih delavcev v vrtcu (izbira 

vsebin in metod posameznega področja, mora biti vzgojiteljem in pomočnikom omogočena s 

pestro ponudbo vsebin); načelo omogočanja izbire in drugačnosti (omogoča otrokom izbirati 

med vsebinami in dejavnostmi glede na njihove želje, interese, sposobnosti); načelo 

spoštovanja zasebnosti in intimnosti (organizacija časa, prostora, dejavnosti, ki otrokom 

omogočajo odmik od rutine); načelo uravnoteženosti (med razvojnimi značilnostmi otroka in 

kurikulom); načelo enakih možnosti (omogočanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj 

vsakega otroka); načelo razvojno-procesnega pristopa (cilj učenja je sam proces in ne pravilni 

odgovori, temveč razvijanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja); 

načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja 

(omogočanje in spodbujanje rabe jezika v različnih funkcijah); načelo kritičnega vrednotenja 

(na ravni načrtovanja posameznih področij dejavnosti v vrtcu, vsebin, metod dela). Bistvo 

procesnega načrtovanja in izvajanja dejavnosti v vrtcu ni le v namenjanju pozornosti 

kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa in aktivni vlogi otrok v njem, temveč 

dovoljevanju, prožnosti in sprotnemu prilagajanju izvedbe programa (Kroflič, 2002). To 

pomeni, da morajo biti pri načrtovanju medijske vzgoje v vrtcu vzgojiteljice pozorne na 

razvojne značilnosti otrok skupine, da s primerno izbranimi vsebinami in dejavnostmi 

omogočajo otrokom miselne izzive in reševanje problemov ter možnosti za vključevanje 

pobud, ki jih posredujejo otroci in so odraz njihove notranje motivacije in domiselnosti (prav 

tam).  

 

Avtor Danilović (2004) pravi, da vključevanje medijev v vzgojno-izobraževalni proces 

omogoči ustvarjanje takšnega intelektualnega okolja za učenje, kjer otroci pridobijo vse 

relevantne informacije na hiter (za tisti trenutek pomemben) način, da bi lažje razumeli in 

usvojili neko učno gradivo. S pomočjo različnih vrst medijev se otroci izkustveno učijo in 

raznoliko utrjujejo svoja spoznanja. Smiselna uporaba medijev v vrtcu spodbuja izkustveno 

učenje otrok, ker omogoča raziskovanje, motivira k dejavnostim, utrjevanju, nadgrajevanju, 

spodbuja višje ravni otrokovega mišljenja (sklepanje, predvidevanje, sintezo), spodbuja 

verbalizacijo, ustvarjalnost, iterakcijo z odraslimi in otroki, omogoča reflektiranje in 

evalviranje dogajanja (Stritar in Usar, 2009). Z mediji vzgojitelji obogatimo izkustveno 

učenje v vrtcu. Izkustveno učenje je povezovanje teorije in prakse, izkustveno spoznavanje 

resničnosti in konkretna akcija, ne glede na starost udeležencev, saj se metode izkustvenega 
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učenja uporabljajo od vrtca do univerze in izobraževanja odraslih (Marentič-Požarnik, 2000). 

Osnovna ideja izkustvenega učenja je, da se posameznik najbolje nauči stvari, če jih sam 

preizkuša in je dejansko aktiven. Izkustveno učenje lahko opišemo kot proces refleksije 

posameznikove izkušnje, na podlagi katere nastane nov pogled in novo znanje (Grmek, 

Čagran in Sadek, 2009). 

 

Bistvo vseh teh vidikov in nasvetov je, da morajo vzgojitelj znati presojati o vlogi in 

primernosti medija v konkretni situaciji pri učenju in raziskovanju. Potrebno je, da medije 

poznajo in jih znajo pravilno uporabljati. Kriteriji, po katerih vzgojitelji presojajo o 

primernosti medijske vsebine, morajo biti v skladu z razvojnimi značilnostmi in potrebami 

ciljne skupine gledalcev, prepoznavni okvir, ki nudi varnost, junaki, ki omogočajo 

identifikacijo, zgodbe, v katerih otroci prepoznavajo vsakodnevno življenje, poučni elementi 

ter elementi otroškega humorja (Peštaj, 2012). 

 

Vidmar (2004) izpostavlja kot pomemben vidik izbora še posodabljanje šol in vrtcev s 

sodobno izobraževalno tehnologijo, kajti mnoge šole nimajo teh možnosti. Zaradi finančnih 

ovir organizirana, sistematična izobraževanja učiteljev na temo množičnih in učnih medijev 

odpadejo. Tudi Lepičnik Vodopivec (2011) poudarja, da je potrebno zagotoviti tehnično 

opremo v vrtcu, saj se je, zaradi vse večjega pomena izvajanja in vključevanja medijev v 

vzgojno-izobraževalni proces, vzdrževanja opreme ob povečanju množičnih medijev v 

vsakdanjem življenju ter spodbujanju razvoja medijske pismenosti, to povpraševanje tudi v 

vrtcih močno povečalo. Nanaša se na video in računalniško opremo, ustrezne standarde in 

normative. Ti so že bili vzpostavljeni v slovenskih šolah, toda v vrtcih je oprema bolj redka in 

pogosto povezana z znanjem in s spretnostmi posameznih vzgojiteljev. Zato je zelo 

pomembno izobraževanje ali usposabljanje le-teh, da postanejo čim bolj medijsko 

kompetentni, tako da lahko vključujejo medije in informacijsko tehnologijo neposredno pri 

delu v vrtcu (z otroki in s starši) za učenje o medijih in z mediji (za namene spremljanja 

razvoja otrok, za obveščanje staršev o otrokovem razvoju, pri načrtovanju nadaljnjih ukrepov 

v vzgojno-izobraževalnem procesu). Ključna razlika pri vključevanju medijev v vrtec in šolo 

je torej v procesni naravnanosti vzgojnega dela v vrtcu ob neposredni participaciji otrok, 

medtem ko je v šoli bolj pomembna končna realizacija ciljev in obravnava same učne snovi 

povezane s temo mediji. 
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Skozi pregled literature o medijski vzgoji opažamo, da se le-ta v večji meri navezuje na 

izobraževanje v osnovni šoli in zelo malo na stopnjo predšolske vzgoje. Zato namenjamo 

celotno šesto poglavje magistrskega dela medijski vzgoji v vrtcu in poskušamo s pomočjo 

nacionalnega dokumenta Kurikula za vrtce (1999) in knjige Otrok v vrtcu: priročnik h 

kurikulu za vrtce, opisati in izpostaviti zastopanost medijske vzgoje v predšolskem obdobju in 

seveda s tem tudi v Kurikulu za vrtce. 

 

6 IZVAJANJE MEDIJSKE VZGOJE V VRTCU 
 

6.1  Usposobljenost vzgojiteljic za izvajanje medijske vzgoje v vrtcu 

 

V tem poglavju bomo v nadaljevanju zapisa, ko govorimo o vzgojiteljicah in vzgojiteljih, 

uporabljali samo žensko obliko samostalnika, torej vzgojiteljica, ker je v Slovenskem 

statističnem letopisu (Jablanovič, Ložar, in Tuš, 2007) zapisano, da je v Sloveniji v vrtcih 

zaposlenih kar 95 % vzgojiteljic in 5 % vzgojiteljev in je ženska oblika poimenovanja 

zastopana v večini. 

 

Kot smo že zapisali v uvodu magistrskega dela, opažamo, da otroci prinašajo medijske 

vsebine v vrtec in vzgojiteljice participativno upoštevamo želje otrok kot soustvarjalce v 

vzgojnem procesu. Mediji postajajo pri vzgoji vse pomembnejši, stopili so ob bok staršem, 

vrtcu, šoli in postali pomemben vir znanja. Otroci prinašajo v vrtec svoje medijske izkušnje in 

o njih komunicirajo z vrstniki in odraslimi. Zato se vzgoji o medijih v vrtcih ne da izogniti, 

tako pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki kot pri stikih s starši. Pri tem so vzgojiteljice v 

dvojni vlogi. Kot medijski porabniki pridobivajo svoje medijske navade in vzorce vedenja, 

zato morajo razvijati svoje medijske sposobnosti kot državljani in zasebniki, da bi znali 

odgovorno, samozavestno in ustvarjalno usmerjati vplive medijev. 

 

Vzgojiteljice, odgovorne za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, bi morale spoznavati 

pedagoške in didaktične vidike medijske vzgoje in jih vključevati v svoje delo (Lepičnik 

Vodopivec, 2005). Realizacija le-tega je v veliki meri odvisna od usposobljenosti vzgojiteljice 

za kreativno vključevanje medijev v vzgojno-izobraževalni proces. Blomeke (2003) meni, da 

bi morala biti usposobljenost vzgojiteljic petdelna oz. kot pravi avtor, so to medijske veščine, 

ki bi morale zajemati medijsko-didaktično usposobljenost, ki jo avtor navede kot 



Petra Madronič 

Medijska vzgoja v vrtcu 

51 

najpomembnejšo in vključuje uporabo medijev in informacijske tehnologije v vzgojno-

izobraževalnem procesu in pri lastnem izobraževanju. Medijsko-vzgojna usposobljenost 

zajema uvedbo medijske tematike v vzgojno-izobraževalno delo, z upoštevanjem pedagoških 

zakonitosti. Medijsko-socializacijska usposobljenost obsega konstruktivno vrednotenje 

medijskih dosežkov otrok, raziskovalno-pedagoška medijska usposobljenost vključuje 

uvajanje inovativnih učnih metod s pomočjo medijev, osebna medijska usposobljenost, ki jo 

potrebujemo vsi državljani, obsega sposobnost lastnega, strokovnega, ustvarjalnega in 

družbeno odgovornega upravljanja v kontekstu medijskih vsebin in tehnologij. 

 

Takšno razumevanje izobraževanja in razvijanja medijskih spretnosti pri vzgojiteljicah 

premaga osrednjo točko kritike in medijsko-pedagoške koncepte v preteklosti in s tem dobi 

prizvok medijska vzgoja in ne samo medijska znanost (prav tam). Glede na to Blomeke meni 

(2003), da medijsko usposabljanje posameznika v družbi traja vse življenje, zato poudarja 

pomen permanentnega izobraževanja vzgojiteljic za medijsko vzgojo. To zajema 

usposabljanje v dveh fazah, in sicer v obliki splošnega znanja (npr. znanstvena načela 

medijske vzgoje in izobraževanja na tem področju) ter v obliki pridobivanja spretnosti za 

pragmatično uporabo medijev (torej povezovanje teoretičnih znanj s praktično uporabo 

medijev). Poudarja pomen medijske samovzgoje, razumevanje sebe kot vzgojiteljice in 

medijskega uporabnika, razumevanje drugih in lastnih družbenih vlog v povezavi z mediji, 

lastne omejitve ter zastavljanje cilja lastne medijske usposobljenosti. Blomeke (2003) 

poudarja pomen vključevanja medijske vzgoje kot obveznega predmeta v vzgojno-

izobraževalni proces, kar je redka praksa po šolah. Najpogosteje so te vsebine dostopne v 

obliki izbirnih predmetov, kar posredno omogoči vzgojiteljicam in učiteljem stalno strokovno 

izpopolnjevanje v obliki študijskih srečanj, seminarjev in delavnic. Pomembno je tudi 

zadostno število strokovnjakov, ki na zanimiv in kreativen način posredujejo znanja in 

izkušnje na vzgojiteljice ter kurikul. Ta naj bi spodbujal kognitivne sposobnosti vzgojiteljic in 

otrok na tem področju, kajti profesionalna rast vzgojiteljic je vseživljenjski proces, ki se začne 

z dodiplomskim izobraževanjem in nadaljuje skozi celotno poklicno pot. Vključuje nenehno 

učenje in stalno pridobivanje novih kompetenc. Spremembe na področju vzgoje in 

izobraževanja, splošni družbeni trendi in individualne potrebe narekujejo zaposlenim v vzgoji 

in izobraževanju, da se nenehno izobražujejo in usposabljajo ter dopolnjujejo, razširjajo in 

poglabljajo svoje znanje (Valenčič Zuljan, 2001). Velikokrat dobra volja, izkušnja in intuicija 

niso dovolj, potrebno je novo znanje, ki vzgojiteljicam omogoča spoznavanje medijev za 
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lastno rabo in za prenos spoznanj na otroke. Zato se strokovne delavke v vrtcih želijo 

kontinuirano izobraževati preko oblik stalnega strokovnega izpopolnjevanja, ki naj bi bilo 

organizirano v vrtcu in bi izhajalo iz potreb dela ter strokovnih delavk (Marjanovič Umek, 

Fekonja in Bajc, 2005). 

 

V nadaljevanju magistrskega dela zato podrobneje razložimo zastopanost medijske vzgoje v 

nacionalnem dokumentu Kurikulu za vrtce, ki je izhodišče za načrtovanje, izvajanje in 

evalviranje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu in s tem tudi osnova za kakovosten prenos 

znanj in spoznanj s področja medijske vzgoje v vrtcu. 

 

6.2  Dejavnosti medijske vzgoje v Kurikulu za vrtce 

 

Kurikul za vrtce je dokument, ki je namenjen vzgojiteljem in drugim strokovnim delavcem v 

vrtcu in je podlaga za strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 8). Odprt in procesno naravnan kurikul zagotavlja večjo stopnjo strokovne 

avtonomije, obenem pa nalaga večjo strokovno odgovornost za načrtovanje in izvedbo 

programskih dejavnosti vrtca (Forjanič, 2012). Vključuje dejavnosti, ki jih razvrščamo v 

naslednja področja: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika. Medijska vzgoja je 

zastopana na treh področjih Kurikula za vrtce, in sicer na področju jezika, umetnosti in 

družbe. Torej v Kurikulu medijska vzgoja ni konceptualno zastavljena, tako kot je v osnovni 

šoli v obliki izbirnega predmeta.  

 

Ključni razlog za to je v razliki med kurikulom in učnim načrtom oz. programom v prenosu 

poudarka z vsebin in s smotrov na cilje. Pri učnem programu je bolj poudarek na vsebini, 

snovi (obseg, zaporedje, poglobljenost obravnave) in splošnih smotrih, ki naj bi jih uresničili s 

pravilno izbiro in obravnavo vsebine. Pri kurikulu pa je večji poudarek na ciljih, ki naj bi jih 

dosegli (Dolar Bahovec in Kodelja, 1996). Pojem kurikul v vrtcu je vpeljan zato, ker je širši 

in celovitejši od pojma program in s seboj nosi premik od tradicionalnega poudarka na 

vsebinah k poudarku na sam proces predšolske vzgoje, na celoto interakcij in izkušenj, iz 

katerih se otrok v vrtcu uči (Dolar Bahovec in Bregar Golobič, 2004).  

 

V Kurikulu za vrtce lahko hitro prepoznamo zastopanost medijske vzgoje na področju jezika, 

in sicer tako, da smo pozorni na cilje. Eden od njih se glasi, da: »doživlja in spoznava 
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verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov« (Kurikulum za vrtce, 

1999, str. 33). Ta cilj vzgojiteljice realizirajo z izvajanjem dejavnosti tako, da otroci od 

tretjega do šestega leta poslušajo pravljice, zgodbice, uganke, pesmice. Te vsebine doživljajo 

preko različnih medijev (avdio, video), obiščejo gledališko predstavo (igrano in lutkovno), 

ogledajo si filmsko predstavo, gledajo risanke, obiskujejo splošno knjižnico. Poslušajo 

odrasle in ostale otroke, poslušajo avdio in gledajo video gradivo z raznovrstnimi literarnimi 

besedili iz aktualne otroške literature ter samostojno ustvarjajo strip, knjigo (Kurikulum za 

vrtce, 1999).  

Na področju umetnosti lahko najdemo cilje, ki se navezujejo na medijsko vzgojo, in sicer 

otroci razvijajo sposobnost izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih (plesnem, 

dramskem, likovnem, glasbenem, filmskem) ter doživljajo in spoznavajo komunikacijo z in o 

likovnih, glasbenih, plesnih, dramskih, filmskih in televizijskih delih. Dejavnosti, s katerimi 

vzgojiteljice te cilje s področja umetnosti realizirajo, so opredeljene v okviru avdio-vizuelnih 

medijskih dejavnosti. V prvem starostnem obdobju opazujejo in komentirajo kalejdoskop ter 

izbrane fotografije, otroške filme, TV-oddaje, video sekvence in se z risbo odzivajo nanje, 

opazujejo, sodelujejo z odraslimi pri fotografiranju in video snemanju. V drugem starostnem 

obdobju naj otroci spoznavajo filme, gledajo filmske in video projekcije na ekranu in v kinu, 

gledajo animirani, igrani dokumentarni film, filme posnamejo sami, s starši ali z vzgojitelji, 

spoznavajo CD, uporabljajo multimedijske CD, seznanjajo se z ustreznimi igranimi in 

vzgojno-izobraževalnimi programi, pa tudi televizijskimi programi za otroke in odrasle. 

Otroci naj opazujejo, snemajo, spoznavajo, fotografirajo, prepoznavajo, komentirajo, 

uporabljajo medije, kajti s tem oblikujejo svoje prve izkušnje o medijih, z mediji, za medije in 

se medijsko opismenjujejo. 

Cilje medijske vzgoje v kurikulu, lahko poiščemo še na področju družbe. Otroci imajo 

možnost kritičnega vrednotenja komercialnih vplivov, modnih trendov in se seznanjajo z 

možnostmi kritičnega vedenja, z različnimi načini komuniciranja in prenosa informacij ter 

komuniciranja s pomočjo računalnika. Med dejavnosti pa kurikul uvršča »možnost 

sodelovanja v pogovorih o predsodkih, stereotipih, modnih trendih, reklamah« (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 51). Kurikul pomeni strokovno podlago za delo v vrtcih, vendar je za 

doseganje ustrezne ravni kakovosti predšolske vzgoje enako pomembna izpeljava v praksi oz. 

izvedbeni kurikul. Predlagane vsebine in dejavnosti predstavljajo načine uresničevanja ciljev, 

vzgojitelj je pa tisti, ki po strokovni presoji odloča. O tem, kako in kaj odloča vzgojitelj pri 

načrtovanju in izvajanju medijskih vsebin, spregovorimo v nadaljevanju magistrskega dela. 
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6.3  Načrtovanje medijske vzgoje v vrtcu 

 

Uporabo medijev v vrtcu je nujno potrebno načrtovati in pri tem upoštevati proces ter 

značilnosti vsakega načrtovanja. Načrtovanje je potrebno iz več vidikov (Zore, 2008), in sicer 

zaradi zakonskih predpisov (Zakon o vrtcih – 22. in 44. člen, Pravilnik o dokumentaciji – 6. 

člen); zaradi potreb vzgojno-varstvenega zavoda (letno načrtovanje – letni načrt vrtca, 

oddelka, vsebinske priprave za določeno časovno obdobje, vodenje dnevnika, evidence 

prisotnosti otrok); zaradi kurikula (predvideva, da so starši kot odgovorni skrbniki otroka 

seznanjeni z vsebinami, metodami dela v vrtcu, saj se glede na to odločijo, v kateri vrtec oz. 

program bodo otroka vključili). Osnova za načrtovanje dela v vrtcu je Kurikul za vrtce, saj 

vsebuje načela in cilje predšolske vzgoje, ki jih uresničujemo z načrtovanimi dejavnostmi. Ob 

tem se moramo zavedati, da je vsak šolski sistem in vzgojno-izobraževalni program del 

prostora in časa, da je pod vplivom ideoloških in socialnopolitičnih razsežnosti, ki izhajajo iz 

prevladujočega pojmovanja znanja in učenja, narave človeka kot posameznika, človeške 

družbe in namena izobraževanja (Grmek, 2009). Pri načrtovanju moramo zato strokovni 

delavci vrtca izhajati iz pristopa oz. strategije načrtovanja, strukturnih elementov kurikula in 

implementacije kurikula v vzgojno-izobraževalno prakso. Če izhajamo iz strategij načrtovanja 

kurikula, moramo ob tem upoštevati cilje, vsebino (v našem primeru so to mediji) metode in 

evalvacijo (prav tam). Enako je pri načrtovanju medijske vzgoje v vrtcu. Strokovni delavci se 

najprej lotimo zgoraj omenjenih strategij načrtovanja. 

 

Ob tem ločimo vsebinske vidike kurikula, ki se dotikajo vprašanj kot so: kaj, čemu in kako 

naj bi se otroci učili, ter procesne vidike, ki se ukvarjajo s tem kdo, kdaj in kako načrtuje, 

izvaja, vrednoti in spreminja vzgojno-izobraževalni program. V nadaljevanju poglavja o 

načrtovanju bom bolj natančno opredelila procesne vidike. Kurikul za vrtce (1999) v načelu 

timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter nadaljnjega izobraževanja opredeljuje 

timsko načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje v oddelku, med oddelki in v vrtcu, z 

drugimi vrtci ter drugimi vzgojno-izobraževalnimi, strokovnimi institucijami. Za kakovostno 

delo je pomembno, da pri načrtovanju dela v vrtcu sodelujeta obe strokovni delavki, kajti: 

»vzgojiteljica in njena pomočnica sta enakovredni partnerici v izvajanju celotnega kurikula in 

je pomočnica vzgojiteljice za to tudi strokovno usposobljena« (Muškatevc, 2006, str. 55). 

Timsko načrtovanje in izvajanje predšolske vzgoje med oddelki in v vrtcu je utečena oblika 

timskega dela. Z odpiranjem igralnic oz. oddelkov se je začelo med vzgojiteljicami oddelkov 
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oz. igralnic povezovanje in sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju posameznih dejavnosti in 

s tem tudi timsko delo med njimi (Lepičnik Vodopivec, 2006). Timsko delo strokovnih 

delavcev v oddelku vrtca vključuje timsko načrtovanje, izvajanje dejavnosti in evalvacijo 

dela, v okviru katerih pedagoški in drugi strokovni delavci proces dela in izvajanje dejavnosti 

skrbno spremljajo, dokumentirajo ter načrtno pisno reflektirajo. Tim se v oddelku vrtca 

oblikuje na temelju pozitivne soodvisnosti, in sicer z namenom oblikovanja in doseganja 

skupnih ciljev, ki jih vsak posamezni strokovni delavec v oddelku ne bi mogel dosegati 

(Polak, 2009). Ali procesni vidik načrtovanja vključuje samo strokovne delavce (delo v 

tandemu, timsko delo) ali tudi otroke v oddelku, podrobneje razložimo v nadaljevanju 

poglavja o načrtovanju medijske vzgoje v vrtcu. 

 

Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice morata izvedbeni program načrtovati še posebej 

pazljivo, kajti otrok se še vedno uči po svojem programu, hkrati pa že lahko do neke mere 

sprejema program vzgojiteljice. Batistič Zorec (2002) trdi, da se predšolski otrok uči v 

tolikšni meri, v kolikšni je program vzgojiteljice postal njegov program, kar je ena najtežjih 

nalog pedagogov. Da postane program vzgojiteljice tudi program otrok, opisuje osnovni 

model učenja v High/Scope kurikulu, ki je “planiraj – naredi – oceni”. Omenjeni proces 

vsebuje načrtovanje, delo – igro in druge dejavnosti ter pregled in oceno dejavnosti. Otroci so 

aktivno udeleženi že pri načrtovanju dejavnosti. V času dejavnosti sledijo namenskemu 

zaporedju dogajanj, ki so jih načrtovali, novim idejam in načrtom, ki izvirajo iz njihove igre, 

rešujejo probleme ter gradijo svoje znanje na osnovi ključnih izkušenj. Pri tem jih odrasli 

opazujejo, podpirajo in se učijo iz njihove igre. Ob zaključku dejavnosti otroci predstavijo 

svoje izkušnje in odkritja, opišejo svoje izdelke, o njih diskutirajo, primerjajo načrte z 

rezultati (Kroflič, 1999). Ravno to je pomemben koncept za otroke in učitelje, in to ne le 

zaradi možnosti refleksije na podlagi analize otrokovih teorij in dejavnosti, ampak tudi kot 

metodološka procedura, ki jo morajo osvojiti učitelji, sodelujoči v timu« (Rinaldi, 2006, v 

Kroflič, 2010).  

  

Vzgojiteljevo načrtovanje dela v vrtcu temelji na teoretičnih predpostavkah o razvojnih 

značilnostih otrok, posebnostih učenja v različnih starostnih obdobjih in značilnostih okolja. 

Kroflič (1999) meni, da je procesni pristop k načrtovanju najbolj primeren za predšolsko 

vzgojo in izobraževanje, saj ciljev ne zastavimo v obliki idealne podobe, temveč so zasnovani 

v obliki načela postopnosti in sistematičnosti. Ob vsem tem pa seveda samo izvajanje 



Petra Madronič 

Medijska vzgoja v vrtcu 

56 

načrtovanih dejavnosti v vrtcu vzgojitelju omogoča prilagodljivost znotraj organizacije v času 

in prostoru, vsebinah, metodah, oblikah vzgojno-izobraževalnega dela in izobraževanja. To 

pomeni, da vzgojitelj sledi tudi razvoju otrok, analizira njihove postopke in ocenjuje dosežene 

rezultate (Batistič Zorec in Hočevar, 2012). Proces načrtovanja poudarja pomen kakovosti 

interakcij in odnosov med otroki in odraslimi v vrtcih. Strokovni delavci lahko uporabijo 

globalne, konkretne cilje ter primere dejavnosti kot okvir svojega dela, v katerem lahko 

samostojno izberejo cilje, vsebine, metode in oblike pedagoškega dela. 

 

Da bi odrasli lahko prenašali svoje medijsko znanje, izkušnje in vrednote na otroke, bi se 

morali najprej zazreti vase in kritično ovrednotiti (Lepičnik Vodopivec, 2005), kaj vedo o 

medijih, ali jih znajo uporabljati, kako s svojimi stališči, vzorci vedenja in vrednotami 

vplivajo na otroka, predvsem pa, kaj morajo o medijih še spoznati in kako spremeniti svoje 

navade, da bodo prispevali k vzgoji otrok v ozaveščene medijske uporabnike in da jim bodo 

pri tem za zgled. Vzgojitelj je tisti, ki s svojo profesionalno usposobljenostjo in 

avtonomnostjo presodi, kaj, kdaj in kako jih bo vključil v vzgojno-izobraževalni proces. Ob 

tem se bo zavedal prednosti in slabosti posameznega medija ter s svojim načrtovanjem in 

izvajanjem dejavnosti skušal premostiti določene slabosti. Temu sledi izvajanje dejavnosti in 

sprotna, končna evalvacija doseženih ciljev in procesov. Na osnovi evalvacije začenjamo nov 

proces načrtovanja (Kalin, 2004). Evalvacija se zavzema, pravi avtorica Batistič Zorec (2006), 

za umik od pozitivizma, pri katerem gre za odgovorno oblikovanje sodb, ki se ne skrivajo za 

statistično objektivnostjo. Dokumentiranje in evalvacija omogočata, da prevzamemo 

odgovornost za svoje mnenje in odločitve, ki jih sprejemamo v sodelovanju z drugimi. V 

primerjavi s preteklostjo danes večina profesionalnih delavcev redno evalvira svoje vzgojno-

izobraževalno delo (Batistič Zorec in Hočevar, 2012). 

 

V vrtcu, kjer mora biti temeljno delo skrbno načrtovano, refleksirano in evalvirano, velikokrat 

razmišljamo, da dogovorjen in zapisan sistem načrtovanja in evalviranja dela pogojuje tudi 

kakovosten razvoj. Turnšek (1997) kakovost definira kot zagotavljanje dobre prakse, ki 

vključuje opredeljevanje kakovosti, evalvacijo oz. ocenjevanje kakovosti in spreminjanje 

prakse, ki ji znova sledi evalvacija. Vogrinc (2008) opredeli evalvacijo kot proces določanja, 

v kolikšni meri so uresničeni postavljeni cilji. Pri ciljih pa gre običajno za to, da pride do 

nekih zaželenih sprememb v vedenjskih vzorcih otrok. Namen evalvacije je izboljšati proces 
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načrtovanja in izvajanja individualnega pedagoškega in timskega dela, predvsem pa 

napredovati v profesionalnem razvoju (Polak, 2010). 

 

Pri evalvaciji vzgojnega dela je včasih težko biti dovolj objektiven. Objektivnost lahko 

povečamo tako, da v proces evalviranja vključimo čim več raznolikih informacij in 

medsebojnega sodelovanja, torej v tandemih in timih. Tudi pri sami evalvaciji si vzgojiteljice 

lahko pomagamo z mediji, in sicer z dokumentarnim gradivom, kot so fotografije 

izvedbenega kurikula, zapisi, videoposnetki in izdelki otrok. V vlogi kritičnih prijateljev 

izmenjavamo mnenja, ideje, dileme, predlagamo rešitve in izboljšave. Vsa nova spoznanja 

uporabimo pri načrtovanju in izvajanju nove teme (Batistič Zorec, 2003). Tudi sami se 

nagibamo k tedenskemu samoevalviranju lastne prakse kot izhodišča za bolj kakovostno delo, 

kajti evalvacija nas informira o tem, kaj počnemo, kaj to za nas pomeni, kako smo postali 

takšni in kako bi delali drugače. Pomaga razjasniti občutja, najti povezavo med ravnanjem, 

okoliščinami in na takšen način tudi predstavlja »motor« profesionalnega razvoja. 

 

Zagotovo analiza dela prispeva h kakovostnejšemu načrtovanju in ustrezni izbiri vsebin, ki so 

usklajene z otrokovimi razvojnimi in individualnimi potrebami in omogočajo optimalen 

razvoj otrokovih sposobnosti (Forjanič, 2012).  

 

Načrtovanje in izvajanje medijske vzgoje v vrtcu otrokom omogoča pridobivanje lastne 

kulturne izkušnje, razvoj kritične zavesti in možnosti za ustvarjalno izražanje (Balzagette, 

2010). Pa ne samo to. Kot smo že zgoraj navedli, je načrtovanje medijske vzgoje vse 

pomembnejši segment pojmovanja kakovostnega dela v vrtcu. Da preverimo, ali je naše 

pedagoško delo (tudi s področja medijske vzgoje) resnično kakovostno, lahko uporabimo 

kazalce kakovosti. Izdelali so jih naši strokovnjaki (Marjanovič, Fekonja, Kavčič, Poljanšek, 

2002), in sicer na podlagi že oblikovanih modelov in pristopov za ugotavljanje kakovosti v 

vrtcih v drugih državah ter v povezavi z raziskavami, ki se podrobneje ukvarjajo s 

posameznimi kazalci kakovosti v povezavi z dejavniki razvoja, razvojem in učenjem 

predšolskih otrok ob upoštevanjih sistemske ter vsebinske rešitve v slovenskih vrtcih.  

 

Oblikovane so tri ravni kakovosti, znotraj teh pa so definirana ožja vsebinska področja in 

kazalci kakovosti, in sicer strukturna raven (opisuje objektivne pogoje in možnosti, v katerih 

poteka predšolska vzgoja v vrtcih), posredna raven (se nanaša na subjektivne pogoje in 
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možnosti, v katerih poteka predšolska vzgoja) ter procesna raven, ki opisuje vzgojni proces v 

najširšem smislu (prav tam).  

 

Procesna raven je pomembna tudi za načrtovanje medijske vzgoje, ker se posredno navezuje 

na načrtovanje in izvajanje medijske vzgoje v vrtcu. Načrtovanje je osnova za premišljeno, 

uravnoteženo in sistematično vzgojno-izobraževalno pedagoško delo. Načrtovanje služi ciljno 

usmerjenim dejavnostim, ki jih odrasli pripravijo otrokom na osnovi poznavanja njihovih 

razvojnih sposobnosti. 

 

Glede na vse, kar smo izpostavili in opisali o načrtovanju medijske vzgoje v vrtcu s pomočjo 

strokovne literature, lahko zaključimo šesto poglavje magistrskega dela z odgovorom na 

ključni raziskovalni problem, ki si ga zastavim v uvodu dela. To je, da je medijsko vzgojo 

potrebno skrbno načrtovati, zaradi opore vzgojitelju pri delu, zagotavljanja raznovrstnosti in 

uravnoteženosti dejavnosti, kar je predpogoj za evalvacijo, analizo, vrednotenje. Delo brez 

načrtovanja postane rutina (Zore, 2008), zgolj improvizacija za razliko od načrtovanja, ki vodi 

v razmišljanje in delo ob upoštevanju načel. Načrtovanje nudi možnosti za spremljanje 

svojega dela, spremljanje razvoja, napredka otrok in seznanjanje staršev z delom v vrtcu. 

Starši so vzorniki, ki igrajo pomembno vlogo v življenju otrok. Njihovi primeri, ukrepi in 

odnos do medijev določajo svet, ki ga otroci ponotranjijo (Lepičnik Vodopivec, 2011), tako 

tudi starši pomagajo oblikovati otrokovo medijsko pismenost. Vrtec in dom sta dve družbeni 

instituciji, ki se najbolj kompleksno ukvarjata z vzgojo in izobraževanjem otrok. To je tudi 

osnovni razlog medsebojnega sodelovanja, ki temelji na: »/.../ skupni skrbi za celovit, 

kakovosten razvoj in napredek otroka in mladostnika« (Intihar, 2002, str. 11). Vzgajanje 

otrok, da bodo znali pravilno uporabljati medije, je ključnega pomena za kulturni, moralni in 

duhovni razvoj otrok. Če so otroci izpostavljeni estetsko in moralno kakovostnim vsebinam, 

bo njihov okus zahtevnejši. Zgled staršev, ki znajo otrokom ponuditi klasično literaturo, 

približati likovno umetnost in dobro glasbo, bo gotovo dvignil merila medijske potrošnje že 

pri otrocih. Tako bodo otroci manj podvrženi zapeljivosti senzacionalističnih vsebin (prav 

tam). 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(b) televizijskih in računalniških vsebinah. Nikakor ne smejo biti mediji 

nadomestilo za aktivno preživljanje časa z otrokom, ker bodo takrat negativni učinki večji od 

pozitivnih. Če se medije uporablja kot dopolnilo pri skupnem preživljanju časa in aktivnem 
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učenju otrok skozi igro, bo učinek navdušujoč, saj ne smemo pozabiti, da je za otroke v 

predšolskem obdobju najpomembnejša igra (Medved Cvikl, 2011). 

 

Medijska vzgoja je vseživljenjski proces, ki se prične v vrtcu, nadaljuje v formalnih oblikah 

osnovnega, srednjega šolanja ter neformalnih oblikah izobraževanja za odrasle. Pri tem je 

pomembna močna kontinuiteta in podpora strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter 

staršev, ker: »kakovostno medsebojno sodelovanje med vzgojitelji, učitelji in starši 

pomembno prispeva k zagotavljanju čim optimalnejšega izobraževanja otrok« (Šteh, 2008, 

str. 31).  

 

7 VRSTE MEDIJEV 
 

7.1  Klasifikacija medijev 

 

V predhodnih poglavjih magistrskega dela velikokrat zasledimo različna poimenovanja 

medijev, kot so množični mediji, elektronski, učni, tiskani, digitalni mediji, alternativni itd. S 

tem že nekako nakažemo, da poznamo veliko različnih poimenovanj oz. vrst medijev, ki jih v 

tem poglavju uredimo v neko smiselno zaporedje in jih s tem uvrstimo v posamezne skupine 

in podskupine. Skozi pregled literature zasledimo, da različni avtorji (Kamin, 2001, Purg, 

2009, Kalin, 2004) različno klasificirajo vrste medijev, zato enotne razdelitve vrst medijev ne 

zasledimo, kar vodi do zaključka, da: » /…/ ne obstaja univerzalna in pravilna taksonomija 

medijev« (Blažič, 2003, str. 38). Upoštevali bomo tisto klasifikacijo, ki se največkrat pojavi 

pri različnih avtorjih in je najpogosteje zastopana v literaturi ter je relevantna v kontekstu 

vzgoje in izobraževanja. 

 

Medije lahko delimo z vidika komunikatorja (Kamin, 2001), se pravi tistega, ki se z oglasom 

obrača na uporabnika. Ločimo jih lahko na tradicionalne (televizija, radio, časopisi, revije in 

veleplakati) in netradicionalne (vanje uvrščajo skoraj vse inovativne načine prenosa sporočila 

do potrošnikov, in sicer je to lahko čisto vsako okolje, v katerem lahko pišemo, pojemo, 

kričimo ali objavimo sporočilo, potencialni oglaševalski medij; 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). Primarni 

so samostojno najučinkovitejši in najbolj optimalni za doseganje vseh komunikacijskih ciljev 
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v zvezi z določeno blagovno znamko, v konkretni oglaševalski akciji, sekundarni to pa so vsi 

ostali mediji, ki v konkretni oglaševalski akciji spremljajo in podpirajo primarne ter pri tem 

proizvajajo drugačen spekter lastnosti učinkovanj. 

 

Z vidika uporabnika, kamor uvrščamo tudi predšolskega otroka (Kamin, 2001), pa ločimo 

medijske vsebine in jih delimo na tiste medije, ki vsebujejo informacijske, razvedrilne in 

druge vsebine, neodvisno od tržno-komunikacijskega sporočila, in tiste, ki so namenjeni 

izključno tržnim sporočilom (mednje uvrščamo veleplakate, posterje, brezplačne kartice, 

svetlobne napise). Medije z vidika uporabnika lahko razlikujemo tudi glede na možnost 

naslovljenca, da stopi v interakcijo z medijem. Medijski uporabniki lahko sami integrirajo z 

medijem, tako da glede na lastne preference poiščejo želeno informacijo ali razvedrilo. Takšni 

mediji so neposredna pošta, komuniciranje prek elektronske pošte, nekatere spletne strani, 

multimediji, telefonske linije za svetovanje potrošnikom glede določenega izdelka, brezplačne 

kartice. Medije lahko razvrstimo, glede na osredotočenost, in sicer glede na naslavljanje 

uporabnika v ozkem interesnem kontekstu ali pa širše občinstvo z nedefinirano vsebino (prav 

tam). Ker se nam je ta klasifikacija zdela premalo natančna in vanjo nismo mogli uvrstiti 

poimenovanj novi, masovni mediji, smo izpostavili še eno za naše pedagoško delo, bolj 

relevantno klasifikacijo, ki obširno, celostno sovpada s poimenovanji vrst medijev skozi 

teoretični pregled magistrskega dela. 

 

Avtor Purg (2009) klasificira vrste medijev glede na komunikacijo, in sicer loči snemalne 

(tehnologije za shranjevanje informacij, naprave ipd.), tiskane (komunikacijske oblike na 

papirju, platnu ipd.), elektronske (komunikacijske oblike, ki temeljijo na elektroniki ali 

elektromehaniki, to so: multimedija – komunikacijske oblike, ki vključujejo raznovrstne 

načine informacijskih vsebin in njihovih obdelav, hypermedia – medijska komunikacija, ki 

temelji na hiperpovezavah, digitalni mediji – elektronski mediji, s katerimi hranimo, 

posredujemo, obdelujemo digitalizirane informacije), javne (so kateri koli mediji, dostopni 

javnosti; te delimo na: množične medije – vsa sredstva množične komunikacije, RTV- mediji, 

so komunikacijske oblike, saj temeljijo na množičnih elektronskih komunikacijskih omrežjih, 

in ponudnike novic, množični mediji, ki posredujejo novice), oglaševalske (posredovanje 

vsebine za namen trženja) ter nove (mogoče jih je ustvarjati le s pomočjo sodobnih 

računalniških tehnologij). Novi mediji se nanašajo na: »/…/ skupino relativno novih 

množičnih medijev, ki bazirajo na novi informacijski tehnologiji« (Lorbek, 2005, str. 141). Te 
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nove informacijske tehnologije pa naj bi omogočale razcvet demokratičnega sodelovanja 

državljanov pri ključnih zadevah za vse ljudi (Praprotnik, 2011). Zato je tudi za sodobnega 

vzgojitelja in učitelja, neizogibno permanentno medijsko izobraževanje in temeljito 

formiranje medijske kulture za njegovo kompetentno delovanje v sferah medijske vzgoje 

(Vlahovič, 2004). Purg (2009) deli medije glede na uporabo računalnika, še na naprave, ki 

vsebujejo podatke za računalniško rabo, ter medijski predvajalnik, programska oprema za 

predvajanje zvoka in slike. Povzeli smo kar nekaj klasifikacij medijev, vendar v njih zelo 

težko najdemo neposredno povezavo s konkretnim vzgojno-izobraževalnim procesom. V 

nadaljevanju poglavja opišemo vrste medijev, ki so opredeljeni z didaktičnega vidika kot 

nosilci in posredovalci informacij v didaktičnih funkcijskih sklopih.  

 

V didaktičnem smislu (Blažič, 1998) govorimo o mediju, kadar postanejo reprodukcijske 

naprave (hardver) in nosilni materiali (softver) v organizacijsko-didaktičnem sklopu nosilci in 

posredovalci informacij, kar pomeni, da opravlja medij v učnem procesu določeno nalogo. Z 

didaktičnega vidika lahko medije delimo na personalne (osebne – učitelji, vzgojitelji) in 

nepersonalne (neosebne). Med personalnimi in nepersonalnimi je potrebno ločiti, ker so v 

didaktičnih funkcijiskih sklopih lahko posredovalci, nosilci informacij osebe (učitelji, 

vzgojitelji) in tehnični proizvodi. Nepersonalne lahko razvrstimo še v podskupine, in sicer 

govorimo o tehničnem mediju, kadar so jih posebej razvili in uporabili za pouk, ter 

netehničnem mediju. Avtor Blažič (2003) poimenuje tehnične medije tudi učni mediji in 

netehnične množični ali masovni mediji. Množični mediji (Peruško, 2011) so institucije, ki 

izpolnjujejo potrebe družbe po javni komunikaciji, v kateri lahko participirajo vsi člani 

družbe. Množični mediji so hkrati komunikacijske oblike, proizvodi, institucije in kulturne 

formacije. Množični mediji so knjige, tisk (časopisi, revije), film, televizija, radio, nosilci 

zvoka in slike (video, CD, DVD). Košir in Ranfl (1996) menita, da množični mediji 

dolgoročno vplivajo na izbor kulturnih vzorcev in osebnih ravnanj. Nič ni bolj 

neproduktivnega, nereflektirano avtoritarnega in patetičnega kot popolno nerazumevanje 

kulturne prakse sodobne mladine, njihovo stiliziranje, glasbene preference, način interakcije, 

jezik medijske preference. Mlade bi bilo treba razvijati v kompetentne medijske potrošnike 

brez moralizatorskega zavračanja ali nerazumevanja njihovih estetskih preferenc. Zaradi 

svojega komunikacijskega in organizacijskega karakterja interneta ne uvrščamo med 

množične medije, ker njegova proizvodnja ni institucionalizirana kot pri masovnih medijih, 

proizvodi niso namenjeni prodaji in komunikacija ni samo enosmerna, temveč interaktivna. 



Petra Madronič 

Medijska vzgoja v vrtcu 

62 

Zato internet kot medij: »/…/ velja za medij s specifičnimi uporabnimi funkcijami« 

(Rotschild, 2002, str. 865). O učnem mediju govorimo takrat, kadar medij opravlja 

načrtovano didaktično funkcijo. Torej magnetofonski trak sam po sebi ni učni medij, ko pa 

nanj posnamemo neke informacije, skupaj z reprodukcijsko napravo, ki te informacije 

posreduje v nekem integralnem didaktičnem funkcijskem sklopu, postaneta medij v 

didaktičnem smislu. Blažič (2003) učne medije deli na vizualne (šolska tabla, grafoprojekcija, 

diaprojekcija, epiprojekcija) in avditivne (radio, magnetofon, gramofon). 

 

7.2  Vrste medijev v vrtcu 

 

Za vzgojitelja predšolskih otrok je medijsko izobraževanje pomembno, ker otroci ob sebi 

potrebujejo medijsko kompetentnega odraslega, ki jih bo vodil, usmerjal, učil učenja, 

motiviral, informiral, sledil in jim vedno znova omogočal spoznavanje novih medijev, saj le-ti 

v današnji medijsko nasičeni in informacijski družbi zelo hitro spreminjajo in vedno znova 

terjajo od posameznika nove prilagoditve in vseživljenjsko učenje s področja medijev.  

Vzgojiteljice lahko različne vrste medijev (tradicionalne in netradicionalne) uporabimo kot 

izhodišče za načrtovanje in izvajanje dejavnosti v vrtcu. Če otroci na sprehodu opazijo 

veleplakat in sprašujejo, kaj je na njem, je to lahko zanimivo izhodišče za proces učenja, 

katerega cilj niso pravilni in nepravilni odgovori, temveč spodbujanje otrokovih lastnih 

strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja, ki so zanj značilna v posameznem razvojnem 

obdobju (Kurikulum za vrtce, 1999). Naj bodo mediji dopolnitev in obogatitev življenja v 

vrtcu ter spodbujevalci iterakcij med otroki in odraslimi. Ne smejo pa biti prvi in prevladujoči 

vzgojitelj (otrok preživi več časa z mediji kot z odraslimi), mašilo časa, samo da mine čas, 

mašilo nekvalitetnega izvedbenega kurikuluma v obliki izgovorov (neprimerne vsebine z 

veliko agresije, slaba kvaliteta) in mašilo za odnose (Bah Berglez, 2012). 

 

Predšolskih otrok ni potrebno posebej motivirati za sodelovanje pri dejavnostih, v katerih se 

uporabljajo različne vrste medijev. Maya Gotz (po Medved Cvikl, 2011) s centralnega 

inštituta za mlade je v svoji raziskavi ugotovila, da otroci enostavno potrebujejo medijske 

slike in zgodbe, da predelajo svoje ravnanje v nekih razmerah. Mediji so material 

ustvarjenega fantazijskega sveta pri otroku. So torej simbolni material, s katerim otroci 

razvijajo svoje fantazije. Vsak človek pa potrebuje fantazije in domišljijo, da si ustvari svojo 

perspektivo sveta in da osmisli svojo prihodnost. Erjavec in Volčič (1999) na podlagi 
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trinajstletne študije Television and the quality of Life, ugotavljata, da ima lahko televizija 

negativne in pozitivne vplive na otroke. Povzeli sta nekaj negativnih vplivov na otroka, kot so 

zmanjšanja sposobnost domišljije, koncentracije, aktivnosti. Povečuje razdražljivost, napetost, 

nezadovoljstvo in občutek zdolgočasenosti, manj je ustvarjalnosti, je lahko mašilo za druge 

dejavnosti, otroci izgubljajo čutno zaznavanje, povzroča težave pri učenju in pomnjenju, 

postanemo lahko žrtve potrošništva, ogroža fizično zdravje (debelost, holesterol, diabetes, 

zmanjšane so motorične sposobnosti …). Medved Cvikl (2011) govori o negativnih vplivih 

medijev na otroka z vidika fenomena »izgube dvorišča«, napačnega razumevanja nasilja 

predšolskih otrok, problema ločevanja med realnostjo in fikcijo, premalo gibanja. Inštitut za 

raziskavo medijev Mediana (Košir in Ranfl, 1996) je spomladi 1996 izvedel raziskavo na 

vzorcu 2016 anketiranih posameznikov, starih od 10 do 75 let. Ugotovili so, da otroci 

prebijejo več časa pred televizijo kot v šoli, druženju s prijatelji, branju, gibanju; samo spijo 

dlje, kot gledajo televizijo. Peštaj (2012) opozarja na nevarnosti, da zaradi medijev lahko 

pride do navzkrižja pri pridobivanju ključnih razvojnih spretnosti in veščin, ki jih otroci 

pridobivajo pri igranju s predmeti, pomanjkanja socialnih stikov s pomembnimi odraslimi, 

navzkrižja pri učenju o realnosti in fizičnih predmetih. 

 

Mediji lahko vplivajo na otroka tudi pozitivno (Erjavec in Volčič, 1999), kadar je čas uporabe 

uravnotežen in omogoča otroku ustvarjalnost oz. sproščanje notranjih impulzov. Če ta lahko 

soodloča o času uporabe medijev in vsebini, če se lahko dogovarja z odraslim, če mu odrasli 

argumentira primernost oz. neprimernost vsebin, je ob gledanju televizije ustvarjalen 

(izključimo zvok, naj otrok sam nadaljuje zgodbo oz. dogajanje, skupaj oblikujta dialoge, 

štejta prizore, utrjujta barve, lahko poje ob glasbeni spremljavi, ritmično spremlja, nariše 

svoje vtise o vsebini, igra se pantomimo gledane vsebine …). Če si ob vsebini razvija besedni 

zaklad, komunikacijske spretnosti, kadar interpretira vsebino (gibalno, besedno, likovno, 

glasbeno), če je otrok notranje motiviran in ustvari svojo oddajo (kamera, fotoaparat), je vpliv 

medijev na otroka pozitiven. 

 

Vzgojiteljice lahko uporabljamo različne medije pri neposrednem delu z otroki. Skupaj z 

njimi izdelamo e-portfolio v vrtcu, digitalno zgodbo, uporabljamo videoposnetke pri delu, 

digitalni fotoaparat, interaktivno tablo, računalnik, internet (Stritar in Usar, 2009). Medijsko 

ustvarjalnost otrok razvijamo tudi z dejavnostmi, kot so fotografiranje, snemanje videa, 
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pisanje scenarija, ustvarjalni dialogi, odigramo film, izdelamo svoj časopis, imamo filmsko 

delavnico, pripravimo kostumografijo in režiramo predstavo (Košir in Ranfl, 1996).  

 

J. Kalin (2004) meni, da z različnimi mediji skušamo: »aktivirati učenčeve spoznavne 

možnosti, aktivirati različne senzorne poti sprejemanja informacij, omogočiti nazornost, 

sistematičnost, pa tudi postopnost in ekonomičnost. Ob upoštevanju individualnih značilnosti 

vsakega posameznega učenca si želimo, da bi bil pouk bolj kakovosten, zanimiv, aktiven in 

učinkovit (prav tam, str. 112).« 

 

Medijska vzgoja bo najbolj učinkovita (Košir in Ranfl, 1996: 12, navaja po UNESCO, 1982), 

če bodo starši, vzgojitelji, učitelji in tisti, ki sprejemajo odločitve, skupaj spoznali, da morajo 

prispevati svoj delež pri razvijanju večje kritične zavesti poslušalcev, gledalcev in bralcev. 

Večja povezanost med vzgojno-izobraževalnimi in komunikacijskimi sistemi bi bila 

nedvomno pomemben korak k bolj učinkovitemu izobraževanju. 

 

Katerega od teh naštetih medijev bo vzgojitelj vključeval v svoje vzgojno-izobraževalno delo 

pa je odvisno od poznavanja modela oz. elementov, dejavnikov, kriterijev izbire medijev, ki 

so osnovno vodilo in pomoč vzgojitelju pri izbiri relevantnih medijev za vzgojno-učni proces 

(Kalin, 2004). Vzgojitelji lahko vključujejo v svoje delo tako vizualne kot avditivne, 

tradicionalne in netradicionalne medije, vendar morajo ob tem upoštevati zmožnosti otrok, 

dostopnost tehnologije in svojo lastno kompetentnost.  

 

Stritar in Usar (2010) menita, da na smiselno uporabo IKT-sredstev vplivajo: izobrazba 

vzgojiteljic, starost otrok, status vrtca (vrtci pri OŠ, samostojni vrtci) in da uporaba IKT- 

sredstev prispeva k doseganju zastavljenih ciljev
1
. Kompetentni vzgojitelj bo uporabljal 

medije (Ejavec in Volčič, 1999) kot dopolnitev in obogatitev življenja v vrtcu, kar prispeva k 

večji kvaliteti (aktualnost, nazornost, strokovnost, spretnost, vključenost čutil). Kot 

spodbujevalec interakcij med odraslim in otrokom (priložnost za učenje), za zadovoljitev 

otrokove potrebe po zabavi, sprostitev, kot pripomočke in možnosti, ki prispevajo k 

zgodnjemu opismenjevanju (branje, pisanje, simbolna igra, prepoznavanje slikovnega in 

črkovnega dela itd.). 
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1 V raziskavi Nesmiselna uporaba IKT-sredstev pri delu z otroki v vrtcu (Stritar, Usar, Sivec, Bah Berglez, Zore, Fras Berro, 2012) so 

svetovalke s področja predšolske vzgoje Zavoda za šolstvo Ljubljana ugotovile, da vzgojiteljice pri delu z otroki najpogosteje uporabljajo 

računalnik in digitalni fotoaparat. Pogosto je bilo zaslediti tudi LCD-projektor in CD/DVD-predvajalnik. V posameznih primerih so 

vzgojiteljice uporabile tudi I-tablo. Vsa našteta IKT-sredstva so bila uporabljena v obeh starostnih obdobjih. Ocene so pokazale, da 

vzgojiteljice z IKT-sredstvi manj uspešno spodbujajo raziskovanje otrok, višje ravni otrokovega mišljenja, interakcije med otroki in 

ustvarjalnost otrok. Težave imajo tudi pri spremljanju otrokovega razvoja in napredka s pomočjo IKT-sredstev, pridobivajo znanja o 

ustreznih namestitvah IKT-sredstev za delo z otroki (prav tam). 
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II. EMPIRIČNI DEL 

 

8 RAZISKOVALNI PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE 
 

Interes za sistematično proučevanje množičnih medijev se je najprej pojavil v Združenih 

državah Amerike. Empirične raziskave so na tem področju prav tam dobile osnovne konture, 

ki so se kasneje dograjevale tudi na evropskem znanstveno-raziskovalnem področju. Prvo 

resnejšo raziskavo so opravili Lashley in Watson (Blažič, 1998), ki sta se ukvarjala s 

konceptualizacijo raziskovalnih spremenljivk, ter Dean (prav tam), ki je raziskoval teoretične 

spremenljivke. Ti dve raziskavi sta pomembno vplivali na vključevanje množičnih medijev v 

vzgojno-izobraževalni proces in sta predstavljali osnovo za nadaljnje sodobno raziskovanje 

množičnih medijev.  

 

Zgoraj navedeni raziskavi sta osredotočeni na osnovnošolsko raven izobraževanja. Namen 

naše raziskave pa je raziskati področje načrtovanja in izvajanja medijske vzgoje v 

predšolskem obdobju. Pri pregledu strokovne in znanstvene literature, nismo zasledili 

opravljenih raziskav o medijski vzgoji v predšolskem obdobju, zato je raziskovalni problem 

naše naloge ugotoviti dejansko realizacijo medijske vzgoje po vrtcih na Dolenjskem. 

Raziskati želimo, ali vzgojiteljice načrtujejo medijsko vzgojo v vrtcu ali je ta le produkt 

spontanih dejavnosti, nemalokrat tudi mašilo ali izgovor za nenačrtovanje in izvajanje 

dejavnosti. Z rezultati raziskave želimo opozoriti vzgojiteljice in vzgojitelje na pomen 

načrtovanja in izvajanja medijske vzgoje v vrtcu.  

 

Cilj raziskave je ugotoviti, na kakšen način realizirajo vzgojiteljice medijsko vzgojo v vrtcu 

(načrtovane in nenačrtovane dejavnosti, izvajanje medijske vzgoje, mnenja o medijski 

pismenosti vzgojiteljic in vzgojiteljev v odvisnosti od delovne dobe, stopnje izobrazbe in  

delovnega mesta). Primerjali bomo tudi način realizacije medijske vzgoje med vzgojiteljicami 

in vzgojitelji v odvisnosti od starostnega obdobja otrok. Ugotavljali bomo, kakšni so pogoji za 

izvajanje medijske vzgoje, ali jih imajo vzgojiteljice zagotovljene ter jih primerjali z okoljem 

vrtca (urbano, ruralno). 

 

V magistrskem delu postavljamo raziskovalno vprašanje: Ali in na kakšen način vzgojiteljice 

in vzgojitelji v vrtcih realizirajo medijsko vzgojo? Pri tem nas zlasti zanima, kaj menijo o 
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pomenu načrtovanja in vključevanja dejavnosti medijske vzgoje; ali in kako medijsko vzgojo 

izvajajo, s pomočjo katerih medijev in ali imajo zagotovljene pogoje za izvajanje medijske 

vzgoje. Zanima nas tudi, ali vzgojiteljice in vzgojitelji menijo, da so dovolj medijsko pismeni. 

 

9 HIPOTEZE RAZISKAVE 
 

V skladu s predstavljenim raziskovalnim problemom in opredeljenimi raziskovalnimi cilji 

smo definirali splošno hipotezo, na podlagi katere smo opredelili še podrobnejše hipoteze in 

raziskovalna vprašanja. 

Splošna hipoteza: Realizacija medijske vzgoje v vrtcih je bolj rezultat nenačrtovanih 

dejavnosti kot načrtovanih. Na realizacijo medijske vzgoje v vrtcu vplivajo delovno mesto, 

stopnja izobrazbe, delovna doba vzgojiteljic, pogoji za izvajanje in okolje vrtca. 

Podrobnejše hipoteze: 

H1: Vzgojiteljice z daljšo delovno dobo pripisujejo manjši pomen načrtovanju dejavnosti 

medijske vzgoje kot vzgojiteljice začetnice. 

H2: Med vzgojiteljicami se pojavljajo statistično pomembne razlike v pogledih na 

vključevanje medijske vzgoje glede na stopnjo izobrazbe. 

H3: Med vzgojiteljicami se pojavljajo statistično pomembne razlike v pogledih na 

vključevanje medijske vzgoje glede na delovno mesto. 

H4: Vzgojiteljice pri izvajanju medijske vzgoje najpogosteje uporabljajo televizijo, najmanj 

pa radio; najpogosteje vsebine posredujejo preko DVD-predvajalnika. 

H5: Pri vzgojiteljicah se pojavljajo razlike v zagotovljenih pogojih za izvajanje medijske 

vzgoje glede na okolje vrtca (urbano, ruralno). 

H6: Vzgojiteljice drugega starostnega obdobja pogosteje izvajajo načrtovane dejavnosti 

medijske vzgoje kot vzgojiteljice prvega starostnega obdobja. 

H7: Starejše vzgojiteljice (starost v letih) menijo, da so manj medijsko pismene kot mlajše.  

 

 

10  METODE  
 

V empiričnem delu smo uporabili metodo kvantitativnega raziskovanja. Postavljene hipoteze 

in raziskovalna vprašanja smo preverjali s statistično analizo podatkov, pridobljenih z 

anketnim vprašalnikom, ki je bil izdelan v spletnem orodju 1KA. Povezava do spletnega 
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anketnega vprašalnika je bila posredovana po elektronski pošti ravnateljem ali pedagoškim 

vodjem vrtcev na Dolenjskem. Kvantitativno raziskavo, v katero je bil zajet neslučajnostni 

vzorec 100 vzgojiteljic, smo izvajali v novembru in decembru 2013 ter januarju 2014. 

 

10.1 Merski inštrument 

 

V kvantitativni raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik Medijska vzgoja v vrtcu, ki smo ga 

oblikovali na podlagi obstoječe literature in predhodnih raziskav na podobnem področju 

(Kurikulum za vrtce, 1999, Stritar, Usar, Fras Berro, Zore, Sivec, Bah Berglez, 2012, 

Kornhauser, 1998). Vprašalnik smo prilagodili našemu namenu proučevanja in ga razdelili v 

štiri sklope. Prvi del je namenjen pridobitvi demografskih podatkov o anketirancih, drugi del 

se nanaša na načrtovanje medijske vzgoje v vrtcu, tretji del na izvajanje le-te, četrti del pa je 

namenjen ugotavljanju mnenj o medijski pismenosti vzgojiteljic in vzgojiteljev. 

 

10.2  Opis vzorca 

 

V raziskavi, ki smo jo izvedli v šolskem letu 2013/2014, smo zajeli neslučajnostni vzorec 100 

vzgojiteljic in vzgojiteljev iz vrtcev na Dolenjskem. Vzorec smo izbrali v tej regiji, ker sem 

tudi sama tu zaposlena, kar nam je omogočalo lažji dostop do podatkov in boljše razumevanje 

obravnavane vsebine. Od 200 klikov na anketo, je bilo ustrezno izpolnjenih in uporabnih za 

analizo podatkov 100 anket. Namensko smo izbrali vrtce iz ruralnega in urbanega okolja. 

Vprašalniki so bili razdeljeni po naslednjih vrtcih:  

a) urbano okolje (Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Otroški vrtec Metlika, Vrtec Trebnje, 

VVE pri OŠ Belokranjskega odreda Semič, Vrtec Kočevje, Vrtec Ribnica, Vrtec Pedenjped 

Novo mesto, Vrtec Ciciban Novo mesto, Društvo Ringa raja Novo mesto, Vrtec Ciciban 

Krško)  

b) ruralno okolje (Enota vrtca pri OŠ Vinica, VVE pri OŠ komandanta Staneta Dragatuš, 

VVE Sonček pri OŠ Šmarjeta, VVE pri osnovni šoli Prevole, Osnovna šola Brusnice, Vrtec 

Brusnice, OŠ Stopiče – Vrtec Stopiče), VVE pri OŠ Mirna Peč, VVE pri OŠ Mokronog, VVE 

Gumbek pri OŠ Dolenjske Toplice, Vrtec pri OŠ Vavta vas, VVE Čebelica pri OŠ Šentjernej, 

VVE pri OŠ Šentrupert, VVE pri OŠ Mirna, VVE pri OŠ Žužemberk, VVE pri OŠ Veliki 

Gaber, VVE pri OŠ Frana Metelka Škocjan).  
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Nekaj več kot polovica (53 %) anketiranih vzgojiteljic in vzgojiteljev je zaposlenih v vrtcu v 

ruralnem okolju; tri odstotke manj kot polovica (47 %) pa v urbanem okolju. 

 

Slika 1: Struktura anketirancev glede na okolje vrtca (N = 100) 

 

 

Struktura vzorca po spolu je pretežno ženska, kar sovpada s pretežno žensko naravo poklica. 

V vzorec smo tako zajeli večino vzgojiteljic (98 %) in le 2 % vzgojiteljev.  

Slika 2: Struktura anketirancev po spolu (N = 100) 

 

Večina anketirancev je visoko izobraženih. Vsak osmi od desetih ima končano višjo 

strokovno šolo (82 %), 2 % imata tudi magisterij. Manjši delež (15 %) ima dokončano le 

srednjo šolo, le 1 % anketirancev pa ima zaključeno poklicno ali strokovno šolo.  
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Slika 3: Struktura anketirancev glede na izobrazbo (N = 100) 

 

 

Več kot polovica (57 %) anketirancev je stara med 21 in 40 let; malo manj kot polovica 

(43 %) pa je v starostnem razponu od 41 do 60 let. Mlajših od 21 in starejših od 61 let med 

anketiranimi vzgojiteljicami in vzgojitelji ni.  

Slika 4: Struktura anketirancev po starosti (N = 100) 

 

 

Največji delež anketiranih vzgojiteljic in vzgojiteljev, skoraj dve tretjini (62 %) jih dela z 

otroki v drugem starostnem obdobju, slaba tretjina (27 %) vzgojiteljic in vzgojiteljev dela z 

otroki v prvem starostnem obdobju, približno desetina (11 %) dela z otroki v kombiniranem 

oddelku (prvo in drugo starostno obdobje). 
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Slika 5: Struktura anketirancev glede na starostno obdobje otrok (N = 100) 

 

 

Več kot tretjina anketirancev (37 %) ima delovno dobo daljšo od 21 let, slaba tretjina (26 %) 

od 6 do 10 let, slaba petina (19 %) od 0 do 5 let in med 11 in 20 let (18 %).  

Slika 6: Struktura anketirancev glede na delovno dobo (N = 100) 

 

 

V raziskavi je sodelovala večina (93 %) vzgojiteljic in vzgojiteljev, le manjši delež (6 %) 

vzgojiteljic in vzgojiteljev na delovnem mestu pomočnice ter ena vzgojiteljica na delovnem 

mestu druge strokovne delavke v šoli. 
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Slika 7: Struktura anketirancev glede na delovno mesto (N = 100) 

 

 

10.3 Analiza podatkov 

 

V empiričnem delu smo uporabili dve vrsti statističnih analiz, in sicer univariatne analize 

(računanje števila pogostosti frekvenc in odstotnih frekvenc ter opisne statistike, kot so: 

aritmetična sredina, standardni odklon, najmanjše in najvišje vrednosti, koeficienti 

sploščenosti, koeficienti asimetrije ...), bivariatne analize povezanosti in/ali razlik med dvema 

spremenljivkama (Pearsonov koeficient korelacije, hi-kvadrat preizkus, enosmerna analiza 

variance, t-preizkus). Zanesljivost vprašalnika smo preverjali s koeficientom Cronbach α. 

Hipotezo H1 smo preverjali s Pearsonovim koeficientom koleracije, hi-kvadrat preizkusom, 

enosmerno analizo variance (Anova), H2 z enosmerno analizo variance in t-preizkusom in 

hipotezo H3 s t-preizkusom, hipotezo H4 z aritmetično sredino in s standardnim odklonom. 

Hipotezo H5 smo preverjali s Pearsonovim koeficientom koleracije, hi-kvadrat preizkusom in 

enosmerno analizo variance (Anova). Za preverjanje hipoteze H6 smo uporabili Pearsonov 

koeficient koleracije in enosmerno analizo variance (Anova). Hipotezo H7 smo preverjali s 

Pearsonovim koeficientom koleracije in hi-kvadrat preizkusom. Pri statističnih sklepanjih smo 

upoštevali stopnjo tveganja 0,05. Vse podatke smo pridobili s pomočjo spletnega anketiranja 

z orodjem 1KA in analizirali s pomočjo programa za statistično obdelavo podatkov SPSS, v 

katerem smo izdelali tudi tabele. Za grafični prikaz podatkov smo uporabili program Ms 

Excel. 
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10.4  Opis spremenljivk 

 

Opis neodvisnih spremenljivk: V analizo je vključenih 7 neodvisnih spremenljivk. To so spol, 

starost v letih, izobrazba, delovna doba v letih, okolje vrtca, delovno mesto, starostno obdobje 

otrok, v katerem so vzgojiteljice in vzgojitelji zaposleni. 

 

Opis odvisnih spremenljivk: Drugi del vprašalnika meri odvisne spremenljivke o pomenu 

načrtovanja medijske vzgoje. Vključeni v raziskavo so opredeljevali svoja stališča o pomenu 

načrtovanja medijske vzgoje (zakonodaja, kurikul, cilji). Pri tem so izbirali med možnimi 

odgovori: nepomembno, manj pomembno, pomembno, zelo pomembno. V drugem delu 

anketnega vprašalnika so vzgojiteljice in vzgojitelji opredeljevali svoje poglede o 

vključevanju medijske vzgoje. Opredelili so se lahko na petstopenjski lestvici Likertovega 

tipa: se nikakor ne strinjam, se ne strinjam, se deloma strinjam, se strinjam in se popolnoma 

strinjam. Anketiranci so izražali še svoje poglede o vrstah medijev. V tretjem delu anketnega 

vprašalnika so anketiranci ocenjevali, kako pogosto izvajajo dejavnosti medijske vzgoje. 

Opredelili so se lahko na petstopenjski lestvici pogostosti: nikoli, redko, občasno, pogosto in 

vedno. Zadnji del vprašalnika se navezuje na odvisne spremenljivke mnenj o medijski 

pismenosti vzgojiteljic, vzgojiteljev in samooceno lastnega zaupanja v medijsko pismenost. 

Anketiranci so se odločali med odgovori na petstopenjski lestvici: zelo nizko, nizko, srednje, 

visoko, zelo visoko. Odvisne spremenljivke so: pomen načrtovanja medijske vzgoje, 

vključevanje dejavnosti medijske vzgoje, vrste medijev, pogoji za izvajanje medijske vzgoje, 

izvajanje dejavnosti medijske vzgoje, mnenja o lastni medijski pismenosti. 

 

11  PREVERJANJE HIPOTEZ 
 

11.1 Načrtovanje medijske vzgoje 

 

11.1.1 Pripisovanje pomena načrtovanju medijske vzgoje glede na delovno dobo 

 

H1: Vzgojiteljice z daljšo delovno dobo pripisujejo manjši pomen načrtovanju 

dejavnosti medijske vzgoje. 
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Da smo preverili, kakšne razlike v pripisovanju pomena načrtovanju medijske vzgoje imajo 

vzgojiteljice in vzgojitelji z različno delovno dobo, smo na podlagi vprašanja osem v 

anketnem vprašalniku, izvedli hi-kvadrat preizkus in enosmerno analizo variance. Preverjali 

smo tudi ali med tema dvema spremenljivkama obstaja statistično značilna linearna 

povezanost, in sicer s Pearsonovim koeficientom korelacije.  

 

Predpostavljali smo, da vzgojitelji in vzgojiteljice z daljšo delovno dobo pripisujejo manjši 

pomen načrtovanju medijske vzgoje kot vzgojitelji in vzgojiteljice s krajšo delovno dobo. 

Koeficient asimetrije z vrednostjo med - 1 in + 1 kaže približno normalno porazdelitev obeh 

spremenljivk iz hipoteze H1 – tako za Pomen načrtovanja medijske vzgoje kot tudi Delovno 

dobo. Koeficienta sploščenosti kažeta na deviacijo od normalne porazdelitve, a ker odstopanje 

ni veliko, lahko predpostavimo, da sta obe spremenljivki približno normalno porazdeljeni in v 

nadaljevanju uporabimo parametrične teste za merjenje povezanosti ali razlik med 

spremenljivkama, tj. teste za normalno porazdeljene spremenljivke.  

 

Tabela 1: Opisne statistike za spremenljivki Pomen načrtovanja medijske vzgoje in Delovno dobo  

 
Pomen načrtovanja medijske vzgoje  Delovna doba  

N = 100 
 Veljavni 100 100 

 Manjkajoči 0 0 

Srednja vrednost 3,03 2,73 

Std. odklon 0,460 1,153 

Koeficient asimetrije  0,118 -0,217 

Std. napaka koeficienta asimetrije 0,241 0,241 

Koeficient sploščenosti 1,900 -1,432 

Std. napaka koeficienta sploščenosti 0,478 0,478 

Najnižja vrednost 2 1 

Najvišja vrednost 4 4 

 

Slika 8 pokaže, da je v vseh razponih delovne dobe največji delež tistih, ki načrtovanje 

medijske vzgoje ocenjujejo kot pomembno. Anketirancev, ki ocenjujejo, da je načrtovanje 

pomembno je 79 % (Priloga 1), nekoliko manj je tistih, ki načrtovanje ocenjujejo kot zelo 

pomembno 12 % (Priloga 1) in veliko manjši delež tistih, ki se jim zdi načrtovanje medijske 

vzgoje manj pomembno 9 % (Priloga 1). Nobeden od anketirancev medijski vzgoji ni pripisal 
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nepomembne vloge (Priloga 1). Pripisovanje pomena načrtovanju medijske vzgoje je ne glede 

na delovno dobo za vzgojiteljice in vzgojitelje na Dolenjskem zelo pomembno in pomembno. 

Hi-kvadrat preizkus ni statistično značilen (χ
2
 = 4,135, p = 0,658), povezanost pa je šibka 

(Cramer ν = 0,144). Med odgovori vzgojiteljev in vzgojiteljic z daljšo delovno dobo in 

vzgojiteljicami s krajšo delovno dobo ter pripisovanjem pomena načrtovanju medijske vzgoje 

ne prihaja do statistično pomembnih razlik. Zato sprejemamo ničelno hipotezo o neodvisnosti 

spremenljivk, ki pravi, da delovna doba ne vpliva na pripisovanje pomena načrtovanju in 

zavračamo osnovno hipotezo H1, ki pravi, da vzgojiteljice z daljšo delovno dobo pripisujejo 

manjši pomen načrtovanju dejavnosti medijske vzgoje. Na podlagi hi-kvadrat preizkusa torej 

ne moremo potrditi hipoteze H1, čeprav smo domnevali, da vzgojitelji in vzgojiteljice z daljšo 

delovno dobo pripisujejo manjši pomen načrtovanju oz. medijske vzgoje ne načrtujejo, ker 

izhajajo pri tem iz dolgoletnih izkušenj, spoznanj in ne potrebujejo več toliko priprav za 

načrtovanje ter izvedbo dejavnosti. 

 

Slika 8: Delež odgovorov pri spremenljivki Pomen načrtovanja medijske vzgoje glede na različno delovno 

dobo 

 

 

Povezanost spremenljivk Pomen načrtovanja medijske vzgoje in Delovna doba, smo 

preverjali še s Pearsonovim koeficientom povezanosti. Iz tabele 2 lahko razberemo, da med 

pripisovanjem pomena načrtovanja medijske vzgoje in delovno dobo vzgojiteljev in 

vzgojiteljic obstaja zelo šibka povezanost, ki je neznatna oz. je skoraj ni ter ni statistično 

značilna (r = 0,092, p = 0,36). Sklepamo, da pomen načrtovanja medijske vzgoje ni statistično 

pomembno povezan z delovno dobo vzgojiteljic in vzgojiteljev. 
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Tabela 2: Korelacijska matrika Pearsonovega koeficienta povezanosti spremenljivke Delovna doba 

vzgojiteljev in vzgojiteljic in pripisanega pomena načrtovanju medijske vzgoje 

 
Pomen načrtovanja 

medijske vzgoje 
Delovna doba 

Pomen načrtovanja 

medijske vzgoje 

Pearsonov koeficient korelacije 
1,00 0, 092 

 p 
 0, 364 

Legenda: * – označene statistične pomembnosti manjše ali enake 5 % tveganja (p ≤ 0,05), ** – označene statistične pomembnosti manjše ali 

enake 1 % tveganja (p ≤ 0,01), *** – označene statistične pomembnosti manjše ali enake kot 0,1 % tveganja (p ≤ 0,001). 

 

Da bi preverili, ali in kakšne razlike v pripisovanju pomena načrtovanju medijske vzgoje 

imajo vzgojiteljice in vzgojitelji z različno delovno dobo, smo izvedli še enosmerno analizo 

variance. Povprečne vrednosti v tabeli 3 z opisnimi statistikami kažejo, da so povprečja 

pomembnosti načrtovanja medijske vzgoje zelo podobna in blizu 3 v vseh razponih delovne 

dobe.  

 

Tabela 3: Opisne statistike za spremenljivko Pomen načrtovanja medijske vzgoje glede na delovno dobo 

 

N 
Povprečna 

vrednost 

Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

95 % interval zaupanja 

razlik Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

0–5 19 3,00 0,333 0,076 2,84 3,16 2 4 

6–10 26 2,96 0,445 0,087 2,78 3,14 2 4 

11–20 18 3,06 0,416 0,098 2,85 3,26 2 4 

21 in več 37 3,08 0,547 0,090 2,90 3,26 2 4 

Skupaj 100 3,03 0,460 0,046 2,94 3,12 2 4 

 

Slika 9 sicer prikazuje, da z višanjem delovne dobe ocena pripisovanja pomena načrtovanju 

medijske vzgoje narašča, vendar šele po delovni dobi nad deset let, upada pa pri delovni dobi 

nižji od 10 let. Te razlike so izredno majhne.  
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Slika 9: Pomen načrtovanja medijske vzgoje glede na delovno dobo 

 
 

Test homogenosti varianc (Tabela 4) in enosmerna analiza variance (Tabela 5) pokažeta, da v 

pripisovanju pomena načrtovanju medijske vzgoje ni statistično značilnih razlik med 

skupinami z različno delovno dobo.  

 
Tabela 4: Test homogenosti varianc za spremenljivko Pomen načrtovanja medijske vzgoje glede na 

delovno dobo 

Levenov test Df1 Df2 p 

1,835 3 96 0,146 

 

Tabela 5: Enosmerna analiza variance za test razlik v pripisovanju Pomena načrtovanja medijske vzgoje 

glede na delovno dobo 

 
Vsota kvadratov Df Srednja vrednost F p 

Med skupinami 0,247 3 0,082 0,383 0,766 

Znotraj skupin 20,663 96 0,215   

Skupaj 20,910 99 0,297   
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Tabela 6: Bonferronijev test primerjave razlik med skupinami za spremenljivki Pomen načrtovanja 

medijske vzgoje in Delovno dobo 

Delovna doba 

(I) 

Delovna doba 

(J) 

Razlika 

povprečnih 

vrednosti (I-J) 

Std. napaka p 

95 % interval zaupanja razlik 

Spodnja meja Zgornja meja 

0–5 

6–10 

11–20 

21 in več 

0,038 

-0,056 

-0,081 

0,140 

0,153 

0,131 

1,000 

1,000 

1,000 

-0,34 

-0,47 

-0,43 

0,42 

0,36 

0,27 

6–10 

0–5 

11–20 

21 in več 

-0,038 

-0,094 

-0,120 

0,140 

0,142 

0,119 

1,000 

1,000 

1,000 

-0,42 

-0,48 

-0,44 

0,34 

0,29 

0,20 

11–20 

0–5 

6–10 

21 in več 

0,056 

0,094 

-0,026 

0,153 

0,142 

0,133 

1,000 

1,000 

1,000 

-0,36 

-0,29 

-0,38 

0,47 

0,48 

0,33 

21 in več 

0–5 

6–10 

11–20 

0,081 

0,120 

0,026 

0,131 

0,119 

0,133 

1,000 

1,000 

1,000 

-0,27 

-0,20 

-0,33 

0,43 

0,44 

0,38 

Legenda: * – označene statistične pomembnosti manjše ali enake 5 % tveganja (p ≤ 0,05), ** – označene statistične pomembnosti manjše ali 

enake 1 % tveganja (p ≤ 0,01), *** – označene statistične pomembnosti manjše ali enake 0 % tveganja (p ≤ 0,001). 

Na podlagi hi-kvadrat preizkusa in enosmerne analize variance zaključimo, da hipoteze H1: 

»Vzgojiteljice z daljšo delovno dobo pripisujejo manjši pomen načrtovanju dejavnosti 

medijske vzgoje« ne moremo potrditi. Uporabo medijev v vrtcu je potrebno načrtovati in pri 

tem upoštevati proces ter značilnosti vsakega načrtovanja (Zore, 2008). Načrtovanje je 

pomembno in potrebno iz več vidikov, in sicer zaradi zakonskih predpisov (Zakon o vrtcih – 

22. in 44. člen, Pravilnik o dokumentaciji – 6. člen); zaradi potreb vzgojno-varstvenega 

zavoda (letno načrtovanje – letni načrt vrtca, oddelka, vsebinske priprave za določeno 

časovno obdobje, vodenje dnevnika, evidence prisotnosti otrok) in zaradi kurikula. Osnova za 

načrtovanje dela v vrtcu je Kurikul za vrtce, saj vsebuje načela in cilje ter dejavnosti 

predšolske vzgoje, ki jih uresničujemo z načrtovanimi dejavnostmi (Zore, 2008).  

 

H2: Med vzgojiteljicami se pojavljajo statistično pomembne razlike v pogledih na 

vključevanje medijske vzgoje glede na stopnjo izobrazbe. 

 

Vzgojiteljice in vzgojitelji vključujejo medije v strokovno delo (Stritar in Usar, 2009) kot 

pomoč za nazorno predstavitev tem, avtentično in sodelovalno učenje, motivacijo, vir 

informacij pri problemskem raziskovanju, kroniko dejavnosti, spremljanje razvoja otrok 
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(opazovanje, zbiranje dokazil, reflektiranje). V vrtcu pa je potrebno pri uspešnem 

vključevanju medijev v neposredno delo z otroki večkrat upoštevati tudi željo otrok. Pogosto 

se zgodi, da se jim ob medijih čas ustavi, želijo si preživeti veliko časa ob njih in takrat mora 

v dogajanje poseči vzgojitelj. Otrokom naj argumentira, kdaj medije v vrtcu uporabljamo in 

kdaj ne. Vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcu uporabljajo medije načrtno, sistematično ob sprotni 

refleksiji in evalvaciji dejavnosti (Wechtersbach, 2003). V drugem sklopu anketnega 

vprašalnika želimo raziskati poglede vzgojiteljic in vzgojiteljev na vključevanje medijske 

vzgoje v strokovno delo. S hipotezo H2 smo predvidevali: »Med vzgojiteljicami se pojavljajo 

statistično pomembne razlike v pogledih na vključevanje medijske vzgoje glede na stopnjo 

izobrazbe.« 

 

Glede na rezultate raziskave (Tabela 7) ugotavljamo, da vzgojiteljice in vzgojitelji menijo, da 

je vključevanje dejavnosti medijske vzgoje potrebno načrtovati in upoštevati proces 

načrtovanja. To dokazujejo rezultati, ki pokažejo, da so se anketiranci na petstopenjski 

Likertovi lestvici stališč v povprečju najpogosteje opredeljevali z oceno med 3 in 4 (kar 

pomeni, da se deloma strinjajo in strinjajo z vključevanjem načrtovanih dejavnosti medijske 

vzgoje), za vključevanje nenačrtovanih dejavnosti medijske vzgoje pa je bila uporabljena 

ocena 2 (kar pomeni, da se ne strinjajo z vključevanjem nenačrtovanih dejavnosti medijske 

vzgoje). Večina anketirancev se strinja s trditvijo, da je vključevanje načrtovanih dejavnosti 

medijske vzgoje v strokovno delo potrebno. 
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Tabela 7: Opisne statistike v pogledih anketirancev za spremenljivko Vključevanje medijske vzgoje 

Vključevanje dejavnosti medijske vzgoje Povprečne 

vrednosti 

 

Standardni 

odklon 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Pri načrtovanju je potrebno razmisliti, katere medije 

bomo vključevali v vzgojno-izobraževalno delo. 
4,33 0,604 2 5 

Pri načrtovanju medijske vzgoje je potrebno 
upoštevati načela in metode. 

4,12 0,537 2 5 

Pri načrtovanju medijske vzgoje izhajamo iz 

Kurikula za vrtce. 
4,04 0,695 2 5 

Uporabo medijev v vrtcu je potrebno načrtovati. 3,95 0,730 2 5 

Medijsko vzgojo načrtujemo skupaj s pomočnico in z 

otroki. 
3,89 0,537 2 5 

Cilji medijske vzgoje so zastopani na področjih 

jezika, umetnosti in družbe v Kurikulu za vrtce. 
3,87 0,661 2 5 

Cilj medijske vzgoje je medijsko pismena osebnost. 3,79 0,701 2 5 

Priprave za izvajanje medijskih vsebin moramo 

zapisovati. 
3,78 0,660 2 5 

Dejavnosti s področja medijske vzgoje je potrebno 
redno evalvirati. 

3,71 0,656 2 5 

Medije uporabljamo kot dopolnitev življenja in dela 
v vrtcu. 

3,35 0,796 1 5 

Načrtovanje medijske vzgoje je zakonsko 

predpisano. 
3,29 1,066 1 5 

Cilji medijske vzgoje so zastopani na vseh področjih 

Kurikula za vrtce. 
3,17 1,006 1 5 

Otroci prinašajo medijske vsebine v vrtec, zato 

upoštevamo njihove želje in jih realiziramo. 
2,93 0,742 1 5 

Medije uporabljamo kot sredstvo za razvedrilo otrok 
v vrtcu. 

2,78 0,773 1 5 

Mediji so učinkovito sredstvo za preživljanje časa v 

vrtcu. 
2,41 0,842 1 4 

Medije uporabljamo pri delu z otroki zgolj spontano. 2,38 0,789 1 4 

Medijev ne moremo vključevati na vsa področja 

dejavnosti v vrtcu. 
2,32 0,994 1 5 

Medijska vzgoja je samostojno področje dejavnosti v 

Kurikulu za vrtce. 
2,24 1,005 1 5 

 

Anketiranci so se najpogosteje (Priloga 2) strinjali s trditvijo, da je pri načrtovanju medijske 

vzgoje potrebno upoštevati načela in metode, s čimer se strinja 73 % anketiranih vzgojiteljic 

in vzgojiteljev. Naslednja najpogosteje potrjena trditev je bila, da so cilji medijske vzgoje 

zastopani na področjih jezika, umetnosti in družbe v Kurikulu za vrtce, s katero se strinja 

69 % anketirancev. Da je uporabo medijev v vrtcu potrebno načrtovati, meni 67 % anketiranih 

vzgojiteljic in vzgojiteljev. Trditev, da moramo priprave za izvajanje medijskih vsebin 

sistematično zapisovati, podpira 64 % anketirancev. Odstotek manj (63 %) se jih strinja, da 

medijsko vzgojo načrtujemo skupaj s pomočnico vzgojiteljice in z otroki. Da je cilj medijske 

vzgoje medijsko pismena osebnost, se strinja 62 % vzgojiteljic in vzgojiteljev. Odstotek manj 

(61 %) se jih strinja, da je dejavnosti s področja medijske vzgoje potrebno redno evalvirati. 
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Trditev, da je pri načrtovanju medijske vzgoje potrebno izhajati iz Kurikula za vrtce in 

Priročnika h Kurikulu za vrtce, podpira 58 % anketiranih vzgojiteljic in vzgojiteljev. S 

trditvijo, da je pri načrtovanju potrebno razmisliti, katere medije bomo vključevali v vzgojno-

izobraževalno delo, se strinja 56 % anketirancev. S trditvijo, da je načrtovanje medijske 

vzgoje zakonsko predpisano, se strinja 41 % anketirancev ( Priloga 2). 

 

Na drugi strani analiza nestrinjanja pokaže, da se večina anketirancev ne strinja s trditvijo, da 

vključevanje dejavnosti medijske vzgoje ni potrebno načrtovati, ker medije pri delu z otroki 

uporabljamo zgolj naključno. Odgovorov anketirancev, ki se ne strinjajo, da medije 

uporabljamo pri delu z otroki zgolj spontano, je 51 % (Priloga 2). S trditvijo, da medijev ne 

moremo vključevati na vsa področja dejavnosti v vrtcu, se ne strinja 48 % anketirancev 

(Priloga 2) in da medije uporabljamo kot dopolnitev življenja in dela v vrtcu, se ne strinja 

46 % vzgojiteljic in vzgojiteljev (Priloga 2). S trditvijo, da je medijska vzgoja samostojno 

področje dejavnosti v Kurikulu za vrtce, se ne strinja 33 % vzgojiteljic in vzgojiteljev (Priloga 

2) in trditve, da so cilji medijske vzgoje zastopani na vseh področjih Kurikula za vrtce, ne 

podpira 24 % anketirancev (Priloga 2). Da medije uporabljamo kot sredstvo za razvedrilo 

otrok v vrtcu, se ne strinja 18 % anketirancev (Priloga 2). S trditvijo, da otroci prinašajo 

medijske vsebine v vrtec, se ne strinja 11 % anketirancev (Priloga 2) in enak odstotek je pri 

trditvi, da so mediji učinkovito sredstvo za preživljanje časa v vrtcu (Priloga 2).  

 

Za preverjanje hipoteze H2 smo morali najprej iz postavljenih indikatorjev izračunati odvisno 

spremenljivko Vključevanje medijske vzgoje v vrtcu. Spremenljivko meri 18 indikatorjev, 

trditev o vključevanju načrtovanih in nenačrtovanih dejavnosti medijske vzgoje v devetem 

vprašanju anketnega vprašalnika, do katerih so se anketiranci opredeljevali na 5-stopenjski 

lestvici Likertovega tipa strinjanja in nestrinjanja. Prvih devet in enajsta trditev so merile 

vključevanje načrtovanih dejavnosti medijske vzgoje, ostale trditve pa so merile vključevanje 

nenačrtovanih dejavnosti medijske vzgoje.  

 

Da smo oblikovali spremenljivko Vključevanje medijske vzgoje, smo najprej s programskim 

stavkom Recode rekodirali vrednosti trditev, ki so merile vključevanje nenačrtovanih 

dejavnosti medijske vzgoje, v pomen, ki bi meril načrtovanje dejavnosti medijske vzgoje. Po 

rekodiranju je vrednost 1 pomenila 5 (popolno strinjanje z načrtovanjem medijske vzgoje), 

odgovore 2 smo pretvorili v 4 (strinjanje z načrtovanjem medijske vzgoje), odgovori 3 so 
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ostali nespremenjeni (niti-niti), odgovore 4 smo pretvorili v 2 (nestrinjanje z načrtovanjem) in 

odgovore 5 smo pretvorili v 1 (popolno nestrinjanje z načrtovanjem medijske vzgoje).  

 

Zanesljivost indikatorjev, ki merijo spremenljivko Vključevanje medijske vzgoje, smo 

preverjali z računanjem Cronbach α koeficienta. Potrdili smo srednje močno zanesljivost 

vprašalnika (Cronbach α = 0,605) in notranjo konsistentnost odgovorov na 18 vprašanj, ki so 

merila spremenljivko Vključevanje medijske vzgoje. Rekodirane vrednosti 18 indikatorjev 

smo z izračunom povprečja odgovorov v programskem stavku Compute pretvorili v novo 

spremenljivko Vključevanje medijske vzgoje. Le-ta je nekoliko koničasta in asimetrična v 

levo, saj so pri vseh anketirancih povprečne vrednosti o Vključevanju medijske vzgoje na 

lestvici od 1 do 5 višje od 3. To pomeni, da se večina anketirancev v povprečju (M = 3,63, 

SD = 0,28) strinja z vključevanjem dejavnosti medijske vzgoje.  

 

Tabela 8: Opisne statistike za spremenljivki Vključevanje medijske vzgoje in Stopnjo izobrazbe  

 
Stopnja izobrazbe Vključevanje medijske vzgoje 

N = 100 
 Veljavni 100 100 

 Manjkajoči 0 0 

Srednja vrednost 3,85 3,6267 

Std. odklon 0,435 0,28450 

Koeficient asimetrije -1,529 -0,015 

Std. napaka koeficienta asimetrije 0,241 0,241 

Koeficient sploščenosti 3,813 0,073 

Std. napaka koeficienta sploščenosti 0,478 0,478 

Najnižja vrednost 2 3,00 

Najvišja vrednost 5 4,33 

 

Da smo preverili hipotezo H2: »Med vzgojiteljicami se pojavljajo statistično pomembne 

razlike v pogledih na vključevanje medijske vzgoje glede na stopnjo izobrazbe« – smo 

uporabili enosmerno analizo variance. Iz grafa na sliki 10 lahko sklepamo, da anketiranci s 

srednješolsko izobrazbo izražajo najnižje strinjanje (celo nižje od najmanj izobraženih, tistih s 

poklicno ali strokovno šolo) o vključevanju medijske vzgoje, z višanjem izobrazbe pa se 

izražanje strinjanja o vključevanju medijske vzgoje povečuje. 
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Slika 10: Povprečno izražanje pogledov za spremenljivko Vključevanje medijske vzgoje glede na stopnjo 

izobrazbe 

 

 

V tabeli 9 so prikazane povprečne vrednosti mnenj o vključevanju medijske vzgoje glede na 

stopnjo izobrazbe. Razlike v povprečnih vrednostih niso velike, saj so vrednosti povprečij na 

5-stopenjski lestvici Likertovega tipa v razponu od 3,55 do 3,78.  

 

Tabela 9: Opisne statistike za spremenljivko Vključevanje medijske vzgoje glede na stopnjo izobrazbe 

 

N 
Povprečna 

vrednost 

Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

95 % interval 

zaupanja razlik Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Poklicna ali strokovna 1 3,6111 . . . . 3,61 3,61 

Srednja 15 3,5519 0,33099 0,08546 3,3686 3,7351 3,00 4,22 

Višja ali visoka 82 3,6369 0,27924 0,03084 3,5755 3,6982 3,00 4,33 

Magisterij 2 3,7778 0,15713 0,11111 2,3660 5,1896 3,67 3,89 

Skupaj 100 3,6267 0,28450 0,02845 3,5702 3,6831 3,00 4,33 

 

V skladu z majhnimi razlikami v povprečnih vrednostih test homogenosti varianc in 

enosmerna analiza variance pokažeta, da razlike med skupinami niso statistično značilne. To 

pomeni, da tudi hipoteze H2 ne moremo potrditi.  
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Tabela 10: Test homogenosti varianc za spremenljivko Vključevanje medijske vzgoje glede na stopnjo 

izobrazbe 

Levenov test Df1 Df2 p 

0,703a 2 96 0,498 

 

 

Tabela 11: Enosmerna analiza variance za test razlik v pogledih za spremenljivko Vključevanje medijske 

vzgoje glede na stopnjo izobrazbe 

 
Vsota kvadratov Df Srednja vrednost F p 

Med skupinami 

Kombinirane 0,138 3 0,046 0,562 0,641 

 Neutežene 0,025 1 0,025 0,307 0,581 

 Utežene 0,113 1 0,113 1,378 0,243 

 Odklon 0,025 2 0,013 0,155 0,857 

Znotraj skupin 7,874 96 0,082   

Skupaj 8,013 99    

 

Ker sta skupini anketirancev z magistrsko stopnjo izobrazbe in poklicno ali strokovno šolo 

predstavljali manj kot 2 anketiranca, smo za večjo veljavnost rezultatov podatke o stopnji 

izobrazbe združili v dve vrednosti: 1) srednja šola ali manj, kamor smo priključili anketiranca 

s poklicno/strokovno šolo ter 2) višja, visoka šola ali več, kamor smo priključili še dva 

anketiranca z magisterijem. Test smo ponovili. Tokrat smo opravili t-preizkus za neodvisna 

vzorca, s katerim želimo razlikovati med dvema skupinama anketirancev. V prvi skupini 

anketirancev z nižjo stopnjo izobrazbe, srednjo šolo ali manj, je povprečje v pogledih o 

vključevanju medijske vzgoje na petstopenjski lestvici 3,56, v drugi skupini pa nekoliko višje 

(3,64).  

 

Tabela 12: Opisne statistike za spremenljivko Vključevanje medijske vzgoje glede na stopnjo izobrazbe 

Stopnja izobrazbe N Povprečna vrednost Std. odklon Std. napaka 

Vključevanje medijske vzgoje 
SŠ ali manj 16 3,5556 0,32011 0,08003 

Višja, visoka šola ali več 84 3,6402 0,27724 0,03025 

 

V skladu z majhno razliko v pogledih o vključevanju medijske vzgoje med skupinama z višjo 

in nižjo stopnjo izobrazbe tudi Levenov test enakosti varianc in t-preizkus razlik med 

skupinama pokažeta, da razlike med povprečji niso statistično značilne (p>0,05).  
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Tabela 13: Analiza enakosti varianc in t-preizkus za preverjanje razlik med aritmetičnimi sredinami  

vključevanja medijske vzgoje in stopnje izobrazbe 

 

Levenov test o 

homogenosti varianc 
T-preizkus o enakosti aritmetičnih sredin 

F 

Stat. 

pomem. F 

testa o 

homognosti 

varianc 

T Df p 

Razlika 

arit. 

sredin 

Razlika 

stand. 

napak 

95 % interval 

zaupanja razlik 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Srednja 

šola ali 

manj 0,275 0,601 -1,092 98 0,278 -0,08466 0,07753 -0,23851 0,06919 

Višja, 

visoka 

šola ali 

več   -0,990 19,520 0,335 -0,08466 0,08555 -0,26340 0,09409 

 

Na podlagi enosmerne analize variance in t-preizkusa zaključimo, da hipoteze H2: »Med 

vzgojiteljicami se pojavljajo statistično pomembne razlike v pogledih na vključevanje 

medijske vzgoje glede na stopnjo izobrazbe« ne moremo potrditi. Tako manj izobraženi, kot 

tudi bolj izobraženi anketiranci imajo podobne poglede na vključevanje medijske vzgoje. 

Vzgojiteljice, odgovorne za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, bi morale spoznavati 

pedagoške in didaktične vidike medijske vzgoje in jih vključevati v svoje delo (Lepičnik 

Vodopivec, 2005). Realizacija le-tega je v veliki meri odvisna od usposobljenosti vzgojiteljice 

za kreativno vključevanje medijev v vzgojno-izobraževalni proces. Blomeke (2003) meni, da 

bi morala biti usposobljenost vzgojiteljic petdelna oz. kot pravi avtor so to medijske veščine, 

ki bi morale zajemati medijsko-didaktično usposobljenost, ki jo avtor navede kot 

najpomembnejšo in vključuje uporabo medijev in informacijske tehnologije v vzgojno-

izobraževalnem procesu in pri lastnem izobraževanju, medijsko-vzgojno usposobljenost, ki 

zajema uvedbo medijske tematike v vzgojno-izobraževalno delo, z upoštevanjem pedagoških 

zakonitosti, medijsko-socializacijsko usposobljenost, ki obsega konstruktivno vrednotenje 

medijskih dosežkov otrok, raziskovalno-pedagoško medijsko usposobljenost, ki vključuje 

uvajanje inovativnih učnih metod s pomočjo medijev, osebno medijsko usposobljenost, ki jo 

potrebujejo vsi državljani in obsega sposobnost lastnega, strokovnega, ustvarjalnega in 

družbeno odgovornega upravljanja v kontekstu medijskih vsebin in tehnologij. 
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V raziskavi smo ugotovili, da se vzgojiteljice in vzgojitelji na Dolenjskem strinjajo z 

vključevanjem načrtovanih dejavnosti medijske vzgoje v vzgojno-izobraževalno delo vrtca in 

to ne glede na stopnjo izobrazbe. Z mediji dopolnijo, obogatijo življenje v vrtcu, jih jemljejo 

kot spodbujevalce interakcij med otroki in odraslimi. Zavedajo se, da mediji niso in ne smejo 

biti prvi in prevladujoči vzgojitelj (otroci preživijo več časa z mediji kot odraslimi) ali mašilo 

časa, samo da mine čas, mašilo nekvalitetnega izvedbenega kurikula v obliki izgovorov ter 

mašilo za odnose (Bah Berglez, 2012). 

 

H3: Med vzgojiteljicami se pojavljajo statistično pomembne razlike v pogledih na 

vključevanje medijske vzgoje glede na delovno mesto. 

 

Da smo preverili hipotezo H3: »Med vzgojiteljicami se pojavljajo statistično pomembne 

razlike v pogledih na vključevanje dejavnosti medijske vzgoje glede na delovno mesto« – 

smo uporabili isto odvisno spremenljivko Vključevanje medijske vzgoje kot pri prejšnji 

hipotezi H2. Razlike v stališčih o vključevanju glede na delovno mesto bi lahko preverili z 

enosmerno analizo variance, a ker navkljub štirim možnim odgovorom, med anketiranci ni 

bilo nobene vzgojiteljice ali vzgojitelja, ki bi opravljal vlogo spremljevalca, med drugimi 

strokovnimi delavkami pa smo prejeli le en odgovor, ki nam je onemogočal veljavne izračune 

za primerjavo razlik med več skupinami, smo le-tega obravnavali kot manjkajočo vrednost. 

Za potrebe preverjanja hipoteze H3 smo tako razlike v stališčih o Vključevanju medijske 

vzgoje preverjali le med dvema skupinama – 1) vzgojitelji ter 2) vzgojitelji na delovnem 

mestu pomočnika vzgojitelja. Primerna metoda v tem primeru je bila izvedba t-preizkusa za 

neodvisna vzorca, ki primerja razlike v povprečnih vrednostih med dvema skupinama 

anketirancev.  

 

Primerjava razlik v stališčih o vključevanju medijske vzgoje med vzgojitelji na delovnem 

mestu pomočnika vzgojitelja in vzgojitelji pokaže, da vzgojiteljice in vzgojitelji na delovnem 

mestu vzgojitelja, nekoliko bolj izražajo strinjanje o načrtovanju medijske vzgoje kot 

vzgojiteljice in vzgojitelji na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja, a razlika ni velika. 

Možna razlaga za majhno razliko je v timskem delu. Timsko načrtovanje in izvajanje 

predšolske vzgoje med oddelki in v vrtcu je utečena oblika timskega dela. Z odpiranjem 

igralnic oz. oddelkov se je začelo med vzgojiteljicami oddelkov oz. igralnic povezovanje in 

sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju posameznih dejavnosti in s tem tudi timsko delo med 
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njimi (Lepičnik Vodopivec, 2006). Za kakovostno delo je pomembno, da pri načrtovanju dela 

v vrtcu sodelujeta obe strokovni delavki, kajti: »vzgojiteljica in njena pomočnica sta 

enakovredni partnerici v izvajanju celotnega kurikula in je pomočnica vzgojiteljice za to tudi 

strokovno usposobljena« (Muškatevc, 2006, str. 55). Zato tudi razlika v pogledih o 

vključevanju dejavnosti medijske vzgoje glede na delovno mesto vzgojiteljic, vzgojiteljev ter 

vzgojiteljic, vzgojiteljev na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja ni velika. 

 

Tabela 14: Opisne statistike za spremenljivko Vključevanje medijske vzgoje glede na delovno mesto 

Delovno mesto N Povprečna vrednost Std. odklon Std. napaka 

Vključevanje medijske vzgoje 
Pomočnik vzgojitelja 6 3,6944 0,36977 0,15096 

Vzgojitelj 93 3,6254 0,28005 0,02904 

 

Levenov test enakosti varianc in t-preizkusa za neodvisna vzorca pokažeta, da razlike med 

skupinama niso statistično značilne (p>0,05) , zato tudi hipoteze H3 ne moremo potrditi. 

 

Tabela 15: Analiza enakosti varianc in t-preizkus za preverjanje razlik med aritmetičnimi sredinami  

vključevanja medijske vzgoje in delovnega mesta 

 

Levenov test o 

homogenosti varianc 
T-preizkus o enakosti aritmetičnih sredin 

F 

Stat. 

pomem. F 

testa o 

homognosti 

varianc 

T Df p 

Razlika 

arit. 

sredin 

Razlika 

stand. 

napak 

95 % interval 

zaupanja razlik 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Pomočnik 

vzgojitelja 0,313 0,577 0,574 97 0,567 0,06900 0,12020 -0,16957 0,30756 

Vzgojitelj 
  0,449 5,377 0,671 0,06900 0,15373 -0,31799 0,45598 

 

Na podlagi t-preizkusa zaključimo, da hipoteze H3: »Med vzgojiteljicami se pojavljajo 

statistično pomembne razlike v pogledih na vključevanje dejavnosti medijske vzgoje glede na 

delovno mesto« ne moremo potrditi. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice morata 

izvedbeni program načrtovati skupaj in posebej pazljivo, kajti otrok se še vedno uči po 

svojem programu, hkrati pa že lahko do neke mere sprejema program vzgojiteljice (Batistič 

Zorec, 2002).  
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11.2 Izvajanje medijske vzgoje 

 

11.2.1 Pogostost uporabe medijev glede na njihovo vrsto  

 

H4: Vzgojiteljice pri izvajanju medijske vzgoje najpogosteje uporabljajo televizijo, 

najmanj pa radio, najpogosteje vsebine posredujejo preko DVD-predvajalnika. 

 

V tretjem sklopu anketnega vprašalnika smo z vprašanjem dvanajst preverjali, katere medije 

vzgojiteljice in vzgojitelji najpogosteje uporabljajo pri izvajanju medijske vzgoje. Ugotovili 

smo, da je medij, ki ga vzgojiteljice in vzgojitelji najpogosteje uporabljajo pri svojem delu, 

knjiga. Vsi anketiranci (M = 1, SD = 0) so izbrali knjigo kot medij, ki ga pogosto uporabljajo 

pri svojem delu. Knjigi sledi CD-predvajalnik, ki ga uporablja 80 % vzgojiteljic in 

vzgojiteljev (Priloga 3) v povprečju pogosto (M = 1,2, SD = 0,48). Tako kot CD-predvajalnik 

uporablja pri svojem delu večina anketirancev tudi digitalni fotoaparat kar 79 % vzgojiteljev 

in vzgojiteljic (Priloga 3) v povprečju pogosto (M = 1,3, SD = 0,69). Tiskalnik uporablja 

61 % vzgojiteljic in vzgojiteljev (Priloga 3), v povprečju pogosto (M = 1,7, SD = 1,1). Temu 

sledijo revije, in sicer jih pogosto uporablja 53 % anketirancev (M = 1,5, SD = 0,59). Polovica 

anketirancev (Priloga 3), vključenih v raziskavo, pogosto uporablja pri svojem delu radio. 

Omenjeni rezultat je presenetljiv, kajti predvidevali smo, da vzgojiteljice pri svojem delu 

najmanj ali nikoli ne posegajo po tem mediju, rezultati pa kažejo ravno obratno, da 

vzgojiteljice in vzgojitelji na Dolenjskem radio uporabljajo bolj pogosto kot pa redko ali 

nikoli. Tudi plakat pri izvajanju medijske vzgoje v vrtcu uporablja eden manj kot polovica 

anketirancev (Priloga 3). Nekaj manj kot polovica anketiranih vzgojiteljev in vzgojiteljic 

(Priloga 3) pri izvajanju medijske vzgoje vključuje v svoje delo računalnik                  

(M = 1,8, SD = 0,91). Internet v povprečju pogosto uporablja tretjina vzgojiteljic in 

vzgojiteljev (M = 2,1, SD = 0,95). Po pogostosti uporabe sledi DVD-predvajalnik, ki ga 

pogosto uporablja dobra četrtina vzgojiteljic in vzgojiteljev, zajetih v vzorec (Priloga 3). 

Podobno je z LCD-projektorjem, ki ga vzgojiteljice in vzgojitelji v povprečju redko 

uporabljajo pri delu (M = 2,8, SD = 1,1). Mediji, s katerimi nekaj več kot desetina vzgojiteljic 

in vzgojiteljev izvaja medijsko vzgojo v vrtcu, so pogosto kamera, diaprojektor, kasetofon, 

videopredvajalnik (Priloga 3). Presenetil nas je nizek odstotek vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki 

pri svojem delu z otroki uporabljajo televizijo (Priloga 3). Predvidevali smo, da je ravno 
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televizija medij, ki ga vzgojiteljice in vzgojitelji pri izvajanju medijske vzgoje uporabljajo 

najpogosteje, vendar rezultati raziskave kaže, da temu ni tako (Priloga 3).  

 

Mediji, ki jih vzgojiteljice najmanj pogosto uporabljajo pri izvajanju medijske vzgoje v vrtcu, 

so grafoskop, diktafon, časopis, interaktivna tabla in strip (Priloga 3). Stripa kot medija 

vzgojiteljice in vzgojitelji ne uporabljajo pogosto, v povprečju gledano ga uporablja več kot 

polovica anketirancev bolj redko (M = 3,1, SD = 0,68) in dobra tretjina nikoli. Podobno kot 

strip je tudi časopis medij, ki ga vzgojiteljice in vzgojitelji ne uporabljajo pogosto, občasno 

posega po njem četrtina vzgojiteljic in vzgojiteljev (Priloga 3). Medij, ki ga sedem od desetih 

anketirancev (70 %) nikoli ne vključuje v svoje delo, je interaktivna tabla (Priloga 3). 

Slika 11: Histogram pogostosti uporabe medijev pri izvajanju medijske vzgoje glede na vrsto medijev 

 

 

Iz predstavljenih podatkov lahko zaključimo, da hipoteze H4: »Vzgojiteljice pri izvajanju 

medijske vzgoje najpogosteje uporabljajo televizijo, najmanj pa radio, najpogosteje vsebine 

posredujejo preko DVD-predvajalnika« ne moremo potrditi. Ugotovili smo, da vzgojiteljice in 

vzgojitelji pri svojem delu najpogosteje uporabljajo medije, kot so knjige (100 %), sledi CD-

predvajalnik (80 %), digitalni fotoaparat (79 %) in revije (53 %). Predvidevali smo, da je 

0

20

40

60

80

100

120

Vrste medijev 

Pogosto

Občasno

Redko

Nikoli



Petra Madronič 

Medijska vzgoja v vrtcu 

90 

televizija tisti medij, ki ga vzgojiteljice in vzgojitelji uporabljajo najpogosteje, vendar so 

rezultati pokazali, da ga uporablja slaba desetina vzgojiteljic in vzgojiteljev. Torej lahko 

zaključimo, da je medij, ki ga vzgojiteljice in vzgojitelji najpogosteje uporabljajo pri svojem 

delu, še vedno tradicionalen, in to je knjiga. Vzgojiteljice lahko različne vrste medijev 

(tradicionalne in netradicionalne) uporabimo kot izhodišče za načrtovanje in izvajanje 

dejavnosti v vrtcu. Katerega od teh naštetih medijev bodo vzgojiteljice in vzgojitelji 

vključevali v svoje vzgojno-izobraževalno delo, pa je odvisno od poznavanja modela oz. 

elementov, dejavnikov, kriterijev izbire medijev, ki so osnovno vodilo in pomoč vzgojitelju 

pri izbiri relevantnih medijev za vključevanje v vzgojno-učni proces (Kalin, 2004). 

Vzgojiteljice in vzgojitelji lahko v svoje delo vključujejo tako vizualne kot avditivne, 

tradicionalne in netradicionalne medije, vendar morajo ob tem upoštevati zmožnosti otrok, 

dostopnost tehnologije in svojo lastno kompetentnost pri rokovanju z mediji.  

 

11.2.2 Zagotovljenost pogojev za izvajanje medijske vzgoje glede na prostor 

izvedbe medijskih dejavnosti in okolje vrtca 

 

H5: Pri vzgojiteljicah se pojavljajo razlike v zagotovljenih pogojih za izvajanje medijske 

vzgoje, glede na okolje vrtca (urbano, ruralno okolje). 

 

Ocene zagotovljenosti pogojev za izvajanje medijske vzgoje smo preverjali glede na okolje 

vrtca, v katerem so vzgojitelji in vzgojiteljice zaposleni. Anketirance smo z vprašanjem enajst 

v anketnem vprašalniku spraševali, kako imajo zagotovljene prostorske pogoje za izvedbo 

dejavnosti medijske vzgoje. Pri tem smo preverjali, ali imajo vzgojiteljice, katerih vrtec se 

nahaja v manjšem ali večjem mestu, bolje zagotovljene pogoje za izvedbo medijske vzgoje 

kot vzgojiteljice, katerih vrtec se nahaja v vasi oz. manjšem kraju. Za preverjanje hipoteze H5 

smo najprej opravili hi-kvadrat preizkus. 

 

Glede na okolje vrtca je največji delež (42 %) tistih anketirancev, ki so zaposleni v manjšem 

kraju in ocenjujejo, da imajo srednje dobro zagotovljene prostorske pogoje za izvajanje 

medijske vzgoje (Priloga 4). Nekoliko manj (18 %) je tistih, ki menijo, da imajo za izvajanje 

medijske vzgoje slabo zagotovljene pogoje; najmanj (3 %) pa je tistih anketirancev, ki 

menijo, da imajo za izvajanje medijske vzgoje nezadostno zagotovljene pogoje (Priloga 4). 



Petra Madronič 

Medijska vzgoja v vrtcu 

91 

Slaba tretjina (31 %) jih meni, da imajo dobre pogoje za izvajanje medijske vzgoje in samo 

nekaj (6 %) anketirancev je mnenja, da imajo za izvajanje medijske vzgoje zelo dobre pogoje 

(Priloga 4). Vrednost hi-kvadrat preizkusa ni statistično pomembna (χ
2
 = 6,844, p = 0,868), 

povezanost pa je šibka (Cramer ν = 0,151). Med odgovori vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki živijo 

v mestnem okolju in tistimi, v vaškem okolju, glede zagotovljenosti prostorskih pogojev za 

izvedbo medijske vzgoje, ni statistično pomembnih razlik. Zato sprejemamo ničelno hipotezo 

o neodvisnosti spremenljivk, ki pravi, da se ne pojavljajo razlike med vzgojiteljicami, ki 

živijo v mestnem okolju in vzgojiteljicami v vaškem okolju, in zavračamo osnovno hipotezo 

H5, ki pravi, da se med vzgojiteljicami pojavljajo razlike v zagotovljenih prostorskih pogojih 

za izvajanje medijske vzgoje, glede na okolje vrtca (urbano, ruralno). Na podlagi hi-kvadrat 

preizkusa torej ne moremo potrditi hipoteze H5, čeprav smo domnevali, da imajo vzgojitelji 

in vzgojiteljice, ki živijo v ruralnem okolju slabše zagotovljene prostorske pogoje, ker živijo v 

odmaknjenih, na nekoliko manj gospodarsko razvitih območjih in so deležni slabše finančne 

podpore s strani občin.  

 

11.2.3 Zagotovljenost pogojev za izvajanje medijske vzgoje glede na čas izvedbe 

medijskih dejavnosti in okolje vrtca 

 

Anketirance smo spraševali, kako imajo zagotovljene časovne pogoje za izvedbo dejavnosti 

medijske vzgoje. Pri tem nas je zanimalo, ali imajo vzgojiteljice in vzgojitelji, katerih vrtec se 

nahaja v manjšem ali večjem mestu, bolje zagotovljene časovne pogoje za izvedbo medijske 

vzgoje kot vzgojiteljice, katerih vrtec je v vasi oz. manjšem kraju. Glede na okolje vrtca je 

največji delež (47 %) tistih anketirancev, ki so zaposleni v manjšem kraju in ocenjujejo, da 

imajo dobro zagotovljene časovne pogoje za izvajanje medijske vzgoje (Priloga 5). Nekaj 

manj (38 %) je tistih, ki menijo, da imajo srednje zagotovljene časovne pogoje za izvajanje 

medijske vzgoje, odstotek manj kot desetina (9 %) pa jih pravi, da imajo slabe časovne pogoje 

(Priloga 5). Najmanj (6 %) je tistih anketirancev, ki trdijo, da imajo zelo dobro zagotovljene 

časovne pogoje za izvajanje medijske vzgoje (Priloga 5). Nihče od anketirancev ne meni, da 

imajo nezadostne časovne pogoje za izvajanje medijske vzgoje (Priloga 5). Vrednost hi- 

kvadrat preizkusa ni statistično pomembna (χ
2
 = 10,496, p = 0,312), povezanost pa je šibka 

(Cramer ν = 0,187). Med odgovori vzgojiteljic, ki živijo v mestnem okolju, vzgojiteljicami v 

vaškem okolju ter zagotovljenostjo časovnih pogojev za izvedbo medijske vzgoje ne prihaja 
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do statistično pomembnih razlik. Zato sprejemamo ničelno hipotezo o neodvisnosti 

spremenljivk, ki pravi, da se ne pojavljajo razlike med vzgojiteljicami v mestnem okolju ter 

tistimi v vaškem okolju, in zavračamo osnovno hipotezo H5. Ta pravi, da se med 

vzgojiteljicami pojavljajo razlike v zagotovljenih časovnih pogojih za izvajanje medijske 

vzgoje glede na okolje vrtca (urbano, ruralno). Na podlagi hi-kvadrat preizkusa torej ne 

moremo potrditi hipoteze H5, čeprav smo domnevali, da imajo vzgojitelji in vzgojiteljice, ki 

živijo v ruralnem okolju slabše zagotovljene časovne pogoje. 

 

11.2.4 Zagotovljenost pogojev za izvajanje medijske vzgoje glede na dostopnost 

medijev otrokom v igralnici 

 

Anketirance smo spraševali, kako imajo otroci zagotovljeno dostopnost medijev v igralnici. 

Pri tem nas je zanimalo, ali imajo otroci vzgojiteljic, katerih vrtec se nahaja v manjšem ali 

večjem mestu, bolje zagotovljene te pogoje kot otroci vzgojiteljic in vzgojiteljev, katerih vrtec 

je v vasi oz. manjšem kraju. 

 

Glede na okolje vrtca je največji delež (36 %) tistih anketirancev, ki so zaposleni v manjšem 

kraju in ocenjujejo, da imajo srednje dobro zagotovljeno dostopnost medijev v igralnici, 

nekoliko manj (31 %) je tistih, ki menijo, da imajo slabo zagotovljeno dostopnost medijev v 

igralnici in nekaj manj kot desetina (7 %) anketirancev meni, da imajo za izvajanje medijske 

vzgoje nezadostno zagotovljene medije v igralnici (Priloga 6). Slaba četrtina (22 %) je 

mnenja, da imajo dostopnost medijev v igralnici dobro zagotovljeno, najmanj (4 %) 

anketirancev pa trdi, da imajo zelo dobre pogoje za izvajanje medijske vzgoje (Priloga 6). 

 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa ni statistično pomembna (χ
2
 = 6,178, p = 0,907), povezanost pa 

je šibka (Cramer ν = 0,143). Med odgovori vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki živijo v mestnem 

okolju in tistimi v vaškem okolju, ne prihaja do statistično pomembnih razlik v 

zagotovljenosti pogojev dostopnosti medijev otrokom v igralnici. Zato sprejemamo ničelno 

hipotezo o neodvisnosti spremenljivk, ki pravi, da se ne pojavljajo razlike med tistimi, ki 

živijo v mestnem okolju in tistimi, ki živijo v vaškem, in zato zavračamo osnovno hipotezo 

H5, ki pravi, da se med vzgojiteljicami in vzgojitelji pojavljajo razlike v dostopnosti medijev 

otrokom v igralnici glede na okolje vrtca (urbano, ruralno).  
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11.2.5 Zagotovljenost pogojev za izvajanje medijske vzgoje glede na opremljenost 

vrtca z IKT-sredstvi 

 

Anketirance smo spraševali, kako imajo zagotovljeno opremljenost vrtca z IKT-sredstvi. 

Zanimalo nas je, ali imajo anketiranci, katerih vrtec se nahaja v manjšem ali večjem mestu, 

bolje zagotovljene te pogoje kot vzgojiteljice, katerih vrtec se je v vasi, manjšem kraju. Glede 

na okolje vrtca je največji delež (26 %) tistih anketirancev, ki so zaposleni v manjšem kraju in 

ocenjujejo, da imajo z IKT-sredstvi vrtec srednje dobro opremljen (Priloga 7). Nekaj manj 

(25 %) je tistih, ki menijo, da imajo dobro opremljen vrtec z IKT-sredstvi in približno enak 

delež (24 %) je tistih anketirancev, ki menijo, da imajo vrtec z IKT-sredstvi slabo opremljen 

(Priloga 7). Najmanj (11 %) je tistih anketirancev, ki pravijo, da imajo vrtec z IKT-sredstvi 

nezadostno opremljen (Priloga 7). Nekaj več kot desetina (14 %) jih trdi, da imajo zelo dobre 

pogoje za izvajanje medijske vzgoje (Priloga 7). 

 

Vrednost hi-kvadrat preizkusa ni statistično pomembna (χ
2
 = 17,267, p = 0,140), povezanost 

pa je srednje močna (Cramer ν = 0,240). Med odgovori vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki živijo v 

mestnem in tistimi, ki živijo v vaškem okolju, ter opremljenostjo vrtca z IKT-sredstvi, ne 

prihaja do statistično pomembnih razlik. Zato sprejemamo ničelno hipotezo o neodvisnosti 

spremenljivk, ki pravi, da se ne pojavljajo razlike med vzgojiteljicami, ki živijo v mestnem 

okolju in vzgojiteljicami v vaškem okolju in v tem delu, ki se nanaša na opremljenost vrtca z 

IKT-sredstvi, zavračamo osnovno hipotezo H5, ki pravi, da se med vzgojiteljicami pojavljajo 

razlike v zagotovljenih pogojih opremljenosti vrtca z IKT-sredstvi glede na okolje vrtca 

(urbano, ruralno). 

 

Da bi celovito obravnavali hipotezo H5, smo dimenzije spremenljivk, ki merijo 

zagotovljenost pogojev za izvajanje medijske vzgoje (prostorskih, časovnih, dostopnost, 

opremljenost), z izračunom povprečja s programskim stavkom Compute pretvorili v novo 

spremenljivko Zagotovljenost pogojev za izvajanje medijske vzgoje. Zanesljivost 

indikatorjev, ki merijo Zagotovljenost pogojev za izvajanje medijske vzgoje, smo preverjali s 

Cronbach α koeficientom. Potrdili smo notranjo konsistentnost odgovorov na štiri vprašanja, 

ki so merila to spremenljivko, in močno zanesljivost uporabljenega vprašalnika (Cronbach 

α = 0,823). 
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Anketiranci imajo po lastnih ocenah v povprečju srednje dobro zagotovljene pogoje za 

izvajanje medijske vzgoje, in sicer splošne (M = 3,15, SD = 0,79) in tudi od treh proučevanih 

dimenzij: prostor izvedbe (M = 3,19, SD = 0,91), opremljenost vrtca z IKT-sredstvi 

(M = 3,07, SD = 1,23) in dostopnost medijev otrokom v igralnici (M = 2,85, SD = 0,98). 

Edini pogoj, ki v povprečju ni srednje dobro, temveč dobro zagotovljen, je čas izvedbe 

(M = 3,5, SD = 0,75).  

 

Tabela 16: Opisne statistike za spremenljivki Pogoji za izvajanje medijske vzgoje in Okolje vrtca (ruralno, 

urbano) 

N = 100 

Prostor 

izvedbe 

medijskih 

dejavnosti 

Čas 

izvedbe 

Dostopnost 

medijev 

otrokom v 

igralnici 

Opremljenost 

vrtca z IKT-

sredstvi  

Zagotovljenost 

pogojev za 

izvajanje 

medijske 

vzgoje 

 Veljavni 
100 100 100 100 100 

 Manjkajoči 
0 0 0 0 0 

Srednja vrednost 
3,19 3,50 2,85 3,07 3,1525 

Std. odklon 
0,907 0,745 0,978 1,225 0,79128 

Koeficient asimetrije 
-0,139 -0,224 0,110 -0,035 0,078 

Std. napaka koeficienta asimetrije 
0,241 0,241 0,241 0,241 0,241 

Koeficient sploščenosti 
-0,189 -0,268 -0,490 -0,964 -0,545 

Std. napaka koeficienta sploščenosti 
0,478 0,478 0,478 0,478 0,478 

Najnižja vrednost 
1 2 1 1 1,50 

Najvišja vrednost 
5 5 5 5 5,00 

 

 

Pearsonov koeficient korelacije pokaže (Tabela 17), da velikost naselja oz. okolje, v katerem 

se nahaja vrtec, ni statistično značilno linearno povezano z zagotovljenostjo pogojev za 

izvajanje medijske vzgoje, saj je stopnja tveganja, tako s skupno novo spremenljivko kot tudi 

posameznimi dimenzijami in velikostjo naselja, previsoka (p>0,05).  
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Tabela 17: Korelacijska matrika Pearsonovega koeficienta povezanosti med okoljem vrtca in 

zagotovljenostjo pogojev za izvajanje medijske vzgoje 

N = 100 
Okolje 

vrtca 

Zagotov-

ljenost 

pogojev za 

izvajanje 

medijske 

vzgoje 

Prostor 

izvedbe 

medijskih 

dejavnosti 

Čas 

izvedbe 

Dostop-

nost 

medijev 

otroko

m v 

igralnici 

Oprem-

ljenost 

vrtca z 

IKT- 

sredstvi 

Okolje vrtca Pearsonov 

koeficient 

korelacije 1,00 0,097 0,058 0,167 0,076 0,046 

 p 
 0,336 0,567 0,096 0,450 0,653 

Zagotovljenost 

pogojev za 

izvajanje 

medijske vzgoje 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 0,097 1,00 0,843*** 0,662*** 0,868*** 0,864*** 

p 
0,336  0,000 0,000 0,000 0,000 

Prostor izvedbe 

medijskih 

dejavnosti 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 0,058 0,843*** 1,00 0,605*** 0,613*** 0,579*** 

 p 
0,567 0,000  0,000 0,000 0,000 

Čas izvedbe 
Pearsonov 

koeficient 

korelacije 0,167 0,662*** 0,605*** 1,00 0,395*** 0,337*** 

 p 
0,096 0,000 0,000  0,000 0,001 

Dostopnost 

medijev 

otrokom v 

igralnici 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 0,076 0,868*** 0,613*** 0,395*** 1,00 0,751*** 

 p 
0,450 0,000 0,000 0,000  0,000 

Opremljenost 

vrtca z IKT- 

sredstvi 

Pearsonov 

koeficient 

korelacije 0,046 0,864*** 0,579*** 0,337*** 0,751*** 1,00 

 p 
0,653 0,000 0,000 0,001 0,000  

Legenda: * – označene statistične pomembnosti manjše ali enake 5 % tveganja (p ≤ 0,05), ** – označene statistične pomembnosti manjše ali 

enake 1 % tveganja (p ≤ 0,01), *** – označene statistične pomembnosti manjše ali enake 0 % tveganja (p ≤ 0,001).   

 

Hipoteza je formulirana v iskanje razlik v zagotovljenosti pogojev za izvajanje medijske 

vzgoje glede na okolje vrtca, zato smo izvedli še enosmerno analizo variance, s katero 

preverjamo razlike v povprečnih vrednostih glede na večje število skupin. V našem primeru 

bomo preverili, ali obstajajo statistično značilne razlike v povprečni zagotovljenosti pogojev 

za izvajanje medijske vzgoje glede na velikost naselja. Razlike v povprečni zagotovljenosti 
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pogojev za izvajanje medijske vzgoje so največje med tistimi iz vasi in tistimi iz večjega 

mesta. Tisti iz vasi imajo nekoliko slabše pogoje, obe skupini pa pogoje v povprečju 

ocenjujeta kot srednje dobre.  

 

Tabela 18: Opisne statistike za spremenljivko Zagotovljenost pogojev za izvajanje medijske vzgoje glede 

na okolje vrtca 

 
N Povprečna 

vrednost 

Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

95 % interval zaupanja razlik Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 

Spodnja meja Zgornja meja 

Vas 15 2,8833 0,68051 0,17571 2,5065 3,2602 1,75 4,00 

Manjši kraj 38 3,2500 0,80957 0,13133 2,9839 3,5161 1,50 5,00 

Manjše mesto 35 3,0929 0,82043 0,13868 2,8110 3,3747 1,50 5,00 

Večje mesto 12 3,3542 0,75723 0,21859 2,8730 3,8353 2,50 4,50 

Skupaj 100 3,1525 0,79128 0,07913 2,9955 3,3095 1,50 5,00 

 

Test homogenosti variance (Tabela 20) in Bonferronijev test (Tabela 21) primerjave razlik 

med skupinami pokažeta, da s stopnjo značilnosti, višjo od 0,05, ne moremo potrditi 

statistično značilnih razlik v zagotovljenosti pogojev niti v enem paru skupin vzgojiteljev in 

vzgojiteljic, ki izvajajo medijsko vzgojo v vrtcih iz različno velikega okolja. Tudi s testom 

enosmerne analize variance hipoteze H5 ne moremo potrditi. 

 

Tabela 19: Test homogenosti varianc za spremenljivki Okolje vrtca in Zagotovljenost pogojev za izvajanje 

medijske vzgoje 

Levenov test Df1 Df2 p 

0,547 3 96 0,651 

 

Tabela 20: Enosmerna analiza variance za spremenljivki Zagotovljenost pogojev za izvajanje medijske 

vzgoje in Okolje vrtca 

 
Vsota 

kvadratov 
Df 

Srednja 

vrednost 
F p 

Med skupinami 

Kombinirane 2,061 3 0,687 1,100 0,353 

 Neutežene 1,122 1 1,122 1,797 0,183 

 Utežene 0,586 1 0,586 0,939 0,335 

 Odklon 1,474 2 0,737 1,181 0,311 

Znotraj skupin 59,926 96 0,624   

Skupaj 61,987 99    



Petra Madronič 

Medijska vzgoja v vrtcu 

97 

Tabela 21: Bonferronijev test primerjave razlik med skupinami za spremenljivki Zagotovljenost pogojev 

za izvajanje medijske vzgoje in Okolje vrtca 

 

Okolje vrtca 

(I) 

Okolje vrtca 

(J) 

Razlika 

povprečnih 

vrednosti (I-J) 

Std. napaka p 

95 % interval zaupanja razlik 

Spodnja meja Zgornja meja 

Vas 

Manjši kraj 

Manjše mesto 

Večje mesto 

-0,36667 

-0,20952 

-0,47083 

0,24092 

0,24383 

0,30600 

0,788 

1,000 

0,763 

-1,0157 

-0,8664 

-1,2952 

0,2824 

0,4473 

0,3535 

Manjši kraj 

Vas 

Manjše mesto 

Večje mesto 

0,36667 

0,15714 

-0,10417 

0,24092 

0,18510 

0,26162 

0,788 

1,000 

1,000 

-0,2824 

-0,3415 

-0,8090 

1,0157 

0,6558 

0,6007 

Manjše mesto 

Vas 

Manjši kraj 

Večje mesto 

0,20952 

-0,15714 

-0,26131 

0,24383 

0,18510 

0,26430 

1,000 

1,000 

1,000 

-0,4473 

-0,6558 

-0,9733 

0,8664 

0,3415 

0,4507 

Večje mesto 

Vas 

Manjši kraj 

Manjše mesto 

0,47083 

0,10417 

0,26131 

0,30600 

0,26162 

0,26430 

0,763 

1,000 

1,000 

-0,3535 

-0,6007 

-0,4507 

1,2952 

0,8090 

0,9733 

Legenda: * – označene statistične pomembnosti manjše ali enake 5 % tveganja (p ≤ 0,05), ** – označene statistične pomembnosti manjše ali 

enake 1 % tveganja (p ≤ 0,01), *** – označene statistične pomembnosti manjše ali enake 0 % tveganja (p ≤ 0,001). 

Na podlagi hi-kvadrat preizkusa in enosmerne analize variance smo zaključili, da hipoteze 

H5: »Med vzgojiteljicami se pojavljajo razlike v zagotovljenih pogojih za izvajanje medijske 

vzgoje glede na okolje vrtca (urbano, ruralno)« ne moremo potrditi. Ob tem se moramo 

zavedati, da je vsak šolski sistem in vzgojno-izobraževalni program del prostora in časa, da je 

pod vplivom ideoloških in socialnopolitičnih razsežnosti, ki izhajajo iz prevladujočega 

pojmovanja znanja in učenja, narave človeka kot posameznika, človeške družbe in namena 

izobraževanja (Grmek, 2009). 

 

H6: Vzgojiteljice drugega starostnega obdobja pogosteje izvajajo načrtovane dejavnosti 

medijske vzgoje kot vzgojiteljice prvega starostnega obdobja. 
 

Hipotezo H6 smo v anketnem vprašalniku preverjali z vprašanjem deset, s katerim smo 

ugotavljali pogostost izvajanja načrtovanih dejavnosti medijske vzgoje. Vzgojiteljice in 

vzgojitelji pogosto (69 %) uporabljajo pravljico kot izhodišče, motivacijo za dejavnost. Skoraj 

dve tretjini (62 %) anketirancev pogosto uporabljajo pri izvajanju dejavnosti medijske vzgoje 

knjigo, revijo, strip, plakat kot vir informacij (Priloga 8). Anketiranci so kot pogosto (42 %) 

in vedno (43 %) izvedeno načrtovano dejavnost medijske vzgoje, izbrali fotografiranje z 
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digitalnim fotoaparatom. Bolj pogosto (56 %) in vedno (38 %) je med vzgojiteljicami in 

vzgojitelji izvedeno tudi branje pravljic otrokom. Več kot tretjina (37 %) anketirancev 

pogosto pri delu s starši uporablja medije, anketirancev, ki izvajajo dejavnosti z grafoskopom 

občasno, je več kot tretjina (36 %) in dobra tretjina (32 %) jih občasno snema z video kamero 

(Priloga 8). Načrtovano dejavnost medijske vzgoje poslušanje pravljic po CD-playerju 

občasno izvaja približno polovica (52 %) in pogosto (32 %) anketirancev (Priloga 8). 

Vzgojiteljice in vzgojitelji na Dolenjskem redko izvajajo dejavnosti medijske vzgoje s 

pomočjo gledanja risank (50 %), nekaj manj kot polovica (48 %) anketirancev uporablja 

risanko kot izhodišče, motivacijo za dejavnost (Priloga 8). Manj kot polovica (46 %) 

anketirancev se občasno pogovarja o vsebini v risankah (Priloga 8). Sedem odstotkov manj 

kot polovica (43 %) občasno z otroki izdela pravljico (Priloga 8). Z diaprojektorjem izvaja 

dejavnosti medijske vzgoje nekaj manj kot polovica anketirancev (41 %).  

 

Razvijanja analognih fotografij v temnici ne izvaja velika večina anketirancev (98 %) in 

podobno je s fotografiranjem z analognim fotoaparatom, ki ga nikoli ne uporablja večina 

(79 %) anketirancev (Priloga 8). Večina (77 %) nikoli ne izdela z otroki risanke v 

računalniškem programu Movie Maker (Priloga 8). Dejavnost, ki je dve tretjini (66 %) 

vzgojiteljic in vzgojiteljev nikoli ne izvaja pri medijski vzgoji je delo z interaktivno tablo in 

dve tretjini (63 %) jih nikoli ne izdeluje e-portfolia (Priloga 8). Nekaj več kot polovica (53 %) 

anketirancev nikoli ne izdela stripa z otroki. Snemanje z diktafonom je dejavnost medijske 

vzgoje, ki je nikoli ne izvaja polovica (50 %) anketirancev, zajetih v raziskavo. Branje stripov 

z otroki je dejavnost, ki jo skoraj polovica (48 %) vzgojiteljev in vzgojiteljic izvaja redko 

(Priloga 8). Digitalne zgodbe nikoli ne izdela z otroki nekaj manj kot polovica anketirancev 

(46 %).  

 

Za preverjanje hipoteze H6, smo najprej oblikovali novo spremenljivko, tako da smo z 

izračunom povprečja odgovorov na vprašanje deset v anketnem vprašalniku s programskim 

stavkom Compute združili spremenljivke v novo spremenljivko Izvajanje medijske vzgoje. 

Opisne statistike kažejo, da se neodvisna spremenljivka Starostno obdobje otrok in odvisna 

spremenljivka Izvajanje medijske vzgoje porazdeljujeta približno normalno, saj sta 

koeficienta asimetrije in sploščenosti v rangu med -1 in + 1 (Tabela 22). Zanesljivost 

indikatorjev, ki merijo spremenljivko Izvajanje medijske vzgoje, smo preverjali z računanjem 

Cronbach α koeficienta. Potrdili smo srednje močno zanesljivost vprašalnika (Cronbach 
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α = 0,780) in notranjo konsistentnost odgovorov na 23 vprašanj, ki so merila spremenljivko 

Izvajanje medijske vzgoje. 

Tabela 22: Opisne statistike za spremenljivki Izvajanje medijske vzgoje in Starostno obdobje otrok 

 
Izvajanje medijske vzgoje Starostno obdobje 

N = 100 
 Veljavni 100 100 

 Manjkajoči 0 0 

Srednja vrednost  2,53   1,84 

Std. odklon 0,37 0,598 

Koeficient asimetrije -0,140 0,068 

Std. napaka koeficienta asimetrije 0,241 0,241 

Koeficient sploščenosti 0,393 -0,296 

Std. napaka koeficienta sploščenosti 0,478 0,478 

Najnižja vrednost 1,43 1 

Najvišja vrednost 3,43 3 

 

Za preverjanje hipoteze H6 smo uporabili Pearsonov koeficient korelacije, s katerim smo 

ugotavljali, ali sta spremenljivki Izvajanje medijske vzgoje in Starostno obdobje otrok 

linearno povezani in enosmerno analizo variance, s katero smo preverjali, ali in kakšne so 

razlike v pogostosti izvajanja medijske vzgoje glede na prvo in drugo starostno obdobje otrok. 

Pearsonov koeficient korelacije (Tabela 23) je pokazal, da sta spremenljivki statistično 

značilno povezani, saj Pearsonov koeficient korelacije kaže šibko a statistično pomembno 

pozitivno linearno povezanost (r = 0,252*, p = 0,012). To pomeni, da je v drugem starostnem 

obdobju pogostejše izvajanje načrtovanih dejavnosti medijske vzgoje kot v prvem starostnem 

obdobju otrok, v katerem so vzgojiteljice in vzgojitelji zaposleni.  

 

Tabela 23: Pearsonov koeficient korelacije za preverjanje povezanosti med spremenljivkama Izvajanje 

medijske vzgoje in Starostnim obdobjem otrok 

 
Starostno obdobje 

otrok 

Izvajanje medijske 

vzgoje 

Starostno obdobje otrok 

Pearsonov koeficient 

korelacije 1,00  0,252* 

p 
 0,012 

Legenda: * – označene statistične pomembnosti manjše ali enake 5 % tveganja (p ≤ 0,05), ** – označene statistične pomembnosti manjše ali 

enake 1 % tveganja (p ≤ 0,01), *** – označene statistične pomembnosti manjše ali enake 0 % tveganja (p ≤ 0,001). 
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Z enosmerno analizo variance smo preverjali, kakšne so razlike med posameznimi skupinami 

vzgojiteljev in vzgojiteljic, ki izvajajo načrtovane dejavnosti medijske vzgoje v starostno 

različnih oddelkih otrok. Slika 12 kaže, da povezanost ni povsem linearna, zato je razumljivo, 

da smo s Pearsonovim koeficientom korelacije dobili statistično značilno šibko povezanost. V 

tabeli 24 razberemo, da v povprečju vzgojiteljice in vzgojitelji v kombiniranem oddelku in 

drugem starostnem obdobju, pogosteje izvajajo načrtovane dejavnosti v primerjavi s tistimi, 

ki izvajajo medijsko vzgojo v prvem starostnem obdobju. Te vzgojiteljice in vzgojitelji jo 

izvajajo nekoliko manj pogosto in razlike so statistično pomembne.  

 

Slika 12: Izvajanje medijske vzgoje glede na spremenljivko Starostno obdobje otrok 

 

 

 

 
 

 

Iz tabele 24 razberemo, da vzgojiteljice in vzgojitelji načrtovane dejavnosti medijske vzgoje 

najpogosteje izvajajo v drugem starostnem obdobju otrok (M = 2,61, SD = 0,33), nekoliko 

manj pogosto v kombiniranem oddelku (M = 2,57, SD = 0,36), in najmanj pogosto v prvem 

starostnem obdobju (M = 2,34, SD = 0,39). Vzgojiteljice in vzgojitelji v kombiniranem 

oddelku in drugem starostnem obdobju v povprečju pogosteje izvajajo načrtovane dejavnosti 

medijske vzgoje v primerjavi s tistimi, ki izvajajo medijsko vzgojo v prvem starostnem 

obdobju.  
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Tabela 24: Opisne statistike za spremenljivko Izvajanje medijske vzgoje glede na starostno obdobje otrok 

 

 

N 
Povprečna 

vrednost 

Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

95 % interval zaupanja 

razlik 
Najnižja 

vrednost 

Najvišja 

vrednost 
Spodnja meja Zgornja meja 

Prvo starostno obdobje 27 2,3474 0,39330 0,07569 2,1919 2,5030 1,43 2,90 

Drugo starostno obdobje 62 2,6160 0,33703 0,04280 2,5304 2,7016 1,81 3,43 

Kombiniran oddelek 11 2,5714 0,35571 0,10725 2,3325 2,8104 2,05 3,19 

Skupaj 100 2,5386 0,37045 0,03704 2,4651 2,6121 1,43 3,43 

 

Enosmerna analiza variance (Tabela 26) primerjave razlik med posameznimi skupinami 

pokaže, da obstajajo pomembne razlike v povprečnem izvajanju načrtovanih dejavnosti 

medijske vzgoje med skupino anketirancev, ki so zaposleni v drugem starostnem obdobju 

otrok, in tistimi, ki so zaposleni v prvem starostnem obdobju.  

 

Tabela 25: Test homogenosti varianc za spremenljivko Izvajanje medijske vzgoje glede na starostno 

obdobje otrok 

Levenov test Df1 Df2 p 

0,487 2 97 0,616 

 

Tabela 26: Enosmerna analiza variance za spremenljivko Izvajanje medijske vzgoje glede na starostno 

obdobje otrok 

 
Vsota 

kvadratov 
Df 

Srednja 

vrednost 
F p 

Med skupinami 

Kombinirane 1,370 2 0,685 5,438 0,006 

 Neutežene 0,392 1 0,392 3,113 0,081 

 Utežene 0,860 1 0,860 6,832 0,010 

 Odklon 0,509 1 0,509 4,044 0,047 

Znotraj skupin 12,216 97 0,126   

Skupaj 13,586 99    
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Bonferronijev test primerjave razlik med skupinami (Tabela 27) pa natančneje pokaže, da 

obstajajo pomembne razlike v povprečnem izvajanju načrtovane medijske vzgoje med 

skupino anketirancev, ki so zaposleni v prvem starostnem obdobju otrok, in tistimi, ki so 

zaposleni v drugem starostnem obdobju otrok. Stopnja značilnosti je nižja kot 0,05, zato lahko 

hipotezo H6 potrdimo. 

 

Tabela 27: Bonferronijev test primerjave razlik med skupinami za spremenljivki Izvajanje medijske 

vzgoje in Starostno obdobje otrok 

Starostno obdobje otrok (I) 
Starostno obdobje 

otrok (J) 

Razlika 

povprečnih 

vrednosti (I-J) 

Std. 

napaka 
p 

95 % interval 

zaupanja razlik 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Prvo starostno obdobje 

 

Drugo star. obdobje 

Kombiniran oddelek 

-0,26853* 

-0,22399 

 0,08183 

0,12694 

0,004 

0,242 

-0,4679 

-0,5332 

-0,0692 

0,0853 

Drugo starostno obdobje 

 

Prvo star. obdobje 

Kombiniran oddelek 

-0,26853* 

0,04455 

0,08183 

0,11611 

0,004 

1,000 

-0,0692 

-0,2383 

0,4679 

0,3274 

Kombiniran oddelek Prvo star. obdobje 

Drugo star. obdobje 

0,22399 

-0,04455 

0,12694 

0,11611 

0,242 

1,000 

-0,0853 

-0,3274 

0,5332 

0,2383 

Legenda: * – označene statistične pomembnosti manjše ali enake 5 % tveganja (p ≤ 0,05), ** – označene statistične pomembnosti manjše ali 

enake 1 % tveganja (p ≤ 0,01), *** – označene statistične pomembnosti manjše ali enake 0 % tveganja (p ≤ 0,001). 

 

Na podlagi enosmerne analize variance zaključimo, da hipotezo H6: »Vzgojiteljice drugega 

starostnega obdobja pogosteje izvajajo načrtovane dejavnosti medijske vzgoje kot 

vzgojiteljice prvega starostnega obdobja« lahko potrdimo. Rezultat kaže na to, da naj bi 

vzgojiteljice in vzgojitelji pri izvajanju načrtovanih in nenačrtovanih dejavnostih medijske 

vzgoje upoštevali razvojne značilnosti otrok v določenem starostnem obdobju, individualne 

značilnosti ter spodbujali, podpirali spretnosti, znanja otrok (Zore, 2008). 
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11.3 Medijska pismenost  

 

11.3.1 Mnenja o medijski pismenosti vzgojiteljic glede na starost  

 

H7: Starejše vzgojiteljice (starost v letih) menijo, da so manj medijsko pismene kot 

mlajše.  

 

S trinajstim vprašanjem iz anketnega vprašalnika smo anketirance spraševali, ali menijo, da so 

medijsko pismeni oz. ali menijo, da imajo dovolj znanja in veščin za smiselno uporabo 

medijev pri svojem delu. Pri tem nas je zanimalo, ali obstajajo razlike v njihovih samoocenah 

o medijski pismenosti med starejšimi in mlajšimi vzgojiteljicami. Večina (78 %) vzgojiteljic 

in vzgojiteljev meni, da so medijsko pismeni (Priloga 9). Od tega je večina (62 %) mlajših 

(Priloga 9), starih 21–40 let; preostala manj kot polovica pa so starejši (Priloga 9), stari 41–60 

let (38 %). Pri tistih, ki so ocenili, da niso dovolj medijsko pismeni, je trend ravno obraten. 

Manjši delež (Priloga 9), manj kot polovica jih je mlajših (41 % starih 21–40 let) in višji delež 

(59 %) tistih, ki so starejši (41–60 let). Takšen rezultat lahko razložimo z ugotovitvami 

raziskav o medijski pismenosti, ki kažejo, da se večina mlajših opredeljuje za medijsko 

pismene, saj raziskave o medijski pismenosti potrjujejo, da večina mladih redno uporablja 

medije na različnih ravneh, tj. funkcionalni, estetski, naracijski in ideološki ravni (Coleman in 

Fischerkeller, 2003, v Erjavec, 2009).  

 

Tabela 28: Struktura v raziskavo vključenih vzgojiteljev in vzgojiteljic  za spremenljivko Samoocena o 

medijski pismenosti in starostno skupino 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostna skupina Skupaj 

21-40 41-60 

 

Samoocena 

medijske 

pismenosti 

Da 

 

48 30 78 

61,5 % 38,5% 100,0% 

Starostna skupina 84,2 % 69,8% 78,0% 

Skupaj 48,0 % 30,0% 78,0% 

Ne 9 13 22 

40,9 % 59,1% 100,0% 

Starostna skupina 15,8% 30,2% 22,0% 

Skupaj 9,0% 13,0% 22,0% 

Medijska pismenost 57 43 100 

57,0% 43,0% 100,0% 

Starostna skupina 100,0% 100,0% 100,0% 

Skupaj 57,0% 43,0% 100,0% 
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S hi-kvadrat preizkusom (χ
2
 = 2,980, p = 0,084) hipoteze H7 ne moremo potrditi. Povezanost 

med starostjo in oceno medijske pismenosti je šibka (Cramer ν = 0,173; p = 0,084). Med 

lastno oceno vzgojiteljic in vzgojiteljev ter starostno skupino, ne prihaja do statistično 

pomembnih razlik (Tabela 29). Zato osnovne hipoteze H7: »Starejše vzgojiteljice (starost v 

letih) menijo, da so manj medijsko pismene kot mlajše« ne moremo potrditi. 

 

Tabela 29: Struktura v raziskavo vključenih vzgojiteljev in vzgojiteljic glede na spremenljivki Samoocena 

medijske pismenosti in Starostno skupino 

 

Samoocena medijske 

pismenosti Vrednost p 

Starostna skupina 

Phi 0,173 0,084 

Cramer ν 0,173 0,084 

Koeficient kontigence 0,170 0,084 

 

Rezultati hipoteze H7 nam potrjujejo, da se starejši in mlajši anketiranci čutijo dovolj 

medijsko pismeni, a kot pravi Blomeke (2003), medijsko usposabljanje posameznika v družbi 

traja vse življenje, zato poudarja pomen permanentnega izobraževanja za medijsko vzgojo. 

Pomembno je tudi zadostno število strokovnjakov, ki na zanimiv, kreativen način posredujejo 

znanja in izkušnje vzgojiteljicam in vzgojiteljem. Vključuje nenehno učenje in stalno 

pridobivanje novih kompetenc. Spremembe na področju vzgoje in izobraževanja, splošni 

družbeni trendi in individualne potrebe narekujejo zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih 

ustanovah, da se nenehno izobražujejo, usposabljajo, dopolnjujejo, razširjajo in poglabljajo 

svoje znanje (Valenčič Zuljan, 2001). 
 

11.3.2 Zaupanje v lastno medijsko pismenost vzgojiteljic in vzgojiteljev glede na 

starostno skupino 

 

Anketirance smo z vprašanjem štirinajst v anketnem vprašalniku spraševali, koliko zaupajo v 

lastno medijsko pismenost. Pri tem smo predvidevali, da imajo starejši vzgojitelji in 

vzgojiteljice nižje zaupanje in mlajši visoko zaupanje v lastno medijsko pismenost.  
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Tabela 30: Struktura spremenljivke Zaupanja v lastno medijsko pismenost vzgojiteljic 

 

 Zaupanje v lastno medijsko pismenost 

Starost Zelo 

nizko 

Nizko Srednje Visoko Zelo 

Visoko 

do 20 let 

 

f 0 0 0 0 0 

f % 0 0 0 0 0 

21–40 f 0 0 21 33 3 

f % 0 0 37 58 5 

41–60 let 

 

f 0 1 29 10 3 

f % 0 2 67 23 7 

61 let ali več f 0 0 0 0 0 

f % 0 0 0 0 0 

 

Iz tabele 30 lahko razberemo odnos med zaupanjem v lastno medijsko pismenost in starostjo 

vzgojiteljic in vzgojiteljev. Ugotovili smo, da več kot polovica (58 %) mlajših vzgojiteljic in 

vzgojiteljev med 21.–40. letom svoje zaupanje v lastno medijsko pismenost ocenjuje kot 

visoko, vzgojiteljice in vzgojitelji med 41.–60. letom pa srednje. Nobena od vzgojiteljic in 

vzgojiteljev ne ocenjuje lastnega zaupanja v medijsko pismenost zelo nizko in samo ena (2 %) 

nizko (Priloga 10). Največji delež (50 %) anketirancev ocenjuje svoje zaupanje v medijsko 

pismenost srednje in nekaj manj kot polovica (43 %) visoko (Priloga 10). Nizek odstotek 

(6 %) vzgojiteljic in vzgojiteljev ocenjuje zaupanje v lastno medijsko pismenost zelo visoko 

(Priloga 10).  

 

Preverili smo, če obstajajo razlike v zaupanju v lastno medijsko pismenost glede na starostno 

skupino anketiranih vzgojiteljic in vzgojiteljev na Dolenjskem. S hi-kvadrat preizkusom 

(χ
2
 = 12,875, p = 0,005) lahko z 0,05 % tveganjem hipotezo H7 potrdimo. Povezanost med 

starostjo in zaupanjem v lastno medijsko pismenost je močna (Cramerjev ν = 0,359; 

p = 0,005). Med odgovori vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki ocenjujejo, da zaupajo v lastno 

medijsko pismenost ter starostjo v letih, prihaja do statistično pomembnih razlik. Zato 

osnovno hipotezo H7: »Starejše vzgojiteljice (starost v letih) menijo, da so manj medijsko 

pismene kot mlajše« lahko potrdimo.  
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Povezanost smo preverjali s Pearsonovim koeficientom korelacije (r = -0,266**, p = 0,007) in 

ugotovili, da sta spremenljivki statistično značilno linearno povezani (Tabela 31). Ugotovili 

smo, da je zaupanje v lastno medijsko pismenost statistično pomembno močno, linearno in 

negativno povezano s starostjo vzgojiteljic in vzgojiteljev. Starejši anketiranci imajo nižjo 

stopnjo zaupanja v medijsko pismenost, mlajši pa višjo stopnjo zaupanja v lastno medijsko 

pismenost, kar smo predvidevali v hipotezi H7 in potrjujemo s Pearsonovim koeficientom 

korelacije. 

 

Tabela 31: Korelacijska matrika Pearsonovega koeficienta povezanosti spremenljivk Zaupanje v lastno 

medijsko pismenost in Starost vzgojiteljic 

 
Zaupanje v lastno 

medijsko pismenost 
Starost 

Zaupanje v lastno medijsko 

pismenost 

Pearsonov koeficient korelacije 1,00 -0,266** 

p  0,007 

Legenda: * – označene statistične pomembnosti manjše ali enake 5 % tveganja (p ≤ 0,05), ** – označene statistične pomembnosti manjše ali 

enake 1 % tveganja (p ≤ 0,01), *** – označene statistične pomembnosti manjše ali enake 0 % tveganja (p ≤ 0,001). 

 

Na podlagi izračunov Pearsonovega koeficienta korelacije sprejmemo H7: »Starejše 

vzgojiteljice (starost v letih) menijo, da so manj medijsko pismene kot mlajše.«  

 

Zaupanje v lastno medijsko pismenost je pomembno iz različnih vidikov, in sicer medijsko 

pismena oseba zna opisati vlogo medijev v svojem življenju, razume principe delovanja 

različnih medijev ter jih zavestno in z veseljem uporablja. To pomeni, da se medijev ne boji, 

da se zaveda njihove moči in da je sposobna svoje medijske izkušnje nadzirati (Lepičnik 

Vodopivec, 2005). Vzgojiteljice in vzgojitelji so tisti, ki morajo vedeti, kako novo tehnologijo 

približati otrokom, kako pred njih postaviti smiselne probleme, ki vključujejo uporabo 

medijev, kako otroke voditi skozi labirint novih tehnologij ter ovrednotiti prizadevnost otrok, 

izkoristiti ustvarjalne zmožnosti medijev in z njimi čustveno, socialno obogatiti vzgojno-

izobraževalno delo v vrtcu (Wechtersbach, 2003). Vzgojiteljice in vzgojitelji naj bi ravno, 

zaradi zgoraj izpostavljenih vidikov razvile zaupanje v lastno medijsko pismenost in 

kompetentnost ne glede na starost.  
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12 ZAKLJUČEK  
 

Mediji so povsod okoli nas. Postali so del vsakdana tako otrok kot odraslih. Igrajo pomembno 

vlogo v naših življenjih, zato je potrebno, da se o njih čim več naučimo in razumemo, kaj nam 

sporočajo. Ključno vlogo pri razumevanju, kaj nam sporočajo mediji, nosi medijska vzgoja, 

saj pomaga otrokom in mladostnikom pri obvladovanju spretnosti filtriranja velikega števila 

sporočil, ki jim ga posredujejo mediji skozi dan. To pomeni, da je medijska vzgoja proces, 

katere rezultat je medijska pismenost. O le-tej govorimo, ko je oseba zmožna dostopa, 

analize, ocene in proizvodnje medijskih sporočil v najrazličnejših oblikah (Hoobs, 1995). 

Medijska vzgoja in izobraževanje potekata formalno (vrtci, šole, fakultete) in neformalno 

(družina, vrstniki).  

 

Že v vrtcih vzgojiteljice in vzgojitelji pripravljamo otroke na sprejem medijev in se pogosto 

pogovarjamo o medijskih vsebinah. V osnovnih in srednjih šolah je kar nekaj učiteljev in 

učiteljic, ki se zavedajo pomena vzgoje za medije in jo, kolikor pač zmorejo, tudi izvajajo 

(Košir, 1996). Mediji so postali ob vzgojiteljih, učiteljih, ciljih, dejavnostih in učnih vsebinah 

nepogrešljiv del vzgojno-učnega procesa (Vinko, 2004). Ta ugotovitev nas je pripeljala do 

ključnega raziskovalnega problema magistrskega dela o dejanski realizaciji medijske vzgoje 

na Dolenjskem. Raziskali smo, ali vzgojiteljice in vzgojitelji načrtujejo medijsko vzgojo v 

vrtcu ali pa je ta le rezultat spontano izpeljanih dejavnosti, nemalokrat tudi mašilo ali izgovor 

za nenačrtovanje in izvajanje dejavnosti. To smo ugotavljali v raziskavi, ki smo jo izvedli 

med stotimi vzgojiteljicami na Dolenjskem s pomočjo anketnega vprašalnika. Ta nam je 

omogočil, da smo pridobili podatke, na podlagi katerih smo analizirali, ali in na kakšen način 

vzgojiteljice in vzgojitelji realizirajo medijsko vzgojo v vrtcu od načrtovanja do izvajanja. 

 

Kot smo že poudarili v teoretičnem delu magistrskega dela, kjer smo se oprli na sodobne 

študije slovenskih in tujih raziskovalcev, ki so proučevali medijsko vzgojo v vrtcu, je uporabo 

medijev potrebno načrtovati. Kalin (2004) ob tem poudarja nujnost upoštevanja procesa in 

značilnosti vsakega načrtovanja, torej ugotavljanje inicialnega, začetnega stanja, postavljanje 

vzgojno-izobraževalnih ciljev, načel, izbor učnih oblik in metod ter sredstev oz. medijev.  

 

Analiza rezultatov anketnega vprašalnika je pokazala, da realizacija medijske vzgoje v vrtcih 

ni rezultat nenačrtovanih dejavnosti, kot smo trdili v splošni hipotezi. Na realizacijo medijske 
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vzgoje v vrtcu ne vplivajo delovno mesto, stopnja izobrazbe, delovna doba vzgojiteljic,  

pogoji za izvajanje in okolje vrtca. Ugotovili smo, da starostno obdobje otrok, v katerem so 

anketiranci zaposleni vpliva na izvajanje dejavnosti medijske vzgoje. Vzgojiteljice in 

vzgojitelji zaposleni v drugem starostnem obdobju pogosteje izvajajo dejavnosti medijske 

vzgoje kot tisti, ki so zaposleni v prvem starostnem obdobju otrok. Raziskali smo tudi, da 

starost vpliva na samooceno zaupanja v lastno medijsko pismenost. Starejše vzgojiteljice in 

vzgojitelji se ocenjujejo kot manj medijsko pismeni od mlajših kolegic in kolegov. S hi-

kvadrat preizkusom, izračunom Pearsonovega koeficienta korelacije in enosmerno analizo 

variance smo ovrgli hipotezo H1, da vzgojiteljice z daljšo delovno dobo pripisujejo manjši 

pomen načrtovanju dejavnosti medijske vzgoje kot vzgojiteljice začetnice. Rezultati raziskave 

na vzorcu sto vzgojiteljic in vzgojiteljev v vrtcih na Dolenjskem so pokazali, da delovna doba 

ne vpliva na pripisovanje pomena načrtovanja. Ugotovili smo, da 79 % vzgojiteljic in 

vzgojiteljev ne glede na različno delovno dobo meni, da je načrtovanje medijske vzgoje 

pomembno. Načrtovanje je potrebno iz več vidikov, in sicer zaradi zakonskih predpisov, 

potreb vzgojno-varstvenega zavoda in izvedbe vsebin nacionalnega programa Kurikula za 

vrtce (Zore, 2008). Zaključili smo, da se vzgojiteljice in vzgojitelji tega pomena dobro 

zavedajo ter podpirajo načrtovano vključevanje medijev v vrtcu, izvajajo načrtovane 

dejavnosti medijske vzgoje in pri tem upoštevajo proces, značilnosti vsakega načrtovanja. 

Načrtovanju sledi izvajanje in sprotna ter končna evalvacija doseženih ciljev in procesov. Na 

osnovi evalvacije začenjamo nov proces načrtovanja. Glede na postavljene vzgojno-

izobraževalne cilje izberemo ustrezen medij, s pomočjo katerega bomo učinkovito in 

ekonomično dosegli cilje (Kalin, 2004). Prav tako smo ovrgli hipotezi H2 in H3, da se med 

vzgojiteljicami pojavljajo statistično pomembne razlike v pogledih na vključevanje dejavnosti 

medijske vzgoje, glede na stopnjo izobrazbe in delovno mesto. Z enosmerno analizo variance 

in t-preizkusom dokažemo, da razlike med skupinami stopnje izobrazbe vzgojiteljic in 

vzgojiteljev ter razlike med skupinami glede na delovno mesto niso statistično značilne. 

Dobljeni rezultati nam povedo, da se večina anketirancev strinja, da je dejavnosti medijske 

vzgoje potrebno vključevati v vzgojno-izobraževalno delo in načrtovati ne glede na stopnjo 

izobrazbe ali delovno mesto vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja. 

 

Analiza podatkov, dobljenih z anketnim vprašalnikom, je pokazala, da vzgojiteljice, zajete v 

raziskavo, še vedno najpogosteje vključujejo v svoje delo tradicionalne medije, in sicer 

knjigo. Ta medij klasificiramo med tradicionalne, ker ga delimo z vidika komunikatorja, se 
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pravi tistega, ki se z oglasom naslavlja na uporabnika (Kamin, 2001). Netradicionalnih 

medijev (interaktivna tabla), med katere uvrščamo vse inovativne prenose sporočila do 

potrošnikov, pa 70 % vzgojiteljic in vzgojiteljev nikoli ne vključuje v svoje delo. Ugotovili 

smo, da hipoteza H4, ki pravi, da vzgojiteljice pri izvajanju medijske vzgoje najpogosteje 

uporabljajo televizijo, najmanj pa radio, najpogosteje vsebine posredujejo preko DVD-

predvajalnika, ne drži in jo v tem primeru zavračamo. Razlog za to, da vzgojiteljice nikoli ali 

redko vključujejo v svoje delo netradicionalne medije, lahko iščemo v povezavi z analizo 

podatkov o opremljenosti vrtca z IKT-sredstvi. Eden od razlogov, da vzgojiteljice na 

Dolenjskem nikoli ne vključujejo v svoje delo netradicionalnih medijev, je lahko v 

pomanjkljivi opremljenosti vrtcev s sodobnimi IKT-sredstvi, torej med zagotovljenimi pogoji 

za izvajanje medijske vzgoje, kar raziskujemo v hipotezi H5. Z raziskavo ovržemo tudi 

hipotezo H5, ki pravi, da se med vzgojiteljicami pojavljajo razlike v zagotovljenih pogojih za 

izvajanje medijske vzgoje glede na okolje vrtca (urbano, ruralno). Ugotovili smo, da se ne 

pojavljajo razlike med anketiranci, ki živijo v mestnem in tistimi v vaškem okolju. Vsi imajo 

enako zagotovljene pogoje za izvajanje medijske vzgoje, kar pomeni, da anketiranci, ki 

prihajajo iz ruralnega okolja menijo, da lahko izvajajo medijsko vzgojo pod enakimi pogoji 

kot anketiranci, ki so zaposleni v bolj urbanem okolju. Po lastnih ocenah imajo v povprečju 

srednje dobro zagotovljene pogoje za izvajanje medijske vzgoje, tako splošne kot tudi od treh 

proučevanih dimenzij: dostopnost medijev otrokom v igralnici, opremljenost vrtca z IKT-

sredstvi in prostor izvedbe. Edini pogoj, ki v povprečju ni srednje dobro zagotovljen, ampak 

dobro zagotovljen, je čas izvedbe dejavnosti medijske vzgoje. Hipoteza H6 je, da vzgojiteljice 

drugega starostnega obdobja pogosteje izvajajo načrtovane dejavnosti medijske vzgoje kot 

vzgojiteljice prvega starostnega obdobja. To hipotezo smo potrdili z enosmerno analizo 

variance. Iz tega lahko sklepamo, da vzgojiteljice, zaposlene v drugem starostnem obdobju, 

izvajajo načrtovane dejavnosti pogosteje kot vzgojiteljice, zaposlene v prvem starostnem 

obdobju. Samo izvajanje načrtovanih dejavnosti v vrtcu vzgojitelju omogoča prilagodljivost 

znotraj organizacije v času in prostoru, vsebinah, metodah, oblikah vzgojno-izobraževalnega 

dela in izobraževanja, kar pomeni, da vzgojiteljice in vzgojitelji sledijo tudi razvoju otrok, 

starostni stopnji, analizirajo njihove postopke in ocenjujejo dosežene rezultate (Batistič Zorec 

in Hočevar, 2012). Da je temu tako, predvidevamo v hipotezi H6 tega magistrskega dela. 

 

Zadnjo hipotezo H7, starejše vzgojiteljice menijo, da so manj medijsko pismene kot njihove 

mlajše kolegice, smo potrdili s pomočjo hi-kvadrat preizkusa in izračunom Pearsonovega 



Petra Madronič 

Medijska vzgoja v vrtcu 

110 

koeficienta korelacije. Na našem proučevanem vzorcu smo ugotovili, da se mlajši ocenjujejo, 

kot da so bolj medijsko pismeni od starejših kolegov. Ob tem se nam poraja vprašanje, ali so 

vzgojiteljice in vzgojitelji res tako medijsko pismeni, kot sami menijo. To bi lahko preverili z 

merjenjem medijske pismenosti med vzgojiteljicami in vzgojitelji po vrtcih na Dolenjskem. V 

prihodnjih raziskavah bi bilo bolje, če bi namesto vnaprej opredeljenih starostnih kategorij 

uporabili starost v letih, s čimer bi izgubili manj informacij in izvedli več poglobljenih 

statističnih analiz. Glede na to bi radi opozorili, kar je izpostavil tudi Blomeke (2003), da 

medijsko usposabljanje posameznika v družbi traja vse življenje in poudarja pomen 

permanentnega izobraževanja vzgojiteljic za medijsko vzgojo. Zato je tudi za sodobnega 

vzgojitelja in učitelja nujno permanentno medijsko izobraževanje in temeljito formiranje 

medijske kulture za njegovo kompetentno delovanje v sferah medijske vzgoje (Vlahovič, 

2004). Za vzgojitelja predšolskih otrok je medijsko izobraževanje pomembno, ker otroci ob 

sebi potrebujejo medijsko kompetentnega odraslega, ki jih bo vodil, usmerjal, učil učenja, 

motiviral, informiral, sledil in jim vedno znova omogočal spoznavanje novih medijev, saj se 

le-ti v današnji medijsko nasičeni in informacijski družbi zelo hitro spreminjajo ter vedno 

znova terjajo od posameznika nove prilagoditve in vseživljenjsko učenje s področja medijev.  

 

Rezultati raziskave so pokazali, da vzgojiteljice in vzgojitelji v vrtcih na Dolenjskem menijo, 

da je načrtovanje, vključevanje dejavnosti medijske vzgoje pomembno za realizacijo medijske 

vzgoje v vrtcu. Ugotovili smo, da vzgojiteljice in vzgojitelji pogosto izvajajo načrtovane 

dejavnosti medijske vzgoje, ki smo jih navedli v desetem vprašanju anketnega vprašalnika in 

te niso rezultat nenačrtovanih dejavnosti. Dejavnosti, ki jih večina vzgojiteljic in vzgojiteljev 

nikoli ne izvaja, je pet, in sicer fotografiranje z analognim fotoaparatom, razvijanje fotografij 

v temnici, delo z interaktivno tablo in izdelovanje e-portfolia, digitalne zgodbe. Iz tega lahko 

zaključimo, da pri svojem delu še vedno pogosteje uporabljajo tradicionalne medije kot 

netradicionalne, kar pomeni, da je izvajanje medijske vzgoje med vzgojiteljicami in 

vzgojitelji povezano s srednje dobro zagotovljenimi pogoji za izvajanje medijske vzgoje.  

 

V nadaljevanju izpostavljamo še nekaj smernic, priporočil, da bi vzgojiteljice bolj suvereno 

pričele uporabljati tudi netradicionalne medije v vzgojno-izobraževalnem procesu. 

Vzgojiteljice in vzgojitelji bi morali biti deležni nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja s 

področja uporabe medijev in področja medijske vzgoje, vrtce na Dolenjskem bi morali 

posodobiti z IKT-sredstvi. Vzgojiteljice in vzgojitelji bi morali imeti dostop do več strokovne 
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literature s tega področja, vendar je, kot smo že ugotovili med analizo strokovne literature, 

primanjkuje.  

Glede na rezultate, ki kažejo, da vzgojiteljice in vzgojitelji pripisujejo načrtovanju in 

vključevanju medijske vzgoje velik pomen, bi bilo v prihodnosti dobro razmisliti o tem, da bi 

bila medijska vzgoja konceptualno zastavljena tudi v Kurikulu za vrtce kot samostojno 

področje. Pridobljeni podatki o dejanski realizaciji medijske vzgoje v vrtcih na Dolenjskem bi 

bili lahko pomembni za uvajanje sprememb o medijski vzgoji v Kurikul za vrtce, kjer 

medijska vzgoja ni konceptualno zastavljena (tako kot je v osnovni šoli v obliki izbirnega 

predmeta), temveč so njeni cilji zapisani na področjih jezika, umetnosti, družbe in bi bilo 

potrebno temu področju nameniti večji pomen. Vsi se namreč zavedamo, da so mediji postali 

pomembni sooblikovalci naše družbe in sestavni del našega življenja ter tudi življenja otrok 

(Peštaj, 2009).  

 

Ne moremo si zatiskati oči, da so množični mediji postali del naše lastne stvarnosti (Erjavec, 

1999), saj s svojo predstavitvijo in z razlago dogodkov predstavljajo del našega spomina in 

realnosti. In ker je medijska vzgoja vseživljenjski proces, je pomembno, da se prične že v 

vrtcu. Medijska vzgoja bo najbolj učinkovita (Košir in Ranfl, 1996: 12, navaja po UNESCO, 

1982), če bodo vzgojitelji, učitelji, starši in tisti, ki sprejemajo odločitve, skupaj spoznali, da 

morajo prispevati svoj delež pri razvijanju večje kritične zavesti poslušalcev, gledalcev in 

bralcev. Večja povezanost med vzgojno-izobraževalnimi in komunikacijskimi sistemi bi bila 

nedvomno pomemben korak k bolj učinkovitemu izobraževanju. 
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14 PRILOGA  

 

Priloga 1: Opisna statistika za pripisovanje pomena načrtovanju medijske vzgoje, glede na 

delovno dobo vzgojiteljic in vzgojiteljev 

 Načrtovanje medijske vzgoje 

Delovna doba Nepomembno Manj 

pomembno 

Pomembno Zelo 

pomembno 

0–5 let f 0 1 17 1 

f % 0 11 22 8 

6–10 let f 0 3 21 2 

f % 0 33 27 17 

11–20 let f 0 1 15 2 

f % 0 11 19 17 

Več kot 21 let f 0 4 26 7 

f % 0 44 33 58 
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Priloga 2: Opisna statistika o pogledih na vključevanje dejavnosti medijske vzgoje  

Vključevanje dejavnosti medijske vzgoje Se nikakor 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se deloma 

strinjam 

Se 

strinjam 

Se 

popolnoma 

strinjam 

Uporabo medijev v vrtcu je potrebno 

načrtovati. 

f 1 4 11 67 17 

f % 1 4 11 67 17 

Načrtovanje medijske vzgoje je zakonsko 

predpisano. 

f 7 16 27 41 9 

f % 7 16 27 41 9 

Pri načrtovanju medijske vzgoje izhajamo iz 

Kurikula za vrtce. 

f 0 2 16 58 24 

f % 0 2 16 58 24 

Medijsko vzgojo načrtujemo skupaj s 

pomočnico in z otroki. 

f 0 1 18 63 18 

f % 0 1 18 63 18 

Priprave za izvajanje medijskih vsebin 

moramo zapisovati. 

f 0 4 23 64 9 

f % 0 4 23 64 9 

Cilj medijske vzgoje je medijsko pismena 

osebnost. 

f 0 5 22 62 11 

f % 0 5 22 62 11 

Cilji medijske vzgoje so zastopani na 

področjih jezika, umetnosti in družbe v 

Kurikulu za vrtce. 

f 1 2 17 69 11 

f % 1 2 17 69 11 

Pri načrtovanju medijske vzgoje je potrebno 

upoštevati načela in metode. 

f 0 1 6 73 20 

f % 0 1 6 73 20 

Pri načrtovanju je potrebno razmisliti, katere 

medije bomo vključevali v vzgojno-

izobraževalno delo. 

f 0 1 4 56 39 

f % 0 1 4 56 39 

Medije uporabljamo pri delu z otroki zgolj 

spontano. 

f 10 51 30 9 0 

f % 10 51 30 9 0 

Dejavnosti s področja medijske vzgoje je 

potrebno redno evalvirati. 

f 0 4 28 61 7 

f % 0 4 28 61 7 

Medije uporabljamo kot sredstvo za 

razvedrilo otrok v vrtcu. 

f 10 51 30 9 0 

f % 10 51 30 9 0 

Otroci prinašajo medijske vsebine v vrtec, 

zato upoštevamo njihove želje in jih 

realiziramo. 

f 4 18 60 17 1 

f % 4 18 60 17 1 

Medije uporabljamo kot dopolnitev življenja 

in dela v vrtcu. 

f 1 11 46 36 6 

f % 1 11 46 36 6 

Mediji so učinkovito sredstvo za preživljanje 

časa v vrtcu. 

f 12 46 31 11 0 

f % 12 46 31 11 0 

Cilji medijske vzgoje so zastopani na vseh 

področjih Kurikula za vrtce. 

f 4 24 30 35 7 

f % 4 24 30 35 7 

Medijev ne moremo vključevati na vsa 

področja dejavnosti v vrtcu. 

f 19 48 16 16 1 

f % 19 48 16 16 1 

Medijska vzgoja je samostojno področje 

dejavnosti v Kurikulu za vrtce. 

f 29 33 25 11 2 

f % 29 33 25 11 2 
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Priloga 3: Opisna statistika v raziskavo vključenih vzgojiteljic in vzgojiteljev o pogostosti 

uporabe medijev, glede na vrsto medijev 

Vrste medijev Pogosto Občasno Redko Nikoli 

knjige f 100 0 0 0 

f % 100 0 0 0 

CD-predvajalnik f 80 19 0 1 

f % 80 19 0 1 

digitalni fotoaparat f 79 14 4 3 

f % 79 14 4 3 

tiskalnik f 61 17 10 12 

f % 61 17 10 12 

revije f 53 42 5 0 

f % 53 42 5 0 

radio f 50 24 15 11 

f % 50 24 15 11 

plakat f 49 40 10 1 

f % 49 40 10 1 

računalnik f 45 35 13 7 

f 45 35 13 7 

internet f 31 34 27 8 

f % 31 34 27 8 

DVD-predvajalnik f 21 48 25 6 

f % 21 48 25 6 

LCD- projektor f 18 22 26 34 

f % 18 22 26 34 

kamera f 15 39 28 18 

f % 15 39 28 18 

diaprojektor f 11 29 31 29 

f % 11 29 31 29 

kasetofon f 11 17 35 37 

f % 11 17 35 37 

videopredvajalnik f 9 28 34 29 

f % 9 28 34 29 

televizija f 7 30 40 23 

f % 7 30 40 23 

grafoskop f 6 32 44 18 

f % 6 32 44 18 

časopis f 4 39 50 7 

f % 4 39 50 7 

interaktivna tabla f 3 11 16 70 

f % 3 11 16 70 

stripi f 0 17 53 30 

f % 0 17 53 30 
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Priloga 4: Opisna statistika v raziskavo vključenih vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki imajo 

zagotovljene pogoje za izvajanje medijskih dejavnosti, glede na prostor izvedbe in okolje 

vrtca 

Prostor izvedbe medijskih dejavnosti 

 Nezadostno Slabo Srednje Dobro Zelo dobro 

f 3 18 42 31 6 

f % 3 18 42 31 6 

 

Priloga 5: Opisna statistika v raziskavo vključenih vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki imajo 

zagotovljene pogoje za izvajanje medijskih dejavnosti, glede na čas izvedbe in okolje vrtca 

 

Čas izvedbe medijskih dejavnosti 

 Nezadostno Slabo Srednje Dobro Zelo dobro 

f 0 9 38 47 6 

f % 0 9 38 47 6 

 

Priloga 6: Opisna statistika v raziskavo vključenih vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki imajo 

zagotovljene pogoje za izvajanje medijskih dejavnosti, glede na dostopnost medijev v 

igralnici in okolje vrtca  

Dostopnost medijev v igralnici 

 Nezadostno Slabo Srednje Dobro Zelo dobro 

f 7 31 36 22 4 

f % 7 31 36 22 4 
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Priloga 7: Opisna statistika v raziskavo vključenih vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki imajo 

zagotovljene pogoje za izvajanje medijskih dejavnosti, glede na opremljenost vrtca z IKT-

sredstvi in okolje vrtca  

Opremljenost vrtca z IKT-sredstvi 

 Nezadostno Slabo Srednje Dobro Zelo dobro 

f 11 24 26 25 14 

f % 11 24 26 25 14 

 

 

Priloga 8: Opisna statistika za pogostost izvajanja načrtovanih dejavnosti medijske vzgoje 

Izvajanje načrtovanih dejavnosti 

medijske vzgoje 

 Nikoli Redko Občasno Pogosto Vedno 

gledanje risank 
f 7  50  40  3  0  

f % 7  50  40  3  0  

pogovor o risankah 
f 5  44  46  4  1  

f % 5  44  46  4  1  

risanko uporabite kot izhodišče, 

motivacijo za dejavnost 

f 28  48  18  6  0  

f % 28  48  18  6  0  

izdelate risanko v Movie Makerju 

 

f 77  17  4  2  0  

f % 77  17  4  2  0  

poslušanje pravljic po CD-

playerju 

 

f 2  10  52  32  4  

f % 2  10  52  32  4  

branje pravljic 

f 0  1  5  56  38  

f % 0  1  5  56  38  

pravljico uporabite kot izhodišče, 

motivacijo za dejavnost 

f 1  1  21  69  8  

f % 1  1  21  69  8  

izdelate svojo pravljico 

 

f 4  27  43  23  3  

f % 4  27  43  23  3  

knjigo, revijo, strip, plakat 

uporabite kot vir informacij 

f 2  2  20  62  14  

f % 2  2  20  62  14  

berete stripe 
f 28  48  19  4  1  

f % 28  48  19  4  1  

izdelate strip z otroki 

 

f 53  33  14  0  0  

f % 53  33  14  0  0  

fotografirate z digitalnim 

fotoaparatom 

f 3  2  10  42  43  

f % 3  2  10  42  43  
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fotografirate z analognim 

fotoaparatom 

 

f 79  12  3  4  2  

f % 79  12  3  4  2  

obdelate digitalne fotografije v 

photoshopu 

f 32  20  21  16  11  

f % 32  20  21  16  11  

razvijate analogne fotografije v 

temnici 

f 98  2  0  0  0 

f % 98  2  0  0  0 

snemate z video kamero 

 

f 22  25  32  20  1  

f % 22  25  32  20  1  

snemate z diktafonom 

f 50  28  12  8  2  

f % 50  28  12  8  2  

izdelate digitalno zgodbo 
f 46  28  21  4  1  

f % 46  28  21  4  1  

uporabljate pri delu z otroki 

grafoskop 

 

f 17  36  36  10  1  

f % 17  36  36  10  1  

uporabljate pri delu z otroki 

diaprojektor 

f 20  23  41  15  1  

f % 20  23  41  15  1  

uporabljate pri delu z otroki 

interaktivno tablo 

f 66  17  13  4  0  

f % 66  17  13  4  0  

 

izdelate e-portfolio 

 

f 63  17  10  5  5  

f % 63  17  10  5  5  

uporabljate medije pri delu s 

starši 

f 7  21  25  37  10  

f % 7  21  25  37  10  

 

Priloga 9: Opisna statistika mnenj o lastni medijski pismenosti, glede na starostno skupino 

vzgojiteljic in vzgojiteljev 

 Medijska pismenost 

Starost Da Ne 

do 20 let 

 

f 0 0 

f % 0 0 

21–40 f 48 9 

f % 84 16 

41–60 let 

 

f 30 13 

f % 70 30 

61 let ali več f 0 0 

f % 0 0 
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Priloga 10: Opisna statistika mnenj o zaupanju v lastno medijsko pismenost, glede na 

starostno skupino vzgojiteljic in vzgojiteljev 

Zaupanje v lastno medijsko pismenost 

 Zelo 

nizko 

Nizko Srednje Visoko Zelo 

Visoko 

f 0 1 50 43 6 

f % 0 1 50 43 6 
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Priloga 11: Anketni vprašalnik Medijska vzgoja v vrtcu 

 

Vprašalnik za vzgojitelje 

 

Spoštovani! 

Sem absolventka drugostopenjskega magistrskega študija oddelka za predšolsko vzgojo na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Na Vas se obračam s prošnjo za sodelovanje v raziskavi o 

načrtovanju in izvajanju medijske vzgoje v vrtcih. Vljudno Vas prosim za sodelovanje in 

pomoč. Anketa je anonimna, Vaši odgovori bodo služili le namenu raziskave. Vse podatke 

bom uporabila izključno v raziskovalne namene. Za Vaše sodelovanje se Vam že vnaprej 

iskreno zahvaljujem in Vam želim uspešno delo.  

 

Petra Madronič, dipl. vzg. 

 

 

I. Osebni podatki: 

 
(Prosim Vas, da pri vprašanjih od 1 do 7 obkrožite ustrezen odgovor oz. ga dopišite.) 

 

1 Spol: a) ženski   b) moški 

2 Starost: a) do 20 let  b) 21 – 40 let   c) 41 – 60 let    d) 61 let in več 

3 Delovna doba v vzgoji in izobraževanju: a) Od 0 - 5 let b) od 6 – 10 let c) od 11 – 20 let 

d) več kot 21 let  

4 Stopnja izobrazbe:  

a) osnovna šola ali manj 

b) poklicna ali strokovna šola 

c) srednja šola 

d) višja, visoka šola ali več 

e) drugo:__________________________ 

 

 

5 V kateremu starostnemu obdobju ste zaposleni?  

a) V prvem starostnem obdobju (1. – 3.). 

b) V drugem starostnem obdobju (3. – 6.). 

c) V kombiniranem oddelku prvega in drugega starostnega obdobja (2. – 4.). 

 

6 Zaposleni ste v vrtcu, ki se nahaja v:  

a) vasi.  b) manjšem kraju.  c) manjšem mestu.  d) večjem mestu. 

 

 

7 Zaposleni ste na delovnem mestu: 

a) pomočnice vzgojitelja. 
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b) vzgojitelja. 

c) spremljevalca. 

d) drugo:_______________. 

 

II. Drugi sklop vprašanj se nanaša na načrtovanje 

medijske vzgoje v vrtcu.  

 

 
8 Načrtovanje medijske vzgoje, se mi zdi: (Prosim, obkrožite.) 

 

 a) nepomembno. 

 b) manj pomembno. 

 c) pomembno. 

 d) zelo pomembno. 

 

9 Naslednje trditve se nanašajo na vključevanje medijske vzgoje v vrtcu. Pri 

vsaki trditvi obkrožite eno oceno, ki najbolj sovpada z vašimi stališči. Na izbiro 

imate številke od 1 do 5, ki ustrezajo naslednjim odgovorom. 

1 - se nikakor ne strinjam  

2 - se ne strinjam  

3 - se deloma strinjam 

4 - se strinjam  

5 - se popolnoma strinjam 
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ŠT. TRDITEV OCENA 

1 Uporabo medijev v vrtcu je potrebno načrtovati. 1   2   3   4  5 

2 Načrtovanje medijske vzgoje je zakonsko predpisano. 1   2   3   4  5 

3 Pri načrtovanju medijske vzgoje je potrebno izhajati iz Kurikula za vrtce 

in priročnika h Kurikulu za vrtce. 

1   2   3   4 

4 Medijsko vzgojo načrtujemo skupaj s pomočnico vzgojiteljice in z otroki. 1   2   3   4  5 

5 Priprave za izvajanje medijskih vsebin moramo sistematično zapisovati. 1   2   3   4  5 

6 Cilj medijske vzgoje je medijsko pismena osebnost. 1   2   3   4  5 

7 Cilji medijske vzgoje so zastopani na področjih jezika, umetnosti in 

družbe v Kurikulu za vrtce. 

1   2   3   4  5 

8 Pri načrtovanju medijske vzgoje je potrebno upoštevati načela in metode.  1   2   3   4  5 

9 Pri načrtovanju je potrebno razmisliti, katere medije bomo vključevali v 

vzgojno-izobraževalno delo. 

1   2   3   4  5 

10 Medije uporabljamo pri delu z otroki zgolj spontano. 1   2   3   4  5 

11 Dejavnosti s področja medijske vzgoje je potrebno redno evalvirati. 1   2   3   4  5 

12 Medije uporabljamo kot sredstvo za razvedrilo otrok v vrtcu. 1   2   3   4  5 

13 Otroci prinašajo medijske vsebine v vrtec, zato upoštevamo njihove želje 

in jih realiziramo. 

1   2   3   4  5 

14 Medije uporabljamo kot dopolnitev življenja in dela v vrtcu. 1   2   3   4  5 

15 Mediji so učinkovito sredstvo za preživljanje časa v vrtcu. 1   2   3   4  5 

16 Cilji medijske vzgoje so zastopani na vseh področjih Kurikula za vrtce. 1   2   3   4  5 

17 Medijev ne moremo vključevati na vsa področja dejavnosti v vrtcu. 1   2   3   4  5 

18 Medijska vzgoja je samostojno področje dejavnosti v Kurikulu za vrtce. 1   2   3   4  5 
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III. Tretji sklop vprašanj se nanaša na izvajanje medijske 

vzgoje v vrtcu. 
 

10 V spodnji tabeli so navedene različne dejavnosti s področja medijske 

vzgoje. Pri vsaki postavki ocenite, kako pogosto izvajate posamezne dejavnosti 

medijske vzgoje, tako da ustrezna mesta v tabeli označite z znakom x: 

 NIKOLI REDKO OBČASNO POGOSTO VEDNO 

gledanje risank      

pogovor o risanki      

risanko uporabite kot motivacijo, 

izhodišče za dejavnost 
     

z otroki izdelate risanko v Movie 

Makerju 
     

poslušanje pravljic po CD-

playerju 
     

branje pravljic      

pravljico uporabite kot 

motivacijo, izhodišče za dejavnost 
     

izdelate svojo pravljico      

uporabljate knjigo, revijo, plakat 

kot vir informacij 
     

branje stripov      

izdelate svoj lastni strip      

fotografirate vi ali otroci z 

digitalnim fotoaparatom 
     

fotografirate vi ali otroci z 

analognim fotoaparatom 
     

obdelate fotografije v photoshopu      

razvijate analogne fotografije v 

temnici 
     

snemate vi ali otroci z 

videokamero  
     

snemate vi ali otroci z diktafonom      

izdelate digitalno zgodbo      

uporabljate vi ali otroci grafoskop      

uporabljate vi ali otroci 

diaprojektor 
     

delate z interaktivno tablo      

izdelate e-portfolio otroka      

medije uporabljate pri delu s starši      
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11 Kako bi ocenili vaše pogoje za izvajanje medijske vzgoje? (Obkrožite.) 

 

PROSTOR IZVEDBE a) nezadostno   b) slabo  c) srednje  d) dobro  e) zelo dobro  

 

ČAS IZVEDBE a) nezadostno   b) slabo  c) srednje  d) dobro  e) zelo dobro  

 

DOSTOPNOST 

MEDIJEV OTOKOM 

V IGRALNICI 

a) nezadostno   b) slabo  c) srednje  d) dobro  e) zelo dobro  

 

OPREMLJENOST 

VRTCA Z IKT- 

SREDSTVI 

a) nezadostno   b) slabo  c) srednje  d) dobro  e) zelo dobro  

 

12 Katere medije in kako pogosto jih vključujete v vzgojno-izobraževalno delo? Pri 

vsaki trditvi obkrožite eno oceno, ki najbolj sovpada z vašimi stališči. 

 POGOSTO OBČASNO REDKO NIKOLI 

knjige 1  2 3 4 

revije 1 2 3 4 

strip 1 2 3 4 

plakat 1 2 3 4 

časopis 1 2 3 4 

internet 1 2 3 4 

radio 1 2 3 4 

televizija 1 2 3 4 

CD-predvajalnik 1 2 3 4 

DVD-predvajalnik 1 2 3 4 

video-predvajalnik 1 2 3 4 

grafoskop  1 2 3 4 

računalnik 1 2 3 4 

interaktivna tabla 1 2 3 4 

LCD-projektor 1 2 3 4 

diaprojektor 1 2 3 4 

digitalni fotoaparat 1 2 3 4 

tiskalnik 1 2 3 4 

kamera  1 2 3 4 

diktafon 1 2 3 4 

kasetofon 1 2 3 4 
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IV. Četrti sklop vprašanj se nanaša na mnenja o medijski 

pismenosti vzgojiteljic in vzgojiteljev v vrtcu. 
 

13 Ali menite, da ste medijsko pismeni oz. imate dovolj znanja in veščin za smiselno 

uporabo medijev pri svojem delu? (Obkrožite.) 

a) Da. 

b) Ne. 

 

14 Kakšno je vaše zaupanje v lastno medijsko pismenost? (Obkrožite.) 

a) Zelo nizko. b) Nizko.  c) Srednje. d) Visoko. e) Zelo visoko. 


