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POVZETEK 

 

Mediji so v današnjem času ključnega pomena za hiter tempo življenja, v katerem živimo. 

Dostop do medijev je lahko omogočen in zato je pomembno, da se zavedamo vpliva medijev 

na otroke in kako lahko na pozitiven način otroke seznanimo z uporabo medijev že v 

predšolskem obdobju. Diplomsko delo z naslovom Mnenja vzgojiteljev in staršev glede 

uporabe medijev v predšolskem obdobju je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V 

teoretičnem delu sem opredelila pojem medij, pozitivne in negativne učinke medijev in vpliv 

vsebin z nasiljem. Raziskala sem tudi, kako je navedena uporaba medijev v Kurikulumu za 

vrtce in kakšen vpliv imajo odrasli pri medijski vzgoji otrok. V empiričnem delu sem s 

pomočjo dveh anketnih vprašalnikov preverila mnenja vzgojiteljev in staršev glede uporabe 

medijev v vrtcu in doma. V anketi je sodelovalo 50 vzgojiteljev in 50 staršev Vzgojno-

varstvenega zavoda Radovljica in Vrtca Otona Župančiča Ljubljana. Raziskava je pokazala, 

da so tako vzgojitelji kot starši mnenja, da v vrtcu prevladuje uporaba tradicionalnih medijev, 

predvsem tiska in radia ter sodobnega medija računalnika, medtem ko menijo, da v domačem 

okolju prevladuje bolj uporaba sodobnih medijev, kot sta računalnik in pametni telefon, ter 

tradicionalnega medija televizije.  

 

Ključne besede: medij, tradicionalni medij, sodobni medij, vzgojitelj predšolskih otrok, 

starši, otrok drugega starostnega obdobja. 

 





 

ABSTRACT 

 

Opinions of teachers and parents on the use of media in the preschool period 

 

Nowadays media are crucial for our rapid pace of life. We can access media, which is why it 

is important to acknowledge their influence on children and think about positive ways to 

acquaint them with the use of media as early as in the preschool period. The thesis, entitled 

Opinons of teachers and parents on the use of media in the preschool period, consists of a 

theoretical and an empirical part. The theoretical part defines the notion of media and explores 

the positive and negative effects of media and the impact of violent content. Moreover, it 

examines how the use of media is defined in the kindergarten curriculum and what is the 

influence of adults in media education for children. As for the empirical part, it consists of 

two survey questionnaires concerning the opinions of teachers and parents about using media 

at home and in kindergarten. A total of 50 teachers and 50 parents from Vzgojno-varstveni 

zavod Radovljica and the kindergarten Oton Župančič Ljubljana took part in the survey. The 

research indicated that both teachers and parents find that kindergartens mainly use traditional 

media, such as print and radio, and also modern media, such as computers. However, modern 

media are more common in the home environment, particularly computers and samrtphones, 

along with television, which is a traditional medium. 

 

Keywords: media, traditional media, modern media, preschool teachers, parents, children 

from the second age group. 
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UVOD 

 

V sodobnem svetu, v katerem živimo, poteka hiter razvoj, čas je omejen in naš življenjski 

tempo je hiter. Za vse to potrebujemo tudi hiter dostop do informacij in pregled dogajanja po 

svetu. Da si lahko takšen način življenja privoščimo, potrebujemo tudi medije, ki nam 

omogočajo hitre prenose različnih informacij v čim krajšem času.  

 

Dostop do medijev je lahko dostopen, saj imamo skoraj v vseh domovih na voljo radio, 

televizijo in računalnik, prav tako ima skoraj vsak član družine ob določeni starosti svoj 

pametni telefon. Dostop do televizije in računalnika je omogočen tudi v večini javnih ustanov, 

knjižnicah, šolah, različnih kavarnah ipd. Prav zaradi množice navedenih medijev in njihove 

lahke dostopnosti me je zanimalo, v kolikšni meri se uporaba medijev kaže že v predšolskem 

obdobju.  

 

V teoretičnem delu bom najprej opredelila nastanek in zmožnosti uporabe tradicionalnih 

medijev, med katere spadajo tisk, radio in televizija, ter sodobnih medijev, med katere 

štejemo računalnik, tablični računalnik in pametni telefon. Nato bom prikazala pozitivne in 

negativne vidike uporabe medijev ter medijske vsebine z nasiljem. S pomočjo strokovne 

literature bom analizirala uporabo medijev in vlogo odraslih v Kurikulumu za vrtce ter 

pregledala strokovno literaturo o medijski vzgoji.  Zanima me, kako mediji vplivajo na otroke 

in na kaj je treba biti pozoren pri uporabi medijev. Zato se bom v raziskovalnem delu 

diplomskega dela usmerila na mnenja vzgojiteljev in staršev glede uporabe medijev v 

predšolskem obdobju, ker želim izvedeti, kateri mediji se uporabljajo pri delu v vrtcu in 

katere medije uporabljajo doma.  
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I TEORETIČNI DEL 

 

1 MEDIJI 

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014) je medij definiran kot sredstvo in pripomoček 

za informiranje ljudi. Med medije tako spadajo tisk, radio, televizija, splet in drugi sodobni 

mediji, kot sta pametni telefon in tablični računalnik. 

 

Po Zakonu o medijih (2001, 2. člen) so »mediji časopisi in revije, radijski in televizijski 

programi, elektronske publikacije, teletekst in druge oblike dnevnega ali periodičnega 

objavljanja uredniško oblikovanih programskih vsebin s prenosom zapisa, glasu, zvoka ali 

slike, na način, ki je dostopen javnosti. Programske vsebine po tem zakonu so informacije 

vseh vrst (vesti, mnenja, obvestila, sporočila in druge informacije) in avtorska dela, ki se 

razširjajo prek medijev z namenom obveščanja ter zadovoljevanja kulturnih, izobraževalnih in 

drugih potreb javnosti ter množičnega komuniciranja. Mediji niso bilteni, katalogi ali drugi 

nosilci objavljanja informacij, ki so namenjeni izključno oglaševanju, poslovnemu 

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

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

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

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

tem zakonom določeno drugače« (prav tam). 

 

Tradicionalni mediji, kot so dnevni tisk, radio in televizija, opravljajo štiri osnovne funkcije 

(Erjavec in Volčič, 1999, str. 10):  

 informacijsko funkcijo, ki seznanja občinstvo z dogodki; 

 interpretacijsko funkcijo, ki omogoča oblikovanje mnenja;  

 socializacijsko funkcijo, ki omogoča prenos znanja iz generacije v generacijo;  

 zabavno funkcijo, ki skrbi za razvedrilo in sprostitev občinstva. 

 

»Množični mediji omogočajo javno komuniciranje, ki je namenjeno velikemu, heterogenemu 

in anonimnemu občinstvu« (Erjavec in Volčič, 1999, str. 9). Komunikator tako nima 

osebnega stika z občinstvom, ki je heterogeno in se razlikuje po družbenih slojih, letih, spolu 

in izobrazbi. Kriterij anonimnosti pomeni, da komunikator ne pozna posameznikov iz 
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občinstva in naslavlja sporočilo tistemu, ki bi ga to zanimalo. Pri množičnem komuniciranju 

je informacija javna, hitra in minljiva, zato vsebina informacije ni namenjena trajnemu zapisu, 

temveč trenutni uporabi (prav tam, str. 9).  

 

Množična občila ne kažejo stvarnosti, temveč jo predstavljajo. »Mediji potemtakem niso 

›okno v svet‹, niso ›družbeno zrcalo‹, kot radi sami sebe poimenujejo, temveč so predstava. 

So reprezentacijski ali simbolni ali znakovni sistemi, ki jih moramo znati prebrati« (Košir in 

Ranfl, 1996, str. 57). Zato so otroci najbolj potrebni pomoči, saj do petega leta ne ločijo med 

obkrožajočo jih resničnostjo in med medijsko predstavo (prav tam). Množični mediji nam 

predstavljajo pogled v svet. Z njihovo pomočjo lahko doma pred televizijo ali računalnikom 

vidimo zemeljsko oblo, dežele sveta, kulture, živa bitja in njihovo rast ter prehrano. Lahko si 

ogledamo luno, umiranje zvezd in vse, kar nam v življenju ne bo nikoli dostopno. Vse to nam 

daje občutek, da obvladamo svoj čas in se povežemo z ostalimi ljudmi, saj smo ljudje 

družbena in družabna bitja ter imamo izrazito potrebo po vključenosti v skupnosti. Zanima 

nas, kaj se okoli nas dogaja, informacije o pomembnih dogodkih doma in po svetu pa nam 

dajejo občutek soudeležbe pri dogajanju (Košir in Ranfl, 1996). »Mediji s kodiranim načinom 

komunikacije oblikujejo ideološke, vrednostne, socialne in politične standarde« (Cencelj, 

2008). 

 

Za vsa množična občila velja delitev na dva velika razreda, in sicer na komercialne medije, ki 

so v zasebni lasti, in resne t. i. elitne medije, ki služijo javnosti z osnovno komunikacijsko 

pravico. Resni mediji so torej javni zavodi (npr. RTV Slovenija) in skrbijo za javni blagor, 

komercialni pa skrbijo za svoje finance (prav tam). 

 

1.1 Vrste medijev 

 

Že leta 1996 sta avtorja Košir in Ranfl navedla, da so po podatkih Medianine raziskave
1
 

Slovenci preživeli več kot sedem ur dnevno s klasičnimi množičnimi mediji, kot so radio, 

časopis in televizija (Košir in Ranfl, 1996, str. 30).  Erjavec (2012) pa je v raziskavi
2
 

ugotovila, da slovenski otroci največ časa namenijo televiziji, in sicer 2,3 ure dnevno, igricam 

1,2 ure dnevno, radiu 40 minut dnevno, knjigam 20 minut dnevno, revijam 20 minut na teden 

                                                 
1
 Pomladi leta 1996 je bilo anketiranih 2016 posameznikov iz Slovenije, starih od 10 do 75 let. Ugotovili so, da 

so ti izpostavljeni televiziji povprečno 168,6 minute dnevno. 
2
 Raziskava je bila izvedena leta 2012 na Primorskem. Starši so reševali anketni vprašalnik, s 35 otroki pa so 

izvedli intervju. 
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in internetu 10 minut na teden. S spletom in novimi mediji, kot sta pametni telefon in tablični 

računalnik, preživimo še več časa. V nadaljevanju se bom najprej osredinila na tradicionalne 

medije (tisk, radio in televizijo) in jih podrobneje opredelila. 

 

1.1.1 Tradicionalni mediji 

 

1.1.1.1  Tisk  

 

Začetki časopisne dejavnosti izhajajo iz 14. stoletja, ko so bila pisemska sporočila označena 

kot časopis. Pojav tiskanih časopisov pa je omogočil Gutenberg z iznajdbo tiskarskega stroja 

leta 1440. Prvi časopisi so obsegali le eno stran, resničnost podatkov pa ni bila pomembna. 

Kasneje so imeli časopisi že publiciteto, aktualnost in univerzalnost, le periodičnost jim je še 

manjkala vse do leta 1588 (Erjavec in Volčič, 1999). Slovenski tisk se je začel z obdobjem 

reformacije, in sicer s Trubarjevim delom Ta slovenski kolendar kir vselei terpi leta 1557, ki 

je prvi slovenski periodični tisk, namenjen širokemu krogu bralcev. Kasneje je 

protireformacija za 240 let zavrla slovensko periodiko (prav tam, str. 15). Razvoj tiska je 

omogočil več različnih oblik in vsebin tiska, kot so dnevni tisk, škandalozni popularni 

dnevniki, kritični tedniki in specializirane revije (ženske, računalniške, gospodarske), med 

katere spadata tudi otroški (Ciciban) in mladinski (revija PIL) tisk (prav tam). 

 

Košir in Ranfl (1996) pišeta, da so za časopise značilni publiciteta, periodičnost, 

univerzalnost, aktualnost in ažurnost. Publiciteta z javno objavo omogoči informacije množici 

bralcev in bralk, periodičnost pa pomeni, da časopis redno izhaja v določenih časovnih 

presledkih, in sicer enkrat dnevno do enkrat letno. Vsebina časopisa se razlikuje in 

zadovoljuje potrebe različno izobraženega občinstva, aktualnost pa zagotavljajo z novimi, 

pomembnimi in zanimivimi podatki za občinstvo. Časopis zaznamuje še ažurnost, ki pomeni, 

da v čim krajšem času občinstvo dosežejo pomembni podatki. Torej čim krajši čas izdaje 

časopisa pomeni večjo ažurnost le-tega (prav tam). 

 

Za vsa množična občila velja delitev na dva velika razreda, in sicer na komercialne medije, ki 

so v zasebni lasti in se preživljajo s prodajanjem prostora oglaševalcem, in resne, elitne 

medije, ki služijo javnosti in komunikacijski pravici. Pri tisku ločimo seriozni, elitni, rumeni, 

senzacionalistični, zabavni, popularni tisk in tisk za komercialne medije. Elitni mediji 
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poročajo o velikih, družbeno pomembnih dogodkih in temah, ki zanima manjše število 

javnosti. Ni pomembna količina tiska, temveč kakovost sporočanega. Govori o družbenih 

interesih, človeških in državljanskih pravicah in spoštovanju dostojanstva oseb, o katerih 

poročajo in z njimi komentirajo. So redka in draga izjemnost. Med komercialne medije 

spadajo rumeni tisk, za katerega je značilno, da objavljajo medijska besedila o življenju javnih 

in znanih oseb, njihovih padcih in dejanjih. Za senzacionalistični tisk so pomembni udarni 

naslovi in objavljanje velikih fotografij. Zabavni tisk skuša s pomočjo vsebine pritegniti čim 

večje število občinstva, npr. najbolj pritegnejo dramatične vsebine, ki niso zahtevne. 

Popularni tisk zajema čim bolj privlačen izgled in zanimivo vsebino povzetkov ter fotografij. 

Tisk za komercialne medije nima vedno točnih in preverljivih podatkov (Košir in Ranfl, 

1996).  

 

Časopisi so po periodiki lahko dnevniki (npr. Delo), dvotedniki (npr. Finance), tedniki (npr. 

Jana), štirinajstdnevniki (npr. Avto Magazin), mesečniki (npr. Gea) in dvomesečniki (npr. 

Grafičar). Med časopise uvrščamo tudi tiste, ki izidejo pet- do desetkrat letno (npr. 

Deloindom+) (Košir in Ranfl, 1996).  

 

Kljub temu da se vedno bolj poslužujemo sodobnih medijev, med katere spadajo svetovni 

splet, pametni telefoni in tablični računalniki, so leta 2010 pri nacionalni raziskavi branja 

ugotovili, da narašča branje tiskanih medijev. Na novinarski konferenci leta 2011 je bilo 

poudarjeno, da je izposoja serijskih publikacij v slovenskih knjižnicah od leta 2009 do 2011 

narastla za 7 %. Podatek je prikazal, da imajo ljudje čas in interes za prebiranje publikacij in 

da radi preberejo o dogajanju po svetu, ne le spremljajo na televizijskih ekranih. Branje se 

povečuje predvsem pri brezplačnikih in prilogah, vse to pa kaže na to, da ljudje radi berejo, 

tudi če nimajo denarnih dobrin (Petkovič, 2011). 

 

1.1.1.2 Radio  

 

Radio je najstarejši elektronski množični medij.  Erjavec in Volčič (1999) sta opisali radio kot 

množični medij dvajsetega stoletja. Uvrstili sta ga med tradicionalne medije, saj je prenos 

informacij hiter, ima bogato vsebino in je dostopen najširšemu krogu ljudi. Radijske postaje 

sta razdelili v štiri kategorije, in sicer na nacionalne, lokalne, lokalne komercialne in 

študentske radijske postaje (prav tam). Pri nacionalnem radijskem programu mora biti 

zagotovljena slišanost na ozemlju, kjer živi 90 % prebivalcev Republike Slovenije, oglasna 
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sporočila pa lahko vsebujejo le 15 % programskega časa. Lokalne radijske postaje so 

namenjene obveščanju prebivalcev ene ali več lokalnih skupnosti o političnih, kulturnih, 

gospodarskih in drugih vprašanjih. 40 % dnevnega programskega časa morajo obsegati 

informativne, kulturno-umetniške in izobraževalne vsebine, oglasi in druga plačana obvestila 

pa največ 15 % dnevnega programskega časa (prav tam). Lokalne komercialne radijske 

postaje imajo veliko kontaktnih voditeljskih programov, zabavni program z veliko glasbe in 

servisne informacije, med katere spadajo informacije o stanju na cestah, vremenska napoved 

in stanje na mejnih prehodih. Študentska radijska postaja je lokalnega značaja. Program 

ustvarjajo študentje, namenjen pa je obveščanju javnosti (prav tam). 

 

Radio ima številne prednosti pred drugimi množičnimi mediji, saj omogoča hitro in 

fleksibilno sporočanje, za objavo novice pa potrebuje le informacijo, medtem ko televizija 

potrebuje tudi sliko. Prav tako radio spada med poceni medije, saj je oprema za oddajanje 

radijskih signalov veliko cenejša od stroškov izdajanja časopisa in tehnične opreme za 

televizijo. Med prednosti štejemo tudi to, da omogoča hitro in neposredno pridobivanje 

informacij oz. mnenj tako strokovnjakov in novinarjev kot tudi poslušalcev radia preko 

telefonske povezave (prav tam).  

 

1.1.1.3 Televizija 

 

Osnovno idejo televizije, razstavljanje slike pri oddajniku na množico točk, ki se ponovno 

vzpostavijo v sliko pri elektronskem prenosniku, si je zamislil Paul Nipkow in leta 1884 

prijavil iznajdbo elektronskega teleskopa pri uradu v Berlinu. Prvo katodno-oscilografsko cev 

je izdelal Ferdinand Barun leta 1897. Prva elektronska televizija je bila predstavljena leta 

1931 in kmalu za tem so najbolj razvite države začele s predavanjem televizijskega programa 

(Košir in Ranfl, 1996). 

 

B. Luthar (1992, str. 101) navaja, da je televizija ena najpomembnejših družbenih in kulturnih 

praks generacij in velja predvsem kot domači medij, saj uporaba le-te poteka znotraj družine. 

Uporaba televizije določa našo javno in privatno kulturo. Avtorica navede Silvertona, ki meni, 

da na televiziji obstajajo štiri glavne zvrsti, ki jih izberemo glede na razum ali čustva, in sicer 

dokumentarne oddaje (določa jih razum), novice (določa jih razum in nato čustva), dramski 

program (določajo ga čustva in nato razum) ter zabava (določajo jo čustva). Pri ljudeh so 

najpopularnejše ravno zabavne vsebine (prav tam).  
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Televizija je učinkovit medij, saj z vidom in sluhom pritegne gledalca v navidezno resničnost 

in gledalcu vzbuja občutek, da je tudi sam v središču dogajanja. Gledalci se identificirajo z 

junaki in njihovimi prizori. Omenila sta tudi, da se raziskovalci strinjajo s tem, da ima 

televizija močne učinke na gledalstvo, ki sooblikujejo posameznikovo in kolektivno zavest, 

zato je le-te treba preučevati (Košir in Ranfl, 1996). 

 

V knjigi Tradicionalni mediji v sodobni informacijski družbi (2000) so ugotovili, da je bolje 

zmerno gledati televizijo kot pa sploh ne, saj kvalitetne otroške oddaje otroke tudi motivirajo 

za branje knjig in posledično jih lahko celo vzljubijo. Slednji podatki nam povedo, da kljub 

razširjenosti medijev bralna pismenost med slovenskimi otroki narašča, in sicer se v Sloveniji 

od leta 2001 ponavlja merjenje mednarodne raziskave bralne pismenosti PIRLS vsakih pet let. 

Najnovejši podatki so iz leta 2011. V Sloveniji je sodelovalo 195 šol, v njih pa 4512 učenk in 

učencev, njihovih staršev, učiteljev in učiteljic ter ravnateljev in ravnateljic. Slovenija je 

pridobila 530 točk, kar pomeni, da je rezultat izpred petih let izboljšala za 9 točk, kar pomeni, 

da se bralna pismenost kljub vse večji prisotnosti medijev izboljšuje (Mednarodna raziskava 

bralne pismenosti PIRLS 2011, b. d.).  

 

Gledanje televizije naj tako ne bi izpodrinilo branja, saj imajo s tem tudi nebralci možnost 

sodelovanja pri množični komunikaciji. Boeckman (Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 

2000) trdi, da zaradi televizije branje in učenje ne zakrnita in da dnevno gledanje televizije do 

ene ure in pol pozitivno vpliva na učni uspeh (Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2000) 

 

Pomembno se je zavedati, da nam televizija ponuja iluzijo bližine in odnosa ter nas 

posledično popolnoma prevzame. Z njeno pomočjo dobimo občutek, da nismo sami in 

osamljeni. Ta razmerja so enostranske narave, saj nas ne nagovarjajo kot osebe. Medijem 

predstavljamo nevidno prazno množico, zato ni bližine in medsebojnosti, v katerih bi se 

oblikovali kot etnična bitja (Košir in Ranfl, 1996). Otroci ne ločijo med televizijo in 

realnostjo, kar pa sta raziskovalca Hodge in Tripp ovrgla s trditvijo, da imajo otroci 

televizijsko modalnost, razliko med televizijsko predstavljivostjo in resničnostjo. »Otroci 

imajo torej sposobnost razlikovanja med visoko modalnostjo novic in nizko modalnostjo 

risank« (Luthar, 1992, str. 109). 

 

http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=0646445697595096&PF=CB&term=%22Zveza%20bibliotekarskih%20dru%C5%A1tev%20Slovenije%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=0646445697595096&PF=CB&term=%22Zveza%20bibliotekarskih%20dru%C5%A1tev%20Slovenije%22
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1.1.2 Sodobni mediji 

 

Opisala bom sodobne medije, med katere štejemo splet, mobilne telefone, ki so se razvili v 

t. i. pametne telefone, in tablične računalnike.  

 

1.1.2.1 Splet 

 

»Internet je globalno omrežje računalniških omrežij. Njegova ključna vloga je v tem, da 

uporabnikom omogoča globalno komuniciranje, dostop do informacijskih virov/strežnikov in 

strukturiranje informacijskih virov na strežnikih za WWW« (Zveza bibliotekarskih društev 

Slovenije, 2000). World Wide Web oz. WWW se poslužuje domen, kot so npr. .com, .edu, 

.gov, .mil, .org in .net. Lokalna omrežja so se razširila v letu 1980 in med seboj so lahko 

vzpostavili komunikacijo, temu ustvarjanju mreže mrež pa so navedli poimenovanje internet 

(Briggs in Burke, 2005). 

 

Pred letom 1993 je bil internet pridržan akademskim raziskavam, nato pa je med septembrom 

1993 in marcem 1994 postal dostopen tudi ostalim uporabnikom. Spletni brskalnik je 

uporabnikom prijazno zasnoval Mosaic konec 90. let (Briggs in Burke, 2005). Na začetku je 

omrežje ARPANET povezovalo informacije med univerzami in drugimi raziskovalnimi 

ustanovami. Stališče Pentagona je bilo, da bi bilo treba uničiti oz. odstraniti t. i. 

komunikacijske »infrastrukture«, vendar so univerze nasprotno menile, da naj omrežje ponuja 

prost dostop tako univerzitetnim kot tudi raziskovalnim uporabnikom in jim omogoča 

komuniciranje preko le-tega. V prid obeh strani je bilo to, da se je lahko sleherni računalnik 

kjer koli priključil na mrežo in je oddajni sistem informacije razbil na kodirane dele, ki jih je 

sprejemni sistem ponovno sestavil (Briggs in Burke, 2005). 

 

Ed Krol je med prvimi leta 1992 izdal knjigo The Whole Internet, ki je postala pomembna za 

vse prve uporabnike le-tega. V tej knjigi je opisal, da je pomembna samokontrola pri uporabi 

spleta, in sicer je omenil, da je treba paziti, da ne igramo iger prekomerno, da ne uporabljamo 

sovražnega vedenja, da ne nadlegujemo in ne poškodujemo ali posegamo v druge osebe ter da 

ne uporabljamo javno dostopne, nespodobne datoteke (prav tam).  

 

http://www./
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=0646445697595096&PF=CB&term=%22Zveza%20bibliotekarskih%20dru%C5%A1tev%20Slovenije%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=0646445697595096&PF=CB&term=%22Zveza%20bibliotekarskih%20dru%C5%A1tev%20Slovenije%22
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Sodobno informacijsko družbo določa vedno daljše prebivanje posameznikov v virtualnem 

svetu in le-ta nam omogoča preobilje uporabnih, poluporabnih in manj uporabnih informacij 

(Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2000).  

 

Od leta 2004 je število uporabnikov iz 910.060.180 naraslo na 2.925.249.355 uporabnikov 

interneta v letu 2014. Iz spodaj prikazane slike lahko razberemo skokovito porast uporabe 

interneta. Iz naslednjih podatkov lahko razberemo razširjenost uporabe interneta po celem 

svetu in razlog za hitro in lažjo dostopnost do informacij (Internet Users in the World, b. d.). 

 

 

Slika 1: Uporabniki interneta na svetovni ravni (Internet Users in the World, b. d.) 

 

Tudi v Sloveniji so v prvem četrtletju leta 2014 izvedli raziskavo o uporabi interneta v 

gospodinjstvih in pri posameznikih ter ugotovili, da ima dostop do slednjega 97 % 

gospodinjstev in 70 % gospodinjstev brez otrok. Največ gospodinjstev, kar 74 %, jih je 

dostopalo do interneta preko prenosnih računalnikov ali tabličnega računalnika. S pomočjo 

namiznega računalnika jih je dostopalo 70 %. Preko mobilnega telefona jih je dostopalo 66 %, 

15 % gospodinjstev pa je za dostop uporabljalo pametno televizijo. V tem času je v Sloveniji 

internet uporabljalo 1.118.000 oseb, od tega jih je 81 % uporabljalo vsak dan ali skoraj vsak 

dan. V 87 % so ga uporabljali za pošiljanje ali prejemanje elektronske pošte in iskanje 

informacij o blagu in storitvah. 58 % jih je sodelovalo v družabnih spletnih omrežjih in 41 % 

pa jih je uporabljalo internet za telefoniranje ali video telefoniranje (Uporaba interneta v 

gospodinjstvih in pri posameznikih, Slovenija, 2014 - končni podatki, 2014). 

 

http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=0646445697595096&PF=CB&term=%22Zveza%20bibliotekarskih%20dru%C5%A1tev%20Slovenije%22
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Informacijsko-komunikacijska tehnologija nam omogoča večjo bazo podatkov, večjo 

zanesljivost in natančnost, uporabo slikovnega in glasbenega materiala, povezovanje znanja z 

ostalimi predmeti itd. Prav tako si lažje predstavljamo pojme zaradi tridimenzionalne grafike 

in videa (Božnar, 2004). Včasih smo preko knjižnic lahko dostopali do tradicionalnih zbirk, 

komunikacijska tehnologija pa je omogočila, da se le-te lahko združi s svetovnim znanjem. Z 

vključevanjem interneta je omogočen dostop do velikega števila informacij in znanje se lahko 

širi brez časovnih in prostorskih ovir, kar prinaša številne prednosti, ob tem pa tudi nekaj 

slabosti (Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2000). 

 

»Internet in World Wide Web (WWW) predstavljata pomemben napredek pri iskanju in 

diseminaciji znanstvene in druge literature ter nove izzive v izobraževanju« (Zveza 

bibliotekarskih društev Slovenije, 2000, str. 152). Razvoj informacijskih in komunikacijskih 

tehnologij pomeni velik potencial za učinkovito komuniciranje in pretok informacij, kar 

spreminja način dela in življenja. To nam vzbuja negotovost in nove priložnosti (Zveza 

bibliotekarskih društev Slovenije, 2000). 

 

1.1.2.2 Mobilne naprave 

 

»Mobilne naprave so elektronske naprave, ki jih uporabniki uporabljamo za brezžično 

komunikacijo z drugimi uporabniki ali za povezovanje prek mobilnih omrežij do storitev na 

internetu« Hribar (2007). Z razvojem so se spreminjale in iz navadnega telefona postale 

večpredstavnostne komunikacijske naprave. Danes mobilne naprave omogočajo tudi uporabo 

storitev in aplikacij, ne le komuniciranje in povezovanje. V času 1. generacije mobilnih 

omrežij, okoli leta 1981, so telefoni omogočali le telefoniranje. Danes pa nam omogočajo več 

različnih načinov komunikacije, in sicer poleg govora tudi zvok, video in besedilo. Prav tako 

sta nam zagotovljena tudi boljša kakovost storitev in hitrejši prenos podatkov.  

 

Za brezžično komunikacijo danes niso uporabni samo mobilni telefoni, ampak so trenutno v 

uporabi zelo različne mobilne naprave, ki jih glede na obliko in vrsto ter način uporabe 

razdelimo na prenosne računalnike, tablične računalnike, ročne računalnike, dlančnike, t. i. 

pametne telefone in običajne mobilne telefone (slika 2). Tudi zadnjih ne uporabljamo več 

samo za telefoniranje, ampak omogočajo tudi sporočanje, različne informacijske storitve in 

predvajanje večpredstavnostnih vsebin. 

 

http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=0646445697595096&PF=CB&term=%22Zveza%20bibliotekarskih%20dru%C5%A1tev%20Slovenije%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=0646445697595096&PF=CB&term=%22Zveza%20bibliotekarskih%20dru%C5%A1tev%20Slovenije%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=0646445697595096&PF=CB&term=%22Zveza%20bibliotekarskih%20dru%C5%A1tev%20Slovenije%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=0646445697595096&PF=CB&term=%22Zveza%20bibliotekarskih%20dru%C5%A1tev%20Slovenije%22
http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=0646445697595096&PF=CB&term=%22Zveza%20bibliotekarskih%20dru%C5%A1tev%20Slovenije%22
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Slika 2: Vrste mobilnih naprav (Hribar, 2007) 

 

PRENOSNI RAČUNALNIK 

»Prenosni računalniki so namenjeni oddaljeni oz. nomadski uporabi, kar pomeni, da je 

uporabnik s prenosnim računalnikom mobilen, vendar ne v času uporabe« (Hribar, 2007). To 

pomeni, da ga lahko vzamemo s seboj, uporabljamo pa ga lahko samo takrat, ko smo npr. v 

hotelu, na poslovnih sestankih itd., ter tam, kjer je dostop do povezave z internetom. 

Sestavljen je iz podobnih enot, kot jih vsebuje računalnik, vendar je po velikosti manjši in 

deluje tudi na baterijo. Oblikovan je tako, da lahko zaslon zapremo skupaj s tipkovnico. Pod 

mobilne naprave ga štejemo, ker je prenosljiv in poleg drugih povezav lahko dostopamo do 

interneta tudi s pomočjo mobilnega telefona, ki ga povežemo z računalnikom prek povezave 

IR ali Bluetooth, naprej pa prek storitve GPRS ali UMTS v internet (prav tam). 

 

TABLIČNI RAČUNALNIK 

Posebni prenosni računalniki oz. tablični računalniki (tablet PC) imajo zaslon občutljiv na 

dotik, po katerem lahko pišemo, rišemo oz. klikamo. Pri upravljanju si pomagamo s posebnim 

pisalom, ki je narejeno iz posebne plastike in ne poškoduje zaslona. Ime je dobil zaradi 

oblike, saj so oblikovani kot elektronske tablice. Ločimo dve glavni vrsti, in sicer prave 

tablične računalnike, ki nimajo tipkovnice, in križance med tabličnimi računalniki in 

prenosniki, pri katerih se zaslon obrne in pokrije tipkovnico. Ker so namenjeni mobilni 

uporabi, imajo vgrajene vmesnike za brezžična omrežja vseh vrst (Hribar, 2007). 

 

ROČNI RAČUNALNIK 

Podoben je prenosnemu računalniku, vendar je manjši in manj zmogljiv. Med uporabo ga 

lahko držimo v roki. Iz tega izhaja tudi samo ime. Polovico površine obsega zaslon, drugo 

polovico pa tipkovnica. Le-ta je majhna, vendar kljub temu omogoča enostaven vnos 

podatkov. V primerjavi z zaslonom prenosnega računalnika je precej manjši. Z njim lahko 



12 

uporabljamo spletne storitve, elektronsko pošto in vse tisto, kar naložimo nanj. V internet se 

lahko povežemo prek mobilnega telefona. Novejši ročni računalniki že imajo vgrajene 

določene mrežne vmesnike (Hribar, 2007). 

 

DLANČNIK 

Je računalnik brez tipkovnice z velikim zaslonom, ki pokriva skoraj celotno površino. 

Podobni so tabličnim računalnikom, vendar so manjši in manj zmogljivi. Ob zaslonu imajo 

tudi nekaj gumbov za najbolj pogosta opravila. Zasloni so bolj kakovostni in občutljivi kot pri 

mobilnih telefonih. Primerni so tudi za predvajanje filmov in igranje iger, saj imajo visoko 

ločljivost in čiste barve. Upravljamo jih s posebnim pisalom, s katerim pišemo po zaslonu. 

Opremljeni so s programsko opremo, ki prepoznava črke ali cele pisane besede in stavke. 

Delujejo na baterijo. Razlikujemo jih glede na različne operacijske sisteme, in sicer poznamo 

Microsoft Mobile Windows, Palm OS ali Pocket PC, Java, EPOC/Psion itd. Uporabljamo jih 

v povezavi z mobilnim telefonom ali osebnim računalnikom preko povezave IR in Bluetooth. 

Ker imajo večji zaslon, je pregled spletnih vsebin lažji kot pri mobilnih telefonih. Pri 

nekaterih zasledimo tudi vgrajene GPS-sprejemnike (Hribar, 2007). 

 

MOBILNI TELEFON 

Da so mobilni telefoni najbolj razširjene mobilne naprave, si lahko razlagamo s številom 

uporabnikov v svetovnem merilu, ki presega že dve milijardi (Hribar, 2007). Razlikujemo dve 

glavni vrsti mobilnih telefonov, in sicer običajni mobilni telefoni in t. i. pametni mobilni 

telefoni. »V primerjavi s starimi mobilnimi telefoni je bil velik napredek narejen na področju 

velikosti in teže ter zmogljivosti mobilnih telefonov. Ti postajajo vedno manjši, tanjši in lažji. 

Tudi baterije postajajo vedno bolj zmogljive, vendar njihova tehnologija napreduje počasneje 

kot razvoj mobilnih telefonov« (prav tam). Ker nam mobilni telefoni omogočajo vedno večjo 

zmogljivost, se tudi poraba energije veča, zato se je stanje pripravljenosti zmanjšalo na dva do 

tri dni, medtem ko so starejši mobilni telefoni zdržali od osem do deset dni v stanju 

pripravljenosti. Za sodobne mobilne telefone je značilno tudi to, da se zasloni izboljšujejo in 

večajo. Prav tako se opazi razlika pri pisanju, saj so imeli prejšnji mobilni telefoni numerično 

tipkovnico, in sicer je bilo na vsaki tipki prirejenih več črk, kar so pri sodobnih telefonih 

spremenili in olajšali (prav tam).  
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»Mobilni telefoni so spremenili način družbene interakcije,« sta prepričani avtorici Kane in 

Portin (2008, str. 8), saj uporaba mobilnih naprav pri mlajših otrocih od osem let vedno bolj 

narašča in je stik med starši in otroki bolj pogost (prav tam). 

 

Znamka Ericsson je izdala najnovejše podatke o pametnih telefonih. Glede na to da se porast 

uporabe in razvoj le-teh ne bosta kaj kmalu ustavila, so raziskave pokazale, da bo v naslednjih 

petih letih (do leta 2020) narastlo število pametnih telefonov na kar 6,1 milijarde. Zabeležili 

so tudi, da je do sedaj 2,7 milijarde uporabnikov pametnih telefonov. Samo v letu 2014 se je 

tej številki pridružilo 800 milijonov novih uporabnikov. Podatke o rasti lahko razberemo iz 

spodnje slike (Ericsson Mobility Report, 2014). 

 

 

Slika 3: Rast pametnih telefonov in tabličnih računalnikov s telefonsko povezavo 

(Ericsson Mobility Report, 2014) 

 

Danes so mobilne naprave, ki jih delimo na prenosne računalnike, tablične računalnike, ročne 

računalnike, dlančnike, t. i. pametne telefone in običajne mobilne telefone, zelo razvite in 

dostopne (Hribar, 2007). Parnell in J. Bartlett (2012) menita, da so ti mediji pomembni za 

vzgojitelje v predšolskem obdobju, saj lahko hitro in nemoteno beležijo otrokovo igro. Za 

primer sta navedla pametni telefon, ki omogoča lažji in hitrejši dostop do spletne strani, 

namenjene staršem, preko katere lahko lažje in hitreje seznanjajo starše z otrokovim 

napredkom pri učenju (prav tam). 
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»Učitelji lahko uporabljajo pametne telefone vsak dan, da z njimi delajo fotografije, 

posnamejo video in glas, delajo zapiske in vse to posodobijo na dnevnem blogu, t. i. online 

portfoliu, do katerega lahko dostopajo starši« (prav tam, str. 51). 

 

Avtorja navedeta C. Rinaldi (2006, v Parnell in Bartlett, 2012), ki je poudarila vidik 

fotografije otroka, in sicer meni, da pri fotografiranju otroka priredimo resničnost, namesto da 

bi jo ujeli takšno, kot je. Navedla je, da ne fotografiramo otroka, ampak našo idejo o njem. 

Dokumentiranje ne vsebuje standardnih meritev otrokovih dosežkov, ampak predstavlja 

vzgojiteljevo subjektivno interpretiranje otrokove oz. skupinske igre in razmišljanja (Parnell 

in Bartlett, 2012). 

 

Avtorja opozarjata, da uporaba pametnih telefonov in tabličnih računalnikov prinaša tudi 

nevarnosti, zato je treba biti pozoren, da z navzočnostjo tehnologije ne motimo otrokovega 

učenja in mu ne preusmerjamo pozornosti s tem. Prav tako vseh funkcij pametnih telefonov 

učitelji ne smejo uporabljati med poukom. Učiteljem svetujeta, da se primerne uporabe 

naučijo z vajo. Poudarita tudi, da je pri uporabi pomembna koncentracija. S tem, ko je v 

učilnici prisotna naprava, učitelji otrokom sporočajo pomembno vrednost učenja, saj je v tem 

primeru naprava uporabljena le kot pripomoček pri učenju in ne za zabavo in sprostitev, kar 

daje zgled otrokom za ravnanje s tehnologijo v vsakdanjem življenju (prav tam). 

 

1.2 Vpliv medijev na otroke 

 

Poudarila bom učinke medijev in mnenja različnih avtorjev, kot so Medved Cvikel (b. d.), 

Strasburger (2009), Cencelj (2008), Košir in Ranfl (1996), K. Erjavec (2013), saj me je 

zanimalo, kakšne so prednosti in slabosti uporabe medijev. 

 

1.2.1 Pozitivni učinki medijev 

 

Vplivi medijev so lahko tako pozitivni kot negativni. Pod pozitivne vplive spadajo široka 

paleta vzgojnih vsebin in simbolni material za ustvarjanje fantazij ter boljši kognitivni razvoj 

otrok. Medved Cvikel (b. d.) meni, da so avdio in video pripomočki vedno pogostejši del 

vzgojno-izobraževalnega procesa in predstavljajo otrokom popestritev, saj imajo na voljo 
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široko paleto poučnih vsebin in načinov. Zaradi nižje koncentracije je prednost teh 

pripomočkov pri kontinuirani uporabi skozi daljše časovno obdobje. 

 

Avtorica navaja tudi raziskavo, ki je pokazala, da za ravnanje v določenih razmerah otroci 

potrebujejo medije, saj so le-ti simbolni material za ustvarjanje fantazije, ki pa je potrebna za 

ustvarjanje otrokove perspektive. Opisala je tudi raziskavo, v katero je bilo zajetih 122 otrok, 

starih od tri do pet let, in sicer so tisti otroci, ki so bili v stiku z računalnikom 3−4-krat na 

teden, na rezultatih, ki merijo pripravljenost na šolo in kognitivni razvoj, dosegli boljše 

rezultate od tistih, ki računalnika niso uporabljali (prav tam). 

 

»Mediji lahko delujejo tudi družbeno koristno – propagiranje nenasilja, empatija, sodelovanje, 

strpnost do posameznikov drugih ras in narodnosti, spoštovanje do starejših ipd.« 

(Strasburger, 2009, str. 231). Lahko jih konstruktivno uporabimo tudi kot nadgradnjo 

tradicionalnih učbenikov in načinov poučevanja, saj si učenci lahko ogledajo kakšno 

uprizoritev drame ali dokumentarec, kar jim omogoča zaznavanje z več čutili, saj zaznavajo 

zvok in lahko opazujejo premikanja, česar preko fotografij ne moremo zaznati (prav tam).  

 

1.2.2 Negativni učinki medijev 

 

Med negativne učinke medijev avtorji uvrščajo tudi pogosto odločitev odraslih in otrok za 

medijsko bližino in manj za medčloveške vezi, kar lahko razberemo iz naslednjega citata: 

»Tako otroci kot odrasli se vse pogosteje odločajo za medijsko bližino in vlagajo vse manj 

časa ter napora za negovanje resničnih medčloveških vezi« (Košir in Ranfl, 1996, str. 25). 

Vedno bolj se izmikamo človeškim odnosom in pomanjkanje medčloveških stikov 

nadomeščamo z brskanjem po spletu, gledanjem televizije, igranjem igric, gledanjem raznih 

serij itd. (prav tam). 

 

Pod negativne posledice je avtorica Medved Cvikl (b. d.) navedla fenomen »izgube« igrišča, 

napačno razumevanje nasilja predšolskih otrok, ločevanje fikcije od realnosti ter premalo 

gibanja. Prejšnje generacije so se veliko družile na dvorišču, kjer so se otroci učili interakcij s 

sovrstniki, gradili prijateljske vezi in se samostojno socializirali. Danes pa otroci večino časa 

preživijo pred televizorji, računalniki in drugimi mediji, zaprti za štirimi zidovi, zato se take 

oblike socializacije odvijajo le v vrtcih in šolah (prav tam).  
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Pretirana uporaba medijev lahko s seboj prinese tudi zdravstvena tveganja, pod katere štejemo 

droge, agresivno vedenje, debelost, spolnost, prehranjevalne motnje in samomorilnost. Seveda 

mediji niso glavni vzrok za nastanek le-teh, vendar precej pripomorejo k temu (Strasburger, 

2009). 

 

Tudi Erjavec (2012) opozori na prekomerno medijsko potrošnjo otrok, ki prinaša številne 

negativne učinke, kar je utemeljila z različnimi študijami znanstvenikov, kot so 

Subrahmanyam, Kraut, Greenfiels in Gross. V metaanalizi so povzeli ugotovitve in poudarili, 

da se s povečano medijsko potrošnjo otrok povečuje tudi tveganje za prekomerno telesno 

težo. Povečana medijska potrošnja se odraža tudi na učnem uspehu otrok, saj imajo otroci, ki 

več časa namenijo medijem, slabši učni uspeh od tistih, ki več časa namenijo drugim 

prostočasnim dejavnosti. (prav tam) 

 

Na mlade ima velik vpliv tudi vsebina s spolnostjo, do katere pridejo s pomočjo medijev, ki 

so lahko dostopni, zato je pomembno, da jih seznanimo s tem, kako lahko sami vrednotijo in 

analizirajo medijska sporočila. Cencelj (2008) navede, da je irska nevladna organizacija 

GUBU ugotovila, da je v njihovi družbi veliko otroške pornografije in seksualizacije otrok, 

zlasti deklic. Ugotovili so tudi, da seksualizacija otrok ni le na pornografskih straneh, temveč 

je prisotna povsod okoli nas. Za primer so navedli lutke Bratz, ki so dostopne v vseh 

trgovinah z igračami in so oblečene v skladu s seksualnimi fetiši, in sicer imajo na sebi 

oblečena mini krila, obute so v visoke pete, so močno naličene, na nogah imajo mrežaste 

nogavice in globok dekolte. Ugotovili so, da so na Irskem takšna oblačila, obutev in ličila 

dostopna tudi v trgovinah z oblačili za otroke. Omenila je tudi avtorja Popova, ki je napisal, 

da so medijska okolja tvegana socialna okolja, ki rušijo meje zasebnosti, kar lahko na ranljive 

skupine deluje uničujoče. Navedel je tudi, da predstavlja naš um najbolj zasebno okolje (prav 

tam). 

 

Z nasiljem v medijih se otroci seznanijo že zelo zgodaj. Po besedah V. C. Strasburger (2009) 

se 10 % nasilja iz medijev kaže v resničnem življenju. Prav tako bolj zgodaj nastopi spolna 

aktivnost, saj veliko oglasov predvaja spolno nazorne in seksualne namige (prav tam). 

Oglaševanje kajenja in pitja alkohola mladim predstavlja nek vzorec, ki ga lahko prenesejo v 

resnično življenje in se bolj pogosto odločijo za zgodnji začetek kajenja. Kar se tiče debelosti, 

še ni jasno, kako mediji vplivajo nanjo, vendar raziskovalci sklepajo, da oglaševanje nezdrave 

in hitre prehrane pripomore k temu, prav tako pa gledanje televizije spremeni prehranjevalne 
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navade, predolgo spremljanje le-te pa zmanjšuje čas za telesne aktivnosti pri posamezniku 

(prav tam). Pojavljajo se tudi motnje hranjenja, saj nam mediji pogosto predstavljajo 

izkrivljeno podobo in pomen lepote (Strasburger, 2009). 

 

1.2.3 Medijske vsebine z nasiljem  

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je nasilje opisano kot dejaven odnos do koga, 

značilen po uporabi sile ali pritiska. Je ravnanje, ki ni v skladu z bistvenimi, resničnimi 

značilnostmi ali zakonitostmi česa. Glede na zgornji opis bi lahko rekli, da je nasilje vsako 

dejanje do nekoga, ki povzroči zmanjšanje v fizičnem, psihičnem in emocionalnem pomenu 

(Kink, 2009). 

 

Nasilje v medijih je obravnavano na dveh področjih. Prvo poudarja spoštovanje in 

uveljavljanje človekovih pravic, kar pomeni, da je omogočen prosti dostop do medijskih 

vsebin. Drugo obravnava vprašanje o morebitni vzročno-posledični povezavi med nasiljem v 

medijih in družbi. Vsako nasilno dejanje v medijih pa ne vpliva na vse ljudi, vendar 

raziskovalci tega področja iščejo morebitne povezave med tem. Šele ko se ugotovi, katero 

medijsko nasilje je najbolj problematično in katero se najpogosteje pojavlja, se le-tega lahko 

ublaži (Kink, 2009). 

 

Odrasli moramo biti pozorni pri uporabi medijev, zlasti pri vsebinah z nasilnim ravnanjem. 

Študija M. Brown o nasilju v medijih, ki jo je navedel Petrovec (2003), navaja šest 

ugotovitev, vendar bom povzela le tri, ki opisujejo morebitne posledice oz. povečanje 

zanimanja za agresijo in ranljivo skupino, med katere spadajo prav otroci. Te ugotovitve so 

(prav tam, str. 10): 

 gledanje nasilja je povezano z naraščanjem agresivnosti, zmanjševanjem občutljivosti 

za nasilje in naraščanjem strahu pred kriminaliteto; 

 nekateri ljudje utegnejo posnemati nasilno vedenje, ki ga vidijo na televiziji ali na 

videu; 

 za učinkovanje nasilnih prizorov so najbolj dovzetni otroci, za njimi pa mlajši 

polnoletniki; moški so nekoliko dovzetnejši za vplive nasilnih prizorov kot ženske.  
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Raziskovalci, ki so ugotavljali pojav nasilja v televizijskih oddajah, so pregledali so 23 

kanalov in spremljali njihovo vsebino 20 tednov od 6. ure zjutraj do 23. ure zvečer. Dobili so 

podatke o 119 urah vsakega kanala. Skupno je bilo pregledanih približno 2500 ur 

televizijskega programa z različnimi vsebinami tako za otroke kot za odrasle. Ugotavljali so 

mogoče vplive nasilja na gledalce. Ključna ugotovitev je bila, da način prikazovanja nasilja na 

televiziji predstavlja tveganje za gledalce. S tem so potrdili hipoteze raziskave, in sicer, da se 

gledalci naučijo bolj agresivnega vedenja, postanejo manj občutljivi za nasilje in jih je strah, 

da bodo sami postali žrtev nasilja (Petrovec, 2003).  

 

Tudi skandinavska študija
3
 je pokazala očitne razlike med posledicami gledanja nasilnih in 

nevtralnih prizorov. Ugotovili so, da so otroci, ki so spremljali vsebino z nasiljem, pogosteje 

tepli druge otroke, vpili nanje, namerno uničevali igrače in jim grozili. Študije so pokazale, da 

se otroci, ki pogosteje spremljajo vsebino z nasiljem, poslužujejo nasilja pri reševanju 

konfliktov. Te rezultate so potrdile raziskave ne glede na državo, v kateri so bile opravljene, 

in ne glede na raso, spol ali intelektualne zmožnosti otrok (prav tam). 

 

Tudi v Sloveniji je moč zaznati veliko televizijskih oddaj z nasiljem. Po spremljanju oddaj 

Kanala A od 17. do 19. ure so ugotovili, da so lahko otroci v tem času videli dva umora, osem 

strelov, štiri pretepe, šest udarcev, pet oseb, odvrženih iz drvečih avtomobilov itd. Ugotovili 

so, da je občutje približno polovice gledalcev ob gledanju nasilnih prizorov neprijetno, le 5 % 

pa jih spremlja vsebino z užitkom (prav tam). 

 

Erjavec in Volčič (1999) sta navedli, da so lahko stranski vplivi prikazovanja nasilja na otroke 

fizični, čustveni, spoznavni ali vedenjski. Najbolj nevarni so ponavljajoči se prizori nasilja, ki 

bi lahko postali način za reševanje konfliktov med interakcijami otrok. Pri tem je pomembna 

vloga odraslih, saj s pogovorom otroke usmerjajo in jim poudarijo, da z nasilnim vedenjem ne 

rešimo konfliktnih situacij (Kink, 2009).  

 

                                                 
3
 Raziskava je potekala tako, da so bili pet- in šestletni otroci razdeljeni v dve skupini. Ena je gledala vsebino z 

nasiljem, druga pa nevtralno vsebino. Opazovalci, ki so si ogledali obe skupini, niso vedeli, katera je kaj 

spremljala. 
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2 KURIKULUM ZA VRTCE IN MEDIJI 

 

Mediji lahko omogočajo pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo, s katero lahko različna 

kurikularna področja bolje predstavimo otrokom oz. jim pokažemo, da so na voljo tudi 

drugačni viri informacij in načini, kako jih pridobimo. Mediji nam tako omogočajo pestrejšo 

in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih. 

Omogočajo nam večjo individualnost in drugačnost ter dajejo možnost izbire v nasprotju s 

skupinsko rutino in dvigujejo kakovost medsebojnih interakcij med otroki ter med otroki in 

odraslimi (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999). 

 

Pri delu v vrtcu lahko medije uporabimo za motivacijo otrok kot popestritev dejavnosti, 

dopolnitev in bolj nazorni prikaz obravnave tematike, s čimer upoštevamo načelo 

demokratičnosti in pluralizma, ki zajema različne programe, teoretske pristope in modele, 

različne metode in načine dela, fleksibilnost ter pester izbor vsebin. Mediji so prisotni v 

vsakdanjem življenju otrok, zato je pomembno, da jih v vrtcih predstavimo in otrokom 

omogočimo uporabo le-teh. Otroci imajo pravico, da so z mediji seznanjeni, vendar je njihova 

odločitev, ali jih želijo uporabljati ali ne. S tem upoštevamo načelo uravnoteženosti, ki se 

dopolnjuje z načelom izbire in drugačnosti. Vzgojitelji morajo namreč zagotavljati aktivnosti 

iz vseh področji dejavnosti in spodbujati vse vidike otrokovega razvoja ter hkrati omogočati 

široko polje pravice do izbire in drugačnosti (prav tam). 

 

Pri seznanjanju otrok z mediji moramo upoštevati starost otrok in njihovo razvojno stopnjo. 

Zaradi različnih interesov otrok je pomembno, da upoštevamo vse posameznike in zajamemo 

različna področja, ki jih zanimajo, med ta pa spadajo tudi mediji. Pri tem upoštevamo načelo 

horizontalne povezanosti, ki pomeni povezovanje otrokovega razvoja in učenja z različnimi 

dejavnostmi v vrtcu ter izbor vsebin in metod, ki upoštevajo specifičnost vsakega otroka. Tudi 

pri načelu aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov 

izražanja, skrbi za zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, razvijanju 

občutljivosti in zavesti o problemih, spodbujanju in navajanju na uporabo različnih strategij in 

pripomočkov pri iskanju odgovorov, spodbujanju k verbalizaciji in drugim načinom izražanja 

ter omogočanju in spodbujanju rabe jezika v različnih funkcijah se lahko poslužujemo 

medijev, saj z njimi hitro dostopamo do informacij (prav tam). 
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V Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih (1999) obravnava medijev spada pod 

področje umetnost, in sicer so opisani tudi primeri AV-medijske dejavnosti, ki usmerjajo 

vzgojitelje pri seznanjanju otrok z mediji. Primeri dejavnosti so, da otrok opazuje različne 

slike in fotografije iz revij in knjig, gleda in posluša izbrane filme, video projekcije in TV-

programe. Ob posebnih priložnostih poskusi snemati s fotoaparatom ali videokamero. S 

pomočjo vzgojitelja otrok spoznava različne zvrsti TV-programov, in sicer otroške oddaje, 

dnevne novice, športne prenose, oddaje v živo itd. Nauči se uporabljati tudi ustrezne igre z 

vzgojno-izobraževalno vsebino (prav tam). Prav ti primeri dejavnosti nam kažejo, da je 

pomembno že v predšolskem obdobju seznaniti otroke z vsemi mediji in jih z dejavnostmi 

usmerjati tako, da jim bodo le-ti koristili ter se bo možnost za pretirano in negativno uporabo 

medijev zmanjšala.  

 

3 VLOGA VZGOJITELJEV IN STARŠEV PRI UPORABI 

MEDIJEV 

 

3.1 Uporaba medijev v vrtcu 

 

V Kurikulumu za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih (1999) je navedeno, da morajo vzgojitelj, 

pomočnik vzgojitelja in drugi odrasli, ki sodelujejo pri vzgojnem delu, upoštevati razvojne 

zakonitosti otrok na posameznih umetniških področjih, med katere spada tudi AV-medijska 

dejavnost, ter jih prilagajati individualno glede na posameznika. Pomembno je, da otrok sam 

išče, raziskuje in preizkuša, odrasli pa podpira otroka pri vsakem napredku. Izdelkov otrok se 

ne sme ocenjevati in jih grajati. Prav tako se ne sme spodbujati otrok k udejanjenju aktivnosti 

po željah odraslih. Proces nastajanja je pri tem pomembnejši kot končni rezultat. Pomembno 

je, da otroka opazujejo in glede na videno načrtujejo dejavnosti, ki ne smejo biti prezahtevne, 

temveč prilagojene posameznikom in njihovemu napredku. Otrokom morajo omogočiti 

priložnosti in jim priskrbeti primerno okolje, ki otroke notranje motivira za dejavnosti in jim 

vzbudi željo po udejanjenju le-teh. Samo okolje mora biti pripravljeno kvalitetno, saj le tako 

lahko spodbudimo otroke, da oblikujejo svoj osebni okus. Vzgojitelj mora ohranjati prijetno 

vzdušje v medsebojnih odnosih z otrokom, saj mu le na tak način lahko otrok zaupa, se mu 

odpre in se ne boji preizkušati novih stvari, saj le varen in svoboden otrok lahko razvija ter 

udejanja svoje ustvarjalne in razvojne potenciale na svoj lasten način. Odrasli morajo otroka 

podpirati pri individualni izbiri prioritetnega področja in ustvarjalnih ter drznih idejah. Prav 
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tako pa morajo prepoznati otrokove potenciale in limite, ki jih otrok izkazuje skozi umetniške 

dejavnosti, in jim priskrbeti dodatno edukacijo v primeru ugotovitve nadarjenosti otroka.  

 

Tako kot imajo vlogo vzgojitelji in drugi strokovni delavci
4
 pri delu v vrtcih, morajo tudi 

starši sodelovati pri seznanjanju otrok z AV-medijskimi dejavnostmi, in sicer morajo otroku 

omogočati spoznavanje mnogih in različnih sredstev na vseh področjih umetnosti, med 

katerimi so tudi mediji. Otrokom morajo ponuditi ustrezna sredstva, s katerimi si lahko 

pomagajo na ustrezen način pri raziskovanju (prav tam).  

 

Raziskava o zdravju otrok in mladine leta 2012 je pokazala, da so mnogi slovenski otroci 

sami prepuščeni medijski ponudbi. Le 15,7 % otrok starši prepovedujejo gledanje določenih 

programov in le 3,2 % staršev redno nadzoruje otroke pri gledanju televizije. Prav tako so 

navedli, da se otroci o videnem s starši skoraj nikoli ne pogovarjajo, otroci pa potrebujejo 

ovrednotenje videnih vsebin (Mediji in otroška vzgoja, 2012).Otrokom je treba omejiti število 

ur, ki jih preživijo pred televizijo. Skupaj z otrokom moramo izbrati oddaje, ki so primerne 

njegovi starosti, in mu hkrati razložiti, zakaj ostale niso. Vzeti si moramo čas in televizijo 

spremljati skupaj z otrokom, po oddaji pa sledi razlaga videnega. Posebno pozornost moramo 

nameniti pogovoru o nasilnih dejanjih in pogovoru o medijski realnosti, ki je drugačna od 

resnične. S pomočjo risanih junakov lahko otroke pozitivno motiviramo, vendar je treba 

paziti, da jih ne posnemajo. Televizija prav tako povzroča izgubljanje dolgotrajne pozornosti 

zaradi hitrih premikajočih se prizorov in to lahko spremenimo s prebiranjem zgodb ali 

poslušanjem posnetih pravljic. Vse to otrokom omogoča lastno domišljijo in predstavljanje 

dogodkov (Vpliv medijev na otroka, 2011). 

 

Obseg nasilja v medijih se je za trikrat povečal, kot piše Petrovec (2003), saj naj bi otroške 

oddaje vsebovale več kot trideset nasilnih dejanj na uro. Raziskava, ki jo opisuje, kaže na to, 

da dobra polovica otrok gleda televizijo brez staršev, sami ali s prijatelji. Prav zaradi tega so 

lahko otroci bolj dovzetni za nasilne vsebine in se poistovetijo z junaki, ki prav tako 

uporabljajo nasilje za premagovanje drugih, t. i. sovražnikov, kar otroci lahko prenesejo na 

medsebojne odnose z drugimi otroki, ko se znajdejo v konfliktnih situacijah (prav tam). 

Medved Cvikel (b. d.) navaja, da so raziskave pokazale, da otroci nasilje doživljajo drugače 

kot odrasli, zato se sprva sploh ne zavedajo celotnega pomena besede. Če pa jim razložimo 

                                                 
4
 Strokovni delavci vrtca so diplomirani vzgojitelji/-ice in pomočniki/-ice vzgojitelja. 
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besedo, se pri 5−6 letih začnejo zavedati pomena in povežejo medijsko vsebino z realnostjo. 

Tako so otroci mentalno sposobni sprejemanja vseh vsebin, vendar se včasih lahko zgodi, da 

le-to razlikovanje povzroča nekaj težav dečkom, saj zelo radi igrajo igre in gledajo risanke z 

nasilno vsebino ter se vživljajo v vlogo junakov tudi v realnem življenju, zato je naloga 

staršev in vzgojiteljev, da so pri tej problematiki še posebej pozorni na dečke in jim nudijo 

pogovor ter jih pravilno usmerjajo (prav tam). Mladim gledalcem je tako treba zagotoviti 

ustrezno vzgojo in jim pojasniti, da v učilnici in na cesti ni prostora za vse, kar vidijo v filmih. 

Zato lahko pričakujemo od mladih ustrezno vedenje, če jih sami ustrezno vodimo (Petrovec, 

2003). 

 

Otroku je treba pomagati tudi pri uporabi računalnika. Pomagamo mu tako, da ga usmerjamo 

k interaktivnim igricam, kjer otrok uporablja svojo lastno domišljijo in logiko. Lahko ga 

motiviramo z miselnimi igrami ali igrami, preko katerih spoznava svet. Na voljo imamo tudi 

igre, pri katerih morajo otroci reševati vsakdanje probleme, s katerimi se srečujemo odrasli 

(Vpliv medijev na otroka, 2011). Da je uporaba interneta varna tudi, ko ne moremo biti 

prisotni, lahko poskrbimo s spletnimi stranmi, kot je npr. družinski filter najdi.si, ki 

onemogoči neprimerne vsebine (npr. nasilje, sovražni govor, rasizem, spolnost itd.). 

Računalnik moramo namestiti v prostor, kjer smo prisotni največ časa, saj lahko tako lažje in 

manj intenzivno opazujemo otroka. Pomembno je tudi, da otroke opozorimo na zasebnost in 

deljenje informacij z drugimi. Pogovoriti se je treba tudi o tem, da vse informacije niso 

zanesljive, in jih usmeriti v iskanje drugih virov pridobivanja informacij (npr. knjige in 

znanstvene revije) (prav tam). 

 

3.2 Medijska vzgoja 

 

S pomočjo medijske vzgoje otroke seznanjamo in jih učimo sprejemati sporočila, ki jih 

pridobivamo iz tiska, radia, televizije in spleta. Medijska vzgoja otroke seznanja s tem, na 

kakšen način mediji ustvarjajo podobe, kako z njimi vplivajo na dana občinstva in kaj z 

mediji počnemo mi naslovniki: bralci, poslušalci in gledalci. »Pri medijski vzgoji gre za to, da 

mi mislimo medije in ne da mislijo oni namesto nas« (Košir in Ranfl, 1996, str. 28). Medijska 

pismenost pomeni, da smo do sporočila zmožni dostopati, ga analizirati, oceniti in ga naprej 

proizvesti v najrazličnejših sporočilnih oblikah (prav tam). 
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Medijsko izobraževanje omogoča, da se učenci in otroci pred vstopom v množična občila 

socialno zbližujejo in krepijo medsebojno komunikacijo. Prav tako se naučijo estetskega 

izražanja in oblikovanja stališč. Najpomembnejše pa je, da otroci kritično razmišljajo o 

ponujenih medijskih podobah, ki jih spodbudijo, da ustvarjalno vstopijo v množično 

komunikacijski prostor (prav tam). Da bi otroke lahko pravilno usmerjali v svetu, obdanem z 

raznovrstnimi mediji, da bi bili sami sposobni sprejemanja, oblikovanja, analiziranja in 

vrednotenja medijskih sporočil, je treba seznaniti tako vzgojitelje kot starše, učitelje in druge 

odrasle, ki sodelujejo pri vzgoji in izobraževanju otrok (Košir in Ranfl, 1996).  

 

Pod okriljem Unesca je leta 1976 nastala posebna delovna skupina strokovnjakov iz različnih 

držav, s pomočjo katere so izdelali model (a general curricural model) za množično medijsko 

vzgojo, da bi se otroci naučili kritično sprejemati množične medije. Pri medijski vzgoji je 

pomembna razvrstitev po nakladi. Ta pokaže, kaj beremo odrasli, in posledično tudi, kar bodo 

brali otroci. V okviru medijske vzgoje je po mnenju avtorjev nujno poučevati tudi ustvarjanje 

medijskih sporočil, da bodo otroci poznali medijsko abecedo in posledično naredili ustrezne 

izdelke. Prav zaradi medijske zasičenosti so začeli z medijsko vzgojo od vrtca dalje, in sicer 

so otroke začeli seznanjati o vsebini časopisov, radia, televizije in kasneje spleta. Medijsko 

izobraževanje oz. vzgajanje omogoča otrokom socialno zbliževanje z drugimi, krepitev 

medsebojne komunikacije, komunikacijo preko množičnih občil, estetsko izražanje in 

oblikovanje stališč. Vse to omogoča kritično razmišljanje o danih medijskih podobah in 

spodbuja ustvarjalen vstop v množično komunikacijski prostor (prav tam). Če so otroci 

izpostavljeni tako estetsko kot moralno kakovostnim vsebinam, bodo tudi sami bolj kritični. 

Zgled staršev, ki bodo otrokom znali ponuditi tudi glasbo, umetnost in klasično literaturo, bo 

zagotovo vplival na otrokovo odločitev in dvignil merila medijske potrošnje (prav tam).  
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II EMPIRIČNI DEL 

 

4 CILJI  

 

Cilj empirične raziskave je bil ugotoviti, kakšno mnenje in poglede imajo vzgojitelji in starši 

glede uporabe medijev v predšolskem obdobju, katerih medijev se odrasli najbolj pogosto 

poslužujejo doma in katerih v vrtcu ter kakšni so po mnenju vzgojiteljev in staršev pozitivni 

in negativni vidiki uporabe medijev. 

 

4.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Pomen izraza množični mediji nam pove, da so informacije, ki so pridobljene z mediji, 

namenjene širokemu krogu občinstva in so lahko dostopne za vse starosti ljudi. Tako tudi 

otroci od rojstva dalje sprejemajo različne informacije preko različnih množičnih medijev. 

Zato sem se v diplomskem delu osredinila na raziskavo mnenj vzgojiteljev in staršev o 

dostopnosti medijev pri predšolskih otrocih v domačem okolju in vrtcu. 

 

Različni avtorji in strokovnjaki področja vzgoje in izobraževanja se že nekaj časa sprašujejo o 

vplivu medijev na otroka. Kot sem že v teoretičnem delu omenila, avtorica Medved Cvikel (b. 

d.) meni, da v določenih razmerah otroci potrebujejo medije za ustvarjanje njihove 

perspektive. Tako je tudi mene zanimalo, do katerih medijev imajo otroci dostop v domačem 

okolju in katere medije uporabljajo v vrtcu, kjer otroci preživijo skoraj polovico svojega 

preostalega časa. V članku Tehnologija v zgodnjem otroštvu izvršna direktorica Fred Rogers 

centra Rita Catalano meni, da primerna uporaba tehnologije in interaktivna uporaba medijev 

predstavljata potencial za zgodnje učenje in razvoj otroka (Jackson, 2012). Prav zaradi vseh 

informacij, ki sem jih prejela preko literature in opažanj v vsakdanjem življenju, sem se 

odločila, da raziščem mnenja staršev in vzgojiteljev predšolskih otrok o trenutni uporabi 

medijev pri otrocih drugega starostnega obdobja (od tri do šest let). 
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4.2 Raziskovalna vprašanja 

 

Zastavila sem si naslednja raziskovalna vprašanja: 

R.1 : Katere medije uporabljajo strokovni delavci pri delu z otroki v drugem starostnem 

obdobju v vrtcu? 

R.2 : S katerimi mediji se srečujejo otroci doma? 

R.3 : Katere medije uporabljajo strokovni delavci za doseganje kurikularnih ciljev drugega 

starostnega obdobja? 

R.4 : Ali obstajajo razlike v mnenju staršev in strokovnih delavcev o pozitivnih in 

negativnih vidikih uporabe medijev pri otrocih drugega starostnega obdobja? 

 

4.3 Metodologija 

 

4.3.1 Raziskovalna metoda 

 

Za raziskovalno metodo sem uporabila deskriptivno kavzalno neeksperimentalno metodo 

pedagoškega raziskovanja. 

 

4.3.2 Opis instrumenta 

 

Podatke sem pridobila s pomočjo dveh anonimnih anketnih vprašalnikov. Pri starših 

(priloga 1) je anketni vprašalnik vseboval 7 vprašanj, od tega so bila 3 vprašanja zaprtega tipa, 

2 vprašanji sta vsebovali ordinalni merski lestvici, 2 vprašanji pa sta bili odprtega tipa. Pri 

vzgojiteljih predšolskih otrok (priloga 2) pa je anketni vprašalnik vseboval 8 vprašanj, od tega 

so bila 4 vprašanja zaprtega tipa, 2 vprašanji sta vsebovali ordinalni merski lestvici, 2 

vprašanji pa sta bili odprtega tipa. Predhodno sem se za izvedbo dogovorila z ravnateljico 

Vrtca Otona Župančiča in ravnateljico Vzgojno-varstvenega zavoda Radovljica. 

 

4.4 Raziskovalni vzorec 

 

Raziskovalni vzorec je bil neslučajnostni in namenski. 
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Anketne vprašalnike sem razdelila staršem in vzgojiteljem predšolskih otrok v ljubljanskem 

Vrtcu Otona Župančiča (enota Mehurček) ter Vzgojno-varstvenem zavodu Radovljica. V 

raziskovalni vzorec sem vključila 25 staršev in 25 vzgojiteljev predšolskih otrok ljubljanskega 

Vrtca Otona Župančiča ter 25 staršev in 25 vzgojiteljev predšolskih otrok Vzgojno-

varstvenega zavoda Radovljica. Strokovnim delavcem vrtca sem vprašalnike po predhodnem 

dogovoru z ravnateljicama obeh vrtcev razdelila osebno, vprašalnike za starše pa sem 

razdelila vzgojiteljicam otrok drugih starostnih skupin in jih prosila, da so le-te razdelile 

staršem. Anketiranje je potekalo anonimno. Starši so vprašalnik izpolnili doma in jih oddali 

vzgojiteljicam v za to namenjene škatle. Anketiranje sem izvajala v mesecu maju 2015, in 

sicer od 20. do 29. maja. Izpolnjene vprašalnike sem prevzela osebno. 

 

4.4.1 Podatki o anketirancih 

 

V anketiranje je bilo zajetih 100 oseb, in sicer 50 % strokovnih delavcev vrtca in 50 % staršev 

predšolskih otrok drugega starostnega obdobja. Izmed strokovnih delavcev vrtca je na 

vprašalnike odgovorilo 100 % žensk. Vprašalnik za strokovne delavce je izpolnilo 50 oseb; 

med njimi 20 % strokovnih delavcev, ki imajo do 5 let delovne dobe, 30 % strokovnih 

delavcev, ki imajo od 5 do 10 let delovne dobe, 20 % strokovnih delavcev, ki imajo od 10 do 

20 let delovne dobe, 10 % strokovnih delavcev, ki imajo od 20 do 30 let delovne dobe, in 

20 % strokovnih delavcev, ki imajo 30 let in več delovne dobe. Pri anketnih vprašalnikih za 

starše nisem spraševala po bolj opredeljenih podatkih.  

 

4.5 Obdelava podatkov 

 

Pri statistični obdelavi podatkov sem uporabljala programa Microsoft Word in Microsoft 

Excel. Za opisne spremenljivke sem uporabila frekvenčno porazdelitev absolutnih (f) in 

relativnih frekvenc (f %), ki sem jih prikazala v prilogah. Dobljene podatke sem uredila in 

predstavila z grafi ter jih opisno interpretirala. 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

5.1 Mnenja strokovnih delavcev vrtca in staršev predšolskih otrok o 

uporabi medijev v drugem starostnem obdobju v vrtcu 

 

V raziskavi me je zanimalo, s katere medije, po mnenju strokovnih delavcev in staršev, 

predšolski otroci največkrat uporabljajo v vrtcu 

 

 

Graf 1: Mnenja strokovnih delavcev o pogostosti uporabe medijev v vrtcu 

 

Iz grafičnega prikaza 1 lahko razberemo, da so strokovni delavci pri delu z otroki v drugem 

starostnem obdobju najpogosteje označili uporabo tradicionalnega medija radia in sodobnega 

medija računalnik. Radio v vrtcu uporablja več kot polovica anketiranih (62 %), prav tako 

tudi računalnik. Sledi uporaba tiska, ki ga v vrtcu pogosto uporablja malo manj kot polovica 

anketiranih (44 %). Uporaba televizije v vrtcu je po mnenju anketiranih strokovnih delavcev 

redka, pogosto jo uporablja le nekaj (12 %) anketiranih. Po mnenju anketirancev pa v vrtcu 

skoraj nikoli ne uporabljajo pametnih telefonov (58 %) in tabličnih računalnikov (64 %).  

 

V Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije (2000) so poudarili, da nam je komunikacijska 

tehnologija omogočila dostop do svetovnega znanja. Z vključevanjem interneta je omogočen 

dostop do velikega števila informacij in znanje se lahko širi brez časovnih in prostorskih ovir. 

Prav zato se tudi strokovni delavci vrtca vedno bolj poslužujejo uporabe računalnika, saj jim 

http://cobiss5.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=SEAL&mode=5&id=0646445697595096&PF=CB&term=%22Zveza%20bibliotekarskih%20dru%C5%A1tev%20Slovenije%22
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omogoča hitrejši dostop do želenih informacij in več različnih možnosti uporabe pri delu v 

vrtcu. 

 

Poleg mnenj strokovnih delavcev so me zanimala tudi mnenja staršev, in sicer sem pri prvem 

vprašanju spraševala, katere medije po njihovem mnenju uporabljajo strokovni delavci v 

vrtcu.  

 

 

Graf 2: Mnenja staršev o pogostosti uporabe medijev v vrtcu 

 

Iz grafičnega prikaza 2 lahko razberemo, da so starši najpogosteje označili uporabo 

tradicionalnih medijev radia in tiska ter sodobnega medija računalnika. Največ staršev (46 %) 

je označilo, da pogosto uporabljajo tisk, tretjina anketiranih (32 %) pa, da ga uporabljajo 

vedno. Pri uporabi radia je več kot polovica anketiranih (52 %) označila, da ga uporabljajo 

pogosto, manj kot petina (18 %) pa je označila, da ga uporabljajo vedno. Pri mediju televizija 

je več kot polovica staršev (52 %) označila, da jo uporabljajo redko. Le nekaj več kot petina 

(24 %) je menila, da jo uporabljajo pogosto. Največ staršev je mnenja, da računalnik 

uporabljajo pogosto, saj je tako označilo (32 %) anketiranih, in vedno, kar je označilo (14 %) 

anketiranih, medtem ko so preostali označili redko uporabo. Tako pri tabličnem računalniku 

kot pri pametnem telefonu je več kot polovica anketiranih (60 %) mnenja, da navedenih 

medijev nikoli ne uporabljajo, le 14 % anketiranih je označilo, da tablični računalnik 

uporabljajo pogosto ali vedno, 12 % anketiranih pa meni, da pametni telefon uporabljajo 

pogosto. Redki (10 %) so označili, da ga uporabljajo vedno.  
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Strokovni delavci vrtca so kot najpogostejšo uporabo medija pri delu v vrtcu označili uporabo 

radia, nato pa računalnika in tiska, medtem ko so starši na prvo mesto postavili najpogostejšo 

uporabo tiska in šele nato uporabo preostalih dveh navedenih medijev.  

 

V nadaljevanju me je zanimalo, katere medije uporabljajo v vrtcu pri posameznih 

vsakodnevnih dejavnostih. 

 

 

Graf 3: Uporaba medijev pri vsakodnevnih dejavnostih v vrtcu po mnenju strokovnih 

delavcev vrtca 

 

Kot je razvidno iz grafičnega prikaza 3, so anketirani strokovni delavci največkrat označili, da 

pri vsakodnevnih dejavnostih uporabljajo tradicionalna medija tisk in radio. Pri usmerjenih 

dejavnostih je tretjina anketiranih (30 %) označila uporabo tiska in radia, slaba četrtina (24 %) 

tudi računalnik.  

 

Pri prosti igri je slaba tretjina strokovnih delavcev (27 %) označila uporabo tiska, petina 

(20 %) uporabo radia, slaba petina (19 %) pa je označila, da medijev pri prosti igri ne 

uporabljajo. Računalnik uporabljajo le redki (12 %).  

 

Pred in med počitkom je več kot polovica anketiranih (57 %) označila uporabo radia in manj 

kot tretjina (29 %) tisk. Redki (10 %) uporabljajo računalnik.   
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Pri času pred odhodom domov je dobra tretjina anketiranih (37 %) označila uporabo tiska in 

(33 %) radia. Slaba četrtina anketiranih strokovnih delavcev (22 %) pa v času pred odhodom 

otrok domov ne uporablja nobenega medija.  

 

Pri seznanjanju otrok z mediji moramo upoštevati starost otrok in njihovo razvojno stopnjo. 

Zaradi različnih interesov otrok je pomembno, da upoštevamo vse posameznike in zajamemo 

različna področja, ki jih zanimajo, med ta pa spadajo tudi mediji. Otroke je treba spremljati in 

opazovati vse njihove reakcije na dejavnosti ter načrtovati otrokove nadaljnje izkušnje 

(Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999).  

 

 

Graf 4: Uporaba medijev pri vsakodnevnih dejavnostih v vrtcu po mnenju staršev 

 

Pri grafičnem prikazu 4 je razvidno, da je največ anketiranih staršev (35 %) pri vsakodnevnih 

dejavnostih v vrtcu označilo uporabo tiska. Nekaj več kot petina staršev (24 %) jih je 

označilo, da uporabljajo računalnik in radio. Le nekaj staršev (12 %) je označilo, da 

uporabljajo tudi televizijo.  

 

Pri prosti igri v vrtcu je tretjina anketiranih (31 %) označila, da v vrtcu uporabljajo tisk, ali pa, 

da v vrtcu ne uporabljajo nobenega medija. Nekaj več kot petina anketiranih (23 %) je 

označila, da uporabljajo tudi radio, zelo redki so označili uporabo računalnika, tabličnega 

računalnika ter pametnega telefona.  
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Pred in med počitkom je največ anketiranih (36 %) označilo, da v vrtcu uporabljajo radio. 

Nato sledi uporaba tiska, saj je tako označilo nekaj več kot tretjina anketiranih (31 %). Redki 

so označili, da uporabljajo tudi preostale medije ali nobenega. 

 

Pri času pred odhodom otrok domov je največ staršev (37 %) označilo, da ne uporabljajo 

nobenega medija, nekaj manj kot tretjina (28 %) pa je označila, da uporabljajo tisk. Skoraj 

petina (19 %) jih je označila, da uporabljajo radio. Redki so označili uporabo preostalih 

navedenih medijev.  

 

Tako strokovni delavci vrtca kot starši so pri vsakodnevnih dejavnostih v vrtcu označili 

uporabo tiska, radia in računalnika. Prav tako obe anketirani skupini
5
 menita, da pri prosti igri 

v vrtcu največkrat uporabljajo tisk, radio ali pa ne uporabljajo nobenega medija. Pred in med 

počitkom sta anketirani skupni prav tako mnenja, da v največji meri uporabljajo radio in tisk. 

Pri času pred odhodom domov pa se pojavi razlika, saj strokovni delavci vrtca poudarijo 

uporabo tiska in radia, medtem ko starši menijo, da največkrat v tem času ne uporabljajo 

nobenega medija ali pa uporabljajo zgoraj že navedena medija. 

 

Zanimalo me je tudi, katere medije uporabljajo pri posameznih področjih kurikuluma. 

 

 

Graf 5: Mnenje strokovnih delavcev o uporabi medijev pri področjih kurikuluma 

 

                                                 
5
 Strokovni delavci vrtca in starši.  
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Iz grafičnega prikaza 5 lahko razberemo, da je pri področju GIBANJE večina strokovnih 

delavcev (48 %) označila uporabo radia. Skoraj tretjina anketiranih (27 %) je označila tudi 

uporabo računalnika, približno petina anketiranih (18 %) pa uporablja tudi tisk.  

 

Pri področju JEZIK je večina anketiranih (39 %) označila uporabo tiska. Nekaj več kot 

tretjina (31 %) uporablja radio in petina (20 %) računalnik.  

 

Pri področju UMETNOST je tretjina anketiranih (31 %) označila uporabo tiska. Skoraj 

tretjina strokovnih delavcev (27 %) je označila radio, malo več kot četrtina strokovnih 

delavcev (26 %) pa uporablja tudi računalnik.  

 

Pri področju DRUŽBA je največ anketiranih (38 %) označilo uporabo tiska, skoraj tretjina 

(28 %) pa uporablja računalnik. Približno petina (17 %) je označila, da uporablja tudi radio in 

le redki (14 %) televizijo.  

 

Pri področju NARAVA je največ anketiranih (37 %) označilo uporabo tiska, nekaj več kot 

tretjina (31 %) jih uporablja računalnik, le redki (15 %) pa radio in televizijo. 

 

Pri področju MATEMATIKA je več kot polovica strokovnih delavcev (51 %) označila 

uporabo tiska, tretjina (30 %) pa jih uporablja računalnik. Poudariti je treba, da kar 11 % 

anketiranih pri področju matematike uporablja radio.  

 

 

Graf 6: Mnenje staršev o uporabi medijev pri področjih kurikuluma v vrtcu 
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Kot je razvidno iz grafičnega prikaza 6, je največ staršev (43 %) pri področju GIBANJE 

označilo, da strokovni delavci vrtca uporabljajo radio, nekaj več kot petina anketiranih (22 %) 

pa, da uporabljajo tisk in računalnik. Redki (12 %) so označili uporabo televizije in še redkeje 

preostala sodobna medija tablični računalnik in pametni telefon.  

 

Pri področju JEZIK je nekaj več kot tretjina anketiranih staršev (33 %) označila, da strokovni 

delavci uporabljajo tisk in radio. Nekaj manj kot petina anketiranih (18 %) je označila, da 

uporabljajo tudi televizijo in računalnik. Zelo redki so označili uporabo pametnega telefona in 

tabličnega računalnika.  

 

Pri področju UMETNOST je največ anketiranih (28 %) označilo, da strokovni delavci 

uporabljajo tisk, in nekaj manj (26 %), da uporabljajo tudi radio in računalnik. Manj kot 

petina anketiranih (16 %) je označila tudi uporabo televizije, medtem ko so redki označili 

uporabo drugih navedenih medijev.  

 

Pri področju DRUŽBA je največ anketiranih (34 %) označilo, da strokovni delavci 

uporabljajo tisk. Skoraj četrtina (24 %) jih je označila, da uporabljajo tudi televizijo, in nekaj 

več kot petina (21 %), da uporabljajo računalnik. Le 11 % jih je označilo, da uporabljajo 

radio, le redki pa, da uporabljajo druge navedene medije.  

 

Pri področju NARAVA je največ staršev (36 %) označilo, da uporabljajo tisk, nekaj manj kot 

tretjina (29 %) pa, da uporabljajo tudi računalnik. Nekaj (16 %) anketiranih je označilo, da 

strokovni delavci pri danem področju uporabljajo tudi televizijo, redki pa so označili uporabo 

preostalih navedenih medijev.  

 

Pri področju MATEMATIKA je največ staršev (44 %) označilo, da v vrtcu uporabljajo tisk, 

nekaj več kot tretjina anketiranih (36 %) pa je označila, da uporabljajo tudi računalnik. Redki 

(11 %) menijo, da uporabljajo tudi tablični računalnik.  

 

Po mnenju strokovnih delavcev in staršev, v vrtcu pri vseh področjih kurikuluma najpogosteje 

uporabljajo medija tisk in računalnik. Strokovni delavci vrtca pa so poleg teh dveh medijev 

pogosto  označili tudi uporabo radia, 
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5.2 Mnenje strokovnih delavcev in staršev predšolskih otrok o 

seznanjanju z mediji doma ter o pozitivnih in negativnih vidikih 

uporabe medijev 

 

V raziskavi me je zanimalo, s katerimi mediji se, po mnenju strokovnih delavcev in staršev, 

predšolski otroci največkrat srečujejo doma. 

 

 

Graf 7: Mnenje strokovnih delavcev vrtca o seznanjanju otrok z naštetimi mediji v 

domačem okolju 

 

Kot lahko razberemo iz grafičnega prikaza 7, je več kot polovica anketiranih (66 %) označila, 

da otroci v domačem okolju najpogosteje uporabljajo televizijo, več kot tretjina anketiranih 

(34 %) pa, da jo uporabljajo pogosto. Polovica anketiranih strokovnih delavcev je označila, da 

računalnik uporabljajo vedno, druga polovica pa ga uporablja pogosto. Skoraj polovica 

anketiranih strokovnih delavcev (44 %) je označila, da tablični računalnik v domačem okolju 

uporabljajo pogosto, in dobra tretjina (36 %), da ga uporabljajo vedno. Enako velja pri 

uporabi telefona.  

 

Zanimivo je, da so strokovni delavci vrtca na zadnji mesti postavili uporabo tradicionalnih 

medijev tiska in radia, saj je tretjina anketiranih (34 %) označila, da tisk uporabljajo pogosto, 

le petina anketiranih (20 %) pa, da ga uporabljajo vedno. Pri radiu je skoraj polovica 
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anketiranih (42 %) označila, da ga uporabljajo pogosto, le petina pa, da ga uporabljajo vedno. 

Iz pridobljenih podatkov je razvidno, da prevladuje uporaba sodobnih medijev. 

 

Avtor Hribar (2007) meni, da so v današnjih časih mobilne naprave, ki jih delimo na prenosne 

računalnike, tablične računalnike, t. i. pametne telefone in drugo, zelo razvite in dostopne. 

Skoraj v vsakem domu je večina navedenih naprav prisotna in zato je tudi uporaba sodobnih 

medijev bolj pogosta kot včasih.  

 

 

Graf 8: Mnenje staršev o seznanjanju otrok z naštetimi mediji v domačem okolju 

 

Kot je razvidno iz grafičnega prikaza 8, tudi starši menijo, da so otroci v domačem okolju 

najbolj seznanjeni s televizijo, saj je polovica anketiranih označila, da televizijo uporabljajo 

pogosto, in več kot tretjina (36 %), da jo uporabljajo vedno. Nato sledi uporaba tiska, saj je 

večina anketiranih (48 %) označila, da se z navedenim medijem seznanjajo pogosto, slaba 

tretjina (26 %) pa, da se z njim srečujejo vedno. Pri uporabi računalnika je največ staršev (46 

%) označilo pogosto uporabo, in nekaj več kot petina (22 %), da ga uporabljajo vedno. Pri 

mediju radio je največ anketiranih (44 %) označilo, da ga uporabljajo pogosto, in petina (20 

%), da ga uporabljajo vedno. Pri tabličnem računalniku so mnenja deljena, saj je nekaj več kot 

tretjina anketiranih staršev (34 %) označila, da se s tabličnim računalnikom seznanjajo 

pogosto. Prav toliko jih je označilo, da se z navedenim medijem nikoli ne seznanjajo ali pa se 

seznanjajo redko. Zanimiv podatek je, da je nekaj več kot tretjina anketiranih staršev (34 %) 

označila, da se otroci seznanjajo z uporabo pametnega telefona pogosto, nekaj (10 %) pa jih je 
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označilo, da se vedno seznanjajo z njim, medtem ko so ostali (32 %) označili prav to, da se s 

pametnim telefonom seznanjajo redko ali nikoli.  

 

Tako strokovni delavci vrtca kot starši so mnenja, da otroci v domačem okolju najpogosteje 

uporabljajo televizijo. Medtem ko so strokovni delavci vrtca za navedenim medijem postavili 

pogosto uporabo računalnika in drugih sodobnih medijev ter na zadnji mesti postavili uporabo 

tradicionalnih medijev tiska in radia, pa so starši dali večji poudarek na tradicionalna medija 

in manjši na sodobne medije. 

 

Zanimalo me je tudi, pri katerih dejavnostih v domačem okolju uporabljajo medije. 

 

 

Graf 9: Mnenje strokovnih delavcev o uporabi medijev pri naštetih dejavnostih v 

domačem okolju 

 

Uporabo medijev v domačem okolju sem razdelila na štiri časovne možnosti, in sicer na 

uporabo pred odhodom v vrtec, ob prihodu domov, pri popoldanskem počitku in pred 

spanjem. Zanimala pa me je tudi uporaba medijev pri spoznavanju in razlagi novih pojmov, ki 

pa je neodvisna od časa, v katerem je podana razlaga. Osredotočila sem se na delovni teden, 

ko so otroci čez dan v vrtcu. 

 

Avtorica Anita Mikulič (2013) je v članku Zakaj bi bili otroci žrtve medijev zapisala, da 

morajo otroci v današnji družbi množičnih medijev čim prej postati kritični gledalci in 
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uporabniki medijev, kar pa lahko odrasli dosežemo s pogovorom in z vzgojo za medije. Pri 

tem je opozorila, da ni pomembno, koliko časa in kdaj otroci spremljajo medije, temveč kako 

jih usmerimo pri spremljanju le-teh in jim pokažemo, kako se kritično spremlja medijske 

vsebine.  

 

Iz grafičnega prikaza 9 lahko razberemo podatke o dejavnostih v domačem okolju. Pred 

odhodom v vrtec je tretjina anketiranih strokovnih delavcev (31 %) označila, da v domačem 

okolju uporabljajo televizijo, četrtina anketiranih (25 %) pa, da uporabljajo radio. Manj kot 

petina anketiranih (19 %) je označila, da uporabljajo tudi pametni telefon in računalnik. Ostali 

uporabljajo tisk ali se medija sploh ne poslužujejo.  

 

Ob prihodu domov je tretjina anketiranih (29 %) označila, da uporabljajo televizijo, četrtina 

(25 %) pa, da uporabljajo tudi računalnik. Manj kot petina strokovnih delavcev (17 %) je 

označila, da uporabljajo tudi pametni telefon, radio in tisk. Zanimivo je, da nihče od 

anketiranih ni označil, da ne uporabljajo nobenega medija. 

 

Pri popoldanskem počitku je manj kot tretjina anketiranih (29 %) označila, da v domačem 

okolju uporabljajo televizijo, nekaj več kot petina (21 %) pa, da uporabljajo radio in 

računalnik. Približno desetina anketiranih meni, da uporabljajo tudi tisk in pametni telefon ali 

pa medijev sploh ne uporabljajo.  

 

Pri spoznavanju in razlagi je skoraj polovica anketiranih (40 %) označila, da uporabljajo 

računalnik. Petina strokovnih delavcev (20 %) je označila, da uporabljajo tudi tisk, nekaj manj 

kot petina (17 %) pa, da uporabljajo pametni telefon in televizijo. Zanemarljiv delež 

anketiranih (3 %) meni, da uporabljajo tudi radio ali nobenega medija.  

 

Pred spanjem je tretjina strokovnih delavcev (30 %) označila, da uporabljajo radio, manj kot 

tretjina (28 %) pa, da se poslužujejo uporabe tiska. Petina anketiranih (22 %) je označila, da 

uporabljajo televizijo, 15 % anketiranih pa računalnik. Uporabe pametnega telefona skoraj 

niso označili.  
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Graf 10: Mnenje staršev o uporabi medijev pri naštetih dejavnostih v domačem okolju 

 

Iz grafičnega prikaza 10 je razvidno, da je največ anketiranih staršev (33 %) označilo, da se 

pred odhodom v vrtec otroci seznanjajo s televizijo. Slaba četrtina anketiranih (22 %) je 

označila, da ne uporablja nobenega medija, manj kot petina (15 %) pa, da uporablja radio. Le 

nekaj anketiranih (11 %) je označilo, da uporabljajo tudi tisk in računalnik, preostala medija, 

pametni telefon in tablični računalnik, pa redkokdo uporablja.  

 

Ob prihodu domov je največ anketiranih (40 %) označilo, da v tem času otroci spremljajo 

televizijo. Nekaj več kot petina (21 %) jih je označila, da v tem času uporabljajo tudi 

računalnik. Nekaj anketiranih (12 %) je označilo, da je otrokom v tem času omogočena tudi 

uporaba pametnega telefona. Šele za tem sledi tudi uporaba tiska in radia. Le peščica (4 %) 

staršev je označila, da ne uporabljajo nobenega medija. 

 

Pri popoldanskem počitku otrok je četrtina anketiranih staršev (25 %) označila, da otroci 

spremljajo televizijo in tisk. Skoraj petina anketiranih (19 %) je označila, da ne uporablja 

nobenega medija, medtem ko jih je manj kot petina (16 %) označila, da spremljajo tudi radio. 

Le nekaj (9 %) jih je označilo, da uporabljajo tudi računalnik, medtem ko so se za preostale 

navedene medije opredelili zelo redki.  

 

Pri spoznavanju in razlagi je največ staršev (34 %) označilo, da se najbolj poslužujejo 

računalnika, nekaj manj (29 %) pa, da uporabljajo tisk. Nekaj staršev (16 %) je označilo 
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uporabo pametnega telefona pred spremljanjem televizije. Zelo redki uporabljajo tablični 

računalnik ali ne uporabljajo nobenega medija.  

 

Pred spanjem je največ staršev (39 %) označilo uporabo tiska. Dobra četrtina (26 %) jih je 

označila spremljanje televizije in manj kot petina (18 %) spremljanje radia. Le nekaj (7 %) jih 

je označilo uporabo računalnika ali nobenega medija, zelo redki pa uporabo pametnega 

telefona.  

 

Pri zgoraj naštetih dejavnostih v domačem okolju so tako strokovni delavci vrtca kot starši 

mnenja, da otroci v času pred odhodom v vrtec, ob prihodu domov in pri popoldanskem 

počitku največkrat spremljajo televizijo. Strokovni delavci vrtca so mnenja, da se pri vseh 

zgoraj navedenih dejavnostih v domačem okolju uporabljata tudi računalnik in radio. Starši 

prav tako menijo, da uporabljajo radio ali pa ne uporabljajo nobenega medija. Zanimivo je, da 

je nekaj staršev pri času ob prihodu domov označilo tudi uporabo pametnega telefona. Razlike 

se pojavijo pri času pred spanjem, saj so strokovni delavci vrtca mnenja, da v domačem 

okolju v navedenem času uporabljajo radio, tisk in šele nato televizijo, medtem ko so starši na 

prvo mesto postavili uporabo tiska in takoj za njim uporabo televizije.  

 

Pri vprašanju odprtega tipa, ki je spraševalo o pozitivnih vidikih uporabe medijev, so 

strokovni delavci vrtca v večini napisali, da se s pomočjo medijev hitro pridobi veliko 

različnih informacij. Kot pozitiven učinek medijev so poudarili tudi nazorni prikaz. Prav tako 

jih veliko meni, da je manjša uporaba medijev koristna za otroke in da uporaba medijev 

vpliva na razgledanost otrok. Pri uporabi medija tisk so poudarili, da otroci lahko pridobijo 

veliko besednega zaklada in da preko medijev poteka lažje spoznavanje s tujimi jeziki. 

Poudarili so tudi, da mediji otroke pripravijo na nadaljnje šolanje. Tudi starši so,tako kot 

strokovni delavci vrtca, največkrat napisali, da med te spadajo hitro pridobljene informacije in 

število le-teh. Zapisali so tudi, da mediji vplivajo na večjo razgledanost otrok, saj jim lahko 

bolj nazorno prikažejo in razložijo različne pojme. S pomočjo medijev otroci lahko tudi boljše 

spoznajo svet, naravo in okolje. Tako kot strokovni delavci vrtca so poudarili tudi večji 

besedni zaklad. Prav tako so navedli, da se s pomočjo medijev otroci lažje učijo tujega jezika. 

Pozitivno se jim zdi tudi to, da se otroci naučijo uporabljati tehnologijo, in menijo, da otrok 

razvija spretnosti in spomin. Mediji po njihovem mnenju spodbujajo tudi domišljijo in 

ustvarjalnost ter nudijo dodatne možnosti učenja in idej. Predstavljajo tudi popestritev 

dejavnosti in omogočajo dostop do poučnih iger, risank in dokumentarcev. Kot sem že v 
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teoretičnem delu omenila, pod pozitivne učinke spada široka paleta vzgojnih vsebin. Avtorica 

B. Medved Cvikel (b. d.) meni, da mediji otrokom predstavljajo popestritev in koristen učni 

pripomoček zaradi nižje koncentracije, ki jo imajo otroci v tem obdobju. (prav tam). 

 

Nato so me zanimali tudi negativni vidiki uporabe medijev. Največ strokovnih delavcev obeh 

vrtcev je napisalo, da je negativni učinek medijev zasvojenost in da mediji povzročajo 

odtujenost od vrstnikov in odraslih. Menijo, da neprimerne vsebine pripeljejo do 

neprimernega vedenja otrok. Prav tako so poudarili problematiko debelosti in premalo gibanja 

v naravi. Nekateri so mnenja, da otroci slabše logično razmišljajo in da postanejo nervozni in 

nasilni.  Starši so največkrat navedli, da uporaba medijev povzroča, da se otroci premalo 

gibljejo v naravi. Tako kot strokovni delavci so mnenja, da so otroci lahko zasvojeni z mediji, 

kar povzroča izoliranost, težko navezovanje stikov z ostalimi in izgubo stika z realnostjo. Prav 

tako so mnenja, da nenadzorovana uporaba lahko pripelje do nočnih mor in stresnega 

razpoloženja. Starši menijo, da otroci vidijo preveč nasilja in s tem postajajo agresivni. 

 

Avtorja Košir in Ranfl sta že leta 1996 navedla, da se vedno pogosteje izmikamo človeškim 

odnosom in pomanjkanje nadomeščamo z brskanjem po spletu, gledanjem televizije, igranjem 

igric, gledanjem raznih serij itd. (prav tam). Tudi strokovni delavci vrtca so v največji meri 

mnenja, da se pojavlja odtujenost od vrstnikov in odraslih.  

 

5.3 Uporaba medijev za doseganje kurikularnih ciljev drugega 

starostnega obdobja 

 

Praktična izpeljava kurikularnih ciljev, t. i. izvedbenega kurikuluma, lahko s svojo 

življenjskostjo, aktualnostjo in vpetostjo v socialni kontekst pomembno prispeva k 

razumevanju predšolske vzgoje v vrtcu in k povezavi z družino, lokalno skupnostjo in 

drugimi ustanovami (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999). Tako je treba 

tudi medije povezovati z vsemi danimi področji kurikuluma in jih na smiselni način 

uporabljati in udejstvovati v praksi, zato sem strokovnim delavcem vrtca postavila tudi 

vprašanja o uporabi medijev pri doseganju kurikularnih ciljev na področju gibanja, jezika, 

umetnosti, družbe, narave in matematike. Pri vsakem področju sem izbrala tri cilje, pri katerih 

bi bila možna uporaba medijev. Zanimalo me je, katere medije največkrat uporabljajo oz. 

kako široko strokovni delavci vrtca razmišljajo glede uporabe medijev.  
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Graf 11: Uporaba medijev pri doseganju kurikularnih ciljev na področju GIBANJE 

 

Legenda (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999): 

Cilj 1: Spoznavanje različnih športnih orodij in pripomočkov, njihovo poimenovanje in uporaba. 

Cilj 2: Spoznavanje zimskih dejavnosti. 

Cilj 3: Spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti.  

 

Pri prvem cilju s področja gibanje »spoznavanje različnih športnih orodij in pripomočkov, 

njihovega poimenovanja in uporabe« (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999) 

je nekaj več kot tretjina anketiranih (32 %) označila, da ne uporabljajo nobenega medija, manj 

kot tretjina (28 %) pa se poslužuje uporabe računalnika in tiska. Radio, televizijo, tablični 

računalnik in pametni telefon uporabljajo le redki.  

 

Pri drugem cilju s področja gibanje »spoznavanje zimskih dejavnosti« (Kurikulum za vrtce: 

predšolska vzgoja v vrtcih, 1999) pa je več kot tretjina anketiranih (36 %) označila, da 

uporabljajo računalnik in tisk. Nekaj manj (13 %) jih uporablja televizijo. Redki pa 

uporabljajo radio, tablični računalnik in pametni telefon ali pa medija ne uporabljajo. 

 

Pri tretjem cilju s področja gibanje »spoznavanje elementarnih iger ter športnih zvrsti« 

(Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999) je tretjina anketiranih (30 %) označila, 

da ne uporablja nobenega medija, manj kot tretjina (28 %) jih uporablja računalnik, slaba 

četrtina (24 %) pa tisk. 10 % ali manj jih uporablja radio, televizijo, tablični računalnik in 

pametni telefon.  
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Iz podatkov lahko razberemo, da pri prvem in zadnjem cilju področja gibanje, strokovni 

delavci večinoma ne uporabljajo nobenega medija, medtem ko pri vseh treh ciljih največkrat 

uporabljajo računalnik in tisk.  

 

 

Graf 12: Uporaba medijev pri doseganju kurikularnih ciljev s področja JEZIK 

 

Legenda (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999): 

Cilj 1: Razvijanje predbralnih in predpisalnih sposobnosti in spretnosti. 

Cilj 2: Razvijanje sposobnosti rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri oblikovanju predpojmovnih struktur pri 

medsebojnih odnosih. 

Cilj 3: Prepoznavanje, uživanje in zabavanje v nesmiselnih zgodbah, rimah, različnih glasovnih in besednih igrah 

in šalah ter pri tem doživljanje zvočnosti in ritma.  

 

Pri prvem cilju s področja jezik »razvijanje predbralnih in predpisalnih sposobnosti in 

spretnosti« (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999) večina anketiranih (48 %) 

uporablja tisk. Petina strokovnih delavcev uporablja računalnik, nekaj manj pa radio. 

Zanimivo je, da so označili pri področju jezika tudi uporabo pametnega telefona. Ostale 

medije uporabljajo zelo redko.  

 

Kot pri prvem cilju je tudi pri drugem cilju s področja jezik »razvijanje sposobnosti rabe 

jezika v povezavi z mišljenjem pri oblikovanju predpojmovnih struktur pri medsebojnih 

odnosih« (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999) večina označila (48 %) 
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uporabo tiska. Skoraj četrtina anketiranih (24 %) je označila uporabo računalnika in manj kot 

petina (17 %) radia. 

 

Uporabo pametnega telefona, tabličnega računalnika, televizije ali nobenega medija so 

označili le redki. 

 

Pri tretjem cilju s področja jezik »prepoznavanje, uživanje in zabavanje v nesmiselnih 

zgodbah, rimah, različnih glasovnih in besednih igrah in šalah ter pri tem doživljanje 

zvočnosti in ritma« (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999) večina strokovnih 

delavcev (44 %) uporablja tisk. Petina je označila uporabo računalnika, nekaj manj (15 %) pa 

uporabo radia. Redki so označili uporabo pametnega telefona, televizije, pametnega 

računalnika ali pa nobenega medija.  

 

Pri vseh treh ciljih so strokovni delavci vrtca mnenja, da najpogosteje uporabljajo tisk, 

računalnik in radio.  

 

 

Graf 13: Uporaba medijev pri doseganju kurikularnih ciljev s področja UMETNOST 

 

Legenda (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999): 

Cilj 1: Razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v različnih umetniških jezikih, plesnem, dramskem, 

likovnem, glasbenem, filmskem idr. 

Cilj 2: Uporabljanje in razvijanje spretnosti ter spoznavanje, raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi 

sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, instrumenti, tehnikami in tehnologijami). 

Cilj 3: Doživljanje in spoznavanje komunikacije z in o likovnih, glasbenih, plesnih, dramskih, filmskih, 

televizijskih delih.  
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Pri prvem cilju s področja umetnost »razvijanje sposobnosti izražanja istih doživetij v 

različnih umetniških jezikih, plesnem, dramskem, likovnem, glasbenem, filmskem idr.« 

(Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999) je tretjina anketiranih (31 %) označila 

uporabo radia in računalnika, petina pa uporabo tiska. Redki so označili tudi uporabo 

televizije ali pa medija sploh ne uporabljajo.  

 

Pri drugem cilju s področja umetnosti »uporabljanje in razvijanje spretnosti ter spoznavanje, 

raziskovanje, eksperimentiranje z umetniškimi sredstvi (telesom, glasom, materiali, predmeti, 

instrumenti, tehnikami in tehnologijami)« (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 

1999) je slaba tretjina anketiranih (29 %) označila uporabo računalnika, nekaj manj pa 

uporabo radia. Skoraj petina anketiranih (18 %) je označila uporabo tiska ali pa medija ne 

uporabljajo. Redki so označili uporabo drugih navedenih medijev.  

 

Pri tretjem cilju s področja umetnost »doživljanje in spoznavanje komunikacije z in o 

likovnih, glasbenih, plesnih, dramskih, filmskih, televizijskih delih« (Kurikulum za vrtce: 

predšolska vzgoja v vrtcih, 1999) je nekaj manj kot tretjina anketiranih (27 %) označila 

uporabo računalnika, tiska in radia. Manj kot petina (14 %) jih je označila tudi uporabo 

televizije.  

 

Pri vseh treh izpostavljenih ciljih s področja umetnost izstopa uporaba računalnika, radia in 

tiska, medtem ko so redki označili uporabo drugih medijev. 
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Graf 14: Uporaba medijev pri doseganju kurikularnih ciljev s področja DRUŽBA 

 

Legenda (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999): 

Cilj 1: Seznanjanje z različnimi načini komuniciranja in prenosa informacij (pošta, telefon, radio, televizija itd.) 

ter komuniciranje s pomočjo računalnika. 

Cilj 2: Postopno seznanjanje s širšo družbo in kulturo. 

Cilj 3: Možnost kritičnega vrednotenja komercialnih vplivov, modnih trendov itd. in seznanjanje z možnostmi 

kritičnega vedenja.  

 

Pri prvem cilju s področja družba »seznanjanje z različnimi načini komuniciranja in prenosa 

informacij (pošta, telefon, radio, televizija itd.) ter komuniciranje s pomočjo računalnika« 

(Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999) je tretjina anketiranih (31 %) označila 

uporabo računalnika in tiska, manj kot petina anketiranih (16 %) pa uporabo radia in 

televizije. Uporaba ostalih medijev je zelo redka. 

 

Pri drugem cilju s področja družba »postopno seznanjanje s širšo družbo in kulturo« 

(Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999) je prav tako tretjina anketiranih (33 %) 

označila uporabo tiska in računalnika. Petina (21 %) je označila uporabo radia, nekaj manj pa 

jih je označilo uporabo televizije.  

 

Pri tretjem cilju s področja družba »možnost kritičnega vrednotenja komercialnih vplivov, 

modnih trendov itd. in seznanjanje z možnostmi kritičnega vedenja« (Kurikulum za vrtce: 

predšolska vzgoja v vrtcih, 1999) je večina anketiranih (40 %) označila medij računalnik, 
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nekaj manj kot petina (17 %) uporabo tiska ali pa, da medija ne uporabljajo. Le 12 % jih je 

označilo tudi uporabo televizije, medtem ko je raziskava pokazala, da ostale medije nekateri 

zelo redko uporabljajo.  

 

Pri vseh treh ciljih so strokovni delavci vrtca poudarili uporabo računalnika, tiska in radia. 

 

 

Graf 15: Uporaba medijev pri doseganju kurikularnih ciljev s področja NARAVA 

 

Legenda (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999): 

Cilj 1: Pridobivanje izkušenj, kako sam in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispeva k 

varovanju in ohranjanju naravnega okolja. 

Cilj 2: Starosti ustrezno oblikovanje predstave o planetu Zemlja. 

Cilj 3: Razvijanje predstave o nastajanju odpadkov in pomenu ter možnostih predelave. 

 

Pri vseh treh ciljih s področja narava lahko razberemo, da so strokovni delavci vrtca mnenja, 

da najpogosteje uporabljajo računalnik in tisk.  

 

Pri prvem cilju s področja narava »pridobivanje izkušenj, kako sam in drugi ljudje vplivajo na 

naravo in kako lahko dejavno prispeva k varovanju in ohranjanju naravnega okolja« 

(Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999) je največ anketiranih (37 %) označilo 

uporabo računalnika, nekaj več kot tretjina anketiranih (32 %) pa je označila uporabo tiska. 

Manj kot petina anketiranih (15 %) je označila tudi uporabo televizije, le 7 % anketiranih pa 

radio, medtem ko preostalih medijev skoraj niso označili.  
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Pri drugem cilju s področja narava »starosti ustrezno oblikovanje predstave o planetu Zemlja« 

(Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999) je največ anketiranih (36 %) označilo 

uporabo računalnika in tiska. Prav tako kot pri prvem cilju je manj kot petina anketiranih (15 

%) označila uporabo televizije, ter le 7 % radio.  

 

Pri tretjem cilju s področja narava »razvijanje predstave o nastajanju odpadkov in pomenu ter 

možnostih predelave« (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999) je največ 

anketiranih (40 %) označilo uporabo tiska in računalnika. Le 10 % jih je označilo tudi 

uporabo televizije, medtem ko preostalih medijev niso označevali.  

 

 

Graf 16: Uporaba medijev pri doseganju kurikularnih ciljev s področja 

MATEMATIKA 

 

Legenda (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999): 

Cilj 1: Poimenovanje posamičnih predmetov postopno preide na štetje in razlikovanje med številom in 

števnikom. 

Cilj 2: Razvijanje miselnih operacij, ki so osnova za seštevanje in odštevanje. 

Cilj 3: Raba simbolov, simbolno zapisovanje dogodkov in opisovanje stanja.  

 

Pri prvem cilju s področja matematike »poimenovanje posamičnih predmetov postopno preide 

na štetje in razlikovanje med številom in števnikom« (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja 

v vrtcih, 1999) je največ anketiranih (39 %) označilo uporabo tiska in nekaj več kot tretjina 

anketiranih (34 %) uporabo računalnika. 10 % anketiranih ne uporablja nobenega medija. 

Preostale medije uporabljajo redko.  
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Pri drugem cilju s področja matematike »razvijanje miselnih operacij, ki so osnova za 

seštevanje in odštevanje« (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999) jih je največ 

(38 %) označilo uporabo računalnika in tiska. 11 % jih je označilo, da ne uporablja nobenega 

medija. Radio, tablični računalnik, televizijo in pametni telefon so označili redki.  

 

Pri tretjem cilju s področja matematike »raba simbolov, simbolno zapisovanje dogodkov in 

opisovanje stanja« (Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih, 1999) je največ 

anketiranih (43 %) označilo uporabo tiska, nekaj več kot tretjina anketiranih (32 %) uporabo 

računalnika, medtem ko ostale navedene medije uporabljajo redko.  

 

Tudi pri ciljih s področja matematika se razbere iz mnenj strokovnih delavcev vrtca, da 

prevladuje uporaba računalnika in tiska. Nekaj strokovnih delavcev je označilo, da ne 

uporabljajo nobenega medija, medtem ko redki uporabljajo ostale navedene medije.  
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6 SKLEP 

 

V teoretičnem delu sem opredelila tradicionalne medije, med katere spada televizija, radio in 

tisk, kot tudi sodobne medije, kot so računalnik, tablični računalnik in pametni telefon. Vsi 

navedeni mediji so množični in dostopni tako starejšim kot mlajšim prejemnikom sporočil, 

zato sem izpostavila, da so vplivi medijev na otroke lahko tako pozitivni kot negativni. 

Pozitiven vpliv medijev je moč vzpostaviti s krajšim in kvalitetnim časom, ki ga namenimo 

seznanjanju otrok z mediji. »Mediji lahko delujejo tudi družbeno koristno – propagiranje 

nenasilja, empatija, sodelovanje, strpnost do posameznikov drugih ras in narodnosti, 

spoštovanje do starejših ipd.« (Strasburger, 2009). Prav tako lahko delujejo tudi negativno, saj 

osebo lahko osamijo in ji prikazujejo napačne vzorce ravnanja. »Tako otroci kot odrasli se vse 

pogosteje odločajo za medijsko bližino in vlagajo vse manj časa ter napora za negovanje 

resničnih medčloveških vezi« (Košir in Ranfl, 1996, str. ). Raziskala sem tudi vpliv vsebin z 

nasiljem in ugotovila, da je nasilje pogosto prisotno že med samim dnevnim programom na 

televiziji in zato moramo biti odrasli toliko bolj pozorni na vsebino, ki jo otroci spremljajo 

preko različnih medijev. Kink (2009) je navedel, da so najbolj nevarni ponavljajoči se prizori 

nasilja, ki bi lahko postali način za reševanje konfliktov med interakcijami otrok. Pri tem je 

pomembna vloga odraslih, saj s pogovorom otroke usmerjajo in jim poudarijo, da z nasilnim 

vedenjem ne rešimo konfliktnih situacij (prav tam). Prav tako sem opredelila tudi uporabo 

medijev pri kurikularnih področjih in ugotovila, da nam mediji lahko omogočajo pestrejšo in 

raznovrstnejšo ponudbo in s tem bolj nazorni prikaz določenih pojmov, saj lahko z njihovo 

pomočjo vključimo skoraj vsa čutila, kot so, zvok, gibanje in slika.  

 

V empiričnem delu sem pridobila podatke o mnenjih vzgojiteljev predšolskih otrok in staršev 

glede uporabe medijev v drugem starostnem obdobju. Starši in strokovni delavci vrtca so 

mnenja, da se v vrtcu najpogosteje uporabljajo tradicionalna medija tisk in radio ter sodobni 

medij računalnik. Starši so še posebej poudarili pogosto rabo televizije, medtem ko strokovni 

delavci navedenemu mediju niso dali poudarka. Obe skupini se strinjata, da se preostali mediji 

uporabljajo zelo redko.  

 

Tudi pri uporabi medijev pri vsakodnevnih dejavnostih v vrtcu se mnenja strokovnih delavcev 

in staršev niso bistveno razlikovala, saj so tako eni kot drugi označili, da se najpogosteje 

uporabljata tisk in radio, pri usmerjenih dejavnostih pa tudi računalnik.  
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Uporaba medijev me je zanimala tudi pri posameznih področjih kurikuluma, kjer sem 

ugotovila, da pri vseh področjih kurikuluma strokovni delavci vrtca najpogosteje uporabljajo 

računalnik in tisk. Le pri področjih jezik, umetnost in družba poleg navedenih medijev 

uporabljajo tudi radio, medtem ko drugih medijev skoraj ne uporabljajo. Iz navedenih 

podatkov lahko sklepam, da se je v vrtcu obdržala uporaba tradicionalnih medijev, tiska in 

radia, v ospredje pa prihaja vedno bolj pogosta uporaba sodobnega medija računalnika, saj 

imajo vsi strokovni delavci v vrtcu omogočeno uporabo računalnika, ki ga potrebujejo za 

delo. 

 

Zanimalo pa me je tudi seznanjanje otrok z mediji v domačem okolju. Ugotovila sem, da so 

tako starši kot strokovni delavci na prvo mesto v domačem okolju postavili uporabo televizije. 

Tako strokovni delavci vrtca kot starši so v največji meri mnenja, da mediji predstavljajo hitro 

pridobljene informacije in nazorni prikaz ter omogočajo večji besedni zaklad in lažje učenje 

tujega jezika, kar vpliva na razgledanost otrok. Strokovni delavci vrtca so poudarili še, da je 

po njihovem mnenju manjša uporaba medijev za otroke koristna in vpliva na njihovo 

nadaljnje šolanje. Starši so poudarili še več pozitivnih učinkov, in sicer da otroci lahko bolje 

spoznajo naravo in svet, ki jih obdaja, se naučijo uporabljati tehnologijo ter urijo spretnosti in 

spomin. Prav tako so napisali, da mediji spodbujajo domišljijo in ustvarjalnost ter jim 

omogočajo dostop do poučnih iger, risank in dokumentarcev. Zapisano poudari tudi B. 

Medved Cvikel (b. d.) meni, da mediji omogočajo široko paleto vzgojnih sredstev. Otrokom 

omogočajo boljši kognitivni razvoj, prav tako pa avtorica meni, da so avdio in video 

pripomočki vedno pogosteje uporabljeni pri vzgojno-izobraževalnem procesu in otrokom 

predstavljajo popestritev (prav tam). Tudi Strasburger (2009) je navedel, da lahko medije 

uporabimo tudi kot nadgradnjo tradicionalnih učbenikov in načinov poučevanja ter da 

otrokom mediji lahko omogočajo zaznavanje z več čutili, npr. s poslušanjem zvoka, 

premikanjem slike itd. (prav tam). 

 

Zanimali so me tudi negativni vidiki uporabe medijev. Ugotovila sem, da so tako strokovni 

delavci vrtca kot starši mnenja, da otroci lahko postanejo zasvojeni in odtujeni od vrstnikov in 

odraslih, kar posledično povzroča izoliranost in težko navezovanje stika z ostalimi. Menijo, da 

nasilje pripelje do agresije in otroci postanejo nervozni. Strokovni delavci so poleg zgoraj 

navedenih negativnih učinkov mnenja, da otroci tudi slabše logično razmišljajo. Pojavlja se 

problematika debelosti. Starši so prav tako poleg zgoraj navedenih negativnih vplivov 

mnenja, da nenadzorovana uporaba lahko pripelje do stresnega razpoloženja in nočnih mor ter 
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izgube stika z realnostjo. Tudi avtorja Košir in Ranfl (1996) navedla, da se tako otroci kot 

odrasli vedno bolj izmikamo človeškim odnosom in le-te nadomeščamo z gledanjem 

televizije, igranjem igric itd. (prav tam). Prav tako je avtorica B. Medved Cvikel (b. d.) 

navedla napačno razumevanje nasilja predšolskih otrok, ločevanje fikcije od realnosti ter 

premalo gibanja (prav tam). Avtor Strasburger (2009) pa je opozoril tudi na negativna 

zdravstvena tveganja, med katerimi je navedel tudi debelost (prav tam). 

 

S pomočjo raziskave sem ugotovila, da v vrtcu prevladuje predvsem uporaba tiska, radia in 

računalnika, medtem ko je v domačem okolju najpogostejša uporaba televizije, uporaba 

tradicionalnih medijev tiska in radia pa vedno bolj upada. Prav tako se v domačem okolju 

vedno bolj povečuje uporaba sodobnih medijev, predvsem uporaba računalnika in pametnega 

telefona, tudi tabličnega računalnika. Tako starši kot strokovni delavci vrtca se sicer delno 

zavedajo, kakšni so lahko pozitivni in negativni učinki, ki jih prinesejo mediji, vendar menim, 

da bi bilo treba pripraviti predstavitev na dano tematiko, kjer bi se tako staršem in strokovnim 

delavcem vrtca predstavilo načine pravilne uporabe medijev in nasvete, v katerih primerih in 

na kakšen način se navedene medije lahko predstavi otrokom. 

 

V Kurikulumu za vrtce (1999)  je navedeno, da moramo pri seznanjanju otrok z mediji 

upoštevati starost otrok in njihovo razvojno stopnjo. Ter, da je zaradi različnih interesov otrok 

pomembno, da upoštevamo vse posameznike in zajamemo različna področja, ki jih zanimajo, 

med ta pa spadajo tudi mediji. Pri tem pa moramo upoštevati načelo horizontalne povezanosti, 

ki pomeni povezovanje otrokovega razvoja in učenja z različnimi dejavnostmi v vrtcu ter 

izbor vsebin in metod, ki upoštevajo specifičnost vsakega otroka (prav tam). Zato menim, da 

bi bilo potrebno otrokom druge starostne skupine, predstaviti tako tradicionalne, kot sodobne 

medije, ter jim omogočiti, da se z vsemi seznanijo in jih preizkusijo. Potrebno bi jim bilo 

pokazati  njihovi starosti primerne vsebine in primeren način uporabe, pri tem pa poudariti, 

kako pomembno je, da si čas uporabe medijev omejimo in ga namenimo tudi drugim 

dejavnostim.  

 

 

 

  



52 

7 LITERATURA IN VIRI 

 

 Božnar, J. (2004) Vpliv sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije na 

spremembe v vzgojno-izobraževalnem procesu. V Vzgoja in izobraževanje v 

informacijski družbi (1–4). Kranj: Ekonomska šola. Pridobljeno, 18.12.2014, s 

http://profesor.gess.si/marjana.pograjc/%C4%8Dlanki_VIVID/Arhiv2004/12Boznar.p

df  

 Briggs, A. in Burke, P. (2005). Socialna zgodovina medijev. od Gutenberga do 

interneta. Ljubljana: Založba Sophia. 

 Cencelj, K. (2008). Kako mediji vplivajo na oblikovanje osebnosti. Pridobljeno, 

25.1.2015, s 

http://www.solazazivljenje.si/aktualno/kako_mediji_vplivajo_na_oblikovanje_osebno

sti.html  

 Ericsson Mobility Report. (2014). Pridobljeno, 11.2.2015, s 

http://thenextweb.com/insider/ 

2014/11/18/2020-90-worlds-population-aged-6-will-mobile-phone-report/#  

 Erjavec, K. (2012). Mediji v življenju slovenskih otrok. Pridobljeno, 23.1.2015,  s 

file:///C:/Users/HP%20Anita/Downloads/URN-NBN-SI-doc-W5FKUCCF%20(3).pdf  

 Erjavec, K. in Volčič, Z. (1999). Odraščanje z mediji. Ljubljana: Zveza prijateljev 

mladine Slovenije. 

 Hribar, U. (2007). Razvoj mobilnih tehnologij. V Izbrani vidiki: tehnologija, 

marketing. Pridobljeno, 11.2.2015, s http://uploadi.www.ris.org/editor/1259623431 

Hribar%20Uros%20-%20Razvoj%20mobilnih%20tehnologij.pdf  

 Internet Users in the World. (b. d.). Pridobljeno, 11.2.2015, s 

http://churchm.ag/numbers-internet-use/ 

 Jackson, S. (2012). Technology in Early Childhood: Advice For Parents and 

Teachers. Pridobljeno, 21.7.2015, s http://spotlight.macfound.org/featured-

stories/entry/technology-in-early-childhood-advice-for-parents-and-teachers-from-a-

truste/  

 Kane, J. in Portin, P. (2008). Nasilje in tehnologija. Evropska komisija, GD za 

pravosodje, svobodo in varnost, program Daphne, Bruselj 2008. 

 Kink, S. (2009). Medijski vpliv na mlado občinstvo: nasilne medijske vsebine. 

Sodobna pedagogika, 60(2), 62–73. Pridobljeno, 10.6.2015, s 

http://profesor.gess.si/marjana.pograjc/%C4%8Dlanki_VIVID/Arhiv2004/12Boznar.pdf
http://profesor.gess.si/marjana.pograjc/%C4%8Dlanki_VIVID/Arhiv2004/12Boznar.pdf
http://www.solazazivljenje.si/aktualno/kako_mediji_vplivajo_na_oblikovanje_osebnosti.html
http://www.solazazivljenje.si/aktualno/kako_mediji_vplivajo_na_oblikovanje_osebnosti.html
http://thenextweb.com/insider/2014/11/18/2020-90-worlds-population-aged-6-will-mobile-phone-report/
http://thenextweb.com/insider/2014/11/18/2020-90-worlds-population-aged-6-will-mobile-phone-report/
file:///C:/Users/Uporabnik/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Downloads/URN-NBN-SI-doc-W5FKUCCF%20(3).pdf
http://uploadi.www.ris.org/editor/1259623431Hribar%20Uros%20-%20Razvoj%20mobilnih%20tehnologij.pdf
http://uploadi.www.ris.org/editor/1259623431Hribar%20Uros%20-%20Razvoj%20mobilnih%20tehnologij.pdf
http://spotlight.macfound.org/featured-stories/entry/technology-in-early-childhood-advice-for-parents-and-teachers-from-a-truste/
http://spotlight.macfound.org/featured-stories/entry/technology-in-early-childhood-advice-for-parents-and-teachers-from-a-truste/
http://spotlight.macfound.org/featured-stories/entry/technology-in-early-childhood-advice-for-parents-and-teachers-from-a-truste/


53 

http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-1SYXULPC/ca0f7c1b-c907-4aae-b81e-

54f9f653ba4c/PDF  

 Košir, M. in Ranfl, R. (1996). Vzgoja za medije: prvi slovenski učbenik za starše, 

vzgojitelje in učitelje. Ljubljana: DZS. 

 Kurikulum za vrtce: predšolska vzgoja v vrtcih. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za razvoj šolstva. 

 Luthar, B. (1992). Čas televizije. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče. 

 Mediji in otroška vzgoja. (2012). Pridobljeno, 25.1.2015, s 

http://druzina.enaa.com/Otroci/Vzgoja/Mediji-in-otroska-vzgoja.html  

 Mednarodna raziskava bralne pismenosti PIRLS 2011. (b. d.). Pridobljeno, 11.2.2015, 

s http://193.2.222.157/UserFilesUpload/file/raziskovalna_dejavnost/PIRLS/PIRLS% 

202011/Kratka%20informacija%20o%20rezultatih%20PIRLS%202011.pdf  

 Medved Cvikl, B. (b. d.). Otroci in digitalni mediji. Pridobljeno, 25.1.2015, s 

http://www.otroci.si//?s=otroci+in+digitalni+mediji  

 Mikulič, A. (2013). Zakaj bi bili otroci žrtve medijev? Pridobljeno, 21.7.2015, s 

http://mediawatch.mirovni-institut.si/bilten/seznam/28/vzgoja/  

 Parnell, W. A. in Bartlett, J. (2012). iDocument: How Smartphones and Tablets are 

Changing Documentation in Preschool and Primary Classrooms. Young Children, 

67(3), 50–59. Pridobljeno, 24.1.2015, s http://pdxscholar.library.pdx.edu/ 

cgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=edu_fac  

 Petkovič, B. (2011) Tiskani mediji imajo še vedno pomembno vlogo. Pridobljeno, 

25.1.2015, s http://www.dnevnik.si/slovenija/1042422642  

 Petrovec, D. (2003). Mediji in nasilje. Obseg in vpliv nasilja v medijih v Sloveniji. 

Ljubljana: Mirovni inštitut. 

 Slovar slovenskega knjižnega jezika. (2014). Pridobljeno, 6.2.2015, s http://bos.zrc-

sazu.si/sskj.html  

 Strasburger, V. C. (2009). Mediji in otroci. JAMA, 17(5), 231. Pridobljeno, 26.1.2015, 

shttp://www.didakta.si/doc/jama_5_Mediji_in_otroci.pdf  

 Uporaba interneta v gospodinjstvih in pri posameznikih, Slovenija, 2014 - končni 

podatki. (2014). Pridobljeno, 15.5.2015, s http://www.stat.si/novica_ 

prikazi.aspx?ID=6560#  

 Vpliv medijev na otroka. (2011) Pridobljeno 10.6.2015 s http://babybook.si/otrok/igre-

z-otrokom/risanke-knjige-tv-racunalnik/vpliv-medijev-na-otroka.html#  

http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-1SYXULPC/ca0f7c1b-c907-4aae-b81e-54f9f653ba4c/PDF
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-1SYXULPC/ca0f7c1b-c907-4aae-b81e-54f9f653ba4c/PDF
http://druzina.enaa.com/Otroci/Vzgoja/Mediji-in-otroska-vzgoja.html
http://193.2.222.157/UserFilesUpload/file/raziskovalna_dejavnost/PIRLS/PIRLS%25%0b202011/Kratka%20informacija%20o%20rezultatih%20PIRLS%202011.pdf
http://193.2.222.157/UserFilesUpload/file/raziskovalna_dejavnost/PIRLS/PIRLS%25%0b202011/Kratka%20informacija%20o%20rezultatih%20PIRLS%202011.pdf
http://www.otroci.si/?s=otroci+in+digitalni+mediji
http://mediawatch.mirovni-institut.si/bilten/seznam/28/vzgoja/
http://pdxscholar.library.pdx.edu/%0bcgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=edu_fac
http://pdxscholar.library.pdx.edu/%0bcgi/viewcontent.cgi?article=1012&context=edu_fac
http://www.dnevnik.si/slovenija/1042422642
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://www.didakta.si/doc/jama_5_Mediji_in_otroci.pdf
http://www.stat.si/novica_%0bprikazi.aspx?ID=6560
http://www.stat.si/novica_%0bprikazi.aspx?ID=6560
http://babybook.si/otrok/igre-z-otrokom/risanke-knjige-tv-racunalnik/vpliv-medijev-na-otroka.html
http://babybook.si/otrok/igre-z-otrokom/risanke-knjige-tv-racunalnik/vpliv-medijev-na-otroka.html


54 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih  /Zmed-A/ (2006). Uradni list 

RS, št. 60/06 (9. 6. 2006). Pridobljeno, 6.2.2015,  s http://www.uradni-list.si/1/objava. 

jsp?urlurid=20064666  

 Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. Strokovno posvetovanje. (2000). 

Tradicionalni mediji v sodobni informacijski družbi. Glavna urednica Vlasta Stavbar. 

Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20064666
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20064666


55 

8 PRILOGE 

 

8.1 Vprašalnik za strokovne delavce 

 

Vprašalnik za strokovne delavce 

 

Spoštovani! 

Sem Anita Filipaj, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Za 

izvedbo diplomske naloge z naslovom Mnenja vzgojiteljev in staršev glede uporabe medijev v 

predšolskem obdobju, potrebujem odgovore na nekatera vprašanja, zato Vas prosim, če lahko 

izpolnite anketni vprašalnik in mi tako pomagate. Vprašalnik je anonimen. Pridobljeni 

podatki bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Že vnaprej se Vam lepo 

zahvaljujem za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam. 

 

1) Kako pogosto naštete medije uporabljate pri delu v vrtcu? 

 

Vrsta medija 
NIKOLI REDKO POGOSTO VEDNO 

f f % F f % f f % f f % 

Tisk 0 0 9 18 22 44 19 38 

Radio 0 0 8 16 31 62 11 22 

Televizija 20 40 24 48 6 12 0 0 

Računalnik 0 0 18 36 30 60 2 4 

Tablični računalnik 32 64 15 30 3 6 0 0 

Pametni telefon 29 58 15 30 6 12 0 0 
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2) Katere izmed naštetih medijev uporabljate pri vsakodnevnih dejavnostih v vrtcu? (pri 

posamezni dejavnosti je možnih več odgovorov) 

 

 
Tisk Radio Televizija Računalnik 

Tablični 

Računalnik 

Pametni 

telefon 
Nobenega 

F f % f f % F f % f f % f f % f f % f f % 

Usmerjene 

dejavnosti 36 31 35 30 10 8 28 24 1 1 5 4 3 3 

Prosta igra 27 36 20 27 1 1 9 12 1 1 2 3 14 19 

Pred/med 

počitkom 21 29 41 57 2 3 7 10 0 0 0 0 1 1 

Čas pred 

odhodom 

otrok 

domov 20 37 18 33 0 0 3 6 1 2 0 0 12 22 

Drugo: 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

3) Katere izmed naštetih medijev uporabljate pri področjih kurikuluma? (možnih je več 

odgovorov) 

 

 

Vrsta 

medija 

Tisk Radio Televizija 
Računalni

k 

Tablični 

računalnik 

Pametni 

Telefon 

f f  f f 

% 

F f 

% 

f f 

% 

f f % f f % 

P
o
d
ro

čj
a 

d
ej

av
n
o
st

i 

Gibanje 13 18 34 48 5 7 19 27 0 0 0 0 

Jezik 40 39 32 31 9 9 17 17 3 3 1 1 

Umetnost 29 31 25 27 10 11 24 26 2 2 3 3 

Družba 37 38 17 18 14 14 27 28 1 1 1 1 

Narava 34 37 14 15 14 15 28 31 1 1 0 0 

Matematika 36 51 8 11 2 3 21 30 3 4 1 1 
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4) Kako pogosto se po vašem mnenju otroci drugega starostnega obdobja srečujejo z 

naštetimi mediji DOMA? 

 

Vrsta medija 
NIKOLI REDKO POGOSTO VEDNO 

f f % F f % f f % f f % 

Tisk 2 4 21 42 17 34 10 20 

Radio 4 8 14 28 21 42 11 22 

Televizija 0 0 0 0 17 34 33 66 

Računalnik 0 0 0 0 25 50 25 50 

Tablični računalnik 3 6 7 14 22 44 18 36 

Pametni telefon 6 12 10 20 18 36 16 32 

 

5) Katere medije menite, da starši uporabljajo pri naštetih dejavnostih? (možnih je več 

odgovorov) 

 

 

Tisk Radio Televizija Računalnik 
Tablični 

računalnik 

Pametni 

telefon 
Nobenega 

f f % f f % f f % f f % f 
f 

% 
f f % f f % 

Pred odhodom 

v vrtec 
4 5 21 25 26 31 15 18 0 0 16 19 3 4 

Ob prihodu 

domov 
14 11 21 16 39 29 36 27 1 2 23 17 0 0 

Popoldanski 

počitek otrok 
6 9 14 21 20 29 13 19 0 0 7 10 8 12 

Spoznavanje/r

azlagi novih 

pojmov 

19 20 3 3 15 16 38 40 0 0 16 17 3 3 

Pred spanjem 24 28 26 30 19 22 13 15 0 0 3 3 2 2 

Drugo: 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6) Kakšni so, po vašem mnenju, POZITIVNI vidiki uporabe medijev pri delu z otroci 

drugega starostnega obdobja? 

 

7) Kakšni so, po vašem mnenju, NEGATIVNI vidiki uporabne medijev pri delu z otroci 

drugega starostnega obdobja 

 

8) Katere medije uporabljate za doseganje zapisanih kurikularnih ciljev? (možnih je več 

odgovorov) 

 

  GIBANJE 

G
IB

A
N

JE
 

Cilj 

Tisk Radio TV Računalnik 
Pametni 

telefon 

Tablični 

računalnik 
Nobenega 

f f % f f % f f % f f % f f % f f 

% 

f f % 

spoznavanje 

različnih športnih 

orodij in 

pripomočkov, 

njihovo 

poimenovanje in 

uporabo 

16 25 5 8 3 5 18 28 1 2 0 0 22 32 

spoznavanje 

zimskih dejavnosti 
31 36 4 5 11 13 31 36 1 2 1 2 6 7 

spoznavanje 

elementarnih iger 

ter športnih zvrsti 

16 24 7 10 3 4 19 28 1 2 1 2 20 30 
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JEZIK 

JE
Z

IK
 

Cilj 

Tisk Radio TV Računalnik 

Pametn

i 

telefon 

Tablični 

računalnik 
Nobenega 

f f % f f % f 
f 

% 
f f % f 

f 

% 
f f % f f % 

razvijanje predbralnih in 

predpisalnih sposobnosti 

in spretnosti 

40 46 15 18 2 2 17 20 5 6 2 2 5 6 

razvijanje sposobnosti 

rabe jezika v povezavi z 

mišljenjem pri 

oblikovanju 

predpojmovnih struktur 

pri medsebojnih odnosih 

36 44 13 17 1 1 18 24 3 4 4 5 4 5 

Prepoznavanje, uživanje 

in zabavanje v 

nesmiselnih zgodba, 

rimah, različnih 

glasovnih in besednih 

igrah, šalah ter pri tem 

doživljanje zvočnosti in 

ritma 

37 44 16 16 5 6 17 20 3 6 2 2 5 6 

 

UMETNOST 

U
M

E
T

N
O

S
T

 

Cilj 

Tisk Radio TV Računalnik 

Pame

tni 

telefo

n 

Tablični 

računalnik 
Nobenega 

f f % f f % f f % f f % f 
f 

% 
f f % f f % 

razvijanje sposobnosti 

izražanja istih doživetij v 

različnih umetniških 

jezikih, plesnem, 

dramskem, likovnem, 

glasbenem, filmskem, 

idr. 

17 20 27 29 9 10 23 27 2 2 2 2 8 9 

Uporabljanje in 

razvijanje spretnosti; 

spoznavanja, 

raziskovanja, 

eksperimentiranja z 

umetniškimi sredstvi 

14 18 21 26 5 6 26 29 3 4 3 4 11 14 
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(telesom, glasom, 

materiali, predmeti, 

instrumenti, tehnikami in 

tehnologijami) 

doživljanje in 

spoznavanje 

komunikacije z in o 

likovnih, glasbenih, 

plesnih, dramskih, 

filmskih, televizijskih 

delih 

24 26 22 24 

1

3 

14 25 27 2 2 2 2 5 5 

 

DRUŽBA 

D
R

U
Ž

B
A

 

Cilj 

Tisk Radio TV Računalnik 

Pame

tni 

telefo

n 

Tabli

čni 

račun

alnik 

Nobenega 

f f % f f % f f % f f % f 
f 

% 
f 

f 

% 
f f % 

seznanjanje z različnimi 

načini komuniciranja in 

prenosa informacij 

(pošta, telefon, radio, 

televizija itn.) ter 

komuniciranje s pomočjo 

računalnika 

37 30 26 16 16 13 39 31 3 4 3 4 2 2 

postopno seznanjanje s 

širšo družbo in kulturo 
31 33 20 21 12 13 30 32 0 0 0 0 2 2 

možnost kritičnega 

vrednotenja 

komercialnih vplivov, 

modnih trendov itn. in 

seznanje z možnostmi 

kritičnega vedenja 

 

15 17 5 7 9 12 29 40 3 4 3 4 12 16 

 

 

 

 

 

 

 



61 

NARAVA 

N
A

R
A

V
A

 

Cilj 

Tisk Radio TV Računalnik 

Pametn

i 

telefon 

Tabličn

i 

računal

nik 

Nobenega 

f f % f f % f f % f f % f 
f 

% 
f 

f 

% 
f f % 

pridobivanje izkušenj, 

kako sam in drugi ljudje 

vplivajo na naravo in 

kako lahko dejavno 

prispeva k varovanju in 

ohranjanju naravnega 

okolja 

32 32 6 7 13 15 33 37 0 0 3 4 5 6 

starosti ustrezno 

oblikovanje predstave o 

planetu Zemlja 

32 36 6 7 13 15 32 36 2 2 0 0 4 4 

razvijanje predstave o 

nastajanju odpadkov ter 

pomenu in možnostih 

predelave 

 

35 40 3 3 11 10 34 39 0 0 3 3 4 5 

 

MATEMATIKA 

M
A

T
E

M
A

T
IK

A
 

Cilj 

Tisk Radio TV Računalnik 
Pametni 

telefon 

Tablični 

računalnik 
Nobenega 

f f % f f % f 
f 

% 
f f % f f % f f % f f % 

poimenovanje 

posamičnih predmetov 

postopno preide na 

štetje in razlikovanje 

med številom in 

števnikom 

28 39 2 3 4 6 27 34 4 6 1 2 7 10 

razvijanje miselnih 

operacij, ki so osnova 

za seštevanje, 

odštevanje 

27 36 4 5 5 3 28 38 2 3 3 4 8 11 

Raba simbolov, 

simbolno zapisovanje 

dogodkov in 

opisovanje stanja 

28 43 2 3 6 5 21 32 2 3 3 4 6 9 
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V katerem mestu se nahaja vaš vrtec:   

 

 Vzgojno-varstveni zavod Radovljica 

 Vrtec Otona Župančiča z enotami (Ljubljana) 

 

Koliko let delujete kot vzgojitelj/ca, pomočnik/ca v vrtcu? 

Delovna doba f f % 

Do 5 let 10 20 

Od 5 do 10 let 15 30 

Od 10 do 20 let 10 20 

Od 20 do 30 let 5 10 

30 let in več 10 20 
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8.2 Vprašalnik za starše 

 

Vprašalnik za starše 

 

Spoštovani! 

Sem Anita Filipaj, študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Za 

izvedbo diplomske naloge z naslovom Mnenja vzgojiteljev in staršev glede uporabe medijev v 

predšolskem obdobju, potrebujem odgovore na nekatera vprašanja, zato Vas prosim, če lahko 

izpolnite anketni vprašalnik in mi tako pomagate. Vprašalnik je anonimen. Pridobljeni 

podatki bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene. Že vnaprej se Vam lepo 

zahvaljujem za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam. 

 

1) Kako pogosto po vašem mnenju strokovni delavci uporabljajo naštete medije pri delu v 

vrtcu? 

 

Vrsta medija 
NIKOLI REDKO POGOSTO VEDNO 

f f % F f % f f % f f % 

Tisk 3 6 8 16 23 46 16 32 

Radio 3 6 12 24 26 52 9 18 

Televizija 12 24 26 52 12 24 0 0 

Računalnik 8 16 19 38 16 32 7 14 

Tablični računalnik 30 60 9 18 7 14 4 8 

Pametni telefon 31 62 8 16 6 12 5 10 
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2) Katere izmed naštetih medijev menite, da uporabljajo strokovni delavci pri vsakodnevnih 

dejavnostih v vrtcu? (pri posamezni dejavnosti je možnih več odgovorov) 

 

 
Tisk Radio Televizija Računalnik 

Tablični 

Računalnik 

Pametni 

telefon 
Nobenega 

F f % f f % F f % f f % f f % f f % f f % 

Usmerjene 

dejavnosti 29 35 19 23 10 12 20 24 2 2 2 2 2 2 

Prosta igra 15 31 11 23 1 2 3 6 2 4 2 4 14 29 

Pred/med 

počitkom 21 31 24 36 6 9 4 6 3 4 3 4 6 9 

Čas pred 

odhodom 

otrok 

domov 12 28 8 19 1 2 2 5 1 2 3 7 16 37 

Drugo: 

 0 0   0  0  0  0  0 0   0 0   0 0   0 0  

 

3) Katere izmed naštetih medijev menite, da uporabljajo strokovni delavci pri področjih 

dejavnosti v vrtcu? (možnih je več odgovorov) 

 

 

Vrsta 

medija 

Tisk Radio Televizija 
Računalni

k 

Tablični 

računalnik 

Pametni 

Telefon 

f f  f f 

% 

F f 

% 

f f 

% 

f f % f f % 

P
o
d
ro

čj
a 

d
ej

av
n
o
st

i 

Gibanje 13 22 26 43 7 12 11 18 2 3 1 2 

Jezik 27 33 24 29 15 18 13 16 2 2 2 2 

Umetnost 22 28 21 26 13 16 18 23 4 5 2 3 

Družba 24 34 8 11 17 24 15 21 3 4 3 4 

Narava 25 36 6 9 11 16 20 29 4 6 3 4 

Matematika 24 44 2 4 1 2 20 36 6 11 2 4 
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4) Kako pogosto se vaš otrok, drugega starostnega obdobja (3-6 let) srečuje z naštetimi 

mediji DOMA? 

 

Vrsta medija 
NIKOLI REDKO POGOSTO VEDNO 

f f % F f % f f % f f % 

Tisk 3 6 10 20 24 48 13 26 

Radio 2 4 16 32 22 44 10 20 

Televizija 0 0 7 14 25 50 18 36 

Računalnik 2 4 14 28 23 46 11 22 

Tablični računalnik 16 32 12 24 17 34 3 6 

Pametni telefon 11 22 16 32 18 36 5 10 

 

5) Katere medije uporabljate pri naštetih dejavnostih? (možnih je več odgovorov) 

 

 

Tisk Radio Televizija Računalnik 
Tablični 

računalnik 

Pametni 

telefon 
Nobenega 

f f % f f % f f % f f % f 
f 

% 
f f % f f % 

Pred odhodom 

v vrtec 
6 11 8 15 18 33 6 11 1 2 3 6 12 22 

Ob prihodu 

domov 
7 10 7 10 27 40 14 21 1 1 8 12 3 4 

Popoldanski 

počitek otrok 
15 23 10 16 16 25 6 9 4 6 1 2 12 19 

Spoznavanje/r

azlagi novih 

pojmov 

22 29 2 3 11 14 26 34 1 1 12 16 2 3 

Pred spanjem 22 39 10 18 15 26 4 7 0 0 2 4 4 7 

Drugo: 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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6) Kakšni so, po vašem mnenju, POZITIVNI vidiki uporabe medijev pri delu z otroci 

drugega starostnega obdobja? 

 

7) Kakšni so, po vašem mnenju, NEGATIVNI vidiki uporabne medijev pri delu z otroci 

drugega starostnega obdobja? 

 

Katerega izmed naštetih vrtcev, obiskuje vaš otrok: 

   

 Vzgojno-varstveni zavod Radovljica 

 Vrtec Otona Župančiča z enotami (Ljubljana) 

 

 

 

Anita Filipaj 

 

 

 


