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POVZETEK 

Otrok se rodi v svet medijev, prisotni so povsod in ne moremo se jim izogniti. Premalo časa 

se namenja medijski pismenosti, vloga, naloga odraslih pa je (v predšolskem obdobju je 

poudarek tudi na vzgojiteljih, ker otroci preživijo velik del dneva v vrtcu), da pravilno 

usmerjajajo otroka, da bi ta pridobil sposobnost za razumevanje, analiziranje medijskih vsebin 

in kritičen pogled nanje.  

 

Diplomsko delo z naslovom Medijska pismenost in predšolski otroci je sestavljeno iz 

teoretičnega in empiričnega dela.  

 

V teoretičnem delu sem opredelila pojem medij, njegovo zgodovino in nekaj vrst medijev 

natančneje opisala. Podrobneje sem opredelila pojme medijska pismenost, vzgoja za medije in 

medijska vzgoja ter predstavila, kako je z medijsko pismenostjo drugod po svetu. Posebno 

poglavje sem posvetila jeziku v medijih in samim vplivom medijev na otrokov razvoj. 

 

V sklopu empiričnega dela sem s pomočjo anketnega vprašalnika preverila, kakšna so mnenja 

vzgojiteljev o medijski pismenosti in v kolikšni meri so z njo seznanjeni. V anketi je 

sodelovalo 47 vzgojiteljev iz štirih različnih vrtcev. Raziskava je pokazala, da je približno 72 

% anketiranih vzgojiteljev seznanjenih s pojmom medijska pismenost, uporabljajo medije pri 

dejavnostih v svoji skupini in poznajo različne vplive medijev na otroka. Še vedno pa je delež 

anketiranih vzgojiteljev, ki medijske pismenosti ne vključujejo v načtovanje dejavnosti v 

okviru posameznih kurikularnih področij. 

 

 

Ključne besede: medij, medijska pismenost, vzgoja za medije, medijska vzgoja, predšolski 

otroci, vzgojitelj 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

Child is born in the world of everpresent and unavoidable effect of media. The mission of 

parents is to acquaint children with media, but with the entrance of a child to the kindergarten, 

this mission transfers on a preschool teacher. Throughout carefully chosen and planned 

activities they acquaint children with media and include them in the process of media 

education. Children gain abilities to understand, value, analyse and evaluate media messages 

and delevop critical distance towards them which in the mail goal of media literacy. 

 

The thesis titled Media literacy and pre-school children consists of theoretical and empirical 

part. 

 

In the theoretical part I defined the concept of the media, its history and specifically described 

some media types. More specifically, I defined the concepts of media literacy and media 

education, and presented the level of media literacy around the world. Separate chapter is 

devoted to language in the media and actual impact of media on children's development. 

 

Within the empirical part I used a questionnaire to ascertain what is the opinion of preschool 

teachers on media literacy and to what extent they are aware of it. The survey was attended by 

47 teachers from four different kindergartens. The survey showed that around 72 % are 

familiar with the concept of media literacy, use media in activities of their group and that they 

know the different effects of media on children. Still, there is a proportion of educators that 

does not include media literacy in planning activities within curricular areas. 

 

 

 

Keywords: media, media literacy, media education, pre-school children, pre-school teacher 
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I. UVOD 

 

Mediji so naš vsakdan, ki vplivajo na naš način življenja, oblikovanja identitet posameznika 

in skupnosti, na izbiro življenskih stilov, strategij komuniciranja in vrednot. Oblikujejo naše 

predstave o svetu in sebi in na podlagi teh potem živimo, delujemo in sanjamo (Košir, 2003).  

 

Otroka medijsko nasičena družba spremlja že od samega rojstva. Najprej je skrb staršev, da 

otroka spoznajo z različnimi mediji, z vstopom v vrtec pa to nalogo delijo z vzgojitelji. 

Uporaba medijev v predšolskem obdobju je čedalje večja, postajajo vse pomembnejši pri 

vzgoji in pomemben vir znanja.  

Živimo v svetu, v katerem so mediji prisotni povsod (Košir in Ranfl, 1996). V digitalni dobi 

je medijska pismenosti ključnega pomena za doseganje polnega, aktivnega državljana. 

Tradicionalna pismenost, torej sposobnost branja in pisanja, v današnjem času ne zadostuje 

več. Ljudje se morajo bolje zavedati možnosti, kako se lahko učinkovito izražajo in si 

razlagajo sporočila drugih, zlasti pri uporabi spletnih dnevnikov, iskalnikov in oglaševanja. 

Vsi, stari in mladi, se moramo spopasti z novim digitalnim svetom, v katerem živimo 

(Reding, 2007, v Erjavec, 2009, str. 22). 

 

V teoretičnem delu bom predstavila različne vrste medijev, njihovo zgodovino, jezik v 

medijih, kako vse vplivajo mediji na predšolske otroke, največ pozornosti pa bom posvetila 

medijski pismenosti. V empiričnem delu pa želim z anketnim vprašalnikom raziskati, kakšna 

so mnenja vzgojiteljev o medijski pismenosti in v kolikšni meri so seznanjeni z njo.  
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1 MEDIJ 

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

publikacije, teletekst ter druge oblike dnevnega ali periodičnega objavljanja uredniško 

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

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

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

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

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

informacij, ki so namenjeni izključno oglaševanju, poslovnemu komuniciranju, 

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

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

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

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

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

 

 »Medij je v navezavi na medijsko tehniko in medijsko komunikacijo: 

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

– eden od t.i. množičnih medijev (tisk, radio, TV, splet); 

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

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

– znakovni sistemi (jezik, avdio, video) in njihovi nosilci (besedilo, pesem/glaba, 

grafika/fotografija/film/animacija).« (Purg, 2008, str. 8) 

 

1.1 ZGODOVINA MEDIJEV 

 

Da bi razumeli sedanjost, moramo poznati in razumeti preteklost. Mediji so obstajali že pred 

stoletji, le da imamo danes na voljo več tehnoloških pripomočkov za zbiranje informacij in 

širjenje teh (Merljak, 2007). 



3 
 

V antiki in srednjem veku je prevladovala ustna komunikacija, saj so pred razvojem tiska in 

pisave lahko komunicirali le ustno. Prvo pisavo, klinopise so razvili Sumerci pred 3500 pr. n. 

št., štiri stoletja kasneje pa so svojo pisavo razvili tudi v Egiptu. Prvi medij lahko najdemo 

prav tam, ko so pred približno 500 pr. n. št. začeli izdelovati papirus iz trsja, na katerega so 

piasrji s čopičem ali peresom zapisovali hieroglife. Sočasno so Kitajci razvili način prenosa 

pojmovnih znamenj s kamna na papir, kamen so potisnili v črnilo in ga odtisnili na papir 

(Merljak, 2007, str. 14). 

 

59. pr. n. št. so v starem Rimu izdelali dve beli mavčni ploščiči, na katere so na roko pisali 

obvestila o uradnih dogodkih, poimenovali so jih Acta Diurna (iz latinske besede diurnalis 

izhaja tudi francoska beseda journal – časopis). Bila so pomemben vir infomacij za prebivalce 

in že so vsebovala elemente časopisnega poročanja. Pred pojavom prvih časopisov so 

informacije širili potujoči romarji, duhovniki in klativitezi (siromašni plemiči), ki so potovali 

po Evropi in navzočim opisovali kaj se je dogajalo. V 11. stol. so se pojavili prvi množični 

rokopisi, v 12. in 13. stol. pa se je že pojavila kultura pisanja (Merljak, 2007, str. 16). 

 

Med zelo pomembne medije med letoma 500 in 1500 v Evropi so spadali obredi. Zaradi nizke 

stopnje pismenosti si je bilo tisto, česar niso mogli zapisati, potrebno zapomniti in vse kar so 

si morali zapomniti, so si morali predstaviti tako, da se je vcepilo v spomin. Obredje je bilo s 

svojimi močnimi vizualnimi sestavinami glavna oblika publicitete in ponovno je postalo v 

času televizijskih prenosov podobnih dogodkov (npr. kronanje kraljice Elizabete) (Briggs in 

Burke, 2005, str. 10). 

 

Šele okrog leta 1920 se je začelo govoriti o »medijih«, čeprav je ukvarjanje s 

komunikacijskimi sredstvi veliko starejše. Potrebno jih je obravnavati kot sistem, ki se 

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

stransko vlogo. S samim uvajanjem novih medijev stari niso bili opuščeni, temveč so vplivali 

drug na drugega (rokopisi so ohranjali pomen tudi v časih tiska, knjige pa prav tako v času 

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

 

Leta 1982 je bila v Nemčiji sprejeta Unescova deklaracija o vzgoji za medije. V njej je 

zapisano, da naj se razvijejo programi za učitelje in posrednike, s katerimi bi poglobili 

njihovo znanje in razumevanje medijev, da se spodbujajo razvojne in izobraževalne 

dejavnosti, ki bi pomagale pri medijski vzgoji, da se zavzamejo za uvajanje celovitih 



4 
 

medijsko izobraževalnih programov (od predšolske do univerzitetne ravni), s katerimi bodo 

razvijali znanje, spretnosti in odnos do medijev ter da podprejo dejavnosti, ki jih izvaja ali 

namerava izvajati UNESCO (Košir in Ranfl, 1996). 

 

1.2 VRSTE MEDIJEV 

 

Prva značilnost množičnih medijev je, da so javna, hkrati pa hitra, organizirana in minljiva. 

Opravljajo štiri osnovne funkcije, in te so: informacijska (omogoča seznanjenje občinstva z 

dogodki), interpretacijska (omogoča občinstvu, da si oblikuje mnenje), socializacijska 

(omogoča prenos znanja z ene generacije na drugo) in zabavna (omogoča razvedrilo in 

sprostitev občinstva) (Erjavec in Volčič, 1999a). 

 

Za vse vrste medijev velja, da razširjajo oziroma prenašajo ali oddajajo programske vsebine 

prek papirja, kablov ali zraka z namenom priobčevanja teh vsebin javnosti. V ta pojem so 

vključene tudi oblike medsebojnega posredovanja radijskih in televizijskih programskih 

vsebin med posameznimi izdajatelji (Zakon o medijih v RS, 2001, 65. člen). 

 

1.2.1 TISK  

 

Tisk se je na Kitajskem in Japonskem uporabljal že od osmega stoletja s tako imenovano 

metodo »tiskanje z modeli«. Podobe pismenk, vzrezane v lesen model, so uporabili za tisk 

posamične strani določenega besedila (Briggs in Burke, 2005). Okoli leta 1045 pa je Kitajec 

Pi Šeng izumil prvi premični tisk, iz gline je naredil matrice, ki so jih lahko znova uporabili. 

Evropejci so se z lesenimi tiskarskimi stroji seznanili po vrnitvi Marka Pola s poti po Daljnem 

vzhodu leta 1295, okoli 1450 pa je prvo tiskalnico izumil Johann Gutenberg iz Mainza, ki naj 

bi dobil navdih pri vinskih steklenicah iz svojega rodnega kraja (Merljak, 2007, str. 15).   

 

Prek diaspore nemških tiskarjev se je tiskarska dejavnost po Evropi razširila zelo hitro, od 

Rena v Frankfurt, Strasbourg in Basel ter potem naprej. Do leta 1500 so se tiskarske 

stiskalnice pojavile v več kot 250 evropskih krajih in na svet spravile približno 27.000 natisov 

knjig. Nasprotno je bilo pri pravoslavno krščanskih državah, kjer je tiskarstvo prodiralo zelo 

počasi, saj je bila abeceda cirilična in pismenost pridržana le duhovništvu. Prav tako je bil 

odpor močan v islamskem svetu, kjer so bili prepričani, da je tiskanje verskih knjig greh. V 
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vseh deželah se je tisk ne glede na zakonsko podlago do leta 1900 uveljavil kot družbena sila 

in še dolgo po pojavu elektronskih medijev je ostal glavni medij (Briggs in Burke, 2005, str. 

15 in 16). 

 

Prvi slovenski peridični tisk, namenjen širšemu krogu bralcev je bil Trubarjev Ta slovenski 

kolendar kir vselei terpi (1557), prvi časopis na Slovenskem pa je najprej izhajal v nemškem 

jeziku – Wochentliche Ordinari-Layabcher Zeitung (1707–1709). Prvi v slovenskem jeziku 

tiskan časopis pa se je pojavil šele v razvestljenstvu (Erjavec in Volčič, 1999a, str. 73, 74). To 

so bile od leta 1797 pa do konca 1800 Lublanske novice, ki jih je na začetku pisal in urejal 

Valentin Vodnik. Daljšo življenjsko dobo so od 1843 do 1902 imele Kmetijska in rokodelske 

novice, ki jih je izdajala Kranjska kmetijska družba. Njihov urednik je bil Janez Bleiweis, 

politik, pisec in medicinski strokovnjak, prav tako pa ena najpomembnejših osebnosti v 

slovenski zgodovini (med drugim je v času ilirizma z odločitvijo za gajico rešil vprašanje 

slovenskega jezika) (Košir in Ranfl, 1996, str. 32). 

 

S kroženjem tiska se je v državi izoblikovalo »enotno občinstvo«, čeprav so bili ljudje ločeni 

med seboj in so svoje ideje oblikovali kot posamezniki. Ločnica med ljudstvom in javnostjo je 

postala ločnica med tistimi, ki lahko berejo in pišejo, in tistimi, ki tega ne morejo. Glavno 

vlogo je pri tem igrala pismenost, ki se je postavila kot ločnica med tistimi, ki lahko politično 

delujejo, in tistimi, ki so iz političnega delovanja izključeni (Briggs in Burke, 2005). 

 

1.2.2 RADIO 

 

Radio je množično informativno, kulturno-umetniško, izobraževalno in kulturno-zabavno 

sredstvo, ki temelji na brezzičnem prenosu zvoka na daljavo s pomočjo elektromagnetnih 

valov (Merljak, 2007). Uvrščamo ga med tradicionalne medije. Informacije lahko prenaša 

najhitreje, vsebinsko, bogato, razumljivo, verodostojno najširšemu krogu ljudi. Je dostopen in 

splošno uporaben, ki sporoči informacijo širokemu občinstvu hitreje kot katerikoli drugi 

medij. Je »slep« medij. Ni ga mogoče videti, lahko ga le slišimo, enkrat slišano pa se ne vrne 

več. Njegove prednosti pa so ažurnost, cenovno ugodnejši in neomejen programski čas 

(Erjavec in Volčič, 1999a, str. 115). 
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Leta 1870 je britanski znanstvenik James Clerk - Maxwell napovedal, da je teoretično mogoče 

po zraku prenašati radijske valove, Heinrich Herz pa je leta 1888 dokazal uporabnost 

elektromagnetnih valov v prostoru. Devet let pozneje se je Guglielmu Marconiju posrečil prvi 

brezžični prenos sporočila po zraku z izdelano praktično napravo in sedem let kasneje so v 

Gradcu prvič prenašali glasbo brez žic. V Sloveniji se je leta 1928 začel redni program Radia 

Slovenija (Erjavec in Volčič, 1999a in Merljak, 2007). 

 

Zlata doba radia se je pričela z drugo svetovno vojno, ko so številne postaje angažirale svoje 

poročevalce dopisnike za posredovanje novic z bojišč. Po vojni se je število postaj in 

programov naglo povečalo in zaradi številnih novosti, kot so avtoradio ipd., je ohranil 

poslušalce tudi po razvoju televizije (Merljak, 2007, str. 136). 

 

Čeprav ne damo veliko pozornosti nanj, je prisoten bolj, kot si mislimo in čeprav ni vsiljiv 

medij, se njegova sporočila vtiskujejo v našo podzavest (spremlja nas med vožnjo v avtu ali 

avtobusu, v službah, trgovinah, lokalih, doma itn.). Njegove moči so se zavedali tudi politiki, 

ki so radio uporabljali kot grški govorci v antiki agoro in tako kot je bil še danes ostaja 

pomembno propagandno sredstvo (Košir in Ranfl, 1996).  

 

1.2.3 TELEVIZIJA 

 

Televizija je množični medij za širjenje infomacij, izobraževanja, kulturno-umetniških in 

razvedrilnih vsebin, temelji na sočasnem prenosu zvoka in slike na daljavo (Merljak, 2007, 

str. 143). Ne le da pritegne največjo množico ljudi na svetu, ampak je v večini družin center 

družinskega druženja (Erjavec in Volčič, 1999b). Ustvarja svojo medijsko realnost, ki ustreza 

njihovim kriterijem v smislu novičarskih vrednot, pa tudi oblikovnim in tehničnim kriterijem. 

Tako občinstvo zavedejo v skonstruirani svet, kjer ni distance med njim samim in dogajanjem 

v zunanjem svetu in na tak način z lahkoto posameznika prepriča v verodostojnost oziroma 

resničnost medijskih dogodkov (Erjavec in Volčič, 1999a, str. 123). 

 

Komunikacija je enosmerna, od avtorja do gledalca, gledalcu omogoča le pasivno gledanje. 

Njena prednost je v tem, da uporabnikom ponuja avdiovizualne vsebine in je preprosta za 

uporabo.  
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Vpliv televizije je dolgoročen in bolj diferenciran, kot mislimo, kar pomeni, da ni neposreden 

in ne vpliva nediferencirano na množično občinstvo, temveč je vpliv posredovan s 

kontekstualnimi, socialnimi in osebnostnimi dejavniki. Televizija vpliva predvsem na 

dolgoročno kultiviranje odnosa do recimo moških in ženskih vlog, do starejših ljudi, do 

etničnih in socialnih ali seksualnih manjšin (Košir, 1995, str. 36). 

 

Leta 1884 je Ferdinand Braun izdelal prvo katodno-oscilografsko cev, za očeta televizije pa se 

je okronal Vladimir Zworykin (ruski imigrant v ZDA), ki je iznašel televzijsko elektronko in 

ustvaril prvo kamero. Najpomembnejši dan v zgodovini televizije je bil 20. aprila 1939, ko je 

svoj govor pred televizijskimi kamerami opravil David Sarnoff. Jugoslavija je bila med 

zadnjimi v Evropi, ki je bila brez lastnega televizijskega programa. Za nas pomemben 

dogodek je bil 12. maja 1957, ko je posebna ekipa Radia Ljubljana (Fran Milčinski - Ježek, 

Rudolf Hebš, Jelka Cvetežar in Plesni orkester z Bojanom Adamičem) prvič gostovala v 

televizijskem studiu Radia Zagreb. To so Ljubljančani spremljali na osmih televizijskih 

sprejemnikih, ki so bila v ta namen postavljena na javna mesta. Leta 1958 je bilo registriranih 

778 sprejemnikov, dve leti pozneje pa že 10.481. Od 11. oktobra 1958 je TV Ljubljana začela 

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

Volčič, 1999a, str. 124, 125). 

 

Individualne potrebe ljudi pri gledanju televizije je Katz (Fiske in Harley, 1992, povzeto po 

Erjavec in Volčič, 1999b, str. 56) razdelil v štiri osnovne skupine: 

1. kognitivne potrebe: sprejemanje sporočil, pridobivanje znanja, širitev razumevanja; 

2. čustvene potrebe: potrebe po emocionalnih in estetskih izkušnjah, ljubezni in prijateljstvu, 

zadovoljitev želje po ogledu lepih stvari: 

3. osebne integracijske potrebe: potreba po zaupanju, stabilnosti, položaju in potrjevanju; 

4. potrebe po sprostitvi napetosti: potreba po begu in razvedrilu. 

 

Ob spremljanju televizijskih programov je gledalcem torej ponujena možnost zadovoljitve 

različne potrebe. Ob gledanju televizijskega kviza dobijo občutek o novem znanju in 

samopotrditvi, ob gledanju športa, poročil itn. pa se pojavlja tekmovalnost in konflikt, ki 

zadovoljuje potrebo po razvrščanju ljudi po videzu ali njihovih duhovnih sposobnostih 

(Erjavec in Volčič, 1999b). 
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Psiholog Pečjak (v Košir in Ranfl, 1996, str. 43) opozarja: »/…/pred sprejemniki gledalci 

pasivno spremljajo novice, pogosto napol dremajo, zavest je oslabljena in podzavest ojačena. 

K temu pripomorejo tudi nekateri fiziološki procesi, npr. močno draženje očesa. Obenem pa 

je gledalec povsem zavzet s sliko. V tem stanju zavesti je človek močno podvržen sugestiji. 

Samokontrola oslabi, zato sprejema kot »čisto zlato« vse, kar vidi in sliši.« 

 

1.2.4 SVETOVNI SPLET 

 

Najbolj razširjeno in najbolj znano omrežje danes je splet (»mreža med mrežami«). Obstaja 

približno dve milijarde uporabnikov in njihovo število dnevno narašča. Ima zares veliko vlogo 

in velik socialni vpliv in danes praktično ni področja civilizacije, ki je ne doseže (ekonomsko 

področje, druženje, informacije, zdravstvo, izobraževanje) (Čelebić in Rendulić, 2012, str. 

16). Na splet in njegovo prihodnost so se pojavljali različni pogledi, nekateri (predvsem iz 

Japonske) so trdili, da je splet »onesnaževalec človekovega duha«, spet drugi so 

napovedovali, da bo povzročil nadaljnjo koncentracijo moči. Kot medij naj bi ponujal 

informacije, razvedrilo in izobraževanje, po drugi strani naj bi bil pa kot železnica – skupaj 

pripelje ljudi, ki so si tujci, in človek nikoli ne ve, na koga bo na njem naletel (Briggs in 

Burke, 2005). 

 

Danes si računalništva brez spletnih brskalnikov ne moremo več predstavljati, pa čeprav je 

prvi nastal pred komaj petnajstimi leti in za njimi je pestra in zanimiva zgodovina. World 

Wide Web je najopaznejši del interneta. Ko spleta še ni bilo, so starejši uporabniki uporabljali 

za e-pošto, informacije, ki so danes na voljo na spletnih straneh pa se je iskalo v datotekah, 

shranjenih v strežnikih ftp (File Transfer Protocol) (Pečenko, 2006). Svetovni splet (ang. 

World Wide Web, WWW) je navidezno omrežje informacijskih virov, ki so shranjeni na 

spletnih strežnikih, kamor lahko dostopajo uporabniki (Hercog, 2013, str. 1). 

 

Tim Berners - Lee (oče svetovnega spleta in avtor prvega spletnega brskalnika) je leta 1980 

predlagal sistem, v katerem bi bila lahko poljubna beseda, slika ali karkoli drugega povezava 

do drugega besedila, slike, videa v kateremkoli v omrežje povezanem računalniku.  

Leta 1991 je v CERN-u (evropski svet za jedrsko raziskovanje) tudi uradno predstavil 

WorldWideWeb, spletni brskalnik in urejevalnik in takrat lahko rečemo da se je rodil svetovni 

splet (Pečenko, 2006). 
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1.2.5 NOVI MEDIJI 

 

Danes se vsem novim medijem ni več moč izogniti. Vsaka nova tehnološka pridobitev prinaša 

novo platformo za razširjanje klasičnih medijev kot povsem nov medij, pri čemer se povečuje 

konkurenca znotraj posameznih platform. Tradicionalna medija, kot sta televizija in radio, 

postajata preveč neučinkovita in neuporabna. Spreminjajo se načini uporabe medijev, njihova 

vloga v družni ter vloga posameznika kot državljana in potrošnika medijskih vsebin (SRDF, 

2011). 

 

De Kerchove (1995, v Purg, 2008, str. 21) navaja: »Z naglim razvojem telekomunikacijskih 

mrež in stapljanjem tradicionalnih medijskih storitev (tisk, radio, TV) se množijo obljube dvo- 

oziroma večstranske, poljubne in svobodne izmenjave informacij ter njihove izbirnosti. 

Predvsem z razcvetom mobilne telefonije, naglo rastjo standardov pasovne širine, z vse 

zmogljivejšimi osebnimi računalniki ter obljubami, kot so »interaktivna televizija« ali 

»inteligentna hiša« se zastavljajo nova vprašanja o prisotnosti identitete, lastništvu 

informacij, zanesljivosti vsebin in nadzoru nad komunikacijskimi procesi.« 

 

Med mladimi je vse bolj razširjeno sprejemanje avdio-vizualnih vsebin s spleta, ki se mu 

pridružuje tudi spremljanje televizije in televiziji podobnih storitev prek prenosnih naprav 

(mobilna TV), pa kljub nekaterim pomislekom o upravičenosti in o dejanskih možnostih za 

primerno in učinkovito regulacijo tovrstnih medijev z regulatornega vidika poraja potrebo po 

mehanizmih za zaščito otrok in preprečevanje širjenja nestrpnosti (SRDF, 2011, str. 25). 

Raziskave kažejo, da bo do leta 2020 ogromno novih medijev, a določen odstotek 

uporabnikov bo ostal zvest klasičnim medijem. Napoved pravi, da bo do omenjenega leta 

priključenih in povezanih na spletna omrežja 50 milijard stvari in da bo obstajalo 24 milijard 

mobilnih naprav (Robnik, 2011). 

 

Vse pogosteje se povečuje število pametnih objektov, telefonov in naša naloga, naloga države 

je, da je potrebno ljudi čedalje bolj seznanjati in usposabljati v projekt medijskega 

opismenjevanja.  

 

V prvem poglavju sem predstavila medije, njihovo zgodovino in vrste medijev. V drugem 

delu pa bom opredelila pismenost, predstavila vrste pismenosti, nato pa podrobneje 

predstavila medijsko pismenost in medijsko vzgojo. 
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2 MEDIJSKA PISMENOST 
 

2.1 PISMENOST  

 

Pismenost je proces zapletenega, sestavljenega in povezanega dejanja, ki ne obsega le branja 

in pisanja, ampak tudi govorjenje in poslušanje (Cencič, 1999, str. 4). Vse štiri komunikacije 

dejavnosti so bistvenega pomena za opismenjevanje. V predšolskem obdobju pa je poudarek 

predvsem na govorjenju in poslušanju, saj se otrok veščine branja in pisanja formalno učijo 

šele v šoli. Še natančnejša definicija pismenosti vključuje poleg še druge ustvarjalne in 

analitične sposobnosti ter znanja na določenem področju. Nekateri jo opredeljujejo tudi kot 

družbeno dejavnost, ne samo kot veščino, ki jo učijo v šolah (Grginič, 2005, str. 8). Vsem 

opredelitvam pismenosti je skupno to, da pismenost vpliva na vse vidike sodobnega življenja 

(Skubic, 2012, str. 155). 

 

UNESCO je leta 1951 pismenost opredelil kot »sposobnost osebe, ki lahko z razumevanjem 

prebere in napiše kratko, preprosto besedilo o vsakdanjem življenju«, leta 1956 je definicijo 

dopolnil: »Oseba je funkcionalno pismena takrat, kadar obvladuje znanje in spretnosti branja 

in pisanja, ki ji omogočajo učinkovito funkcioniranje v vseh okoliščinah v katerih se zahteva 

obvladovanje pismenost.« (Baker in Street, 1996, v Možina idr., 2000) 

 

P. Bordieu je pismenost definiral kot obliko kulturnega kapitala, ki ga je moč preoblikovati v 

družbeni status in na podlagi tega se je pojavil sociološko-kulturološki pogled na začetno 

opismenjevanje. Sposobnosti otroka so določene z družbenim in kulturnim kontekstom, v 

katerem poteka poučevanje. Otrok v obdobju pred šolskih učenjem v okolju razvija 

predopismenjevalne spretnosti in to so raziskovalci opredelili kot porajajočo se pismenost 

(Grginič, 2005, str. 9). 

 

2.1.1 PORAJAJOČA SE PISMENOST  

 

Glede na življenjsko obdobje nosilcev pismenost ločimo porajajočo se ali predšolsko 

pismenost, začetno pismenost, pismenost šolajoče se mladine in pismenost odraslih. Skozi 

preteklost se je spreminjala razširjenost pismenosti in njena vloga v družbi in s tem 
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posledično tudi pojmovanje pismenosti. To pomeni, da je pismenost zgodovinsko in kulturno 

pogojena (Bešter Turk, 2003). 

 

Porajajoča se, začetna in prehodna pismenost tvorijo t.i. zgodnjo pismenost (Barone, Mallette, 

Hong Xu, 2005, v Pečjak, 2010, str. 45). Porajajoča se pismenost zajema predšolske otroke in 

prvošolce, stopnja začetne pismenosti predšolske otroke, prvošolce in drugošolce, v stopnji 

prehodne pismenosti pa najdemo učence od prvega do četrtega razreda in med posameznimi 

ravnmi pismenosti ni jasno začrtanih meja (Pečjak, 2010, str. 49). 

 

Pojem porajajoča se pismenost je prvič uporabila M. Clay v svoji doktorski disertaciji leta 

1966, ki je porajajočo se pismenost opredelila v knjigi Emergent literacy: Writting and 

reading. Porajajoča se pimenost je pogosto opisana kot proces spontanega odkrivanja 

pimenosti (začetni bralni in pisalni razvoj otroka) in izhaja iz porajajočega se branja. Taele in 

Sulzby (1986) sta porajajočo se pismenost opredelila kot spretnosti, znanja in vedenja, ki se 

razvojno gledano pojavijo pred formalnim branjem in pisanjem (Marjanovič Umek, 2007, str. 

12). 

 

Teale (1995, v Bešter Turk, 2003, str. 61) opredeljuje porajajočo se pismenost kot »spontano 

odkrivanje pisnega jezika in njegove vloge v otrokovem okolju v predšolskem obdobju, ko 

otrok prihaja v stik z zapisanimi besedili«. Rileyjeva (1996, v Jurišić, 2000, str. 4) definicija 

pa se glasi, da je porajajoča se pismenost zgodnje obdobje tiskovnega razumevanja, ki otroku 

omogoča spoznanja o branju in pisanju«. 

 

Raziskave o porajajoči se pismenosti so pokazale, da so zelo pomembne tiste aktivnosti otrok, 

ki potekajo skupaj z odraslimi. Odrasli otroke spoznavajo s tiskom, knjigami, jih opozarjajo 

na njih in se o njih pogovarjajo. Pri vseh izvajanih aktivnostih pa je ključno, da vzgojitelji 

upoštevajo stopnjo razvoja posameznega otroka in ji prilagodijo aktivnosti. Izkušnje s 

pimenostjo so del vsakodnevnega otrokovega življenja in aktivnosti v igralnici (Grginič, 

2005).  

 

Izredno pomembno je, da se otroka spodbuja tako rekoč od rojstva, najprej z govorom, nato 

pa tudi z branjem slikanic in knjig. L. Marjanovič Umek pravi, da je prav redno branje z 

otrokom eden od temeljev uspešnega opismenjevanja in čim več bo otrok risal, bo posledično 
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imel boljše grafomotorične spretnosti, ki so bistvene za pravilno zapisovanje črk in številk 

(Kešič in Južna, 2009). 

 

Prav v tem obdobju otrok pismenost spoznava na zelo globalen način. Starši in vzgojitelji 

imajo pomemben vpliv na porajajočo se pismenost. Potrebno jo je spodbujati kar naprej in 

otroku poskušati predstaviti čim večji užitek stika s knjigo. Otrok zelo rad bere knjige, s tem 

spoznava tudi tisk in ilustracije. Čim prej jih je potrebno navajati na pravilno uporabo 

knjižnega in neknjižnega gradiva ter različnih medijev. Branje otrokom, pogovor o knjigah, 

poslušanje radia, gledanje televizijskega programa, vse to ima vpliv tudi na kasnejši otrokov 

uspeh, otrok pa glede na to, da se v obdobju porajajoče se pismenost seznanja že z različnimi 

mediji, se že v teh letih pričenja medijsko opismenjevati (Kešič in Južna, 2009). 

 

2.2 MEDIJSKA PISMENOST  

 

Medijska vzgoja je proces in medijska pismenost je rezultat tega načrtovanega procesa. 

Glavni motivi spodbujanja medijske pismenosti so predvsem zaradi zaskrbljenosti učinkov 

današnjih medijev, zlasti na mlade. Učenje o medijih v predšolskem obdobju že vključuje 

spoznavanje različne informacijske in komunikacijske tehnologije, prav tako kot je pri učenju 

glasbe lahko vključeno učenje igranja na instrument. V obeh primerih pa je ključnega pomena 

učenje, ki se v začetku ukvarja z razvojem kulturnega in kritičnega razumevanja (Bazalgette, 

2010, str. 2). 

 

Medijska pismenost je zmožnost dostopa, analize, ocene in proizvodnje medijskih sporočil v 

najrazličnejših oblikah. Zajema torej branje in pisanje, poslušanje in govorjenje, risanje, 

kritično gledanje in selekcioniranje medijskih vsebin kot veščine oblikovanja lastnih besedil z 

uporabo najrazličnejših tehnologij (Dragan, 1998). V Evropski komisiji je opredeljena kot: 

»sposobnost dostopati do medijev, razumeti in kritično oceniti različne vidike medijev in 

njihovo vsebino ter komunicirati v različnih kontekstih«. Nanaša se na vse medije in ima 

pomembno vlogo pri povečanju ozaveščenosti o dediščini in kulturnih identitetah, izboljšanju 

znanja o avdiovizualni dediščini ter spodbujanju zanimanja zanje. Trenutno velja za enega od 

glavnih pripomočkov za aktivno in polno državljansko udeležbo, ki preprečuje in zmanjšuje 

tveganje izključenosti iz življenja v skupnosti. V današnjem svetu morajo državljani razviti 
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analitične sposobnosti, ki jim omogočajo boljše intelektualno in čustveno razumevanje 

medijev (Evropska komisija, 2009, str. 10 in 11). 

 

Evropski parlament je decembra 2008 sprejel Resolucijo o medijski pismenosti, v kateri se 

zavzema, da uvrstitev vzgoje za medije v šolski sistem postane prioritetna naloga Evropske 

unije. Komisarka Evropske unije za informacijsko družbo in medije Viviane Reding je o 

pomenu medijske pismenosti izjavila: »V digitalni dobi je medijska pismenosti ključnega 

pomena za doseganje polnega, aktivnega državljana. Tradicionalna pismenost, torej 

sposobnost branja in pisanja, v današnjem času ne zadostuje več. Ljudje se morajo bolje 

zavedati možnosti, kako se lahko učinkovito izražajo in si razlagajo sporočila drugih, zlasti pri 

uporabi spletnih dnevnikov, iskalnikov in oglaševanja. Vsi, stari in mladi, se moramo spopasti 

z novim digitalnim svetom, v katerem živimo. Stalno informiranje in izobraževanje sta za to 

pomembnejša kot predpisi.« (Reding, 2007, v Erjavec, 2009, str. 22) 

 

Medijska pismenost je pismenost za informacijsko dobo. V veliko državah po svetu je 

medijska pismenost obvezni del jezikovnega pouka, pri nas je trenutno v OŠ le kot izbirni 

predmet »Vzgoja za medije«. Predmet je še kako pomemben, saj otroka uči kako postati 

kritičen državljan, zavedujoč se svojih pravic in dolžnosti in svobode. Medijsko 

opismenjevanje omogoča otrokom kritično razmišljanje o ponujenih medijskih vsebinah in 

podobah (Košir, Erjavec in Volčič, 2006). Poleg kritičnega razmišljanja nudi otroku tudi 

kulturne in ustvarjalne spretnosti. Spoznava različne vrste medijev, oblike in njihove vsebine, 

poleg pa se uči pravilno izražati in komunicirati (Bazalgette, 2010, str. 111). 

 

Medijska pismenost razširja veščine pismenosti na vse oblike sporočil, zajema branje in 

pisanje, govorjenje in poslušanje, kritično gledanje in sposobnost oblikovanja lastnih sporočil 

z uporabo različnih tehnologij (Marjanovič Umek, 2007). 

 

Medijska pismenost zajema vse potrebno znanje za uporabo stare in nove medijske 

tehnologije in razvija kritični odnos do medijskih vsebin v času, ko mediji predstavljajo eno 

najmočnejših sil v družbi. Postaja obvezen del v demokratični družbi (Horton, 2008, str. 6).  

Zajema dve pomembni ravni: reflektivno in produktivno. Reflektivna spodbuja impresijo in 

razmislek o medijskih vsebinah in oblikah in uči kritičnosti do ponujenih medijskih izdelkov, 

medtem ko produktivna raven uči učence brati in pisati medijski jezik tako, da se igrajo 

produkcijo podob za množična občila (ustvarjajo fotografije in video, izdelujejo časopise, 

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/predmeti_izbirni/Vzgoja_za_medije_izbirni.pdf
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plakate ipd.). Na Slovenskem je produktivna raven bolj razvita. Celovita vzgoja za medije 

otrokom omogoča, da se socialno zbližujejo, krepijo medsebojno komunikacijo, estetsko 

izražajo in gradijo svoj osebni etos (Košir, 2003, str. 215). 

 

Horton (2008, str. 7) opredeli tri elemente medijske pismenosti; dostop, razumevanje in 

ustvarjanje. Dostop oziroma zmožnost uporabe medijev se nanaša na poznavanje zakonodaje 

s tega področja (svoboda govora, varovanje osebnih podatkov), nadzor medijev in sposobnost 

za navigacijo. Pri razumevanju gre za to, da znamo sestaviti pregled nad različnimi 

medijskimi vsebinami in imamo kritičen odnos do medijev, pri ustvarjanju pa da ustvarjamo 

različne medijske vsebine in interakcija z mediji. 

 

Medijska usposobljenost vzgojiteljev naj bi bila po mnenju Bloemkeja (2003, str. 345) 

petdelna: 

– medijsko-didaktična usposobljenost: uporaba medijev in informacijske tehnologije v 

vzgojno-izobraževalnem procesu in pri lastnem izobraževanju; 

– medijsko-vzgojna usposobljenost: uvedba medijske tematikev vzgojno-izobraževalno delo 

z upoštevanjem pedagoških zakonitosti; 

– medijsko-socializacijska usposobljenost: konstruktivno vrednotenje medijskih dosežkov 

otrok; 

– raziskovalno-pedagoška medijska usposobljenost: uvajanje inovativnih učnih metod s 

pomočjo medijev; 

– osebna medijska usposobljenost: sposobnost strokovnega, ustvarjalnega, k sebi  

usmerjenega in družbeno orientiranega upravljanja medijskih vsebin in tehnologij. 

 

Vzgoja za medije pa je pedagoški projekt uresničevanja cilja medijske pismenosti oziroma 

učno-vzgojni proces medijskega opismenjevanja (Erjavec, 2005, v Erjavec, 2009, str. 21). 

Ferguson (v: Krucsay, 1998, str. 45) za vzgojo za medije pravi: »Medijsko izobraževanje je 

neskončno raziskovanje načinov, kako razumemo svet in kako ga drugi razumejo za nas.« 

 

Francija je bila prva država v Evropi, ki je uvedla vzgojo za medije, s poudarkom na filmski 

vzgoji. Slovenija spada v prvo skupino držav, ki so na področju vzgoje za medije najbolj 

uspešne. Poleg nje so tu še: Velika Britanija, Avstralija, Kanada, Finska, Norveška, Švedska 

in Nemčija. V teh državah je šolska politika naklonjena vzgoji za medije in vključene imajo 
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medijske vsebine v razne predmete, prav tako pa jo imajo kot obvezni ali izbirni predmet 

(Erjavec, 1998, str. 186). 

 

Vzgoja za medije je proces medijskega opismenjevanja, ki nam razkrije pogled v zakulisje 

medijev in nas usmerja h kritični distanci do ponujenih medijskih vsebin in k razumskemu in 

dejavnemu izbiranju medijev. Uči nas razumeti, kako mediji oblikujejo naše predstave o svetu 

in sebi, kar je osrednji koncept medijskega opismenjevanja (Erjavec in Volčič, 1999a). Njen 

temeljni cilj je vzgojiti avtonomnega, kompetentnega, socialno odgovornega in aktivnega 

pripadnika družbe, ki so mu znani načini, kako izbrati kakovostne informacije in zna 

odgovorno komunicirati pred medijev ter drugih družbenih oblik komunikacije (Košir, 

Erjavec, Volčič, 2006). 

 

Da bi morali vzgoji za medije postaviti veliko prioriteto, trdi britanski znanstvenik Masterman 

(1994, str. 2) in zraven opredeljuje sedem argumentov za to. Prvi je visoka stopnja medijske 

uporabe in zasičenost sodobne družbe z mediji, sledijo ideološka pomembnost medijev in 

njihov vpliv kot industrije zavesti; povečan prodor medijev v naše osrednje demokratične 

procese; hitro rastoči nacionalni in mednarodni pritiski za privatizacijo informacij, porast 

upravljanja in proizvodnje informacij ter razširjanje s pomočjo medijev; povečanje 

pomembnosti vizualnih komunikacij in informacij na vseh področjih in na koncu pomembnost 

izobraziti študente za prihodnost.  

 

Svet mladih danes vključuje nove tehnologije in spodbuja sposobnosti, ki jih tradicionalna 

didaktika spregleda (čustva, odzivi, refleksi). In ker se mladi vse več gibljejo v medijskem 

svetu, je z njimi lažje priti v stik preko medija, zato lahko rečemo, da je vzgoja za medije 

»polje radostnega učenja in komuniciranja« (Košir, 2003, str. 213). 

 

2.3 MEDIJSKA VZGOJA 

 

Medijska vzgoja je vseživljenjski projekt, ki ni omejen le na obvezno izobraževanje. Je 

proces, ki želi vzgojiti dobro informirane državljane in njen cilj je učenje, kako opredeliti 

ključne koncepte, postavljati primerna vprašanja, povezovati različne ideje, odkrivati napake. 

Državljani morajo biti sposobni na podlagi dostopnih informacij ustvariti lastne podobe in 

prav medijska vzgoja poudarja spretnosti, ki oblikujejo podlago za intelektualno raziskovanje. 
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Naravnana je raziskovalno, ker uči postavljanje pomembnih vprašanj o pridobljenih 

informacijah in kar definitvno ni cilj medijske vzgoje, je zapomnitev dejstev, igranje 

videoigric ali drugih medijskih vsebin (Erjavec, 2005, str 193). 

 

Poimenovanje medijske vzgoje variira glede na različne pedagoške tradicije in teorije v 

različnih deželah: izboraževanje za medijsko pismenost (ang. media literacy education), 

izobraževanje za medijsko ozaveščenost (ang. media awareness education), vizualna 

pismenost (ang. visual literacy), medijska kompetenca (ang. media competence), medijska 

pismenost (ang. media literacy). Kljub vsem tem različicam pa se je, iz praktičnih razlogov, 

izoblikovalo mednarodno soglasje o uporabi pojma »media education« (medijska vzgoja) …« 

(Tufte, 1995) 

 

K. Erjavec deli medijsko vzgojo na dve večji področji. To sta področje potrošništva (ukvarja 

se večinoma s posameznikom v povezavi z mediji) in področje državljanstva (predstavlja nam 

bolj družbeno razmerje do medijev) (Erjavec in Volčič, 1999a). 

 

Področje potroštništva zajema dva pristopa: moralistični in pristop kritičnega gledalca. 

Mmoralistični pristop, ki trdi da množični mediji škodujejo občinstvu. Otroci so najranljivejša 

bitja in so obravnavana kot pasivne žrtve procesov manipuliranja nad katerimi nimajo nobene 

moči. Naloga odraslih je, da jih branimo pred tem. Pristop kritičnega gledalca predvideva, da 

posamezniki premišljeno uporabljajo medije, da dosežejo določen cilj ali zadovoljitev. Tu je 

vloga medijske vzgoje opremiti posameznike z veščinami, ki so potrebne za kreativno 

sprejemanje medijskih sporočil, in jih naučiti usvojiti specifične sposobnosti, kot je na primer 

spoznavanje slovnice (Erjavec in Volčič, 1999a). 

 

Tudi področje državljanstva zajema dva pristopa: pristop podob in ozaveščanja in pa 

sociološko-ekonomsko-politično-kulturni pristop. Prvi meni, da mediji proizvajajo kulturne 

mite, ki so predstavljeni kot resnični, občinstvo pa jih sprejema kot takšne. Glavni cilj tega 

pristopa je pokazati, da mediji niso zgolj odsev družbe in da niso »oko v svet«. Pomembno je 

razumeti pomen ideologije in kritično spremljati medije in jih ne vzeti kot realnost. 

Sociološko-ekonomsko-politično-kulturni pristop pa pravi, »da je občinstvo neka masa, ki je 

odvisna od definicije realnosti, to pa definirajo mediji«. Sposobnost občinstva, da bi delovali 

kot državljani v demokratični družbi, je nadomeščena z nenehnim potroštništvom kulture in 

produkta (Erjavec in Volčič, 1999a). 
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Mladi so najbolj dovzetni za učenje in nova znanja, zato informacije, ki jih dajejo mediji in 

odrasli, hitreje sprejmejo kot edino možno resnico ali pa vsaj manj kritično in predvsem zato 

je pomembna medijska vzgoja. 

 

Masterman (1994) opredeli osem načel medijske vzgoje: 

1. Ključni koncept je reprezentacija. 

Medijska vzgoja mora upoštevati, da mediji ne odsevajo realnosti, ampak jo reprezentirajo 

in vedeti, da so mediji sistem simbolov in znakov in jih je kot take treba preučevati. 

2. Osrednji namen je denaturalizacija medijev. 

Medija vzgoja mora predstaviti in obravnavati medijske podobe kot konstrukte, s tem ko 

se ukvarja z vprašanjem produkcije ter raziskuje tehnike, s katerimi mediji ustvarjajo 

učinek resničnosti, izpostavlja vprašanje ideološkega vpliva medijev na oblikovanje 

zdravega razuma in razmišlja o načelih, kako občinstvo bere, ter se odziva na medijske 

vsebine. 

3. Je primarno raziskovalna in ne vsiljuje določenih kulturnih vrednot. 

Namen medijske vzgoje je okrepiti posameznikovo razumevanje, kako mediji odsevajo 

realnost, in vzgojiti dobro informirane državljanje, ki so sposobni na podlagi dostopnih 

informacij ustvariti lastne podobe. Spodbuja tudi posameznika, da o določenem 

medijskem tekstu ustvari več vrednostnih sodb in razišče njihove vire in vplive. 

4. Organizirana je okoli temeljnih konceptov, ki predstavljajo orodje, ne pa vsebine. 

Cilj soglasja o temeljnih konceptih medijske vzgoje je njihovo sistematično in natančno 

raziskovanje. 

5. Je proces, ki traja vse življenje. 

Otroci se že pred vstopom v šolo zanimajo za medije, to pa se nadaljuje vse življenje. 

Medijska vzgoja mora biti zabavna in izpopolnjena, kot so zabavni in izpopolnjeni tudi 

mediji, saj bo le tako otrokom zanimiva in se bodo tudi v nadaljnjem življenju radi 

srečevali z izobraževanjem za medije.  

6. Skuša zgraditi ne le kritično razumevanje, temveč predvsem kritično avtonomnost. 

To načelo skuša v otrocih zbuditi kritičnost, tudi takrat ko učitelja ne bo ob njih. Učenci 

presežejo razumevanje tega in onega izbranega besedila in usvojijo splošna načela, ki jim 

bodo v pomoč pri analizi podobnih tekstov. 

7. Učinkovitost medijske vzgoje lahko merimo z dvema kriterijema: 

– sposobnost učencev, da svoje znanje uporabijo v novih situacijah; 

– obseg zanimanja, motivacije in odgovornosti, ki jo pokažejo otroci. 
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8. Je aktualna in oportunistična. 

Uporablja se za šolske namene aktualne medijske vsebine in s tem vzbudi zanimanje, 

motivacijo in razumevanje, kar bi z uporabo konvencionalnejših metod in učnih 

pripomočkov težko dosegla. 

 

2.4 MEDIJSKA PISMENOST DRUGOD PO SVETU 

 

Za medijsko pismenost ne bomo našli enotne definicije kaj točno vse vključuje, na svetu pa je 

še tudi mnogo držav, ki definicije o medijski pismenosti sploh nimajo (npr. Latvija in 

Romunija). Na drugi strani pa obstajajo države, kot je na primer Belgija, v kateri je medijsko 

pismenost potrdila vlade. Različne države poudarjajo različne vidike. Veliko je učiteljev, ki 

niso prepričani v nujnost zagotavljanja učenja medijske pismenosti, kajti menijo, da otroci 

znajo dobro uporabljati različne medije in ne potrebujejo za to še dodatnega učenja – kar je 

popolnoma napačno mišljenje. Kar pa strokovnjaki izpostavljajo je, da je zelo težko določiti, 

kdo je odgovoren za otroka medijsko opismenjevanje otrok. S. Reynolds tu opozarja, da je 

medijska pismenost največkrat vključena v učni načrt kot medpredmetni cilj, na katerega se 

ne daje večje pozornosti, prav tako pa ni samostojen predmet, ki bi se lahko ocenjeval. V 

skoraj vseh državah je položaj medijske pismenost negotov, saj tisti, ki ne želijo biti vključeni 

v njo, jim ni potrebno. (Mommers idr., 2013) 

 

2.4.1 FINSKA 

 

»Medijska pismenost je pismenost današnjega dne. Vse, kar potrebujemo, je znanje in vrline o 

medijski pismenosti v trenutni informacijski družbi kot državljan, potrošnik, delavec in 

študent« je izjava Arhinmakija, ministra za kultro in šport na Finskem (Mommers idr., 2013, 

str. 13). Prav ta država spada med najbolj razvite evropske države kar se tiče infomacijsko-

kumunikacijske tehnologije. 

 

Na Finskem je sposobnost za branje in ustvarjanje medijskih besedil pomembna veščina za 

državljana, a medijska pismenost se ne poučuje v vseh šolah. Glavni cilji medijske pismenosti 

so izobraziti ljudi za kritično zavedanje, za razumevanje medijske realnosti in jim omogočiti 

živeti v medijsko prevladujoči kulturi. Ministrstvo za šolstvo in šolskih oblasti spodbujajo 

medijsko pismenost po vsej državi in Finska je ena izmed najbolj naprednih držav na tem 
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področju. V šolah je trenutno odločba o medijski pismenosti še neenakomerna: lahko obstaja 

ali pa ne in v nobenem primeru ni samostojen predmet, ampak le del drugega predmeta. 

Obstaja nekaj posebnih izobraževanj na šolah z fokusom na medijsko pismenost, zlasti za 

študente, v zadnjih petih letih se je število teh povečalo. Trenutna, glavna ovira za napredek 

na Finskem, pa je pomankanje strokovnega izobraževanja učiteljev na področju medijske 

pismenosti (Buckingham in Domaille, 2001, str. 44).  

 

Medijska pismenost je del finskega šolskega kurikuluma že od leta 1970, še do danes pa ni 

kot samostojen predmet. Najdemo jo na različnih področjih politike, kot so splošna, kulturna, 

mladinska, izobraževalna vključno z zgodnjim otroštvom in umetnostna. Ministrstvo za 

pravosodje obravnava medijsko pismenost tudi z vidika socialne vključenosti in vpliva, kot 

del demokratičnega izobraževanja. V Finskem nacionalnem kurikulumu za osnovno 

izobraževanje so cilji medijske pismenosti, kot medpredmetna tema, naslednji:  

– izražati se vsestransko in odgovorno komunicirati z drugimi, 

– razvijati svoje sposobnosti za upravljanje informacij ter primerjati, izbirati in uporabljati 

pridobljenje informacije, 

– imeti kritično stališče do vsebin v medijih, 

– proizvajati in prenašati sporočila in ustrezno uporabljati medije, 

– uporabljati medije in komunikacijska orodja pri pridobivanju informacij in prenosu ter v 

različnih interaktivnih situacijah. 

Tu kot zanimivost spada dejstvo, da v tem kurikulumu najdemo namesto izraza medijska 

pismenost izraz medijska spretnost. Sam izraz medijska pismenost je problematičen, ker pri 

finskem jeziku ni razlike med izrazoma pismenost in bralna spretnost. Pismenost je 

razumljena kot čista sposobnost brati samo literarna besedila, zato jo nekateri učitelji ne 

sprejmejo v kontekstu z mediji (Kotilainen in Kupiainen, 2014). 

 

Največjo odgovornost za izobraževanje medijske pismenost na Finskem imajo starši. Zaradi 

narave finskega šolskega sistema, otroci preživijo večino časa doma brez nadzora odraslih. 

»Popoldansko čuvanje« je samo do tretjega razreda osnovne šole, vsi ostali morajo po šoli 

domov. Starši imajo dolge delovnike in otroci so doma sami prepuščeni videoigricam in 

brskanjem po spletu (Kupiainen, 2010, v Kotilainen in Kupiainen, 2014, str. 12). 
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2.4.2 VELIKA BRITANIJA 

 

Velika Britanija je bila med prvimi državami, tj. že od leta 1970, ki je dala velik pomen 

študiju medijem. Posledično je zato danes med zelo razvitimi državami, kar se tiče medijev, 

medijske pismenosti in infomacijsko-komunikacijske tehnologije, čeprav vlada še do danes ni 

dala popolne podpore medijski pismenosti. In ne glede na dolgoletno raziskovanje in 

razvijanje na področju medijev, Burn in ostali strokovnjaki izpostavljajo največjo skleptičnost 

do medijske pismenosti med mlajšo generacijo, saj so raziskave pokazale, da je medijska 

pismenost za njih le del pri učenju angleškega/maternega jezika (prav tako jo najdemo v 

angleškem kurikulumu klasificirano samo pod »Materni jezik« in manjši del v »Umetnost, 

oblikovanje in glasba«). Velika Britanija daje velik poudarek učenju informacijsko-

komunikacijske tehnologije, kar pa je v nasprotju z medijsko pismenostjo, podprto tudi s 

strani vlade. Buckingham meni, da obstaja veliko tveganje, da bo medijska pismenost v Veliki 

Britaniji kmalu razpršena in skrita v digitalni pismenosti (informacijsko-komunikacijska 

tehnologija) (Buckingham in Domaille, str. 24–28). 

 

2.4.3 ITALIJA 

 

V Italiji ni fomalnega kurikuluma o medijski pismenosti. V šolskem sistemu se pojavi le, če jo 

uvede posamezni učitelj. Pristopi k medijem v šolah so v večini pogojeni s starostjo učiteljev 

– mlajši kot so, bolj odprti so za novosti in izkušnje, ki jih ponujajo mediji. Ena izmed zelo 

pomembnih pobud za oblikovanje medijsko pismenih vzgojiteljev je bila poletna šol »Corvara 

in Val Badia«, v kateri je bilo usposobljenih več kot štisto italijanskih učiteljev. Za 

kakršenkoli razvoj na tem področju je obvezno prednostno izobraževanje učiteljev. Na 

italijanskih fakultetah se je zanimanje za medijsko izobraževanje pred kratkim povečalo in po 

njihovi definiciji je medijsko pismen študent takrat, ko pozna medijski jezik, se zaveda, kako 

funkcionira medijska industrija in je ideološko kritičen do medijev. Še vedno pa ostaja 

resnična potreba po uveljavitvi vrednosti medijskega izobraževanja v celi Italiji in 

natančnejših ciljev in sredstev od centralne vlade (Buckingham in Domaille, 2001, str. 51).   
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2.4.4 LATINSKA AMERIKA 

 

V vseh 21 državah po Latinski Ameriki so najpomembnejši za dialog med njimi 

komunikacijski projekti. Dokazov o kakršnikoli fomalni medijski pismenosti v šolah pa ni. Na 

Kubi in v Mehiki učitelji razvijajo didaktične spretnosti uporabe avdio-vizualnih materialov, 

ne dajejo pa nobenega poudarka na kritični ali kreativni pristop k medijski študiji. Prav tako v 

Argentini ni v šolskem kurikulumu zapisanega nič o medijih v šoli. Medijsko pismenost bi 

morda lahko zasledili samo v predmetih, kot so španščina, družbene znanosti ali umetnost. V 

Čilu je slika zelo podobna, medtem ko ima v Uragvaju medijska vzgoja velik poudarek že v 

zgodnji stopnji izobraževanja otrok. Otroci zelo zgodaj spoznavajo medijsko tehnologijo, z 

močnim poudarkom na ustvarjanju medijskih izdelkov, študentje pa pri njih prejemajo 

tedensko najmanj dve uri na teden različne oblike medijskega izobraževanja (Buckingham in 

Domaille, 2001, str. 36–38).   

 

2.4.5 SEVERNA AMERIKA 

 

V Kanadi je že od leta 2000 medijska vzgoja postala del učnega načrta v vsaki kanadski 

provinci in ozemlju. Poleg tega so nekatere province zagotovile svojim prebivalcem 

samostojne tečaje za medijsko usposabljanje. Medijska pismenost v Kanadi je razširjena med 

študenti za pomoč pri razvijanju informiranega in kritičnega razumevanja narave množičnih 

medijev in tehnik, ki jih uporabljajo. Definicija medijske pismenosti vključuje tudi dajanje 

študentom priložnosti praktičnega dela na tem področju. Awareness Network Media je 

pripravila podrobno poročilo o medijski vzgoji za celo Kanado in za čim boljšo medijsko 

ozaveščenost. V državi lahko najdemo tudi dobro uveljavljena partnerstva med učitelji in 

medijskimi proizvajalci, kar je ena izmed pozitivnih strani lažjega razumevanja samih 

medijev (Buckingham in Domaille, 2001, str. 64).   

 

Situacija v Kanadi je precej dobro napredovala, na področju medijske pismenosti se razvijajo, 

imajo jasno navedene cilje v kurikulumu. Najbolj optimističen razvoj na tem področju prihaja 

iz delov zasebnega sektorja, ki so pripravljeni biti vključeni v izobraževanje medijske 

skupnosti in zagotavljati podporo in smernice za izobraževanje učiteljev (Buckingham in 

Domaille, 2001, str. 64).   
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ZDA je kot vodilna svetovna proizvajalka medijev država, v kateri bi lahko pričakovali 

skladen kurikulum o medijski vzgoji. Vendar to ni ravno tako, saj je zgodovina prakse že 

preobremenjena z različnimi političnimi in pedagoškimi napetostmi. Res pa je, da je zvezna 

vlada pred kratkim začela zagotavljati sredstva za spodbujanje skupnosti k razvijanju 

medijske pismenosti, predvsem v okviru preprečevanja zavojenosti, proti nasilju in za zdravje 

ter fitnes (Buckingham in Domaille, 2001, str. 65–67).   

 

Znatna rast medijske pismenost je prišla s strani zdravstveni delavcev v prepričanju, da je 

medijska pismenost življenjska spretnost za zdrav razvoj človeka (znati kritično gledati na 

medijske reprezentacije o nasilju, spolnem vedenju in vlogah, alkoholu, tobaku). Ta njihov 

poudarek odraža stalen vpliv protekcionističnih (gospodarsko-političnih) pogledov na 

medijsko pismenost, ki so drugod po svetu relativno redki (Buckingham in Domaille, 2001, 

str. 65–67).    

 

Kot ena izmed zanimivosti je enourni televizijski program, »Getting the Message«, v 

sodelovanju s Court TV, ki ga je ustvaril učiteljski sindikat, in je zasnovan tako, da želijo 

predstaviti različne primere praks medijske pismenosti, s predlogi za sprejetje takega načina 

dela, kot del učnega načrta neke skupnosti. Je pa tu potrebno dodati, da imajo še vedno večjo 

moč, predvsem zaradi tradicije, kabelska podjetja, neprofitne organizacije in medijska 

proizvodna podjetja (Buckingham in Domaille, 2001, str. 65–67).   

 

2.5 VZGOJA ZA MEDIJE V KURIKULUMU ZA VRTCE 

 

V slovenskem Kurikulumu za vrtce (1999) vzgoja za medije ni posebej opredeljena, niti ni 

mogoče zaslediti kakršnegakoli cilja medijskega opismenjevanja. Kot medpodročna veda se 

vzgoja za medije pojavlja na treh kurikularnih področjih: jezik, umetnost in družba.  

 

S področja jezika najdemo številne cilje, ki na določen način vključujejo medije: otrok 

doživlja in spoznava verbalno komunikacijo kot vir ugodja, zabave in reševanja problemov; 

otrok posluša različne literarne zvrsti ter spoznava razlike in podobnosti med njimi; otrok 

spoznava knjigo kot vir informacij itn. Verbalna komunikacija je predstavljena kot temeljna 

komunikacija otrok in temeljni cilj je razumevanje jezika kot temelja lastne identitete. 

Dejavnosti, ki so zapisane v kurikulumu, so različne in nekatere izmed njih vsebujejo tudi 
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različne medije. Otrok od 1. do 3. leta starosti »posluša primerne pravljice, zgodbice, uganke, 

pesmice ter pripovedi o dogodkih; seznanja se s knjigami, in sicer tako z leposlovnimi kot 

tudi s priročniki; s pomočjo knjig in drugih oblik tiska, ki so mu ves čas na voljo, da se z 

njimi igra in jih »bere«, spoznava vlogo simbolov in pisnega jezika.« Otrok od 3. do 6. leta 

starosti pa že »vsebine, kot so npr. pravljice, uganke in pesmice, doživlja prek različnih avdio- 

in videomedijev; obišče gledališko predstavo, gleda risanke; posluša avdio- in gleda 

videogradivo z raznovrstnimi literarnimi besedili tudi iz aktualne otroške kulture; samostojno 

ustvarja knjigo, strip« (Kurikulum za vrtce, 1999, str 33–35).     

 

Med cilji na področju umetnosti najdemo tudi cilj, ki ga lahko povežemo z vzgojo za medije: 

»doživljanje in spoznavanje komunikacije z in o likovnih, glasbenih, plesnih, dramskih, 

filmskih in televzijskih delih in spoznavanje komunikacije o njih.« Vzgoja za medije se 

pojavlja na področju vseh umetniških zvrsti za vse starosti otrok kot sodelovanje v več 

medijskih skupinskih projektih, z udeležbo v njegovih plesnih, dramskih, likovnih, 

oblikovalskih, glasbenih segmentih ter nastopanje pred publiko in kamero (Kurikulum za 

vrtce, 1999, str. 39–40). Za otroka od 1. do 3. leta starosti so najbolj primerne avdio-vizualne 

dejavnosti, kjer otrok »opazuje in kometira kalejdoskop ter izbrane fotografije, otroške filme, 

TV-oddaje, video-sekvence in se z risbo odziva nanje; opazuje in sodeluje z odraslimi pri 

fotografiranju in videosnemanju« (Kurikulum za vrtce, 1999, str 42). Otrok od 3. do 6. leta 

starosti pa pri avdio-vizualnih dejavnosti »opazuje različne fotografije, slike iz revij in knjig, 

plakate, gleda, posluša izbrane filmske in videoprojekcije, CD-ROM-e in TV-programe ter 

snema s fotoaparatom, videokamero, kasetofonom; razlikuje sredstva za snemanje in 

predvajanje gibljivih in statičnih slik in njhovih povezav« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 45).     

 

Vzgoja za medije je prisotna tudi na kurikularnem področju družba: »Zaradi izpostavljenosti 

komercialnim vplivom in modnim trendom je treba starejše otroke napeljevati h kritičnemu 

vedenju in afirmaciji njihove individualnosti (s skupnim pogovorom o trendih pri npr. 

oblačenju, igračah, glasbi, kulturnih stereotipih itn.). Zlasti je pomembno razvijanje kritične 

distance do številnih reklam, s katerimi so otroci vsakodnevno zasipani« (Kurikulum za vrtce, 

1999, str. 49). Med številnimi cilji najdemo tudi cilje, povezane z vzgojo za medije, in ti so: 

»Otrok se seznanja z različnimi načini komuniciranja in prenosa informacij (pošta, telefon, 

radio, televizija itn.) ter komuniciranja s pomočjo računalnika; otrok ima možnost kritičnega 

vrednotenja komercialnih vplivov, modnih trendov itn. in se seznanja z možnostmi kritičnega 

vedenja« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 51).  Dejavnosti za otroka od 1. do 3. leta starosti, v 
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katere je vključena vzgoja za medije, so zapisane kot spoznavanje svojega okolja, 

pridobivanja različnih izkušenj o svetu, sodelovanje v skupinskih dejavnostih (pesmice, 

poslušanje zgodbice, rajalne igre). Med dejavnosti za otroka med 3. in 6. letom starosti pa 

kurikulum uvršča »možnost sodelovanja v pogovorih o predsodkih, stereotipih, modnih 

trendih, reklamah itn.« (Kurikulum za vrtce, 1999, str. 52–53).   

 

Otroci se skozi medije naučijo tri pomembne vidike življenja, kulture, kritičnosti in 

ustvarjalnosti. Pri kulturi so izpostavljenje izkušnje različnih vrst medijev, oblik in vsebin. Pri 

kritičnosti gre za razvijanje kritične sposobnosti učenca za analiziranje in ocenjevanje 

medijev. Ustvarjalnost pa se kaže pri razvijanju ustvarjalnih sposobnosti učencev za uporabo 

medijev za izražanje in komunikacijo ter pri sodelovanju v javni razpravi (Bazalgette, 2010). 

Ker so mediji naš vsakdan, bom v tretjem poglavju diplomskega dela predstavila različne 

vplive medijev na otrokov razvoj. 

 

3 JEZIK V MEDIJSKI PISMENOSTI 
 

Jezik je sam po sebi medij in eden brez drugega ne moreta (Stabej, 2008, str. 9). 

 

Prek medijev se v javno rabo uvajajo nova poimenovanja, novi govorni vzorci, nove strukture 

in stilne izbire. Zaradi pogoste rabe v medijih, se te tudi nevtralizirajo, s tem pa se tudi 

spreminjajo meje med družbenimi jezikovnimi zvrstmi. Na druge izbire jezikovnih zvrsti 

vplivajo nove funkcije medijev, med njimi je v zadnjih desetletjih pomembna informativna 

zabava, ki jo je k nam prineslo tržno novinarstvo (Kalin Golob, 2009, str. 745–746 ). 

 

V 19. stol. so bile v Sloveniji pokrajine razdeljene še na narečja, ljudje so knjižni jezik 

uporabljali redko, npr. v cerkvi. Sprejeto je bilo načelo »govori, kot pišeš« in šele po 

slovenskem narodnem gibanju in programu Zedinjena Slovenija, se je začel proces 

oblikovanja enotnega pisnega in govorjenega knjižnega jezika. Pri utemeljevanju slovenskega 

knjižnega jezika in njegove govorjene izrazne podobe pa so pomembno vlogo igrali prav 

mediji; najprej pisni (Novice, Slovenski narod …), nato pa še govorjeni (radio in televizija). Z 

razvojem govorjenih medijev 20. stoletju se je začela spreminjati tudi javnost govorjenega 

jezika – govorjeni jezik in besedila so bili namenjeni širši množici poslušalcev in gledalcev. 

Govorjeni jezik je začel pridobivati na veljavi in z lažjo dostopnostjo in razširjenostjo 
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elektronskih medijev, se je jezikovni izraz začel spreminjati in postajati vse bolj primarni 

(manj kontroliran s strani pripravljenega pisnega besedila) (Tivadar, 2008, str. 25–28). 

 

Slovenija je bila pod močnim vplivom srbohrvaščine in z osamosvojitvijo se je ta vpliv tako 

rekoč čez noč prenehal, slovenščina je pridobila vse funkcije, ki jih je prej zasedala 

srbohrvaščina. Kmalu se je zmanjšal tudi vpliv prek televizije in ostale literature (knjige, 

stripi). Angleščina pa je postajala nov sovražnik v slovenskem jeziku. Da so bili do novega 

tisočletja odstranjeni skoraj vsi srbohrvatizmi, je največ pripomogel Slovenski pravopis 2001, 

ki je v primerjavi s prejšnjimi pravopisi zaostril normo pri obravnavi izposojenk. Nekateri 

srbohrvatizmi pa še danes ostajajo v slovenskem jeziku (zaradi zaznamovanosti, saj dajejo 

neizkušenim govorcem vtis večje knjižnosti ali jih pa najdemo v nižjih socialnih zvrsteh) in 

mlajše generacije, ki ne govorijo več srbohrvaščine, jih bodo bodisi sprejele kot čisto 

slovenske besede ali pa jih bodo prenehali uporabljali in bodo posledično odmrle (Kalin 

Golob in Jelovšek, 2009, str. 809–810). 

 

Področje govorne kulture za javne službe na področju radijske in televizijske dejavnosti je 

zakonsko določeno. Tivadar (1999) opozori, da je Radio Slovenija edina radijska postaja, ki 

ima lastno šolo radijskih govorcev, ki traja eno leto in s tem zagotavlja njihovo govorno in 

jezikovno usposobljenost. Zakon o javni rabi slovenščine (2004) v 22. členu določa, da je 

jezik v medijih, registriranih v Republiki Sloveniji praviloma slovenščina, vendar h govorni 

kulturni formalno ne zavezuje, je nagrajuje ali kaznuje (Jurgec, 2006, str. 2). 

 

Zaradi močnega vpliva ostalih jezikovnih zvrsti je potrebno veliko pozornosti posvetiti 

izobraževanju novinarjem kot poklicnih uporabnikov knjižnega jezika in ustrezni jezikovni 

politiki, ki jo lahko označimo kot pomembno usmerjevalko jezikovnega stanja v medijih 

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

 

Mediji vplivajo na nas, v kolikšni meri pa je odvisno predvsem od osebnih in socialnih 

dejavnikov. Vsaka nova informacija, o kateri še nimamo izoblikovanega svojega mnenja, ima 

na nas vpliv, sam učinek medijev pa je odvisen od točnosti, verodostojnosti in strokovnosti 

sporočevalca (Erjavec in Volčič, 1999). V naslednjem poglavju bom opisala, kako in na kaj 

vse vplivajo mediji med otrokovim razvojem. 
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4 VPLIV MEDIJEV NA OTROKOV RAZVOJ 
 

Predšolski otroci pri svojih letih razvijajo domišlijo, se učijo jezika in ga raziskujejo. 

Čustveno se razvijajo počasi, ker zaradi medijev in preživljanja časa pred zasloni tega na 

koncu primankuje. Sprejeti in spoznati morajo svoja čustva, naučiti se empatije in kako 

poskrbeti zase. Prav tako se morajo naučiti to, da premislijo, preden kaj naredijo. Da bi postali 

socialni in vešči socialnega vedenja, je potrebno medije otrokom omejiti in nadzorovati.   

Odnosi in odzivi ljudi so tisto, kar razvijajoči možgani in osebnost odraščajočega otroka 

potrebujejo (Sears, 2004). 

 

4.1 FIZIČNI RAZVOJ 

 

Z. Zalokar Divjak (2000, str. 86) navaja: »Zdravniki vedo, koliko škode naredi gledanje 

televizije fizičnemu razvoju otroka. Ugotavljajo vedno več deformacij in bolezni, ki so v 

neposredni zvezi z gledanjem televizije. Ta namreč vpliva na njegovo hrbtenico, čutila in 

možgane.« 

 

Otroci bi čim več svojega časa morali nameniti gibanju in se izogniti neaktivnemu gledanju 

televizije. Žal to ni tako in precej časa presedijo pred televizijo ali računalnikom, hrana je 

velikokrat vključena zraven. Oglaševalci to s pridom izkoriščajo in jim v oglasih ponujajo 

tudi nezdravo hrano. »Kar 80 odstotkov vseh oglasov med otroškimi programi namreč 

oglašujejo hrano, vendar ne jabolk ali špinače, temveč bombone, čokolado …« (Erjavec in 

Volčič, 1999, str. 53) 

 

Da je debelost povezana s časom, ki ga mladi preživijo pred zasloni, je pokazalo več raziskav. 

Sears (2004, str. 289) navaja, da preživljanje časa pred zaslonom na debelost vpliva na tri 

načine: 

– otroci porabijo med sedenjem in gledanjem televizije manj kalorij, ker se upočasni hitrost 

presnavljanja; 

– otroci zelo radi ob gledanju televizije kaj prigriznejo, pogosto so to nezdravi prigrizki in 

njihovi telesni signali, ki uravnavajo tek, se ob gledanju televizije izključijo (zato lahko 

otroci nezavedno pojedo naprimer celo vrečko čipsa); 

– otroci, ki spremljajo reklame za nezdravo hrano, jo tudi pogosteje zaužijejo. 
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4.2 PSIHIČNI RAZVOJ IN ZASVOJENOST 

 

Medijsko odvisnost otrok povzročata predvsem televizija in računalnik. Za doživljanje sveta 

otroci potrebujejo zunanje dražljaje, od nas pa je odvisno, katere mu ponudimo. Narava, 

glasba in šport so prijetni in zdravi in ob njih se otroci veliko naučijo. Ob dražljajih, ki pa 

pretežno zabavajo, se otroci ne naučijo ničesar, želja po njih pa je vedno večja. »Celo 

nasprotno, s količino takšnih dražljajev nastaja vedno večja potreba po še močnejših 

dražljajih, istočasno pa nastajajo v otrocih tudi notranja napetost, nemir, vedno manjša 

sposobnost koncentracije, ki potem slabo vpliva na šolsko delo.« (Zalokar Divjak, 2000, str. 

86) 

 

Mediji otrokom lahko povzročijo duševne težave, na kar smo premalo pozorni. Prevečkrat 

tudi pozabimo na starostne razlike med odraslimi in otroki in da niso vse informacije 

primerne za najmlajše. Ko je otrok deležen informacij, ki jih ne razume, s tem vplivamo na 

njegovo emocionalno občutljivost in zdravje. Medij bi moral otrokom ponuditi vsebine, ki bi 

jih učile ločevati med primernim in neprimernim vedenjem, namesto tega pa izkoriščajo 

njihovo neznanje in naivnost. Da to ne bi bilo tako, bi se odrasli morali zavedati, da smo 

odgovorni za duševno in duhovno zdravo rast mlade generacije (Meves, 2010, str. 140). 

 

Otroci, ki so prikrajšani osebnih odnosov, po navadi postanejo medijski odvisniki. Pred 

televizijo posedajo tudi do sedem ur in več dnevno ter si ne predstavljajo življenja brez hrupa, 

ki ga mediji povzročajo. Postanejo bolniki, gibalno, duševno in miselno moteni (Košir in 

Ranfl, 1996). Preprečiti zasvojenost je lažje kot zdraviti, zato je priporočljivo, da postavimo 

pravila in se jih držimo. Odrasli smo tisti, ki nadziramo uporabo medijskih vsebin in kadarkoli 

jih lahko izklopimo, prav tako so odrasli tisti, ki lahko medij prepovejo (Sears, 2004). 

 

4.3 VPLIV NA ZDRAVJE 

 

Raziskave študije Ameriškega Nacionalnega znanstvenega sklada so pokazale, da so otroci ob 

oglasih o zdravju zaskrbljeni, ali so zdravi. Zdi se jim, da je njihovo počutje takoj boljše, ko 

zaužijejo zdravilo (Doerken, po Erjavec in Volčič, 1999, str. 19). 
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Problem predstavljajo tudi oglaševanja nezdrave prehrane. Reklame z nezdravo hrano po 

televiziji pritegnejo pozornost otrok. Po navadi prikazujejo idilično podobo družine, kjer 

mama streže nezdravo pijačo ali hrano in zagotovi, da ta ne vsebuje kalorij in sladkorja. Starši 

težko zaščitijo svoje otroke pred navadami nezdravega prehranjevanja, saj je takih in 

podobnih oglaševanj vedno več. So pa velikokrat tudi sami krivci, saj otroci posnemajo način 

življenja prav od staršev. Zelo radi se uležejo v domač naslonjač, zraven kaj prigriznejo, 

namesto da bi si vzeli čas za sprehod in gibanje. S tem ne dajo otroku zgleda o zdravem 

načinu življenja. Zaradi različnih prehranjevalnih težav se bolezni pojavljajo že pri otrocih, 

ena izmed njih je tudi sladkorna bolezen (Sears, 2004). 

 

Ob gledanju televizije lahko postanejo otrokovi možgani samo pasivni sprejemnik vsega, kar 

vidijo na zaslonu. Učinek ima na razvoj vida in po mnenju očesnih zdravnikov prekomerno 

gledanje televizije slabo vpliva na normalni razvoj vida, ker ovira ustvarjanje živčnih 

povezav. Vizualne predstave se ne razvijajo pravilno in med branjem lahko prihaja do težav, 

ker se oči premalo premikajo od leve proti desni. Prav tako je v nevarnosti tudi sluh, ker med 

gledanjem televizije ne potrebujejo dobrega sluha. Dejavno poslušanje pa je ena izmed 

pomembnih in potrebnih spretnosti, kajti z njo otroci izoblikujejo lastne miselne podobe, ki so 

pomembne za komunikacijo, ko odrastejo (Sears, 2004). 

 

4.4 VPLIV NA VEDENJE 

 

Raziskave kažejo, da lahko mediji vplivajo na naše vedenje. Otroci, ki velikokrat spremljajo 

nasilje v medijih, to vedenje posnemajo. Ne zavedajo se, da se konflikti rešujejo nenasilno in 

da je tako ravnanje negativno (Erjavec in Volčič, 1999b). Prav tako avtorici opozarjata, da 

lahko stereotipi vplivajo na vedenje. Otroci, ki živijo v okolju, kjer je v družini prisotno 

nasilje, imajo lahko kasneje negativne posledice. Dobijo občutek, da je takšno vedenje 

sprejemljivo in dovoljeno in ga tudi sami kasneje uporabljajo. Opišeta tudi poskus omejitve 

časa, ki ga otroci preživijo pred televizorjem. Starši so otrokom omejili uporabo televizorja in 

otroci so postali bolj aktivni, več so se pogovarjali in pomagali staršem pri različnih opravilih. 

Precejšnjo razliko so opazili v igri otrok, kjer so otroci ponovno uporabljali svojo domišlijo, 

postajali so mirni, bolj sproščeni in ustvarjalni. 
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4.5 VPLIV NA SOCIALIZACIJO 

 

Na socializacijo vpliva okolje, v katerem otroci živijo, in vse, kar jih obkroža. Socializirajo se 

s pomočjo družine, vrstnikov, vrtca in šole. Prevečkrat poteka socializacija otrok brez nadzora 

staršev in vzgojiteljev. Otroci prek medijev dobijo informacije, ki jih ne iščejo, in so 

prepuščeni tem vsebinam. Da bi ugotovili vpliv medijev, moramo dobro poznati okolje, v 

katerem otrok živi. Prav tako pa je potrebno upoštevati vse dejavnike (starost otroka, 

prisotnost staršev med spremljanjem vsebin, varnost, ki jo otrok dobi od družine) pri 

ugotavljanju negativnega vpliva, ki ga imajo mediji na otroke. V kolikor je otrok vključen v 

socialno okolje in se počuti sprejetega v družini in med vrstniki, ne čuti tolikšne potrebe po 

televiziji (takrat televzija predstavlja del socializacijskega procesa in če so starši prisotni pri 

gledanju televizije, je lahko ta tudi sredstvo za njihovo vzgojo) kot otroci, ki se počutijo 

osamljene. Ti se pogosto zatečejo k medijem in se s tem umaknejo stran od težav (Bajzek idr., 

2003). 

 

4.6 VPLIV NA SAMOPODOBO IN IDENTITETO  

 

Samopodoba je način, kako vidimo sami sebe, vpliva na naše zdravje in energijo, duševni mir, 

srečo, sposobnost, na naše predstave in cilje, ki si jih postavljamo in na naš vsestranski uspeh. 

Naša samopodoba prav tako vpliva na psihološko ranljivost in trdnost, živahnost in obup, 

sposobnost in nesposobnost. Ravno zaradi tega smo včasih prepričani, da ima otrok visoko 

samopodobo oz. da situacija gradi otrokovo samopodobo, potem pa spoznamo, da je njegovo 

videnje samega sebe popolnoma drugačno. Naša slika o otrocih in njihova slika o sebi se 

razlikujeta, samopodoba je posledica dogajanj v sebi, vrednost, način kako gledamo nase. 

Otroci z nizko samopodobo hitro podležejo vplivu okolja (Youngs, 2000). Samopodoba se ne 

razvija samo kot celota, temveč se s starostjo vzpostavljajo različna področja, od telesne, 

socialne, akademske in emocionalne samopodobe. Oblikovanje pozitivne in stabilne 

samopodobe je za otroka in mladostnika ena temeljnih razvojnih nalog, s katerimi se sooča ob 

prehodu v odraslost (Kobal Grum, 2000). 

 

Ko so otroci enkrat čustveno in fizični varni, lahko svoj čas in koncetracijo posvetijo 

vprašanju osebne identitete. Pričakovanja staršev, vzgojiteljev in prijateljev so različna in 

zahteve do otrok so vedno večje. Pri otrocih lahko pogosto ugotovimo, kdaj razvijejo svojo 
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identiteto in to je takrat, ko začnejo uporabljati zaimek »jaz« namesto svojega imena. 

Otrokova lastna slika o sebi vpliva na njegovo vedenje. Otrok, ki v sebi čuti pozitivno moč, 

tudi deluje pozitivno. Otrokovo življenje je kot prazen list papirja in vsak mimoidoči pusti na 

njem svoj pečat (Youngs, 2000). 

 

4.7 NASILJE V MEDIJIH 

 

Nasilje, ki ga prikazujejo mediji, lahko spremljamo povsod. Po televiziji ga zasledimo v 

filmih, nadaljevankah, dokumentarnih filmih in podobno. Prvo mesto nasilnih programov pa 

zasedajo napovedniki filmov, oglasi za igrače, glasbeni videospoti in informativni programi 

(Košir in Ranfl, 1996). Dejavniki, ki vplivajo na nasilje otroka, so osebnost, družina, socialne 

razmere in pogostost ter tranjanje gledanja televizije (Erjavec in Volčič, 1999b). 

 

Nasilje v medijih postaja vedno bolj zaskrbljujoče. Poleg filmov z nasilno vsebino nam mediji 

tudi poročajo o resničnem nasilju med ljudmi. Te vsebine se ne predvajajo samo v večernih 

urah, temveč pogosto ravno v času, ko otroci preživljajo čas pred televizijo. Nasilni prizori 

vplivajo na otroke fizično, čustveno, spoznavno in vedenjsko. Otroke takšni prizori prestrašijo 

in čeprav ni televizija glavni krivec, nosi vseeno delo krivde pri negativnih vplivih na otroke 

(Erjavec in Volčič, 1999b). Nasilja v medijih je veliko, kot ga je v resnici in vsi nasilni prizori 

v določeni meri vplivajo na otroke. Raziskave, ki sta jih izvajali avtorici, kažejo, da si to 

agresivno reševanje konfliktov otroci zapomnijo in ga uporabljajo nato v resničnem svetu. 

Ker si želijo biti podobni medijskih osebam, vedenje posnemajo. Z otroki se je potrebno o 

nasilnih vsebinah pogovarjati in pokazati, kako pravilno reševati konflikte, negativne vedenje 

lahko rešimo predvsem z igro, risanjem in pogovorom. Za nasilno reševanje konfliktov se 

odločajo predvsem tisti otroci, ki po ogledu teh prizorov tako zaspijo, odrasli pa ne smemo 

dopustiti, da ostanejo agresivni prizori predolgo na kognitivni ravni.  

 

4.8 POSNEMANJE 

 

Otroci začnejo s posnemanjem že zelo zgodaj. Posnemajo vse, kar opazijo v svojem okolju, 

največkrat pa posnemajo različne lastnosti svojih junakov. Posnemajo njihovo fizično moč, 

komičnost, lepoto ali njihove specifične lastnosti, zraven spadajo tudi nasilni prizori in 
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vedenje hudobnih junakov (Kurbos, 2010). Tako v resničnem svetu kot v medijih si otroci 

izberejo svoje vzornike. Zaskrbljujoča je televizija, ki jih spremlja že od zgodnjega otroštva in 

prav tako lahko postane njihov vzornik (Erjavec in Volčič, 1999b).  

 

Mnogo lažje je posnemati negativno vedenje, na primer jezo in nasilje, kot pozitivno, na 

primer humor in prijaznost. Primerno vedenje je težje posnemati, ker zahteva trud in 

usvarjalnost, posledično si otroci bolj zapomnijo slabe zglede kot dobre. Otroci vidijo v 

medijih preveč nasilnega in neprimernega vedenja. Potrebno jim je čimveč medijskih vsebin, 

ki prikazujejo pozitivne, zdrave zglede vedenja, s tem v njihovih možganih ne bo toliko 

prostora za negativne (Sears, 2004). 

 

S tretjim poglavjem, v katerem sem pisala o vplivih medijev na predšolske otroke, sklenem 

teoretični del. Sledi empirični del, v katerem sem z anketnim vprašalnikom želela ugotoviti  

mnenja vzgojiteljev o medijski pismenosti. 
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III. EMPIRIČNI DEL 
 

1 CILJ 
 

Cilj empiričnega dela je ugotoviti, kakšna so mnenja vzgojiteljev o medijski pismenosti in v 

kolikšni meri so vzgojitelji seznanjeni z medijsko pismenostjo.
1
 

 

 

2 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

2.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Postavila sem naslednja vprašanja: 

Kaj je medijska pismenost in ali jo uporabljate v vrtcu? 

Na katerih kurikularnih področjih uporabljate medije za medijsko opismenjevanje? 

Katere medije najpogosteje uporabljate v vrtcu? 

Na kaj vplivajo mediji na otroke? 

Kateri mediji otroci najraje in kateri najmanj radi uporabljajo v vrtcu? 

Opišite dejavnost v vrtcu, ki razvija medijsko pismenost otrok. 

 

 

3 METODOLOGIJA 

3.1 RAZISKOVALNA METODA 

 

V empiričnem delu sem uporabila deskriptivno metodo empiričnega raziskovanja. Podatke 

sem zbrala s pomočjo anketnega vprašalnika, vprašanja so bila odprtega in zaprtega tipa. 

Uporabila sem kvantitativno metodo raziskovanja. 

 

 

                                                           
1
 V empiričnem delu uporabljam moško obliko tako za osebe ženskega kot moškega spola. 
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3.2 RAZISKOVALNI VZOREC 

 

Raziskovalni vzorec je bil namenski in neslučajnostni. Vanj so zajeti vzgojitelji in pomočniki 

vzgojitelja štirih ljubljanskih vrtcev. Sodelovalo je 29 vzgojiteljev in 18 pomočnikov 

vzgojitelja (med njimi dva moška), starih med 24 in 54 let. 

 

Razdeljenih je bilo 120 anketnih vprašalnikov, vrnjenih pa je bilo 47, kar predstavlja 39,1 % 

vseh anketnih vprašalnikov. 

 

3.3 POSTOPKI ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

Zbiranje podatkov je potekalo v septembru in oktobru 2015 v Vrtcu Ciciban, Vrtcu Trnovo, 

Vrtcu Črnuče in Vrtcu Viški Gaj. Vse vprašalnike sem odnesla osebno k pomočnikom 

ravnatelja, s prošnjo za izvajanje raziskave.  

 

Vprašalnik je vseboval deset vprašanj, od tega je bilo osem vprašanj zaprtega tipa in dva 

vprašanja odprtega tipa. Pri statistični obdelavi podatkov sem uporabljala program Microsoft 

Word in Microsoft Excel. Pridobljene rezultate sem prikazala z grafi ter opisno. 

 

 

4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

 

V anketnem vprašalniku me je pri prvem vprašanju zanimalo, kako strokovni delavci 

opredelijo pojem »medijska pismenost«. Odgovorilo je 46 vzgojiteljev (98 %), en vzgojitelj 

vprašanja ni izpolnil (2 %). 
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Graf 1: Opredelitev pojma »medijska pismenost« 

 

Slaba polovica anketiranih vzgojiteljev (44 %) je menila, da je medijska pismenost uporaba 

različnih medijev. Trinajst anketiranih vzgojiteljev (28 %) je bilo mnenja, da je medijska 

pismenost poznavanje in znanje o medijih in njihovem delovanju, da razumemo medije, 

znamo razbrati njihovo resničnost, bistvo in jih tudi kritično obravnavamo. Štirje anketirani 

vzgojitelji (9 %) so opredelili definicijo kot učenje preko medijev in razumevanje medijskih 

sporočil (razumeti, kar nam nekdo preko medija sporoča). Trije anketirani vzgojitelji (7 %) so 

napisali, da je medijska pismenost zmožnost posameznika, da zna dostopati do različnih 

informacij in sposobnost ustvarjanja nadaljnih ocen. Isto število anketiranih vzgojiteljev je 

opredelilo medijsko pismenost kot različne medije (revije, časopisi, knjige, televizija in 

računalnik). Dva anketirana vzgojitelja (4 %) sta dodala, da je to tudi obvladovanje vse 

informacijske in komunikacijske tehnlogije. Samo en anketirani vzgojitelj (2 %) pa je zapisal, 

da je medijska pismenost vrednota posameznika, koliko časa uporablja medije in ali si zna 

sam določiti mejo uporabe. 

 

Finska znanstvenica S. Minkkinen je že leta 1978 predstavila sistematičen uvod v medijsko 

pismenost, ki mora razvijati veščine v kognitivnem, etičnem, filozofskem in estetskem smislu. 

Raziskave na področju uresničevanja medijske pismenosti v ZDA so pokazale, da obstajajo 

velika razhajanja med opredelitvijo medijske pismenosti in njenim uresničevanjem v praksi 
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oz. medijskim opismenjevanjem. Brown je ugotovljal, da postavlja medijska pismenost v 

ZDA v ospredje uresničevanje neoliberalnih vrednot in otroke pripravlja na »učinkovito 

uporabo medijev, da se bodo znali bojevati na prostem trgu« (Erjavec, 2009). Na Norveškem 

je medijska pismenost sestavni del vseh predmetov v osnovni šoli, številne študije na tem 

področju so opravili tudi v Španiji in Avstriji za vključitev medijske pismenost v šolstvo, 

predvsem pa se večino usposabljanj za učitelje zgleduje po modelih britanskih znanstvenikov, 

kot so Masterman, Buckigham, Lusted in C. Bazalgette (Erjavec in Volčič, 1998). 

 

K. Erjavec je na podlagi številnih raziskav zapisala: »Rezultat analize koncepta medijske 

pismenosti je, da mora medijska pismenost v svoj koncept dostopa, analize, ocene in 

ustvarjanja medijskih sporočil vključiti vse medije, ki ponujajo interpretacijo kompleksnih, 

medijsko posredovanih simboličnih besedil in osnovno znanje o širokem družbenem, 

kulturnem, ekonomskem, političnem in zgodovinskem kontekstu, v katerem mediji ustvarjajo« 

(2009, str. 32). 

 

Nato me je zanimalo, ali anketirani vzgojitelji uporabljajo medijsko pismenost v vrtcu.  

 

 

Graf 2: Uporaba medijske pismenosti v vrtcu 

 

46 anketiranih vzgojiteljev odgovorilo z da, kar je 98 %, en anketirani vzgojitelj pa je 

odgovoril z ne (2 %). Ta je svoj odgovor utemeljil z zapisom, da trenutno ne uporablja 

medijske pismenosti v skupini, ker so otroci premajhni za razumevanje te tematike. 
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Predšolski otroci nove informacije vpijajo zelo hitro, zato je razvijanje medijske pismenost 

bolj nuja kot izbira vzgojiteljev (Lepičnik Vodopivec, 2005). 

 

Vključevanje medijev doma ne poteka načrtno, zato avtorji (Collins, Hammond, Wellington, 

1997) trdijo, da so vrtci in šole okolje, ki bi otroke morali prvi pravilno seznanjati z mediji. 

 

Vzgojitelji svoje priprave in dejavnosti pišejo na podlagi kurikuluma za vrtce, zato me je 

zanimalo, na katerih kurikularnih področjih uporabljajo medijsko pismenost. 

 

 

Graf 3: Uporaba medijske pismenosti na kurikularnih področjih 

 

Največ anketiranih vzgojiteljev je obkrožilo področje jezik, 46 (98 %), 41 anketiranih 

vzgojiteljev jo uporablja na področju družbe (87 %), 37 anketiranih vzgojiteljev pa na 

področju narave (78 %). Na področju umetnosti jo uporablja 33 anketiranih vzgojiteljev 

(70%), na področju gibanja pa 28 anketiranih vzgojiteljev (60 %). Najmanj anketiranih 

vzgojiteljev uporablja medijsko pismenost na področju matematike, teh je 27 (57 %). 

Odgovora »ne uporabljam« ni obkrožil nihče (0 %). 

 

Medije vključujemo v vsa kurikularna področja. K. Erjavec (2005) izpostavlja, da jih 

najpogosteje uporabljamo v dejavnostih s področja jezika, družbe in umetnosti. Ista avtorica 

tudi pravi, da je po vseh ogledih medijskih vsebin potreben pogovor z otroki o tem, kaj je bilo 

predstavljeno, s kakšnim namenom itn. 
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V naslednjem vprašanju me je zanimalo, kako pogosto anketirani vzgojitelji uporabljajo 

medije na različnih kurikularnih področjih. Vsa področja so morali razvrstiti od 1 (kar je 

pomenilo najmanjša uporaba medijev na določenem področju) do 6 (kar je pomenilo največja 

uporaba medijev na izbranem področju). 

 

 

Graf 4: Pogostost uporabe medijske pismenosti na kurikularnih področjih 

 

Iz grafa 4 je razvidno, da najmanj medijev uporabljajo anketirani vzgojitelji na področju 

matematike, teh je 17 (44 %), sledi ji gibanje, katerega je izbralo 10 anketiranih vzgojiteljev 

(26 %). Največ anketiranih vzgojiteljev uporablja medijsko pismenost na področju jezika, teh 

je 13 (34 %). Področje družbe je največ anketiranih vzgojiteljev postavilo na peto mesto, teh 

je petnajst (39 %). Področje umetnosti, kot področje z najpogostejšo uporabo medijev, je 

izbral en sam anketirani vzgojitelj, (2 %), večino ostalih anketiranih vzgojiteljev (11, kar je 30 

%) jo je postavilo na tretje mesto po pogostosti uporabe medijev. Isto število anketiranih 

vzgojiteljev je postavilo na tretje mesto področje narave. Na to isto mesto pa je področje 

matematike uvrstil samo en anketirani vzgojitelj (2 %). Devet anketiranih vzgojiteljev je 

vprašanje rešilo napačno, eden je zraven dodal še svoj komentar: »Vsi se med seboj 

povezujejo. So torej enako pomembni (6).«  
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Pri seznanjanju otrok z mediji moramo upoštevati starost otrok in njihovo razvojno stopnjo. 

Pomembno je, da upoštevamo vse posameznike in zajamemo različna področja, ki jih 

zanimajo, med ta pa spadajo tudi mediji (Kurikulum za vrtce, 1999).  

 

V petem vprašanju me je zanimalo, katere medije anketirani vzgojitelji uporabljajo v vrtcu in 

kako pogosto. 

 

 

Graf 5: Uporaba medijev v vrtcu 

 

39 anketiranih vzgojiteljev uporablja knjigo vsak dan (82 %), sledi pa ji radio/CD, ki ga 

uprablja 18 anketiranih vzgojiteljev, prav tako dnevno (38 %). Računalnik kot medij 

uporablja 25 anketiranih vzgojiteljev nekajkrat na mesec (60 %), 27 anketiranih vzgojiteljev 

pa video/DVD uporablja v vrtcu nekajkrat na leto (57 %). Najmanj uporabljen medij v vrtcu 

je televizija (22 anketiranih vzgojiteljev je ne uporablja v skupini nikoli, kar je 47 %, 19 pa jo 

uporablja samo nekajkrat na leto, kar je 40 %). 

 

V tem vprašanju pa me je še zanimalo, ali menijo, da kateri od naštetih medijev ni sredstvo za 

opismenjevanje otrok. 43 anketiranih vzgojiteljev je odgovorilo NE (91 %), trije so odgovorili 

DA (6 %), en anketirani vzgojitelj na vprašanje ni odgovoril (2 %). Anketirani vzgojitelji, ki 

so odgovorili z DA, so svoj odgovor utemeljili, da je to televizija, ker so na njej realistični 

prikazi situacij našega vsakdana, ki niso primerni za otroke; ker televizijskega programa ne 

moremo izbirati in je potrebno skrbno načrtovanje za ogled oddaj, primernih za otroke; en 
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anketirani vzgojitelj pa je še dodal, da so otroci premalo v naravi in se vsi preveč posvečamo 

sodobni tehnologiji. 

 

Potreben je ustrezen razvoj medijske pismenosti. Viri informacij pri predšolskih otrokih so 

televizija, video, slikanice in računalnik (Vidaček, Hain, Kirinić, Pletenac, 2007, str. 70). 

 

Ker so mediji del otrokovega vsakdana in vplivajo na otrokov razvoj, me je pri naslednjem 

vprašanju zanimalo, katere vplive medijev na otroka zaznavajo anketirani vzgojitelji. 

 

 

Graf 6: Vplivi medijev na otroka 

 

Največ anketiranih vzgojiteljev meni (40, kar je 85 %), da mediji vplivajo na otrokov psihični 

razvoj. Na drugem mestu je vpliv na vedenje (38 anketiranih vzgojiteljev, 80 %), takoj za tem 

pa je vpliv na samopodobo in identiteto, za kar se je odločilo 33 anketiranih vzgojiteljev (70 

%). 28 anketiranih vzgojiteljev (60 %) je mnenja, da mediji vplivajo na socializacijo, 14 

anketiranih vzgojiteljev (30 %) pa da tudi na zdravje. Najmanj jih je mnenja, da ima medij 

vpliv na fizični razvoj otroka (11 anketiranih vzgojiteljev, kar je 23 %). Za odgovor »drugo« 

se ni odločil nihče (0 %).   

 

Nekatere ugotovitve raziskav so pokazale, da nasilni filmski prizori vplivajo na vedenje otrok 

(večja agresivnost, uporaba nasilja kot način reševanja konfliktov) (Petrovec, 2003). Področje 

otroškega razvoja, na katerega ima televizija velik vpliv, je razvoj spolnih vlog in s tem 
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povezanih spolnih stereotipov, saj si otroci priljubljene oddaje izbirajo tudi na osnovi likov, ki 

v njih nastopajo, in praviloma so izbrani liki tisti, ki otroku omogočajo identifikacijo 

(Oppliger, 2007, v Peštaj, 2010, str. 78). 

 

M. Peštaj je v svoji raziskavi »Televizija v zgodnjem otroštvu« ugotovila, da že dojenčki pred 

prvim letom starosti začnejo gledati televizijo, največji skok gledanja se zgodi med prvim in 

drugim  letom, do četrtega leta jo gledajo skoraj vsi otroci. Te ugotovitve so pomembne tako 

za starše kot druge odrasle, saj se otroci z medijem učijo ravnati s pomočjo odraslih. 

Predelava medijskih sporočil je pri otroci precej močno povezana s pridobivanjem izkušenj v 

vsakdanjem življenju (Peštaj, 2010). 

 

Nato me je zanimalo, ali po mnenju vzgojiteljev mediji negativno vplivajo na otroke. 

 

 

Graf 7: Negativni vplivi medijev na otroka 

 

46 anketiranih vzgojiteljev je na to vprašanje odgovorilo z DA (98 %), en anketirani vzgojitelj 

(2 %) pa je obkrožil NE. Otroci precej časa preživijo v vrtcu in zato sem želela, da v kolikor 

so anketirani vzgojitelji okrožili odgovor DA, da zraven opišejo, kaj bi lahko oni kot 

anketirani vzgojitelji naredili, da bi negativne vplive preprečili. 

 

Slaba četrtina anketiranih vzgojiteljev (21 %) bi omejila čas uporabe medijev in njihov 

dostop. Devet anketiranih vzgojiteljev (20 %) je napisalo, da bi izbirali primerne medije 

(predvsem na starost otrok) in poučne, kvalitetne medije (vsak medij uporabljati z določenim 
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namenom, ciljem). Šest anketiranih vzgojiteljev (13 %) bi otrokom predstavilo vse medije, se 

o njih pogovarjalo, predvsem pa o njihovih vsebinah. Pomembno je, da otroke naučimo 

kritično uporabljati medije. Pet anketiranih vzgojiteljev (11 %) je izpostavilo zasvojenost z 

mediji, isto število vzgojiteljev pa bi uporabo medijev omejilo z nadzorom starejših. Štirje 

anketirani vzgojitelji (8 %) so kot rešitev zapisali, da bi bilo najprej potrebno ozaveščati starše 

o pomembnosti vsebin in uporabi medijev na splošno. En anketirani vzgojitelj je zapisal, da bi 

organiziral delavnice na temo zasvojenosti z mediji. Štirje anketirani vzgojitelji (8 %) menijo, 

da animirane, agresivne risanke in filmi niso primerni za otroke, saj vplivajo na njihovo 

vedenje, da pa bi uporabo medijev zmanjšali, bi trije anketirani vzgojitelji (6 %) spodbujali 

športne aktivnosti in čim več časa preživeli na prostem. Otroci se pogosto gibajo premalo, 

sedenje pred televizijo, računalnikom pa škodi drži telesa otrok. Dva anketirana vzgojitelja (4 

%) sta mnenja, da ni problem vrtec, temveč popoldanski čas, ko so otroci doma in uporabljajo 

televizijo, tablice brez nadzora staršev. 

 

V raziskavi »Zero to Eight Children's Media Use in America 2013« (Uporaba medijev pri 

ameriških otrocih, starih od 0–8 let) 58 % anketiranih staršev meni, da medij ne vpliva na čas, 

ki ga preživijo  v krogu družine, 28 % jih meni, da malo vpliva in 12 % anketiranih staršev 

meni, da zelo vpliva na čas, ki ga preživijo kot družina (Rideout, 2013, str. 26). 

 

Medije je v pedagoško delo potrebno vključevati načrtno. Izbrati morajo medij, določiti čas 

uporabe in njegov namen, predvsem pa pripraviti prostor (kotiček) v skupini za izbran medij 

(Zore, 2005).  

 

V naslednjem vprašanju me je zanimalo, katere medije otroci najraje uporabljajo v vrtcu oz. 

mnenja anketiranih vzgojiteljev, kateri medij je to. 
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Graf 8: Medij, ki ga otroci v vrtcu najraje uporabljajo 

 

28 anketiranih vzgojiteljev je odgovorilo, da je to knjiga (60 %), 14 (30 %) da je to radio, 12 

anketiranih vzgojiteljev (26 %) pa da je to računalnik. Najmanj priljubljena sta DVD/video 

(sedem anketiranih vzgojiteljev, 15 %) in televizija (pet anketiranih vzgojiteljev, 10 %). 

Menim, da so ti rezultati povezani z vrstami medijev, ki jih imajo otroci na razpolago v 

skupini. 

 

Raziskava (Erjavec in Volčič, 1999b, str. 123) kaže, da otroci najraje spremljajo televizijo. Na 

drugem mestu je poslušanje radia, sledi računalnik, najmanj uporabljeni pa so tiskani mediji. 

 

Ameriška raziskava »Zero to Eight Children's Media Use in America 2013« (Raziskava 

Uporaba medijev pri ameriških otrocih, starih od 0–8 let) je pokazala, da otroci uporabljajo 

računalnik za igranje igric pet minut na dan, za gledanje televzije tri minute na dan, za 

računalnik pa eno minuto na dan (Rideout, 2013, str. 16). 

 

V devetem vprašanju me je zanimalo, katere medije otroci najmanj radi uporabljajo v vrtcu 

oz. mnenja anketiranih vzgojiteljev, kateri medij je to. 
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Graf 9: Medij, ki ga otroci v vrtcu najmanj radi uporabljajo 

 

32  anketiranih vzgojiteljev (68 %) je odgovorilo, da imajo otroci najmanj radi televizijo. 

Sledi ji računalnik (12 anketiranih vzgojiteljev, 26 %) in DVD/video (sedem anketiranih 

vzgojiteljev, kar je 15 %). Knjigo je izbral samo en anketirani vzgojitelj (2 %), prav tako tudi 

radio. 

 

M. Košir (2000) meni, da je v vrtcih več kot smiselno vključevati medije, ker je zelo 

pomembno, da otrok spozna medije in njihove vsebine ter že začne razvijati kritičen pogled 

na prejete informacije. 

 

V zadnjem vprašanju me je zanimalo, katero dejavnost, ki razvija medijsko pismenost otrok, 

si bodo anketirani vzgojitelji izbrali, navedli in jo tudi opisali. Dvanajst anketiranih 

vzgojiteljev na to vprašanje ni odgovorilo, kar predstavlja 26 %.  
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Slika 10: Izbor dejavnosti, ki razvija medijsko pismenost 

 

Dvanajst anketiranih vzgojiteljev (34 %) si je za medij izbralo računalnik. Dejavnosti, ki bi jih 

izvajali, so prikazi pojavov, ki jih drugače ne moremo približati otrokom, pomoč pri 

spoznavanju številk, črk, učenje iskanja informacij po spletu o različnih temah (avtomobili, 

žaba, gasilci, ipd.), reševanje didaktičnih nalog (program »Miškina mala šola«), poslušanje 

pesmic, pravilna uporaba miške in tipkovnice. Računalnik otrokom ponuja tako zvok kot tudi 

sliko, informacije pridobivajo bolj nazorno in tako pridobijo konkretne predstave. En 

anketirani vzgojitelj je kot dejavnost opisal »Juvi« (program na računalniku), ki je gibalna 

dejavnost, pri kateri otroci z glavnim likom preko zgodbe telovadijo. 

 

Petnajst anketiranih vzgojiteljev (43 %) si je za medij izbralo knjigo. Knjiga je otrokom 

najbolj blizu, po njej največkrat posegajo in vedno jim je na razpolago. Dejavnosti, ki bi jih 

vzgojitelji izvajali s knjigo, so spoznavanje živalskega sveta, učenje matematike (knjiga 

»Katja šteje«), spoznavanje jeseni, učenje, kako poiskati določene informacije v knjigah, 

slikopis (otroci sodelujejo pri branju), ogledovanje kartonk (poimenovanje predmetov na sliki; 

otrok posluša zvok, ga prepozna in poveže s sliko v kartonki), peka piškotov (knjiga 

»Kuharica«, v kateri poiščemo recept in po njem izdelamo piškote). Vsakodnevno branje 

pravljic v jutranjem krogu in med počitkom izvaja večina anketiranih vzgojiteljev. »Vedno, 

ko otrokom preberemo vsebino, jo skupaj obnovimo, se o njej pogovarjamo in vrednotimo, 

tako naslikano kot vsebino, ki nam mnogokrat skozi nastopajoče opisuje značaje, ravnanja 

ipd., otroke pripeljemo do kritičnega mišljenja«, je zapisala ena vzgojiteljica. Preko dejavnosti 

otroke učimo, da je knjiga pomemben vir informacij.  
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Sedem anketiranih vzgojiteljev (20 %) si je za medij izbralo DVD/video. Dejavnosti, ki so jih 

opisali, so: da s pomočjo videoposnetkov otroci spoznavajo luno (risanka »Pletene noči, 

Slon5«) in si lažje predstavljajo ta pojav, življenje piščančka na kmetiji, travnik (video 

»Gosenica Tinka na travniku«), zimske športe, pomen ločevanja smeti, ogled posnetka o 

pomankanju vode in hrane. Otroke moramo naučiti, kako pravilno gledati videoposnetek, 

predvajamo ga večkrat, vmes postavljamo vprašanja, opozarjamo na določene informacije in 

prizore. Z otroki je vedno potrebno opraviti pogovor po ogledanem posnetku, da dobimo 

informacijo, kaj so iz določenega posnetka izvedeli. 

 

En anketirani vzgojitelj (2 %) si je za medij izbral medijsko hišo RTV. Otroke bi odpeljal na 

ogled hiše, s tem bi otrokom omogočil pristen, direkten stik z zakulisjem oddaj, skupaj bi si 

ogledali njihove oddaje in jih tudi analizirali. 

 

Za izvajanje katerih koli medijskih dejavnosti ni dovolj samo želja, interes in dobra volja, 

temveč tudi znanje. Vzgojitelj mora vedeti, katere sposobnosti na določenem področju ima 

otrok že razvite in katera znanja bi za izvajanje medije pismenosti še postreboval razviti. Da 

pa vzgojitelj lahko razvija medijsko pismenost pri otrocih in vključuje medije v vrtec, mora 

biti najprej sam medijsko pismen (Lepičnik Vodopivec, 2005). 
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IV. SKLEP 

 

V teoretičnem delu diplomskega dela sem se osredinila na medijsko pismenost in njen pomen. 

Collins, Hammond, Wellington (1997) navajajo predlog, da naj bi vrtec predstavljal okolje, 

kjer bi se otrok prvič srečal z mediji. Ker otroci večji del dneva (do devet ur) preživijo v 

vrtcu, je načrtno izvajanje medijske pismenosti potem takem odgovornost vzgojiteljev.  

 

V raziskavi me je zanimalo, v kolikšni meri so vzgojitelji seznanjeni z medijsko pismenostjo, 

in ali jo vključujejo v dejavnosti ter kakšno je njihovo mnenje o tej tematiki. 

 

Raziskava je pokazala, da anketirani vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja poznajo pojem 

medijske pismenosti in vključujejo medije (najbolj pogosto knjigo in radio/CD) v svoje 

dejavnosti. Najpogosteje jih vključujejo na področju jezika, družbe in narave. Skoraj vsi 

anketirani vzgojitelji so mnenja, da imajo mediji tudi negativne vplive na otroka. Da bi te 

vplive preprečili, so anketirani vzgojitelji najbolj izpostavili omejitev časa uporabe medijev, 

izbiro kvalitetnih medijev in uporabo medijev z nadzorom starejših. Še vedno pa določeno 

število anketiranih vzgojiteljev meni, da mediji pripadajo domači vzgoji in da vrtec tu nima 

vpliva. Po mnenju anketiranih vzgojiteljev otroci v vrtcu najraje kot medij uporabljajo knjigo, 

najmanj radi pa uporabljajo televizijo. Ti rezultati so povezani z mediji, ki jih otrokom ponuja 

vrtec. Knjiga je vedno na dosegu rok (knjižni kotiček), medtem ko televizije nekateri vrtci še 

danes nimajo.  

 

Glede na vse rezultate, pridobljene z raziskavo, menim, da se anketirani vzgojitelji zavedajo 

pomena in vpliva medijev v predšolskem obdobju otrokovega življenja, v veliki večini 

skušajo vključevati v dejavnosti tudi nove medije (ne samo knjige), vendar pogrešajo 

multimedijsko opremo v vrtcih, prav tako pa ocenjujejo, da imajo premalo praktičnega znanja.  

 

Smiselno bi bilo raziskavo nadgraditi in razširiti raziskovalni vzorec. V raziskavi sem se sicer 

omejila na vzgojitelje in pomočnike vzgojitelja, zanimivo bi bilo dodati še vidik otrok. Dobro 

bi bilo vedeti, kako otroci razumejo medije, kateri so jim najljubši in zakaj ter na kakšne 

načine vse uporabljajo medije. Starši in vzgojitelji bi s tem dobili vpogled, kaj otrokom mediji 

pomenijo, kako jih razumejo in bi lažje poskrbeli za pravilno medijsko opismenjevanje otrok. 
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Menim, da bi sčasoma trenutni izbirni predmet v osnovnih šolah »Vzgoja za medije« lahko 

postal obvezni predmet, prav tako pa bi vsebine medijske pismenosti lahko obravnavali še 

naprej v srednješolskem in fakultetnem izobraževanju.  

 

Potrebno je slediti razvoju medijske pismenosti in otrokom pomagati oblikovati pristen, hkrati 

pa tudi kritičen odnos do medijev. Vzgojitelji si moramo prizadevati za čim večjo vključenost 

medijev v vzgojno-izobraževalne procese v vrtcu ter za usposabljanje samih sebe za uporabo 

medijev in novih informacijskih tehnologij v vrtcu. Poznavanje in razumevanje medijske 

pismenosti je pomembno tako za nas kot tudi za predšolskega otroka. 
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VI. PRILOGE 
 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VZGOJITELJE: 
 

 

MEDIJSKA PISMENOST 
 

Spol: _______ 

Starost:______ 

Izobrazba:__________ 

Vrtec:______________ 

 

 
1. Kaj je medijska pismenost? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

 

2. Ali uporabljate medijsko pismenost v vrtcu? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

 

3.  Na katerih kurikularnih področjih uporabljate medije za medijsko opismenjevanje? 

a) Gibanje. 

b) Jezik. 

c) Umetnost. 

č)   Družba. 

d) Narava.  

e) Matematika. 

f) Ne uporabljam. 

 

    Če ne uporabljate medijske pismenosti, napišite, zakaj. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________. 

 

 

4. Razporedite kurikularna področja po pogostosti uporabe medije za medijsko 

opismenjevanje. (Uporabite št. od 1–6, 1 pomeni najmanj, 6 pomeni največ). 

a) Gibanje.   ___            

b) Jezik.   ___ 

c) Umetnost.  ___           

č)   Družba.  ___               

d) Narava.  ___              

e) Matematika.  ___ 
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5. Katere medije uporabljate v vrtcu za vzgojo in izobraževanje otrok? 

(Odgovor označite tako, da obkrožite številke od 1–5, pri čemer pomeni 1 najmanjkrat, 5 

pa največkrat). 

 

Televizija Nikoli 

(1) 

Nekajkrat na 

leto 

(2) 

Nekajkrat na 

mesec 

(3) 

Nekajkrat na 

teden 

(4) 

Dnevno 

(5) 

Video/DVD Nikoli 

(1) 

Nekajkrat na 

leto 

(2) 

Nekajkrat na 

mesec 

(3) 

Nekajkrat na 

teden 

(4) 

Dnevno 

(5) 

Računalnik Nikoli 

(1) 

Nekajkrat na 

leto 

(2) 

Nekajkrat na 

mesec 

(3) 

Nekajkrat na 

teden 

(4) 

Dnevno 

(5) 

Radio/CD Nikoli 

(1) 

Nekajkrat na 

leto 

(2) 

Nekajkrat na 

mesec 

(3) 

Nekajkrat na 

teden 

(4) 

Dnevno 

(5) 

Knjiga Nikoli 

(1) 

Nekajkrat na 

leto 

(2) 

Nekajkrat na 

mesec 

(3) 

Nekajkrat na 

teden 

(4) 

Dnevno 

(5) 

 

 

Ali menite, da kateri od naštetih ni primeren kot sredstvo za opismenjevanje otrok? 

a) Da. 

b) Ne. 

 

Če tako menite, navedite ta medij in utemeljite, zakaj se Vam ne zdi primeren za medijsko 

opismenjevanje otrok? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

 

6. Na kaj po Vašem mnenju vplivajo mediji na otroke?  

(Obkrožite lahko več odgovorov). 

a) Fizični razvoj. 

b) Psihični razvoj (zasvojenost). 

c) Socializacija. 

č)   Zdravje. 

d)   Vedenje.  

e)   Samopodoba in identiteta. 

f)   Drugo: __________. 

 

 

7. Ali imajo mediji tudi negativne vplive na otroke? 

a) Da. 

b) Ne. 
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Če menite, da imajo negativne vplive, opišite, kaj bi lahko Vi kot vzgojitelj naredili, da bi 

jih preprečili? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

 

8. Kateri medij po Vaših opažanjih otroci najraje uporabljajo v vrtcu? 

      ___________________ 

 

9. Kateri medij po Vaših opažanjih otroci najmanj uporabljajo v vrtcu? 

__________________ 

 

10. Izberite si eno dejavnost, ki razvija medijsko pismenost otrok, in jo opišite. 

Medij:_______ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

 


