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POVZETEK 

Otrok se rodi v svet množičnih medijev. Najprej je poslanstvo staršev, da jih seznanijo z 

njimi, z vstopom otroka v vrtec pa to vlogo prevzamejo vzgojitelji, ki prek skrbno načrtovanih 

in premišljenih dejavnosti otroka seznanijo z mediji in ga sproščeno vključijo v proces 

medijske vzgoje, kjer otrok pridobi sposobnosti za razumevanje, ocenjevanje, analiziranje in 

evalviranje medijskih vsebin ter do njih razvije kritično distanco, kar je cilj medijskega 

opismenjevanja. 

 

V teoretičnem delu sem skušala opredeliti pojem medij in nato nekatere vrste medijev 

natančneje opisati. Izpostavila sem splošne informacije o radiu, računalniku in televizije ter 

njihove prednosti in slabosti. Zapisala sem, kaj je medijska vzgoja in kako se povezuje z 

medijskim opismenjevanjem, ki je cilj medijske vzgoje. Posvetila sem se tudi poglavju 

medijske vzgoje na področju umetnosti v vrtcu in za lažje delo vzgojiteljev predstavila nekaj 

ciljev in dejavnosti, s katerimi z otroki izvajamo medijsko vzgojo na področju umetnosti. 

Pozornost sem namenila tudi vlogi vzgojitelja pri vpeljavi medijske vzgoje na omenjenem 

kurikularnem področju. 

 

V sklopu empiričnega dela sem želela izvedeti, kakšna so stališča anketiranih vzgojiteljev do 

načrtnega vključevanja medijev in izvajanja medijske vzgoje pri delu z otroki. Zanimalo me 

je, ali anketirani vzgojitelji znajo opredeliti pojem medijska vzgoja in ali otrokom omogočajo 

dovolj izkušenj z mediji. Poizvedovala sem tudi, na katera področja anketirani vzgojitelji 

najpogosteje vključujejo medije in s kakšnim namenom. Zanimalo me je tudi, kateri medij 

uporabljajo pri posameznem področju umetnosti in v kolikšni meri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: kritičen pristop do medijev, medijsko opismenjevanje, medijska vzgoja, 

množični mediji, predšolski otroci, umetnost, vloga vzgojitelja. 



 
 

SUMMARY 

A child is born in the world of mass media. The mission of parents is to acquaint children 

with media, but with the entrance of a child to the kindergarten, this mission transfers on a 

preschool teacher. Throughout carefully chosen and planned activities they acquaint children 

with media and include them in the process of media education. Children gain abilities to 

understand, value, analyse and evaluate media messages and develop critical distance towards 

them which is the main goal of media literacy. 

 

In the theoretical part I defined a term medium and more precisely described some of them. I 

exposed general information about radio, computer and television and their (dis)advantages. I 

wrote what media education is and about its connection to media literacy. The latter is the 

goal of the first. One of the chapters I gave attention to is media education in the Arts in 

kindergarten and then pointed out some goals and activities which might help preschool 

teacher to carry out media education with children. My main occupation was the role of 

preschool teacher in introducing media education in Arts. 

 

With this research I wanted to investige standpoints of preschool teachers about planned 

including of media and media education in the activities with children. I was interested if they 

know how to define the term media education and if they offer enough experiences with 

media to their children. I was searching on curriculum areas where media are most frequently 

used and with which intention. I wanted to know which medium is used on a particular area of 

Arts in kindergarten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Art, critical approach to media, media education, media literacy, multimedia, 

preschool children, the role of preschool teacher. 



 
 

KAZALO 

 

UVOD ........................................................................................................................................ 1 

TEORETIČNI DEL .................................................................................................................... 3 

1 MNOŽIČNI MEDIJI ........................................................................................................... 3 

1.1 RADIO......................................................................................................................... 4 

1.2 RAČUNALNIK ........................................................................................................... 4 

1.3 TELEVIZIJA ............................................................................................................... 5 

1.3.1 Problematika agresivnih medijskih vsebin ........................................................... 6 

1.3.2 Problematika oglasov ........................................................................................... 8 

2 MEDIJSKA VZGOJA IN MEDIJSKA PISMENOST V VRTCU ..................................... 9 

2.1 MEDIJSKA VZGOJA ................................................................................................. 9 

2.2 MEDIJSKA PISMENOST ........................................................................................ 10 

2.3 MEDIJSKA VZGOJA IN MEDIJSKO OPISMENJEVANJE NA  

           PODROČJU UMETNOSTI OB POMOČI UNESCOVE DEKLARACIJE  

           O VZGOJI ZA MEDIJE, KURIKULA ZA VRTCE IN PRIROČNIKA H  

           KURIKULU ZA VRTCE .......................................................................................... 12 

3 VLOGA VZGOJITELJA PRI VPELJAVI MEDIJSKE VZGOJE V VRTEC ................. 14 

3.1 POGOJI ZA VPELJAVO MEDIJSKE VZGOJE ..................................................... 15 

3.2 KAKO VZGOJITELJ SPODBUJA MEDIJSKO VZGOJO? ................................... 16 

3.3 TEHNIČNA IN PEDAGOŠKO-DIDAKTIČNA ZNANJA VZGOJITELJA  

           PRI IZVAJANJU MEDIJSKE VZGOJE .................................................................. 17 

EMPIRIČNI DEL ..................................................................................................................... 20 

4 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN .................................................................... 20 

5 CILJI N RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ..................................................................... 20 

6 RAZISKOVALNE HIPOTEZE ........................................................................................ 21 

7 RAZISKOVALNE METODE .......................................................................................... 21 

8 RAZISKOVALNI VZOREC ............................................................................................ 21 

9 OPIS INSTRUMENTA .................................................................................................... 21 

10 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV ................................................................. 21 

11 OPIS OBDELAVE PODATKOV..................................................................................... 22 

12 REZULTATI IN INTERPRETACIJA .............................................................................. 22 

12.1 SMISELNOST VKLJUČEVANJA MEDIJEV V PEDAGOŠKO DELO ................ 22 

 



 
 

12.2 POGOSTOST RABE POSAMEZNEGA MEDIJA NA PODROČJU  

           UMETNOSTI ............................................................................................................ 27 

13 SKLEP............................................................................................................................... 34 

14 SEZNAM LITERATURE ................................................................................................. 37 

15 PRILOGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KAZALO PREGLEDNIC 

 

Preglednica 1: Smiselnost vključevanja medijev v pedagoško delo ....................................... 23 

Preglednica 2: Načrtovano vključevanje medijev v pedagoško delo ...................................... 24 

Preglednica 3: Vključevanje medijske vzgoje v pedagoško delo ........................................... 25 

Preglednica 4: Opredelitev medijske vzgoje .......................................................................... 25 

Preglednica 5: Stopnja strinjanja z vključevanjem medijske vzgoje in omogočanja otrokom     

zadostnih izkušenj z mediji ...................................................................................................... 26 

Preglednica 6: Vključevanje medijev v posamezna kurikularna področja ............................. 27 

Preglednica 7: Namen vključevanja medijev v dejavnosti na področju umetnosti ................ 28 

 

 

KAZALO GRAFOV 

 

Grafični prikaz 1: Pogostost uporabe radia na posameznih področjih umetnosti .................. 29 

Grafični prikaz 2: Pogostost uporabe televizije na posameznih področjih umetnosti ........... 30 

Grafični prikaz 3: Pogostost uporabe računalnika na posameznih področjih umetnosti ....... 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

UVOD 

Mediji nas spremljajo na vsakem našem koraku. Otroka medijsko nasičena družba obkroža že 

od samega rojstva. Najprej je skrb staršev, da otroka spoznajo in seznanijo z mediji, z 

vstopom v vrtec pa to nalogo delijo z vzgojitelji, ki se otrokovega spoznavanja z mediji lotijo 

načrtno. Sistematično in premišljeno otroka vpeljejo v svet medijev, ga prek zabavnih iger in 

zgodb seznanijo z glavnim namenom medijev, istočasno pa mu omogočijo tudi ustvarjanje z 

in ob medijih. Predstavijo jim različne medije, tako tiskane kot elektronske, in jih seznanijo z 

njihovimi prednostmi in slabostmi. Pomembno je, da jim omogočajo ogled različnih 

medijskih žanrov (risanke, glasbene in dokumentarne oddaje) in da se po tem z otroki vedno 

pogovorijo o vsebini ogledane medijske vsebine in njihovih doživetjih. Vzgojiteljeva naloga 

je, da pri otrocih razvije sposobnost kritične distance do medijskih vsebin in da jih opozori, da 

je medijska resnica lahko povsem drugačna od dejanske. Kot strokovnjak na svojem področju 

mora upoštevati otrokovo starost, zmožnosti in želje v procesu medijske vzgoje. 

 

Sama sem večkrat v vrtcu po ogledu risanke pogrešala pogovor o njeni vsebini in o tem, kaj je 

otrok doživljal ob gledanju te iste risanke. Pogovor je močno sredstvo predvsem, če je bila v 

risanki prisotna tema, ki velja za tabu (npr. smrt) ali agresivna vsebina, ki je v otroku vzbudila 

nelagodna občutja, ki jih bo lažje predelal s pogovorom.  

 

V teoretičnem delu bom opisala, kaj zajema pojem medij ter za potrebe empiričnega dela 

natančneje opisala radio, računalnik in televizijo. Poudarila bom tudi problematiko oglasov in 

agresivnih medijskih vsebin ter nadaljevala s pomembnostjo medijske vzgoje in medijske 

pismenosti. Preko Unescove deklaracije o vzgoji za medije, Kurikula za vrtce in Priročnika h 

Kurikulu za vrtce bom zapisala, v kolikšni meri je mogoče vpeljati medijsko vzgojo na 

področju umetnosti in katere dejavnosti to omogočajo. Največ pozornosti bom posvetila vlogi 

vzgojitelja pri vpeljavi in izvajanju medijske vzgoje na področju umetnosti. 

 

V sklopu empiričnega dela bom skušala predstaviti stališča vzgojiteljev o načrtnem 

vključevanju medijev in medijske vzgoje v pedagoško delo. Zanimalo me bo, ali vzgojitelji 

vedo, kaj je medijska vzgoja, če jo vključujejo v pedagoško delo in ali otrokom omogočajo 

dovolj izkušenj z mediji. Predstavila bom rezultate o tem, v katera kurikularna področja 

vzgojitelji najpogosteje vključujejo medije in s kakšnim namenom jih vključujejo na področje 
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umetnosti, ter skušala prikazati, v kolikšni meri vzgojitelji uporabljajo medije (radio, 

televizijo, računalnik) pri posameznem področju umetnosti. 
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TEORETIČNI DEL 

 

1 MNOŽIČNI MEDIJI 

Besedo medij je možno interpretirati z več zornih kotov glede na znanstveno in socialno 

delovanje. V komunikacijski znanosti je medij opredeljen kot fizično in tehnično sredstvo 

pretvorbe informacije v signal, ki je dostopen kanalom. N. Zgrabljić Rotar (2005) še dodaja, 

da se je sama beseda medij razvila iz latinske besede medius, ki pomeni srednji. Medij je, kot 

je navedeno v SSKJ (2014), sredstvo in pripomoček, za množične medije pa veljajo časopis, 

radio in televizija. 

 

Pojem medij se vse pogosteje uporablja v družbenem, strokovno-poklicnem in zasebnem 

življenju, vendar je težko oblikovati eno samo definicijo pojma že zaradi samega razvoja. 

Têrmin medij se je na evropski celini pojavil na začetku sedemdesetih in je bil takrat opisan 

kot nosilec in/ali posredovalec informacij. Istočasno je bilo mogoče najti različne definicije 

pojma medij (Blažič, 1998).  

 

V Sloveniji za opredelitev časopisa, radia, računalnika, filmov idr. uporabljamo različne 

terminé. Včasih so bili imenovani sredstva javnega obveščanja, najpogosteje pa govorimo o 

množičnih občilih ali medijih (Košir, Ranfl, 1996a). Zakon o medijih (ZMed, 2001, 2. člen) 

navaja, da so mediji časopisi in revije, radijski in televizijski programi, elektronske 

publikacije idr., kjer se informacije v javnost prenašajo v obliki zapisa, glasu, zvoka ali slike, 

zato večkrat govorimo kar o množičnih mediji.  

 

Mediji imajo veliko vlogo že od samega začetka otrokovega življenja, zato je pomembno, da 

otroke čim prej naučimo pravilnega gledanja različnih medijev in da se kot vzgojitelji in 

bodoči starši zavedamo, kakšna je naša vloga pri seznanjanju otroka z različnimi mediji 

(Jeriček Klanšček, 2000). So tudi ogledalo družbe, saj odražajo ravno to, kar se v družbi v 

določenem obdobju dogaja (Košir, 1995). 

 

Za potrebe empiričnega dela diplomskega dela se bom v nadaljevanju osredinila le na 

določene medije ─ radio, računalnik in televizija. 
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1.1 RADIO 

Radio je tradicionalni medij, s katerim oblikujemo najintimnejše vezi. Oddaja našo najljubšo 

pesem, pogosto pa nas zbudi prav radijska budilka. Je izredno razširjen medij, ki zaobjema 

kar 47 medijskih enot ─ sestavljajo jih komercialne (Radio Capris, Radio Ognjišče idr.), 

lokalne in regionalne (Radio Celje, Radio Triglav idr.), nacionalne (Radio Koper, Radio 

Slovenija idr.) ter študentske postaje (Radio Študent) (Košir, Ranfl, 1996a).  

 

Zakon o medijih (2001) opisuje, da lokalne postaje pokrivajo eno ali več lokalnih skupnosti 

oziroma območje, kjer živi 10 % prebivalcev Republike Slovenije (prav tam, 77. člen) in da 

so regionalne postaje tiste, ki so namenjene prebivalcem določenega področja, pokrajine in 

informirajo 10-50 % prebivalcev celotne Slovenije (prav tam, 79. člen). Opiše tudi značilnost 

nacionalne postaje, za katere velja, da jih za potrebe kulturnih in javnih novic izvaja javni 

zavod Radiotelevizija Slovenije (prav tam, 76. člen), opredeli pa tudi študentske postaje 

oziroma programe, katerih ustvarjalci in poslušalci so večinoma študentje (prav tam, 80. 

člen). Komercialne postaje nimajo nobenega posebnega namena, zgolj oglaševanje (prav 

tam). 

 

Radio se uporablja v izobraževalne oziroma bolj formalne namene, pogosto pa tudi v 

informativne namene, kjer so v ospredju vsakdanje teme kot npr. prehranjevanje otrok, 

vrtnarjenje, načrtovanje družine, slišimo pa lahko tudi pesmi in zgodbe. Čeprav radio velja za 

cenovno dostopen medij, ki lahko v določenem trenutku nagovori širšo javnost, pa slednji ne 

omogoča interakcije s poslušalci, saj velja za tradicionalni enosmerni medij (D. Berman, 

2008). Prav zaradi tega morajo radijski voditelji poskrbeti, da pridobijo pozornost poslušalcev 

z ažurnimi in zanimivi novicami, predvsem čez dan, ko je omenjeni medij najbolj poslušan 

(Erjavec, Volčič, 1999b). 

 

1.2 RAČUNALNIK 

Računalnik uporabljamo vsakodnevno. Je naprava, na kateri so nastavljeni določeni ukazi, 

aplikacije in programi, ki omogočajo izpolnjevanje naših navodil. Beseda računalnik zajema 

tako osebne oziroma stacionarne računalnike kot tudi prenosne. Sestavni deli prvega so ekran, 

tipkovnica, miška, »škatla« in kabli, medtem ko so vsi ti deli pri prenosnem računalniku 

združeni na enem mestu (Ahačič, 2012). 
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Omenjeni medij nam omogoča pisanje besedil, popravljanje, shranjevanje, lepljenje in 

kopiranja vsebine v drug program in še marsikaj. Ena od zmožnosti računalnika je tudi dostop 

do spleta, kjer imamo možnost izbire med različnimi spletnimi brskalniki, kot so Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Chrome idr. (prav tam).  

 

Splet je pogosto poln neprimernih vsebin, kot so npr. nasilne vsebine in pornografija, zato je 

potrebna namestitev programov za spletno zaščito otrok. Najbolj poznani so K9 Web 

protection, Norton Online Family, Netnanny, eden izmed slovenskih programov za zaščito 

otrok na spletu pa je varninainternetu.si (prav tam). 

 

Računalnik omogoča tudi hiter dostop do informacij, ne da bi nam bilo potrebno iti v 

knjižnico. V spletni brskalnik odtipkamo, kar želimo, in po pregledu zadetkov izberemo pravo 

informacijo. Največkrat na spletu iščemo informacije o dogajanju v Sloveniji in po svetu in o 

vremenu. Kar nekaj strani nam pomaga tudi pri izbiri izleta ali dopusta. Ahačič (2012) 

izpostavlja, da so zadnja leta vse bolj brani trači (prav tam). Ena od prednosti računalnika je 

tudi ažurnost, kar pomeni, da so novice objavljene skoraj istočasno, ko pride do nekega 

dogodka (prav tam).  

 

Računalnik je medij, ki otrokom omogoča širjenje obzorja, izražanje in raziskovanje idej. 

Našel je tudi mesto v vrtcu ─ vključevanje uporabe računalnika v vzgojno-izobraževalni 

proces je vse bolj aktualno. Otroke privlači predvsem zato, ker jih usmerja, jim daje možnost 

popravka, jim omogoča individualno ali skupinsko delo in ker takoj dobijo povratno 

informacijo (Zore, 2005). 

 

1.3 TELEVIZIJA 

Današnji čas je nasičen z množičnimi mediji in eden najpomembnejših med njimi je 

televizija, ki velja za tradicionalni medij. Televizija usklajuje slikovno gradivo z zvočnim 

prenosom, kar gledalcu daje občutek, da je v središču dogajanja. Televizijski programi so 

običajno oblikovani tako, da ohranjajo pozornost gledalcev, hkrati pa skušajo pridobiti nove. 

Pri tem morajo ustvarjalci televizijskih programov upoštevati določena načela javnega 

radiotelevizijskega (RTV) sistema, in sicer da so:  

─ televizijske storitve dostopne vsem gledalcem v enaki meri; 

─ programi namenjeni različnim okusom, zanimanjem; 
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─ programi namenjeni gledalcem pripadnikom manjšin; 

─ programi namenjeni razvoju nacionalne identitete in občutka skupnosti; 

─ programi neodvisni od vladnih interesov; 

─ ustvarjalci televizijskih vsebin usmerjeni v kakovost in ne številčnosti oddaj (Erjavec, 

Volčič, 1999a). 

 

Televizijske vsebine razvrščamo v tri kategorije, in sicer na vsebine za nezahteven okus 

gledalcev, navadne vsebine in vsebine za zahteven okus. K prvim prištevamo neokusne 

komedije in vsebine, nasičene z nasilnimi prizori, ki od gledalcev ne zahtevajo visokih 

inteligentnih sposobnosti. Po drugi strani pa vsebine za zahteven okus od gledalcev zahtevajo 

večjo miselno zmožnost, saj sem prištevamo vsakdanje resne tematike kot npr. politična 

soočanja ali pa moralno bogate drame. Najširšo množico ljudi pa naslavljajo prav navadne 

vsebine, ki so neodvisne od posameznikovega okusa in interesa. Ena izmed takih je npr. 

vremenska napoved. V slovenskih televizijskih programih prevladujejo prve (tj. vsebine za 

nezahteven okus), vse pogosteje pa se dogaja, da informativne vsebine izpodrivajo zabavne. 

Tako televizija omogoča vse manj sprostitve in zabave, poudarja pa poglobitev in širitev 

znanja (Erjavec, Volčič, 1999b).  

 

Televizija z vsakim dnem dobiva osrednji prostor v življenju posameznika (prav tam). Treba 

se je potruditi, da televizija ne postane edina »igrača« otrok, saj je še vedno bistvena otrokova 

igra. Otrok naj tako televizijo gleda določen čas in z nekim namenom in ne celoten preostanek 

dneva, ko pride iz šole, saj to okrni njegovo domišljijo in ustvarjalnost. Bistveno je najti 

ravnotežje med gledanjem televizije in igro (Erjavec, Volčič, 1999c). 

 

1.3.1 Problematika agresivnih medijskih vsebin  

Televizijske vsebine oblikujejo predstave o tem, kaj je v družbi sprejemljivo in kaj ni. 

Raziskave (Kink, 2009) kažejo, da mediji prikazujejo večjo količino nasilja, kot ga je prisotno 

v našem življenju. Njegov delež je v informativnih medijskih vsebinah in drugih žanrih 

prevelik, problematično pa je dejstvo, da se tega ne zavedamo. Ob prebiranju strokovne 

literature na področju nasilja v medijih je možno oblikovati dva vidika: prvi vidik je povezan 

s spoštovanjem in uveljavljanjem človekove pravice prostega dostopa do informacij, svobode 

izražanje itd., z druge perspektive pa je izpostavljena morebitna povezanost nasilja v medijih 

s stopnjo nasilja v realnem življenju. Odnos posameznika do nasilja je odvisen predvsem od 
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tega, v kolikšni meri spremlja nasilne vsebine. Ker imajo slovenski domovi v povprečju več 

kot eno televizijo, je tako otroku omogočeno tudi gledanje nasilnih vsebin brez nadzora 

odraslih. Te različno vplivajo na posameznika in družbo, saj ni nujno, da povzročajo nasilje, 

po drugi strani pa je potrebno spoštovati in udejstvovati človekovo pravico prostega dostopa 

do informacij (Kink, 2009).  

 

Raziskava nacionalne televizije (Agarwal, Dhanasekaran, 2012) o nasilju je pokazala skrb 

vzbujajočo količino nasilnih vsebin, ki jih otroci letno pogledajo. Nasilje je prikazano kot 

pogosta in učinkovita rešitev za vse težave. Otroci tako razumejo tudi medijske vsebine, saj v 

predšolski in zgodnji šolski dobi še niso sposobni ločiti dogajanja na televizijskih ekranih od 

resničnega življenja. Omenjene vsebine, kot pišeta Agarwal in S. Dhanasekaran (2012), 

različno vplivajo na otroke. Avtorja trdita, da otroci lahko pričnejo posnemati nasilno 

vedenje, ali pa se verjetnost za to zaradi strahu otroka, da bi sam postal žrtev nasilja, bistveno 

zmanjša, ena izmed možnosti pa je tudi, da otrok postane neobčutljiv na nasilne vsebine 

oziroma, povedano drugače, nanje se navadi in mu postanejo nekaj povsem običajnega (prav 

tam). H. Jeriček Klanšek (2000) opaža podobne vplive nasilnih medijskih vsebin na otroka in 

jih razloži s pomočjo štirih hipotez. Katarzična hipoteza predpostavlja, da otrok zmanjša 

nasilno vedenje, če ga gleda na televizijskem ekranu, hipoteza vzburjenja namiguje na to, da 

se pri otrocih po ogledu nasilnih medijskih vsebin poveča možnost agresivnega vedenja, 

habitualizacijska hipoteza pa predvideva, da otrok po izpostavljeni filmski nasilni vsebini 

postane apatičen na nasilje oziroma ga sprejema (prav tam). Podobno vplive nasilnih filmskih 

vsebin na otroka opredeli tudi S. Bašič Hrvatin (1995), ki jih razlaga z mehanizmi, in sicer 

mehanizmom vzburjenja in sprostitve, ki predpostavlja otrokovo uporabo nasilja v resničnem 

življenju, ter mehanizmom posnemanja, ki ga opiše na podoben način kot mehanizem 

sprostitve, nenazadnje pa otrok lahko postane tudi neobčutljiv za nasilne vsebine in ga 

sprejema. Prav zadnji vpliv je, skupaj s posnemanjem, eden izmed skrb vzbujajočih (Košir, 

Ranfl, 1996b). Neobčutljivost na nasilne vsebine privede do tega, da otrok postane čustveno 

otopel in se na nasilne medijske vsebine čustveno ne odziva npr. z žalostjo (prav tam). Skrb 

vzbujajoče je dejstvo, da se največ nasilnih medijskih vsebin pojavlja prav v delu dneva, ko 

televizijske programe gledajo otroci (Erjavec, Volčič, 1999b). Problematično je tudi to, da se 

nasilne vsebine povezujejo z zabavo (Bašič Hrvatin, 1995; Košir, Ranfl, 1996b), najpogosteje 

pa so prisotne v risankah (Bašič Hrvatin, 1995; Košir, Ranfl, 1996b; Erjavec, Volčič, 1999c). 
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Avtorji (Hipfl,1995; Jeriček Klanšek, 2000; Agarwal, Dhanasekaran, 2012) menijo, da pojav 

nasilnega vedenja pri otroku ni odvisen le od količine ogledanih agresivnih televizijskih 

vsebin. Nanj vplivajo še drugi dejavniki, kot npr. otrokova starost, izkušnje, otrokov značaj, 

socialno ozadje itd. (Košir, Ranfl, 1996b; Erjavec, Volčič, 1999c; Jeriček Klanšek, 2000). 

Tovrstne medijske vsebine bi morale biti označene z znakom za starševski nadzor, po koncu 

gledanje nasilnih vsebin pa bi moral slediti pogovor o tem, kaj je otrok videl na televiziji, kaj 

si misli o tem itd. (Agarwal, Dhanasekaran, 2012). Medijske vplive tako zmanjšamo z vzgojo 

za medije, skozi katero otroka naučimo kritične presoje, izbire primernih informacij in analize 

medijskih vsebin ter privzgojimo poznavanje delovanja medijev (Kink, 2009). Več o tem v 

poglavju »Medijska vzgoja in medijsko opismenjevanje v vrtcu« in »Vloga vzgojitelja pri 

vpeljavi medijske vzgoje v vrtec«. 

 

1.3.2 Problematika oglasov 

Oglasi vplivajo na odrasle kot tudi na otroke (Erjavec, Volčič, 1999a). Njihov vpliv je 

odvisen od otrokove starosti ter socialnega ozadja in je dolgoročen (prav tam; Erjavec, 

1999b). Oglasi so po besedah I. Drame (1995) veliko nazornejši in jasnejši kot preostale 

televizijske vsebine. Eicke in Eicke (1995) pa trdita, da so prav oglasi polni skritih sporočil, 

saj so v nasprotju z vsebino, ki jo prikazujejo, (npr. oglas za avtomobil, posnet v neokrnjeni 

naravi, čeprav ravno vožnja z njim onesnažuje okolje). Oglasi posredujejo sporna sporočila in 

dajo otroku občutek, da za srečo potrebuje neko igračo. Ta ga hitro lahko razočara, če ne 

izpolnjuje njegovih pričakovanj ali ne prikazuje resničnega življenja, kar opišemo kot 

zavajanje otrok (prav tam). Otroci namreč še nimajo oblikovanega odnosa do denarja, zato 

želijo imeti vse oglaševane igrače, saj mislijo, da bodo tako srečni kot osebe v reklami 

(Erjavec, 1999b). Oglasi manipulirajo s čustvi otrok; bolj vplivajo na otroke, ki so osebnostno 

neodločni, večjo moč pa dobijo tudi, ko so otroci slabše razpoloženi (Erjavec, Volčič, 1999c). 

Kot pravi Kralj (Košir, Ranfl, 1996c), se oglasi vedno pojavijo ob neprimernem trenutku, 

običajno takrat, ko smo najbolj pozorni na dogajanje v filmu, risanki, oddaji itd. Avtorja še 

dodajata, da oglasi v veliki meri spodbujajo k potrošnji, saj otroci želijo imeti prav tisti 

izdelek, ki se oglašuje po televiziji (prav tam), pogosto pa ne predstavljajo realne podobe 

igrače (Erjavec, 1999b).  

 

Oglasi imajo moč, da spremenijo naše mnenja, stališča in vrednote (Eicke, Eicke, 1995; 

Raising Children Network, 2011). Problem oglasov je tudi v promoviranju razvad, slabosti 
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(Eicke, Eicke, 1995), stereotipov in predsodkov (Košir, Ranfl, 1996c). Otroci nekje do 2. leta 

starosti ne znajo ločiti oglasov od ostalih medijskih vsebin, medtem ko je otrok v 2. 

starostnem obdobju (3─6 let) tega že zmožen, a še vedno slepo verjame oglasom, ki ga 

zabavajo, istočasno pa ima težave pri razbiranju cilja oglasov ─ prepričevanje o nakupu. 

Običajno so otroci bolj pozorni na oglase, ko jih gledajo sami (Raising Children Network, 

2011). 

 

Ibuka (1992, v Drame, 1995) trdi, da so otrokom oglasi všeč zaradi ponavljanja, kratkosti in 

preproste zgradbe, ne pritegne pa jih sama vsebina. Tudi K. Erjavec (1999b) se strinja, da 

otroke pri oglasih pritegne njihovo ponavljanje in enostavnost, všeč pa so jim tudi zato, ker v 

njih prepoznajo svoje like, si zapomnijo melodijo itd. (Košir, Ranfl, 1996c). 

 

2 MEDIJSKA VZGOJA IN MEDIJSKA PISMENOST V VRTCU 

 

2.1 MEDIJSKA VZGOJA 

Otrok je že v predšolskem obdobju obkrožen s tiskanimi in elektronskimi mediji. V tem 

obdobju informacije vpija »kot spužva«, zato je pomembno oblikovati kritičen odnos otrok do 

posredovanih medijskih informacij in sporočil ter jih naučiti, da bodo sami razumeli, 

sprejemali in uporabljali medijska sporočila (Lepičnik Vodopivec, 2005).  

 

Kritični odnos do medijskih vsebin in njihovo razumevanje razvijamo v procesu vzgoje za 

medije, ki jo opisujemo kot načrtno razvijanje kritičnega mišljenja otrok do sprejemanja 

medijskih vsebin (Kruscay, 1998, v Mršnik, 2004). M. Košir (2000) vzgojo za medije dalje 

deli na refleksivno in produktivno. Prva omogoča spoznavanje medijskih vsebin, učenje 

kritične distance do medijskih vsebin in ustanov, ki jih proizvajajo, druga pa zajema praktični 

del vzgoje za medije ─ izdelovanje risb, fotografiranje, skiciranje, izdelava lastne risanke, 

lastna radijska postaja itd. (prav tam). Vzgojo za medije enako opiše tudi K. Erjavec (2000a), 

ne izpostavlja pa delitve na refleksivno in produktivno. Avtorica dodaja, da mora vzgoja za 

medije izhajati iz vsakdanjega življenja otrok in jim omogočiti razvoj kritične in avtonomne 

osebe, ki se zaveda skritega namena medija ─ nagovora k potrošnji. Zaobjeti mora vse 

medije, tudi tiskane, in spoštovati specifične značilnosti posameznega (prav tam). Omogočati 

mora tudi medsebojno komuniciranje in socialno zbliževanje, hkrati pa spodbujati k 

estetskemu izražanju in ozaveščanju lastnih stališč ter vrednot za oblikovanje pogleda na svet 
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in ljudi. To početje vodi v svet množičnih medijev, kjer je potrebna razvita zmožnost 

kritičnega presojanja medijskih vsebin (Dragan, 1998, v Mršnik, 2004).  

 

Vzgoja za medije otroke pripravi do tega, da postanejo odporni proti manipulacijam 

medijskih vsebin, predvsem oglasov, saj se naučijo prepoznavati njihov namen, analizirati 

medijska sporočila in jih kritično vrednotiti (Mršnik, 2004). Omogoča jim razumevanje 

medijev znotraj posamezne družbe in njeno delovanje, zato je potrebno, da otroci razvijejo 

sposobnost komuniciranja z drugimi. V procesu vzgoje za medije se naučijo analizirati in 

kritično vrednotiti medijska besedila ter hkrati prepoznati družbeni in politični kontekst, v 

katerem je medijsko sporočilo nastalo. Vzgoja za medije tako spodbuja rabo medijev in 

ustvarjanje v njih (Fedorov, 2008). Avtor dodaja, da je njen glavni cilj razvoj kritičnega 

mišljenja in sposobnosti razumevanja, analiziranja ter ocenjevanja medijskih sporočil (prav 

tam). Cilj vzgoje za medije je torej medijsko pismen otrok, ki zna sodelovati v medijski 

komunikaciji, prepoznava njihov pomen ter oblikuje lastna stališča in mnenja (Erjavec, 

2000b). V nasprotju z drugimi evropskimi državami je v Sloveniji cilj vzgoje za medije bolj 

naklonjen razvoju kritičnega, avtonomnega in odgovornega posameznika in ne razvoju 

celotne družbe (Erjavec, 2000a). 

 

Če povzamemo skupne točke različnih konceptov vzgoje za medije, lahko trdimo, da mora ta 

izhajati iz vsakdanjih izkušenj otrok, ki jim omogočimo spoznavanje vseh medijev, od 

tiskanih do elektronskih, upoštevamo lokalni in globalni proces, v katerem medijska 

komunikacija nastaja, otroke spodbujamo k ustvarjanju medijskih vsebin, za cilj medijske 

vzgoje pa si postavimo medijsko pismeno osebo, ki je sposobna komunicirati znotraj družbe 

(prav tam). 

 

2.2  MEDIJSKA PISMENOST 

Pismenost ne zajema le zmožnosti branja in pisanja, temveč tudi proces oblikovanja 

zmožnosti uporabe in razumevanja informacij, ki jih potrebujemo za razvoj lastnih 

potencialov v različnih okoljih. Danes največ informacij dobimo iz medijev, zato govorimo o 

medijski pismenosti (Košir, 2000). Opišemo jo kot sposobnost dostopa, ocenjevanja, 

analiziranja in oblikovanja medijskih vsebin (Erjavec, 2000a). Hoobs (2010, v Redmond, 

2012) jo opiše kot zmožnost dostopa, analiziranja, evalviranja in komuniciranja z 
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informacijami vseh oblik. T. Redmond (2012) izpostavlja tri glavne cilje, namene oziroma 

pristope k medijski pismenosti: 

1. Obramba pred potencialnimi škodljivimi vplivi medijev ─ ta pristop otroku onemogoča 

interpretacijo medijskih vsebin, saj je to že izvedla odrasla oseba (vzgojitelj). To je razlog, da 

se omenjeni pristop pri pedagoškem delu že dolgo več ne uporablja. 

2. Razvoj otrokovega spoštovanja do estetskih razsežnosti medijev kot del sodobne 

umetnosti. Ta pristop predvideva, da bi bili otroci bolj motivirani za dejavnosti, če bi vanje 

vključili medije.  

3. Spodbujanje otrokovega kritičnega mišljenja, ki mu omogoča kritično presojo 

posredovanih medijskih vsebin. Otroci spoznajo naravo medijskih sporočil in njihova skrita 

sporočila, ki so jih zmožni prepoznati (prav tam).  

 

Avtorji (Share, 2002; Hoobs, Jensen, 2009, v Redmond, 2012) trdijo, da je ta pristop preveč 

politično nevtralen in da ne vključuje medijske pismenosti v socialni in družbeni kontekst. 

Slednja namreč zajema tudi védenja o družbi, saj otrok pridobi znanja, kako mediji delujejo 

znotraj družbe (Erjavec, 2009). Mediji namreč večkrat objavijo informacije, ki za družbo niso 

potrebne (škandali, obrekovanje), vendar privabijo večje število ljudi in nam omogočajo 

dostop do informacij, ki jih z neposredno izkušnjo ne bi dobili. Igrajo pomemben člen 

socializacije (Erjavec, 2000b). Posameznik tako lahko spozna različne vplive medijev, 

osnovne medijske smernice in njihove posledice za družbo. V procesu medijske pismenosti 

razvije zmožnost participacije v medijski komunikaciji in ostalih družbenih procesih (prav 

tam).  

 

Meschenmoser (2002, v Lepičnik Vodopivec, 2005) opisuje medijsko pismenost kot večdelno 

usposobljenost posameznika. Priznava usposobljenost za upravljanje znanja in sprejemanja 

lastnih odločitev, medijsko-tehnično in demokratično usposobljenost.  

 

Medijsko pismena oseba tako ve, kakšno vlogo igrajo mediji v njenem življenju, jih zna 

uporabljati in pozna njihovo delovanje (Lepičnik Vodopivec, 2005). Zna analizirati 

komunikacijske procese v družbi in njihove posledice ter se odzivati na družbene probleme. 

Ima ogromno medijskega in družbenega znanja. Zaveda se, da so kakovostne informacije o 

javnih problemih pomembne za uspešno vključitev v družbo. Hkrati zna komunicirati v 

skupini in argumentirati svoje odločitve. Medijsko pismena oseba je spretna pri 
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komuniciranju z mediji različnih oblik, seznanjena pa je tudi z lokalnim in globalnim 

dogajanjem (Erjavec, 2000b). 

 

2.3 MEDIJSKA VZGOJA IN MEDIJSKO OPISMENJEVANJE NA  

 PODROČJU UMETNOSTI OB POMOČI UNESCOVE DEKLARACIJE  

 O VZGOJI ZA MEDIJE, KURIKULA ZA VRTCE IN PRIROČNIKA H  

 KURIKULU ZA VRTCE 

 

Vrtec kot eden izmed vzgojno-izobraževalnih institucij mora poskrbeti za zapolnitev vrzeli 

med tem, kako otroci živijo in kako se učijo. Naloga vrtca je, da otroke skozi komunikacijo, 

spodbujanju k sodelovanju in odločanju, nauči kritične rabe njegovih spretnosti in znanja, ki 

ga znajo uporabljati v različnih situacijah in da so sposobni analizirati posredovane 

informacije (Erjavec, 2005). 

 

V Unescovi deklaraciji o vzgoji za medije (Košir, Ranfl,1996d, v nadaljevanju Deklaracija), 

ki jo je leta 1982 sprejelo 19 držav na Unescovem mednarodnem simpoziju Vzgoja za medije 

v Nemčiji, je bilo izpostavljeno, da se vzgojno-izobraževalne institucije premalo posvečajo 

medijski vzgoji in je vrzel med njenih poučevanjem in medijsko nasičeno družbo ogromna. 

Cilj medijske vzgoje v vrtcih bi moral biti vzgoja odgovornega in kritičnega posameznika, ki 

bi bil medijsko pismen, k čemur bi pripomogla bistveno večja interakcija vzgojno-

izobraževalnega sistema z multimedijsko tehnologijo. V Deklaraciji so izpostavljeni štirje 

načini ravnanja, ki bi vodili k uresničevanju ciljev medijske vzgoje v vrtcu, in sicer: 

1. uvedba medijskih izobraževalnih programov od vrtca naprej z namenom razviti otrokov 

kritični odnos do medijev, znanje za njihovo uporabo, sposobnost analiziranja in ustvarjanja v 

medijih; 

2. oblikovanje programov za vzgojitelje, kjer bi svoje znanja o medijih poglobili in spoznali 

nove metode za delo z mediji; 

3. spodbujanje področij, ki bi pripomogla k vpeljavi medijske vzgoje (npr. sociologija);  

4. spodbujanje dejavnosti UNESCA za medijsko izobraževanje (Košir, Ranfl,1996d). 

 

Vzgoja za medije se v Kurikulu za vrtce (1999, v nadaljevanju Kurikul) pojavlja na različnih 

področjih, največkrat na področju jezika, družbe in umetnosti (Erjavec, 2005). Na področju 

umetnosti lahko medijsko vzgojo uresničujemo s ciljem »doživljanje in spoznavanje 
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komunikacije z in o likovnih, glasbenih, plesnih, dramskih, filmskih in televizijskih delih« 

(Kurikul, 1999: 39). Otrok ima na omenjenem kurikularnem področju možnost, da sodeluje v 

različnih skupinskih medijskih projektih z različnih področij umetnosti. Omogočeno mu mora 

biti, da nastopa pred občinstvom in da ga pri tem nekdo snema s kamero. Primeri glasbenih 

dejavnosti za otroke, stare od enega do tretjega leta, so predvsem poslušanje raznih glasbenih 

del, za otroke 2. starostnega obdobja pa je predvideno še izražanje in komuniciranje z glasbo. 

Medijsko vzgojo lahko uresničujemo tudi ob avdiovizualnih dejavnostih, kjer je za otroke 

(1─3 let) primerno »opazovanje in komentiranje kalejdoskopa, fotografij, otroškega filma, 

TV-oddaje itn. in izražanje preko risbe«, hkrati pa lahko otroci »sodelujejo pri fotografiranju 

in videosnemanju z odraslimi« (Kurikul, 1999: 42). Za otroke drugega starostnega obdobja pa 

je predviden širši spekter avdiovizualnih dejavnosti, kot so npr. opazovanje lastnega dela v 

kinu, spoznavanje različnih TV-vsebin in komentiranje risb, fotografij. Primerno je tudi, da 

otrok opazuje različne tiskane (fotografije, slike iz revij) in elektronske medije (video- in 

filmske projekcije) ter uporablja različna sredstva za snemanje in predvajanje zvoka. Zmožen 

je prepoznati zvočne, vizualne in časovne vidike slik ter fotografiranja in snemanja otrok v 

vrtčevski skupini čez dan (Kurikul, 1999). J. Lepičnik Vodopivec (2005) piše, da so mediji na 

področju umetnosti prisotni predvsem pri avdiovizualnih dejavnostih, kjer je otrokom dana 

možnost, da opazujejo, fotografirajo, snemajo, komentirajo, uporabljajo itn. Otroci naj 

spoznajo različne elektronske medije (filmi, zgoščenke), poučne programe, hkrati pa tudi 

televizijske programe za otroke in za odrasle. Dodaja, da na ta način otrok stopi v proces 

medijskega opismenjevanja in s tem spoznavanja medijev (prav tam).  

 

Raba medijev (predvsem računalnika) je osredinjena na določene cilje in načela Kurikula. 

Tako je načelo enakih možnosti, ki pomeni, da je vsem otrokom omogočen dostop do 

elektronskih kot tudi tiskanih medijev. Pomembna je privzgoja kritičnega odnosa do vseh 

medijev (Zore, 2005). Kurikul ne predvideva dolgoročnih ciljev vzgoje za medije in 

opismenjevanja, ampak se odziva na pogoste težavne vidike medijev, kot so npr. oglasi. V 

nasprotju s kurikularnim področjem družbe, na področju umetnosti prevladuje delo z mediji, v 

ozadju pa je refleksivna raven (Erjavec, 2005). Otrokom je omogočeno, da izdelajo risbe, 

fotografije, ustvarijo lastno radijsko oddajo itn. (Košir, 2000). 

 

V Priročniku h Kurikulu za vrtce (2001) je navedeno, da lahko likovne dejavnosti povežemo z 

avdiovizualnimi. Otrok fotografira s kartonastim fotoaparatom z izrezanim okencem in se 

tako seznanja z omenjenim medijem, ki je prav tako lahko uporabljen za motivacijo. Ogleduje 
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si lahko črno-bele slike in ustvarijo črno-belo risbo. Na področju likovnih dejavnosti lahko 

delamo tudi z računalniško grafiko, ki se v vrtcih vse bolj uveljavlja. Otroci spreminjajo 

barve, oblike, brišejo črte in jih ponovno narišejo. Računalnik uporabimo kot medij 

popestritve likovnega ustvarjanja (prav tam). Pogosto je uporabljen še svetovni splet, včasih 

pa tudi zgoščenke. Splet se pri likovnih dejavnostih uporablja, kadar želimo otrokom 

približati likovno dogajanje po svetu in ga vpeljati v medijsko umetnost. Omogoča aktivno 

opazovanje likovnih stvaritev in, ob vizualnih in slušnih informacijah, možnost resničnega 

razumevanja likovnega dela. Slednjega lahko z otroki opazujemo na virtualni galeriji, kjer so 

združene izvirne digitalne fotografije in računalniške grafike. Likovne dejavnosti tako 

zahtevajo predvsem vizualne medije, s katerimi otrok pridobi vizualne informacije, se nanje 

čustveno odziva, hkrati pa se utrdi vzgojno-izobraževalno delo (Duh, 2004). 

 

Mediji v glasbi so nekaj povsem normalnega, A. Gaberščik (2004) pa opozarja na njihovo 

smiselno rabo. Uporabljajo se pretežno elektronski mediji pred tiskanimi, saj omogočajo 

zvočne in vizualne informacije, ki otroke spodbudijo k aktivnemu učenju. Zvočni posnetki so 

uporabljeni predvsem za dejavnost poslušanja, izvajanja in ustvarjanja. Omogočajo razvoj 

otrokovih glasbenih sposobnosti in spretnosti. Pri glasbenih dejavnostih se lahko poslužujemo 

tudi računalniških programov, kjer je otroku omogočeno igranje nekega inštrumenta, vendar 

je pomembno biti kritičen pri izbiri internetnih vsebin (prav tam). 

 

3 VLOGA VZGOJITELJA PRI VPELJAVI MEDIJSKE VZGOJE V 

 VRTEC 

Otroci v vrtec prihajajo z že pridobljenimi medijskimi izkušnjami, zato je vzgoja za medije v 

omenjeni vzgojno-izobraževalni instituciji neizogibna. Za vpeljavo medijske vzgoje in 

medijskega opismenjevanja otrok postane odgovoren vzgojitelj, ki otroke seznani z 

življenjem v medijski družbi. V ta namen najpogosteje uporablja tisk, zgoščenke, kasete, 

videorekorderje in televizijo, med študijem pa pridobi tudi znanja za uporabo DVD-

predvajalnika in kamere. Raziskava
1
 (Lepičnik Vodopivec, 2005) o mnenju staršev, 

vzgojiteljev in vzgojiteljic o medijskem opismenjevanju v vrtcu je pokazala, da v vrtcu 

prevladuje predvsem raba elektronskih medijev. Več kot polovica anketiranih vzgojiteljev (59 

%) najpogosteje uporablja radio, malo manj televizijo (18,2 %), nihče pa ni omenil tiskanih  

medijev (prav tam). Radio tako velja za nepogrešljiv medij v šolah kot tudi v vrtcih in je 

  
1
V raziskavi je sodelovalo 39 staršev (23─51 let) in 22 vzgojiteljic predšolskih otrok (23─53 let). 
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neodvisen od starosti otroka. Poslušanje radia pripomore k razvijanju domišljije otrok, kar je 

eden izmed ciljev vzgojno-izobraževalnega procesa. Vzgojitelji ga uporabljamo pri 

pridobivanju novih izkušenj, za motivacijo, poslušanje zvokov iz narave, sprostitev itd. 

(Erjavec, Volčič, 1999a; D. Berman, 2008). Druga raziskava
2
 (Jenko, 2004) je pokazala, da se 

učiteljem in vzgojiteljem uporaba radia pri dejavnostih zdi smiselna in da ga zato pogosto 

uporabljajo za poslušanje zgoščenk, zelo redko pa za poslušanje radijskih postaj (prav tam). 

Čeprav večina vzgojiteljev meni, da so mediji preveč prisotni v življenju otrok, a da so kljub 

temu pomemben del predšolskega obdobja, se dobra polovica (54,5 %) strinja, da sta 

medijsko opismenjevanje in načrtna medijska vzgoja izrednega pomena. Po drugi strani pa je 

raziskava pokazala, da vzgojitelji in vzgojiteljice medijev ne uporabljajo pogosto ─ vsak dan 

jih uporablja le 18% anketiranih (Lepičnik Vodopivec, 2005). 

 

3.1 POGOJI ZA VPELJAVO MEDIJSKE VZGOJE 

Izbira medijev v vrtcu je odvisna od vzgojno-izobraževalnih ciljev, obstoječega znanja ter 

psihičnih in fizičnih lastnosti otrok. Pogoj za delo z mediji je opremljenost vzgojno-

izobraževalne institucije z multimedijsko tehnologijo, najpomembnejša pa je vzgojiteljeva 

kompetenca za delo z mediji (Duh, 2004). Za izvajanje medijske vzgoje tako ni dovolj le 

želja, interes in dobra volja vzgojitelja, temveč je treba na otroke prenesti tudi določeno 

znanje. Vzgojitelj bi se moral, preden se loti medijskega opismenjevanja otrok, vprašati, 

koliko sam ve o medijih, njihovi uporabi ter katera znanja s področja medijske vzgoje mora še 

pridobiti. Zavedati se mora, da je otrokom zgled in zato dobro razmisliti o morebitnih 

stališčih, pogledih in vrednotah, ki bi imele vpliv na otroke in jih spremeniti. Prav vrednote 

bodo skupaj z zgledom in posredovanim znanjem otrokom omogočile spoznavanje medijsko 

nasičene družbe in določile potek medijskega opismenjevanja (Lepičnik Vodopivec, 2005). 

Vzgojitelj kot medijski uporabnik in posredovalec mora tako poznati pedagoško-didaktične 

smernice vzgoje za medije in jih integrirati v svoje vzgojno-izobraževalno delo. Kot navaja 

Bloemke (2003, v Lepičnik Vodopivec, 2005), naj bi vzgojitelj znal medije uporabljati za 

lastno izobraževanje ter jih na strokoven način vključevati v delo z otroki. Sposoben naj bi bil 

tudi vrednotiti medijske vsebine, hkrati pa medije uporabiti za vpeljavo nove učne metode v 

skupino. 

 

 

 

 

2
V raziskavi je sodelovalo 99 osnovnošolskih učiteljic in 3 osnovnošolski učitelji obalno-kraške in notranjske 

regije. 
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Vzgojitelj mora pri vpeljavi medijske vzgoje v vrtec upoštevati cilje in načela Kurikula za 

vrtce (1999). Zavedati se mora, da vpeljava medijev otrokom predstavlja pestrejšo in 

bogatejšo izbiro dejavnosti in tudi večjo pokrivnost kurikularnih področij. Uspešneje se 

pokažejo otrokovi individualni interesi, sposobnosti, izboljšajo pa se tudi socialni stiki med 

otroki ter tudi med otroki in strokovnimi delavci. Vse to vzgojitelju omogoča »bolj odprt in 

fleksibilen kurikulum« (Kurikul za vrtce, 1999: 10). Z upoštevanjem ciljev Kurikula se 

izpolnjujejo tudi načela uresničevanja ciljev Kurikula (Erjavec, 2005). 

 

3.2 KAKO VZGOJITELJ SPODBUJA MEDIJSKO VZGOJO? 

Masterman (1985, v Erjavec, 2005: 196) je zapisal, da je »za poučevanje vzgoje za medije 

pomemben pogovor, reflektiranje in nehierarhično poučevanje«. Izpostavlja tudi produktivno 

raven medijev, tj. delo z mediji. Vzgojiteljeva naloga je, da otrokom omogoči dostop do 

informacij in jih navaja na njihovo uporabnost. Otrok bo kasneje tudi sam zmožen samostojno 

poiskati relevantne vire informacij (Erjavec, 2005). 

 

V pogovoru naj vzgojitelj z otroki skuša ugotoviti, kdo je avtor medijskega sporočila ter kdaj 

in zakaj je bilo slednje sploh predstavljeno (prav tam). Z vzgojiteljem naj se otroci 

pogovarjajo o likih, ki nastopajo na televiziji ali v računalniški igrici. Otroke naj sprašuje, 

zakaj mu je določen lik všeč, kako bi ga opisal, zakaj se mu zdi vesel, jezen ipd. Vzgojitelj naj 

otroke sprašuje tudi o zgodbi in temi risanke, filma, igrice itd., pri tem pa naj za postavljanje 

vprašanj otrokom uporablja predvsem vprašalnice zakaj, kako in ne ali, saj je tudi možen 

odgovor le z da ali ne. Dobrodošlo je tudi, da vzgojitelj pove svoje mnenje in izrazi, kaj mu je 

všeč in kaj ne, hkrati pa k temu spodbuja tudi otroke. Navaja jih, da presojajo, kaj bi se lahko 

zgodilo, če bi se risani junak odzval drugače. Vzgojitelj naj bo tudi tisti, ki otrokom pomaga 

ozavestiti vpliv gledane medijske vsebine na njihovo počutje. Spodbuja jih, da mu zaupajo, 

kako se počutijo po ogledu risanke. Če imajo otroci težave z ubeseditvijo občutkov, naj jim 

vzgojitelj predlaga možne odzive, npr. prestrašen, žalosten, vesel itd. Posebno pozornost mora 

vzgojitelj nameniti otroku, ki je po ogledu določenega programa vidno razburjen, saj preko 

pogovora lahko ugotovi, da je odziv vezan na določen del otrokovega življenja. K. Erjavec in 

M. Poler Kovačič (2011) močno poudarjata pomen pogovora po gledanju medijskih vsebin. 

Predlagata tudi igrico »opazi trike in prevare« v televizijskih oglasih (prav tam).  
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Vzgojitelj naj spodbuja demokratično vzdušje, ki bo prispevalo tudi k preobratu od pasivne k 

aktivni vlogi otrok. Delo otrok z mediji se bo izkazalo v njihovi avtonomnosti, zmožnosti 

kritičnega pogleda na medijska sporočila ter poznavanju samega sebe. Vzgojitelj mora 

pozornost posvetiti tudi refleksivni ravni medijev (Erjavec, 2005).  

 

Vzgojitelj skuša preko vzgoje za medije oblikovati osebe, ki bodo ob množični poplavi 

informacij znale oblikovati lastno mnenje. Zavedati se mora, da je medijska vzgoja proces, 

kjer se otrok uči kritičnega pogleda na posredovana medijska sporočila. Vzgojitelj vpliva tudi 

na otrokovo pojmovanje koncepta besedila, kamor sodijo vsa zvočna, vizualna in besedna 

sporočila. Otrok bo tako sposoben analizirati medijska sporočila, hkrati pa bo znal ustvarjati z 

raznimi mediji (Erjavec, 2005).  

 

V procesu medijske vzgoje naj vzgojitelj otrokom organizira dejavnosti, ki razvijajo njihove 

predbralne in predpisalne sposobnosti v skladu z otrokovim razvojem in individualnimi 

potrebami. Njegova naloga je otroke spodbujati k rabi (ne)knjižnih virov in različnih medijev. 

Poleg tega pa mora opozarjati ostale strokovne delavce in osebe, ki so blizu otroka o 

pomembnosti razvoja pismenosti in njegovih začetkih v družini (Nacionalna strategija za 

razvoj pismenosti, 2006).  

 

3.3 TEHNIČNA IN PEDAGOŠKO-DIDAKTIČNA ZNANJA 

VZGOJITELJA PRI IZVAJANJU MEDIJSKE VZGOJE 

Vzgojitelj mora biti seznanjen z morebitnimi zavajajočimi učinki medijev. Njegova naloga ni 

otrokom diktirati, kako naj s posameznim medijem ravnajo, otroke mora zgolj usmerjati in 

spodbujati. Znati mora izbrati primeren medij ali program (ko govorimo o televiziji ali 

računalniku), določiti čas uporabe medija ter ustrezno pripraviti kotiček. Hkrati pa mora biti 

vzgojitelj pozoren tudi na bolj tehnične vidike rabe medijev kot npr. oddaljenost od ekrana, 

padec svetlobe na ekran, električna napeljava itn., kar velja predvsem za televizijo in 

računalnik (Zore, 2005). Vzgojitelj mora zato natančno vedeti, kdaj je primeren čas, da 

otrokom predstavi določeni medij. Upoštevati mora, da otrokom omogoči dostop do 

računalnika takrat, ko sami pokažejo zanimanje zanj oziroma ko je razvojno primerno, tj. po 

dopolnjenem drugem letu, ko že razumejo določena navodila, ko so lahko dalj časa 

osredotočeni na nekaj, ko se znajo soočiti z neuspehom in imajo v tolikšni meri razvito fino 

motoriko, da zmorejo upravljati z miško in koordinirati roko in oči (Zore, 2005). Rezultati 
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raziskave
3
 (Tatković, Ružić, 2004) o uporabi računalnika kažejo, da bi ga polovica staršev 

(47,8 %) otrokom dovolilo uporabljati pri petih oziroma šestih letih, večina pa jih meni, da bi  

omenjeni medij moral biti prisoten v vsaki vrtčevski skupini (Tatković, Ružić, 2004). 

Računalnik naj bo postavljen nekje v kotičku igralnice, kot računalniška soba, v knjižnici za 

otroke ali pa zunaj igralnice kot oblika interesne dejavnosti. Če ga postavimo v kotiček 

igralnice, ga lahko pogosteje in bolj namensko uporabljamo, hkrati pa tako vzgojitelj lažje 

spremlja otrokov razvoj, učenje in napredek (Collins, Hammond, Wellington, 1997; Zore 

2005). Velikokrat je prav računalnik medij, ki nam, vzgojiteljem, nudi posreden vpogled v 

stiske otrok, slabo razvita področja in njihova zanimanja, ki jih v neposredni komunikaciji 

sicer ne bi zaznali (Lorger, 2004). Pozorni moramo biti tudi na nekatere osnovne principe pri 

vključevanju računalnika: 

1. Načrtovana raba ─ računalnik uporabimo znotraj določenega tematskega sklopa, njegova 

raba pa omogoča pestrost dejavnosti pri določeni temi. 

2. Princip sodelovanja ─ otroci v prisotnosti računalnika krepijo socialne veščine in 

sposobnosti, računalnik ima v predšolskem obdobju pomembne socialne učinke. 

3. Delo v manjših skupinah ─ slednje omogoča veliko več dogovarjanja, spodbujanja pri 

reševanju nalog, iskanju novih idej itd. 

4. Računalnik kot učno sredstvo ─ predstavlja eno od možnosti pridobivanja izkušenj in ne 

nadomešča konkretno pridobljenih. 

5. Individualizacija ─ vsak otrok lahko sam stopnjuje težavnost in količino ponavljanja 

želene aktivnosti v skladu s svojimi sposobnostmi.  

6. Različni računalniški programi ─ otrokom predstavimo programe, ki spodbujamo 

konvergentno in divergentno mišljenje. Pomembno je tudi, kako otroke začnemo uvajati za 

delo z računalnikom, s čemer že posegamo na področje medijske vzgoje in medijskega 

opismenjevanja 

7. Prisotnost odraslega ─ usmerja delo z računalnikom, tj. čas uporabe (Zore, 2005). 

 

Mnenja vzgojiteljev glede rabe računalnika v vrtčevskih oddelkih so deljena. Nekaterim 

vzgojiteljem se vključevanje računalnika v oddelke ne zdi smiselno, saj so mnenja, da so to 

drage igrače za razvajene otroke, nekateri pa se rabe računalnika bojijo zaradi izgube 

avtoritete nad otroki. Vsi vzgojitelji namreč niso računalniški strokovnjaki in si težko 

priznajo, da otroci vedo več o računalnikih kot vzgojitelji sami (Collins, Hammond,  

 

 

3
V raziskavi je sodelovali 70 staršev otrok. 
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Wellington, 1997). Enaka težava se pojavlja tudi pri uporabi interneta, kjer sta najpogostejši 

bojazni vzgojiteljev izguba avtoritete in nerazumevanje tujega jezika (Naglič, 2004). Mnogo 

vzgojiteljev se zato zavzema, da bi bila prav šola ali vrtec prostor, ki bi otroke prvi seznanil z 

računalnikom (Collins, Hammond, Wellington, 1997). Kljub vključevanju računalnika v 

oddelek, bo vzgojitelj še vedno ostal pomemben pri usvajanju novih vsebin, le njegova vloga 

bo postala nekoliko drugačna (Zore, 2005).  

 

Z razvojem in vključitvijo medijev v vzgojno-izobraževalno delo se je vlogo vzgojitelja 

spremenila, saj ni več posredovalec izkušenj in znanj, ampak oseba, ki otrokom pripravlja 

okoliščine, da sami pridobivajo nove izkušnje. Vpeljava medijev in medijske vzgoje tako 

omogoča kakovostnejšo organizacijo pedagoškega dela, lažje in hitrejše pridobivanje 

spoznanj ter boljše sposobnosti v otrokovem celostnem razvoju (Kalin, 2004). 
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EMPIRIČNI DEL 

 

4 OPREDELITEV PROBLEMA IN NAMEN 

Živimo v medijsko nasičeni družbi, kjer so mediji postali del našega vsakdana. Mediji, tiskani 

in elektronski, otroke spremljajo skoraj od rojstva. Že v krogu družine se srečajo s televizijo, 

radiem, računalnikom, revijami, časopisi itd. Vzgojiteljice
4
 imajo zato v vrtcu pomembno 

vlogo pri otrokovem seznanjanju z mediji in pri razvijanju kritičnega mišljenja do 

sprejemanja medijskih vsebin. Otroke postopoma uvedejo v proces medijske vzgoje, katere 

cilj je medijsko pismen otrok. Medijsko opismenjevanje otrok tako lahko poteka na vseh 

kurikularnih področjih, tudi v umetnosti. 

 

Otroke moramo seznaniti z mediji ─ jim omogočati njihovo smiselno in načrtovano rabo ter 

spodbuditi k evalviranju, vrednotenju in analizi medijskih vsebin. Naloga vzgojiteljice je, da 

otroke opomni na zavajajoče vplive medijskih vsebin, predvsem na prikazovanje nasilja in 

oglaševanje, in se z njimi o tem pogovori. Vzgojiteljica v procesu medijskega opismenjevanja 

uporablja različne medije ─ tiste, ki pri določeni dejavnosti kurikularnega področja največ 

doprinesejo k otrokovim izkušnjam in spoznavanju medijskega sveta. Pri glasbenih 

dejavnostih velja, da prevladujejo avditivni mediji (Gaberščik, 2004), medtem ko pri likovnih 

bolj vizualni (npr. televizija) (Duh, 2004). Zanimalo me je, katere medije vzgojiteljice 

najpogosteje uporabljajo pri posameznemu področju umetnosti.  

 

5 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V empiričnem delu sem raziskovala mnenja vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o njihovi 

vlogi pri vpeljavi medijske vzgoje na področju umetnosti. Zanimalo me je, ali načrtno 

vključujejo medijsko vzgojo v svoje delo, kako vključijo medije v dejavnosti s področja 

umetnosti in katere medije najpogosteje uporabljajo za vpeljavo medijske vzgoje na področju 

umetnosti. Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1 Ali vzgojiteljice vključujejo medijsko vzgojo v pedagoško delo? 

R2 Katere medije največkrat uporabljajo na področju umetnosti? 

 

 

 

 

 

4
Na anketni vprašalnik so odgovarjale le vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic ─ zato v interpretaciji 

uporabljamo le ženski spol. 
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R3 Pri kateri vrsti umetnosti (plesni, glasbeni, likovni, dramski ali avdiovizualni) vzgojiteljice 

največkrat vključujejo medije in katere? 

 

6 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Zastavila sem si naslednje hipoteze: 

H1: Vzgojiteljice vključujejo medijsko vzgojo v svoje delo. 

H2: Na področju umetnosti vzgojiteljice uporabljajo televizijo in računalnik. 

H3: Vzgojiteljice najpogosteje uporabljajo medije pri likovnih in glasbenih dejavnostih.  

 

7 RAZISKOVALNE METODE 

Pri empiričnem delu diplomske naloge sem uporabila deskriptivno in kavzalno-

neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

8 RAZISKOVALNI VZOREC 

Vzorec za empirični del je bil neslučajnosten in priložnosten. Vanj so zajete vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic Kranjskih vrtcev in Vzgojno-varstvenega zavoda (v nadaljevanju 

VVZ) Radovljica. Sodelovalo je 24 vzgojiteljic in 26 pomočnic vzgojiteljic. 

 

Razdeljenih je bilo 90 anketnih vprašalnikov, vrnjenih pa je bilo 50, kar predstavlja 55,6 % 

vseh anketnih vprašalnikov. 

 

9 OPIS INSTRUMENTA 

Za empirični del diplomskega dela sem oblikovala anketni vprašalnik, ki so ga reševale 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v zgoraj omenjenih vrtcih. Odgovoriti so morale na 8 

vprašanj, od tega je bilo 5 vprašanj zaprtega, 2 vprašanji odprtega tipa ter 1 filtrsko vprašanje. 

Na koncu vprašalnika sem vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic povprašala še po spolu, 

delovnem mestu in njihovem nazivu. 

 

10 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Zbiranje podatkov je potekalo v februarju 2015 v VVZ Radovljica in Kranjskih vrtcih. V 

Kranjske vrtce sem vprašalnike odnesla pomočnici ravnateljice, v VVZ Radovljica pa sem jih 

po predhodnem dogovoru poslala ravnateljici po e-pošti. Za sodelovanje in izpolnjevanje 
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anketnih vprašalnikov sem se z upravo vrtca in njenima strokovnima delavkama dogovorila 

po telefonu. 

 

Vprašalnik je vseboval vprašanja, ki so se nanašala na vključevanje medijev in medijske 

vzgoje v pedagoško delo, opredelitev medijske vzgoje, zanimalo pa me je tudi, katera 

kurikularna področja, po mnenju vzgojiteljic, dopuščajo vključevanje medijev, s kakšnim 

namenom same (tj. vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic) vključujejo medije na področju 

umetnosti ter kateri medij (radio, televizijo, računalnik) najpogosteje uporabljajo pri 

posameznem področju umetnosti (ples, likovna, glasbena, dramska in AV-dejavnost). 

 

11 OPIS OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem računalniško obdelala s programom Microsoft Excel. Obdelava podatkov je 

potekala na stopnji deskriptivne statistike, pri kateri sem uporabila prikaz atributivnih 

spremenljivk s frekvencami in odstotki. Rezultati so prikazani s preglednicami ali grafi ter 

opisno. 

 

12 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

12.1 SMISELNOST VKLJUČEVANJA MEDIJEV V PEDAGOŠKO DELO 

Menim, da je današnji čas medijsko nasičen, zato je potrebno otroka na to pripraviti že v 

vrtcu. V delo z otroki je smiselno vključevati medije, pogoj pa je lastna, vzgojiteljeva 

medijska pismenost. Vzgojitelji morajo biti z mediji dobro seznanjeni, se zavedati skritih 

medijskih sporočil (Eicke, Eicke, 1995) in imeti pedagoške-didaktične sposobnosti za 

razvijanje otrokovih sposobnosti na področju medijske vzgoje (Lepičnik Vodopivec, 2005). 

 

Vzgojiteljice sem povprašala o smiselnosti vključevanja medijev v pedagoško delo. Izvedeti 

sem želela, ali jih vključujejo načrtno, poleg tega pa sem želela preveriti, ali poznajo têrmin 

medijska vzgoja, in dobiti pregled nad tem, kako vzgojiteljice ocenjujejo same sebe pri 

vključevanju medijske vzgoje v pedagoško delo in pri omogočanju medijskih izkušenj otrok. 
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Preglednica 1: Smiselnost vključevanja medijev v pedagoško delo (1: se sploh ne strinjam, 2: 

se ne strinjam, 3: se ne morem odločiti, 4: se strinjam, 5: se popolnoma strinjam) 

stopnja strinjanja 1 2 3 4 5

strokovna delavka f f% f f% f f% f f% f f%

vzgojiteljica 0 0,0 1 4,2 10 41,7 7 29,2 6 25,0

pomočnica vzgojiteljice 0 0,0 0 0,0 13 50,0 4 15,4 9 34,6  

 

Iz preglednice 1 lahko razberemo, da se največji delež anketiranih vzgojiteljic (41,7 %) in 

pomočnic vzgojiteljic (50,0 %) ni moglo odločiti, ali se s trditvijo, da je v pedagoško delo 

smiselno vključevati medije, strinjajo ali ne. Slaba tretjina anketiranih vzgojiteljic in le 15,4 

% pomočnic vzgojiteljic pa se je s trditvijo strinjala. Zanimalo me je, zakaj so se tako 

odločile.  

 

Anketirane vzgojiteljice, ki so obkrožile 3, tj. da se ne morejo odločiti, so mnenja, da je 

uporaba medijev smiselna pri projektih in predstavitvi neznanih stvari, anketirane pomočnice 

vzgojiteljic pa izpostavljajo predvsem plesne in glasbene dejavnosti za razvoj otrokovega čuta 

in sluha. Anketirane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic opozarjajo na starost otrok, ko jim 

predstavijo medije, in pazijo, da jih z njimi ne obremenjujejo. Ena izmed anketiranih 

pomočnic vzgojiteljice trdi, da ne vidi potrebe po vključevanju medijev v 1. starostnem 

obdobju, razen radia, v 2. starostnem obdobju pa medije uporabi za ogled oddaj. Medije 

vključujejo le toliko, da jih kritično ocenijo z otroki, posebej pa izpostavijo zdravo mero rabe 

medijev. Anketirane pomočnice vzgojiteljic poleg tega trdijo, da se jim zdi smiselno 

vključevati medije v svoje delo in z njimi seznaniti otroke, pogoj pa je vrsta medija. 

Anketirane vzgojiteljice še dodajajo, da mediji ─ neodvisno od vrste ─ omogočajo obravnavo 

različnih vsebin in vnašanje novih. 

 

Anketirane vzgojiteljice, ki so obkrožile 4 in se torej s smiselnostjo vključevanja medijev 

strinjajo, so svoj odgovor utemeljile s tem, da danes brez medijev ni življenja in da je otrokom 

potrebno privzgojiti smiselno uporabo ter ne pretiravati z njihovim vključevanjem, s čimer se 

strinjajo tudi anketirane pomočnice vzgojiteljic. Medije se jim zdi smiselno vključevati za 

pridobivanje znanja, npr. ogled poučne oddaje na televiziji. Zapisano poudarja tudi M. Košir 

(2000), ki meni, da je v vrtcih smiselno vključevati medije, saj je izrednega pomena, da otrok 

spozna medije in medijske vsebine ter razvije kritičen pogled na posredovane informacije, 

hkrati pa zna z njimi tudi ustvarjati (prav tam). Pomembno je, da otrok razvije kritičen odnos 

do medijsko posredovanih vsebin, po drugi strani pa tudi, da jih vzgojiteljice in pomočnice 
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vzgojiteljic naučimo sprejemanja, razumevanja in uporabe medijev (Lepičnik Vodopivec, 

2005). 

Medije je v pedagoško delo treba vključevati načrtno, kot poudarja N. Zore (2005). Te naj 

vzgojiteljice uporabljajo znotraj določenega tematskega sklopa kot način popestritve. Izbrati 

morajo temi najprimernejši medij, določiti čas njegove uporabe, še prej pa zanj pripraviti 

prostor v skupini oziroma ustvariti kotiček (Zore, 2005). Zanimalo me je, kaj o tem menijo 

anketirane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. 

 

Preglednica 2: Načrtovano vključevanje medijev v pedagoško delo 

odgovor DA NE skupaj

strokovna delavka f f% f f% f f%

vzgojiteljica 22 91,7 2 8,3 24 100,0

pomočnica vzgojiteljice 23 88,5 3 11,5 26 100,0  

 

Preglednica 2 kaže, da je večina anketiranih vzgojiteljic (91,7 %) in pomočnic vzgojiteljic 

(88,5 %) odgovorila, da načrtno vključujejo medije v pedagoško delo. Nekatere anketirane 

vzgojiteljice so pri pojasnilu odgovora izpostavile, da vključevanje medijev v pedagoške 

dejavnosti načrtujejo že v samem letnem delovnem načrtu in pripravah. Poudarjajo starost 

otrok ter smiselnost vključevanja medijev glede na temo in cilje, ki si jih zastavijo. Enako je 

odgovorilo tudi nekaj anketiranih pomočnic vzgojiteljic. Anketirane vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic najpogosteje načrtujejo rabo medijev pri glasbenih in plesnih 

dejavnostih, počitku ter za samo spoznavanje medijev, ena anketirana pomočnica pa načrtno 

vključi medije v lutkovne dejavnosti in ob posebnih priložnostih. Nekatere anketirane 

vzgojiteljice medije načrtno uporabljajo tudi pri projektih, natečajih in poskusih, anketirane 

pomočnice vzgojiteljic pa jih načrtno vključujejo tudi za podkrepitev dejavnosti. Anketirane 

pomočnice vzgojiteljic v dejavnosti z otroki največkrat vključujejo radio, internet ter časopis, 

anketirane vzgojiteljice pa najpogosteje radio.  

 

Rezultat kaže, da se anketirane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic zavedajo pomembnosti 

premišljenega in načrtnega vključevanja medijev v dejavnosti z otroki. Tudi sama menim, da 

prav to zavestno in načrtovano vključevanje medijev omogoča medijsko vzgojo vrtčevskih 

otrok. Prav predšolski otroci informacije vpijajo kot »spužve«, zato je medijska vzgoja bolj 

nuja kot izbira vzgojiteljev (Lepičnik Vodopivec, 2005).  
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Preglednica 3: Vključevanje medijske vzgoje v pedagoško delo 

odgovor DA NE skupaj

strokovna delavka f f% f f% f f%

vzgojiteljica 17 70,8 7 29,2 24 100,0

pomočnica vzgojiteljice 17 65,4 9 34,6 26 100,0  

 

Iz preglednice 3 je razvidno, da večina anketiranih vzgojiteljic (70,8 %) kot tudi večina 

anketiranih pomočnic vzgojiteljic (65,4 %) vpeljuje medijsko vzgojo v delo z otroki, tretjini 

anketiranih vzgojiteljic (29,2 %) in pomočnic vzgojiteljic (34,6 %) pa se to ne zdi pomembno. 

Slednje so izpostavile, da se jim vključevanje medijske vzgoje ne zdi smiselno, saj so otroci 

tega deležni doma. Poleg tega so zapisale, da imajo premalo izkušenj na področju medijske 

vzgoje. Kot izpostavlja J. Lepičnik Vodopivec (2005), za izvajanje medijske vzgoje ni dovolj 

le želja, interes in dobra volja vzgojiteljice, temveč je potrebnega tudi nekaj znanja. Pred 

izvajanjem medijske vzgoje se mora vzgojitelj vprašati, katere sposobnosti na omenjenem 

področju že ima razvite in katera znanja bi za izvajanje medijske vzgoje še potreboval razviti 

(prav tam). Rezultati, po mojem mnenju, kažejo realno stanje, želela sem izpostaviti tudi 

utemeljitve anketiranih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, ki vpeljujejo medijsko vzgojo v 

delo z otroki, vendar nobena ni utemeljila svoje izbire odgovora. Po rezultatih sodeč, se 

anketirane vzgojiteljice in pomočnice v večini zavedajo pomembnosti vključevanja medijske 

vzgoje v delo z otroki, želela pa sem preveriti, ali vedo, kaj medijska vzgoja je. 

 

Preglednica 4: Opredelitev medijske vzgoje 

odgovor a b c d skupaj

strokovna delavka f f% f f% f f% f f% f f%

vzgojiteljica 22 91,7 1 4,2 0 0,0 1 4,2 24 100,0

pomočnica vzgojiteljice 22 84,6 2 7,7 0 0,0 2 7,7 26 100,0  

Legenda: 
a ─ Načrtno razvijanje kritičnega mišljenja otrok do sprejemanja medijskih sporočil. 

b ─ Posredovanje znanja vzgojiteljev medijem o vzgoji otrok. 

c ─ Ime tečaja za vzgojitelje, ki govori o tem, kako otrokom približati medije. 

d ─ Drugo. 

 

Iz preglednice 4 je razvidno, da se je večina anketiranih vzgojiteljic (91,7 %) in pomočnic 

vzgojiteljic (84,6 %) odločilo za odgovor a ─ Načrtno razvijanje kritičnega mišljenja otrok do 

sprejemanja medijskih sporočil. Nobena anketirana vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice se 

ni odločila za odgovor c ─ Ime tečaja za vzgojitelje, ki govori o tem, kako otrokom približati 

medije, 4,2 % anketiranih vzgojiteljic in 7,7 % anketiranih pomočnic vzgojiteljic pa je 

zapisala svojo lastno opredelitev medijske vzgoje. Ena izmed anketiranih vzgojiteljic je 
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zapisala, da pod medijsko vzgojo prišteva spoznavanje z različnimi načini medijskega 

sporočanja, ena izmed anketiranih pomočnic vzgojiteljice pa meni, da medijska vzgoja 

pomeni, kako in zakaj se uporabljajo mediji ter da otroke seznaniš z mediji in jih naučiš, kako 

se z njimi ravna. Nobena od njiju ni izpostavila privzgoje kritične distance otrok do medijskih 

vsebin, ki je prav tako naloga medijske vzgoje. Kruscay (1998, v Mršnik, 2004) zapiše, da je 

medijska vzgoja načrtno razvijanje kritičnega mišljenja otrok do sprejemanja medijskih 

vsebin. Rezultati kažejo, da anketirane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic dobro vedo, kaj 

je medijska vzgoja. V nadaljevanju me je zato zanimalo, ali se strinjajo z vključevanjem 

medijske vzgoje v delo z otroki in ali jim omogočajo dovolj izkušenj z mediji. 

 

Preglednica 5: Stopnja strinjanja z vključevanjem medijske vzgoje in omogočanja otrokom 

zadostnih izkušenj z mediji (1: se sploh ne strinjam, 2: se ne strinjam, 3: se ne morem odločiti, 

4: se strinjam, 5: se popolnoma strinjam) 

stopnja strinjanja 1 2 3 4 5

strokovna delavka f f% f f% f f% f f% f f%

vzgojiteljica 1 4,2 6 25,0 12 50,0 4 16,7 1 4,2

pomočnica vzgojiteljice 1 3,8 5 19,2 12 46,2 5 19,2 3 11,5  

  

Iz preglednice 5 je razvidno, da se polovica anketiranih vzgojiteljic (50,0 %) in malo manj kot 

polovica anketiranih pomočnic vzgojiteljic (46,2 %) ne more odločiti, ali v delo z otroki 

vključujejo medijsko vzgojo in jim omogočajo dovolj izkušenj z mediji ali ne. Le ena 

anketirana vzgojiteljica in 3 anketirane pomočnice vzgojiteljic so zapisale, da se popolnoma 

strinjajo z vključevanjem medijske vzgoje v pedagoško delo in omogočanjem otrokom 

zadostnih izkušenj z mediji. Rezultati so pokazali, da čeprav anketirane vzgojiteljice in 

pomočnice vzgojiteljic dobro vedo, kaj je medijska vzgoja (preglednica 4), niso povsem 

prepričane, ali jo dovolj vključujejo v svoje delo in otrokom omogočajo dovolj izkušenj z 

mediji. Menim, da je rezultat lahko posledica poznavanja le teoretičnega ozadja medijske 

vzgoje. Anketirane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic že vedo, kaj je medijska vzgoja v 

teoriji, pri delu z otroki pa je ne prepoznajo ali pa ne znajo vključiti. 

 

Hipotezo H1, ki pravi, da vzgojiteljice v svoje delo vključujejo medijsko vzgojo, 

ovržemo. 

Anketirane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se ne morejo odločiti ali je vključevanje 

medijev v pedagoško delo smiselno ali ne. Niso prepričane, pri kateri starostni skupini naj jih 

začnejo uvajati, hkrati otrok ne želijo preveč obremenjevati z njimi, niti se jim ne zdi 
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potrebno seznanjati otroke z mediji. Zavedajo se, da je današnji čas medijsko nasičen, vendar 

pa se ocenjujejo kot premalo usposobljene za izvajanje medijske vzgoje. Priznavajo, da imajo 

premalo izkušenj z delom na področju medijev. Slednje uporabljajo le na področju umetnosti, 

druga kurikularna področja pa zapostavljajo. Nad rezultatom sem bila nekoliko presenečena, 

saj sem pričakovala, da bo večina anketiranih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 

odgovorilo, da medije ob vsaki priložnosti vključujejo v delo z otroki in da se zavedajo 

pomembnosti izvajanja medijske vzgoje, saj slednja poskrbi, da otroci medije in njihove 

vsebine sprejemajo s kritično distanco. Presenetilo me je tudi, da se jim vključevanje medijev 

in medijske vzgoje v delo z otroki ne zdi pomembno zato, ker so otroci tega že v preveliki 

meri deležni doma. Menim, da doma vključevaje medijev ne poteka načrtno, zato se strinjam 

z avtorji (Collins, Hammond, Wellington, 1997), ki trdijo, da bi morali vrtci in šole biti tisto 

okolje, ki otroke prvi seznanijo z mediji in medijsko vzgojo  

 

12.2 POGOSTOST RABE POSAMEZNEGA MEDIJA NA PODROČJU  

 UMETNOSTI 

Medije lahko v vrtcu vključimo v vsa kurikularna področja. Kot izpostavlja K. Erjavec (2005) 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic medije najpogosteje vključujejo v dejavnosti s 

področja jezika, družbe in umetnosti. Ker je osrednja tema diplomskega dela vpeljava 

medijske vzgoje na področju umetnosti, me je zanimalo, koliko anketiranih vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic vključuje medije na področje umetnosti, s kakšnim namenom in katere 

medije uporabljajo na posameznih področjih umetnosti. 

 

Pri preglednicah 6 in 7 je numerus večji, ker sta bila možna dva odgovora. 

 

Preglednica 6: Vključevanje medijev v posamezna kurikularna področja  

 

 

strokovna delavka vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice skupaj

področja f f% f f% f f%

družba 9 47,4 10 52,6 19 100,0

umetnost 17 56,7 13 43,3 30 100,0

gibanje 9 47,4 10 52,6 19 100,0

matematika 0 0,0 0 0,0 0 0,0

jezik 3 27,3 8 72,7 11 100,0

narava 11 64,7 6 35,3 17 100,0



 

28 
 

Preglednica 6 kaže, da anketirane vzgojiteljice medije najpogosteje vključujejo v dejavnosti s 

področja narave (64,7 %), nekaj manj iz umetnosti (56,7 %), v enakem številu pa v dejavnosti 

iz področij družbe in gibanja (47,4%). Nobena ne vključuje medijev v dejavnosti na področju 

matematike, kar velja tudi za anketirane pomočnice vzgojiteljic. Te najpogosteje vključujejo 

medije v dejavnosti na področju jezika (72,7 %), v enaki meri na področje družbe in gibanja, 

nekaj manj kot polovica anketiranih pomočnic vzgojiteljic (43,3 %) pa medije vključuje tudi 

na področje umetnosti.  

 

Rezultati v preglednici 6 kažejo, da več kot polovica anketiranih vzgojiteljic (56,7%) in 

nekoliko manj anketiranih pomočnic vzgojiteljic (43,3%) vključuje medije v dejavnosti s 

področja umetnosti, zato me je v nadaljevanju zanimalo, s kakšnim namenom jih vključujejo. 

 

Preglednica 7: Namen vključevanja medijev v dejavnosti na področju umetnosti 

strokovna delavka vzgojiteljica pomočnica vzgojiteljice skupaj

namen f f% f f% f f%

zabava 9 36,0 16 64,0 25 100,0

kot nadomestilo 4 44,4 5 55,6 9 100,0

kot dodatno ponazorilo 20 50,0 20 50,0 40 100,0

drugo 2 66,7 1 33,3 3 100,0  

 

Iz preglednice 7 je razvidno, da natanko polovica anketiranih vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic trdi, da medije na področju umetnosti uvajajo kot dodatno ponazorilo načrtovani 

dejavnosti s področja umetnosti. Največ anketiranih pomočnic vzgojiteljic (64 %) medije še 

vedno uporablja predvsem za otrokovo zabavo, anketirane vzgojiteljice pa medije v ta namen 

uporabljajo v manjšem številu. Kot poudarja J. Kalin (2004), uvajanje medijev v delo z otroki 

vpliva na raznolikost pedagoškega dela ter na celoten otrokov razvoj, zato je pomembno, da 

se vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljic pred vključevanjem medijev v pedagoško delo 

ustrezno pripravijo oziroma pridobijo ustrezna znanja na medijskem področju. Rezultat, 

prikazan v preglednici 7, izpostavlja, da imajo anketirane pomočnice vzgojiteljic premalo 

izkušenj z delom z mediji na področju umetnosti. Zavedati se morajo, da je vpeljavo medija 

potrebno načrtovati in poznati tudi njene tehnične vidike (Zore, 2005). Kakršnemu koli 

ogledu medijske vsebine pa mora slediti pogovor o tem, kaj je bilo povedano oziroma 

prikazano, s kakšnim namenom je bilo sporočilo sestavljeno itd. (Erjavec, 2005). 

 



 

29 
 

Iz preglednice 6 je razvidna visoka stopnja vključevanja medijev v dejavnosti s področja 

umetnosti (56,7 % vzgojiteljice in 43,3 % pomočnic vzgojiteljic), zato sem želela, ne ozirajoč 

se na namen uvajanja medijev na omenjeno področje, izvedeti, katere medije (radio, televizijo 

in računalnik) anketirane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic najpogosteje uporabljajo na 

posameznih področjih umetnosti (ples, likovna, glasbena, dramska umetnost in avdiovizualne 

dejavnosti).  

 

Grafični prikaz 1: Pogostost uporabe radia na posameznih področjih umetnosti 

 

 

Legenda: 
PL ─ ples 

LU ─ likovna umetnost 

GU ─ glasbena umetnosti 

DU ─ dramska umetnost 

AV ─ avdiovizualne dejavnosti 

 

Grafični prikaz 1 kaže, da anketirane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic pri plesnih (36,7 

%) in glasbenih dejavnostih (30,8%) velikokrat uporabijo radio (glej stolpec nad številko 3), 

pri likovnih in avdiovizualnih dejavnostih pa malokrat (glej stolpec nad številko 1). 34,4 % 

anketiranih vzgojiteljic je odgovorilo, da radia pri avdiovizualnih dejavnostih sploh ne 

uporabljajo. V to kategorijo so vključene anketirane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, ki 

so v anketnem vprašalniku v polje zapisale X, 0, / ali pa pustile prazen prostor v preglednici. 

Rezultati kažejo, da je pri posameznem področju umetnosti potreben medij, ki otroku 

omogoča sprejemanje čim številčnejših informacij preko določenega čutila (npr. vida, sluha 

itd.). Kot navaja Duh (2004), so za likovne dejavnosti potrebni predvsem vizualni mediji, kar 

je razlog, zakaj vzgojiteljice radio malokrat vključujejo v likovne dejavnosti z otroki. Radio 
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namreč ne ponudi vizualnih informacij, ki jih otrok sicer pridobi z likovno dejavnostjo (prav 

tam). Mogoče bosta v likovni dejavnosti bolj vključeni uporaba televizije in računalnika, ki 

sta vizualna in avditivna medija. 

 

Grafični prikaz 2: Pogostost uporabe televizije na posameznih področjih umetnosti 

 

 

Legenda: 
PL ─ ples 

LU ─ likovna umetnost 

GU ─ glasbena umetnosti 

DU ─ dramska umetnost 

AV ─ avdiovizualne dejavnosti 

 

Iz grafičnega prikaza 2 je razvidno, da anketirane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic 

velikokrat uporabljajo televizijo pri plesnih in avdiovizualnih dejavnostih (oba področja 23,5 

%), pri dramski umetnosti pa je največ anketiranih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 

odgovorilo, da je raba medija zmerna (glej stolpec nad številko 2). Nekaj več kot petina 

anketiranih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice je odgovorila, da televizije ne uporablja pri 

plesu, likovni in glasbeni dejavnosti, še manj pa pri dramski umetnosti in avdiovizualnih 

dejavnostih. V kategorijo ne uporabljam so vključene anketirane vzgojiteljice in pomočnice 

vzgojiteljic, ki so v preglednico na anketnem vprašalniku zapisale X, 0, / ali pustile prazno 

polje. 

 

Rezultat kaže, da je nekaj več kot petina anketiranih vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 

odgovorilo, da televizije ne uporabljajo pri plesni (20,4 %), likovni (22,4 %), glasbeni 

umetnosti (22,4 %) in avdiovizualnih dejavnostih (20,4 %). Zanimivo je, da televizijo 
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malokrat vključujejo na področje likovnih dejavnosti, saj omenjeni medij omogoča pridobitev 

vizualnih informacij, kot navaja Duh (2004). Zmerno jo uporabljajo na področju dramske 

umetnosti, predvidevam, da za ogled risank, lutkovnih predstav ipd. Risanke, lutkovne 

predstave in še marsikaj si lahko ogledamo tudi na računalniku. Kot je zapisano v Priročniku 

h Kurikulu za vrtce (2001), je računalnik pogosto vključen v likovne dejavnosti, nekaj manj 

pa v glasbene dejavnosti. 

 

Grafični prikaz 3: Pogostost uporabe računalnika na posameznih področjih umetnosti 

 

 

Legenda: 
PL ─ ples 

LU ─ likovna umetnost 

GU ─ glasbena umetnosti 

DU ─ dramska umetnost 

AV ─ avdiovizualne dejavnosti 

 

Iz zgornjega grafičnega prikaza razberemo, da je največ anketiranih vzgojiteljic in pomočnic 

vzgojiteljic odgovorilo, da računalnik zmerno uporabljajo pri glasbeni in dramski umetnosti 

(oba področja 28,1 %), pogosto pa so odgovorile, da ga malokrat uporabljajo (glej stolpec nad 

številko 1) pri plesni, likovni umetnosti in avdiovizualnih dejavnostih. Petina anketiranih 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic je odgovorilo, da računalnika ne uporablja pri plesnih in 

likovnih dejavnostih, sploh pa ne pri dramski umetnosti. Enak delež anketiranih vzgojiteljic in 

pomočnic vzgojiteljic pa meni, da velikokrat uporabljajo medije na vseh področjih umetnosti, 

še posebej pri avdiovizualnih dejavnostih (21,7 %), ki že same po sebi zahtevajo vključevanje 

medijev. Kot pravi J. Lepičnik Vodopivec (2005), naj bo otrokom omogočeno, da opazujejo, 

fotografirajo, snemajo itd. Tako otrok spoznava medije in spontano stopi v proces medijskega 
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opismenjevanja (prav tam). Prav tako je z vidika medijske umetnosti pomemben računalnik, 

saj z otroki lahko delamo z računalniško grafiko. Otroci lahko rišejo slike, jih zbrišejo, 

ponovno narišejo itd (Priročnik h Kurikulu za vrtce, 2001). Duh (2004) še izpostavlja, da 

računalnik omogoča ogled virtualnih galerij na spletu, vendar poudarja kritično izbiro 

tovrstnih galerij. 

 

Hipotezo H2, ki pravi, da vzgojiteljice na področju umetnosti najpogosteje uporabljajo 

televizijo in računalnik, ovržemo. 

Anketirane vzgojiteljice v posamezno področje umetnosti vnašajo različne medije, ne 

uporabljajo le televizije in računalnika. Tudi radio je velikokrat vključen na področju 

umetnosti, kar lahko razberemo iz grafičnega prikaza 1, in sicer večkrat pri plesnih in 

glasbenih dejavnostih kot pri likovnih ali dramskih. Tako lahko trdimo, da je pogostost 

uporabe določenega medija odvisna od področja umetnosti, na katerem bomo z otroki izvajali 

dejavnosti. Kot navaja Duh (2004) so za likovne dejavnosti pogosteje predvideni vizualni 

mediji (televizija, računalnik), za glasbene pa avditivni in vizualni mediji ─ poleg televizije in 

računalnika tudi radio (Gaberščik, 2004). 

 

Prepričana sem bila, da anketirane vzgojiteljice izbiro medijev prilagodijo dejavnosti na 

določenem področju umetnosti. Po drugi strani pa sem mogoče pričakovala, da bodo 

anketirane vzgojiteljice bolj izpostavile uporabo televizije in radia, saj se mi zdi, da 

računalnik še vedno velja za »razkošje« v vrtčevski igralnici oziroma ga sama nisem videla v 

igralnicah vrtca. Ravno zaradi tega sem bila presenečena, da so anketirane vzgojiteljice 

odgovorile, da zmerno uporabljajo računalnik pri glasbeni in dramski umetnosti (grafični 

prikaz 3). 

 

Hipotezo H3, ki pravi, da vzgojiteljice najpogosteje uporabljajo medije pri likovnih in 

glasbenih dejavnostih, delno sprejmemo. 

Hipotezo smo delno sprejeli, saj so podatki pokazali, da anketirane vzgojiteljice medije 

najpogosteje uporabljajo pri likovnih dejavnostih, ne pa tudi pri glasbenih. Izbira medija je 

sicer najbolj odvisna od informacij, ki jih želimo otroku posredovati. Pri likovnih dejavnostih 

otrok potrebuje vizualne informacije, zato je najprimernejše vključevanje televizije ali 

računalnika, saj sta medija vizualna (Duh, 2004). Tudi grafični prikaz 3 kaže, da anketirane 

vzgojiteljice menijo, da v likovne dejavnosti zelo pogosto vključujejo računalnik. Prav tako 

anketirane vzgojiteljice malokrat vidijo možnost uporabe radia pri likovnih dejavnostih, 
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večkrat pa ga vključujejo v plesne in glasbene dejavnosti, kar potrdi drugi del hipoteze 

(grafični prikaz 1). Za glasbene dejavnosti poslušanja, izvajanja in ustvarjanja je radio dovolj, 

saj otroci potrebujejo slušne informacije za razvoj posluha ter drugih glasbenih sposobnosti in 

spretnosti.  

 

Pričakovala sem, da bodo rezultati glede vključevanja posameznega medija na področja 

umetnosti izrazitejši, predvsem pri avdiovizualnih dejavnostih, kjer že sama dejavnost 

predpostavlja uporabo medijev. Presenetil me je tudi velik delež odgovorov ne uporabljam. 

Predvidevam, da je to kazalnik, da imajo anketirane vzgojiteljice premalo izkušenj na 

področju medijev, kot so izpostavile že same (glej preglednica 3), ali pa v vrtcih nimajo 

multimedijske opreme, ki je pogoj za izvajanje medijske vzgoje. 
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13 SKLEP 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem se osredinila na medijsko vzgojo v vrtcu na 

področju umetnosti ter na vlogo vzgojitelja pri vpeljavi le-te v delo z otroki. 

 

Otroci so ob rojstvu že obdani z družbo, kjer vladajo mediji. Ti so lahko zelo dobrodošli in 

uporabni, po drugi strani pa zelo zahrbtni in škodljivi. Čeprav nam nudijo ogromno informacij 

s celotnega sveta, pa se v medijskih sporočilih skriva potrošniški nagovor gledalcem in 

poslušalcem. Veliko vlogo pri zavedanju o prednostih in slabostih mediji ima medijska 

vzgoja, ki jo načrtno in premišljeno izvaja medijsko pismen vzgojitelj. Eden od predlogov, ki 

jih navajajo Collins, Hammond, Wellington (1997), je, da bi vrtec predstavljal okolje, kjer bi 

se otrok prvič srečal z mediji.  

 

V teoretičnem delu sem opredelila medij kot tiskane publikacije in uredniško oblikovane 

elektronske programe, kjer se informacije, ki so dostopne širši množici ljudi, prenašajo preko 

besedila, glasu, zvoka ali slike (ZMed, 2001, 2. člen) ter za potrebe empiričnega dela 

natančneje opisala radio, televizijo in računalnik, ob tem pa izpostavila njihove slabosti ter 

prednosti. Pri radiu sem kot slabost izpostavila enosmernost medija, kot prednosti pa cenovno 

ugodnost, zmožnost nagovora širše množice ter ažurnost informacij (Erjavec, Volčič, 1999b; 

D. Berman, 2008). Zadnje velja tudi za računalnik, ki nam hkrati omogoča tudi dostop do 

informacij, njegova slabost pa so sporne vsebine na svetovnem spletu (Ahačič, 2012). Pri 

televiziji sem kot slabost izpostavila agresivne (Kink, 2009) in oglaševalne medijske vsebine 

(Eicke, Eicke, 1995), kot prednost pa razvoj občutka, da smo ob ogledu v središču dogajanja 

(Erjavec, Volčič, 1996). Ob tem sem predstavila pomen medijske vzgoje v vrtcu in njeno 

povezavo z medijsko pismenostjo. Ta je pomembna že v vrtcu, saj slednja otroke »varuje« 

pred zavajajočimi medijskimi sporočili. Osredinila sem se na dejavnosti, ki jih vzgojitelji 

lahko izvajajo na področju medijske vzgoje pri umetnosti, in sicer na fotografiranje in 

snemanje s kamero ter ogled različnih televizijskih žanrov (Lepičnik Vodopivec, 2005), in 

virtualnih galerij (Duh, 2004) ter uporabo računalniške grafike (Priročnik h Kurikulu, 2001) 

idr. Večji del pozornosti pa sem namenila vlogi vzgojitelja pri vpeljavi medijske vzgoje v 

dejavnostih iz umetnosti. Izpostavila sem tista področja umetnosti, kjer so posamezni mediji 

bolj uporabljeni za potrebe pridobitve ustreznih informacij. Tak primer je npr. uporaba radia 

pri glasbenih dejavnosti za pridobitev glasbenih sposobnosti in posluha (Gaberščik, 2004) ter 
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uporaba televizije in računalnika pri likovnih dejavnostih za pridobitev vizualnih informacij 

(Duh, 2004). Poudarila sem tudi vzgojiteljevo lastno medijsko pismenost. 

 

Ker otroci večji del dneva (do 9 ur) preživijo v vrtcih, je načrtno izvajanje medijske vzgoje 

večinoma odgovornost vzgojiteljev, prav tako tudi razvoj medijske pismenosti. Zanimalo me 

je, kako na vključevanje medijev in načrtno izvajanje medijske vzgoje v vrtcu gledajo 

vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic Kranjskih vrtcev ter VVZ Radovljica. Kot bodočo 

vzgojiteljico me je zanimalo, katere medije najpogosteje uporabljajo na področju umetnosti 

ter s kakšnim namenom. Spraševala sem se tudi, kateri medij najpogosteje uporabljajo na 

posameznem področju umetnosti. 

 

Iz rezultatov raziskave sem izvedela, da se polovica anketiranih vzgojiteljic (41,7%) in 

pomočnic vzgojiteljic (50,0 %) ne more odločiti, ali se jim zdi vključevanje medijev v delo z 

otroki smiselno, kadar jih vključujejo, pa je to premišljeno in načrtno. Ne morejo se odločiti, 

ali v svoje delo vključujejo medijsko vzgojo in otrokom omogočajo dovolj izkušenj pri delu z 

mediji ali ne, znajo pa jo opredeliti. Menim, da je rezultat posledica občutka anketiranih 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, da niso ustrezno usposobljene na področju medijske 

vzgoje, ter mnenja nekaterih izmed njih, da mediji zavzemajo velik del domače vzgoje, zaradi 

česar ne vidijo potrebe po njihovem uvajanju v vrtcu. 

  

Raziskava je pokazala, da anketirane vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic medije 

najpogosteje vključujejo na področje družbe, gibanja, jezika in narave, nekaj več kot polovica 

vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic (56, 7 %) pa tudi na področje umetnosti. Izbira medija pri 

posameznem področju umetnosti je povezana z informacijo, ki jo želijo posredovati otrokom. 

Tako je pri likovnih dejavnosti primernejša televizija ali računalnik, saj otrokom nudita 

vizualne informacije, ki so potrebne za razvoj likovnih sposobnosti (Duh, 2004), pri glasbenih 

pa radio, saj se glasbene sposobnosti, spretnosti in posluh razvijajo preko slišanih informacij 

(Gaberščik, 2004). Kar 30,8 % anketiranih vzgojiteljic je trdilo, da radio pogosto vključujejo 

v glasbene dejavnosti, v likovne dejavnosti pa jih pogosto vključuje le 6,7 % anketiranih 

vzgojiteljic.  

 

Glede na rezultate pridobljene z raziskavo menim, da se anketirane vzgojiteljice Kranjskih 

vrtcev in VVZ Radovljica zavedajo pomembnosti medijev v otrokovem življenju in otroke 

skušajo uvajati v proces medijske vzgoje, vendar jim pri tem primanjkuje praktičnih znanj ter 
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multimedijske opreme v vrtcih. Zdi se, da so vsa ostala kurikularna področja bolj odprta za 

vpeljavo medijev, kot pa to velja za umetnost, saj vzgojiteljice medijev na določenih 

področjih umetnosti niti ne uporabljajo, se pa zavedajo, da je izbira medija odvisna od 

umetnostnega področja, na katerem bo temeljila dejavnost, od predznanja otrok ter ostalih 

psihofizičnih lastnosti otrok, kot navaja Duh (2004). Kot je izpostavila ena od vzgojiteljic: 

»treba je iti v korak s časom, torej s časom »vladanja« medijev, in otrokom pomagati 

oblikovati pristen in hkrati kritičen odnos do njih«. 
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15 PRILOGA 

Spoštovani/-e vzgojitelji/-ce in pomočniki/-ce vzgojiteljev/-ic! 

 

Sem Klavdija Kovačič, študentka 3. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani. Prosim vas za vaše sodelovanje, saj mi bodo vaši odgovori pomagali pri pisanju 

diplomske naloge z naslovom Vloga vzgojitelja pri vpeljavi medijske vzgoje pri področju 

umetnosti. V diplomi me bo zanimalo, kateri mediji so pogosteje uporabljeni v vrtcih, katere 

so morebitne nevarnosti le-teh, kako so vključeni v pedagoško delo vzgojiteljev ter kako 

vzgojitelji medijsko vzgojo vključujejo v dejavnosti na področju umetnosti. 

Vprašalnik je povsem anonimen, zato se nanj ni potrebno podpisati. Prosila bi, da na 

vprašanja odgovorite čim bolj iskreno in tako, kot velja za vaše delo. 

 

 

1. V pedagoško delo je smiselno vključevati medije. (1-se sploh ne strinjam, 3- se ne morem 

odločiti, 5-se popolnoma strinjam) 

1 2 3 4 5  

Utemeljite svoj odgovor: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Ali je vključevanje medijev v vaše delo načrtovano? (obkrožite) 

a) Da 

b) Ne. 

Utemeljite svoj odgovor: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Ali v svoje delo vključujete tudi medijsko vzgojo? (obkrožite) 

a) Da. 

b) Ne. 

 

Če ste odgovorili z ne, odgovor prosim utemeljite. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Kaj sploh je medijska vzgoja? (možen le 1 odgovor) 

a) Načrtno razvijanje kritičnega mišljenja otrok do sprejemanja medijskih sporočil. 

b) Posredovanje znanja vzgojiteljev medijem o vzgoji otrok. 

c) Ime tečaja za vzgojitelje, ki govori o tem, kako otrokom približati medije. 

d) Drugo: _____________________________________________________ 

 

 

 



 

 
 

5. V svoje delo vključujem medijsko vzgojo in otrokom omogočim dovolj izkušenj z mediji. 

(1-se sploh ne strinjam,3-se ne morem odločiti, 5-se popolnoma strinjam) 

1 2 3 4 5 

 

6. V dejavnosti, iz katerih kurikularnih področij, največkrat vključujete medije (možna dva 

odgovora)? 

a) Družba. 

b) Umetnost. 

c) Gibanje. 

d) Matematika. 

e) Jezik. 

f) Narava. 

 

7. S kakšnim namenom vključite določen medij v dejavnosti na področju umetnosti? (možna 2 

odgovora) 

a) Zabava. 

b) Kot nadomestilo načrtovane dejavnosti s področja umetnosti. 

c) Kot dodatno ponazorilo načrtovani dejavnosti s področja umetnosti. 

d) Drugo: __________________________________________________ 

 

8. V kolikšni meri lahko posamezen medij uporabljate pri delu na posameznem področju 

umetnosti? (odgovor zapišite s številkami 1-3, pri čemer 1 pomeni majhna možnost uporabe 

medija, 2 zmerna možnost uporabe medija, 3 pa velika možnost uporabe medija) 

 

 

 

(obkrožite) 

 

Spol: M Ž 

Delovno mesto: vzgojitelj/-ica pomočnik/-ca vzgojitelja/-ice 

Naziv:  brez naziva mentor  svetovalec svetnik 

 

Hvala za vaš trud in odgovore! 

področje  

 

 medij 

ples likovna 

umetnost 

glasbena 

umetnost 

dramska 

umetnost 

avdiovizualne 

dejavnosti 

radio       

televizija      

računalnik      


